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«PPtRl5TRION» UN DlJCflT DE GRRNllA 
f;IZf\N'flN IN DO!,ROGE'fl DE PtSTErz, 

(fRf\GMENT DINTR'O COMUNICf\~E 
LA J\Cf\DEMlf\ ROMANA) - - -

. 
• • 

Cu prilejul evenimentelor ce se desfăşură la granjtil 
de .· Miază-Noapte a imperiµlui bizantin, în veacurile Xl.:şi 
X[I, scriitorii acestui imperiu pomenesc adesea, s.qb :;nu
mele de Paristrion, un· ţinut. de la Dunăre, ce cores
punde cu Dobrogea actuală. El începea din sus muJt . de 
Silistra şi mergea până către gur:le Dunării, pentru >;i fi 
statornic amintit ca unitate administrativă „a oraşelor, : şi 
Ţinuturilor dela Dunăre" şi a avea de reşedinţă .·:a, . --~ :r
muitorului bizantin cetatea Silistra (Dristra, o ·orost.olqn). 
· Relevând întâia oară, ca ,cele mai ivechi $lcătţ1iri ·~e 

vieţii de Stat româneşti, formaţiile de caracter _ P„Qliţ~, 
menţionate în acele părţi, pe vremea tmp.ăr~tt1lt1i . Ale1rios 
I Comnenul, de fiica acestuia, Anna Comnena,--d. N. lor~ 
bănuia că termenul de „Paristri<ln", pentru regiunea dqnă
reană care e teatrul acestor evenimente, trebt1ia · să fţe 
mai mult decât o indicaţie geogr~tică oara„eare. 1) 

Izvoarele bizantine ne arată, in adevăr, că sub aceste 
nume se înţelege o sub·impărăţire ad·ministrativă şi mili
tară a imperiului. Timp de două sute d~ ani, ln glori
oasa perioadă a Comenilor, Ţinutul acesta, - U!) ducat 
de graniţă dintre cele mai însemnate - a fost strâns lţ-
gat de Constantinopole. ' ~ 

In paginile ce urmează, dăm o expunere a f.ţ1pte)or 

1. J;es prc11&ieres cristalUsatio,is ă'Etat cles R oiinia,ins, î n ~~ullet in 
de la section historique de l'Acn.d. roumaine«,5-8e IPv,lnees. 1 (Janvier 192) , 
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ce alcătuiesc istoria acestui ducat, pe cât se poate re
constitui după ştirile sărace pe care ni le-au păstrat scri:
torii bizantini. 

+ 
* * 

Paristrion, unitatea administrativă - miJirară- a im
pe1iului, s'a creiat, după toate probabilităţile, în urma dis
trugerii ţaratului -bulgar al lui Samuel. Când cel din urmă 
apărător al neatârnării bulgare, acel Se'l'Wion, care-şi avea 
reşedinţa la Sirmium, cade sub l~viturile de pumnal ale 
lui Constantin Diogenes, comandantul din · părţile acelea 
(-rcoY ixsi:as p.spci>Y ăpzlt>Y ), acesta fu aşezat dE Basilios II 
BuJgaroctonul ca guvernator al ţinutului cucerit, acolo 

'ila,, -Sirmium • (1.IJit _i; ÂtO"(SY"f]~ ?ipxstY S'to.x_t}·ri 't'ljC:. YSO'X.'t"fj'tOO 
xc:)pac). . 

'Ceva mai târziu (1027), sub Constantin IX Mono
maehos, când Pecenegii trec Dunărea în Bulgaria, devas· 
tând· greu ţinutul, omorând şi târând îFl captivitate mul· 

; time de soldaţi şi şefi militari, împăratul, spre a asigura 
· Jini~tea in aceste Jocuri primejduite, creiază pe Constantin 
. Dioienes duce al Bulgariei (oto b OU.O.tAEUc: Kct>YO'tfJ.Y'CtYOc: 

'cr~Y ÂtO"(SY"f]Y ăpzoY'Cr:J. }:tpp.loo 01t6.p'j,/.J'i'r.CJ. 'X.rl.t OOU'X.'r/. it·ijc: 
B0011. "(C<ptr!.C: S"ltOt"fJC'EY 2). 

· Basilios II procedase cu mult tact politic, după sdro
birea definitiăvă a resistenţii bulgare, punandu-şi, în dife
rite puncte ale· Statului cucerit, . cârmuitorii săi, fără a 
transforma acest Stat într'o simplă "themă" a imperiu
lui 3) Necesitatea apărării îl silia pe urmaşul său, după 
câţi-va ani numai, a pune asupra Bulgariei dan~biene un 
duce, cum erau atâţia în punctele de fronţieră aJe impe
riului. Diogenes se strămută astfel dela Sirmium în păr
ţile expuse mai mult ale vechei Bulgarii danubiene : . pe 
aici veniau acum, regulat, năvălirile prădalnice ale bar-
bariJor. · 

· Reşedinţa noului duce bizantin era la Dristra sau 
Dorostolon (Silistra de azi), cetatea cea mai puternică 

1. Kedrenos, (ed. flonn .) li, 476,24. · · 
2. Ibideni, li, 483,20. 
3. Skylit zes (ed. Bonn.) 716,1. 
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pe linia întărită a Dunării de jos. Autoritatea sa se exer· 
cită asupra · tuturor oraşelor de pe malul drept al Dunării, 

· unde steteau acum iarăşi garnizoanele imperiului. Titlul 
său aj_unse în· curând acela de „duce al oraşelor şi ţi
nuturilor de la Dunăre", de und~ termenQ.1 general de 
,, Paristrion "., pentru noua sub-împărţire administrativă. 

Term~nul acesta se întâlneşte şi pentru alte părţi de 
lângă Dunărt:, către Sirmium, cum il aflam la Kinnamost ), 
.par acolo el are valoarea unui simplu termen geo,3rafic. 

Al doilea duce de Paristrion f 1;1, la inţeputul ·· d~m
niei lui Constantin IX Monomachos, vestit~l KaJakalon 
Kekaumenos, unul din cei mai mari generali ai veacului Xl. 

Ruşii lui Vladimir, veniţi în 1043 asupra Con~tanti
nopolei, fuseseră zdrobiţi la intrarea Bosforului. Cei scăpaţi 
din acest desastru luară atunci drumul pe uscat către 
patria lor. Lâng~ . Vam~, ei sunt atacaţi şi nimiciţi (800 
prinşi fură trimişi la Constantinopole) de Katakalon Ke
kaumenos, ă.pxo>Y wv t<i>Y 1t€pt t~Y "lotpoY 1r6A€<0Y he<t 
xropt<OY 2). 

' .. El nu ste.te mult în locurile ·acestea. Marile sale ta-
lente militare îl chemară îndată la cealaltă extremitate 
a· imperiului, în Armenia de curând anexatli, unde arma
tele bizantine purtau grele lupte cu emirul de Tovin. Ka
takalon fu transferat din părţile Dunării ca duce al lberiei. 

In locul său fu. aşezat în Paristrion Mihail, f ful lui 
Anastasios. 

Se ştie ca, în 1048, l{egen, ~idicându-se asu~ra lui 
Tyrach, trece cu 20.000 de Pecenegi Dunărea pe la Si
listra, vestind pe Comandantul locului, Mihail, asupra 
cauzei venirii sale şi a dorinţii lui de · a intra in ser
viciul imperiului: ot11.p:fJYOStll.t t~ t'fJi; xc{>pc,.c; ăpz')Ytt ( ~y 

os ~ftx.'~L-~A ·o -.:o/J 'Ayacrta.alou ul6c:) :ţ). Iar când Tyraeh 
ameninţă îndată cu răshoiu, împăratul trimete poruncă· lui 
Mihail, o.rxcoy t(Î)Y 1raptcrtpt<OY 'itOA€(OY, ca să pAziască 
bine malurile fluviului 4) 

1. Ed. Bonn., 118,11; i19, 16-7J 
2. Kedrtnos, ll, 555, ll, 
13. lbideni, li, 683,12. 
4-. Ibideni, II, 585, 5. 
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După Mihail1 aflăm, sub. Constantin X .Ducas, do 
şefi în acelaş timp, Co acea.ştii regiune. Năvălirile Pecene
,gi\or. şi . ale Cuµiapilor . ajuns'esetă tot mai âeşe şi „ imp'e
riu) se văzuse, de sigur, nevoiţ a . pţt'ne acdlo . doi şefi, 
pentru a p,utea · asigura paza hotarului.' Când . Cuinanii ti:ec 
. in iµ,aş,să peste Dunăţ:e, în l065, NikipJior..os Botaneiates 
şi · .Eaşîlios Apocapes). -ccov 1ţaptcftplcoY , i 6A$C1>Y ă.pzcoyts,: , 

'ineearcă . zădarni,c a· le împiedeca frecerea 1).' 

. P,~pă aceşJia;, com•1nda în Parlstrioil o a.ro . ~ebelul 
,,, .Vestarches~ ,Jiestor . c~a·e, .. abia ihstaliţt, ia armele în 
. potiiv.a.:Jut Mihail vrr ·P~rapinakes (circa 1072). El fusese 
jln)me: .trimes .d~ la c.onştal).iinppole, itl JJătţile unde se 
~revolta, . ca 8obţ ţc,ov l Îf!.pl.01:pfco'I 2). · · . 

• : 1 , I' .}l~ sf~rşit , 'tn timpul domn!ei ~gi }\ texio? I C,t:mne!iul; 
.: ;qţ\tl! ~091 ~ ·92,. ,,,d?cele de . Par1st l"l~n era ~~~~ N 1,{r~rit~s. 
~:pijpa .marea bătahe de Ja Leburnron (Apr1he to.91), în 
:care Pe:c.enegti fură striviţi d~ B~zantini, cu ajutorul Cu
; ~nţfo~: '.lmpărati:tl .ii trimetea lui . Nikerites · de colâ:g' pe 
. 'G'eo,rgîos" 'ăl lui .Dekanos I'sc;,p,tve {ou ·Ăs'l<.rl.'/OU "; fn rea
litate însă acesta, compromis în conspiraţia · lui Ga-

-hr~, .. ~ra .. ţxpediat.. Ia Punăre „pentru a fi mal bine ob-
: ~ervit de ·c~tre~ Nikerite~3'.' ~ i • 

!•, * ' * '.* I 
.t· ~ • \ i- - '"' Î i ')' I \! 

:Alt duc·e de Paristrion nu niai cunoaşte1n. . Acea&ta 
: . . . • ,. ) • . ' i . ~ nu înseamnă Jnsă că ducatul va fi dis.părut atât. de re· 
pede. Urmaşii lui · Alexios I au fost mai ou seamă · absor-

~ l!iţi. de evenimentele. ce .chemau atenţia lor în Asia. 
. Politţcş. .de· energie r~zboioică a lµi Ioan II. Comtţenul, 
,: ~ ·perialismnl acnb.1ţios şi înirăzne.ţ al lui Manuel erau 
Incă td~st~l! 'd.e impună~_?afe pentru a păst~a la fr?ntiera 
mereu expusă a Dunăr~1 acest post îna1ntat,-a cărui . exis
.tenţâ număra o sută de ani şi mai bine .. Ridîcar~a 'acelei 

.numeroase oşti de .Vlaru, .. ,, din părţile de către . ~ontul· 
.,Euxin'', pentru războiul lui Manuel Oomneiiul cu.Ungurii 
(1 i 64 ), despre care ne vorbeşte Kinnamos, .... confirî:nfi:'-şi . ' . 

1. Zon aras (sd. Bf.lnn) III, 878, 7. Cf. Skylitze.~, Goi,11 
2. Skylitzss, 719,11; Zona.ras, lH, 713.~. 
3. Ari.na 00mn&na> {e~. Bonn.) ,I , 12i· 

' . . . . .. 
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• 
ea existenţa în acel timp a · unităţii administrative, · din 
care porniau aceste pregătiri. 

Existenţa ·ducatului bizantin de la Dunăre s'a putut 
incheja numai cu sfârşitul puternicei dinastii a Comne
nilor. Răscoala Aşăneştilor, cucerirea de către Latini a 
Constantinopolei, cu toate urmările lor atât de fatale Bi
zanţului, au rupt definitiv legăturile acestuia cu .ţinuturile 
de la Dunăre, cârmuite de ducele din Dristra. 

" 

' 
I ' 
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E vechiul codru din poveste I 
Văzduhu-i tot parfum de tei 
Si luna-mi farmecă simtirea 
" ·· , 
Cu mândra strălucire-a ei. 

Mergeam grăbit şi ~um mergeam 
Un cânt frumos ven1a de sus -
Cânta"n desiş privighetoarea 
De dragoste şi dor nespus. 

Cânta de dragoste şi dor. 
De râs ce'n lacrime se sbate, 
Prindeau viată'n pieptul meu 
Atâtea visuri· vechi, uitate. 

Mergeam grăbit şi cum mergeam 
Zării o pajişte smăltat& 
Şi chiar în mijloc un castel 
In faţa ochilor s'arată . 

Ferestre 'nchisc pretutindeni 
Ce jale'n liniştea pustie! 
Să crezi că moartea 'n aste ziduri 
lsi are cuib de•o vesnicie. • • 

Un sfinx de piatră'n fata portii, 
- Ciudate părţi în el se 'nchee -
Un trup de leu cu ghiare crunte, 
Jar' cap şi sân ca de iemee. 

www.ziuaconstanta .ro 
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Ce chip frumos! A lui privire 
Spunea dorinţi ce dau fiori, 
Plutea pe buzele tăcute 
Un zâmbet blând. liniştitor. 

In cântecul privighetorii 
Să-mi tin pornirea n'am putut, 
Pe chipul gingaş, fără voie, 
Uimit pusei un lung sărut. 

Văzui cum chipul înviază 
Şi piatra prinse să suspine -
Cu sete aprigă, nestinsă 
Sorbi sărutul dat de mine . 

• 

Simtiam cum sufletul mi-l soar.be • 
In strânsa lui îmbrătisare , . 
Şi cum în carnea mea pălrunde 
Grozavul ascuţiş de .ghiare. 

Plăcut martir. durere dulce, 
Ce groasnic chin şi bucurie I 
In timp ce gura mă sărută, 
Cumplite ghiare mă sfâşie. 

Cânta 'n desiş privighetoarea ; 
«Q. sfinxule frumos, iubire, 
De ce 'mpleteşti dureri de moarte 
Cu-atâta sfântă fericire? 

O sfinxule frumos! Desleagă-mi 
Această taină minunată -
De mii de ani gândesc la dânsa 
Şi n'am ghicit-o niciodată)), 

....... -- . --, .. 

• 

' . 
I. 

r 

JON BENTOIU 
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- Stai. Dulea, stai f ••• C.!--ţi pasă ? Stai şi te prăjeşti la 
soare I. •• 

• Dulea tologit pe iarba moale şi mătăsoasă de dinaintea . . 
bordeh,llui. cu· picio·artle infăş.urate într'o groază de surtuce sdren-
tuite, auzind glas .:unoscut - glasul vecinului ce-i spunea de ani 
de zile aceleaşi vorbe. ori de câte ori se abătea pe la poarta Jui 
-vru să ridice capul; dar toropit cu totul de căldură, rămase 
cu ochii la cer, şi 'ngăimă a Jene: 

- !:'ăi •... sf!nta Duminică ... meştere lordachi f. .• Hodinesc L •. 
Mai hodinesc şi eu r.1. 

Meşterul Iordache - care se cunoştea cât de colo că. are 
ceva pe inimă - îşi drese glasul şi se dădu mai aproape, tră· 

gându-şi mustaţa pe oală · a gândire: 
- Hodineşte. Dulea I. .•. Hodineşte! .. , C'apoi dela v'o mâni 

încolo. iar intrăm la roată!. .. Am luat binaua grecilor din piaţa 
mare r ... Facem noi şi pe -aceia I. • Ha ? 

Şi vru să se aşeze pe iarbă. 
De lângă Dulea - un căne mare şi negru aţipit c'o labă 

pe pieptul Jui - ridică ochii turburi, mârâinC:: duşmăneşte. 
Oulea întinse mâna, îl mângâie cu dragoste pe cap, pe spate, 

şi 'ocepu să-l ciugulească : 
- Ei. taci-, m~i Mocane I Taci, că-i meşteru lordachi ! .. 
Qânele mişcă din coadă. mârâi din ce în ce mai domol, tot 

mai domol. pufni pe nări, întinse gâtul şi 'nchise ochii fericit. 
Meşterul ii aru11că o căutătură urâtă, trase pălăria pe ochi 

şi se lungi mai încolo, rezemat intr'un cot, strivind între degete 
câteva fire de muşeţel. Şi vorbele nevestii de cu· seară, vorbe de 
mânie, fi veniră din nou în minte : .,Iordachi, bărbat eşti tu ? 
B!rbat? Javra lui Dulea iar mi-o prăpădit o găină ! •• Iar! Şi tu 

www.ziuaconstanta .ro 
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taci !. •. Taci ca un mort! ... fv\ă rog, găinele ni leAo· ·prăpădit, că 
din şaptesprezece n'am mai rămas decât cu una; pe Tincuţa şi 
Nicuşor ni-i bagă mereu in hilichi ... Oe 'gând ai ·? Ha?-" 

Ce gând să aibă? Tace ! Tace că n'are 'ncotro. Dacă, 
nu i·ar fi lui de Dulea, he, hei ·!... Ce peh'ecanie i-ar mai 
face javrei!. .. Un gogoloş mare· de· mămăligă cu brânză şi ceva· 
şoricioaică sau sticlă pisată .... Dar, se gândeşte· la Dalea. Se gân
deşte mult şi tace .•. ·Tace mereu. Unde ar mai- găsl el aşa sculă : 
de calfă? Face zidul de par'ci· i··tras cu linia. 'Fr-ee ciubucăretuv , 
mai dihai· ca Talienii. Iar la sob~, nimeni nu I într~ce.1 l:lolărâft: 

fără Dulea ar fi de pierit f Lu~rătorii l-ar părăsi; Şi cu toate 'că-i 
betec.1g de picioare, ar lucra pe seama lui. Căci Dulea ·oreţueşte 
cât zece. Vede grrşala numai decât. Ş:-o vede bine l Hei, · cum ·· 
mai vede Dulea: Ş'apoi unde pu;, că · nici o :schele oiu· poate :ri· 
dica făra el. Şi lucrătorii ţin· la Dulea lucru·. mare 1 ·, Iar OuJea 
ţine la câne, ca la viaţa lui l Atunci? Hm! Trebue-inVârtit1 altfel 
şurubu ! .• 

Şi deodată gându-i s'abate cu toată· cru~imea spre cumna
tu-so Costin, ce ţine tăbăcârie peste apa târgului.~ lş, făcu vânt 
cu pălăria şi ochii lui mici şi sfredelitori străluciră în chip ciu~· 1 

dat. Avusese el doar o vorbă cu Costin. · 
Se trânti pe spate, puse · pălăria peste ochii · Şi luă· firul vor. 

birii pe departe, cu viclenie: ·· 
- Binaua-i mare .... Mai mare ca toate din ·vara asta ... Si-i 

~ 

chip de câştig ... să nu mai' duci' grije toată ernicica 1
.,. Facem 

I ' 

Dulea? · · · 
Dulea ·- care îşi purta mâna în neştire peste blana moale 

şi mătăsoasă a cânelui, urmărind cu ochii umezi o '1pată· d.e nor· 
în chip de ostrov, ti9it de jur împrejur cu '.t1 iet'de horbotă şer
puitoare şi trandafirie> - tre ,ări ca ae pe aHă lume; 

F t I C ă I F ' ! N ' ' .. - acem meş ere . . . um s nu .•.. acem . • . urna, sa 
nu ni prindă pfoile î~ .• C'apoi de!. .• Şi arătă paţa de· nor; picioa-
rele ... BoaJa·i, boală 1. .. Nu te iartă ! Câtu~i cald şi senin; mer• 
ge1 .... mai mergel ... Mă dor ele cotonoag•Ie iste·a 'şi mijlocul ·mă: doare 
-doamne fartă.:.mă -de par'că's putred, da t6t merge!.:. lnsă 
cum or veni ploile; s'o dus 'boii dracului! Nu mă şt1u eu? 

· ŞJ Dulea oftă amărât. Apoi rămase pe gănduri, ·cu o"C.:hii la 
pata <le nor care, în.:etul cu încetul ajungând în dreotul-soarelui! 
luă înfăţişarea unei clădiri în flăcări. Dulea o urmăr'i până se 

www.ziuaconstanta .ro 



s.i2 

prăbuşi', prefăcându-se 'n ieci de fărâme sângeri şi, deodată, 

atiăogă sugrumat : 
- .Mă omoară reveneala şi pace! la un prăpădit!. .. 

· Atunci, meşterul Iordache trase pălăria şi mai pe. ochi, căi
nându.} 

- Cuuurat prăpădit ! D'apoi şi Dumneata nu te cauţi ! ... 
Umbli su babele f ... Par'că babele·s duh sfânt! ... Ai să a}ungi olog r 
Olog de tot t Să· nu te mai poţi hrăni! ... Dumitale îţi trebue 
căldurA, Dulea.. ~ăldu1 ă multă r. .. Şi iarna şi vara I. .. Să ştii dela 
mine! Şi iarna şi vara t. •• l)umitrachi tejghetarul dela ,,.Adam şi 
Eva" din piaţa mare, nu era olog? Şi'ncă ce olog ?1. •• Se tineâ 
de gar.duri ! ••• Dar, emu, că Dumitrachi·i om c_u glagori la cap, 
a plec.at . ureche~ la sfatu unui rus ce venea p'in prăvălie şi ... ce 
mai la deal la v~ale: şi-a turnat nişte prube de ~iubote căptuşite 
cu blană di câni, ,să se ducă vestea/ .•. Ş'acu, slavă domnului, um• 
blă I Umblă- ca toată lumea f. .• 

Oulea se ridică'ntr'un cot~ 
- Blanâ di câni? 
-:-- Ce na_iba, n 'ai tnai auzit ? 
- Ba di auz.ât, am auz.ât, cum să nu ••. Da' chipurile soco• 

tiam cia's braşoave r. .. 
- Păi, .4acă socoteai, rabdă! Rabdă 'n piele J ... 

Faţa lui 'Dulea, cinstită şi rotundă ca o lună, se umplu de 
lumină. Făcu o sfor.tare de necrezut şi .se dădu mai aproape: 

- Şi zici· că sl aivă leac ? Ha ? 
La vorbele astea, .must4ţa meşteru!ui - roş'e şi tocită pe'a 

col~uri -:-- se strâmbă într•o parte, a bucurie ascunsă: 
.- Mai vorbă? Par'cr-:i ia cu m1na ! lacăt Dumitrachi n'o 

murit ! lntreabă I I. • 
Dulea îşi privi picioarele dus pe gânduri : 

· - Aşa._i ... sl-1 întreb I ... Ca di undi naiba. o găsât el blanâ 
di câni ? Că pela cojocari nu cred sâ hii !_ •• 

- Aşi, cojocari I.... Ce cojocari? Avea omu un câni cum 
ai şi· Dumneata-un câni cu blana moale· şi lăţoasă - că numai 
aceia-i -de leac, şi l o dat pe mâna lui cumnatu-mia Costin.· [ar 
Costin, cum îi el săritor la nevoe, i-o trântit o chelşioă număru 
u~u I,.. Nu cred să-l fi costat cine ştie ce pân pe-acolo... Oa 
pentru }1neata, m'oiu ruga eu de Costin. Ce naiba, atâta lucru 
a face el' pentru mine ?! ... 
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Dulea îl .. privi ,,ăuc ; par'ci1 surzise. Apoi se trase Îndărăt 
cu spaimă şi se sgârci lângă câne. cuprizându-J în brate pătimaş, 
nebun de durerr, ca şi cum ar fi vrut să-l apere de-o primejdie. 

Cânele ridică ochii - galbeni. cuminti - şi-i linse mâna cu 
recunoştinţă. 

Dulea simţi că i se rupe inima. Deschise gura şi gemu 
tremurat : 

- Ai au.zât, măi Mocane. măi? Ai auzât tu ce mă 'nvată 
meşteru? 

Apoi amuţi şi rămase cu ochii în gol. gâfâind. ca şi cum 
ar fi ridicat un deal. 

Meşterul. în picioare. gata de ducă, ii privi oarecum înduioşat. 
Dar, numai decât, gândindu-se la iadul de acasă. îşi trase mus
tata pe oală ronţăind-o intre dinti, şi săltă din umere : ._ 

- .8âi. dacă eşti cop,hil, treaba dumitate f. •• fă ce vrei I .. . 
" . 

Da'să ştii de la mine: când .îi ajungi 'n cârjă, nimenea n'o să-tl 
deie sub nas I Nimenea! ... 

Şi tuflindu şi pălăria pe ceafă. băgă mânele În buzunări şi 
plecă pe poartă, scrutând zarea, cu ochii lui mici şi sfredelitori. 

* * * O seamă de vreme, nu-şi mai pomeniră nimic de cele in• 
tâmplate. Dar seara, ori de câte ori lăsau lucrul. având acelaş 
drum, se abăteau regulat p.e la „Adam şi Eva" Ja câte un 
rachiaş. două. 

Dum1trache tejghetarul- pus la cale de .meşterul Iordache
le S3ria 'nnainte zâmbitor. cu bratele deschise. Aşa că, vrând 
nevrânc'. Oul ea trebu,a să dea ~ereu cu ochii de ciobotele făcă
toare de minuni. 

Odată. ne mai putându· se stăpâni. cum vremea ploilor în
cepuse să bată la uşă, iar el de-abia se târa pe picioare şi bla
nă ntai moale şi mai lăţoasă ca a lui ~[oca.ou nu era de găsit 

în tot târgul-, ăci în fiecare Duminică ii clăbucea .cu săpun şi·I 
spăla ca pe un copil.-trase pe Dumitrache la o parte şi. căi~ 
când-şi pe in imă. îngăimă : 

- Te-aş ruga un fel de lucru ..• Nu te superi. .. ha ? 
Dumitrache, prefăcându~ se că nu pricepe unde bate Dulea. 

îl atinse binevoitor pe umăr : 

-Parale? Ceva mai multe? Cum să nu! Pentru dumneata ... 
Dulea scutură din cap că nu-i vorba de asta şi dându-se 
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. 1 - · ' Cât:? .• Cât te-au costat? •.. 
, . Durriitrache se umflă în pene: 

.- Aaa~ ciubotele? la un fleac de nimic... vre, o trej poli 
cu blană cu tot. .• Cam aşa cevâ/. .. Dar, ţe are-a face? ·Dum
nezău să-i deie sănătate rusului I Iaca. acu umblu!. •. Pot să dau 
şi1 fuga la nevoie 1 . 

Şi tot lăudându-se şi ridicând pe rus în slava cerului, se 
aşezară la o masă nas în nas şi prinse să-l sfătuiască din toată 
inima.· ca pe un adevărat prieten : 

- ţ-lu-ţi închipui l Parcă-ţi ia cu mâna r •.. Ş'apoi trei poli .. 
Pe ce nu' svârle omu trei ? ... 

' Dutea · îl ascultă mocnit _şi goli a păhăruţ peste păhăruţ, ca 
să-şi fa~ă curaj. 

' 
Meşterul Iordache,· care se 'ncurcase într'adins Ia vorbă cu 

alfi" muşterii tocmai în partea cealaltă a prăvăliei, nu-l pierdea 
din ochi. Iar când simţi că Juerurite-s pe gata, se ridică a lene 
şi se 'hdreptă spre ei. legănat, cu · mâinile'n buiună1•i: 

·_ Oe naiba, bre, omule, tot puneţi la cate? 
Şi schimbând o privire de înţelegere cu Dumitrache, po· 

runci trei secărele şi ceva mezeluri : 
· ·..:.:., Nu de alta. · dar pe inima goală, de ... 

Apoi se trânti pe scaun, răschiră picioarele şi aduse 
vorba de binâ : 

- Acu, har Acu zic şi eu frăngăre1! ... Să nu mai duci 
grijă toată· ernicica <:le gură r •.• Dar pâoă una alta, muncă nu 
şagă · !. .. Să te ţii Dulică r ... Tocma' pe după Sân-Dumitru 'neoi o, 
dae'om scăpa cu obraz curat l · 

Şi plesn,ind~-i una peste genunchi, adăoga vesel : 
·- Să te ţii Dulică r .. 
Dulică, secat la 'inimă de palm~ cam prea fără milă a t'J!ţŞ· 

teruJui, făcu o strâmbătură cumplită, trase picioarele sub masă 

şi tăcu mâlc. ţ\poi duse mâna la pahar şi·I turnă dintr'odată 
pe gât, ca şi cum ar fi băut otraviL Să se ducă racila din pi 
cioare 1 Să se ducă pe pustii de unde a venit t Să nu-i mai audă 
de nun'ie ! Fir'ar ·a dracului de · raci!ă ! · Oă numai ea are .să-l 
calicească, să~l bage'n pământ .. . 

Durriitrache-prinzând momentul-sări îndatoritor şi 'nfi
gândti-se fudul în ochii Juj, isbi piciorul drept îrf du$umcâ !. .. 

lnc'un păhăruţ J Ha? Ce zici? Ca undilemnu I. •. 
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Dulea tresări şi dând iar de ciobot~, îl apucă nebunia. 
Nu ! flotărât că uu mai merge! ... Ce, să se prăpădiască el din 
pricina unei javre de câne ? 

ş;, ameţit de băutură, roşu ca sfecla, trânti cu ·pumnul 
în masă: 

- Şi zece dacă vrei ! ... Acu, ce-a hi sâ hii r. .. 
Apoi, repede, înflăcărat, tremurând din tot- trupul, · luă pe 

meşter de după gât şi-l privi ţintă, fără să clipiască , : 

-. Mă'nţelegi? Sâ vii Co,tin I Sâ vii să-l eie. · Sâ..:J ducă I 
Sâ facâ borş cu el ! ... Da' când n'oiu hi eu ac'1Să I Auz"? ·Când 
n'oiu hi acasă{ ... 

:f: * * . '• 

ln ziua când Dulea a încă)tat ciubotele moi şi călduroase, 
• 

a fost curat sărbătoare. Glumia, râdea, da de băut, nu-l mai 
• • • T C .. 

încăpea lumea. de fericit. Iar la lucru- voios ca niciodaţă-c_ânţa, 
aru.rica priviri înflăcărate, striga la salahori, făcea atâţa . gă. 1.ăgţe, 

- . că . lucrăto.rii · jnferbâutaţi, molipsiţi' d·e .veselia şi ap1,1cătur.ile lui, 
umpleau şchelea de fierbăt. 

Şi zidăria creştea; creştea văzând cu cehii · ,şi meşterul 

lordache,-el _însuşi scos âin ţâtâni-cu ţigara stinsă şi lipită de 
buza de jos, striga mereu : _ 

- A, ha., băeţi ! ... Brava băeţi r. . Ca la clacă r. .. 
Apoi, cuprins de furia dragostei, un· fel de dragost,ţ _ if!te

. resată şi ·copilăroasă, se repezi a I a Dulea, îl ciupia . de pulp.e., : jl 
plesnia după ceafă, veşnic cu zâmbetul _pe buz~: . · 

- Dulică ! ... Nu te liisa Dulică r. .. Trage Du'lică !..... .. . 
Iar Dulică măgulit, fura ciubotele din ochi, căta, la cer, 

' sbucnind la răstimpuri : . · 
- Var şi cărăm~dă I Că ne prinde,iarna IT!ăăăăL. V~ar r. 
No.~ptea, rupt de oboseală şi.totdeauna cu câteva rachiuri 

la măsea, · adormi a tun- de cele mai multe ori încălţat. 
I • I ' • • 

Dar · Duminicile, cum vremea il},cepuse să se jnăspr'ia.~că 
în lege, ne mai voind să ştie de nimic, se înt_unda ,în bordeiu 

.. şi se pârp·aJea toată ziua la foc. 
La început, stăpânit, ameţit de închipuirea că nu va mai 

duce grije de· nimic şi, mai cu osebire, va _scăpa de racilă cu_m 
scăpase şi Dumitrache tejghet~rul, Jl făci:1. să înlăture şi chiar să 
_uite oarecum pierderea cânelui . 
• • 

i : '· 
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Părea ca. un nou născut care, orbit de lumină, mai mult o 
simte decât îşi dă seama de strălucirea ei. Iar gându-i fără ţintă, 
firă putera de a se oprî la ceva hotărât,-rătăcia, luneca in ne
ştire peste lucruri şi oameni, ca şi cum - în afară de bucuria 
lui - orice pricepere ar fi fost de prisos. 

lnsă, odată cu venirea ploilor, greutatea şi fulgerăturile din 
picioare cercetându-l cu tot dinadinsul, o tristeţe apăsătoare îl 
cuprj.nse, îl puse pe ~ânduri. Şi, încetul cu încetul, locul de lângă 
v.atră, locul din d_reapta lui, unde-până mai dăunăzi-se lăfăise 
Mocanu, începu să i se pară tot mai gol. Tot mai gol şi pustiu, 
că, uneor;, însuşi bordeiul-gol şi pustiu-îi strângea inima ca 
după o înmormântare. 

I n asemenea clipe îşi purta privirii e rătăcitoare, orbite de 
lacrimi, pe lucrurile dimprejur, pe pere1i, pe grindeiul de sus. 
Apoi. doborât, ca un om supus unor chinuri fără ertare, căta 
la ciubote lung, sfâşietor de lung : le lua, le pipăia, le alătura 

cu dragoste ca pe nişte fiinţe vii şi. ceasuri întregi, rămânea 

aiurit, nebun de durere, cu ochii în para focQlui. 
li crescuse doar de când era atâdca numai I... Cât căciula I. .. 
- Ah, meştere, meştere, mare păcat ţi-ai făcut cu mine ! 

ii zise odată lui Iordache la un pahar de rachiu. 
Meşterul înfiorat de glasu-i adânc şi căutătura-i pătimaşă, 

întoarse ochii spre Dumitrache şi prinse să-şi muşte mustaţa, 
fări să poată scoate un cuvânt. Iar · Durr1itrach e-c are de-o bu 
cată de vreme nu le mai săria înainte c.a de obicei -bănuind 
durerea din sufletul lui Dulea, se'nghe·mul pe scaun în dosul 

' tejahelii. · 
Dulea îşi purtă privirea dela unul la altul, ·puse capu'n pă

mânt şi eşi pe uşă fără să se mai uite'napoi. 
Nu trecu mult şi meşterul îl ajunse din urmă gâfâfnd. Dar, 

cum nu mai aveau par'că ce să-şi spună, mergeau alătu1 · tăcutf, 
îngânduraţi, ca doi străini. 

La despărţire, meşterul dădu să-i întindă mâna: - Păi .... 
noapte bună Dulea .... 

Jnsă Dulea, stăpânit numai şi numai de durerea lui, îl lăsă 
cu mâna'ntinsă şi intră pe portiţă, clătinându-se pe picioare: 

- Păcat !. .. Mare păcat ! ... 
. l\ileşterul, uluit, ruşinat, îl privi lung, ruşinat şi, deodată, ră-

sucindu-se'n călcâie, .<> orni spre casă furtună. Şi cum nevastă-sa 
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ii aştepta pe prispă, aruncându-şi din când în când privirea spre 
drum,-tăbărâ cu gura pe dânsa. 

Atunci ea - mică şi iute ca o vespe - i se'nfipse în SU· 
• 

flet, gata să· i scoată ochii : 
- Ce? Pentr'o javră de câne? Da' mult erâ să-mi mai 

bage copchiii în hilichi şi să-mi prăpăd iască gă1nele? Mult? 
Ş'apoi la urma urmelor, tu l'ai pus ta cale r Beţivule ! .. Tu cu 
Costin şi cu Dumitrachi al tău ! Tu I Tu să-i -tragi păcatele! 

Meşterul scrâşr.i din dinţi şi ridică pum.nii : 
- Nu ţipaaa, scorpie, că s'aude de-alăturea ! .Nu ţipaaa ! 
Ea, însă, ridică glasul şi mai şi. · 
Atunci scos din sărite, îi arse o palmă, de-o răstigni pe prispă. 
Dulea - care nu intrase încă în bordeiu - auzind cearta, 

1 ămase trăsnit. 
Va să zică şi meşterul şi Costin şi Dumitrache, nişte . tică

loşi !. .• · L-au înşelat ! Şi-au bătut joc ! 
Săăăăracu lVIocanu, săracu !. .. Atâta suflet îi mai rămăsese 

şi lui pe lume care să-l iubias,ă, şi el, el, păcătosul păcătoşilor, 
1-a ucis şi pe acela .r L-a ucis să-şi facă ciubote!. . .' Să-i fie cald 
ia sfârloage r •• 

Şi, cum alerga de colo până colo, desnădăjdilit, călcind ca 
pe foc, se repezi în bordeiu şi trase zăvorul. 

* 
* * 

Cam pe după Sfinţii Arhangheli, binaua fiind gata, Dulea 
prhnindu-şi partea cu venită, se închise în casă aproape cu de
săvârşire. 

Nu eşia în oraş. decât rar şi atunci tot pe căi dosnice, 
ocolind orice prilej de vorbă sau băutură. Iar când din întâm
plare se pomenia fată'n faţă cu c He cineva dintre cunoscuti, 
se arăta bJ:lid şi supus ca un copil. SJăbia însă văzând cu ochii 
şi-şi lăsase uarbă. O barbă rară şi sură, ce-i da înfătişirea unui 
mucenic. Şi cum începuse să umble cam aplecat, încet şi pu. 
ruri cu capu'n, pământ părea de două ori rnaî bătrân. 

ln schimb meşterul Iordache, care se umpluse de bănet pe 
urma b!nalei, arăta mult mai ţanţqş ca ~e obiceiu. Iar ?chii lui 
mici şi verzui priv:au drept înainte, peste capetele altora, ca 
şi cum · 1umea, în faţa lui, n'ar fi plătit nici două cepe degerate. 

Uneori, aducându-şi aminte de Dulea-căci„ ori cum, ~u 

• 
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trebuia trecot cu vederea.:...deschidea uşa binişor şi rămânea o 
clipă i-n prag, mulţumit. cu zâmbetul pe buze. Şi cum Dulea nu 
găsia alt Joc mai potrivit pentru gândurile luLde cât .cel de din

·naintea vetrei lui,-făcea doi-trei paşi-, băga mâinile ·în buzuna
rele dela pantaloni, răşchira picioarele; şi, umflându-se în pene 
ca un curcan~ dădea drumul glasului, ·un glas ·totdeauna dulceag, 
plin de pr.ieteAie : r 

-Stai; Dulea l Stai J... Ce- ţi mai pasă ? Parale, parale I ... 
Cald; cald r ... Grijă, nu I •.. Stai ş i •e prăj', şti la foc I Ha? 

Apoi, icnind ca un ghiftuit de prea multe bunătăţi, se 
aşez;~ pe-o margine de laiţ.ă,: îş i scotea tabacherea liniştit, răsu
cia o ţigară ca pe deget şi, aprinz:ind-o tacticos-cum v.ăzuse că 
.fac b.oerii ceL mari-trăgea un fum două, ţugu ind buzele şi ră
mânea cu ochii în para focului, ca şi cum fiecare gând, ce trebuia 
să se prefacă în cuvinte, ar fi avut greutatea aurului. 

.· Şi fiindcă Dulea nu mai pomenia nici de picioare, nici de 
ciubote şi nici de câne, simţ:ndu-se · din ce :in ce 1ot mai la 

,largul Lu.i,..,-aducea mereu vorba de noua· lucrare pusă la cale 
:CU:Jajutor.ul de . . primar ~ o lucrare „grea ... o lucrare plină ~e griji. .. 
o lucrare care-i înghiţia cu garanţia aproape tot capitalul. •. ln 
sfârşit, o lucrare cu multă răspundere ..• 

- Ce-i de f ăcJJt. D.ulea ? r 
Dulea, obosit ca de-o călătorie prea mare, nu răspundea 

decât foarte rar; şi atunci printr'un „daaa I" sau „nuuu !" de
a~ia îngăimat, cu silă, ca şi cum orice atingere cu oamenii, l-ar 

· fi jignit ca o batjocură. 
Iar după ce pleca meşterul, se scula buimac, fă.cea câţiva 

paşi împleticindu-se, îşi pironia ochii leşinaţi de slăbic;une şi 

l(!esnădejde pe ·ciubotele ce se hodineau• acum lângă ·sobă, în locul 
lui Mocanu şi se tr:ântîa în pat cu gândul să doarmă, să nu se 
mai treziască.· · 

Insă, cum asta . nu: se întâmpla, şi or.ice deşteptare ajunse 
O' povară chinuitoare,-într'o zi, gătit ·în hainele cele mai de 
seamă, se târâ'n gennrl'chi până la icoana Maicei Domnului de 
de-asupra -patului, aprinse candela eum făcea în zilele de sărbă
•toare şi,· încrucişându-şi : braţele cu smerenie, plecă fruntea spre 

1 rugăciune. · 
· Apoi,'j Hnişte, ca şi cum rtici o umbră · nu i-ar fi · întunecat 

· icugetul, ·bigă ~mâna sub căpătâi; scoas·e o funie-funia cu care 



lşi înfăşura ·de ani de zile uneltei~ ' când pleca la lucru-o i'~g( 
bine de grindeiu, făcu un laţ potrivit, fi t'recu pe după gât,; ·şi· 
mai întorcându-şi odată ochii spre icoană, îşi dădu drumui: 

Funia fiind cam putredă şi roasă pe alocurea de prea multă 
întrebuinţare, tot desrăsucindu-se încetul cu încetul, se deslână 

şi se. rupse. Iar trupul lui Dulea, încă moale şi cald, căzu gră
madă dinaîntea vetrei> cu genunchii la gură şi mâi1_1i le în lăţuri._. . 
ca şi cum s'ar fi lăsat cotropit de dogoarea focului. · 

A doua zi,. către pl'ânz, meşterul Iordache îi:,torcându-se 
din oraş aproape sburânct, crlci; în sfârşit, slavă D9mnu:ui şi 
ajutorului de primar, care purtase iţeie l,Î,~iţăţiei, , pusese mâna 
pe Jucrare,-se abătu pela Dulea . să-l îrnpărtăşiască;şi ·lui bucuria. 

Noua I ucrare-· era o şcoală pr:ofesio1jală de fete-' cea mai 
de seamă din câte făcuse până . atunc;i, avea să l . ridîcţ în râ.n-

.. • • • 'I • • • • • • 

dul ce lor dintâi antreprţn ori din oraş, şi să-l înstăriasră ~într' odată. 
Invăţat însă să nu prea spue ţot Cţ ai-e (?e inirµă şi mai 

cu osebire să se arate că ceea ce pune ..la ca]ţ . e pentru binele 
altora, - luă o înfăţişare potolita, îşi dreoe glasul ·şi deschise 
uşa încet, tacticos,. ~.u surâs4· i ob iŞ(l.Jl iţ pe buze : . . 

- Stai, [tulea!., .. Stai I. .. Ce-ţi : mai pasă ? Stai ş} te păr
păleşti la sobă i ... Ha ?. Parale, parafţ .••.. · 

Şi dădu să se îndrepte spre Jaiţă, cu tabacherea în mână, 
ch,bzuind cuv lnte!e ce trebuia_ să- i . iasă ~in gură:~ .• 1.:. 

Dar focul stins, · scaunul . răsturnat, juvăţul. rupţ şi nemiş„ 
carea lui Dulea, îl făcu să holbeze oct.ii. Se . apropie repede, 
cercetă şi deodată dându-şi seama, scăpă tabacherea şi rămase 
năuc, tremurând, ga'lben ca ceara. lntr'o clipă toate sforţările, 
toate înjghebările, toate tertipurile frăn1ântate în nopţi de svâr
colire şi nesomn, toate frigurlle de îmbogăţire şi huzur, toate le 
văzu prăbuşite, nimicite, făcute praf ... Dar garanţia? .•. 

Sbucni pe uşă îngrozit, aproape nebun, cu mânile'n păr. 
Şi, orbit de furie şi desnădejde, repezindu-se la gard, începu să 
bată, să strige din răsputeri : 

- Catincoooo !. .. Catincooo I'. .. Ah, doamne, Dumnezăulef. .• 
Catincooo •.• 

A,/"\ANDRU 
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MUNCITORII 
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... 

Au plugărit, au sAmănat; şi'n zorii 
Atâtor şi atâtor năzuinţi 
Au sângerat pe rând ·de suferinţi 
Şi ~'au topit de grije muncitorii. 

' 

Asi lanul grea îşi leagănă fiorii 
Din zări ln zări : tn suflet nasc credinţi 
Şi nasc surâsuri şi priviri ferbinţi -
Căci sau trezit tn ei secerătorii. 

Şi iar s'avântă şi se dau poverii ... 
Dar, când amurgul sub cupola verii 
l'mbracA'n haina 1ui aromitoare 

Şi'n larguri tihna s:a lăsat deplin, 
Mai fericiţi ca nimenea sub soare 
Intfnd dur.erii ramuri de măslin. 

A: /"\AHDKU 
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NOf\FTE ,I 

Curg valuri de 'ntuneric şi bestia creşte 'ntr'una .. . 
Oceanir,-i de tăcere mă rnustră ca o vină, 
Tar . în afuncl de hoas nu-i nici o stea, nici una 
Sp1·e ,minf3 să-şi porniască săgeata de lumină. 

. . 
Ş'i cum st1·ăbat citprinsul d,in greu şi fă1·ă zare 
Cit apele 'ndii1·ării afunse la gru'J~.az„ 
B ăptura·nii pare- a sem~ni unui, catq.r_g.-p_e _mqre 
L~e 'nfruntă desnădejdea talaz cliipă tată';. 

.... 

Şi-atâta sunt ele sin.g1tr şi gol de cer rni-e duhul' 
ln ingâimarea asta de hiirnă sbir,ciurnată, 
Că strigătu-,uii sălbatic de·a.r spittfeca 1Văzcluh1tl 
Pustietatea du,ră ar m.ai niu,ri odată. 

Presinit cli'rt clipa asta o laci·i1nă ar frige ... 
Ce ·vi·ea cu 11iiue besna de pa.rd (,!,n,crenien.it P 
Ce vrea. ? Câud cugetai·ea-nii ca ·u,n pu.-1nnal se'·nfige 
Stând gata să-şi cro,iască dt·urn nou în inf i1iit ? 

\ 
I 
•I ., A· i"'\ANDR.U 
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COTUL BtJGE'f\CULUI 
o tN(eRCARE: Pe RE-CONSTRUIRE- ISTORICĂ A 

UNUI ŢINUT Pe f-\OTI\R POeROGE:AN 

Uscatul Dobrogei se termină în partea nordică prin două 
proeminenţe care. udate din trei părţi de apă, au înfăti.şar.ea unor 
peninsule. 

Cea de la apus este determinată numai de cursul Dunării 

caTe, urmând o direcţie sud-nordică până dincolo de Brăila, se 
întoarce spre răsărit .şi puţin spre sud, înconjurând astfel cu apă 
ultimile ramificaţiuni ale înălţimilor . nordice dobrogene de la 
Măcin şi formând în acel colţ un fel de (,)eninsulă ascuţită care, 
din această' cauză, are mai mult înfăţLşarea unui promontoriu. La 
rAsărit, cealaltă peninsulă este mărginită la nord de braţul Sf. 
Gheorghe, spre răsărit de bălţile .şi stuhărille formate de gârla 
întortochiată .şi domoală a l)unăvăţului, la sud de laguna Razim 
.şi Babadag, iar la apus de o linie convenţională, care ar urma 
.şoseaua Isaccea-Bab::idag, străbătând valea mărginită de o uarte 
de dealurile d·e piată, uscate şi roşietice de la Agighiol .şi de 
cealaltă parte de singuraticul Der.istepe, str[ljă rămasă încă din 
vremea celor mai îndepărtate timpuri ale continentului nostru şi 

al vechilor tran~tormări prin care a trecut intregul ţinut al 
Dobr6geî. 

• 
Forma rotunjită a a dealuriloT din aceast{t regiune, cu1n 

sunt cele de la Beştepe, Carabair, Agigh iol .şi Tulcea ; Jacurile 
sărate, închise, de la ~lorughiol şi 8eibugeac, precum şi .şesul în„ 
tins ca'n palmă, ce se întinde dela poalele Căiracelor către Sari
nasuf şi Caraibil şi care se confundâ cu luciul apelor Lmarilor 
lagune de origină marină ale Razirr1ului, sunt probe evidente de 
marea vechime a acestor ţinuturi. 

Evoluţiunea morfologic.ă a peninsulelor descrişe aici , a 
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străbătut o serie de faze foarte interesante, ca să ajurigă - până 
în sih1atia de azi. , 

' 
Configuraţi unea ace_stu i colţ dobrogean este în legătură cu 

ultimele mişcăi-i suferite de această regiune la sfârşitul terţiarului 
Şi în tot timpul cuarterna1!.!lui. 

Ridicarea Dobrogei deasupra mării în perioada piu via lă a 
adus o modificare a mărei limitrofe din _aceste părţi. La sfârşi
tul terţiarului regiunea de astăzi a Deltei Dunării şi a Jacului 
Razim era acoperită de mare. Această mare se întindea · şi- peste 
acest 11 Col al Bt1geaţului", cum îl numesc locuitorii şi până as
tăzi. printr'un braţ pe valea Sarinasuf- Beibugeac-Morughiol, 
izolând spre răsărit o insulă de colinr, la Dunavăţ. 

Când în diluviu regiunea noastră se ridică pe încetul, atunci 
aceas!ă înfundătură se ridică şi ea şi tn basinul, care tăcea co
municaţiµne între marea din locul deltei de astăzi şi marea care 
se întindea în locul lacului Razim, au rămas lecurile sărate ac
tuale de la Morughiol şi Beibugear. 

ln a treia p~rioadă, după depunerea loessului, câod această 
parte s'a lăsat din nou in jos, scufundarea n'a mai fost aşa de 
mare încât să se n1ai poată stabih comunicaţiunea apelor din 
cele două basinuri ale mării prin depresiunea de la Sarinasut
Moru ghiol şi de acei a a pa răma~ă în această vale s' a menţinut 

dealungul timpurilor, formând lacuri şi menţinându-şi 0- salini
tate foarte pronunţată. 1

). 

Acestor mişcări alternative de ridicare şi scufundare se da· 
toreşte pătrunderea mării până în apropierea deaJuril6r Căirace, 

pe câmpia aceia întinsă dintre dealul S;,righiolului şi Carabair'; 
retrăgându.se 111ai apoi apa, din cauza unei mişcări de ridicare 
a scoa1ţei, a lăst1t după ea un şes, care nu este de cât fundul 
rr1ării de odinioară. 

Regiunea peni11sula1ă de ca11: 1:e ocupăm a rărnas, deci, în
conju,at~, in nişte tin1puri vechi de tot, din trei părţi nun1ai de 
mare, atunci când Dunărea se văr.sa intr'un rnare estuar al ei în 
formă de con, care-ş i avea vârful format de malurile stâncoase 
de la Isaccea şi ridicăturile basitrabene de la 'l'el'a·:;pont. Chiat· 
când vânturile din direcţiunea nord-est au format cordonul lito~ 

. 
I) C. Hriiteseu, JJ[işciiri Bl)i/·v!Jeiiice şi C<tnictete ·11u,1'{vlo!Jice în baoiHitl 

lJun{irei ele Jos , •• 1nrtlclB Do&ro!}ei'' Anul l ~ llJ20) No. 4 .pag·. 581-1:,8:l 
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ral, ce pornia de la capul Gibrieni şi se opria la vârful de uscat 
Casapchioi-Caranasuf. inchi,ând acest estuar şi izolându-l de 
marea întinsă, regiunea noastră a rămas încă înconjurată de 
apele mării până târziu, când acţiunea continuă şi îndelungată 

a Dunării a început, prin depunerea aluviunilor sale, prin creşte

rea bancurilor şi prin crearea unor talveguri în această întindere 
de apă, să croiască o deltă. ln această epocă s'au format şi bra
tele Dunării şi printre flCeste braţe, care străbăteau delta, s'au 
socotit şi gârlele Dunavăţul şi Cerneţul, ajunse astăzi f.ără nici 
o însemnătate . 

.. Nu toate braţele au ajuns la cordonul litoral în acelaş timp; 
bratele sf. Gheorghe şi apoi Sulina, care sunt cele mai vechi, 
l-au străbătut probabil cele dintâi, Dunavăţul şi terneţul, care 
erau ş.i ele braţe mari de Dunăre şi încă foarte vechi, abia au 
pţ1tut să umple o parte din liman, rămânând cea mai mare 
parte din el liber şi nici n'au fost în stare să- i îndulciască mă

car complect apa. aşa că aici nici vegetaţia nu a putut avea 
Yre-un rol mai important. Gurile de aici - Portiţa, Periteaşca, 

.Gura Buazului au rămas la început numai nişte întreruperi în 
linia cordonului litoral, prin care să se poată scurge plusul de 
apă adus de fluviu în această parte a limanului transformat în 
lacuri0 1). 

c±a şi în delta propriu zisă,-unde vegetaţiunea aque.lică, 
sprijinită pe n-ărnolul adus de ape şi depus treptat- treptat în 
aşa fel ca să iasă la iveală, a dat naştere unui teren mai mult 
sau mai puţin consjslent, . formându-se o regiune solidă. care a 
înlocuit apa estuarului,-tot asemenea şi pe marginea braţului 

Sf. Gheorghe şi a celorlalte două braţe de odinioară ale Dună· 
rii, Dunavăţul şi C ernttul, s 'a lormat un început de deltă, care 
a mi cşorat întinderea mării în aceste părţ i i, dând naştere unei 
mari lagune, cunoscută -în anticitate sub numele de J-Ialtnyri~. 
lnaintarea uscatului în partea aceasta, numită astăzi insula Ora-

1) 01'. Gr. Ani.ipa, Catevu proble·1ne ştiinfifice şieconoinice vrivitoare 
la Delta Du·nrirei (Analele Aeaclerniei rornâne, ::;eeţ. stiiuhfieă t. X.XXV!. 
(1913-· ·J914) pag. 86- 87. 

l{arl F. Peters, Gruncllittien' zur Geuaruphie unclGeolu!Jic <ier Do
'6riidsc1ta (Denkschl'it'ten der Konigt-Kais-Akntle1nie rler vVissenschaften) 
Wien (1866) pg. -1~, 
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novuh1i, cuprinsă intre braţul Sf. Gheorghe, gârla Dunavăţului 
şi lacul Razim, a iorm at o serie întreagă de cordoane litorale pa~ 
talele şi suecesive, care deslipiau porţiuni din marea de odini
nioară şi le transformau în lacuri. [ 1ealul Carabair trebue să fi 
fost udat de ape, pe care se mişcau corăbii, pentru ca să se fi 
putut întemeia şi desvolta afci în anticitate un oraş aşa de in~ 
semnat ca acela. ale căruf urme se v!d şi astăif în partea de 
sud.vest a acestui deal, acolo unde hărţile însemnează localitatea 
Zaporojeni. 

Pe măsură ce s'a con5:olidat şf s'a acoperit cu plaur regi
unea cuprinsă de ape, cAreia astă.zi i se zice insula Dranovuluf, 
- apa Dunării a fost dusă în aceste lagune sudice de cele două 
braţe vechi ale ei, Dunavăţul şi Oerneţul, care sunt însemnate şi 
pe o hartă din evul mediu a lui 1'11omas (1500) cu numele de 
Laspera ·Şi Slravicho sau Proslaviza. 1) 

Braţul Dunării, arătat la Plinius că se pierdea tn !aguna 
Razimului, trebue ~ fie unul din aceste două. 

Difl această cauză unii autori, ca Brandis, cred chiar di 
numele de Hieron Storna, dat în anticitate unuia din braţele 
Dunării, trebuia să fie localizat la acela, numit în epoca modernă 
Dunavăţul. ll) 

Kiessli11g socoteşte din contră că Dunavătul n'a fost nu• 
mărat de către scriitorii vechi in şir cu celelalte guri ale Dunării 
şi că, deci, cu atât mai puţin s'ar fi numit Hieron ; prin aceaslă 
din urmă numire trebue să înţelegem gura Sf. Gheorghe.3) 

lnsemnătatea Du·navăţulu i, ca brat al Dunării. a scăzut treptat 
şi' numai aşa se expl ică de ce, după părerea lui Kiessling, n'a 
mai fost pomenit nici el şi nici lacul Halmyris, de către g~ografi, 
ca guri ale Dunării. i), 

Ou toate acestea Dunavăţul era în vechime încă destul de 
însemnat şi larg şi era un drum navigabil. 

1) Gr. Aolipa, licr,itHiea i,,1u,1idctlJită a DwttărU (-1910) Bue.1.1reşti 
pag. 104, '.108, ·1·18, 127 şi notele de jos; G1·. Antipa 1,acul Razitn, sta•rea 
actual~ a pe~căt·iilot· şi- •nijloacele de îndreptcu·e Bucureşti ('1894) pg. 4 

2) Brao<lis în Paulg.s- Wi~onw, Real-Encgclopădie der clet4~ischen 
Alte1·tvr11U>wi-s.seH~cha,ft vol. t V col. 2·1'J9. 

:J) Kiessliog io Paitlg.s· \.Vi~owa Real-Encyclopâilie, . • vQl. Vlll 
col. 1530 

~) Jbi.dem vol. Vil col. 2277, 
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. ,Deşi. studii ştiinţifice amănunţite asupra fazelor prin care a 
trecut formarea insulei Dranovului nu s'au făcut. pentru ca să 
putem preciza 1în timp -felul cum s'a tot înpotmolit gârla Duna
văţului, totuşi, cu aproximaţîe, bazaţi m~i cu seamă pe informa
ţiile istorice şi geografice ale scriitorilor vechi, s~ 

1
poate deduce 

că, începând din veacul al li d. 0hr. şi până în veacul al VIII. 
acest brat al DHnării s'a tot împotmolit, ne ma\ fiind după această 
vreme . accesibil navigaţi unii. Insula, formată treptat, se numea în 
vechime Peuce, care pe hărţi medievale e însemnată Ostrouica 1). 

. Faptul că această regiune era udată de trei părţi rle apă 

şi se afla la cel mai ex1rem punct al ţinuturilor lumii sud-răsă

ritene. a făcut ca să se 'desvolte aici o viaţă foarte intensă, ates
tată . şi până astăzi prin resturjle numeroaselor cetă ti, care se 
găsesc cuprinse p·e toată marginea acestei peninsule. 

Strâmtele braţe de vărsare ale Dunării, ce- şi croiseră acum 
o deltă, formaseră o regiune de baltă care. prin vegetaţia-i bo
gată, era una din cele mai renumite pentru desvoltarea unei vieţi 
păstoreşti; de aceia aceste părţi ale gurilor şi chiar ţinutul uscat 
din cotul nostru, vor fi fost cercetate de numeroasele turme de 
oi ale Geţilor, cari cutreerau ţara 2). 

Cine ştie dacă nu cumva toate movîlele acelea, care se văd 
pe dealurile Oarabair, Căîrace şi ale Sarighiolului, ca şi pe toata. 
întinderea cuprinsă între satele Dunavăţ ei Caraibil. formând câte 
odată chiar linii drepte, cum sunt cele ce urmează intre ·Sarina
suf- Beştepe o ·direcţiunea nord-sudică,-nu. sunt urme ale acestor 
·populatiuni . de neam tracic, din vremuri preistorice 3

) . 

,. 1\,Totnaschek rîn Ztw l(unde. ele,· .Hci1n1.ts-Hcilbinsel ,II Die Rcindels-
mege im 12 Iakrhii,ielert naoh elen Erkiuicligiingen des Arcibes Idrîsî în Sit ... 
zungsherichte der Akari. d. "\Vissench io Wien (phil.-hist. Classe) ·1886 
Bd. ·1t3, pag. 308. 

2) E. Roesler, Die Gţten ioul ihre Nachbcirn in Sitzuugsberichte 
<1er K. Akad. der v\'iss. (philosophisch-hist. Classe) in vVien ·1863. Bd. 
XLIV pag. ·148. . . 

3) .Asupra twHl!tlilor: Dr. i\I. E. )Veisser, Thrcwien nn<l se·ine Tu-
1nul·i. iu Mitth. der aolhropol. GesseJ. in 'vVien !I, '1872; C. lirecek, Die 
Ileerestrasse- von BelgrcuJ. ncwh Co1istantin,,pel u1ul clic Ballcanpdsse Pi ag. 
Ten1pscky -1876 (Cap. Tutnules uucle se dă şi JJibliog-ralia); C. lirecek, 
Geschiohte ele;· B1.tl!fctren Pl'ag. ·1870, pag. 5o ; C. 1ireeek, Gescl,:iclite rler 
Serben I, p. 23-26; vV. Ton1aschek, Die alten Thrci'h:er (Sitiuns·sherichle 
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In partea de apus a regîuniî de care ne ocup~m, întâlnim 
prezenţa Geţilor la tlegissus (Ţulcea de azi), care a fost cucerit 
de către dânşii în anul 12 d. 0hr. în timpul răiboiului dacic, 
părăsindu-l după aceia regele Odrizilor 1) . 

lntinderea stăpâniriî romane- în Dacia aduce şi o întindere 
a acestei puteri în Scy t hia minor, iar organizarea apărării gra
niţei sub Traian, Adrian şi Antonini are ca urmare o puternică 
desvoltare a vieţii romane în aceste păr{i ale Dunării de jos. Co
merţul ce se făcea pe mare şi pe însemnata arteră de 
comunicaţie a Dunării a provocat o î,1florire, credem, mai cu 
seamă în aceste părţi extreme ale Dobrogii. Necesitaţpe de per· 
manentâ legătură cu ţinuturile din mijlocul peninsule! balcanice 
au grăbit construirea unei şosele puternice deal ungul DunărH, 

prin snijîocirea căreia se puteau lega lagărele şi castelele aşezate 
pe marginea marelui fluviu. 

Celţii, cari se găsiau în secolul I 11 a. Chr. la Tyras ,şi Olbia, 
au putut trece prjn aceste Jocuri atunci când s'au pus în mişcare. 

Dintre cele două nume de origină celtică, Noviodunum şi Aru
bium, cel dintâiu se află la hotarul de apus al peninsulei noast re, 
acolo unde este localJtatea de astăzi , Isaccea 3). 

der IL Akad. der \Viss. in '\:Vien '1893) I, p. '127; I. G. Andl'ieşescu 
Co-ntt·ibuţie la Daci(!, înainte de Roma·n·i, Iaşi '1912, p. 20, 

După păt'erea lui I. \Veiss (Dobro1tdtcha im, Alterth1,n1, (histol'ische 
Landschaftskunde) Sarajevo, :19J 1, p . 9.6), 'fl'oglodiţii ce se constată 
locuind pe aproape ele gut>ile Dunăl'ii - (C. lireeek, Das .F1wstent1t11i 
Bit[gat'ien, p. '157; Cad. A. Ro1nstorfet', Typeti clet la,11,(lwirtscJia{tZichen 
Bauten i-1n HeN:ogthitm-e Bitkovina in I\Iitth. del' antht· Gesell. in '\Vien, 
XXU, -1892),--n'at· fi o populat.tune aparte, ci nu1nai nun1ele su!J ca1·e 
S.ciţii,_şi Getii din intal'iol' el'aU cunoscuţi 1.lin catrna locuintelor, de Cătl'e 
Greca oraşelol' de lângă mare. 

1) Anton von Pren1e1·stein, Die A11fănge der P1·ovi-1iz 1Jloesie1i in 
lahl'eshefte des osten·eich isehen lnstituts ('1898); I, p. ·181 ; V. Pa1·van, 
Salsovi.a. in ConVOl'Uil'i Lite1·at'e ·190Gi p. 965; C. Brătescu, Dobrogea la 

Ovirliit in Anuanti rle geografie şi autoopogeografie1 p. ·J-2'2. 
2) I. \Vois::;. l. c. p. :14, 50. Părel'ea lui '\iV~iss că aeeste nun1iri 

s'al' datora unor aux.ilial'i Gali, cari au fo~L a~eiaţi aici, e5te corn};~tută 
ue d-1 V. Pârvan, Zirl·nl cetăţii. Tom.i î11, Anal. Ac. 1,0 nii.'ine, t. XXXVII, 
p. 424, uola 2 llllt!C c ~i <liscutia; N. [oria, Gescltichte {l. r,,m„ Volkes
l, p. ·JD-20; C. hrP-Cek, Gescldcl,te clei· &et·(Jeu. I 28; (l. Roe~ler, Ro. 
1nă1iisc/w Stiuliei1, p. 2:1; 1. Scl,nfnrick, .':ilav·tsc1ic 'Alterthii.HU}r 1, p. 8!:>, 
Ir, p. ·J()(j; G. Le.ian Ethno[Jra11hie ct. et'1'opă·ischea Ticrkei. (Peter111an nti 
nlitteilungcn) Gotha '181}1, p. 9. 
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Jn insula Peuke, vecinii nemijlocită cu acest ţinut peninsular, 
s'au retra~ Tribalii în anul 335 a. Chr., luând cu dânşii şi pe 
regele lor Syrmos, atunci când Alexandru cel rviare a voit să su
pună peninsula balcanică 1). 

Apărarea Dunării, prin stabilirea diferitelor legiuni in puncte 
întărite, atrage după sine o intens!i prosperitate şi a vieţii civile 
romane. Asigurându-se teritoriul sudic al gurilor Dunării, înflo
rirea oraşelor greceşti dela lvlarea Neagră atrage un numlr de 
comercianţi romani din alte părţi ale imperiului din cari se gă
sesc şi la noi, la Noviodunum şi Aeg1ssus 8) . Transformarea tru
pelor de hotar, în primul sfert al veacului Jll, de către Alexandru 
Sever în trupe de „adevăraţi grăniceri", cari aveau pământurile 

lor proprii şi cari se însurau aci. contribui la ridicarea unor 
frumoase gospodării rurale. Aşa dar, pe lângă centrele legiunilor 
în mod normal se desvoJtau satele „ Viei" ce coprindeau o po
pulaţiune rurală romană alături de elementul autohton. Intre anii 
100--200, timp de trei generatiuni, viaţa rurală a Dobrogei capă
tă o deosebttă importantă prin inunJarea· unei bogate popula
ţiuni romane care trăeşte în sate separate, iar câte odată alături 
de Tracii indigeni, până în aproapierea oraşelor greceşti de pe 
litoralul mării. Această prosperă viaţă romană este atestată şi 

pentru regiunea nord-ostică a Dobrogei, căci ln vre,nea lui An
tonin Piui găsim viei romani lângă Aegissus, Vicus I Urb ... , 
iar din timpul lui Septimiu Sever aşezări lângă Noviodunum ca 
Vicus B ... ridau (?) Vila Siarnpadi (?) şi Vicus Siribuendi (?) ; 
în anul 178, se pomeneşte de o aşe1.are rurală lângă Ba
badag, un Vicus iVov (?). :i). 

Resturi din aceastl puternică şi înfloritoare viaţă romană se 
găsesc în c ă la Dau/cea, Jl,/eidanchio:, Niculiţel 4

); în colţul co
prins între Ounavăţ-Hahnyris S.! întâlnesc asemenea aşezări , 

romane vechi, pe baza rămăşitelor găsite, în următoarele loca-

·l) n. Hocsler , l. c. p. 19. . 
2) V. Pârvan, Dic N,.itiunltlili.U cler Kaufle·ute im, ruutische·n, Kai

serre·iche. Berlin, 1909, p. ~tJ, 72. 
~3) V. P,i.rvan Cetc,tea Ulnietiiin I, in Anal. Ac. ron1âne (mem. sect. 

ist.) ton1. ·x;\XI V 19L-t-·1912 pg. 578; V. P{11·van, Cetatea Tl'opaeitin 
Bucureşti ·19-12 pg. 21. 

4) V. Pârva n, Ul11ietu.1n l pg. 578; J. \Veis i c, pg. 54. 
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lităfi actuale : Caraibil, Agighiol, Enissala . . Carn pe lângă satul 
5arfghiol din plasa Tulcea, se afla probabil localitatea Vallis 
Dom{liana, in apropiere de Jacul Razirn, iar spre ,5ud ase
menea resturi romane se întindeau pe unde sunt satele de astăzi 

Caramanchioi, Paşa-Câşla, Canld-Bugeacşi Oeamurlia de Jos t), 
Infiinţarea drurnului dunărean şi a posturilor de pază pe 

limesul acestui fluviu de prin întâia jumătate a veacului II, 
aduce cu sip_e stabilirea unor aşezări durabile pentru trupele 
însărcinate cu această apărare. Din cele trei drumuri mari 1 care 
străbăteau Dobrogea şi din care se desfăceau o mulfirne de alte 
drumuri secundare, unul ducea dealungul Dunăr-ii până în acest 
colt: estic, de unde apoi se întorcea pe rnarginea vechiufui Jac 
Halmyrisi îndreptându-se spre oraşele greceşti aşezate pe 
coastele Mării-Negre şi scoborându-se spre sud. 

Hărtile şi geografii antici arată că drurnul acesta, care făc~a · 
circuitul periferiilor lăuntrice ale Dobroget, trecea îo colţul nord
estic al provinciei prin o mulţime de localităţi, dintre care până 
acum n'au fost încă precizate toate, rămânând ca săpăturile şi 
cercetările arheologice, făcute la faţa locului, să-şi spună ulti
mul cuvânt. ,<. 

Pentru lămurirea poziţiei .geografice a acestor aşezări dăm, 
in formă de tablou comparativ, şirul lor, dintre Noviodunum şi 

Jrtropolis, pomenit in izvoare, după lucrarea d lui V. Pârvan 
Satsov{a (Con vorbiri literare t 906 pg. 1018). 

Acest număr mare de cetăţi şi oraşe arată, până la evi
dentă, viaţa intensă care s'a desfăşurat- şi s'a rnenţinut ~proape 
neîntrerupt până î11 vremea lui Procopîus. 

Inscripţiunile şi alte obiecte arheologice, găsite în diferite 
locuri din acest colţ, precum şi informaţiunile culese din diferiţi 

istorici şi feluri te i ntinerarii vechi, au ajutat într' o oarecare rnă · 
su~ă precizarea şi indentificarea lor cu aproximaţie, deşi ce va 
hotărât nu se va şti, până ce săpături ştiinţifice, făcute la 
faţa locului nu vor aduce cele mai preţioase contribuţiuni în 
această privinţă . 

. !) V. Pâr van Ul1n et-WP1, I p. 578; I. \Yeiss l„ c 54, 57, 
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I 
Tab. 

lceogr. Raveoatl 
tt,oerariut 

l'tolemaeus Peutingedana Antonio. 
Sav·m, VIH (11. 2:H-7) 

Nouiodouooo Novioduni Novioduno No7io,luoo 
(III, 10 * 2 şi 6) 

XLI m. p. 
(IV, 6) le:r li Herculea 

XXllfl m, p. 
Silioenln ( C, 001/, km ) Aegypsum (c. 35•/, km.) 

(111, ·10, § 5) (IV, 6) 
Sal,ovin Aegyso 

ll ieron Slomn XX.III m. p. Salsovfa XVII m. p. 
i Peuce {c 35 1/, kru.) (IV 5) (c. 25 km.) 

(HI, 10, § 2> 
A,t. Storoa Stomn Peuci Siilsovia 

Uistt·os polis LX..m. p. (LV, 6j Vlll m. p. 
( li!, ·!O. § 3,l ( c. 88 '/, Km). (C, 13 km.) 

Jstriopolis 
li i.sLropoli {IV, 6 şi V, 11) Salmorude 

XVLI m. p. 
(C 25 lcm.) 

Valle Domiliann 
XXVI m. p. 

(e. 381/, km.) 

Ad. Salices 
XXV m p. 
(c. '.li km.) 

Hislorio (sic). 

--· 

Notiţia Digoilalium Hierocles I Ord. (XXX LX (XXX VI) (p. 637)" 

Novioduno INovioodouuos 
Praefectus legioois pri- (sic) 

mae loviae 
Praef. ripae leg. 

I loviae cohorti.um 
Noviodounos 

quioquo pedalurae su- Aigissos 
-perioris. Milites primi 

coostantiani Halmyris 
! cciso. - Praer. rifae 

leg. l. lov. coh. fotros 
pednlurae ioferioris 

-«cnstellum~- Cuneus 
equitum armigeroruo. 

Snlsovia.-MiliLes 
qu\nti coostnntiaoi . 

Talu.monio cCnslellu,m 
Cuoeus equilum 

Arcadum 
In P lateypegiis 

Praef ripae legiooum 1 
loviae el H llerculiae 
musculorum ScyLhico-

rum et elussis. 
Uratianl'I lllilites 

primi Gra.tiaoeoses. 

Procopius 
(de nedif) 

Naiodouoo 
(IV, -11, p. 307-8) 

Aigistos 
IV, 7, p 293 

Almyris 
(I V 7, p. 293) 

Grntiana 
(IV, 11, p. 308) 
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Noviodcrnunz este lângă Isaccea de astăzi, pe malul Dunării: 
unde malul stâncos înain tează în apă. 1). .. 

Acolo unde Dunărea se apropie · din nou de ţărmuri1e 
stâncoase ale coastei găsim castelul Aegissus, menţionat in 
toate itinerariile antice, afară de Tabula Peutingeriană, unde 
lipseşte probabil numai din neglijenţa copistului. a) 

Spre răsă rit de Tulcea la vre'o 10 Kn1. întâia im mari ruine 
Ia satul românesc Pri'slava ale căror „resturi de zidării mari' şh 
puternice amintesc timpuri îndepărtate'\ ln balta din . faţă s'au 
descoperit în iarna anului 1908 „urmele uni port format din 
blocuri n1ari de piatră"; de asemenea în ruinele din sat ·s'a desco
perit şi un capitel de marmură cu cruce :i) Weiss crede că a,ei 
va fi fost localitatea Thalanzonicun citată în Notitia Dignitatum 
după Aegissus. 1) r 

Din faptu l că printre zidăriile acestea ?e găsesc mari can
tităţi de cioburi şi nun1eroase monede, în cea mai mare parte 
bizantine. se poate deduce că avem de aface şi cu o aşezare din · 
aceste vremuri mai târzii. Dacă această Joca1itate va fi Micra 
Praeslava de la gurile Dunării, pomenită de scriilorii bizantini, 
((Berisklafisa» geografului arab (drisi din veacul al X.l I, sau por
tul ltProslavica" indicat întt 'un portulan genovez din al XV veac 
1}ntr'un golf la gura Sf. Gheorghe" este greu de afirmat în sta-
diul de astăzi al cercetărilor istorice de această categorie. f>), ___ ) 

Mergând mai departe de ruinile de la Prislava, spr~ răsă
rit, acolo unde braţul Sf. Gheorghe se apropie din nou de un 
prornontoriu stâncos care-i ese în cale, întâlnim iarăşi ruinile 
unei vechi întăriri. Acest pro1nontoriu, e un mal înalt de peste 
30 metri, care se înalţă .drept din Dunăre şi formează capul 
unui şir de alte maluri, ce se continnă de-a lungul apei. pe o 
întindere de vre·o 2 km.· până în apropiere de orăşelul Mahmu-

1) V. Pârvan Ul,met·niii I vg. 585 şi :\ltele; de asemenea vezi ş 
harta aşezărilor şi drunnir~Jor care insoteşte această lucrare. 

2) Tomasehek în .Pait1.ys- "i,J-~issowa, llea,l .Encyclopc'îdie I, col. 477 
,, . .Pârvan, Salsovia în <(Convorbiri LiterareJ>. (1906) l)g. 1019. 

3) R.ayn1und Netzham1ner, Dil3 christlichen Alterthiini,e;,· dei· Do~ 
bri,dscha,, Bukarest 1918 pg. 14'1. 

4) L "\rVeiss Z. c. pg. 54. 
5) C. l\foisil Oettiţi rometne la, Diuiărsa ele .iO,Q îu Bull}tinul comi„ 
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dia. Peste acest cap acoperit de iarbă verde şi băzdat dia loc 
în loc de făgaşuriJe lăsate de ploi, se înalţă nişte impozante 
ruine, căr:ora locuitorii le-au dat numele de «~etaţe_a Bisericuţa)). 
Ele sunt formate din ridicături de pământ înalte de vre-o 8-10 
metri, care constituesc un dreptunghiu lung de 1&0 metri şi 

lat de 120. Sanţuri formidabile1 a căror adâncime este pe unele 
locuri de 6 metri, se întretaie în jurul cetăţif în toate direcţiu
nile. Trei din ele coboară tocmai din dealurile Beştepe, aflătoa
re la vest .şi, îndreptându- se perpendicular spre Dunăre, apără 

cetatea din lături, pe când un al patrulea şanţ, paralel cu Du
nărea, o apăra din spate 1). Distanţa de circa 60)/2 km. dintre 
Noviodllnum şi Salsovia, dată de Tabula Peutingeriană, coincide 
cu distanţa df ntre Isaccea şi lvlahmndia; prin urmare, în această 
localitate a fost odinioară castrul Salsovia, despre a cărui exis
tenţă în aceste părţi oe vobeşte un fragment de diplomă mili
tară, găsit aici. Toate veştile istorice şi epigrafice arată că ea a 
fost înfiinţată ca o staţiune de pază în secolul IC şi a dăinuit 
până în secolul \r, când Notitia Digniialum pomeneşte pentru 
ultima dată acest castru. Iustinian când întări din nou gl'aniţa, 
lăsă în părăsire Salsovia 2). 

Pe drumul ce duce de la Moru~hiol la Dunavăţul de sus, 
În · ieşitura de pământ care porneşte din ramificaţlunile dealurilor 
limitrofe cu balta1 între lacuriie de astăzi Crugli-mic şi Cru~li
Mare, se văd ruinile unei c.etăţi, care se mărgineşte în faţă cu 
ba:ta, iar în spate cu drumul de ţară ce duce la Dunavăţul de 
sus. Deşi cetatea este acoperită în mare parte. nerecunoscându
se de cât nişte ridicături, impozante de pământ, se poate 
toruşi recunoaşte că aci a fost odinio~ră o puternică aşezare. 

O întreagă serie de monede romane republi~ane de argint, din 
veacul I I şi J a. Chr., de ale familiei Appuleia (L. App, Satur
ninus),Claudia (P. Clodins .l\!I. f.) Fabia (Labeo), Furja,L. Furius Bro
chus), Julia (Caesar) şi Vibia (Pansa), precum şi altele din vre
mea lui Fflip Arabul (244-249) ca şi una de aur a împăratu

lui bizantin Marcian (450-457) ne arată că pe aceste locuri se 
. află una din -eele 1nai vechi statiuni romane de la Dunărea de 

1) C. 1\foisil, Cetăţi roiua-tie. ta Dwnt'wea de jos pg. 88. 
2) V. Pârvan> Sau,ovia «Conv. Literare:» pg, 1039-1040 i C. 

Nfoisil, Cetăţi ,·omane la Dwnăi·ea ele jos pg. 89. 
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jos. Identificarea acestor resturi de cetate cu localitatea Salmo· -rude. pomenită astfel de Itinerarul Antonin şi de Nofitia Dig-
nitatum sub numele stricat de Talamonio, îşi aşteaptă confir
marea oun1ai din partea săpăturilor şi descoperirilor nouă 1) Chiar 
dacă Salmorude nu este de cât o stricare a numelui Halmyris, 
încă rămâne de văzut dăcă aici va fi fost odinioară acest oraş •.• 

Cetatea G!.f!!iana, pomenită în Notitia Dignitatum şi la 
Procopius, trebueşte, fireşte, căutată pe aici; unde a fost însă 

anume7 e cu neputinţă de fixat. 2) 

V,_p._llis Domitiana din ltinerariul Antonia, a fost identifica.tă 
de J. Weiss 3) într'un mod mai mult ipotetic cam pe lângă satul 
Sarighiol din pi. şi jud. Tulcea, în apropiere de lacul Razîm. 

Celelalte două cetăţi St(JJ]la Penei sau Ad Storna din lista 
localităţilor date de Geograful Ravenat şi Plateypegiis din Nou ... 
tla Dignitatum, după un criteriu mai mult geografico-informativ, au 
fost fixate cam în felul urrnător: cea dintâi, după măsurătoarea 
itinerariilor care o pomenesc, ar fi căzut între satele actuale 
Sarinasuf şi Caraibil, în dreptul cărora se varsă gârla Duna văfu· 
lui ; acestei coincidenţe geografice i se datoreşte probabil şi 

numele . de Ad Storna. Intre cele două sate pomenite mai sus, 
Desjardins a găsit în 1867 un ,.fort bizantin" şi nenumărate 

fundaţiuni de zidărie. Cealaltă cetate « ln Plateypegiis)) din No
titia Dign. a fost identificată de unii cu localitatea de la Carabair, 
însemnată pe hărţile contemporane „Zaporojeni" '; 

Hierocles şi Procopius pomenesc, printre alte caslele în 
aceste pă1ţi aie Dunării de jos, după Aegissus, o localitate 
numită ~lmyris. Scriitorul bisericesc Philostorgios de la înce
putul veacului a V-lea, şi bizantinul Nikephorus Call ist os în 
istoria bisericei, la anul 383, amintesc deopotrivă despre aceas
tă cetate. Procopius spune despre ea că a fost întărită de împăratul 
Iustinian şi că se afla situată în colţul cel mai extrem al Sciţi~i. $) 

Aici şi-au petrecut zilele şi martirii creştini Epiiktet şi Astion. 
Faptul că din toate isvoarele, care vorbesc de această Io-

1) C. Moisil, Cetr'i,f'i ronHr,·ne pg. 89. 
2) V. Pârvan, m-metitm. I pg. 597 nota 2. 
3) I. '''eiss l. c:. p. 57. 
4) C. Moisil, Cetăţ·i roniane pg. 91. . 
5) V. Pârvan, Salsovia «Conv, Literare» pg. 1040. 
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calitate, se poate deduce că era aşezată pe malu1 Jaculuf cu ace
laş nume,-căci atunci probabil ·iacul Razim se întindea ş-i uda 
cu apele sale această coastă a Carabairului, - s'a stabilit că 
Halmyl'is trebueşte să fi fost acolo unde se văd acele mari rui
ne pe ,,colinele dealului C~rabair, care inţră . în acest loc .ca un 
cui în baltă" în partea de vest a satului DunavAţul d.e j9s, unde 
d. Nloisil căuta să identifice localitatea nln Plateypegffs«. :). 

Impăratul Decius îşi găsi moartea, prin Goti, în bălţile din 
apropierea Halrnyrisului „în palude Salamoil'" (Summeir, Ron„ 
ca11i . Chron. II p. 252); ,,in civitale Armyl'idensium" era11 şi 
Greci creştţni şi tot aici Hunii an sdrobit oştirile care apărau 

hotarul (Acta SS. lunii III. p. 3l!i). ·· 
Numele Halmyris, capătă ·jn hărţile medievale forma de 

1'1yl'is şi Majaş aşa cum se numia atunci lacul Razirn ; iar ara
bul al-Myris, corespunde întocmai cu vechiul Salmyris. 11

). 

Elementul grecesc al oraşelor de pe litoral va H jucat un 
rol mare şi în ptirfile Halmydsului în vremurile de pace şi liniş- · 
te, care au urmat şi pentru provincia Scythia 3). Prezenţa lui 

1) I. '\Veiss, JJob1·01ultschr.1, i·n. J1Um·tlt1tr(li. pg.1 a, 55 sg . : V. Pârvan, 
Vl,natttni I pg. 5!.)7 nota 2 şi . harta dela 1'lfârşit unde se aşează locali
tatetţ Haluiyris în locul nnnîit «Za1Jorojeni)i; V. Pârvan, Histria IV . 

• (Analele 1\ ::i. rom. t. X XXV HI pg. G79-G88 COJH·ind discut.i1.1nea amă-
ni,ntită asur~ra lacnhti Haln11·ris şi a veştilot· antice referitoare la el 
şi la gurile Dunării limitrofe lui ; }) e ha1·ia de la llag. !)82 (aceiaşi ca 
şi în Arclittologi!?clie A'lu.teiglft' 1915 t.i) se re'!onstitue ţărmul udat odi" 
ni_oară de către avele acestui lar, aşezân,ln-se l()calitatea Halmyris în 
acela~ punct ea şi mai su!s, ve varlea de sud-vest a dealului Carabair~ · 
C. Litzica, Castala ronia .. 'lto-bizanti1ia i1i Dobrogea (Convor}Jiri Literal'e 
1920) Lll) No. 3-4 ])fţ, 203-205; H. Netzhan1mel' A11.f de;n Raeab1i. 
1)g, 27-28; .R. Netzhan1n1er, dia chi·istlfcha->i AUe1·thi~1nar der Do~1·ov..dt
st:1ia pg. 22-25, 3:1 şi harta dela pg. 33; ·c. Auner, Ma1·tirfi- d(lbro
geni ·(Revista Catolică 1912) No. 2 ]lg. 277-29·1); V. Pârvan, Cou,ff'i

iniţ.i>t(1ti epigrafic.s la istoria craşti1iism:u.lu·i llaco-r01~d,1~ pg. 12. 
P·ărerea contrarie că Halmyrisul ar 11 fost între f\{orugbiol-D 11-

navă tul de sus, acolo unde se aHă cetatea o · sus tine d. C. fvloisil, .. , .. 
Cetăţi 1·omana la D,1 . .,iărea da jos vg. 89 şi Yn-de a fost vac1iii,l Jial~iiyris ? 

în Buletinul con1. monumentelor istorice III No, 2 ])g, 93. 
2) W. Tomaschek, Ziw kv..n,de dai· Hămtus-lialbinsel II. Die Ha·n

dels'ft)age i1i 1a iali1·1i1t,tidert nacli clan lCl'ku . .,idigungati des Arabe,·s Jd1·i.sî. 
pag. 809. · . 

3) N. Iorga, Istot·ia co-»iarţ.ulu.î răina.nesc pa1iă la 1700, Văla·ni 
{la M-i(of.e, 1.916 (I) PO• 18. 
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t~ . ~~ţl}~ţ~ . ~eg(une, o .Putem. <Jţducc ro.a,i ~~, Se,tlm~. <ţ.in ,$C.rjS~,.tJI 
):~i1S~~n~'s-51âţr~ Hif t:rî~~i„ âi.tf~;a~~r::r{~. şl ~]H -~rîv.lle~'iu~ ·.

1 

~~e
. ~Wf~J\~~1.n.~t .H•!: ,Jt.!T~~raţ~l ~~a~a,, d~ a avf_a_ Q nqu.~ lup1t~e 
·a ·tentonulu1 lor· tu'r.al; aceasia· Iun1tare o constituia la nord Peuce 

1 
-·~ t!i..iJiJ;"Peu~~J. şf·:f1~&11:·f4ă1i;nyrii;~ · ctâ·nciu~r~· puti.nta $ă:,şf ~ibă' un 

J: •; I\ ilrum )iber :._::' în ~:î~tregirrie v.e ,J~,p~.:....: şi' să· • fie •, acasă ']a ei cbfar 
->I , , , ~ :aepărfatâ' 'creft~ a' Pqoârfi'. ':; '.:-~ .\ " '. ~ .. ;,,_ I ::.'' 

~ ' .. , I . }ţ.1 tţnd~te~ Cf~Şh~{~µ,l)}Î~ 'în p1.{111eJe'.,Jui !im.P,uri; prin . desfă
' i ş~!~rţa :vjeţţi ' telcii. ·,~or. ;rn'arţir1;·:Epiclet. .şi. AsfioQ, .în HalmyrJs 1 şi ~. fil: .. )?Javiah, _'şi: Pil)p', '4e )a ':25 i1af' şt 4 I'unie, .ia ·:Novi9duop_JJ1, 

f., ·sit tn·· strAÎisii'hlegă~u'ri ' cu ·1 reglu{leă i aceasta 'n_ord-estică â • Scj t-
11 . 

1hfei~;iif:nt·~Jte'·st·· Gh:orghe~ '(lat 1b"raţ~lui sud'ic al Dunării, :.Pr;. 
'.' .. , , ~;~~!I. ,tlqf$ ,_y•. •?i~~.t~~~i~_ă, c~ .!r~,. ~ipă.~ a~,e~~r~, .~~'par,ţin e; ;~e âse~ 

ţpenea ţelor_ d1 ntâ1 zile ale aceste1 _cr~d1nţţ, căci ~\JP.l veacul,,al · 
IX, ţâna 1·ea ' se întindea din n 6u · prîntre· Slavii ce 'Jo~uiau :peofn:. 

,, s#t~:::~~C)~J§~~-'î"n'tre~'ti1J1farea , T1~f111rilor· ·Jreştin~ în, 'tq1ponimÎ~ .. nu 
~ ~e'.iliii ~o1Jişnuia.'~· '• ) · .. · . ·1 •• • ·:·· .. ';' • 

• 'T· , s.·\:, . .,, , • "\ " . . 1 . a ' • t .. , • • '· , • ,_ . • . 

; _ · ,·. _1·~ ;ul!1_P.ut si'~vă.!_irii b~"f.~ariJpţ, _ inel.e I din ·.ace~te eopo1~r.:,1fe 
·-~~ea-~~.- ~0

1
-.,m,?4, \f~l~tor_ î~· iri~ulf ?~~~?·-··~_; 1 ~sd:~ c~n~ ~pţ1i. ~rec 

îif ve_atul al 1 II~l'ea tn · imperiul roman, duplt ce 1nl,ţuyr1 q1n~1~f:ţa . 
· lor neamul ,slavic al· Spalilor1 trec prin această ·extremă . regiune 1 

•o .. ~ • • • • I(; • " . t • ~ l • • • •, ' r \ • ~ , , • . '• \ 'l \ .,. • 

n·ordică'. a"Scythiei; care se ·învecina cu . m.area: 5) . . . • 

, 
1
-· "; 'tfăr+ile r'om'ane pentru d~umurile ; lmp·eriu!u( ' .însenu1tţa~ă 
• • M I • ,t t .. ,,_ /. J • , , , ' t • ; .J. J f .. ~, ) ... J•' I 

""'·'!' .!'!' v..,.,,,~ • • t ,, ,~ ' 

' ' · t ; ·Î·) ·'79.Pâ~an,i ·Htst-ria ~ v,··p ag. 579·; :58~-588.' '' ' ' ~ 
f 2) O. Tafralii La, Rou~a,nie tf'ansdanu fJie~ine (La 'Dobroudja)'-Pans, 
,. Er"nest Leroux (1~18). pg. 7~ . ... 

3) C. Irecek, Das ch1·istUche Eleuient '"' rle,·· topofiy1,1,ph-lşcl1.en No~ 
tne11,k~tur der BaikunUincler ,in Sitr.1Jng-sberichte d. Ak d. Wissen's·chaften 
1n.1 :V.ien· {phil.·liist. classe) Bd. CX-XXVJ pg.8{l-8!7; J{;iessling·(~e~.E,i
ciclopci,die Pa.uly~ Wils~inua VIII aol. 1530). c1·ede cti, · nnn1irea hrâţului 
sudie .al. D1tnării, sf •. 0-he,o_rg he, a. fost· dată de către , Moesii ·tr e<.."i1ţi ' la 
.creştinism. Din ca,nza <lr.oşehţtei i1npor.tanţe -a acestui hraţ sudic în tîD-. ., . . ~ 
ticitate ei au 80Cotit- că t·r-eliuie pus sub p1iotecţinnea· ,inui mare Jnu-
ceroe al· creştinism ului. 

4) I "\oVeiss, . i. c pag, :1G . \ 1 v, -~:i : -

·:.. ~ 5) Jo1<,dai'llii ttl}, 1"eu: get·,4.:.C:loss S: 2 t ·«illico ad ·gerttem Spalorum 
n.c.venţunt; COţlS~r toque 1 prdel10 :-.·ia.toriam adipi~·cu.ntat, exintfeque îam 

: '{elnt victares ad extelnnm .Scythiae .pa.etern; quae: Poutieo 1nari vieirra 
Et$.t,.propwan~, '· ,i'· 1 '··' · . :! , !' \;· 

. i ... . ~. ' • ' J .. , • ,! 40,0 • .... • "' • • J J !; \. • ~•.;; t • • !., ; ,. {. j • : a C j 
.· . . .. ' . . ' .. • J .. \ .. 
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cete tmP.rlştlate de Wsndi ·tn nordul Daciei şi tn · aceste · plr.ti, 
la gurile Dundrii deci ' ln Imediata veiinltate a ·ţinutului dt cire 

' . ne '.O~Upim, ceia ce e un ' indiciu tă primele aşezlri ale Slavilor 
tn Scythia s•ar fi efectuat aici, 1112'1 cu seaml •c1 ne; gAndim la 

·. ~ ' 
informaţlunile pe care Iordanes ni le dl cu privire' -~a ~f e.st popor 
aşezat ,tn lmprejurimfle Noviodunului 1) în nordul D~broaet ti 
chiar la graniţa de apus a Cotului Bugiacului "). · ~~? · ~ 

Rlmtn'.nd ei „adeviiratil şi ~lnguril 5UCct&oii ~ai Rama~, 
nllor pe pdmdnlul scythic tn aec. V- VI/I• ') influenta lof s'a 
;resimfit puter'nic ·ŞI tn cela ce priveşte nomenclatu~a t•rn. Pentr11-.. .J • ~ I • 

reeiunea noâstrl avem de asemenea urme. care mlrturi~~ de$pre 
. a~lrile lor , durabile·. :: J ... ;: ..-

Nume1e Lo Donavld de pe harta lui Pietr~:-V~onte fa'n, 
pe la localitatea Dunavlţul de azi. este slav, deşi,:ue cpte dat su~ 
aceaetl forml italienlzatl. Satele Dunaveţe, aş,zat~. pe fost~I 
braf al Oun~rii CU acelaş nume._ aunt deopotrivi Um1~

1
ale' act\ştCi 

populaţii slave, înrudite ca rldăcină cli forma Dutla,,, datl,.,rriţ~ 
lrelui fluviu, _pe ·care 1:-a.u cunoscut dnd s•au ap~opţ~. de. furj~~ 
ui şi care a „lisat puternice amintiri în poezia şi .fol~lorul multor 

" . . 
seminţii slave '). , t . ~ 

·Stravlco sau Strauico de pe o hartl a lui 'Th9mas de ~' 
anul 1500, trebuie sl. fie o forml strtcatl a numelui Ostrowiea 
derivat de la o forma ostru {acutus). Cu aceste nume se însel'll.
nead pe harta amintitl cele doui bra~ vechi ale Dunlrff,. Du· 
navlţul şi Cernetul 11

). 

1~ Iordanes pag. 62-63. 
·~) Robert Roesler, U6fw dşn ZditpuNW da- ,14.,._,e,._ Attrie~ 

~ an dffl. •ntwen D<>nat&- in Staungsberichte der l{.. Aktcl.,d. Wisaen
chaften în Wien (phU hist classe) (1873) Bd. LXXIII pg. 84,; C. lir.t• 
cek, Geschich.te de,, B•Juaren pg. 81 ; C. lirecek, Qeachiclale dw &rbttt I. 
pfl. 68; I 1'1ng, Dit, Roe-n~r tt.nd RmHatiett m DO'taatddttdwta- Pi. fl8. 

3) V. Pârvan, Ceta~a TroptJ&Um Pi· 14.7, 
4) K. Miillenhof, Donau, .nunavr,, Dttnaj in Arcbiv !ur slavisch• 

Philo.logi• I (1876J Pî• 297. . 
6) Fr: Miklosich, Die Btldung 4w akavi8ehen Penonfflnatfţffl (Denkr. 

Ak. d. Wiss. Wien philos.-hist. classe 1860. Bd.10, pg, 291; ll'r. Mi• 
k.losic-h, Dit 'slav(uhffl Orlsnamm au8 App,:Ucativ,n [[ (Denk. d •. Ak. 
Wiis.. Wien ph. hist. classe 1874. Bd. 23 No. 411, unde se di chiu 
forma Oatf'Owica.- Pentru forma Slf'o~ gl~im în E. J3erneck•r, .IJG• 
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.s,1 

Insula. sau mai bine zis regiunea deltaică,. cuprinsă îrJtr'e 
brarul Sf. ,Gheorrthe, Dunăvăl şi lacul Razim, lacul din ea precum 
fi . gfiaduJ c,are formează un fel de litoral al Mării Negre, poartă 
numele de Dranov,· numire tn strânsă legătură cu rădăcina drenb 
,drehna (cornus) 1): 

Unul din cele mai însemnate, grinduri, ' pentru . iarba a bun. 
clen11: care se glseşte p~ el, ·in . această insulă a. Dranovului •. ,se 
numeşte Crainicolul~ a cirul origină este deasernenea slavâ. Ve
chimea numelui ne-ar fi mărtarfsiti de forma roasă a părţii a 
doua a cuvântului. "unde din cholmb a rezultat col a). Una din 

·· -cele trei ,mari lagune din sudul lacuh>i Razim cuprinsă iotfe Go
lovlia fi Sinoe. se numeşte Zmeica, derivând de. la o rădăcipă 
1lavl zmij (serpens). 

Probabil ci şi aici •. ca şi la Insula - Şerpilor. numărul şer
.pllor v• fi fost aşa d.e .mare. incit şi localitatea s'a numit du.pă 

' dlnfll ; dealtmintreli botezarea diferitelor locuri după animale era 
foarte curenti la Slavi :1). 

Jn peninsull iislm 1,1umele PrisJalla; de un asemenea nume, 
Pro,lavi~, amintesc portulanele italiene de pe la 1400, numă
rlndu-1 între . staţiunile' de coastă coprinse intre Varna şi gurile 
Dunir14 localizarea. căruia nu este încă exact făcută"). Numirea 
este firi îndoială slavoni. 1 

O geografie compilată în limba armeană dintre 670-68~: şi 
atrlbultl lui Moses de Choren~, cunoaşte pe Asparuch .aşezat în 
delta Dunării. şi prin urmare· în vecinătatea acestui 1inut, - , în 
fruntea cetelor de Bulgari. pe care le conducea-şi de unde apoi 
a trecut-în sudul Dobrogei &J. Afirmaţiunea C'ă Bulgarii s'au aşezat 
la Niculltel. flclndu•şi o puternică cetate,-ceia ce-ar arăta o aşe-

t1'8e1'es et1Jffl,ologU1tkes lV1Wterbuch (I. A;L) Heidelberg 1908-1913 pg. 
146 o !orml strimka, şi swettko; n'am putea spune · însă că o.re vre-o 
leglturl apropiată cu numele nos tru geografic. 

i) Fr, ~fik.losich, Die sla,vi6c1,en Ortanamen a,us AppeUa,tiveti I D9:llk: 
.tler Ak. der ,vis~ensch. Wien 1872 Bd. 21 pg. 89; Ibidem II No. ~. 

2) Fr. Miklosicht Dw sla,visc1,en OrtS'na,tneti am AppeUa.tiveti li 
No. 96'-

3) Ibidem [ pg. 85; II No. 774. 
4) \V. Tomaschekt Di.e Ha.tidellnvege -in 12 Ia.1,r1,unclert ... pg. 308. 
5) C. tirecek, <ksc1iic1ite der Serben l p. 102-103 şi nota 1. 
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, tare rmu 'Îndelungată aici,-:-- nu are in sprijinulr ei· 1;1ic:i. o ; dovadă 
~ sigură şi e coprinsă într' o lucr~re scrisă. t~ndenţioSr.-1)·. :1, ,. 

Oupă moartea lui -Vasile- I l începe o, s~ie de Jupte·,Jntr;e 
1Bizantini şi. Pecenegi~· · ~ ·· .. , ,\ ... ~i 1 

Aceştia din urmă îşi întindeau cetele lor nomad~ cu.·, ,,car.e 
'mişcătoare.- până la Silistra, unde se. inveeinau , cu .Bulgarii. La 
~gurile·JDunării nf/"i ir.dică j>recfs'· Const. Porfirogenetul '("912-959)1 

(:ind 1descriind năvălirile Ru.şJlon peste 'Dună'r-e,'• spon.e că_până,~e 
frec fluviul Selina. au a• se ·teme de un atac. lăturalnic ' din par,-

1 'fea Pecenegilor 1-l). ' •· • .. 
ln veacul .al XI. când OumaoH au fost c!Şt!zaţi :îa regiunea 

,tturilbr ·Dunării 'şi 'dealungu1 coastelor · Mării !Negre, poate că: .şi 
acest „Cot al Bugeacului" va fi fost efectiv locuit d~ dânşii, ttel.a 

' · tari · ar fi rămas ttumele de Zanavarda, 'ce · se' întâlneşre ···pe di-
'ferite hărţi din evu! mediul şi ,pe ,care Vincek, :după ce•i arată 

· otigina Cumanică, îl identifică cu CaraQ#1nanul de pe marginea 
lacului Razim 3). • . • 

In timpul lui TY1trcea „părţile de nor~ ' ale Dobrogei şi zona 
:l dunăreană era locuită mai ales de Româniu1)0 întreagă serie de 
... namiri topice de origină românească, arată ca elementul româ
nesc1 ·a stăpânit efecti\f toate. gurile' Dunării. şi când -izicem ;at:easţa 
inţelegem şi teritoriul de care ne ocupăm 1 .care,• da11 fiirîd pO!Zi

. ţiunea .Jui;· a ţinut totdeauna de această regiune de ape; O mare 
· parte a numiiilor îr.iregistrate .de hatta · ,.Plans~· în D.el1ă". ~unt 
t· româneşti. «Faptul _are o: deosebită , .importanţă. Ef :vruha de• o 

1)'_ V\,7• N. Zlatarscki, Geschichtlich--politisches Sch{ksal qer. Dooroud-
,aeh,a. Sofia 1918 pg. 4. . ..• ~ ~ • ,. . ·. .· 

2) C. Porpnirogennetus; De a.dnzinistra,n,do lmperio (~(L·Bonn cap. 
IX_ p. 77: <.cDonec vero Selinam fluvium tra,eceri~t a latere, currunt 

1 

·p~tzinacitae), : N. Iorga, D1·oi-ts 11.-a.tiona.ux et politiques ·ues .Rou,na.vn-s 
-'1, . •I !•' ' ;. t 

dans la Dobrogea lassy 1917, pg. 25: · 
, , 3. C. lfrecak, Einige Be11ierkunqen 1U1ei· die Uberreste rle,· 1:etsc-1ie1ie
;11ett-·1ma Ku,na;ne,i în Sitzung~berfohte der boh_m. Gesel}._ d. \Jiss. Prag-

. 1889 pg ~. 8, 1·1, ·14, 16 · C. lirecek, F ii.rstentum. "Bu,lga1'ie1i.. pg: 115. 
I> 1<.. l'° J I• 

N. Iorga, Gescîtichte des 1't{.tnri,nisclfon Volkes I. 79, ·so, 82 ;' E ' Taibout 
de l\[arigny: Hydrog,·a,phie de la Mer- Nowe et de la Me1· d1Azo1ir_·Trieste 
1856 pg 3.6. 

4) C:-' Brătescu : Dobrogea la 1444 în Arhiva _'Do15rog:ei' II ('1919) 
pag~' 114. • · 

www.ziua constanta . ro 



\ . : 

v'reme iiâod, şfăpânirea tufceasciLse;-intindea puter~Jcă· de~o parte 
Şl"de aUa a gurilor. D1111·ării,. când războaiele nu aduşeser4 în~J;: 
o pr.ea mare. mişcare de popvJ~ţie. Nuroh;-ile sun.t cuJese d~.,.Ruşif! 
a~oi eep.,ate de :Austriac.i , şi totuşi. elementul românesc ·se, arat_ă, 
evii;lenF pe lângă Marea , pe, care o cântă des poeziile pqţ;1ulare, 

româneşti dobrqgţn~; apare. evid.ţţtt, cu toate că• e vorba.)<1$ , 
ţfnat11J,;. cel, mai .pustiu şj , mai ne,2:rielnic 12entru locuire di~ tQ~•.~ 
Dobrogea~ Gurile :\O\Jnării, cl1iar.:în. epoca ce;i mai neprielnJcă a.1 . 

dezvoltării, Statel,or , româo..eşlLrăm.âa în domeniul e,tnic rQ~~ 
nesci ,aş~ <::um a fost în ,vre.mea Basarabilor, din: veacul al XIV, 
cum 1au -fost, pe vremea. lui Ştefan cel Mare în veacul cţ) 15-)eP..:. 
şi- ·curn le arată mai toate ,hărţile etnografice ale cercetătorilor 
str.ei.ni_ ',în ·veacul al 19-lea>). 1):. .., , • 

·. ·~olonizarea ~turcea5.c;ă 1 pornită .din · motive strategice, a· ayu_tl 
ca urm.are .for91~rea u1'.ei mass~ compa(?te~ ~~ _populaţiune osmal'.1..,. 
lâ-ie .pentrU: toată . Dobrogea-., ~aşnica. aşezare, turceasca, . alfm~n~: 
tată de laniceri şi mai cu seamă d~. alţe elemente fă~lt. paţr,ie, 
începll:tăJntă din secolul al XV„a. fosţ ,sistţJTiaJ ic întraetinută,aşa 
incât. o populaţţune1 p uternicâ. turce~scă gssim · în întreaga· Do 
broge. , aşezată de~alungul Mă.rii .. Şi în ceJ)trul provinciei. Ac.e~tă 
co1on.iza-rc,J care ~ve;ţ ca. s.cop .asigurarea şi închiderea d~uţnu
rilor ce 'duceau către Gonstantinopol, trebuia să se facă mai cu 
seamă în locunle expuse, pe unde asemen~a atacuri se puteau 
produce. Chiar din 1417 ,Sultanul l\11ahomed, în camp~nia pe care 
a întreprins-o împ.otr,.ivp lui Mircea. întăreşte localitatea leni-Sa
/eh,. Jângă. ,satul , .ramâraesc lenisala de azi, la ma'rgirţea Jacului 
Rc14i-m şJ în apropier.ea ·.BabaqagJ.Jlui, precum şi Isaccea, Sagzim. · 
la unul din ce le mai bune vaduri de trecere peste Dunăre. Aceste 
dou·~ cetăţi, aşezaJ~-4_ijP:FOap~~:.d et cele două baze ii_le laturii de jos 1 

a · fr.i:Grighiului form~t ;. dtn ,e~&t .?.cot, ce-şi are vâr{.ul la un ul din 
satele · :illJJnav.ăte, , ~~tăi până )(I .evidenţă şi importanţa ţinutului 
nostru'. pentr.u ·· apăfiili,t!tJ.}Dq~r,~gţj .. Mai tâ,:ziu găsim şi" Tulce~ 
pomeni1ă·.,e::a·. t~ţ~te11i.mt~ită1ş~~: ~elăp.ostind trupe; iar înaintea ~i;_ 
Babadagul, ce serv.ia de reşedinţă Seraschierului" şi Paşei din a-. 
ceste părţi. fiind alăt:uri .Gie SiUs_tra ,cel mai important oraş din 
ţ_o~t~ ~~lir?~ea, }11· .. ~s~/11~.~ ~~.~a~_siunii . şi înfloririi vieţii turceşti. 

: ' 1) G„ Vâts~u. RiifJtnu. â'{~: bobroge11 (de pe o hartă {ţin circa 
1769-177 4) în Analele Dobrogei (1920) I. No. 4, pg. 540. 
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Existenta unui număr aşa de mare de localităţl1 eu nume 
turceşti, ca acelea · pe care cătltor11I Evliia„Celebi. le pomeneşte 
pe la jumătatea veacului al XVII, în această regiune, aratl ci 
acest ·element era cel covârşitor. Toate satele pe care le-a vi1itat 
călătorul în acest ((Cot al Bugeacului)) ţineau de circumsel'lp1ia 
,,Babadagului" şi erau următoarele: HergheleJji (?), Siu~iubilas (?) 
Chiuciuc- Scţ.râ? Dolie (?), Sapa·ngia (Sabangia de astizi), AgighioJ. 
Sarâ-Nasuh (Sarinasuf). Cara-Habil (Caraibil), Ahmed~Facl, (fntre 
Ccţraibil şi Calica, acolo unde se termini dealul Sarighiolului. la 
sud de cota 82t in marginea bălţilor ce se desfac din lacul Ba
zim şi unde se vede astăzi un vechiu cimitir tur~esc:.) lnsemnat 
.Ahmud fakin în acelaş punct se a,fll şi pe harta: Zur Ubfr
sichi der Kriegs· operaiionen zwischen den Russen und den 
Tiirken. Eîn Auszug aus dem Genetals Chatof !turte in IV Blit· 
tetnt St. Petersburg 1854): apoi Tatar•Ceamurli (Ceamurlia ?), 
Sarâghiol, ,(.'oncaz (Conga.,}, Hagilari {Hagilar), Tereselnic (Tres
tenic), Nalbant (Nalbant) Cazâl-t-Jisar (?) 1), Camber, A.rmutlîi, 
Carea, Bas-chiupriu (Baş-ch1oi ?). 

Vorbindu-se de.spre valul sApat, care lega Cernavoda cu Con
stanţa, el ne · spune că a.:easta transforma într•un fel de insull 
regiunea Babadagufui, Tulcei şi localitatea "Beştepe„ 1 ceia el! în
semnează că şi acest sat exista atunci, numit desigur dupl tnAl
ţimile petroase din apropiere. 

Cea mai mare parte din satele citate s•au menţinut şi pAhA 
astăzi cu' aceleaşi numiri '). 

ln felul acesta elementul turcesc,,,. devenit preponderant. a 
fost innadins aşezat şi menţf nut în a~eşt cot, c11 o garanţie îm
pot~iva ori cărui atac şi a oricărei !tăvăliri ce s'ar fi întâmplat 
din această parte. ' 

Politica pe care o urmăria Rusia, · fncepând cu îndelun
gatele războaie dtn a doua jumătatţ a veacul~) al XVIII, era de 
a pune ·stăpânire. şi a ~e apropia de, gurile.DunjJii, pentru ca astfţl 
mai uşor să se poată lntinde asupra .: Dob'rogei ' şi de aci sl tn. 
nainteze în Balcani, urmând drumul spre' Constantinopol. 

" . ,ţ ' 

. 1) Chizil Hirsar = Cetatea FetE;iÎ·. = ~lavâ([lusă. ·N. R. 
2) Al. P. Arbore ContribM>ţi,u,tii lct, ~u4i1'~ ·aşe,tir,lor Ttltarllor ft 

Turcilor i,n Dobrogea în Arhi'va Dohrdgei 11 :(1919) pg • . 223-22-i; ..itit1 
descrie,·eci călă.tariei lui Evliia~Celebi în.' A rhiv..a Dobrogei li ( 19:UJ) 
pg. '141. . . i , 
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~ , Aceastl stlplnlre asupra ţinutu rUor dobroge'1e cautl sl o 
!ndepllnlascl tntr'un mod treptat, dştig4nd pe neobservate tere.n 
şi · apropiindu-se de llnuturjle dorite. 

I ..: • 

. f'.ei ce a~eau ţnai mult de sufer lt,., dupl urma acestor lupte 
tntre Ruşi şi Turci pentru stlp4nlrea şi întinderea \inor asemenea 
hota~ erau. numa-I locuitorii pe~cari vlcisitudfnele soartei fi sHise 

· ca sl locuiiscl tn delta Dunlrii, sau pe malurile .ei tn aceste re .. 
. ' 

liuriL Clnd; Strogonow. ambasadorul Rusiei la Constantinopol, 
; l· • . • • 

pretlnserln 1817 ca hotarul tmplrlţiel, pe care o reprezinta el, 
sl ~uprlndl şi o parte din d,lt11. din cauzl ci Dunlrea îşi ichimbl 
uneori cursul. zicea -el, şi face graniţa nesf.gurl - Reis.-Efendi 
propuse ca. locuitorii, cari aparţineau Turciei şi µri locuiau tn. 
Chilia,Veclle" sl se . strimute la o mare .distanţi de mal ul stâng, 
aşa icu~· s, , faxase prin tratatul tle pace.,. Atunci locuitorii aceştia 
1-. .Jo1t :mutati tn localitatea Be1tepe de pe malul dobrogeah al 
Dunlrfi. ,Jri· care Beştepe, clei atunci erau doul : ' Beştepea tur
ceiscl . şi .Btştepea moldovenească. nu ştim sigu'r.· Probabil însl 
ci ~1 ·s6 1vbr fJ aşezat fn Beşte~ea moldoveneâscf, sdicl Mah
m11d01.: •11:drel .locuitori şi astlzl inc~ ~e numesc cu mlndrle 
.mold6~ni• ·~ 

' 

1) ·N. iorga, Do~~ p,i1JUoar• fa (amtlia CGUmacht ~ol l, pg 
~ No; CCXXV. 

f\aah· cltr• Metternieh: laşi 20 Martie 1818. . 
C Wentl diefl JU Stande gebracht seyn wird, so lcann e~ fur die 

Sefuflahrdt auf der Donau sehr nutzbar wt?rden, weil das Auslauf en 
in dis Schwarze Meer bey Sulina, des seichten '\Vasser~ wegen. aussert 
bltsscb:werlich und unsicher ist. '\Veiteren Nachrichten iu Folge ist în 
.lltt~Clliliâ an der Donau den 13-ten dieses Monathes en sehnlicher 
Turle aug C.pol angekommen, welcher den Einwohnern den Blfebl 
erlheilt h(t, innerhalb 1~ Tagen den Ort xu răume.n . um sich uber die 
•D.b:nau n~bh Bueh-Tspe zu begeben, ,·ermuthch um _ den Ort zu schlei
fen1 ~ie.~~ die R'tSsen in Constantinopel verlang&n sollen. Die Rus
~n eol~d tibenfalls bedacht seyen den Anfluss dâr1 Qonau .bey Chilia-

' N°'\ti tti teinigen und schiffbar 1,u mache~, um nicht uber Sulina aul! 
u..;d •tib.hliren iu lassen1>. • , . ." , · 

, , , .Qt, ... ~. iorga, (hechichu des o~niachetJ Reich:ea voJ.. V, pg. ~35; 
3i6U-)lit)f~d mul dia tt,rk.schen J)onai&Jănder von Oliphant, Brooks, O. 
Bţîe~,1iţan4, ,Stnyth. Leipzig 1850 pg. 171 : «N~ch den Frieden von A~ 
jri1~~ţj ·MJUte die Georgenin~el auf welcher erbaut. ist, ebenso"tYÎe 
dit ib.rfg•n Donauineeln unbewohnt sein11. 

'I 
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Printre fristrucţitfhile 'pe ,ca.re ' R~hi·i~rit5~~ .. tŢliQi.slrtJ;f ~face'~. 
ritor străirre ·al.rRu'siei, fe ttimite ambasâdohii.P,'( ru!s 1de ii'Patis,'· 

• ._ • ~ • • ~ ' ' ~~.• ' t I J • ~ '';'ţ 1'I. ••'-i >" 
c~~ltE:le ,.,·!?lsto.i: î~ 11 .. _~an~a~ie .J808,,- c~ . <?~~ziu~~~ ~n~f;p~o~ .. . . 
ect' de'· pace între Ruşi'.şi Turci - , duP.ă ce se, spune ·că t~~bu~ . 
Cel ·~rafu rstilîna' Să fi'e 'JfotarU) Între ·,.ce)e . a'oui •·ţări Ca :ruh'~ ~$i!}

1
~ ; 

gurul ''navigabil, se 'ad~ugă . c'ar fi îrî'să ~ai _!olosi'fcJr · c1.~.c'ă. fţ~~;ţi':: •, 
era s'~r tnti~de _pd~ă "la :lacurile ,Ba_badag _şi , Rf!.~im~ -~)j · 1 ' •• :: ... 

1
•.-

. · Neavând informaţîunile ne~es3re, ·nu putem . s.tl negociafig'J 
unile· care s'au ur·ma( rn= această privinţă. Fapt sigJr e ·că în 'lpr.c:/ :_ .,,... 
tocoa1eie reaactate eh ocaz~u.nea limhăjii tru~t:ari.ei, . s~ =. spU.h~i ---~~'.· ;· 
de acolo; de unde· bra.ţul _sf. Gheorghe se desp.arte de Su lin.a-, ·.pe . 
o distanţă de idouă 'ore adâncime spre 'sud,' nu ,va fi îngăctµ·it.\,~ 

.. - ' . . . 
- - - ---- · ,. .., • • • • " ,· .. -:' •• • • 1,,,.•1 

AdalLe1·t .l\rliHler, Die tititere ·nona1t (Beschreihuo·g- 11'e~s · SiromE!s 
und. sei~er Umgehf1il'g ţvon vY}.din hi& zurr1 .I\-1eere). Regerlshi\:rg ~'i84t;• · 
pg. 271 : .«Auch d/:!f„ georg·isclie I{anâ.! tl11rch fli.ichtet, ,vie dîe S~lipe,, ! 
mepsyh.enw.eres Land. -Die , S,cl~u~<l :11;r V~rod~ng di~s~r s90;m._ z~eml~clr 
beyolkerteo 

1
G.egenden t:ăgt z

1
~erst _d•er Bukar~st~~ !~ertrag v.~rnJ.~1812, ·, 

welcp~f Bessarahien mit H.us.sland .,vereinigte unei. di~, Gre_ţţzen ·~~ft 
,:ussiscf1en Heiches bfs a::i elen ··ohr<lliclien oder :-1{{Iia'scl1e.n··~jA:~.ni . d~e 

•• \ ~ • .. ., 1 I • • 

Donau rr1ilnduo~en ausclehnte. -·-·-- . ..... - .. 
. Die Best~rrimungen dieses Trakt~ts, tlem. zu . Folge , die lnselu cler 

Dohat1m(1~chioge; ne11trar i.iud U)~l,e,vohn~ hleîheii soli teu·,: ·verpic~:teten . 
die bis dahin auf cliesen, Inseln hestandenen Nieder!asst1Î1gen:·b.er':Ver- .. 
trag . von ,!\clria.nopel, ,y~lch~r. in . 

1

drihen : irtikei .. fesl~etzf" '.d~is ila:, •' 
!• I • - I ' ' • ! • , ' • ;. •• ,; , • , 

rechte U(e.1· cler, Don~u yon den.Punkte an, wo !ie,· A,··1n von~~eQr[J'ĂlJ1JJ ,. · 
s/ch voii den ·s11Jnisc]Îet1. ·trcnnt; a1'.1.f cl1e 'Jt'ntfer11'.u.ng vo11, z~vei "\,Veg;tii;i.cle1i 
u~ibe~voh1it oiei6e1i, ·-~<l 'class auck {iir_ţlMi unter'°•di~ He'rrs67i;aft· "Jl-i,s:~icuâl,s 
iibM·{JeÎie1ide11, Don'auinshi-n, keuie Gel.laude ai.tsser ·oen: zur~·Qda·ra:ntii'he 
nothigen; aufgeft,hrt ,verdeb . sollen, ·vollenclete clie· E.ntvlilkei1u:Og1·d~s·. 
l\1C1ndflng'sgepie'tes.

1 

Pk, 273: «Dîe ··ganze (}fierfliiche cl·es -Dcir,iau~le}tns •· 
1,i~g n1it' Einsclilu~s' des Sees Razeim 60'1..:_i Me1len -b~itra·gen: Dei· \~ţ9sste·' 
Tbeil l:ii~v·o·n g·eh9rt 'jetit Ru;,slaod,· ' und nur die kleine·· AlJ~hnisft'"i\n . 
Siiden des· georgi~wschen 'A.rn1es l)lieh · zun1 Theil ·o eh trăi, · iţ!)1) :ui1ien:· . 
uhte~ 'turkisc11en A iierrschalt~. ' / • • ,. ! > :~ '. ' •..::-:, !• 

1) • A.' ·D. S~utzh;. Acte şi docuniente r,elative Ila .'isto1:ia: .fţ3~ci:ş.'~e'fei •. 
Rmuâniei, voi. I. No. '871s2 ipg. 708. . 1~ , ,. ' • 1 

·• • • .t. !.-~.J; 
• I I • I ' ,. • • ' ' ,I J., ' \t~. 
· · «}!onsieur ţe comte,' .ie" Yais ·plâcer, foi ur.ie:,obs~rv~ţ1011 ij,U·\r~1.a1f~•:: . 

~1 ue a· la clep·c~h e.,. <le 27 ' N oţ. q~e , je vou~ ~i adr~sse~ ~'li ·~t~jeţ :ol.tirVŢ°tJ ~!. 

Jet ~l ~. trartc ele · p~~~x ept:·~ le~: Turcs :t' non~· t·o_r~iţu-'H -~~_ra :flti~t\?.n 
dans ·la redactioff 'ele ce pro Jet du• D.,nulie· pour 1Hinite, 1l ff1Ht _ll,l,['e 
que c'est I'un des bras Oll eh-Îboucliur-es''de '·ce fl~u~tt'·no't'n:n1t!· ·cel:U·Î' 'ele 

... 
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#.' 'I' . .,~ . ~· .. 

S.Ă ._, ~~is\J.'~r:~~~-~~ş"Ja'r~~"o. ~~en~~siJi:I dei nîei eUtl ·ÎeJ,~ afirlf: de! p'os- ~) ... ( 
· 1., ~·. ,.. ·; · ... 'i ••, ~ r.\ • • tr.' ~.. ;,xl/t~ I • t t) I' P ~ t;, :, .' ·," 'i .. ..."' .: , , ... ,. ~~ , J.~·i,·~~ , . , 

~~-Ol! P,)tl~ţ~t~!rJ~:~;;~1i~~nire·t~ ~l~îor _, ~~tărâte :~1~ .-~c~ţ . ;;_ ·_ 
trat~t, '~o)nţli\,nf a~îqşărf.irl~ţircµ, -_.Wicaf~â·t''iraniţei · •.. _ş(~- e>tţc'.~ta~ea-1 
di~~?~r.t}lin~~rri P ,ie;·: ~::jJ}r,1~-1~·îi( ~j~~. ~: · ~ : N~~W~tte_:1.~:~~~:.ftei~ .. tr~,qt,~P t·~aY~)p~: cp,P.r.i~se ,t~ ~~C(!~S1.ă X;ţ\nn~ ~i. ,ie.-a· pu~ · î~ ,~'!~.-: . · · 
d e·re . c4 Să S;e fetrâgă,. pâraSinci s\ittle ' 'şf luffrrd'u ·Şi ;cd e1 ~11Îrrtll; 

·l~l.~:ş!~!?,ată ·~?SP~1~~i~ :~!~c~to
1
ay~_·p~ ~a.t&·: ~.-~·1f;~_::,;,., · .. :·.·. I~ · 

, ~ .-,~· ~~es~~· safe ~r~ll : Frlslqv~ _Beş· Tepea hiolâ()veneasca ('M~h
mt'crt~_·;_-_ae. ăit),~.!Blş~ţe~eă ' {utb·eăssa.~ . (sattH Beş,: Ţepe' de_ ·ast~~O ~ 
c,/' f;ă<:e'iru parte cA·f;şi ttei"'âici~ di-strici\il Tlilceă:··:· ./a~oi 'Cdrtiibfl, . 
S..<Jf..'tn, ~ihf,~ : ·pr1 na.vgf, . iJ.hf!.~ţ-1: a·t:tt/ . 1fe~~1f.4J~'.1 · (~i :D'~g~âe).:. i 
care 1se· fttifuaritf prînf,e saiJJ~:•aparf!h âtiU·''âis'îrit"tului'1 Babâdag~ 
~~_rt;jlJiqlul d.~., asf~ţ i er~ p~-~tj,u, _ p~lO'cliit: În'.sat1;1i~ quriavăţ/locuf( I 
odinio'a't5.·• dl cttri L'iţo_ven'ii o ec r~sbvţit'.iy·~gfsim'_'·'p9_hterHţi 1~ 
1830 "pe1 mOJcfo'v ni" cJ peSCa(f s1:·(' .~ ·~, !·I •,) l'.·.iil .,.· ;".;- l ·,"l ••: li, 

, ., ~ ,,• " ,·• .•,, " { . • te•, .b:, , 1·· , "~- '•' /. . " . )~ f' • . 
I • .i; 1 ' l ~ I""' c. ; .) ~ .. :?-- '-~ , , lt , ~ tl' 'P • .., .. .J ,; ., ._. .,. J, \ , • 

~ ·. . . ' . . 
Sc11:, lma . et e;~~ie,~sR'oy-1 ·4ttimclU '<-1ue•·e1e1itHe .seul i11/to;; Îl&VÎ~lile' J\t&-:,~r 
4'\t~i('soh enrho ueh fli~;' !J.~g t .âti tras:, ne '.'l 'e:t'iuit ·.ip~ s-ra, · caîţ$e'· <l·~ 4e \Jri'i f,eu:. " 
de· profcfti<leur.' Sa:,Iviajeste .. ; -ou~ charge_ ei;1~cQJ..1sequence!. n16ns.iew-· J'atn"'. ~ 
.bnşsa~~u-r; dţ :'~e1npţd~f ·1>our 1:ronti~11e f enJţtt,la 7n11ss~e ~.t- J~ _.Tury~~e·1 
·le :v.ţt~ta~le h.t. -clu· ,,P.a~~J>~, ;;1':11 , n 'e_.şt at~t.\.~,\(!~e le h,ras.t1qe-Je -;VJe~.., 
de wen.~.i.9"1?-ner •... l~Îlf!)Si?fr~it eneot•e P..l_ţ}S av~,r:,ţag~~\- ~~ns d;oi:Je;i .~ 
1:ecu,f.ct· ţette fro1.tiert Jw;q1,'aux lac<:s de Bâbadagh et (11 Ras~lj;t', et cest 
-~ \ ;~tr'e' 11out )e' __ 1iie~':de' la :}}atr(e, {tll~ 11.~rnpeÎ:e~\· alSa'nlÎ~IÎne_.l1'.~hte~ 

4. ,. • lti '( r· ·~ ~ ir" '4 , ~ . ·\;: ( I . ' . L- . .. ,. ,. .. .. "'( .. . . , 
ml' c? te~t'l tat s 11. ,H'a1t 'p~~::;ihţe . · J"es' a'\·ăni-11g_es re€'1s \1111· r•' su1tent 
<l 'un'e u1ln1.~rcation' claire et pi·0cise ' de frontiere eµtre:·1teux· "e1npfres, 
ne $\.Jr;feilr ~--ti1J ;-~v-ociul!s·1e'n {lo'u ~. 'et „l'eiri~re\i'rNi?ipoleon-· est trop. -
edai;,~.1pdutlne 'fni's l~sf appi'(•ciei•, 1tidă~h N\>.:i87~4l!w .. 95;, .'q ~ ,.,, ., , 

, ·.I'; '<.:Il ·est ~-oriv,inu 'neai1fuoilis ,1 li'e· e'ette 11~,,e·~cti'\i ite; :\ partit. cl11 ) 
t-j:Hl'iht "o'i1 ·te lira~ ',de Sa-Î1nt'-Georg&s te ·sel,) air'e ''ele •1celui tJli;:Si.ilina ·· id~--: 
:n-i°ehriI' i'olH1.oi'tee. ,·.-1 · 1a' clîsta'n'ee ·tlt!' 'aetix. ·he°(\r.es -de ce "fleuve; ' et::. q1.~r1·" 
.,aty .sera -.:formt~ ···d'ctal.1Iisseri1Efut rt'aucHne- !eelpt'•t:e: ;.-et ·tţ-u~ J dt:? 'm~e· 
, s11r ·j~s\frle~· .1hi ~ i·este'l·dn't ·en-;p<1sse~5i<>ri. 'de •la Jou1i,·ct~ .Fll{)ssie,ll't,tll~x::.. 
, ~e!~.tf on-djs. 1( t!a'.1·,{~_tai'b.~~ ~ (,(\l i'~y se_î;o1 ~ ~ta-hi~ S(~rt' ;1e:. ~i~t'~' p e t 1'tlis: •c1.:y1; 
, 1,la11;e ă'ue~ .atU,1·-e c•ttf)J'hss'e me1tt ,n1 '·rorti.flc:îtl'tlll (.P-1"Df~coalf1:-recfb.t1ta te/t{ 

,J8~Q f,n ~(i~(a • (l~tărc(t.ţfu1iîi 't1;flnt'<i;r,lei•-fo1:f1i l}'fu:(<ie'";ilu.fiăt;e ihtr,e; ·i~~ 
jftliÎ ., t'Jto.fw.i1i; :; !'Jtu'.ilia . ş·~ ·P,ti,uc-ipGitele ~tlwnc:irene; ::l~t~~şb-i; (lfflp.ri~~i~,. 
# tat~J~li) : W,03,. p~,. ;Jfj!t I l ... • > J. • , .,• ,l<.t , ·~--·;, ~~ 1 ~ 1''.ţ• .li· 1! •~/fii ./ • . )f i ţ f.' / 

· ,,-,.~ Al. l\ .Arbore: tAşe;:c'Zrile Jj~pove-nilot şi~ j!;11şi~f',· în Dob1·oye«. -in 
. .i:1-t1iiva Doln·o{Jei vol. . J.[[ ·No;. -l! ·(IJ.920~ ,pg. ll. şi ·n,ota 4,, , , · 1 

3) Protocoa,le pg. 35, 40. . , 
. www.z1uaconstanta.ro 



. ., ln ~rma. acestor dlş~11tlunl 4e evacu~re;,aedewt .a~ tceu- . 
. ftorfl din ·Prf1)av şi Bqteue 1e vor fJ rJdfcaf din satele lor, .. P&rl· 
sflf4u;,Je ,1, se vor fi. mutat, 1ş~lndu~se tn Tulcea. Şf pini , asl 
Nil parte,a de .111d·1st . 1 or~ului amintit. are do~l m•halate _lo
cuite de Romln~ care se , numesc: . mahalaua · Prlsl4wnilor $1 
mahalau,a Be1tepenilqţ„ Act1tfa s'•• · ,şei,t mii tntliu pe dealul 
taberU de Ui şf numai dupl rhboJa 1•a11 mutat pe dealul de 
eet. ubde se gl1esc· ·,1 fn pieient. · . · 

. ~ . 
. ' St1bflf ndu-se . aci din fndemraul. lut NiC\llae 0-1, un .Pios 

roman, s'au adus ·şi ~oaneJe ~iseridl rom•n~tl dJn s,tul â~tcpt 
fi .1

1
1• qe.zat tnb~o ~b,i_serfcuţl de sclndurf, flcutl ln pripi . pe 

locul unde se afJI · bJs,rica. Sf. Niculae de •hr~ cateilrala . or1-
111hll Tukea, phtrludu-şf mal' departe tot patrOQU) ,, • ' ·Ntcolat 
pt .. ,e n avea ,, la.-,Btşţepe J),. 

~ultoril din- Sa.rinnu! ,1 Oaralbll .s'a~ •~t pri A.-· .ati 
.sate tf mat ~ sia1111 ·1n Zrbn~ ') ' · 1 

Marea bartl rUŞeascâ d~ 1886 f nsemneul reaU1ne1 · noastrl 
ca. u te1tu~e neutt.l · .,.N;µt~lnoe prostranstvo• ; ceea ce eJ mal · 
carJos. t 'd · unele . sate: a,nt. m.entionate Cll existente f11clt iar ,1-
tele ca diştrase, ·111 felul. vrrrt,ltor t Tul«. avea · 118 locuitori, Iar 
lulcea ~eche, spre :rhit1t :de cea dintaru„ numaf· 20; ·M1tcocl, 
. sat devastat, pustiu ; Prfifa,:1;_ Mt puS,iu ;, · Kara,uat, ~ · mal11I 
.stane at bra.tuluf -Sf. Gh._e.orit1e, ln b11tl, ceva. mai li rid rit de 
PrJstava. •ve1 &O de locuitori; Be,lqea-turaa.sc4 89 ; . Be,tep,a · 
moldoocntcu~ •.. t«.·11mn•ti ~.cu O . cnace, ceeace 1r1tl 'c1 'er,u crq-, . , . .. 

''\ • t . . 
. i) 0. Ttledor.,seu, Difl ~l1tl I>cilwogff (~onferini~ tinute Ja COJl .. 

. Jl't!!lll} 4iit ~m~nta ir. ,1Ju1 de 17 ~prifie f897) Bucure,ti_. i897, Pi• 
i7 ; N. loţg• in JVtÎMtul ~fe XU No. 196 din ~ 'Iulia, ~917. ;Pl· 
J"ele~ el lotuit~rii_ .-.ielf?_r a, ~•re • vorb~ •r tl v•nit în Tul~~· ,ca 
M s~ape de atâCUl'j~ie btişibu,iucilor J.lU poati, fi ,dmislt de ~ree•· •~ 
~•st• atacuri se P\1t11âu pe -~dunei int4mJ>I• oi în TlJloea, ea ._.,i iA. f!l\. 

tel• de · uisde ~•nitu .. (B.. O.tov in ~eo de JH cl•klll.eier~a; oi de,- . 
-.olta~• or1şltit.1i ;tule.ea•: ·~u. l (f.809) No. ii pg. so_ 3i). ~\; . · · r , 

· i) Preot~i Ş;, N. ;M,r#idv, Jf.~a~afta a~ 12:~l, B~cureşti · 
t918 pg. ~. Ţtel>.~1tu , şi. liţi re~tifitatt pirerea el RomlnjiJ~ ,I J>l':' i: '.', ·, 
)'l'!!it e•t•ie. S.ri•~~t .• .. ti;aibil ca ah se que în \ltete, dio:.:c-.uza ·, · 
aeaj-,1:u1uril4>t pe -~--.e.J!i ~Arihu d1n· p'trt„ ZlporojetiJor ~ ~ ~ : .. trf 1,} ,·1 
loit • plece tot $lfn; ,~~a)i earo*A, adiel pe11fr" ,. \avkc\tţf ,r~j~~ t(" 
1'11\ihtitl, tG*'tot, ':li~~r.~rUo.r dm trlltatul de pace. .:!·io ,:, I "'I',:. I , 

. l~ww:~tua constanta. ro 
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tlni, avea ·72 locuitori; R~ia, cam pe unde este asthi Moru&ldo-
Jul, avea 96 locuitori ; Dunaoătul" de aru, tnsţmnat ia sat .de · 
creştint • .«>· de locuitori; localitatea Oarabair,· menţi9natl . ca ce
tate; în locul. satului Beibugeac de azi se afla însempat I Kol~d. ·· 
ceeace tnsemnl, cred, stâni pe lângl. o flntlnl ;· satelf! ·Saiina,uf 
şi Caraibil sunt arilate ca existente, firi să .ni se de~ 11iuml0,1J. 
loc'ultoritor; de asemenea şi satul Sarighiol ,· 1.în locut sat~l~·i ea~ 
lica de azi şi pe malul rlsăritean al lacului. ~gilthfol sunt.

1
tnsem· · 

nate iarlşi două localitlfi Kotod; AgighioJuL.fave~· -i2 loc~_itotl ,1 
Sarichioiul 134. Urmează dupl aceia spre . ăpus sitei, . ~are se 
m-enţin. şi ; astlzil dar care nu mai inter.eseazi pentru chestiunea 
noastrl 1), . . · [ .. : . : . . , 

. Harta etnograiicl alăturatl pe 1An81. luirarta lui I. Ionescu, 
.Ezcursion agricole dans la plazite de la l)obroudja" nJ a1'tl 
la 1850 pustie aceasti regiune, insemnlnd n.µmai ca exJst,rUe o-. 
dlnioarl satele pe care le-am vliuţ .. nev~it~:· sl se strlin~ţe„ dar . 
care itunci '- la 1850 - nu mai ,xistau„ Acest~. IOc6ilitlţi .•r111 

• ' ' t ' t 

urmltoarele ~ Pri1lava, · Beştepr.a•turcea,c~.. Be1tel'la-mWao~·, ~ • 
ntascd, Dunavăt, Tort-Karaboni-- la Joţul . • Slrlturl• thtr-e, 5•· 
ri~isuf şi liţibugeac, .:._ Sarina,tif; . Cnraibl(, Amolfti/îi~ (într~. C•·: 
raibif şi Calica, acolo unde se. termini .;cleltlul Sarighiohalui, la 
sud.., ~e tota 8!, în marginea bălţilor .ce ~efdţsfac din lacul Razfrn · 
şe. unde se vede astlzi vechiul cimitir·turc~c), Jlicomanti~ 11 ,1 .. ! 

sltif de· Calica 8). • . ., 11 
, · · : Pe· la 1856:57 vedem că· aceste sate.(incep a se înfiripa din 
ttqu:· şi ,aceasta . de buni seamA c~ nun:tai 4upi ce cele. trei juclete . · 
din s.p~ul Basarabiei, fiind alipite din nou, la Moldova, l i tr•buit . 
fn•mod~ norma·I sl dispară şi regiunea .neJJtr.ă hotărîiă prin tra• 
t•fut ·dispre care am amintit mai' sus. . .J · , . 

' ., ' • ,j 

,. 9,, hartă engleză, a unui clpitan, de marini, T. Spratt, ca~ · 
• • , . A,/ I • / t • 

studia~e· Şi făcuse minuţioase certetări''şi sondagii în hitul,Rnim, · 
ctupl ~e irtseamnă o mulţime- de punst~ ' pesclreşti pe 1"âlurll.e 

\ . . . . 
• 

·,. • J J ' ·-
' (• \ ., : I" 

i') Vezi r.tarta statistică ruseasell tlin · f83Ci (la Acadetnia·: romiai 
îri eopî'e fotografică), Cf. G. tValsarf. O fa.~ i,- popedarea ldnlb'r rmncS
'~ t~ .Buletinul Societăţii românt! regale ·-â'e geografie 191~. 

. ' . 
.. , · ~) «Les huit villeges ahandonhes· entre le Dounâ\Tetz tit le lac 

RisSffll· seraient peuples ~e nouv~au'» (l. Ionescu, E~curaio,1. agricef• 
~ ta J,te1î11e· de i~ .balwauclja pg·. 60). ··, .i 

' ' 

. \ \ r,. '' 1 wJ..c;.$..zsuaoo~ma.10 
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• ff , . • ' ' "" .. . ' 

ace-s'hii'·lăc; .; ar.ai!· şi 'urmâtoarele Joc'atttăţr. pe·ntr)i11 ;;Oo(uJ Bugeai. 
CU)uii<"f c~re'tţe.-,si.gtir Că er'au'populate :·· ·;, .. 11· • . • '. 'r' I 

• Pi>is{a6a~ ;·pe malul•1stâng a1 , ounării·şi nu , un'de .se:află,:as~, , 

tăti1 {iar }rf"fşta· ei; at:o_lo ·unde; se ·află a'stăzi Prislav-a, ,se găsia· 
locâlrtâ'tea· "Gprllens (grlîdină·?) ·; Eski iBeş-Tepe (Beştepea v.eche), 
a-c1010· µnde e3fe' ·astăzi satuf ··t{eştepe,-- Kar.asottJa pe malul. stâng, ~ . 
icir·1n ifaţa acesti)Î_ sat. ·pe ţ celalt mal~ două' Câşle; Beştep-et. Wii- .: 
la!fei fsăbH, Beşr~pe), .tn 'I0cut irnde ·se gaseşte, acum Mahmudia ; i 

Du~~~'â'f~: lai-rplÎlnctol·i~u,efd·e(_pli;acă·ţve·cliea gârlă· ia DunavăţuluLdin t 

Bunăl~; : iab 1pe loc:Ul ·:·i.Inde: St( află astăzi •satul · ounavtiţul de SUS.'· 

Se' g'as:.~fţLd~u·~ C?şlţ; o ·al_ţă , Câşlă era în locul .satului Beibu.-. ·, 
geac·.1 :Qe!'"~coJ01

• nu . s~ tiiai_'găşÎa nimic până la Calica, care exista 
şt. ·atţ~1e i.· 'şi · d~i ~hâe ·safele ~qnt aşezate şi ~pe· rceastă hartă în 
ffl(i)d~·Jl{)t~ar,caţ' şi 'p.~\ ijCeia\·, ai>,ltt •10nfSGrJ1l.) , · .. . I\ I.,.. . •,_'' , 

• • 1 • Se~p9ate''o6nsfata· ·deci. rdupă ,har.ta .lui·. Spratt, că acea~ă „t 
,,renă. ·neui'ră""'înc~pe ~ă\'Se populeze acum. Unele din aceste sate, , 
p&stiite i tfupă., harta···lui L IOtiescu, •au ,fost ocupate ·de Tă!'lrif caFi , 

I • 

ad·µişi 1din ~Cr,hle'ia, 'în .Dnt>rog~·· şi ,debatcati la· Co~stanţa, au.fQst 
• co~ofiita·f( î.n ·~toiul Bug'eacului"; ce era ·atunci O' 'regi un~ p.ustie, ; 

după curri) s'a Ăutut I vedea djn cere ieipuse, .. mai sus. • ,.j O , 

., ÂlSHel. ,îi găsim .;;.enţionâ.ţi ca locuitori„ după . rărboţul. Cti-· · ; 
mei( în! Cataibif ,S.arin~s.uf, ·Beibugeac; Morughiol, D:'ulnaveţţuf:!eş .. · 
tep~; )~a~mţdi~ .:şi T.µlcea; '· '"'" :1 ' : -~ 

,,·,~ fj~~~t!n9.~ni î.n, _ac~_ste .~ate Joc~iau rn: săr~:ătioase bor~eie . 
de ,bit ·ş1 :se; ocupa:u, .. cul'o.cr,eşterea v.itelot:', f11ndc!a 1ntretiga reg11;1ne··· 
e'_ra ,'pr6~rietatea~ -s~~tul'µ( turcest:·.t, şi :er~ ·f'oarte 'favorabdă, ,peritru· 1J.: 
p·ăstorit, . avân~ apă şr?.~itlă .cfih/b'elşug 9) • . ; , . ' l • ·~t . "' ' .'' 

!n~:~~tăŞi vreme' ·Se aşeâi'ă. şi' ·Românii aici. ::Ej (,. S1.i:l:ll I. str.ă· ;• 
' ,' A ~ .. , , i i ' ,I t , • 1/ \ J,° ,.l 

mutat ,lrt satele acestui ~.ot din !~?fte; sa·1e=: di:A 0Gbr~gea, ·"s-au au 
venit. caţpăiÎori, .de: c/~rţc~~ Joaj rtt~1i~·cest1 colţ'~ al . BugeaclJJLjj) ·~ţ.-'lt:1 1 • 
foar'te prietn'ic pent. ~ . O'~?.·iltă- păstore'tscărr•Oe altrn~ntiiel Î'"'C lii,a~ li.~~ . 

rigina ·nouă a ·satului Sarinasuf e datorită ·unor -,,Ungureni" păs-: . 

tori., cari cei dintâi s'au aşe2at aici pe o veche 11 si lişte" Ir sa-
' ~ • •. l·, 

\ • ' • • • • I { •• • ,. . • ' . • - • • • • 

. ' ·1).D~zid: of the .Da-iiii.~e. i:urveyecl by .Capitan :r:-- SP.1:a.tt. ~.1. B. u. .. , 
N. ~-'.i-. ·II .. l\L,·S::•ifefli~a"-1~56-;1857. Natural 

I 

Scal~ -~~ L '1
_: . • . ""· 

. , ·•. ,, •. I .ii i ; • " '166..tl/0 . 
4 ' • , f" I , , , 11 I 

. '2) A.I, ·P. I A'rllo re : . C~1it.r.ib.iiţfu1ii 'la stucl'iul 'âşezl:I~~lo:r•·:'.!fătct.r!1d~ (şîii 
Tu'rC'i:lor înl' Dobrogea în Ar.hi va ·IJohr.ogei If' (1919)'.• pg: 230..:.-,23,1.., .. '-.~.', .~ 
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tuJui· dela W.30, P~. carţ' l'am .. văzut nev.oit, să:~~ , strţl!ţiy.e. Câş· 
- .. lelt ş'a1r _for0Ja.t ,şj~: ele p~ lângă fânt~riel~ c;~renfn„ h1arţa .. ~~seasrijt 

!'t.Suf!t îose.mna~ .i,. ~plvd~. ,Ac~~ţe ~ş~z~r.i. 5ia~Ue J.rpprejur_u~:.c,~,Jeţor 
au .fost întărite apoi prin staţornjci~ra rţiqncjţq9l?r ~ ţ{ţ'*~iă_rnp.pţ, 
ai11ngându-se astfel ~a. fprf{TiaJiuqi de s~t~. i~toclţl~_!. .C.u:Q1, .s'a in-
tâmpl,at1„şi„ în ,Băr,.ăgan. 1) • . , . 1 •• , · .• , • ·, J • ... 1 

.. ~ ~ r,, De ,aceia .m~joritate.a ;St!t't~lor din .~feasti regi.u ne :sunt .m,11-
.' ţien~e -in inf orm~Hiu.n;ile ~ar~, l)e,-av ~ăma~, ,Cfi , ŞAţ~ . nppţ,:ţiiQ(ţcă 

, ău , sufţri~ aţ(te~ vicisitu,dini în Jlecursul, vrţmei. 4a ,~gr rurmt(e 
1' I h · t 

.1de cele -triat, multe ,ori .a Joşt Ş! o . şchim~are r-~4icaţ.ă .chiaf şJ Ţn 
tJnatura, populaţiunii ·; locu.ftoare. ·2) S<:.himbăr~ de PQ.fl!ll,ţiu~e., s:au 
in1~mplat de 11semenea_ în ,:~le !Uai~ m_µlt~ ~aţe ( pin IQe~s_.t~. ~e
giuoe~ Asttelt saJele ,Jos~mnat~. ca Joquit~ .c\e ,'I:ă.ţa;i .. p~, ~ăr.tH~}.ui 
l~ Ionescu şi_ Le .. Jeao: l~nikit:>.i, , Co11g~. ,44~.chi,l~, 1_;1es~~{k_ • 

... Peters le găseştţ 09~pijte de , Bulg,a~i, ceiafe însearn,nă, că coqţi· 
\' ~ nue:le emJg_r.Arl din Basara~iar şporia,u ~ecoqteni(1 nun;i_.ă.r:u! . ior ,Î/1 

Dnb.rogea,. unde .se; aşeiau. jn , )ocu,1 . T~t~riJor ţ~ e~igr~. rL~:ifel 
·· s'a aşezatrc~lement .bu tgăresc 1 îo ,~atele. Beşţepe, S1r.i1'!o,~pf,:· Sq..,fi

:,ghwl ŞÎ! AgighiQ./.j UQd~ prezenţ~ lor n.u:;. esţe, n;ajv; yţcvţJ defât 
' anii .- l8p6 ·-:-51, , c,ă~i ~mintiril~ ·Oall).eQiU~ bJtrâni ~~~fa.Eir~Jîll Vc;!~~ 
bit, :nn . pornţnes.c.de vre,muJi ,mai veţl,:lj, ia;r P;et~r:s n~ ·.Ş.(i).~f!e..~~Ja;r 

, că în Sarincţsµi. la 1~67,.J1µ{ q~işt~u . decâ~ .J..O ţ&J11i,lii, . d: .. l.ţoJ.~o
ven i şi 70 de Tătari. Bulgarii,. v.eniţi tţi~i d,u pă acest ~n sunt din 

• • !I,> ,\ •• Jr 

Potur, .Beidaut şi lnan-Cişme. Tot aşa qe târziu tfebue · să se fi 
;şţiat . şi ce i, dJn S~rigr iol, câtevă famnrr ri uniaf, ' ~atr' ·~stăzi a-

i proape ~u şî _ ~ispărut in mâsa popu.laţiu~H r(?rriâneşt( ·· ~- t ' 

, Elementu,~ rr,usulman a ·dcupat 'odinibară unele ,: din 's1i~le 
ii,estui .cot, uncte·' ast~zi „nu se mai găseşte 'de lo~. 'sa·& ~ ~Mas 

' înt~:0, ~itU~·ţiUOC de' infi rig rita\e vădftă."' • .. •. :· I • • ' :: j . 
, ' oa : ' ! 'r ' , f I ,, ... - • A,t ~' f' { '1, .- • , f 't , 

' . 

f • •• • 

1.) '~J. Mehedinţi : · D ie ntmA.i;n·ische · Stevpe; ~ne' a'ti"flto-z/otJeogţd,phiikke 
Skit~ în zu Friedricl1 H.atzels Ge•liichtnisf Leipzig· 19~-pg~ 2f2'. 

• •;-

1'i) ·t>Jhtru notitatea orăşe1ttlni l\'1ahriiu(lia!\1ez.i şi ,1L~t~,e <i .M. ·:lfeit~ 
ten sur ·. qudf_fites in-sm··iptiotts ine<.!it~ de • ~alacltie et, -:deJ~"lgar~~,· pr.oy~c.e 
tle~-Dacie, de '..Jl;fes-ie ·et <Je , 8c.ythie par l;i:rn.e~~ Q~'.~tJ~rd1.I}~,:; i::ow. 18ŞŞ : 
!1al·heyreu~n1ent les 1;nq,nui;nea.ts , 11,ui :prpvien~ent 1ţ. ~ElS rpiq_eş :Pl.lt 
~te.~ en1phJy-es .ou , 1nen'\ e .ea,Ahf~s v~r 1~,,, _ 1.i.~~t~Atf tll} .vilJţe 1;N:ott~~,1i 
de ;l\,lcil.~t,.ouă-jah,; ; ~I(. F .. P~ţ~r.$, , G:'?:!-'11>phn-~n .nir Geo_yrftp~ie •:wnd Ge?~?
l9f1fe 1der, .l)ob~o1,dsch~ .. yag· ... 4~ ' . .. -. ~~a:1~1oudie~ ·'einel ne~e ..... fn1ăg~ aes 

1 ,,alt~n Dorfes M.0I<:l.ams4l B~ch~T.epe». . 
I 1 .... .... .o' .. I .. , ) ' , f • .,. '., I ' ' I „ I}-- 1' ~ .. , ,•, o # '>• \ O • ,.. V „ 1 .,.\ t f ~.l:.i- .,r ..,. ,_o .. ,. T 
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A,ers ne spune iă ra Dunlvlţ .se :lŞezase Tltartl ·dlll ~..-f 
nici urmi n'a mal rlmas astlzl; Beibugeacur, Morughiof„ M•h· 
mlldl• ,1 ·CaraibHur, Turcea, Babadag, Isaccea copri·nd f nci TI· 
11rl ~.1·:rurci, cari dispar tr-eptat•treptat. 

Cttld zaporojenH Cazaci au .fost fofos~f t n ruptele t mpo· 
·trlta RiaşJfor de · cltre Turci, acqtîa a ... cautat sl· re dea . deose
bite ln1'5nirt. P,entm aceasta li s·a· cedat o porţiune ·d~ plmtnt 
ce· e31-CO,ffnsf· între ·braţul Sf. Gheorghe, tacu~ Razlm .,1 o u. 

·· nfe ·ce: merţea pornind da ra lsatcea prin satele Poşta, AgHar, 
pe· llnil Vtilr MoiU, tlla Zebilul În doul şi se termina tn n. 

· manul Baba4~gurui. Condrato,lcl presupune. el pe mlsurl ce 
popuraJlunea 'Dobrogei creştea, fixlndu-se tn acut corţ şi pe 
miliirl ce se simţea o· tot ·mai mate nevoie de plmlnt pentru 
·satele"'Ce se formau, graniţa aceetlli ţinut 2aporog :s~a tot strlm· 
tat, pini ·ce· a ajuns ca sl fle deUmitat de o Unie ce ar merge 
4era ·Ohioh1I•-Petref de' azi. dintre Morughlor şi Mahmudia şi tre
clnd ·prin -lae~r ftazlm, atingea Marea.Neagră, coprinzAnd · aici şi 
lnaula Oranoy. Ateastl porţiune de pământ era arenda.li de ci• 
tte •co,nolul ror.. ·.MocanHor păsto:rl şi altor oameni. în 'achicn• 

· 'bui unei plltl care trebuia .să se faci numai în vite. Când secla 
itpotogilor a început treptat să decadă. atnnc::I au început sl se 
formezei şi satele despre care am'' amintft mar sus . 

• 
Aceste sate ,au inflorit din ce .în ce. datorită sporlrfl ele-

. nienturul românesc. care a început să se aşeze în a,eastl re· 
glune, unde apropierea aperor şi o mulţime de arte înre,nlrl are· 
traiului i·au 'atr.aş întfun numlr din ce în ce mai:.mare, Numai 
rizboiul -din ·urmlf nerejulrlle BulgarHor şf prăd~iunHe rar au 
dat înapoi cu câteva. zeci de ani viaţa şi prosperitatea vieJei care 
s'a desvortat în •cest Jlnut. 

Deşi cp,td~ţhrniJe geografice ,unt foarte favorabH~ pentru 
dezvortar-ea unor mari tntreprJnderl de pesclrie, unde erementur 
rpn,lnesc •ar putea ·avea un rol hotlrâtor, caci el lormeazl as· 
""' majorltateaf totuşi lipsa organizării şi a sprijinurul Staturul, 
care ~e repre~entat aci prin una dln cere mal detestabHe ad· 
mlnlstr,Jiunf, au flcut ca regiunea despre care ne-am ocupat să 
nu ajungi ra însemnătatea pe care natura i•a hlrlzlt•o. 

Ac~tl tnsemnltate a•a putut vedea din istorlcur dezvol~ 
tlrtf ace&tlll ţinut, pe care l-am lncercat tn acest 1tudlu. ,1 din 
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. C~e~ •'•· l)Ut~'t. t0nsi.~ ci lei• viaţi ~·~ dt· tnfiorftelr'e,. care .. ,t 
,. ... sl~~n4e ridlcl_rtile .el pini ·ta cr•: mal tn.deqlrtatl ·antichitate, na 

•·• putut natte Jli m,:nţJne · daci mun~. ··q'PU!$I aici n~ar fi fost 
. ~etermln•,1 de deose.l)ita importanţi pe(tt~e a avat,o acett cCot 

·~·11 8u1ettuJui» pentru paia. fi tn~Grire~ Pţovlnciei dobroaenf. 
• ALf!XANOflU .p. Altl)OIU!! 
,,., ... , I&, ILt•lll cGk.. ţ,Wh ~ iU,4• 

•'• 

• 
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Si nu era nimiţ.t, de ţât neant şi noapte. 
Nimic nu 'nvedera ··erarii•nceput o lume ; 
Căci fără formă, f~ră viaţă fără şoapte, 
Toţi germenii plutfau 1in umbră, fără nume. 

Un frig uacat steriliza văzduhuri fine ; 
Esenţa vieţii şi-a motivelor isvoare 
Dormiau adânc şi greu în hllosuri divine, 
Iar Spiritul plutia tn aburi, la'ntâmplare. 

Şi'n infinita cerului încremenire 
t,fios luci lumina unei raze- ascunse .... 
Căci se Văzur'atomii şi-au simţit iubire 
Şi din săruturi molecula se născuse. 

Privind mirat la mii de'nperecheri ciudate, 
Ce clocotiau fn largu 'ntinsului abis, 
Mut, Spiritul zări, pe fonduri depărtate, 
Cum infimi embrioni se 'nbrăţişau caJn vis. 

Incet de tot, dar cu sforţări scânt-eietoare, 
In lung şi'n larg brăzdau acam nemărginirea ; 
Ei s'au roşit de veşnica frecare; 
Amorul nesperat le tot cioplia simţirea. 

Şi iată aştri'n slăvi. Ce dimineţi subl:me ! 
Ce cald'afinitate de vieţi ~i forme ! 
Iar sorii sboară pe orhite'n înălţime 
Târând în urma lor planetele enorme. 
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Inve]burări de foc străbat nemărginirea ; 
Rotunde sfere merg pe-orbitele rotunde, 
Mereu scuipâni vulcanic viata'n toată firea 
Prin scoarţa lor era.pată de iubiri fecunde . 

In urmă elementele se limpeziră; 
Cu plante şi cu stânci s' acoperi pămânţul; 
Cu aer umed aştrii toţi se'nvăluiră · 
Iar mările albastre-şi începură cântul. 

Şi-atunci, în mijlocul cel ordonat al firii, 
Atribuindu-şi Lui măreţele victorii, 
Veni Fiinţa, capo-d'opera naturii1 
Si cerul tremură, ne~având părtaş la glorii !. .. 

/'<'\TH AlL FRICOf"IE 
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P R .I N C I N 5 T E 
'I 

Gheorghe Garlea urma de doi ani· o preparandie la 
Sibiu. Fecior de oameni sărmani, ducea o viaţă prea puţin 
surâzatoare. Dar gândul câ va ajunge pre,)t, îl întăria 
în suferinţă. Aşa cugetase el vre1ne de doi ani. Acuma 
însă, visurile lui au dispărut, planuiri\e s'au spulberat ca 
o mână de ţărână pe care un copil o aruncă în furtuna. 

Venise bătrânul: Cu umerii gârboviţi şi cu inirna strânsă 
de-o durere fără de leac parcă, rnersese toată noaptea 
pentru ca să-şi găsiaseă fecioru! dis de dim.ineală _acasă. 

- Am luat în cap atâta. drum, dragul talei, pentru 
că necazul pe care voiam să ţi-l spun, nu putea să 
încapă intr'o carte ! Şi povesti cum s'au schimbat vre
murile. 

Anii de secetă s'au perindat şi-au aruncat sărăcia 
. peste toate gospodăriile. Ceilalţi fraţi te- au ajuns şi cer 
cheltuii:i.lă ... Şi s'au ales nişte răi! Nu vor să-mi dea nici 
o mână de-ajutor! Singura nădejde este la tine! Trebue 
să te întorci ucc:1sa ca sa-mi aJu~i, să ridicăm negoţul 
nostru la ce a fost udată ... 

Bătrânul mai vor'>i rnulte. O ir băiatul nu mai înţele
gea nimic. Faţa lui b r.L(dat.ă se 'ncreţi şi n1ai mult, sub 
apăsarea uLei dureri 1;1 ,1 şteptate. In cele din urmă 
vorbi rar : 

- -re întorci Ducnn<:-alâ s;ngur ! Eu mai rămân un 
pic pe aici ! 

Iar bătrânul o porni înapoi,. cn o durere mai mult : 
- . Băiatului n1eu îi e ruşine cu mine ! 
Tânărul' Gârl ~a 1nai r:1 mase I 1 oraş. Infruotând zile 

întregi f uarnea. se strădăoui s,.l.-~i faca un rost, dar în 
zadar. După o lună de luptă şi gândire, ajunse Ia încre-
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dinţarea că nu se mai putea întoarce în sat, dar ·nici la 
oraş nu mai putea rămâne. Despărţit de doi ani de·ai 
lu1, visase altfel de viată şi acum, când să ajungă la ţântă, 
să se întoarcă în sat şi sl-şi râdă de el tovarăşii ră

maşi î11 urmă? Şi-apoi se simţia sufJeteşte prea ridicat 
faţă de sătuleţul pierdut într; o văgăună. Trebuia să plece, 
undeva, printre străini, unde să nu cunoască pe nimeni 
şi nimeni să-l cunoască pe el. Putea să f;:t.că întocmai ca 
toţi nemulţumi(ii şi să plece în America. Dor prea era 
departe. Scăparea îi era în Dobrogea. Intr'acolo plecau 
cete~cete de ardeleni şi nimeni nn se mai întorcea înapoi 
din acesl ţ)8mânt al făgăduinţei. Numai r,crisori de tnul~ 
ţumire reniau înapoi, s<:riflori de mulţumire şi bani cum 
nu se putea câştiga în Ardeal. 

Se plânse prietenilor că este nevoit să ·plece câteva 
zile acasă, împrumută de la ei cât · mai mult şi p1ecă. 

Ei-a primavară. Pe coastele muoţilor se măriau pe
tecele de pămant negru, înlăuntrur lor se iotăriau pete
ce le de verdeaţă „ şi un vânt călduţ1 care mir0sia a pă
mânt s vântat şi a iarbă, clăt1na ramurile întinerite ale 
brazii :r de pretutindeni. 

Şi cu sentin1entul de frică, pe care numai necunos
cutul ţi·l strecoară 'n suflet. părăsi pentru totdeauna pla
iurile copilăriel. 

IL 
De cum ajunse la Tulcea; se înfăţişă cu îndrăsneală 

µrefectuloi şi- i vorbi răspicat. 
· - De~o camdată ·pământ nu se mai poate da. 

Dar .văd că ştii carte bună şi-ţi pot da o slujbă aare 
face mai mult de cât zece hectare ... r.~nd nu eşti prost! 

Patru zile în urmă era notar în Hagighiol, t1at mare 
ce se revarsă pe coastele dealurilor înşiruite în semicerc 
Pe marginea Raiimului, mai sus de Babadag. Satul. avea 
înfăţişarea săracă : n1ai toate casele f>rau c11 pereţii de 
piatră cenuşie ruptă,n bolovani neregulaţi d,n creştetul 

. dealurilor, cu acoperişul de stuf, a 1bit de bătrâ.neţa. Nu
mai în vale câ!Jiva case surâdeau cu pereţii lor de 
fildeş cu chenare roşii şi albastre în jurul geamurilor. 
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Oan1enii se uitau pieziş la străinul ce Ie C'ăzuse pe 
cap şi în faţa lui îşi vorbeau numai jn limbi ·,străine ... 
Dar Gârlea înţele~e că nu trebue să-şi facă inimă rea. 
Jşi văzu cu sârguinţă de treburi. iar pref~ctu.l, care-l c~r
cetă de câ.teva ori întrtun tirr1p foarte scu1t, rămase mul
ţumit. 

Toamna'şi cumpără vite, iar primăvara î~i făcu sămă
nături. In curând se înstări binişor, d.ar tot nu era 1nuI 
ţumit. 

II rodea părerea de rău că n\l venise mai de' tim
puriu. Ar fi avut acum şi el câteva sute de hectare. 
Hotărâ să, nu piardă ocazia însă. Şi put,nta' de a dev~-
ni proprietar, i se înfăţişă în curând. · 

III. 

Odată veni în sat un savant bucureştean. Ave,a de 
gând să cerceteze n~tura pământului. Şi cum era ordin 
de la prefect să fie bine primit, Gârlea ţinu să-I înso
ţiască el~însuşi. Dupa ce-au cutreerat toate vârfurile dea
Jurilor şi-au adunat tot felul de pietre, într'o seară sco
borâră de··adreptul spre ţărmul lacului. Ochii lor deprinşi 
cu uniformitatea plictisitoare a colţilor de stâncă, se 'nve
s< J:rJ. dintr'odată. D~parte se întindea până dincolo de 
zar<' 1 :,uprafaţa verzue şi liniştită a Razimulu~, ou masi
v,ll ?ltâncos al Popinei ; din ea se despărţia lacul Ba
badig I îngust şi lung ca un braţ întins în inima D0bro
gt:i1 cu apJ. întunecată de nămolul depus la fund. In col
ţul form'·t.t d, aceste Jacuri, era o câmpie de o sută de 
hectar.:!, acop..!rită cu iarbă rară, cu frunze grase şi cu 
tulpini roşii, târâtoare din cauza greutăţii şi-a frăgezi
mei lor. 

Savantul î~i legă ochelarii pe după urechile Jui lungi 
şi crescute aproape perpendicular pe tâmple, s'aplecă în 
jos · şi· şi afunda rnânile în pământul negrut afânat şi 
veşnic urned ~i mor moi cu glasul sigur~ 

- Ce rnai teren propriu -pentru cultura bumbacu-
lui ! Carnp întins... sc><1..re put&rnic ... pământ afânat şi 
umed ..• apă totdeauna la 'ndemână ... . 

Gărlea tresări. 
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- Oare prinde ? 
- Fireşte t In Persia cum creşte ? Doar suntem 

pe- aceiaşi latitudine ! · 
No~ptea nu putu să doarmă. Dacă ar căpăta el pă

mântul ace1a, măcar pentru ze,~e ani •. Răscoli într'o ladă 
$i-şi scoase o carte ungureasc~, în care ,era vorba des
pre cultura burnbaGuluit îşi improspătă cunoştinţele, iar 
a doua zj, în faţ1 uriui pahar cu vin, vorbi savantului. 

- Foarte bine te· ai gândit! Foarte bine ! îi răs
punse acesta, încântat de cunoştinţele notarulu\· Dă-mi 
voe să te felicit, amice-, şi să-ţi µrornit t0t concursul meu ! 

Notarul făcu un drum la Bucureşti unde, cu ajutorul 
unui cornisionar evreu fşi aduse seminţe şi câţiva arbuşti 
crescuţi gata. Până'n ·primăvară îi ţinu în ghivecjuri în casă. 
iar prin Aprilie îi îngropă în grădină. Atunci s~rise sa
vantului despre rezultatul fericit al culturei. Prefectul 
află şi el şi veni să se convingă. El facu un raport 
favorabil către Tulinisterul Agriculturei, cerând pentru ex
perienţă cele o sută douăzeci de hect. din marginea lacului. 

Savantul publîcă un articol plin de laude p~ntru cul
tivator. Gazetarii îi Juară i1iter1vie,1v·'U,ri şi-i publicară 
chiar !otografia. Ba unii discutau putiu ta înfiinţării unor 
vaste uzine, -care aveau, i·oliil s-'ap1·ovisioneze orie1it,a,l cu, 
deriva tele acest-ud prt:ţi os arb1ttst. 

l\[inisterul tL·ebui să aprobe raportul prefectului. Se 
făcu în voialll. în regulă: statul avea să ia parte la câişti~ 
gul ce s'ar fi realizat. 

LV 

Se simţia stăpânit de un sentiment puternic de mân
drie şi de încredtre în sine când îşi înfigea priviri le 
către coltul lacurilor. Pământul negru, pătat cu roşu şi 
cu un verde puternic de stuf tânăr, îi strecura în suflet 
iluzia înbogă ţirii şi se uita învingător pe deasupra ca~ 
selor. Dar simţia ceva tare în buzunar, o hârtie groasă 
îrnpăturită O scotea, o citia pentru a suta oară, apoi 
1nurmura trist. 

- Incă nu·i .al meu t Şi camera îngustă, cu mese 
şi dulapuri prăfuite, pline de registre de stare civilă şi 
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hârtii> Ii răsăria în minte. Ii venia să ~trănute 1 că:ci i 
se părea că respiră aevea aerul mucegăit şi ptin de praf 
al primăriei. 

Işi lua hăţul şî c1J privirile'n pământ, fără .să: ia 
seamă la plecăciunile oamenilor, în lungul gardurilor se 
strecura la slujbă. Acolo s'aşeza la masă, deschidea re
gistrul de iu,lrare şi începea trecerea hârtiilor venite ; 
dar se o,pria curând, cu tocu.I plin de cerneală vjoletă 
după ureche, cu fruntea rezem:.1tă în podul pahnei stângi. 

- Dac'ar fi a mea.! ~i gândul îi sbura iarăşi la 
întinderea de pănJânt neg1·u şi aftlnat. Işi închidea ochii 
şi se vedea cDlare, gonind pe 'ntin~erea lui, mânând prin 
puterea biciulu1 şi-a glasului său răsunător zeci d-e mun
citori 

TrE:buie să fie al mtu t şi se punea iarăşi pe 
lucru. Lua hârtie- cu hârtie, le citea cu amănunţime şi tre
Cf a rezumatul fiect.i reia în registru. La una se opri mai în
delung. Eta d~ la ocolul silvic şi adresată primarului. Ii 
punea în vedere c<J. M-in'isteriil îl sc1,titeşte de p{ata a
rnendei la care f itsese corida11inat pri1z 1Jroces·iil-·tJerbal 
dresat de Donin.ul inspector Domen,ial Dirnitrie C. Io-
1iesov,. Şi rămase pe gânduri. · 

Primaru\ lucrase trei ani un lot de pământ al StatLl · 
lui. Prins după atâta tirn p şi condamnat la o amendă, 
acum era ertat Oe ce? Oare Ministerul găsise că e drept 
sa nu- 1 pedepsiască? 

- Eşti bun de cioste, Do1:onule Niţă ! îi spuse el 
primarului Ai scăpat de boclucul ăla cu pământul!. 

Primarul s'apropie. 
- D1apoi cA destal m'a costat! Dar ... treacă de 

la mine : mergem la Nicola să luam câte ceva. Şi-acolo 
află taina ace5lei scăderi: 

In primăvara următoare avf'a o sută cin:r.eci de hec
tare sămănate numai cu grâ.u. Şi de aceia, îo arşiţa· Ju ... 
minatâ a lui Iunie, alături de valurile verzflr ale nt:stator
nit.;ului Razim, se 'n vălu da, cu unde grele . ~i leneşe, lacul 
de aur al grânelor. 

Trei cai voinici d-0-abla duceau secerătoarea nouă, 

pe care Gârlea o cumpărase. 
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- Nu i tocmai prost grâul nostru ! vorbi - el către 
unul din muncitori. 

·-:- Ba-1 chiar bun de tot! Iese pe puţin cinsprezece 
saci la h•··otar 1 

Gâr bea luă drumul casei; mormăind : cinsprezece- saci, 
la o sută cinzeci dt! he··tarej fac, fa.c, douâ tnii dt> saci. .. 
câte opt ·1.eci lei .... poate am un câşt g de -doua sute de 
mii de lei .... Privirile Tui slrăluciră de buca.rie. C,nc\ ani. ... 
numai cinci am ::;ă-l ţiu ..... şi-s milionar! P1cioart-le lui că· 
pătară noi forţe şi se n1işcuu mai repeii, scorn1nd un 
nor înalt de. pri:tf. 

Pe drum 11 iotâmpină caraula de 1a prim:Jr1e : 
- De-graba~ Dom' Notar! Vă caută Oumnu Inspec

tor Jonescu. 
Toată veselia 1i scăzu dintr'odată. Cu obrar,111 ga]b~n, 

cu pasul şovă1 lol'. metse la pn ni\t'1e, unde un glas de-tu„ 
nâtor îl întampină: 

- nar bine, DomDule, de ce nu-ţi vezi. de slujba? 
- Pai1 Don1nule Inspector, ştiţi, eu mai fac şi-un 

pic de cultură de bumbac ... 
Inspectorul tro·păi ca să· şi scuture cismele, îşi scoase o 

batistă albastră de 11 jach:.!tă, ap~i continuă cu glasul lui 
puternic: . 

Parc'ai mâncat Dumneata mătrăgună ca să semeni 
bumbac L .• Las' Domle, că ştim noi ce rsprav'ai făcut D-ta ! 
Te~aranjez eu .... · dacă n'ai fi o~ de ~nţeles ! 

Gârhea se 'nveseli. 
- Domnule Inspector, imi pare rău că mă credeţi 

aşa! Oro sunt şi eu, de 1.... şi-şi lipi palma stâneă de 
piept. 

Intrară în casa nouă a notaru1ui. Aici însă> jnspecto
ruJ se schimbă diatr'odată, căci se făcu neînduplecat. Işi 
scoase o testea de hârtie, ceru, condei şi cerneală şi 'n
cepu să-şi scrie „ P·rocesul- Verbal", vorbind rar de tot ·şi 
r.10 no ton: <<Astăsl, ariu„l it'na 1.nie n.ou„ă s1u.te patr,u, lu/na .... 

- Dornnule Inspector, la ce hun să mai faceţi şi asta? 
- 1)ar ce să fac? hai? -cam ce-ai vrea Q. ta? 

Era vorba .... 
~~ 

- Nici o vorbă r şi continuă să scrie : lun,a Iulie 
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î1i trei eeci eile, orele şase şi două zeci şi cinci pest
nic.ridiane. Prin care subsem.natul Dimitrie K. lonescu .... 

- Da de ce nu ne--am tntălege .... 
- Vrei să mă nenorocesc? ... Pentru un blid de linte 

sii-mi vând eu conştiinţa? .... Eu sunt funcţionar cinstit, ju-
pâne ! Şi iarăşi continuă : .... cercetând cele una sută 
ei11zeci hectare concesicmate pc_1ilru ,cultiira bumbacului. 
cnn constatat la fa.ţa locului şi faţă de martori cari au 
seninat î~i fasul p·resetitei .... 

- E târziu acuma ! E vremea să mergem la masă ..• 
Inspectorul ridică privirile : 

- Intâi slujha ,şi-apoi. .. putem bea prieteneşte până 
mâini : că iiu s' a srI1ncmat 1iici u1i pic de b,umbac .... 

. - Dac'aţi folosi ceva tncai ! Mai bine-ar fi să mer~ 
Rf't:,n la masă şi-acolo ... vom vorbi ca oameni cum tse cade. 
Nu v'o plăcea, m'oţi da apoi şi 'n judecată. 

Inspectorul se 'nduplecă puţin. 
- Ai noroc că-s rupt de drum şi de foame! 

v. 
A doua zi, un raport plin de laude pentru cultivatorul 

de bumbac, pleca la Bucureşti. Şi lucrul a trăit patru ani 
1nrheiaţi. In al cincdea, inspectoru] fiind mutat, Gârbea fu 
ri< voit să-şi dea pe faţă nereuşita. Se plânse în patru vân
t uri ale ... gazetăriei. şi 'n curând toată ţara ştia că un pa
lriut, gândindu-se la binele acestei ţări, pierduse şase sute 
de mii de lei. ,,Sărmanul cultivator, în dorinţa lui de-a ne 
!:>că.pa de un tribut enorm, a 'ncercat o cultură în mare, 
a. pierdut agonisita vieţei lui şi, pentru ca săwl salvăm de 
pt ire, des~hidem o listă de subscripţie", scria un mare ziar 
p,,pular. 

,, Statul", glăsuia altuJ, ,, va trebui să plătiască par· 
I 1 ·a lui de pierdere, căci nici în China ou-s legi, după cari 
un asociat nu ia parte de cât la câştig". 

Luminat în felul acesta, Gârbea dădu Statul în jude
rată şi câştigă. Ministerul fu bucuros să de.a dreptul de 
proprietate cultivatorului asupra celor o sută cin1eci de 
h\'.Ctare, pentru ca să scape de încurcătură. 

www.ziua constanta. ro 



VI 

Au trecut de atunci mulţi ani. Gheorghe Gârlea s'a 
transformat in George Ga.rlescu, s 'a tnscriJ într'unul din 
marile noastre partide istorice, a fost deputat şi dela tri
bună s'a ridlcat contra celor ce risipesc·averea Statului, 
împroprietărind cu câte zece hectare pe becisnicii de 
veterani. .. 

f'\IHAIL PRICOPJJ: 

www .ziua con sta nta. ro 



OEPE FROtiT 

I NT, E R 1-0 R 

O tainiţă săpală înt'r'un adânc de vale 
îmi e sălaşul vieţii, pe·o clipă liniştit. 
E 'n mijlocul pădurii, departe de- ori ce 
Nici soarele nu ştie în ce loc e pitit. 

,. 

cale ... 

Ca să pătrund inll''însul cobor cinci trepte 'n jos 
Si-apoi m'aplec nainle, căci u7a nu i prea mare. 
Mă 'ntorc:uşor pe-o parte: măcar ca nu-3 spătos, 
Aş dOr~ma uşorii de i-aş lovi m.ai tare. 

Dar ce plăcere 'nnuotru ! Lurnina cade blând 
Prin două locuri goale sub st.reşină lăsate . 

. Când r·azele de aur scoboară tremurând, 
Tot praful se aprinde în scânteieri ciudate. 

Pert:ţii toţi o mână de -artist i a tapetat 
Cu gin·gaşe mlădite de-alun şi de răchită .... 
Pe multe furci tavanul, puternic rezemat, 
E împletit din ramuri cu frunza veştejită. 

Pe un ·cotlon de piatră s'apleac' o tinichea: 
Acrasta este soba, la. mijloc ridicată. 
Şi 7,i şi noapte focul puternic arde 'n ea, 
Dar scoate fum într'una şi cald nu-i niciodată.· 

Şi- ală ture a de sobă se 'ntinde patul meu: 
Un maldăr bun de ramuri şi frunze veştejite. 
In el dorm făra grijă şi mă vise?.: mereu 
Ca 'n vremi de mult trecute ... Ce cJipe fericite! 

Când noaptea greu coboară şi nu mai văd de loc, 
Aprind un ]arg opaiţ ca 'n vremile străbune. 
Mă 'nvălue căldura şi furnul de la foc 
Iar eu citesc ... inlot:mai ca 'n timpurile bune ! 

lHHAIL Prl[COPIE 

---
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J,n spatele traiişeei domol se las' o vale 
Şi-alături de ccit·are înfipte ·sit.nt ci-noi cruci 
Ele· ţi întorc pri'vîrea când vii şi. când te duci 
.Şi vraja lor fu,nebră te-abate· un p·ic din c!Jle. 

Pe cr1t.ci cinci nit1uie-s sc1-ise cu slove 'Încurcate. 
C·i-nci inşi niiir'i'i', acolo :ele moartea l'ni Hristos! 
!ţi 1u,1neaeşte oc1ţ,ii ,u,tt senti1ne11..t du,ios 
Şi ca prin vis ţi aratei cinci case dărătnate. 

ll1lf:IAIL PRTCOPlE 

:Mwncel-Vat'niţct 5/XIT/917 
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5 I\ R f' f\ TOR I LE Lf\ T (\ T f\ R I 

In numărarea zilelor şi fixarea sărbătorilor, Tătarii 
se conduc mai ales după mersul !unei, Sfântul Dumitru 
( .:Casâm») şi Sfântul Gheorghe (,<Câclârleţ>.>) Aceste două 
sărbători, - Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru, - sunt fixe1 

cad la acejaş dată cu ale creştîniJor şi suut ţinute cu 
acelaşi respect. · 

Este interesantă sărbătorirea zilei de Sf. Gheo l'ghe 
( ILCâclârleţ» ). Atunci se strâng, - ja un pod, lâng!l un 
lac, sau într'o parte anumită a unui câmp1 - toţi !J.1âtarii 
din mai multe sate învecinatr, - bărbaţi, copii şi mai ales 
flăcăii şi fetele. 

Până acolo, ei se duc călări sau cu căruţele, făcând 
tntrecerj, întocmai ca la „ sborurile" noastre. ÎJa Jocul ho
tărât, toţi petrec. 

Unii flăcăi fac "pelivănie"~ iar alţii, - în grupurj,
cântă şd11, ("cân,tece de nuntă"), car ora le răspund fe
tele în cor. Bătrânii, - st3nd turceşte jos, cu piciva1 ele 
ghemuite sub ej, - privesc, pe când copiii se joacă şi 
aleargă în toate părţile. Pelrecerea ţine până seara, căci 
toţi mănâncă acolo pe iarbă verde. La aceste petreceri 
de Sf. Gheorghe, rolul principal îl joacă întrecerile- în pe
livănie şi alergărj. 

Sărl)ătorile Sf. Dum:tru şi Sf. Gheorghe sunt totdeo
dată cei doi poli după cari Tătarii îşi hotăl'iisc uneJe ac· 
ţiuni în timpul anului, întocmai cum spune Dimitrie Can
temir .despre Turci. 

A suta zi după Sf. Gheorghe, - deci în -primele trei 
zile din luna Februarj,e st. v., - este consjderată la ei 
ziua începerii muncilor agrjcole. Mai toată jarna îi vezi 
pe Tătari întrebându-se şi socotind câte zile au trecut 
dela Sf. Dumitru şi câte mai sunt până să se facă o sută, 
până şă se inceapă lucrul câmpului. Ca şi Românii ,·-
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·dacă îşi iau argaţi, - îi tocmesc dela Sf. Gheorghe până 
la Sf. Dumitru, sau dela Sf. Dumitru până la Sf. Gheorghe. 

O lună, la 'l1ătari , - are 28 de zile, după mersul 
l„unii, astfel că, -- de fapt, - anul are treisprezece luni. 

Sărbătoarea lor cea mai mare « Baerarnul», îşi 
schimbă în toţi anii data, căzând din ce în ce mai de 
vreme, astfel că dacă acum cade pe la sfar~itul lui. Maiu, 
după 5-G ani va cădea iarna, după alţi 5 G ani va cădea 
toamna şi după alţii vara. Cu o lună 1nainte începe" Ra
niazanul" sau postul lor. Atunci ei mănâncă numai noap · 
tea, iar în timpul zilei nu pun nimic în gură, nici apă, 
nici ţigare. 

Jn timpul " Ra1nazanitlui" , - când apune soarele,
u n hoge se duce la geamie, se sue în minaret şi cântă . 
C·1 câtva timp înainte, toţi copiii din sat se strâng în 
faţa geamiei, iar la cântecul hogii se împrăştie în toate 
p~rţile strigând, ca să dea de veste tuturora că pot să 
mănânce. 

In Pervelia, copiii cântă astfel: 

,,Şacârdî, bacârdî, 
Şi-borec 1) cocâdi" . 

r 
adică : 

,, S' a suit, a cântat, 
Mâncarea s'a pregătit" . 

Intr'alt sat Tătăresc vecin, - ]fi,1,rata1i, care ţine de 
comuna Topraisar, copii zic : 

(( A cşam ocudî, 
Şi-borec cocâdî ». 

adică: 

(< Sea ra a venit · 
Mâncarea a mirosit (s ' a pregătit ») . 

Imediat după ce a cântat hogea în minaretul gea
miei, ţoţi sunt liberi să mănânce, să bea şi să fumeze. 

1
) Un fel de n1âncare tătă rească, făcută din aluat uri. 
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La vreo două ceasuri după apusul soarelui, pornesc 
la geamie, după ce fiecare s'a spălat mai întâiu acasă pe 
picioare, pe mâini, ţe faţă, pe gât şi prin urechi. In geamie 
intră fiecare în picioarele goale şi se aşează turceşte, jos, 
la rând, cu picioarf:'le ghemuite sub ei, sau în genunchi. 

La geamiile c,\re au în spate un fel de poâină dea
sup~a, pot lua parte şi femeile 

Slujba constă în cântecele şi cetirile hogilor din 
cartea sfântă a Coranului şi din două-trei cântece exe
cutate d~ toţi credincioşii în cor; îosă partea principală 
sunt mătaniile. La cântecul ritmic şi rar al uncii hoge,
toţi deodată şi cu aceia;;i măsură, -Tătari i se ridică în 
picioare, se frâng dela mijloc, se înalţă iarăş, se prosternă 
cu faţa la pământ, bătându-l cu fruntea şi · cu acelaş 
ritm~ mătăniile se repetă şi pâlcul de fesuri, - ca la o 
o comandă, - se r~dică 'ntr'una, se pleacă mereu . Din 
timp în timp se mai opresc: ca pentru· odihnă, şi 
hogea recită o mică rugăciune ~i iarăşi pâlcul de fesuri 
şi de cealmale pestriţe se inalţă şi se rleacă mereu după 
~ântecul ritmic şi rar al hogii , timp de \'rco două ore, 
după care, s 1 u j b a fiind sfârşită, se împrăştie toţi 
pe la casele lor şi mănâncă din nou. Apoi unii se culcă, 
iar cei mai mulţi · se strâng buluc la câte o casă şi mai 
tăinuesc până dinspre ziuă, când ctle trei stele ale oiştei 
carului cel mare se pleacă şi este m.omentul să mănânce 
pentru cea din urmă da tă în timpul" nopţii. 

Postul „ Ra1na::eţ'liului" durează o lună încheiată şi 
la sfftrşit vin sărbătorile „ Baera,n:ului", care ţin trei zile . 

. Atunci Tătarii se îmbracă eu rat, petrec şi fac mese co
mune de ospeţie sau „musapârJâ.c''. 

O sărbătoare mar~, nerecunoscută de religia lor, 
dar pe care gloata o ţine, cum ar fi sărbătorile bll
beşti ale noastre, ·_ este „ Ateş-Baera1n" (,, Baeramul 
focului"). 

In seara acestei zile - care cade cu puţin înaintea 
Paştelui nostru, - copiii fac pe uliţi nişte focuri, pe de
asupra cărora sar strigâ,nd : 

,,Aulugân Giaurghe" ad că: 
,, Pieire necredincioşilor". -
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Am cel'Cetat pe hogi şi pe unii Tătari asup1·a acestei 
sărbători a• l0r1 şî mi-au spu~ că este un fetiş al focului, 
rămas din· vr10rnuriJe când slăpânift, drf>pt · religie, feti
ş:istnul ori idolatria, 

., · ' Unii Român.+ mi--2u .spus însă cu tQtt11 altcevft şi mi ·au 
susţinut că 1n această zi 1 cu focurile şi cu.acele cuvinte, 
ei ne ard · i>aştele nostru. Mi-.au mai spus c_ă ar fi văzut 
pe· -Tă-tari 'tu· . tă~iu-ni sau cu şomoioage de pae aprinse în 
mână, dând oo.ol oas~lor· C~eştinily.r. }l9iu poveşti o întâtn-
plare: ··· . , -. :· ~ • .• ~ • .. ., _. I 

Anul a resta - în ziua. acelej f;ărbăfo~j;- un Român 
· -cti· numele Diuu l\1arin. 1ecuito.r din, cătunpl Muratan, c.are 

tine de <!on1una .1· qpr.a iţt~,l' ~ţ, e_~te la;. o de:părlar.~ de 6 
-:1.Ctlomt<tri: n'.ord;_e& t4er. P,exv.e.l1a, s':a ~us .în Topr,aisar. 
Acolo, omul a 1'(\cut un chef.:·G-.u v.in, ,. şi cu I„ăt'iţa_'ri, iar s(>ara 
- când s' a întors acasă fn Iviuratan tocmai' cum îi şade 
bine Românului după asemenea. întâmplări, - a văzut o 
mulţime de focul'i aprinse pe . uliţel~ .~atl,l)ui. 

Având credinţa că în felul·agesta ~f~tarii ne ard Paş~ 
tele, a început omul să bata m

1 
-dreapta _şj 'n stânga, de 

fugeau cealt1.1alelt· şi . fesurile. Ga. potârnichHe şi ca prin 
minune s'au stins toate,, focurile şi s>a liniştit cătunul. 

I.,a 22 Iulie, odată ~u cre~tini ortodocşi, Tătarii 
sărblltoresc pe Sf. Foca:'·.Jn, acea.st~ rr.i1~ei. nu lucrează de 
teama focului ~i au o Jeg~ndă în oare se spune că odată 
·rurcii ar fi pus pe creştinii robi să lucreze şi din cauza 
aceasta s>au aprins atunci toate câtnpurile şi.satele şi au 
ars. După cum se vede1 ;,i:e,e;.iştă.)egendă, povestită de 
Dimitrie Cantemir1), dăiQ~~_ţ-e~ş1 ·.până astăzi printre Tătarii 
dobrogeni. : z '.,, ~; · 

• Ar fi de spus C~\,.~ţ~astă zi nq mai este sărbătorită 
de toţi, după cum s'a întâmplat. la PLocnâni cu $ărbăto-
rile băbeşti. . '/j 

- ,,·:1 ... f,')~ ··-·~,~l ..,-.,. f'l J ' • 

D. Cante111,i1·. «Isfo'1·i'n ltnpefiului Otoman», vol. I, ring. 309-3·11, 
I ' • • 

ediţia IIodoş, Buc. '1876. I1le111 vezi \<Analele Dobr·og·ei», nnul i:1 No 4, 
pag. 1.79,180. · 
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Odată cu venirea primă verii şi începerea semănătu
rilor. tn special când s 'arată primele fJori câmpeneşti, 
- Tătarii au o sărbătoare numită «Na1,1,vrez-ghii1lnit.11 
Jn această zi copiii umblă pe la casele oamenilor cântând 
ca şi colind'ătorii noştri. 

Ei se strâng tn cete, câte 10-15 inşi. 
Unul dintre copii duce o cracă verde, împodobită 

cu hârtii colorate şi batiste tătăreşti numite „cevr~u~ 
Ei meng djn casă in c~să, cântă, iar oamenii le dau 

ln dar ouă sau, mai rar, bani. 
Am văzut că în această .zi ei nu fac deosebire tntre 

Mahomedani şi Creştini, căci c9piii au venit şi la mine 
cu colindul, ba s'au dus chiar şi pe la ceilalţi caţiva Români. 

lată şi colindul cântat : 

I 

Bis milai men nane 
Errah manu eiane 
Erai mu deiane ; 
Eza nauvre.z - ghiunu mubarec. 

II 

Bis milai melcudian 
Velcudret velburan, 
Acildt giumle aleme perman ; 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec. 

III 

Bis milai vesâpa 
Pac1 i alem Mus tapa 
Ium meline câil vepa ; 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec. 

IV 
Euvelchi iare Ebu - Bechir. 
Ider Allah-ie zichir, · 
El handu lila cioc şucur. 
Eza nauvrez - ghiunu mubâ.rec. 
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V 

Echingi iare Omer 
Eibetânden iertriter; 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec 

VI 
Iucingi iare Osman 
Dilin Dedâr Coran; 

, Eza nauvrez - ghiunu mubaree. 

VII 
Deorta.nsi iare Ali 
Zulpu care duldu-li 
Eza nauvrez - ghiunil mubărec. 

VIII 
:fleşingi iare Asen 
Pengireden pacasen 
Nauvreze iaulâc tacasen ; 
Eza nauvrez - ghiunu mubârec. 

IX 
Turna ider doslarâm 
lndistanda câşlarâm 
Giumle cu~i başlarâm: 
E1.it nauvrez - ghiunu muba•·ec. 

X 
Duadac aidar inâm ioc 
Soilemeie dilâm ioc 
AUahdan cairi zechirâm ioo; 
Eza nauvrez - ghiunu mubareţ. 

XI 
Iaz gheldi iaban 
Dechildl iere sâban 
Eh1i aiau veliiman 
Eza nauvrez - ghiunil mubarec. l) 

I 

.1) Rugăm pe oricine cunoaşte limbile :u·a·bă şi turei, ei 
iraducă acest co1ind ~W~măooitrst!r1te~e·•a 1a redaciie. 

; 
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Colindul este în limba turcească, dar cuprinde tot':' 
deodată versul,'i lntregi din limba arabă a Coranului şi 
din loc în loc câteva cuvinte curat tătăreşti. · 

Provenienţa versurHor a-rabe in mijlocul colindului 
s' ar explica prin. :ftlptul că acest cântec ·este moştenit 
dela Arabi~ - ·marii grădinari ai vechimii şi adevăraţii 
dascăli ai Turcilor şi ai Bulgarilor în acestă privinţă. 

. . 

' " 

/ 

•' 

. 

f. DUP'\Fl"R.ESCU 
. JnvlţAtor ,- -P ervc1ia 
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CON'fRIBUTIUNI Lf\ .STU
DIUL DELTE-I DUNARE'NE' 

r 

Fiind cel mai vechiu scriitor <lin antichitate, dela care 
ne:·au rămas o sumă de informaţiuni de preţ asuora po
poarelor şi făpturii f1sice a pământului Dobrogei, ·He-rodot 
istoricul grec, care a călătorit pe la 1'Iilesîenii din Tomis 
(Constanţa) şi Istria, pe, la gurile Dunărîi şi pe ·ia Elinii 
Tyriţi dela gura Nistrului, este adesea citat ca mărturie 
în studiile specialiştilor, cari .se ocupă cu provincia noastră. 

Uneori însă aceste studii de specialitate folosesc pe 
Herodot nu după izvorul original, ci indirect, după izvoare 

ri: de mâna a doua unde, cum se întâmplă de mult•1 6ri, o 
' reproducere fragmentară a textului grec - fiindc~ . atâta 

~st e necesară scopului urmărit, - sau o tradi1cere prea -li
beră, sau chiar şi o redactare nu toctnai clară', pot dure 
la interpretări şi convingeri greşite. Ex~mple avem des
tule şi la scriitorii noştri, cari s'au ocupat cu studiul de!tei 
dunărene. .. 

Nu este vorba aci de compilatori. Aceştia sunt fu.r· 
nicile harnice, care adună din dreapta şi din stânga tot 
ce găsesc, pentru a înjgheba un conglomerat, în care poţi 
distinge foarte bine bucăţile componente; meritul lor este 
pur informativ; ci de asemenea oameni de ştiinţă cari, 
înzestraţi cu spirit critic, înţeleg să treacă orice gâqd 
strein prin laboratorul propriei lor cugetări şi astfel să se 
ridice la o convingere personală. 

Intr~un articol anterior, publicat tn această revistă, 
citam următorul pasaj, scos din studiul d·lui Dr. Gr. An~ 
tipa, intitulat : .. Probleme des Oonaudeltas<' : 
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,,bin indîca1iile lui Herodot - scrie d-sa - retultă : 
1. Că Dunărea oe atunci (sec. V a. Cr.) se vărsa într1un 

mare golf al Mării 'Negre ; 
2. Că vărsarea Dunlrii în acel golf se atla din jos de Isaccea 

actu.ală ; 
3. Oă Dunirea, in acele vremuri, se vărs! în Marea Neagr:I 

prin cinci guri. 
In ceea ce priveşte primele două puncte, ele concordă de

plin -cu .concluziile la care am ajuns pe baza studiilor mele geo
physice. Acelaş lucru şi cu punctul al treilea, numai că trebue 
să lămurim ce· anume se putea înţelege prin cele cinci guri . ale 
Dunării. Jn realitate, prin cel~ cinci guri, indicate de Hecodot, 
nu trebue să ne închipuim gurile a cinci braţe de fluviu, căci 
pe vremea aceea poate că fluviul abia începuse să se desfacd 
in braţe la primul Ceatal al Deltei sale; fn colo nu era decdt 
un mare golf' al Mării N~gre, după cirm afirma Rerodat. Gu• 
rile de-atunci, prin Ul'mare, trebue să fi f'ost cam ce este as• 
tă.zi gura portiţei. adică nişte simple deschideri în cordonul 
litQral, care izola golful de 1Harea Neagră ·şi prin care fluviul 

... .. se varsa ••• 

Nouă ni se pare că reconstituirea aspectului deltei 
Dunărene pe vremea lui Herodot , aşa cum se face ln aoesl 
pasaj, este greşită. Pentru a dovedi aceasta, trebu.e să 
luăm în. cercetare două puncte : 

1) Ce afirmă inlr'adevăr Herodot despre gurile Du· 
nării ? 

2) Cum s'a format primul cordon litoral marin în 
cuprinsul deltei? 

I. Ce afirmă Herodot despre gurne Dunării 

Este evident că nu tot ceeace ne împărtăşeşte isto
ricul grec trebueşte socotit drept monedă bun~ şi nu tot 
ceeace afirmă vag, trebueşte luat ca o mărturie precisă. 
Dacă, totuşi1 în ceeace priveşte Dobrogea, vom pune oare
care temei pe spusele sale, aceasta o facem fiindcă B.e
rodot a călătorit prin aceste părţi şi, decj, scrisul său ca
pătă valoarea unei mărturii oculare. Părintele istoriei a 
privit apele Dunării, o credem, fiindcă o ·afirmă în cartea 
IV cap. 48 : "Istrul, cel mai n,are dh1lre toate fluviile 
pe care le-am văzul noi ... " 

Pentru dânsul Dunărea este "unul dintre fluviile Scy-
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lhiei" (c. 1V, 51), înţtlegând prin Scythia: Muntenia, Mol
dova, Basarabia şi părţile Ucrainei până la fluviul Don. 
(c. IV, 48-57). Se pare însă că şi în Dobrogea era tn 
acele vremuri o Scythie, după cum rezultă din textul lui 
Herodot: ,,dela lstru încolo 1.ncepe Scytlzia-veclie" (IV, 
99), Dobrogea .fiind, probabil, Scythia nouă. Mai târziu, 
în timpul imperiului Roman, numele de „Scylhia-minor" 
se încetăţeneşte pe deplin pentru Dobrogea, rămânând 
pentru părţile dela nordul Mării Negre numele de Ecylhia 
mare. 

,, lnainte de tara Scylliiei - scrie Herodot - se ln
linde pe lângă mare Thracia, iar după ce această fa1a 
formează lin.gol/, se inlinde şi Scylhia ; şi lstrosse varsă 
in ca, îndreptându-şi gura spre văntul Eurus" (IV, 99)1). 

Textul este clar. El afirmă că golful se găseşte ln Thra
ci-a şi că dela acest golf, spre nord incepe Scytbia, fn care se 
află Istrul. Prin urmare, faimosul golf, de care vorbeşte Hero
dot, nu poate f1 confundat deloc cu vre-un golf, ce ar fi existat 
la sec. V a Cr. în locul actualei delte Dunărene, ci mai de· 
grabă trebueşte. identificat cu golful pe care-I înaintează 
Marea Neagră tn pă rţiJe Thraciei de atunci, adică spre 
Varna şi Burgas de astăzi. Cercetările arheologice făcute 
în timpurile noastre ne-au încredinţat pe deplin că ţinu
turile scythice se întindeau spre miazăzi, în Dobrogea, 
până Ja râul Zyras, astăzi Batovsca, sau Valea-fără-iarnă, 
dintre Varna şi Balcic. Dela acest hotar în spre sud în
cepea teritoriul Thraciei, în care Herodot spune că marea 
tormează un golf 1). I1 pasagiul citat mai sus scriitorul 

1 ) lată şi textul grec: 'fi'/, ai/: IY-u0:r.'i); -rri' 1i 0pr,i;(Y) 'tos-; 8ă.1,..x:KJ:t11 
npo~c:t't'-lţ· 'l.OA 1tot1 as &::oµăvo u 't'~ 1:%: t:th -,1• ii l:-xufltY. )Î 'tO: iY.litY.e~t, Y..Xt 6 ~Ia
ipo, txot8oî Si o:fl,;71.,, .tpo;; E~pov ri.n.11ov -.o oi;lµx .~tpo:µµiw)b (l V, 90). Din a
ualiza gramaticală a acestui text se vede că Du11ărea işi ar e ~·ărsarea 
io Scythia, iar nu în golful pomenit in Th1·acia, căci, tlacă ar fi altfel 
autorul ar fi sctis t; a\l't'6v, iar nu ~ ~~-r,v. lată ~i traducerea g-ermanli 
a pasagiului, • dtipă. dr. I. Clu'. .F'. Baehr (ed. I V Langenscheitl, Berlin) 
pag. 83: «Vor tlem Scythischen Land J iegt an tler ~1eeresseite hin 
Thracien; ant <lieses Land, ,velches einen Busen hildet, folgt dann Scy
thien, un(l fliesst in <lasselhe hineîn <Ier lster, dessen I\ifi'1nd11ng nneh 
!:lCtdosten zu ge,vendet ist». 

1) Niei ipoteza ce s't1r e111ite, ră g-oHtd din llerodot ar trehut 
i,lentificnt cu ioll'ul c9 zi exi"'tnt pe lot;ul lagunei flazim, nu a1·e sorti 
de reu1ită~ · 
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grec dt'scrie întreaga coastă de apus a Mării Negre, dar 
în Unii mari : Ia sud Thracia cu golful, Ia nord Scythia 
cu IstruI. 

. Să reţinem ·această . constatare şi să trecem mai de
parte. 

Povestind· expeditia lui Darius 1mpotriva Scythilor şi 
drumul flotei greceşti dela Bospor pâna Ia Isaccea actuală 
unde, după porunca regelui persanl Grecii au întins peste 
Dunăre un pod, Herodot scrie : 

,,.laE flola1 trecând prin Cyanee, pluti drept spre 
lslros; şi plutind in susul jluviului două zile dela mare, 
făcu un pod la o îngustime a fluviului, dţ unde se desfac 
gurile Istrului'~ (IV. 89). 

Toată lumea este· de acord astăzi că îngustimea unde 
a fost întins podul de corăbii al lui Darius, est~ cea de 
Ia Isaccea. Din jos de acest Ioc, după mărturia lui He
rotlot, Dună1'ea îşi desfăcea gurile sale. Acum, această a
firmare se poate lua sau ad litteram şi· atunci ajungem 
la interpretarea dată de d-l dr. Gr. Antipa şi alţii, cum 
că primul brat, desfăcut din Dunăre în acest punct, nu 
-poate fi altul decât actuala gârlă a Somovei ; sau se poate 
lua ca an mod de expritnare, desbrăcat de rigurositatea 
preciziunii, întocmai după. cum se ia şi cealaltă a[irmare 
a lui Herodot, care spune că „Jslros s.e varsă, ,lupă ce 
a ,străbatut toata Europa, in Pontos E11xfnos , acolo Linde 
coloniştii din Jlllilet locuesc lslria (II, 33). 

Se poate deduce din această afirmare cum că Du
nărea se vărsa în mare pe atunci chiar lângă oraşul 
milesian {stria dela sudul lacului Razim ? De sigur, nu ! 
Şi tot asemenea nu ·vom ·admite tă Dunărea se desfăcea 
în cele cinci brate ale sale chiar în locul unde s'a in
tins puntea lui Dariu, adică Ia Isaccea. 

Marinarii şi călătorii au un fel de exprimare al lorl 
care nu trebue nesocotit. Precizezi pe glob un .amănunt 
după puntul de reper cel mai apropiat, chiar când acel 
punt de reper se află Ia o d :stEtnţă respectabilă. 

Dar, să revenim: I-ferodot spune că flota greacă a 
plutit pe fluviu, în sus, cale de două zile i:.lela ţărmul 
mării până Ia locul unde s' a durat podul. 
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. ; ' 

Cale de două zile! Dec! ţă.rmul mării trebue să fi 
fost destul de iodepărtat de Isaccea de ~stăzi. ' ;_ 

De oarece sunt învăţaţi, cari s'au orientat şi duf?! '·~ 
acest amănunt, Renti:u a precisa locul unde se aJla' ţă.imril )-; 
deltei noastre pe timpul lui Herodot 1), ~ să lă·m~rim aici" ·· 
şi această chestiune .. · ·· · 

lntr"adevăr. ce distanţă ar corespunde unei'plutiri de 
două zile cu corabia pe apă ? In cartea IV, CllR'· S5-86, 
tot Re'rodot, dând dimensiunile Mării Negre, adaogă ur-. 
mătoarele : · · 

Aceste măsurători se. fac astfel : o corabie străbate; .de obf-.1 
cei o, într'o zi lungă·, cel mult ,O.OOO coţi, iar noaptea 60.000 coţi."' 
Acum, de<la Bospor până la râul Phasis, - căci acţasta este cea 
mal mare lungime a Pontului, - plutitul este de·9zile ~i 8 n·opţi: 
aceasta reprezintă 1. t 10.00() coţi. iar acest număr de coţi 1 fac@ţ 
11.100 stadii. Pe· de. altă· partţ, dela ţinutul Sindfcel până la Te
rrîi~kyra, pe râµl Thermodon, --'-- căci aci ţ_ste lăţi cnea cea mai 
mare a Pontului. - avem o navigaţie de 3 ziţeşi 2 nopţi : aceast.a 
reprezfntă 330.~00 coţj, ceea ce face 3.300 stadii. Asţfel am mă· 
surat eu Pontul şi B0spo1 ul şi Hellespontul... · 

' 
Di11 acest pasaj se vede că o cora)>ie str.ăbaţe lntr' o, 

zi 70.000 coţi, adică 700 stadii, fiin~dcă un stadiu ate 
100 coţi. 

In două zile de pluti re pe Dunăre, dela ţărmul mării 
până 1a Isaccea, flota greacă a stră.bătut, aşa dar, ,~ . 
luând drept bu11e socotelile de mai sus, - 1400 stadii,. , ,. 
ceeace face, în măsură modernă, - socotind stadiul · de 
drum 2) egal cu 157 m. 50~.......:.. în total 220 km. t 

Măsuraţi acum 220 klm. dela Isaccea spre răsăril 
şi veti vedea unde ar cădea ţărmul de mare al lui ,He
rodot dup o asemenea socoteală. 

Oricino îşi poate inchipui ce relative sunt astfel de 
măsurători şi · ce puţin utiliz.abile sunt ele în . cercetări de . 
preeisiune. Căci, intr'adevăr, d,istanţa străbătută de o 

1) G. ~lunteanu-Murgod în «Schiţa geoHsică a. DoL rpg-ei oordi~&ll,. 
publicată in Bulet. Soc. Geogr. an XXXHI, 1912, pag. 185 1;r.;tie: «în 
tin1pul lui Heroaot Dunărea şi Delta· erau şi mai ·scurte,. pr'oliabil 'îri 
4f reptul grind ului Chiliei, ;iitdecd.1tf'l dtf-pl'i âescj·iet·ea eoastelo-r . şi distanţel~ 
ce le da el pd.#u la podul liti Dat·i1.f- (Isaccea)'\ 

~) Dupn La grande ('nc)·clopetlie, 
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corabie fptr'o zp, nu ~ste. ceva invariabil, ci depinde ln 
primul rlnd de tăria vântului care umflă pânzele ; iar pe 
un fluviu şi de rezistenţa ce„ar opune-o curentul apei, 
-4nd metgi ln susul ei. Pentru aceia şi c~rele date ~e 
Hero:dot sunt neex11cte. Aşa s. ex. lungimea M. Ne1re+ 
tntre punctele citate, este evaluată aproape de gou.ă ori 
mai mult decât tn reaJîtate, iar lăţimea cam cu două cinQmi. 

In afară de aceste informatiuni, nu mai găsim fn 
HerodQt mniic cu privire la Delta Dqnării. Prin urmare 
1ot ceeace ne poate da acest scriitor, relativ Ja ohestîu
nea noastrăf se rezumă în următoarele puncte :,. 

1·. Că 'Dunărea este cel mai mare dintre toate flu
viile pe care le-a văzut ln ~ăJătorHle ~ale (I~, 4$); 

. 2. Că Dunărea, spre vărsare, este un fluvlu ai Scy· 
tiei (IV, 51); 

3·. Oă Dunărea se varsl in mare prin 5 guri {[V,4 7); 
i. In fine, că flota greacă a plutit pe Dunăre, dela 

\lrmu.t mării şj până Ja puntea lui Dariu (Isaccea), două 
zile de drum,. adică 1400 stadii, sau 220 klm. (IV, 89), 
cif~e c-are, <ie bună seamă, este foarte exagerata şi nu 
ne poate servi tntr'o lucrare ştiinţifică pentru fixarea ţăr
mului deJtei Dunărene pe vremea lui Herodot. 

A susţine. prin urmare, că în Herodot se afirmă 
1) că Dunărea pe alunei se i,u.rsa inlr'un gol/ al 11lărei 
Negre şi 2) cd vărsarea Dunării Îll acel- golf se ofta 
din Jos ·de Isaccea actuală, cum face <l. dr, Gr. Antipa. 
înseamnă a pune în sarcina istJricu1ui' grec, cccace textul 
său nu afirmă. 

• 
' Singur punctul al ţreilea, ((Câ Dunărea, zn acele 

vremrJri, se vărsa ln Marea f\feagrâ fJtin cinci guTÎJ, 
este redat corect. Insă explicarea ce urme.ază este, mi 
se p.are, alătur\ de adevăru) observat în natură şl nu 
rezistă la o cercetare morfologică, 

Dacă, .pe deoparte, fn Jocu) deltei actuale era ln sec. 
V a. Cr. un golf al mării iar, de aJta. Dunărea se vărsa 
tn e) cam pe la CetaJuJ Ismailului, - cum susţine d. Gr. 
Antipa, - atunci cum rămâne cu afirmarea lui Herodot 
cJ P~na rep. ş.e varsă în M~rea N c agră prin cinci guri 'l 
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Unde miii rămâne ·spaţiul necesar pentru cele cmc1 guri 
ale fluviului P 

Pentru a ieşi din această greutate, 1 d. · Gr. An.tipa 
recurge la următoarea fxplicare nefirească a form~rii 
prîmuJui cordon litoral marin din Delta. D·sa scrie : 

"fn realitate, prin cele ·cb:ici guri, indicate de· Herodot, nu 
tr-ebue .să ne închipuim gurile a cinci braţe de fluviu, ~ă,ei pe 
vremea aceea poate că flu:viul abia începuse să · se ,desfa,c.ă , in 
braţe la primul Ceatal al delteî sale ; în colo nu. era dec~ un 
mare golf a.I Mărei, l'Tegre, după cum afirmă Herodot. 

Gurile de atun.ci, prin urmare, trebue să fi fost atunci cam 
ceeace este astăzi gura Portiţei, adică nişte simple deschideri în 
cordonul litoral, care izola golful de Marea N~agră şi prin care 
fluviul se vărsa, dar fard ca fii.lviul să µ inciintat pdnă la ele 
nişte brate cu ţărmuri (grinduri fluviatile) ·complect formate şi 
vizibile. Cele cinci guri ale Dunării în Marea Neagră nu pot fj, 
prin urmare, decât cele cinci portiţe sudice ale cordonului litoral, 
pe care le-am constatat mai sus'', · 

Pentru a nu lăsa niciun echivoc asupra sensului a_ 
cestui pasaj, vom reproduce din acelaş studiu al d-lui Gr 
Antipa felul cum d-sa explică formarea primuJui cor4on. 
litoral marin· din deltă şi cum au lnaintat braţele Dunării 
în vechiul golf. 

D-sa scrie : 

,,Prin actiunea valurilor şi a curentului litoral al Mării Negr.e. 
s'a format, ca o prelungire a şirului de cordoane, ce se întind 
dela gura Nistrului pdnă la capul Caliacra, un lung cordon, 
care a închis estuarul Dunării şi [.a preschimbat intr'un ma,:e 
liman. Acest cordon a\ea direcţia dela NNE spre SSW şi primul 
punct de sprijin şi J~a găsit în m~lul de coastă dela Gibrien.i. Nu 
se poate si:,une cu precisiuoe dacă acest cordor. şi-a · ales ca al 
doi'ea punc.t de sprijin capul dela Dunavăţ, sau ·dacă nri s'a în
tins, la o oarecare depărtare de acest cap, peste insula Bisericuţa 
spre grindul uu mit Insula Lupilor şi de-aci mai departe pană la 
capul Caraharman. fn orice caz. pentru a doua ipoteză pledează;. 
cu toată probabilitatea, faptul că în regiunea Dunavătului nu s'a 
g!slt nici o urmă din acest cordon şi, m1i mult încă, nu s'a 
aflat ni..:i o urmă de nisip marin amestecat cu scoici la . tăierea 
canalului Regele Carol. care 'ar fi trebuit să dea peste dâosul. 

După toată probabilitatea, vechiul liman al Dunării cuprin. 
dea toată partea superioară a deltei de azi, începând dela lsacce11 
până la grindul Letea, Răducul, Ceamurlia şi Caraorman, apoi o 
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parte din insula Dranov până cel mult la grindul Crasnicol şi ac~ 
tualele lagune: Razim, Goloviţa şi Smeica. Restul ţinutului, in
clusiv Sinoe, Ohituc~ :etc., sunt formaţiuni nouă (punct 2 pg. 23). 

Cordonul, care despărtia vechiul liman al Dunării de Mare, 
avea, la o depărtare l,llai rrtare sau-mai mică, mai multe intrev 
ruperi sau. 1.guri", prin care apa adusă de fluviu se se::urgea în 
mare. Aceste guri, care s' au format succesiv. ca şi braţele Dunării, 
erau, dela Sud spre Nord, probabil în următoarele regiuni : 1 . . 
Gura dela Istria ; 2. Intreruperea dintre capătul de Nord al ln· 
sulei Lupilor şi iusula Biseri,cuţa, a cărei prelungire azi este 
gura Portiţa ; a. Intreruperea dela Nord de capătul grindulut 
D1·anov ; ,1. lntreruperea pe unde curge astăzi braţul Sf. George; 
5. Deschizătura dintre grinduJ Ceamurlia şi Răducul, pe unde 
curge şi azi canalul Sulina; 6. Oeschiiăt.u.ra cea mai de Nprd, 
care tnsă probabil că s'a format cel mai târziu, pe unde curge 
acum braţul Chilia". (punct 3 pg. 23) 

Mai departe autorul arată cum a fost sedimentat âe 
către' Dunăre marele liman cuprins îr.1.tr.e cordonul Jitor,al 
1uai sus pomenit şi vârful său din spre Ceatalul Ismailu
Jui; apoi, după ce fluviul ajunse cu braţele sale până la 
cordon, 

„fluviui a străbătut cordonul ·litoral, pentru ca să ajungă la 
Mare. LocuJ unde braţele Dunării au străpuns cordonul cores„ 
punde, fn parte, cu vechile deschizături ale limanului, pe unde 
apa îşi deschisese drum, înainte ca braţele fluviuluf să fi fost pe 
deplin formate, sau ca grind urne lor să fi fost Vizibile ; direcţia 
Io, era, prin aceasta, demaiînainte determinată". (punct t 7-pg. 37). 

Cu alte cuvinte: l) primul cordon litoral matir1 este 
cu mult anterior sosi1ii gurilor Dunării Îll locul unde 
aceste guri il străbat şi 2) acest cordon, litoral, dela Ji
brieni până la Istria, este unul sing.ur şi are peste Lot 
aceiaşi vârstă. 

Aceste concluzii, nouă: ni se par cu totul greşite. 
Intr'adevăr, pentru a dovedi acea~ta, trebue să luăm 

în cercetare două puncte : · 
1) Cum se formează un cordon litoral marin în cu~ 

prinsul deltei Dunărene ? 
2) Care sunt părţile compol;)J:!nte ale primului cordon 

litoral marin! pTecurn şi v~rsta lor relativi:. ? 
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II. Cum se formează un cordo,-1 litoraJ marin în deltă ? 

Răspun~ul la această întrebare este uşor. N'avem 
decât să privjm fenon1enele actuale, aşa · cum se petrec 
sub ochii noştrî. 

Ca să se formeze un cordon litoral, e nevoe pe de 
o parte, de materialul din care e zidit cordonul, adică de 
nisip ; iar de alta, de un agent, care să ia acest nisip şi 
să-l 1ntîndă în sens orizoutal şi să· l înalţe în · sens -ver
tical, adecă de un curent litoral, de valuri şi de vânturi. 

De unde poate proveni nisipul? El nu poate avea de 
cât două origini: 1) sau dîri dărâmarea coastelor inalle, 
pe car.e valurile, mai ales în timp de furtună, le surpă şi 
le macină mărunt, prefăcându-le în pietriş 1 nisip şi mâl 
fin ; 2) sau dela gurile unui fluviu ori râu, care aduce tot 
materialul măcinat fn drumul său, spre a-l depune în mare. 

Dacă privim ceeace se petrece astăzi la gurile Du
nării, vedem ca aci materialul, din care sunt zidite cor,_ 
doanele litorale, este format e~clusiv djn nisipul cărat de 
Jluviu it1 mare. Un ex·emplu frumos îl avem la gura bra
ţului Sf. George. De îndată ce acest braţ ajuoge la Mare, 
el se bifurcă în două guri: una meridională, care 8e in
nisipează pe 1năsură ce trece . timpul şi una nordică, pe 
care trece curentul principal al fluviului şi care e desti
nată să rămâie sjngura gură a braţului Sf. George. Pe 
acest canal nordic fluviul îşi împinge sedimentele sale în 
Mare., până în zona curentului litoral marin 1 ce se co
boară. din spre Sulina, pe lângă ţărm. Acolo nisipul este 
răpit de lcurent şi purtat spre 1niază-zi, formând o bară 
submatină, care cu Umpul creşte până ce iese la supra· 
raţă. Astfel s'a ivit de-asupra mării, în anul 18971 lunga 
şi ingusta insulă Sacalin, care imită în totul ca formă, di
recţie şi mod de formare, cordoanele litorale mai vechi 
dela sudul braţului Sf. George. 

Aceasta este origina fLLluror cordoanelor lil orale 
marine din cupriHsul deltei Dunărene. Dar, să notăm 
bine: ca să fie posibilă formarea lor, a fost necesară 
existenta, în apropiere, a unei guri de fluviu, care să 
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verse nisip şi existenta unui curent litoral, care să-l ip
tindă în anumită direcţie. 

Aşa fiind, afirmarea d-Joi Gr. Antipa) cum că primu) 
cordon UtoraJ marin din . âeJtă s'a format cu mult înainte 
de sosirea gurilor Dunării în Jocul unde el se află, cade 
dela sine. Şi dacă se admite că în timpul lui Herodot e
xista acest prim t;ordon litoraJ1-de altfel nu avem nici o 
dovadă pentru aceasta -atunci trebue să admitem oă şi 
bratele Dunării se întindeau până Ja eJ, având grinduri vi
zibile. In asemenea caz însă, nu se mai poate vorbi de 
nici un golf în cuprinsu) deltei, ci doar, pur şi simplu, de 
funduri sub nivelul mării, însă acope1ite de ape dulci, a:şa 
precum există şi astăzi. 

Intr'adevăr, dacă cercetăm delta Dunării după harta 
h.idrografică, vedem că cea mai mare parte a- ei stă sub 
nivelu) Mării. Se poate. afirma de aci că actuala deltă este 
un golf al Mării Negre ? De sîgur, nu f Şi n'a fost nici 
atunci când ţărmul mării se afla Ja primul cordon litoral. 
Un golf de mare, de sigur, a existat în delta Dunării, dar 
în timpuri mult mai vechi, atunci când fluviul se vărsa 
în el undeva, pe Ja Ceatalul Ismailului ; însă în acele 
vremuri nu se poate admite deloc existenţa. unui cordon 
litoral dela Jibrieni până la Istria, căci curentul litoral, ce 
se continua prin golf în prelungirea coastei Basarabene, 
adică spre SSW, n'avea de unde lua o cantitate aşa de 
mare de sedimente din care să zîdiască un cordon. A 
trebuit, deci, ca fluviul mai înf (ii să înainteze în vechiul 
golf cu braţele sale până în zona curentului marin şi nu
mai clupă aceia) din nisipul fluviului, răpit de curentul 
marin, să înceapă a se forma cordonul. 

* 
Care suni pdrţife componente ale primu/oi cordon 

lilor11/ şi care tsle vârsta lor relativă ? 
O analiză mai atentă a hărţii hidrografice a deltei 

este suficientă spre a ne instrui şi asupra acestui punct. 
Distingem ur1nutoare)c patru părţi: ·. 1) Insula nisipoasă 

formată din mai multe cordoane litorale alăturate, dela 
Jibrieni· VâJcov ; 2) Marginea de apus a insl.llei Letea ; 
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3) Grindul Răducul, Ceamurlia şi marginea de apus a 
insulei Caraorman; 4) Grindul Cra!,nicol, Dranov şi .In
sula-Lupilor. 

Nu toate aceste secţiuni sunt de o potrivă de vecl+i, 
fiindcă nu toate s'au for.mat în acelaş timp ; ba încă, după · 
cum vom vedea, între o secţiune şi cealaltă a trebuit să 
treacă un interval de timp de multe veacuri ! 

Grindul Răducului, Ceamurlia şi cordonul de apus al 
insulei Caraorman sunt partea cea mai veche ; ele;.ţepre
zintă primul ţărm pe care l'au zidit curentul litoral şi va
lurile în dreptul deltei.· Nisipul acestui ţărm a provenit 
dintr'o gură merjdională a primei delte secundare a Chi
liei, pentru grindul Rliducului ; şi din gura Sulinei, cand 
se atla tn această parte, pentru grindul ce·amurlia şi Ca
raorman. 

· Mult mai nouă în timp este marginea de apus a in· 
sulei Letea, care margine, curios dar firesc, a crescut de 
la sud că.tre nord , după cum se poate deduce din hartă. 
IntrJadevăr, după cum am mai spus-o, insula Letea nu e 
decât o asociaţie de cordoane litorale apropiate, mai dese 
tn spre nord, mai resfirate în spre sud. Insă aici direcţia 
cordoanelor este alta ca la secţiunea anterioară. Pe când 
ln grindul Răducul-Ceamurlia-Caraorman, cordonul s'a în· 
tins dela N. spre S., în insula Letea cordoanele au căpă· 
tat o direcţie dela N \V spre SE. 

Oare de ce? 
E foarte simplu. Curentul litoral are tendinţa să prindă 

un cordon litoral, întocmai ca pe o ghirlandă, de două 
puncte mai rezistente. Dacă însă spre N\V punctul rezis· 
ţent era o gură a primei delte secundare a Chiliei, spre 
sud punctul se mişca in spre răsărit. De ce? Fiindcă spre 
sud avem braţ.ul Sulinei care, cu cât înainta _mai spre est, 
cu atât silia curentul litoral să se arcuiască şi el mai spre 
est şi, astfel , să zidiască un cordon arcuit in spre SE. 
Mai scurt, directia N1V-SE a cordoanelor din insula 
l„e/ei este rezultanta medie a direcţiilor celor două forte, 
dintre care una, curentul litorul, tindea spre Sud, iar 
ceala1lâ, curentul fluviatil al Slllinei tindea spre Est. 
Acea.sta este cauza pentru care cele trei insule din deltă: 
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Letea, Caraorn1an şi Sărăturile cu Iva·ncea au, mai 1 muJt 
· sau mai puţin, forma unor evantaie cu cotorul în sus şi 
ou beţele resfirate .în jos şi spr~ dreapta. Dar nu acesta 

. este punetu.l principal în tema noastră. 
Principal este faptul că marginea de apus a insulei 

'Lelea · r•u s'a formal diRtr'odată şi nici dela Nord spre 
Sud, ci -invers I Priviţi numai harta. Toate cordoanele Le
·te.i se articulează cu această margine apuseană a ' insulei 
formând un unghiu ascuţit. Şi, de oarece cordoanele me
ridionale sunt mai vechi, fiindcă sunt mai în interiorul 
deltei, iar cele nordice sunt mai ·nouă, fiind mai aproape 
de mare, rezultă că unghiul sau vârful ce-l formează ele 
cu marginea a-pus~ană a insulei, s'a tot ridicat spre nord, 
până ce a. ajuns în locul unde se află astăzi satul· Peri
prava. Aceasta înseamnă că în prima deltă secundară a 
Chiliei~ braţele sudice au . fost mai active la început ; pe 
urmă au murit treptat-treptat, de oarece curentul principal 
al lluviului se deplas·a pe braţe din ce în ce mai nordice. 
Exact ceeace se petrece astăzi la actuala deltă sBcundară 
â Chiliei I Numai că ·aici nu s:-e ; mai formează cordoane 
litorale, condiţiile de formare nefiind favorabile. 

Cea maî nouă parte a cordonului prim din deltă este 
Crasnicolul şi Dranovul; Ea :-este contemporană cu grindul 
Ivanoei, în prelungirea Găruia se şi găseşte . Dar grindul 
Jvancei - după cum am arătat într'un articol at:it.erior 
s'a . format târziu de tot1 după ce gura Sulinei a ajuns în 
locul unde· se află astăzi . 

Rezultă., a~;'ia dar, că: 
1) /Jrimul cordan litoral din deltă, adică cel mai 

apusean, nu este. unul singur, de oarece sl11diul său mai 
atent ne arată că este format din mai. ,1nulte secţiuni 
de diferite vârste şi, prin urmare, el nu a fost zidit ca 
un dig neîntrerupt, dela Jihrieni pân~ .. la Caraharman; aşa 
încât să separe golful de restul l\1ării şi să-l transforme 
intr'un fel de liman. 

2) că aceste sectiuni ale pt imului eordon litoral din 
deltă nu şi-au putut lua naştere decât n1~1nai după ce 
braţele Dunării au ajuns in locul unde se qfl<t cordoa~ 
nele astăzi, aşa încât curentul litoral să aibă de unde 
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/1,1a nisipul necesar zidirii lor 1). Această concluzie' însă 
exclude cu totul posibilitatea existenţii unui golf între a
ceste cordoane şi vârful deltei, golf de care, de altfel, nici 
Herodot nu ne vorbeşte. Numai după ce braţele Dunării 
au sedimentat vechiul golf al deltei, întinzându-şi braţele 
până în zona de acţiune a curentului. litoral1 ce se cobora 
din spre coasta Basarabiei tn spre SW, numai după aceia 
au început a se forma şi cordoanele litoral~ : însă rând 
pe rând, în ordineR în care s'a arătat că s'au fo.rmat, în 
acest al'ticol şi în cel precedent, publicat în numărul an„ 
terior al acestei reviste . 

.Asupra evoluţiei morfologice şi cronologice a deltei 
Dunărene, cuvântul definitiv nu .s'a spus. Problema aşteaptă 
încă să fie ttatată cu toată competenţa de cei în măsură 
să o .faca. Noi nu vom lipsi să aducem, din când în când 
contribuţ ia noastră pentl'U clal'ificarea acestei probleme. 

C· BRĂTESCU 
Profesvr - Co·nsta:pta 

• 

" 

• 

1) Este evident că curentul litoral aduce puţin nisip şi dinspre 
consta Ilnsnrnhiei, dar în a~n de n,ică rnăsnră, înct1t el n'a fost în stare 
să zidinscă nici m.ăcnr insula ni8ipoas~ .I ihneni~ V • .Ucov, a 1 cărei nisip, 
dnpă curo ne arată harta rusească ·L/42.000, nu are altă provenienţă 
decât <.!~n cele patru braţ~ nordice, Basarabene, ale pri1nei delte s~ 
cundate Dunărene a Chiliei, !irate ca1'e astăzi an n'l.l1 l'Ît. 
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fLORI DE TOI\MNA 

Eu v'am cules pe câmpul ud de brumă 
In zorii unei dimineţi de toamnă -
V'am smuls nepăsător câmpiei negre . 
Căci viata voastră. flori, nimic nu'nseamnă J • 

C'un fir de iarbă v'am legat pe toate :< 

Flori mici, fiori mari de Scai, Nemuritoare, 
Copii ai Primăverii : .t\lbăstrele, 
Cing·aşe Romăniţe şi C·icoare. 

~ă v!am răpit aşa de vreme vieţii 
Cu nici o constiintă nu mă cert : . ' 
O Doare~aveam si eu si -o mână mică • • 
A smuls-o pentru veci ... Dar eu o iert ! 
. 
Sărmane flori. cc 'ntârziaţi în toamnă. 
J n calea dragei melc vă depun 
SB. calce ea pe tinereţea voastră -
Cu voi alături sufletul rnt-1 pun: 

Ml li Al L. F'RlCOf"IE 
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IN LINISTE 

(e1C1iEND0 Rf) 

1'u, lună, vezi păstorul cu,n îşi mână 
Din spre pădure turJna 'rz.cet, încet 
Şi cu,n i1i liniştea, pe lu,ni stăpână. 
1/eghează doar amorul cel discret. 

Un ceas işi spune limpede cuvâritul 
]11, noapte, din, castelu 'ndepărtat ; 
Spre codri glasul lui i-l poartă 1,1ântul 
Şi cerbul îl ascultă speriat . 

'lâr~iu răsună .=go,not dq copite 
Şi-un nechezat de cal in aier gol : 
Un cavaler cu :;a le aurite 
Castelului fi dă 1neren târcol. 

]ţ:1r când spre ;;,ori luceajărul se suie 
Şi lumea se Cl{/undă 'n sonin uşor. -
ln toată larga fire ninieni 11,u e, 
1\lici ca1Jaler, 1iici tur1nă, nici păs/o;. 

JV\THAIL J"RICOPle! 

-

6 
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CERCHEZII 
(UN NEAM t)lSf'f\R!JT DIN DOBROGEA) 

fstorf~. - Jn conglomeratul etnic, care constitue mosaicul 
de naţionalităţi, din care este alcătuită populaţiunea ce locueşte 
pe pământul Dobrogei. erau în trecut şi Cercheiii. 

Pâ::>ă la răsboiul dela 1877, Dobrogea era presărată, pe 
ici~colea, de sate cerchezeşti. Cerchezii preferau cu deosebire lo
curile de pe sub costişe şi cele păduroase din preajma isvoarelor 
bogate în apă bună de băut. In astfel de locuri erau aşezate 
satele lor. 

După terminarea răsboiului, guvernul român a oprit reîn
toarcerea Cerchezilor la căminurile lor, dar a îngăduit şi a fa~ 
vorizat revenirea în Dobrogea a celorlalte populaţiuni musulmane, 
emi-grate, precum sunt Turcii şi Tătarii. 

Faima despre jafurile comise de acest popor, înainte de 
răsboiu. în lările balcanice locuite de creştini, a silit pe marile 
puteri, reprezentate în Congresul dela Berlin, să interzică pentru 
liniştea locuitorilor creştini, reîntoarcerea şi stabilirea Cerchezilor 
pe pământurile cari urmau să fie rupte din imperiul Otoman. 

lntrucât acest popor a locuit pe pământul Dobrogei şi 

amintirea lui este încă vie în mintea acelora cari au convieţuit 
cu el, cred că prezintă un interes oarecare a se cunoaşte ceva 
din traiul Cerchezului. 

Origina-ri din munţii Caucazulu i, unde formau un stat liber 
încă din timpurile cele mai vechi, ei au fost supuşi de Ruşi abia 
Ja 1859, după ce şi-au apărat libertatea prin lupte eroice, care 
au durat mai bine de un secol. 

D.upă înfrângerea şi supunerea lor sub cel din urmă Chan 
Şamil, care a apărat libertatea poporului său timp cte 30 ani 
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Ruşîi i-au silit să părăsiască locuriie lor şi să găsias.că refugiu 
pe teritoriul imperiului Otoman. 

Un număr de aproape 400.000, dup.ă cum zice Eugen Piltard 
în descrierea sa "Dans la Dobrolldja, notes de voyage", goniţi 
din Rusie, cerură refugiu Turciei. 

Ei îr:ifiintară sate în peninsula Dalcanică şi în A-.ia mică, 

Peste 150.000 au fost aşezaîi la apusul Bulgariei. 
Intenţia Porţii era de a tăia cohesiunea dintre Sâ ·bi şi 

Bulgari. Aceşti expatriaţi nu ştiură însă să se fixeze de sol. ln 
timpul răsboiului dela 1877-1878, Turcii ii întrebuinţară cu succes 
contra Cazacilor. 

Dispariţia complectă, î'ntr'un interval aşa de scurt, a aproape 
200.0dO indivizi, este un fenomen etoologic rar de înregistrat. 

După datele culese dela conlocuitorii lor. voiu da oa recari 
amănunte despre traiul1 portul, datinele şi raporturile sociale ale 
acestui popor cu celelalte neamuri din Dobrogea. 

* * * 
Bărbaţii se distingeau prin talia lor înaltă, bine proporţio

nată şi prin trăsăl urile feţii foarte regulate, de un aspect energic. 
Ei sunt conslderaţ i ca tip al rasei 0Jucaziene şi, ca atart, 

cei mai frumoşi o.ameni. 
Dotaţi cu o inteligenţă fină şi fo1rte curagioşi, având o abi

litate excepţională în arta călăritului şi mânuirea armei, în special 
~ săbiei şi pistolului, erau tei mai temuţi locuitori · printre ce
lelalte populaţiuni. 

Ei erau favorizaţi mult de guvernul Otoman pentru serviciile 
ce aduceau ţării în timp de răsboiu, alcătuind regim·entele de ca
valerie, cu o reputaţie bine apreciată, cu deosebire în ·recunoa
şteri şi jafuri. 

Portul. lmbrăcămintea Cerchezului "era foarte pitorească· 

Peste cămaşa de pânză de casă, împodobită cu multe cusături 
cu arnici în diferite culori, ei purtau un mic antereu bumbăcit, 

iar de-asupra acestuia o manta ,' bine potrivită pe talie şi lungă 
până la glezne. Mantaua era făcută 1Hn sucman alb sau postav 
mai gros şi colorat, având pe marginile de dinainte două şiruri 
de sponci, mâneci înguste, st, ânse pe mână peste tot cu sponci 
şi căptuşite cu satin de lână sau cu pân7ă roşie. 
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La piept, pe ambele laturi, aveau două rânduri de cartuşiere,. 

tn lăfime de câte 10 c.m. 
Cartuşiel'cle erau de argint, alamă sau cle os. 
Ele erau aşezate în tocuri de postav subţire sau de catifea 

~i cusute numai în fir galben sau alb. 
Dopurile cartuşelor erau de lână în diferite culori, aşa că 

înfăţişau aspectul unui buchet de flori. 
Pantalonii făcuţi din postav de lână de culoare roşie în

chisă, sau din catifea, erau largi şi scurţf, strânşi pe sub genunchi 
cu un cordon ; pe ambele lături aveau lampazuri late, cusute în 
fir· de aur. · 

Pe cap purtau căciulă de Astrachan cu miţele lungi, cu · 
fundul de p_ostav sau de catifea roşie, împodobit cu broderii de 
aur sau de argint. 

Incălţămintea consta din lr'un fel de clo.rapi de piele de că
prioară, văpsiţi în negru sau cenuşiu, având în jurul tălpii o cu
sătura, astrei cg, talpa să se poată în'ocui îndată ce s'ar uza 
sau rupe. Carâmbii, tot d .. n aceiaşi piele, se prelungiau până 

pe sub genunchi, unde intrau sub marginile pantalonilor; cari 
erau strânşi pe picior cu o cureluşă, De ambele părţi ale ca„ 
râmbilor se aflau cusături de tir. 

lmbrăcămintea în întregitne era lucrată de femeile cercheze . 

* 
Artnele. Armele Cerchezului erau ~ pumnalul, sabia, pistolul 

şi puşca. Aceste arme, afară de puşcă, erau atâr-nate de o cingă
toare alcătuită din o mulţime de cureluşe subţiri de piele, îm
pletite intre ele cu multă măestrie. ln partea de dinainte atârna 
pumllalul, cu teaca şi plăselele cizelate în argint suflat cu aur• 

La şoldul drept Cerchezul purta un revolver de calibru mare; 
la spate, înfipt în cingătoare, se afla un pistol cu cremene~ s:stem 
cerchezesc, al cărui mâner era înfrumuseţat cu încrustături de 
ivoriu sau de abanos lucrat cu argint. Sabia Cerchezului, au 
teaca învelită în piele şi în forma săbiilor întrebuinţate de Cazaci, 
atârna la şoldul stâng de o curea dusa împrejurul umărului. 

E de observat că Cerchezul nu îngăduia nir.-rănui să-i scoată 
sabia din teacă şi nici să-i atingă cu mâinile lama, pretextând că 
ar fi otrăvită cu venin de viperă, aşa că la cea mai mică sgâ'
rietură, rănitul ar putea muri. 
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8a complectare a amHHurei, Cerchezul mai purta, atârnată 
la spate, o ·puşcă cu repetiţie, învelită în toc de piele de căprioară 

· şi împodobită cu îngrijire, ca şi celelalle arme ale sale. Tot la 
spate se mai afla şi o cartuşieră de piele1 atârnată pe după gât 
cu o cureluşă fină. Această cartuşieră conţinea multe cartuşe de 
alamă pentru arma cu repetiţie. 

Toate curelele, de care atârnau armele, erau prinse în ca
tarame .şi bumbi de argint. 

Femeea cercheză excelează priQ frumuseţea sa. Un c0rp 
înalt şi subţire, mânele şi picioarele mici, un contur de o per ... 
fe-ctă proporţie cu îniilţin1ea, un piept bine desvoltatt boiul fetei 
de albeaţa n1armurei, ochii mari şi negri, privirea pătrunzătoare 
..şi simpatică, adumbrită de nişte gene negre, dese şi lungi, sprin
cenele arcuite, nasul drept, lunguet şi, puţin ascuţit la vârf, gura 
mică, dinţii albi, foarte regulaţi şi mici, bărbia rotundă şi des
picată în mij loc, părul negru lucitor, lung, tăiat pe frunt~ în 
formă de breton-; mişcările corpului elegante; - toate acestea 
fac din Cercheză prototipul frumuseţfi orientale, frumuseţe atât 
de mult apreciată şi cânhJtă în poeziile popoarelor mahomedane. 
Multe ,dintre Cercheze au p~rul blond-auriu, făcând u11 contrast 
lsbitor cu ochii negri, mari şi dulci. 

* 
lmbrăcămintea femeilor cercheze, ca şi a bărbaţilor, era 

foarte pitorească. rerche.za purta pe cap un bonet de postav 
fin şi m(?ale, de culoare albă , 

Acest boriet avea forma unui degetar; era înalt cam de 
20 c.m. şi pe sub el cădea pe spate păru I cel frumos, împletit 
tn multe codiţe ; iar pe frunte atârna ·bretonul. 

Pe corp Cercheza purta o cămaşă din pânză de casî$, bro· 
dată la gDt, la piept, la umeri, la mâneci. şi la poale. 

Pe de-asupra cămăşii îmbrăca un ilicel scurt, cusut cu găi
tane de fir; însă ilicul era foarte deschis fa piept, aşa că acesta 
rămânea ac·operit numai cu cămaşa, lăsând să se vadă frumoa
sele· broderii, ce semănau cu un mănunchiu de f!ori presăratt pe 
sân. Dela şold în jos purta şalvari de mătase, brodaţi dinainte la 
buzunare şi jos la picioare cu fireturî largi de aur sau de argint. 
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Cercteza mai pl}tta şi o manta lungă, de postav subţire şi 
color~t, a-s:m„ănăto~ :u~ cea _a bărbaţ~?r. Mânicile m~ntal~i erau 
desc-h1se pana la cnt şi 1oche1ate cu ga,tane de aur rn z1g zag. 
Partea de sus a mânecii era mai lungă decât mâna. 

Aceasfă parte era împodobită cu cusături de fir de aur, 
argint şi cu găitane de mătase, care se prelungiau până la umăr. 

De asemenea gulerul, buzunarele şi mărginite mantalei erau 
lucrate în ~ireturi. ·La piept se vedeau două rânduri de cartl.loŞiere. 

Pe deasupra bonetului de pe cap purtau o maramă de mă
tasă în culori vii. Această maramă se aşeza pe jumătatea bone
tului1 iar restul atârna până jos şi Cercheza se servia de ea ca 
să-şi acopere faţa, când s.e întâloia cu un rnahometan. Pată de 
creştini rămânea descoperilă. 

Ca încălţăminte purta, ca şi bărbaţii, 1:1n f.el de ciorapi de 
piele bine ajustaţi pe picior, văpsiţi în culori vii şi cusuţi pe 
mărgini cu fir. 

Partea de deasupra piciorului era brodată în fir de aur sau 
de argint. 

* 
,• 

Căsătoria. "lrlarilişul fetelor constituia o avere pentru pă
rinţi. Fetele cercheze erau vândute cu preţuri, care variau după 
poziţiunea familiei şi a cumpărătorului. Cumpărătorul nu putea 
fi decât un musulman, fără a se ţine ~nsă seama de etatea lui. 
O fată frumoasă şi de familie bună eia preţuită între 25-30 mfi 
piaştri (un piastru 20 bani). O fată de fan1ilie de stare miilocie 
era . preţuită la 5-10 mii piaştri. 

Când un părinte avea 3 sau ,t fete, ele repr.-zentau un fru
mos capital. Adeseori părinţii le duceau pe pieţele Stambulului 
(Constantinopol) spre a le vinde cu preţ mai bun. 

Cun1părătorii le duceau apoi prin oraşele cele mai aepăr

tate pentru a umple cu ele haremurile paşilor şi altor d.f.mnitari 
mahomedani. 

Ceremonialul nunţilor cerchezeşti se apropie mult de al ce
lorlalţi musulmani şi cu deosebire de al Turcilor. 

Cu mai multe zile iflafnte de · nuntă capul fan1iliei făcea in
vitaţiuni atât musulmanilor cât şi creştinilor. Nuta de obiceiu 
dura trei sau patru zile, în care timp invitaţii luau parte la to1te 
meşele şi jocurile. 
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Ospăţul nuntaşilor avea loc de obiceiu, afară, pe iarbă verde. 
pe covoare întinse pe jos şi acoperite cu pâozeturi. La masă nu 
luau parte mirii, ci numai părintii, rudele şi invitaţii. 

Nuntaşii se aşezau jos, pe chilimuri, cu picioarele încrucişate. 
lnvitclţilor li se împărţiau ,,peşchire" (ştergare) curate. · 
Tacâmuri de masă, precum farfurij, cuţite şi furculite, nu 

sunt cunoscute Cerchezilor; musafirii erau siliţi să mănânce cu 
mâinile, după obiceiul turcesc. Bucatele servite la masă erau ofe. 
rite de gospodarii din sat. Fiecare gospodar trebuia să ofere intre 
15-20 sahane 1) de mâncare. In timpul mesii serviciul se înde
plinea de flăcăii din sat.Ei cărau pe cap 71 tavale" mari de aramă sau 
de lemn. încărcate cu zeci de. 11sahane1

' pline cu felurite mâncări. 
Bucatele, odată aduse, erau ridicate de alţi flăcăi, postaţi la 

spatele invita ţii or, şi apoi împărţite, punându-se înaintea fiecărui 
oaspete câte o sahană, apoi erau repede ridicate şi înlocuite cu 
alte mâncări. Bucatele răma:Se erau destinate pentru tinerii. cari 
făceau serviciul în timpJJl mesii. 

ln tot timpul mesii muzica cerchezească înveseli a pe nuntaşi. 
Lista de bucatele ~ervite în timpul ospăţului, .se alcătuia din 

fripturi de miel sau de pasări fără salată, din rasol de carne de 
miel sau din pasăre cu smântână, din sarmale de carne de miel 
învelite în frunze de vie, leuştean, hrean şi alte plante, din ochiuri 
de ouă1 caş dulce prăjit în unt cu smântână şi presărat cu 1.ahăr, 
din brânză de vacă prerarată în acelaş tel, din călţunaşi de făină 
de mălaiu cu brânză, din gogoloşi mici de mămăligă, opăriţi în 
unt şi smântână, din plăcinte de făină de mălaiu cu carne, din 
gogoloşi mici de mălaiu acoperiţi cu miere, din plăcinte cu fructe 
şi miere, din tot felul de baclavale prepa,rate în miere, apoi din 
faguri de miere etc. 

Un inconvenient însă prezintau aceste· bucate, de oarece 
erau gătite fără sare şi fără alte condimente. Cer" hezul nu între
buinţează niciodată sarea în mâncări, ci o păstrează numai ca 
medicament la trebuinţă. 

Atât înainte cât şi după masă, fitcare oaspete trebuia să-şi 
spele mâinile cu apă şi săpun şi să-şi clătiască gura cu apă par
fumată, în lighianele pe care le purtau flăcăii pe dinaintea fie
cărui mosafir. 

1) Sahan, farfurie adâncă de alan1ă, 
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După scularea dela masă se oferi a_ oaspeţilor, tn toc de vin, 
bragă sau apă rece. 

Cafeaua $e servia numai pentru creştini şi turci. iar frun* 
taşilor cerchezi li se da ceaiu cu sirop de miere. 

Masa se isprăvia cam pe la ora 10 înainte de amiazi. 

* 
Muzica. După ospăţ urma un mic repaos ; apoi începea 

jocul, acompaniat de muzică. Muzica cerchezească se executa din 
câteva instrumente cu totul primitive, precum : fluere făcute din 
ţevi de puşcă şi o »daira" (tambură) cu clopoţei, acompaniate 
de un fel de toacă, formată. din scânduri lungi, atârnate de câte. 
o cracă de pom, lovită în mod ritmic cu nişte beţe de lemn . 

. La semnalul dat de n1uzicanţi, musafirii se aşezau jos pentru 
a privi jocurile. 

.. 
Jocul. Cerchezii nu cunoşteau decât un singur joc. Acesta 

era jocul naţional rusese, jucat de Cazaci, şi cunoscut sub nu
mirea de cazacioc, cu oare cari mici modificâri. . 

· Era executat cu multă iuţeală şi urmat de diferite sărituri 
~i mişcări gimnastice. De bună seamă că acest joc ·a fost îm
prun1utat dela Ruşi, cu cari Cerchezii au fost mult timp în 
contact după supunerea lor. 

Dansatorii se aşezau în dogă grupe, unul format din flăcăi 
şi celălalt din fete , Se da semnalul. Dansatoarele ieşiau pe rând 
din grup ş.i îşi alegeau cât'e un dansator din grupu! flăcăilor. 

1'inerii nu aveau voe să facă invitaliuni fetelor, 
Odată perechile rânduite, se începea dansul. Jocul cerche

zesc este foarte obositor, din cauza' săriturilor ce trebue să le 
execute perechea dansatoare şi se compune din mai multe fi
guri. In ultima figură, la un moment dat, dansatorul descarcă, 

fără de veste, pistolul la picioarele perechii sale, şi dacă dansa
toarea pare speriată de detunătură, atunci dansatorul trebuie să 
o părăsiască, socotind-o lipsită de curaj. 

Dansul începea cam pe ra orele 11 şi se continua până la 
3 după amiază. 

* 
Sport. După dans începea tirul, gitnnaslica şi sportul de cai. 
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La aceste jocuri luau parte atât flăcăii, cât şi tinerii însuraµ. 
Aceste jocuri erau atât de grele, în cât ar produce şi as

tăzi admiraţia celor mai iscusiti mânuitori de arme şi călăreţi. 
De ordinar, ele se executau afară din sat, alegându-se de pre· 
ferinţă locurile întinse şi plane. 

Jocul se începea cu tragerea la tintă. El consista în a ochi 
şi nimeri cu glonţul într'un cerc mic cu · diatoetrul de cel rr1ult 
20 cm. Trăgătorii se aşezau în linie dreaptă cu puşca la ochi. 

La o depărtare de 50 m. de linia de tir, un tânăr bine 
exercitat asvârlea cercul cu praştia ; cercul se rostogoHa cu mare 
iuţeală făcând sărituri mari. In acel moment o ploaie de gloanţe 
se îndrepta în direcţia cetcului. Dacă s~ întâmpla ca cercul să 
fie lovit de vreun glonte, el era abătut din cale şi aruncat la 
mare distanţă. 

După acest exerciţiu se începea tragerea cu puşca şi pis· 
toiul de pe cai. · 

Călăreţii .se asezau în· rând. 
La un moment dat, primul călăreţ ochia şi trăgea în tintă 

Obiectul vizat era un ou aşezat în mijlocul drumului, la o dis
tantă de 100 m. de călăreţ. 

Dacă glontele se înfigea în pământ în apropierea oului, 
acesta se rostogolia în lături la o depărtare de mai mulţi metri 
fără a se sparge. Exercitiul se repeta rând pe rând de ceilalţi 

călăreţi, până când glontele lovia oul. 
Pi inderea din fuga calului, era de asemeni un exerciţiu greu 

şi foarte interesant. 
Călăreţul trebuia să ridice din .fuga calului o monedă de 

argint aşezată în mijlocul drumu lui, la o distantă hotărâtă de 
locul de pornire. 

Jn executarea acestui joc se cerea multă abilitate şi iuţeală 

din partea călăreţului. Apropîindu-se cu câţiva metri de obiect, 
el se lăsa deodată sub cal şi în fuga cea mare apuca moneda, 
reluându-şi în clipă poziţiunea de mai înainte. 

U o ait exerciţiu tot aşa de greu, era şi acela de a ridic~ 
din fuga calului o persoană în mersul ei pe dt•um. Călăreţul, în 
iu teala mersului, trebuia să o apuce de mijloc, să o ridice pe 
cal şi tmpreună să continue fuga. 

o .n joc nu mai puţin greu şj periculos e1n şi acesta : gru -
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i}uri de tineri se postau de-acurmezişul drumui'ui, lăsând loc liber 
de un pas între ei. Călăreţul urma să străbată în fuga calului 
aeeste cordoane cu toate plesniturile bicelor şi strigătele scoase 
de acei tineri în scop de a speria calul şi a-l abate din drum. 

Exerciţiile equestre militare, de atac, apărare şi retragere. 
se execatau cu îndemânare admirabilă. Efectal lor producea o 
impresiune mare spectatorilor. 

Mişcările de apărare şi atac·erau acestea : doi călăreţi, pos
taţi la o depărtare de 250 m., porniau în fuga mare în direcţie 

opusă. Jn ~propiere, unul dintr'âoşii descărca pistolul.(blne 'nţeles 
fără gloanţe) în adversara) său; a:esta scotea sabia şl o ma
nevra în sens orizontal, simulând tăerea capului agresorului. Cel 
atacat para lovitura, ce îl ameninţa, printr'o mişcare executată 
cu rep.eziciunea fulgerului, lăsându~ se sub cal, aşa că lama săbiei 
fluera în vânt, far călăreţul neatins de lovitură, de îndată îşi relua 
poziţiunea. continuându-şi fuga. 

Ca tragere la ţintă fixă mai întrebuinţau şi ·un alt exerciţiu. 
Se alegea un arbore, depărtat Ia câteva sute de metri de drum. Se 
jupuia de coajă o parte din trunchiu. Locul desvelit de coafă 
avea să serviască drept ţintă. Pe dată ce se da semnalul, căiă
reţif porniatr în fuga mare din Jocul hotărât şi, în iuţeala fugii, 
s.coteau puşca atâraată de gât, o desfăceau din tocul ei, o în
cărcau şi trăgeau în semn. Dacă glontele Ilemeria arborele, se 
auzia lovitura din ţintă ; altfel se auzia numai fluerătura glontelui. 

Jn seria jocurilor equestre era şi acesta: mai mulţi călăreţi 
luau în goană un cal fără frâu şi fără şea. Un Cerchez, care 
aştepta în mijlocul drumului, se arunca din fugă pe acel cal şi 

~ ' 
continua drumul. Caii cerchezeşti erau aşa de bine dresaţi, în 
cât nu se abăteau din drum, fugind în apropiere de pedestraş. 

Tot aşa de interesantă era şi oprirea calului pe Joc. 
Călăreţul opri a instantaneu calul din fuga cea mare, îl apuca 

de urechi şi, la acest semn, calul se culca la pământ, iar călă
reţul se lungia la spinarea lui ; apoi imediat se arunca pe el ; 
la un semn dat calul se scula şi pornia cu iuţeala cea mai mare. 

Acestor exerciţii mai urmau şi altele, tot atât de numeroase 
şi dificile de executat. 

După terminarea sporturilor, triumfătorii erau aplaudaţi şi 
felicitaţi de spectatori. 
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Jocurile şi exerciţiile amintite se continuau până seara 
când nuntaşii se înapoiau în sat, la casa părinţilor mireJ.ui, unde 
găsiau iarăşi ma.să întinsă, reîncepând seria mâncărilor amintite 
mai înainte, în mijlocul veseliei generale, provocată de exerci:. 
ţiile gimnastice pe care le-am descris. Masa se termina de obiceiu 
la miezul nopţii. când oaspeţii erau conduşi pe la gaidele lor, 
rân.duite mai dinnainte. A doua zi. în revărsatul zorilor, salvele 
de puşti şi pistoale vestiau satului că petrecerile vor conUnua 
şi în acea zi. Durata nunţii atârna de voinţa invitalilor. Aceste 
nunţi, atât de bogate şi variate prin ceremonialul ce se desfăşura, 
se făceau cu deosebire în comuna Slava Cerchezească (judeţ.ul 
Tulcea) satul cel mai însemnat al Cerchezilor şi reşedinţa celor 
mai avuţi bei. 

Călăritul şi mânuirea armelor era în mare vază la Cer
chezi. Ei ini:(rijtau foane bine de caii lor. cari, vioi, iuţi la fugă, 
adevăraţi cai de curse, erau de statură înaltă, având corpul şi 

picioarele lungi şi subţiri. Rare ori erau întrebuinţaţi la căruţă. 
De obiceiu serviau numai pentru călărie. Jn lucrările agricole 
şi transportul greutăţilor se slujiau de boi. Şeaua era de perini; 
frânele precum şi hamurile de pe cai erau lucrate de Cerchezi 
cu multă fineţă . Biciul era făcut din multe cureluşe împ1etite şi 
terminate la vârf cu nişte cla;,e late de piele, suprapuse u1:1ele 
peste altele, cşa că produceau un mare sgomot când Cerchezul 
atingea calul. Caii lor erau aşa de bine dresaţi în cât, la pr.ima 
trăsătura de frâu, calul se opria pe· Joc din fuga cea mai mare'; 
la a doua se aşeza pe picioarele de dindărăt; apoi, dacă era a
pucat de urechi, se culca întins pe pământ, păstrând timp înde
lungat această poziţiune şi, la un semn al· stăpânului, săria ime
diat în picioare, punându-se în fuga cea mai mare. Cerchezii se 
serviau de aceste mişcări în scop de a se. dosi, în timp de răs· 
boiu, în lanurile de semănături, spre a li se pierde urma când 
erau urmăriţi, sau când atacau pe inamic. Dresarea cailor ţinea 
mult timp, iar călăritul începea din mica copilărie : copilul de 4 
sau 5 ani era aruncat pe cal pentru a se deprinde cu călăria şi 

aceste exerciţii se continua toată viaţa, aşa că oamenii bătrâni 
călăriau cu Eceiaş îndemânare ca şi în tinereţe şi păstrând aceiaş 
ţinută mândră de călăreţ. Pentru a păstra eleganţa corpului, Cer· 
chezH obişnuiau a fi încorsetaţi din fragedă etate; de aceea nu 
se vedeau Cerchezi cu corpul diform, sau prea desvoltaţi, fiind 
toţi subţiri şi cu o ţinută e}egantă. 
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Ospitalitatea. Dintre toate neamurile aşezate în Dobrogea, 
cei mai primitori pentru slreini erau Oercbezii. Ospitalitatea, SO· 

cotîtă ca o virtute şi o mare datorie impusă de Coran, eTa în
. depli.nită cu multă dn,goste. Orice trecător prin satul lor era 
binevenit, primit cu bunăvoinţă şi ocrotit. 

Fiecare sat avea casa sa de musafiri, îndestulată cu toate 
lucrurile· casnice. In această caf:ă se găzduiau călătorii. Cu deo
,s~bire neguţătorii mai_~de ~eamă,~cari aveau afaceri comerciale 
cu ce·rcbezii, erau primiţi cu alaiu. 

Jndată ce erau încunoştiinţaţi de sosirea ur.ui musaf :r, frun
~şii satului ii întâmpinau, urându-i bună sosire şi după ce ii 
conduceau la casa de musafiri, ii luau armele, banii şi toate lu
crurile de preţ, pe care apoi le restitu;au intacte Ia plecarea din· 
sat. Orice călător găzduit tn satul lor se găsia în cea mai mare 
si~uranţă. El era socotit ca predat lor şi în paza satului. La 
orele ptânzului i se aduceau mâncări alese 1n vase . mici de a
r·amă. Oa culme a onorurilor, o ceată de tinete fete Cercheze, în 
~aine de sărbătoare, forrnau un fel de orhestră, executând cân
tece din diferite instrumente, ca chitară, daira, fluere, etc. precum 
şi din v0ce. Apoi, seara, se adunau la gazda musafirului ftun
taşii ~atului pentru! a-i face plăcere, precum şi toţi areî cari a. 
v:eau afaceri cu neguţătorul sosit, ,isprăvindu·le repede şi liniştit, 
Cerchezul fiind de bună credinţă şi cinstit. Inşe'ăciunea în afaceri 
cu cotnerciantii era necunoscută ; fără înscris şi fără chezăşie, 

Cerche.zii erau consequenţi în obligaţiunile ce le luau asupra lor. 
La plecarea din sat călătorul era condus de mai mulţi tineri că
lăreţi pe o di.stanţă de mai~mulţi kilometri, şf chiar după do
rinţa călătorului, până la satul 1vecin, predânau-i la despăr-ţire 
banii, armele şi lucrurile pe careJe-au avut în păstrare şi urându-i 
bună călătorie. Bacşişurile pentru serviciu şi buna ospitalitate 
erau •·efuza1e. ba chiar considerate ca ofensă. 

* 
Munea. Mu,1citor şi inteligent din fire, Cerche1 ul, pe lângă 

munca câmpului,. avea mare îndemânare şi pentru diferite obiecte 
manuale, pe ca,e le lucra cu multă. pricepere şi gust. Aşa erau 
împletit~rile da rogojini fine, lucrate în paie, având aspectul co
voarelor de casă; atelage fîne de cai, ciubucuri, bastonaşa în
crustate cu mult gust ş. a. {ar femeile, pe lângă gospodăria casei, 
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ţesutul pânzelor şi al postavurilor, se înd!.!l~tniciau cu confecţio
narea hafnelor pentru bărbaţi, precum şi cu d ifer1te cusilturi în 
piele de căpr:o.ară, ca: încălţăminte, tocuri de piele pentru arme, 
broderii în fir pe postavuri, ş, a, 

Cerchezul, când pornia la oraş pentru a desface produsele 
muncii. precum cereale, lemne, stâlpi de ştejari, fasonaţi pentru 
construcţiuni, doage de buţi, păsări ş. a. ducea cu sine, pentru · 
vânzare, diferite obiecte manuale precum : bastonaşe încrustate 
cu argint, coşuri şî coşuleţe în diferite forme şi mărimi, lucrate 
în lemn de răchită şi alun colorat, rogojini ţesute Î'1 ochiuri şi 
lucrate cu f inf;'ţe în mozaic, de o frum !lSeţe neîntrecută-aşa că 
rivalizau, la privire, în fiumuseţe ou covoarele persane; a_poi di
ferite alte obiecte lucrate cu mâna Toate aceste produse manuale 
erau cău1ate şi se desfăceau cu preturi bune prin oraşele dobro
gene şi cu deosebire în Tuluea. 

Venitul pe care îi rea liza Cerchezul din vânzarea lor, ade
seori întrecea î"doitul şt intreitul valorii produselor1agricole. Ast
fel se explică în parte îmbelş:.1garea şi buna stare a acestei . po
pulaţiuni. 

Hrana. Cerchezul, de felul său era econom, cumpătat şi 
fără nici un viciu. [fltrebuinţarea băuturilor s.pirtoase, interzisă 
prin Coran, li era necunoscută; de aserneni fumatul tutunului. 
De ordinar, în afară de serbări, hrana Cerchezului consista în 
lăptărie sub diferite forme. 

Carnea o întrebuinţau foar!e rar. ln loc de pâini se ser· 
viau de turte, sau pesmeţi de făină de rneiu. La drum Cerchezii 
se aprovizionau cu pesmeţi de rn~iu şi pesrnetf de brânzâ, foarte 
gustoşi. lntrebuinţarea sării în pâne· şi mâncări, după cum s'a 
mai spus, era neobişnuf1ă. 

Băutura lor de predilecţie era ceaiul făcut din felurite flori 
şi plante, culese prin. păduri. Cafeaua o întrebuinţau rar. Le plă
cea foarte mult braga, de aceea această băutură nu lipsia din 
~ • y n1c1 o casa. 

Religia Cultul profesat de ei era Ma-homedanismul, ale că
rui precepte le îndeplini!lu cu rigurozitate. 

Limba. Pe lângă idiomul Io,· propriu, vorbiau limbile turcă 
şi rusă . Aceasta din urmă_ li era cunoscută din Caucaz, unde au 
stat sub stăpânirea rusească. 
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Ca Joc de int~lnire şi distracţie în sat era Cafeneaua, iar 
ca articole de desf a·cere erau ceajuJ, cafeauat du.Jceţurile, diferite 
siropuri şi braga. Tot aci era şi statul satului, unde se puneau 
la cale-afacerile lor publice şi private . .. 

Moravuri.-.Res-pectul către bătrâni era foarte mare, iar în 
localul de sfat. tinerii îi salutau prin sculare în picioare şi, dacă 

nu erau reţinuţi cu multă insistenţă, se strecurau pe uşă unul 
câte unul. aşa că în câteva minute localul se deşerta. Ei njci o
dată n.u ieşiau din cuvântul bătrânilor. 

De asemenea supunerea fiilor către părinţi era neţărmurită 
şi produsul muncii lor se concentra în mânile C:ipului fct.miliei 
Respectul şi supunerea către părinţi şi către bătrâni erau consf„ 
derate ca o· ma,re virtute şi ca îndeplinirea voinţei lui Dumnezeu. 

Io afacerile comerciale cu ceilalţi locuitori turci şi creştini 

din ţinuturile Dobrogei, Cerchezii au dat probe de o cinste ne
întrecută. Transacţiunile cu produsele lor se îndepliniau totde{luna 
cu exactitate. Inscrisuri şi poliţe nu erau cunoscute. Odată târ
gul făcut şi arvuna primită, comerciantul era sigur că marfa i se 
v-a preda la termen, în întregime. Nu se intampla~ înşelătorii la 
predare în calitatea şi cantitatea măr.furilor. Nu se cunosc cazuri 
ca negustorii î11 afac~ri de interes, să fi fost păcăliţi. Chiar în 
urma ostiJităţilor deschise între Ruşi şi Turci, Cerchezii au căutat 
să aranjeze afacerile lor inainte ere p!ecare, unii restituind arvu· 
oele, alţii plătind o parte din datorii, iar acei cari nu disp·Jneau 
de mijloace pentru a da momentan, îşi Jqară îndatorirea să le 
restitue la reîntoarcere. Ei erau încredinţaţi că vor reveni l-a că

minurile lor şi, dacă fmprei urările au fost nefavorabile, nu li se 
poate imputa nici o vină, întru cât erau sinceri în intenţiunile lor .. 

lnstructla lor consista în cunoştinţa cititului şi scrisului 
limbei dominante turceşti precum şi în studiarea Coranului, pe 
care ii învăţau în incintele geamiilor de la hogii lor. 

Locuin(a. Casele lor erau construite în bârne de lemn, că
rămizi nearse (chirpici), sau pământ frământat cu pae (ceamur), 
şi acoperite cu stuf, şovar sau p1ie. 

De obiceiu ele se compuneau din două încăperi: una des
tinată pentru musafiri şi alta ca locuinţă ; ,ar în mijloc o sală 
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despărtită de bucătărie printr'un perete. Casele aveau un aspect 
sărăcăcios. Alături de .:asă ·se întindeau celelalte dependinte pre
cum ; coşare, gr;ijduri, etc. Toate acestea erau rău constr1:1i1e. 
!'fu se păstra nici o regulă în aşezarea caselor, alinier,ea nefiin
du~Je cunoscută. De aceea drumurile erau întortochiate, strâmbe 
şi rău întreţinute. 

Orga nizaţiunea. Fie care sat î$i avea conducătorul său nu
mit bey. ales de comunitate pentru un timp determinat. El se 
bucura de mare autoritate între conaţ:onalii săi. Toate afacerile 
privitoare la bunu.l mers al comunităţi, erau regulate de aceşti bey. 

Influenţa lor era atât de mare, încât nieiodată autorităţile 
turceşti nu aveau prilejul să intervină în afacerile publice ale co
munHăţei, sau vre-un Cerchez să se plângă autorităţii turceşti, 
sau să intenteze procese înaintea instanţelor judecătoreşti. Orice 
abatere dila buna ordine său datode era judecată de bey şi ser.~ 
tinţa se executa între ei, fără ca autoritatea să aibă cunoştinţă 
sau vre-o plângere de nemulţum ire din partea vre•unui Cerchez. 

De altminteri şi urmărirea unora dintre ei pentru infracţi
uni la lege se făcea foarte greu, de oarece toţi membrii comuni· 
tăţ ii se solidarizau, tăinuindu-i înaintea autorităţilor, şi era peste 
putinţă a se găsi martori printre ei, pentru dovedirea unui delict. 

ln schimbSvinovatul cunoscut, era grav pedepsit de către bey· 
fără ca aceste pedepse să poată fi vreodată cunoscute autorită, 
tilur. Aceasta se făcea ÎII scop de a păstra buna reputaţie a co• 
munităţii. Dacă se întâmpla ca în timpul vre-unui jaf, un Cerchez 
să fie rănit sau ucis, corpul său se ridic.a imediat de tovarăşii 

săi, pierzântlu-i-se urma, fără a se reclama vreodată autorităţilor. 
Totuşi, răzbun ătorf din fire, 11u puteau ierta neajunsurile su

ferite şi, dacă nu ·se puteau răzbuna pe cei ce le-au făcut rău, 
căutau să-şi potoliască mânia asupra satului de unde au suferit 
pierderi. Astfel, în timpul ostilităţilor dintre Ruşi şi Turci, o ceată 
de Cerchezi făcâr.1d incursfuni în timpul nopţii pentru prădăciuni 
în satul românesc Raşova, jud. Constanţa, locuitorii îi respinseră 
omorând doi dintre ei. Momentul răzbunării le sosi, căci peste 
câteva zile mai mulţi locuitori din sat, in credinţa că jefuitorii au 
dispărut, au ieşit cu carele pentru a aduce lemne din pădure. O 
ceată de Cerchezi îi urmări şi , înconjurându-i, îi masacrară până 
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ia u11ul1 răzbunând prin sânge moartea camarazilor lor. După care 
dispărură. · 

Jn aia.ceri de interes general, care trebuiau regulate înaintea 
autorităţilor turce$fi, toţi .beii se întruniau în Consiliu şi decizi
unea Jor era , primită cu supunere şi fără şovăire de către toţi 
Oercherii1 iar beii repreientând Comunitatea, tranşau afacer,Jle faţă 
de autorităţi. 

Colonizarea. Emigrarea din Ru~ia a Cerchezilor pe pijmân
tuJ Dabrogt:l şi în celelalte provincH turceşti se pune între anii 
1862' şi tŞ63. Guvernul Otoman, cunoscând serviciile mii itare ce 
ar putea avea dela acest vaJoros popor, le-a favorizat emigrarea 
făclndu„Je mari înlesn1ri1 dându„ le eh iar şi privilegH faţă de cei
Jalţi supuşi otomani. 

· Pe lângă pămâoturil·e cele mai bune de cultură, cedate lor 
fără nici o plată, fie-care familie cercheză primi, la stabilire, câte 
o p~reche de boi, un car şi un plug, P.ermifându~le a lua gratis 
, ' ' 
din păduri lemne de construcţiune pentru locuinţele lor. Cel mai 
însemnat sat fondat de dânşii a fost Slava Cerchez.eascâ, din 
plasa Babadag, care poartă şi azi acelaş nume, lo.cuit astăzi ex
clusiv de lipoveni. Aci s'au stabilit aproape 500 f~milii cerche
zeşti. Terenu) pe care s'au ~şezit e un loc paduros şi plan pe 
o întindere cam de 2, km. p .•. înc.onjurat de dealuri i~alfe şi a
cpperite cu _păduri seculare de tei. Poziţiunea aleasă era una din 
cele mai frumoase, cu aer curat şi cu isvoare bog-ate de apă 

buni,. ~e porniau âin dealurile de prin prejur. 
J nainte de aşezarea Cerchezilor, locuitorii de origină turcă 

dln oraşu.I ~abadag, a căror ocupitţiune principală era stupăritul, 
aci ' îşi aveau prisăc[,e lor.. NurŢiărul stupilor era foarte mare ; 
c:el. rnai sărac turc avea aci între trei şi patru sute de stupi, iar 
cei mai cu stare până la două mii. 

Acest loc era cunos,ut sub numele de Cav~nlâc ada (stu· 
păria plană). Abundenţa şi varietatea· florilor, calitatea excelentă 
a apei, făceau ca localitatea aceasta să producă miere în canti
tate mar~ Ş,i de o calitate superioară, ceea ce făcea ca produc
tiui:iea să fie mult căutată şi transportată la Constantin.opol1 în
destulânq cµrtea imperială a Sultanuh_1i. 

Afară de Slava, Cerchezii s'au m~i aşezat în urmă şi în 
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afte localftăţj precnm : Ârmutlia, Ortachioi, Can[â„Bugeac, Cam
ber, Isaccea, Aceadân etc. 

Odată stabiliţi) înavuţiţi şi organizaţi, Cerchezii incepur~- a 
deveni foarte temerari. Numărul lor crescând mereu, simţiau ne
voe să înfiinţeie noi sate. Ei cerură Paşii de la Tulcea, guver
natorul Dobrogei, să le îngadue stabilirea pe locurile păduroase 
dintre comunele Başchioi şi Atmagea. 

Această cerere nu conveni de loc Paşii, deoare ce ştia că 
marele ma~iv de păduri, car~ se întindea intre aceste sate, va fi 
în curând devastat. Se împotdvi deci cererei lor, · oprind stabili
rea lor în acele Joeur i şi le propus, să' se aşeze pe câmpiile 
întinse dintre Babadag şi Constanţa.:Propunerea Paşii îi nemulţumi 
mult. Ei se hotărâră atunci să se aşeze cu forţa pe locurile alese, 
pregătindu-se să susţină cu armele pretenţiunea lor, pretextând 
c:ă ei cer să li se dea apă, foc ş1 pâine, neputând trăi pe câmpie. 
Paşa, alarmat de mişcarea Cerchezilor, raportă faptul guvernului 
din Constantinopol, arătând pagubele ce ar suferi Statul prin 
devastarea pădurilor, in caz când s'ar satisface cererea, îngă
duindu-se stabilirea pe Jocurile pretinse. 

Rezultatul acestei interveniri a fost că guvernul otoman 
ordonă prin firman imperial ca cererea Cerchezilor să fie res
pinsă şi să fie aduşi la ascultare prin orice mijloace ar crede 
Paşa, supunându-i în caz de rebeliune. La primirea firmanului 
Paşa convocă pentru consfătuire pe toţi beii Cerchezeşti în · co
muna Ciucuroua. 

Intrunirea se făcu în casele de pe moşia marelui comer
ciant Mihalac/ze P. din oraşul Tulcea. 

ln ziua hotârâtă sosi Jsmail Paşa , însoţit de 5 funcţionari 

superiori şi 25 zapcii călări. 

Aci găsi pe toţi beii cerchezeşti în haine de sărbătoare, 
cari ii întâmpinară şi-l salutară cu respect. Şi de astădată ei sus
ţinură cu energie dorinţa lor. declarând că rămân nestrămutaţi 

în hotărârea de a se aşeza pe locurile alese, unde se găseşte în 
abundenţă, apă, foc şi pâine. lsmail Paşa, văsând îndârjirea lor 
şi socotind că orice argumentare e de prisos, iar beii neputând 
fi convinşi în nici un chip, citi firmanul imperial J?rin care li se 
punea în vedere să se supună de bună voie ordinelor imperiale 
ale Sultanului şi să primiască fără şovăire hotărârea Paşii. 
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La auzyl firmanului toţi beii Fămaşeră înmărmuriţi, văzând 

autoritatea cea mare şi încrederea de care se bucura lsmail Paşa. 
Atunci cel mai bătrân dintrei ei Aslan Bey, se inc-lină ad~nc în 
faţa firmanului, îl luă în mânăt îl sărută şi imediat dete ordin 
camarazilor s·ă se supună voinţii Paşii, rugându-l însă cu lac·ră
mile în ochi să nu-i trimită să se aşeze la câmpii, de oarece ei, 
ffind născuţi şi crescuţi prin locuri păduroase, nu pot trăi prin 

~ .. camp11. 
t Odată înavuţiţi, se făcură mai blân'.li şi mai buni; intrară 

:.t,rl·~ io afaceri comerciale cu negustorii, primind arvune pentru măr-, 
furile vândute, ca: cereale, lână, vite etc. şi predându -le la ter-
men. Ei con~iderdu ca "haram" munca negustorilor luată pe 
nedrept. . ,., 

La venirea Cerchezilor, guvernul turc îi scuti timp de 7 ani 
de dijma în nat ură din produsele lor, dijmă percepută C:e la cei
lalţi locuitori, făcându . le şi alte păsuiri. Ajunşi în bună stare, ei 
socotiră această scutire ca o lipsă de datorie tată de Stat şi, ca 
compensare pentru bunurile realizate prin această măsură, ho
tărâră să manifest: recunoştinţa lor faţă de Padişah, nevoind să 
trăiască pe un pământ fără să plătiască nimic. 

După o conafătuire generală, ei intoctni ă o comisfune com
pusă din 12 bei, împuternicind-o să plece la Constantinopol, spre 
a se· înfăţişa Sultanului, arătând dorinţa Cerchezilor dic;i Do
brogea. 

Rezultatul a fost că Poarta le recunoscu prin filman drep· 
tul de a înfiinţa o Casă de economie a emigraţilor cu sediul în 
oraşul Tulcea, numind şi un casier, care să încaseze ori-ce venit 
oferit benevol din partea Cerchezilor. lndată ce s' a constituit 
această-casă, fie care bey începu să strâng, dijma de la fiecare 
Cerchez, începând cu 5 ani din urmă, iar sumele incasafe se 
vărsau regulat la Casa centrală din Tulcea. 

Când fondurile casei ajunseră să fie mari, lsmail Paşa, gu• 
vernatorul Dobrogei în unire cu Midat Paşa, vallul dela Rus
ciuc, interveniră la Constantinopol şi obţinură firmanul prin care 
se încuviinţa ca dfn fondul strâns să se construiască mai multe 
clădiri publice. 

Asttelt în timpul lu i Ismail şi Rasim Paşa, s'a construit din 
aci:st fond un local cu destin!lţiune pentru un gimnaziu în Tul~ 
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cea, conacul din Tulcea (azi Palatul adm:nistrativ), conacul şi Jq. 
calul de şcoală turcă di!l Babadag, asemeni din Măcin, geamia 
cea mare din Tulcea, iar cea mai mare clăJire a fost palatul Îi
ceului din Rusciuc, unde ~e predau tiinbile vorbite în imperiu, 
care clădire servă şi a.stăzi de şcoală . 

• 
La 1877. liioiştea aparentă a Cerchezilor nu dură mult In 

anul 1876, rnanifestându-se mişcările Bulgarilor pen·tru liberare·a 
de sub jugul turcesc, guvernul turc porni persecuţfi cont1·a Bul.-
garilor pentru a înăbuşi aceste mişcări. 1 

Acum Cerchezii din Dobrogea deveniseră foarte periculo'şi. 
lncredinţaţi de nenorocirile ce aveau să încerce imperiul 

otoman din cauza acestor agitaţii şi auzind şi de apelul făcut de 
Bulgari Rusiei pentru a-i scăpa de urgia turcească, fură coprinşi 
de ură ne'impăcată împotriva lor. Cetele de Cerchezi cutreerau 
drumurile şi, când întâlniau pe săteni cu carele încărcate cu ce
reale, descălicau de pe cai şi se năpustiau asupra lor, sfărăma.u 

carele, risipi~u productele, alun'gau vitele dejugate în păduri sau 
pe câmp, iar bieţii săteni, după ce erau despoiaţi de haine , şi 
bătuţi, erau legaţi de pomi sau de care şi părăsiţi în starea · a_'° 
ceasta de plâns. ln caz de rezistenţă ei deveneau cruzi,· potolin
du-şi ura în sânge. faţă de locuitorii rornâni se purtau mai 
blând. 

Jafurile Cerchezilor disperară populaţiunea ; dar desele plân ~ 
geri, pe care 'Je primiau autorităţile turceşti, nu avură nici un 
efect. 

Autorităţile erau neputincioase şi nu avură curajul să re
prime pe jefuitori, ştiind bine că, la isbucuirea răsboiului, cei 
întâi .cari vor lua iniţiativa să formeze cavaleria, ca să înfrunte 
pe Ruşi, vor fi Cerchezii, convingere realizată in curând. 

ln ajunul începerei ostilităţilor, Cerchezii deveniră spaima 
locuitorilor creştini. Jaful'ile comise de ei luară proporţii colosafe 
In deosebi satele locuite ele Bulgari t'ură devastate fără milă. 

Bande numeroase de Cerchezi pătrundeau noaptea prin sate, dă
deau toc caselor şi profanau bisericile, distrugând icoanele şi 

prefăcând locaşurile sfinte în grajduri. Populaţia înspăimântată 
părăsi în masă satele, cum a fost de pildă în Enichioi, Co11gaz1 
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şi alteie, indre,ptându-se spre oraşe, mai ales la Tulcea, pentru 
a scăpa cu viaţă; iar averea o lăsă la discret.ia jefuitorilor. Sa
tele părisite în voia întâmplării fură jefuite. Bandele de Cerchezi, 
după ce încărcară carele cu bunurile, pe care locuitorii în fu_ga 
lor grabnică nu le putură lua cu ei, le transportară în satele lor, 
iar bucatele ridicate de prin hambare le duseră prin oraşe, vân
zându-le cu preturi mici. 

· Starea de anarhie şi de absolută nesiguranţă, care domina 
prin ţinuturile Dobrogii, îngrijla mult populaţtunea dia oraşul 

Tulcea, aşa că familiile cu stare şi mai cu vază fură silite să se 
refugieze la timp din oraş şi, îndreptâudu-Sfl unele la Viena, al
tele la Constantinopol şi multe spre oraşele limitrofe: lsmail, 
Galaţi, Brăila etc. 

După ce satele fură devastate, Cerchezii hotărâră să facă 

incursiuni î-n Tulcea, pentru a complecta opera lor de distruc
tiune şi cu intenţiunea ca, după ce vor jefui populaţiunea c, eş
tină, înecând în sânge pe cei ce H se vor opune,· să ~ea:foc o
raşului. 

Printre fruntaşii Român_i din Tulcea se afla şi bătrânul co
merciant M. Petrescu. Acesta se· bucl.lra de mare vază înaintea 
autorităţilor turceşti şi ocupase şi diferite demnităţi. Fiind spri· 
jinit de aceste autorităţi, a preferit să rămână în Tulcea cu fa
milia, i11 acele timpuri primejdioase, nevoind să părăsiască ave
rea şi afacerile sale comerciale. 

I n ziua de 8 Iunie 1877, o ceată de Cerchezi, în fruntea 
cărora se aflau mai rnulţi bei, pătru,1se pe neaşteptate în locuinţa 
comerciantului M. Petrescu. O spaimă &oare coprtnse pe cei din 
casă. Totuş, patronul casei îşi păstră calmul invitându-i să intre 

_în locuinţa sa. După tratarea obişnuită şi o scL1rtă convorbire în 
limba turcă, unul dintre bei adresându-se d-..Jui Petrescu, îi .zise: 

nAm ve~it la d-ta, socotindu-te prieten al nostru şi negus
tor cinstit şi te poftim să ne însoţeşti, arătându-ne locuinţa beiu
lui Dumitrache, precum ·Şi mahalaua locuită de.Bulgari, de oarece 
suntem aleşi să îndeplinim hotărârea statului beilor noştri, ca 
să ne răsbunăm împotriva lor pentru nenorocirile ce au adus 

' Padişahul ui nostru, din cauza lor declarându -se răsboiul. Do
rinţa noastră este să trecem prin sa.bie şi foc tot ce aparţine 

Bulgarilor. 
Constrâns de împrejurări, Petrescu, vrând-nevrând~ îi înso,i 
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până Ja locuinţa beiului Dumitrache, a cărui familie, din fericire 
se retrăsese la Viena în acele timpuri de nesiguranţă, lăsând pro
prietatea încuiată şi în paia unui singur om. 

Casele beiului Dumitrache erau situate pe strada Română 
şi numai )a o distanţă de vre-o 100 metri de locuinţa lui Pe· 
trescu. 

Ca prin farmec grupul beilor cerchezeşti se mări cu cetele 
de Cerchezi, care cutreerau deja străzile, aşteptând numai ordinul 
beilor pentru a · începe devastărilf'. 

Apropiindu-se de locuinţă, _beii ordonară să se dea foc ca
sei. In acel moment interveni Petrescu, spunându ·le că aceqstă 

stradă este locuită de Greci. şi arătându-le casele Grimanni, ală
turate de casele Beiului Dumi1rac]1e, care pe atunci erau pro
prietatea şi locuinţa Mitropolitului grec Dionisie. Aooi le spuse 
că, pe lângă acestea, toate casele învecinate sunt locuinţe ale 
Nemţilor, Grecilor şi Evreilor~ evitând însă de a spune că sunt 
şi locuinţe româneşti, deoarect! Românii, intrând deja în acţiune 
ca aliaţi ai RuşUor, erau consideraţi de vrăjmaşi şi, prin urmare 
expuşi ca ş,i Bulgarii răzbunării lor. 

F.aptul că Cerchezii avură încredere în Petrescu, venia de 
acolo că ei îl considerau' grec . 

lntervenirea la timp a lui Petrescu, precum şi argumentele 
aduse, au avut efectul că Cerchezii renunţară a da foc locuinţei 
beiului Dumitrache, pentru a se preîntâmpina incendierea ceJor
lalte locuinţe semnal te mai sus. 

De aci grupul porni îndrepfându-se spre piaţă, unde se a~ 
fiau prăvăJiile. Şi aci Petrescu le aminti că cele mai multe din 
prăvălii sunt ţfnute de Evrei, Nemţi, Armeni şi că prăvălii bul
găreşti se găsesc numai câte ur,a printre ele, pe care le şi în.., 
semnară Cerchezii pentru a le jefui în timpul nopţii. 

' 
Ajungând în piaţa Sf. Gheorghe, unde se afla şi biserica 

bulgară cu acel aş n·ume, cerură să li -se arate suburbiile locuite 
de bulgari ş i ruşi, I~ care li-se răspunse că locuinţele lor sunt 
amestecate printre cele ale altor naţionalităţi. Planul de distru~ 
gere fu amânat dar de Cerchezi, pentru altă zi. ca să se ia dela 
Consiliul beilor hotărârea definitivă. 

Graţie argumentelor comerciantului Petrescu, oraşul scăpă 
pentru moment de a fi jefuit şi incendiat. 

E de notat C.3, în tot timpul acestei mişcări, autorităţile 
. 
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t~rceşti nu luară n1c1 o măsură de ordine, rămânând nepăsătoare 
la' cele ce ce petreceau. 

A doua zi de dimineaţă un număr de câteva sute de Cer
chezi, având în f runJe pe beii lor, se adunară în faţa palatului 
administrativ, unde era locuinţa Paşii. 

.!Junci cei mai mari dintre ei ce['ură să iasă Paşa pentru a 
le vorbi. Această manifestare a Cerchezilor îngriji mult pe Paşa 
ştiind că n'are forţe suficiente, garnizoana Tulcea posedând abia 
un ' regiment de soldaţi şi apoi, fiind în ajunul răsboiu!ui,. şria 
bine că Statul a re nevo'e de ei în acele im preju r~rL Oind Said 
Paşa apăru în balcon, inrrebându-·i ce dorei c, Aslan bei cel mai 
bătrân dintre căpeteniile lor, luă cuvântul, mustrându-l că nu 
părăseşte conacul să iasă în oraş1 ca să vadă ce se petrece: 
4(Duşmanii noştrii stau ascunşi în casele lor, tnarmaţ\ gata a-ne 
lovi. Eşti lipsit de bărbăţie~ stai ascuns ca o femee si n'ai cu
rajul să pedepseşti pe urzitorii peirii neamului tău. Te somăm 
să ieşi afară din Palat şi să dai ordin să ni s.e deschidă maga
ziile statului cu arme şi proviziuni de răsboiu, de oarece mulţi 

din voinicii noştrii au lip~ă de puşti, cartuşe, pulbere şi gloanţe». 
Orice opunere la cererea lor ar fi dat naştere la mişcări 

violente, care ar fi perkUtat viaţa Paşei. 
h~ astfel de împrejurări Said Paşa fu silit să dea ordi~ se

cretarului sâu să le satisfacă cererea. Acesta, însoţit de un mi
raloi (major), i-a condus la Arsenal şi le-a împărţit 500 arme, 
precum şi alt material cle răsboiu, de unde ei au pornit în cete 
pe străzi, în cântece de răsboiu. ln aceiaşi zi, pe la ore le 11 p. 
m., clopotele bisericilor dădură al arm'. 

Toată populaţiunea era î11 picioare Centrul oraşul'ui era în 
flăcări. Opt prăvăli fură distruse de foc, unde se află azi farrna· 
cia D. Melinescu şi magazinul Fraţii l~odelman. Panica era ne· 
descris de mare. ln aceiaşi noapte· multe prăvălii de man~factură, 
haine gata şi băcănie au fost sparte, jtfuindu-se mărfurile din ele, 
iar în mahalale au urmat jafuri şi vărsăd dt! sânge, care au du
rat până în ziuă, când care încărcate cu mărfuri furate au eşit 

din oraş, excortate de Cerchezii cari duceau prăz;Je în sate le lor 
In aceiaşi zi pleacă şi Said Paşa, filnd ;nlocuit prin Fahri-Bey
Paşa ; însă şi acesta a fost obligat a Părăsi . în grabă oraşul, în / 
ziua de 11 Iunie, după o şedere de 48 ore în Tulcea şi fu con
dus de mu lţi notabili până la Enichioi1 luând drumul spre Con
stdnţa. 
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Fahti-Bey se bucura de simpatia cetăţenilor Tulceni, de 
oarece mai fusese cu câţiva ani în urmă ca guvernator al Do-. 
brogii, când a dat dovezi de bun administrator. 

Fahri-Bey a fost silit s~ plece în grabă, deoarece a fost 
îrişt tinţat telegrafic că în acea zi armatele ruseşti au trecut Dună
rea la Azaclău şi Ghecet, îndreptându-se spre Măcin. Odată cu 
plecarea lui Fahri-Bey s'a retras şi armata turcească din 1'ulcea 
dispărând şi Cerchezii cu fa mi Iii le şi P vere a lor, şi astfel popu• 
Jaţiune~ creştină a scăpat pentru totdeauna· de jafurile şi teroa· 
roarea ce a îndurat dela această populaţiune, tn scurtul timp cât 
a locuit pe pământul Dobrogii. 

Odată cu încorponirea Dobrogei la România începe o nouă 
eră de ordine şi pace pentru populaţiunea Dobrogii şi, sub scu
tul puternic al M. S. R Carol I, această provincie porni cu p1şi 
repezi pe t::alea progresului şi a desvoltării economice. 

Desfăşurarea evenimentelor de la 77 îşi urmă cursul şi ar
matele românr, conduse de marele Căpitan, merseră din victorii 
în v·ctorii, uimind lumea prin eroismul lor. Puterile europene, 
încredinţate că la Dunăre există un popor valoros, care şi-a a
firmat dreptul de viaţ*, cu menirea de a deveni poporul cel mai 
de ordine şi de seamă între statele balcanice, îi recunoscu in
dependenţa, redându-i în stăpânire moşia străbună, Dobrogea· 
Astfel, cu preţul sângelui voinicilor noştrif, am recăpăUt acest 
scump pământ, eternizând amintirea prin falnicul monument depe 
dealul Hora care va vorbi deapururea despre gloria armelor 
române . 

Prin ocup :irea Dobr0gei, statul român şi-3 înfipt puternic 
piciorul pe malul drept al Dunării şi a devenit pentrn veci stă
pânitor peste gurile Dunării. 

Comparând st.ttrea de lucruri de sub dominaţiunea otomană 
cu cea de astă.d, putem aprecia deosebirea ce exi$tă între ele : 
pe cât timp locuitorul Dobrogean nu era sigur atunci pe averea 
i, i viaţa sa, astăzi domneşte libertatea cea mai întinsă; onoarea 
averea şi "'.iaţa sunt asigurate, mulţumită înţeleptei ocârmuiri a 
ţării. 

Populaţiunea de origini streine din Dobrogea, scăpată de 
sub jugul aspru al Turcilor, să mulţumiască Celui A.totPuternic 
că se găseşte astăzi sub scutul legilor româneşti1 putându-se des
volta liber pe calea culturală şi economică. 
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Prin iubire de ţar:ă şi sentimente româneşti ea poate do
vedi recunoştinţa ce păstrează pentru atâtea bunuri de care se 
bucură astăzi pe pământul Ţării Româneşti. 

Brutus Cotov 
Institutor penaionar 

Tuloea 

·. 

• 

www.ziuaconstanta.ro 



Rf\5Flf\Tf\ REGELUI 

A fost altădată un rege vitea1. 
.,','avea o regină frun1oasă. 
Priviau amândoi răzin1aţi de =aplaz 
Cum marea urla furioasă. 
liibind temelia castelului lor 
Cu-a undelor sale revoltă 
.'3i stropi aruncând pân'la ei în pridvor. 
Jar luna-i vedea de pe boltă. 

Reg·ina simţi/1, c'an1eţeşte don1ol 
De-acea leg· ănare de apă ... 
• ~i dalbele braţe scăpându-i ·în gol, 
:Iot trupul în valuri ii scapă. 
Jar Reg·ele-i chiamă strig·înd pe curteni, 
Si ei câte unul s' aruncă 
in marea u1nflală. Ji'rumoşii oşteni 
1'ăcând se supun la poruncă. 

Oricare s' azvt.irle l"~ing·hite pe loc 
Talazul şi piere vederii, 
Un trup de ostaş e-o bătaie de joc 
Vâltorii s-i vântului serii . ... 

' l)in toţi câţi pieriră in largul ocean 
leşi numai unul la .faţă : 
J„ipită la pieptu-i de tânăr curtean, 
Reg·ina de g·ât i s'agaţă·. 

'-',i cînd işi aduse povara la n1al 
'De-o 'ntinse pe scun,.pe covoare, 
Prin genele lung·i şi muiate de val 
Ea dulce-l privi 1ân1bitoare,-
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. Incit un fier roşu năprasnic trec-ii. 
J:Jrin · pieptul tăcutului reg·e, 
Ce-n clipa Jatalc'i -un monstru părt't 
J.)ierdut în afară de .lege. 

Din orişice noapte de-atunci face fii, 
Din orisice ::ri face noapte, 
Cătând '.fără preg·et de n'ar auzi 
Ori pasi prin unghere, ori şoapte; 
.,',i cugetul său, răscolit şi bătut 
J)e patimi ca ţărmul de mare, 
Spre- a-şi pune iubirii al liniştii scuţ 
Căta un prilej cf,e 'ncercare. 

Trec zile cu soare, cu lună trec nopţi; 
J:Je mare trec paşnic corăbii 
Cu pân1.ele 'n jos şi cu st~lpii răscopţi 
De-aprinsele soarelui săbiz. 
Ci numa ·ntr'o 1i cu ft,rtuni in apus 
J)orunci dete craiul de vreme 
Să fie ospăţ în pridvorul de sus. 
1 ot Sj'atul domnesc să se chieme. 

La masă, se'nchină paharul spumos 
Reginei şi Regelui 7'ă~ii 
Si -l laudă toţi pe curteanul frumos 
Ce-a scos-o din ghiarele mării 
J:Je blânda-i stăpină ... Reg·ina i-a 'ntins 
O mână, pe care-o sărută. 
In 'F(_eg·e-atunci ura 1îiai mult s'a aprins
(Jrăind în durerea lui mută : 

, , 1'u eşti mai voinic decâÎ, orice oştean, 
Nădejdile 'n tine-mi sunt toate. 
Coroana mea azi o arunc in ocean 
Căci tu din adânc mi-o vei scoate !" 
lJi Craiul râdej, însă tristul ecou · 
Din glas ii strîmbase obrazul ... 
Sări pajul niândru in mare din nou, 
Dar nu mai se'ntoarse viteazul. 

MIHNEA OLMAZU 
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I 

CI\DR.UL UMAN Al CETĂŢli 

Un oraş ne poate interesa dintr'un dublu punct de 
vedere : 1) .ştiinţific, descrierea raţională a organismului 
oraş, care se prezintă sub un anumit a~pect şi îndeplineşte 
o serie de functiuni Intr'un cadru mai restrâns sau mai 
larg. 2) practic-111.aţional, de o covârşitoare importanţă 
pet)tru 11oi Românii cari, dacă n'avem absolut totdeauna 
oraşe locuite în mnjoritate de străini, mai fără excepţie, 
itele vieţii economice stau in mainile acestora. E necesar 
deci> ca prin studii ştiintifice şi prin scoaterea în evidenţă 
a cutărui san cutărui element etnic Jominant în viaţa eco· 
nomică a oraşflor să se încerce cel puţin Jămarirea ter
menilor «problemei oraşeloi·» <lin România 1). 

Silistra trebuie rându ;tă azi printre oraşele mici ale 
Ţării. Respectabila ei vechime insă, însemnătatea sa din 
trecut, precum şi dei,voltarea pe r.are o poate lua în pre
zent1 între,~ cu mult interesul slab pe care ni l-ar deştepta 
cifrele populaţiei şi întinderei ei (11321 locuitori· In 1916). 

Aşrzarea e cel mai de căpetenie factor care hotă
răşte de soarta unei J oca 1Hăţi ; ea st abileştc raportul în
tre gl'uparea omE:nească, me-:iiul fizic relativ mai statornic 
şi mediul social infinit mai s<.:.hin1bă tor. 

Dacă, în cazul Silistrei, condiţiunile ge{)grafice au de
terminat indirect însen1natele mişcări de populaţie din Do
brogea, advcându-i tidicarea din trecut şi dacă tot ele sunt 

1) ,,. S. Mehedinţi, ziarul Dacia -1020. 
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astăzi germenii desvoltării mai modeste dar sigure in vii
tor, marile prefaceri sociale şi politice din zoqa ce altă 
dată era dominată de cetatea dela cotul Dunării au schim
bat cu totul condiţiile cadrului uman, care explică în cea 
mai largă parte înflorirea de altă dată. 

Spre acest punct de confluenţă a două drumuri pe 
apă, (Dunărea şi Borcea) din care privirile cuprind Bără
ganul, malul dunărean al Dobrogei şi cursul fluviului spre 
Apus, tn marginea pădurei de stejari c.e prindea tot lo
cul până în Balcani, legându·şe de Vlăsia şi Teleormanul 
muntean, acolo unde răsbătea un vechi drum din întune
cimi de codru, pentru a întâlni celalt drum ce şerpuia 

. de-"alungul fluviului, populaţia tracă e cu neputinţă să nu 
fi fost atrasă din primele vremuri. După vechiul nume 
Durostorum iasă (cf. Singidunum) Noviodunum) sunt so
cotiţi ca întemeietori ai aşezării de aici Celţii, carf au în
semnat pentru peninsula Balcanică tracă cei mai vechi 
„năvălitori", ajungând 1.n migraţiunile lor delta Dunărji şi 
Asia mică. Şi aceşti noi stăpâni g~sesc că, pentru apăra
rea drumului Dunării, acest puoct trebuîe întărit. Indată 
ce este deci vorba de o stăpânire a Dunării de jos con
tra unei populaţii din Nord, Silistra (Durostorum) apare 
ca un punct de reazim. Şi in acest chip caracterul stra
tegic se prezintă drept cel mai vechi şi mai de seamri. 
caracter al Silistrei. 

Intr'adevăr, nu numai aşezarea la cotul Dunării spre 
N. E. şi în drumul străvechi, ci întreaga plăsmuire a scoar
ţei o · arată aici ca pe o cetate naturală. 
1 . Intre două J4nci ( cea dinspre Apus foarte insemnată şi 
pe malul drept) înaintează un fel de prispă semicirculară 
neinundată de Cunăre. Spre Sud, la depărtare de 11/ 2-2 km. 
de apa fluviului, o cunună de dealuri înalte (peste 120 m.) 
săpate de văi adânci, dar relativ scurte, formează zidul 
exterior al cetăţii, întărit de 'Turci prin tabii (Chiuciuc, Med
gidie, Ordu, Arab· tabia). De pe aceste inălţimi s~ poate 
supraveghia câmpia română, lunca şi drumurile radiare 
până departe. Podişul dinspre Sud, acoperit de pădure şi 
având, in trecL1t mai ales, rare aşe~diri omeneşti din cau1.a 
marei adâncimi a pânzei de apă (20-3ll chiar şi 100 
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şi peste 100 m.) era el însuşi o piedică-mai slabă însă--
în calea r1ăvfilitorilor. · 

Importanţa militară a Silistrei, deci şi cea politică 
şi economică, era totuş natural să atârne, în primul rând, 
de forţa rivalilor ce luptau pentru stăpânirea Dunării de 
jos. 1n jurul acesteiceJăţi s'a hotărât soarta lor totdeauna. 
Ea a fost, prin înflorirea sau decăderea ei, se1nnut pu
tErii sau slăbirii. 

Pentru Romani; linia Dunării era o serie de castele 
şi cetăţi întărite ; Dobrogea, o fortăreaţă colonizată puter
n·ic şi în legătură cu Sudul cu două drumuri ·mari. Silis
tra avea o legiune, iar în vremea lui Aurelian ajunsese 
colonie ·1). 

Slăbirea Curnanilor în Nord şi sforţărHe Asanizilor 
spre Sud, fac ca teritoriile dobrogene, organizate şi con
duse de printi români, să rămână secole întregi (X-XII[) 
încă posesiuni bizantine 2) . Stăpânirea era asigurată de 
flota dunăreană şi de garnizoanele din cetăţi. Consolida
rea statului muntean corespunzând slăbirii vecinilor, a
duce trecerea acestui tinut sub ocrotirea lui Mircea. In 
luptele acestuia cu Turcii Silistra e câştigată şi pierdută 
de mai multe ori. Aşezarea Turcilor aici definitiv (spre 
sfârşitul sec. XV)· însemnează pierderea Dobrogei şi ex
punerea la incursiuni în stepa Munteniei şi sudul Moldo
vei. Zona de jaf şi de ocrotire a Silistrei atinge cea mai 
mare întindere (sec. XVI şi :;VII). l~a- cuprinde: Munte
nia răsăriteană şi Sudul ~Ioldovei cu Basarabia, Sudul 
Rusiei până în Nipru, tot răsăritul Bulgariei actuale şi Do
broge.a. Turcii au dat acestui întins teritoriu un paşă', care 
stăpânia la început numai Dobrogea şi R. Bulgariei, iar 
mai târziu Bugeacul si Oceacovul, supraveghind. şi pe Dom
n.ul din Bucureşti 3) iar, pentru mai sigura stăpânire, s 'au 
luat măsuri de colonizare a J1interlandului Silistrei. Popu· 
latia, romană în tot evul mediu 4), a fost respinsă spre 

1) Pauly vVissova; Iteal-Encyelopaedia der classischen Altertun1s 
vVissenscha ft. Cwvân tul Durostoru 1n. 

2) N. Iorga : Veneţia in 1\-iarea Neagră. 
3) N. Iorg~t : Chestia ,Dunării. 
4) v. C. Brăţescu :Vlah.ia Albă. cf N. Ior,:l·a :Veneţia in Ma.rea Ne21grit 

www.ziuaconstanta.ro 



422 

Dunăre; iar pe văi, unde a.pa ţâşneşte Ia limita dintre 
loess şi calcar, sau e culeasă din puţuri de 5-10 m., în 
stepa dobrogeană şi în curăturile Deliormanului, au fost a
şezaţi (începând cu lWahotnet J1) păstori şi plugari aduşi 
din Asîa mic~ şi concentraţi în sate 1nari caracteristice 
ţinuturilor unde apa·i lucru scump. l). S'a creiat astfel o 
barieră puternică care, pe deoparte-i despărţia pe Bul
gari de Români, pe de alta constituia pa~a imediată a 
cetăţii 2) Caracterul etnic c1I oraşului s'a schimbat com
plet. Din sec. XVI până în a doua jum. a sec. XIX Tur
cii au format elementul precumpănitor djn 8ilistra. Ei 
sunt nu numai ostaşii şi slujbaşii din jurul pa$,,el, dar 
mai ales, alături de Greci şi Armeni, marii şi bogaţii ne
gustori în legături comerciale depărtate cu Constantino- . 
polul, Braşovul, Bucureştii, Brăila 3). Epocei acesteia de 
colonizare şi de severă supraveghere turcă la Dunăre îi 
corespunde deci şi cea mai largă zonă de expansiune e
conomică a oraşului servit de drumuri directe : Silistra
Bucureşti-Braşov, Silistra-Slobozia· Brăila spre Moldova, 
Silistra-Carnaba t-Adrianopol-Constantinopol, drumuri um
blate de trirneşii Domnilor români, ai paşalelor, ai sulta
nului ·şi frecventate de Grecii , ArmenH, Braşovenii ca şi 
Românii ce făceau schimbul de coloniale şi fabricate. E 
vremea înfloririi comerţului de ţară românesc şi al co
merţului oriental. Intreaga viaţă coni.ercialâ din Răsăritul 
llunteniei îşi are punctul de concentrare la SiUstra. 

Răscoala lui Mihai Viteazul, a Ivi Radu Şerban, a
duce intărirea elementului turc în aceste părţi. Se în
groaşe rândurile coloniştilor, se întemeiază paşalâcul uni
tar al Silistrei, întreaga Dobroge cu Deliormanul devine 
un lagăr întărit, ţăranii turci din sate ajung grăniceri . Si 
Iistra bogată şi bine apărată e aprovizionată de satele în 
care se refugiază· şi ţărani români nemulţumiţi: ţinutul 
tributar ei co prinde însă şi parte d ;n Bărăgan, de unde 
Românii noştri sunt obligaţi să trin1eată vite şi ce-

1) N. Iorga : Droit. oatiooaux et politi<1ues des Honn1aini dans la 
Dobrogea. 

2) G. V:Usan: La DoJn·oudj& ro1nnaine. 
3) N. Iorga: Istoria Con1erţului. 
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reale, în afa.ră de ploconurile oficiale şi de jafurile neofi-
ciale. , 

SHistra ajunge apogeul înfloririi sale: puterea ei se 
vede dîn întinderea razei ce o serveşte şi pe care .o are 
în pază. , 

De la sfârşitul sec. XVII încă încep~. însă decăde
rea : anarhia internă şi rivalitatea cu tânărul . stat· ,rus 
deschide epoca de războaie, jaf şi boli care, durând mai 
bine de un secol şi jumătate, aduce . alungarea populaţiei 
spre baltă şi în păduri, jefuirea de mai multe ori a ora
şului care, la sfârşitul sec. XVIIl, .. e Jocuit de elemente 
eterogene (Tu1•ci, Gteci, Armeni şi Evre1).,Nu mai este ca
pitală de paşalâc şi ajunge un cuib de tâlhari, trăind din 
jaful populaţiei înconjurătoare şi al celei de pe rnalul 
stâng. Populaţia hinterlandului (c. 40.000), mobilizată pen
tru apărarea ej într'o ultimă luptă, este excesiv de mă
celărită 1), aşa că spre începutul sec. XIX rămâne în toată 
regiunea un mare gol de populaţie. Tocmai acum se ac
centuează obişnuita mişcare dtmică a populaţiei din ţi
nuturi mai sărace şi mai aspre, din Balcani ( Cotel) şi din Car
paţii noştrii. Mişcarea era mai liberă şi mai veche dinspre noi 
mai stingherită JŞi chiar de tot oprită dinspre Sud, de ba
riera turco-tătară din Dobrogea. In satele părăsite de 
Turci şi mai rar în sate noui, încep a se aşeza păstori 
bulgari (mai ales Turlaci din · Cotei) şi păstori români 
(Mocanj, 'Ţuţuieni, Moroeni) cari înaintează cu oile lor 
până în va-lea Provadiei 1). Era vechea transhumanţă> în· 
drumată mai cu temei spre Deliorman şi sudul Dobrogei. 
Pentru prima oară se luau la întrecere „massele> bul
gare şi române şi nu e nici o îndoială că, dacă eveni~ 
mente politice nu s 'ar fi pus în calea acestoŢ curen{e 
mărginindu·le şi schimbându·le ritmul, Românii, cari a· 
veau de mai multă vreme ma}ul drept şi lunca, erau ei 
biruitorii şi în preajma Silistrei. Se ştie că adevărata co
lonizare bulgară începe abia <lupa 18 78 şi că ea a foşt 
dusă cu hotărâre : Turco~Tătarii sunt totuşi fnc.ă mai nil · 

1) N. Iorga: Droit.c; nntio11a11x etc. 
2) Murgoci ; 'fara nouă. 
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fu.etoşi de cât Bulgarii în Deliorman. Mai ales ţinutui înî
pădurit din Apusul Bazargicului cuprinde covârşitor mai 
multă populaţie turcăt aşezată în sate mari) amestecată 
sau nu cu Bulgari înprejurul SiJistrei, care a rămas, ca 
fizionomie cel puţin, un oraş turc. 

Silistra a fost şi este încă un foarte important nod 
strategic, hotăl'âtor pentru stăpânire.a Dobrogei şi a Mării. 
Stăpânii cetăţii s' au putut sprijini pe un hinterland po
pulat de conaţionali : numai aşa s'au păstrat multă vreme in 
acest punct. Prosperitatea ei, întemeiată pe puterea mili
tară a Statului respectiv, a dura.t cât şi acest stat. As
tăzi, cu toate că aşezarea rămâne aceiaş, funcţiunea ei 
militară e cu mult redusă, aşa că în nici un caz „ceta
tea" nu mai poate atrage Jumea şi rosturile de altă dată; 
azi hotărâtoarţ sunt : puterea de producţie, uşurinţa de 
transport· pe apă sau pe cale ferată, densitatea populaţiei 
din raza îndepărtată a oraşului. · 

II 

ORI\ŞUL tţCTU~L 

- ·-

Trecutul însă ş'a lăsat urme adânci în fizionomia 
oraşului. 

Venind cu vaporul din spre Călăraşi, Silistra apare oa 
o, îngrămădire insulară de clădiri, mai înaltă spre mijloc 
unde se ridică geamia principală şi palatul a_µministrativ. 
Spiiţii de Joc neclădît o despart spre R. şi A. izolând·©. 

_ Chiar rarele clădiri ce se văd printre dealurile înverzite 
din fund apar despărţite de gruparea principală, Malul, 
urmărit de la un capăt la ce1 '1alt al oraşului, e înalt şi 
format din umplutură (loess amestecat cu cărămizi fără
mate - care s'au depus şi dcalungul apei în formă de 
cordon-cu oseminte in cuiburi sau risipite) iar lângă gră
dina publică e întrerupt de blocurile mari calcaroase ale 
vechiului zid dărâmat. Clădirile înaintează foarte puţin 
dincolo de Jocul unde resturile de că'rămizi din deal în· 
c.etează. Chiar malul înalt, la mai mică depărtare spre A. 
la mai mare spre R., fuge spre înăuntrul ţării, lăsând loc 
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luncii >nundabile. Tn felul acesta locul de aşezare al Si
listrei este o scurtă peninsulă roasă spre R. de Dunăre 
şi cuprinsă între două lunci, apărată îo spate de dealuri 
înalte şi în faţă du Dunăre ei lunca Ialomiţeană. 

Din spre dealuri şi lunci casele oraşului se sfârşesc brusc 
- fără prelungirile nesfârşite· ale Bucureştilor de pildă
şi sunt înconjurate de bulevarde circulare (Medjidi·Tabia 
şi Arab Tabia). care sunt croite intre case şi vechiul 
şanţ al cetăţii, foarte vizibil tneă, aşa cum s' a întâmplat 
de altfel la mai toate cetăţile devenite apoi oraşe· pur 
civile. Acestui fapt i se datoreşte şi desimea reţelei de 
drumuri cuprinsă în suprafaţa de 1 11.,, km. a oraşului, 
desime foarte puţin obişnuită Ja oraşele orientale. Toc
mai această nevoie de a se îngrămădi multă lume pe un 
spaţiu restrâns a exagerat însă în schimb alt caractet'>al 
oraşelor orientale ; străzi strimte (unele numai de 1' m.) 
cotite şi dând ramuri care se înfundă. Pornind de la -a:~ 
cest caracter şi privind mai de aproape străzile• şi cai.: 
sele, le vom fmpărţi ia 3 tipuri principale : • 

1) 1\tlahalalele cu străzile cele mai strâmte şi · m:ai 
strâmbe, cu cele mai multe înfundături şi cu casele cele 
mai mici, lipite cu lut, nevăruite şi ascunse privirilor prin 
garduri sau ziduri înalte (2 treimi din periferia oraşului 
fncepând dinspre Apus). 

2) Mahalalele cu străzile mai larg,, fără: înfundături, 
mai bine întreţinute, dar încă cotit~, cu case .vechi ( cu 
prispă, parmaclâc sau balcon. care sunt aidoma caselor 
noastre · dinspre munte). Tot în aceste mahalale apoi cele 
ma~ multe case) caracteristice Orientului, cu catul de sus 
eşit în afară sau cu sacnasiu, acoperite cu olane. (Mai 
ales. spre R. ~i ·câteva în centru). 

3) Mahalale1e centrale cu străzi largi, drepte, nou 
tăiate şi nou clădite, întrerupte de pieţi, de curţile ·clădi
rilor publice, contrastând totuş prin modernismul lor re
lativ cu străzile tot largi şi drepte de-alungul cărora ·se 
întind prăvăliile turceşti şi bulgăreşti, cu pieţele vechi cu,
prinzăt0are în care târgul se face sub cerul liber. De a-

ydăogat, la acest contrast, piaţa portului : mare, neregulată 
~u câteva clădiri înalte şi întrerupte de magaziile pentru 
grâne, clădite mai toate din lemn, 
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Populaţi~ acestor trei tipuri de mahalale, d1ferenţiată 
ca înfăţişare .fizică, imbrăcătninte, limbă şi obiceiuri, ac-
centuiază deosebirile dintre ele. · 

In mahalalele din prima categorie Turcii constîtuesc 
elementul etnic dominant. Foarte rar vezi apă1•ând. ici şi 
colo câte o căciulă. Figurile resfrâng calmul oriental. Se 
întâlnesc însă foarte des chipuri cu totul streine de fi
gura turcească obişnuită. La femei şi fete tinere se ob
servă foarte regulate trăsături, feţe albe şi ochi albaştri. 
Şi apare, de sigur, firesc acest lucru într\J regiune de se
veră stăpânire turcească i ). 

In mahalale centrale şi multe din străzile mărginaşe 
01·i radiare apar .figurile mai întunecate ale Bulgarilor. Şi 
Ii cazul vorbitorilor de lirnbă bulgară, fie orăşeni, fie 2ă · 

teni veniţi la târ6> aceiaş frecvenţă a figurjlor deschise 
cu trăs~turi regulate, mers semeţ, porlul simplu (piepta
rul căptuşit, având două rânduri de nasturi coloraţi, fus
tele groase, grele, de culoare inchisă ci şorţul cu motive 
simple, contrastând cu împestriţătura de colori de pe la 
Rusciuc de pildă), melodiile care aduc mult cu cele de 
pe la noi, tipul de locuinţă românească mai. răspândit de 
cât aria ocupată de Românii din Silistra, toate acestea 
duc cu gândul la o mai veche populaţie românească co
tropită în masa turco-bulgară din judeţ, asimilată foarte 
de curând in oraş. 

Jn fine, acolo unde tipul de casă cu parmaclâc şi bal
con predomină (Bulevardul Arab-Tabia, str. Românească, 
str. Armenească) cei mai numeroşi locuitori su'nt Românit 
alături de Armeni (în jurul bisericei ortodoxe). Numărul 
celor dintâi a sporit, desigur, după 1913 cu funcţionarii, 
soldaţii şi oamenii de afaceri veniţi aici odată cu stăpâ
nirea cea nouă. Deosebirea între cei vechi şi cei noui 
se face însă relativ uşor : limba lipsită de neologisme, 
deosebit de melodioasă a eelor din mahalaua românească, 
limba împestriţată a celorlalţi, cari de altfel se întâlnesc 
mai cu seamă pe străzile centrale şi prin localurile pu· 
blice. Numărul Românilor a mai crescut şi pe altă cale : 

1) cf.. ohserva.ţia analoiă v. lui Jirecel\: Bulgarien. 

• 
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prin venirea Românilor 1-'lacedoneni de la cari se aşteaptă 
mult pentru cauza noastră, şi prin. eşirea la · iveală·, ca 
din pământ, spunea in 1~16 un localnic, a foarte multor 
vorbitori de limbă românească curată. Lucrul este · expli
cabil şi el se resfrânge şi în statistica din 1916·1) : ·--

I.. .. a acea dată locuiau în oraş peste 1 ·1.000 inşi , ci
fră prea depărtată de adevăr azi, când în toată tara se 
observă o mare tendinţă de îngrămădire· spre oraşe. De
sigur că in mare parte nu mai sunt oamenii din 1,909 2) 

şi nici chiar cei din 1916 . Totuş chiar la 1~16 desimea 
populaţiei era mai mare de cât cea din Bucureştii) (73 
la Silistra faţă de 56 Bucureşti) , repartizată neegal (cea 
mai mare densitate locală în mahalalele turceşti, cea mai 
slabă în port). Calculând însă pentru acest din urmă loc 
ceea ce s'ar putea numi densitatee ae frt-:cvenţă sau cir
culaţie, ajungem la cifra aproximativă de l 56 la (1909), 
ce~a ce arată-lucru firesc-că partea cea mai congestio
nată a oraşului e portul. Impresia de mişcare , de viaţă 
intensă pe care ţi-o lăsa portul înainte de război, nu se 
repeta în oraş . Acesta părea amorţit. Turcii bătr~ni cari 
stau •turceşte" lângă porţile din mahalalele lor, negusto
rul care aş te aptă liniştit muşterii ce pare că nu mai vin, 
cafenelele pline de fum şi de tăcere, străzile aproape pus
tii, mai pretutindeni. iodată ce părăseşti arterele principale 
(chiar In mahalalele româneşti şi bulgăreşti) , casele as
cunse vederii, puţinele femei şi acelea acoperite la faţă, 
rara apariţie a bulgarilor încruntaţi, serioşi, produc o 
atmosferă prea liniştită pentru un oraş cu o densitate 
destul de mare şi cu caracter~! de vad. Impresia de o
boseală, de s tagnare se confirmă prin mişcarea popula
ţiei pe cale vegetativă. 

Iotr'adevăr, în 20 ani (1889 1909) nu se observă 
căderi ale natalităţii sub cifra morţilor de cât la început, 
dar nici ridicări bruşte ale natalităţii, sau prea mare de-

1) După statistica hulgal',1 diu 190f Uomân.i 3·15. Bulgari 6143. 
» » l'Oll.'l. » ;19lG )) 2586. » 2782. 

2) Data o.lti1nei stnti:,tici hulgnreşti. ln Sili:,trn locuiau peste 
·12000 locuitori. 

•3) ln 1912. 
• 
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pârtare posîtivă intre procentul născuţilor şi al morţilor. 
(Ex. p. 1905 născuţi 2,9 °/0 . Morţi 2,4 0/0). O lentă creş
tete e caracteristica demogi;afică a Silistrei, ceea ce în-
.semnează că portul nu dădea înainte de 19 J 3 un prea 
puternic impuls oraşului propriu zis. 

Şi totuşi : 
1) Importul şi exportul, mişcarea persoanelor în por-

tul Silistra, arată de ani de zile o" creştere aproape con-
tinuă, ceea-ce ii peruxitea să se apropie din ce in ce de 
principalele porturi dunărene bulgare (Rusciuk1 Şiştov, 

1
Sampvit) întrecându-le chiar în exportul de cereale şi o
cupând in ultimul timp liJcul al II· lea după Rusciuk în 
privinţa mişcării pasagerilor. 

2) Condiţiunile fizice mai favorabile până intr'o zonă 
lată de 50-60 km.· de Ja Dunăte; loess poros pe argilă 
sau calcar, izvoare bogate, puţuri puţin adânci în văj, 
mai marea umiditate atmosferică de cât în stepa dobro
geană şi munteană, veget.aţia arborescentă. bogată, au a
tras'! după sfârşitul erei razboaelor, în a doua jum. a sec. 
XIX, pe coloniştii bulgari sprijiniţi de Stat, şi nu~au dis
tru,s gospodăriile turceşti. Sate bogate, mari . şi populate 
dacă nu atrăgătoare ca aspect, au însemnat şi un izvor 
de împrospătare a populaţiei din oraş . 

3) Curăturile din ce în ce mai întinse (aşa cum a
rată de pildij comparaţia intre o hartă l'Usească din t837 
cu harta topografică actuală) au făcut din Bulgaria răsă
riteană .şi în special din părţile Deliormanului un ţinut tot 
aşa, de intens cultivat cât şi Apusul de mai veche cul
tul,'ă. Suprafeţele arate şi producţia arată o continuă creş 
tere. In special cerealele şi grădinile de zarzavat sunt în 
continuu progres, porumbul luând inaintt3a grâului1) . 

Toate acestea dau l.ovada, in jurul Silistrei, de o 
activitat'3 economică în creştel'e. Ea se resfrânge în oraş 
în chip radiar; dar nu în deajuns în ritmul de viaţă al 
populaţiunii. 

Cobotând printre văile adânci, pătrund în oraş 
In chip radiar şi se întâlnesc toate spre port, şoselele 
dinspre Constanta, Bazargic, Vnrna, Şumla, Sliven, iar 
de-alungul Dunării vechiul drum al Turtucaii, în oraş, ca-
. Jlj) Statistica din '1903-4, 
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Jea Turtucaii . Intre toate cel. mai important este cel ~l 
Turtucaii, având în oraş caracter de stradă-târg; pe câod 
celelalte, evidenţiindu-se doar în centru ca străzi . comet„ 
ciale, trebuiesc socotite in primul rând artere terminale, ' 
revărsându şi produsele fixe,-cereale, seminţe, vite, 1/ 2 
din tot exportul de vite al . Regatului vechiu, în piaţa ·· 
portului şi numai în al doilea, ca o consecinţă a primei , 
funcţiuni, drept străzi târg. 

Relativ puţin întinsă, dar mai mare de cât Călăraşii,. x' 

Silistra oferă, prin străzile ei comerciale şi industriale, 
(mica industrie) şi prin cele două , pieţe (a zarzavatului 
lângă geamie, şi pentru carne lângă palatul administrativ), 
doar un început de diferenţiare _în ;~schimb şi în meserii. 
Pe aceleaşi străzi întâlneşti tot ·relul de prăvălii şi, alături, 1 

meseriaşi de diferi! e categorii. Se _ poate_ .vorbi însă de o ~ 
relativă concentrare a schimbului spre centru (care-i şi . 
centru administrativ: Primăria, P.alatul administrativ, Poeta) · 
şi de o îndepărtare a unor meseriaşi cel puwn spre perife- . 
rie; iar dacă socotim şi portul, de o specializare chiar în 
comert. De altfel aspectul de oraş îl datoreşte , activităţii 
din port şi reflectării acestei activităţi spre oraş, acolo 
unde ţăranii dau produsele lor pe.otru fabricatele aduse 
pe Dunăre. 

Ca la mai toate oraşele orientale, nu poate fi vorba )t. 

de o muncă exclusiv orăşenească. Mărginaşii îşi împart 
timpul între port şi ţarină, grădină şi vite. lar împrejurul 
Silistrei, până în linia tabiilor, se întinde zona de expan· 
siune imediată a muncii orăşenilor sub forma ţărănească: 
arături, vite, grădini, vii. Această muncă SF,) depune, fie 
pentru nevoile casnice, fie mai ales în vederea negoţului 
în oraş. Negustorul e, adică, şi producător. Prrcup€ţii şi 
precupeţele din mahalale sunt însă serios concuraţi de sate. 
In târgul ce ise ţine săptămânal .. \7inerea, vin cu llăpturi, 
păsări, zarzavaturi, săteni şi sătence, de obice' de la Ai· 
demir, Calipetrova, Babi,c, dar şi de la Brăcina şi Al~ 
malău. O linie dusă aproximativ pe lângă aceste sate 
şi care ar coprinde şi Ostrovul Pastramagiului, corespunde 
aproape cu zona despădurită din jurul Silistrei şi cons
titue a doua arie dependentă de oraş: zona de a iovi· 
zîonare reciproc~QWY.~fuaconstanta .ro 
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Aceste două zone sunt-ca pentru ori-ce draş-cc-. 
rute de nevoia întreţinerii aglomerării mai mari de oa , 
meni din portul dunărean. O imagine a adevăratei lui 
funcţiuni : exportul şi importul, nu ne o dă însă d.e cât cea . 
de·a treia zonă anexă: aria de drenare, de cărare a grâ· 
nelor şi vitelor spre l)Ort, arie care va fi cu atât mai 
mare, cu cât acest „hinterland" va fi mai întins sau mai 
bo,gat. Mijlocitorii, Evrei şi Bulgari din Silistra, aduc grâ
nele şi ori-ce produs exportabil aproximativ din jumăta• 
tea r~săriteană a judeţului Duro:;tor şi din cea de la Apusul 
judeţului Oaliacra. Grânele se îngrămădesc in magaziile 
din port, fie aduse de c<0 le mai multe ori de micul pro-

. prietar, în care, pe sosea, fie, mai ra:r, adunate din sate 
de negustorii grânari. 
• Fluctuaţiile acestei ari i au hotărât şi vor hotărî des· , 
voltarea sau decăderea Silistrei. Statistica agricolă lnsă 
ni-a arătat numai progres, iar mişcarea portului s~or 
continuu. Actuala criz.ă şi, desigur, stingherirea pe care a 
adus-o noua graniţă, nu poate fi un criteriu de judecată 
defavorabilă pentru viitorul oraşului. 

Slaba densitate a populaţiei Io Deliorman (36 la km2 

faţă de peste 60 la km2 a întregului Reg it) unită cu con
diţiuni de cultură în tot cazul mai favorabile de cât cele 
din Bărăgan ~i Dobrogea <le stepă, însemnează o capa
citate de colonizare remarcabilă a ţinutului. Nu· i dre.pt 
să judecăm viitorul unui oraş ca Silistra după starea so· 
ciaiă şi economică a unui ţin~t cel puţin de 3 ori mai 
slab populat de cât ar tr~bui şi incomparabil mai primitiv 
exploatat de c.ât cere practica modernă. Trebue să ne 
deprindem cu un gând, înainte de a ne insulta pe noi, 
deplângând starea înfloritoare a al:estui oraş în trecut şi 
slaba lui însemnătate în prezent; Noi nu suntem pe pă
mânturile 1noastre - 1nici atât de deşi, nici atât de ·în
·văţaţi cu cele mai bune instrumente şi rrtetJde de eul· 
tură, c<J,t s' a1· p·utea. Ţinta ,noastră să fie : să ajun
gem la acea desirr1,e şi la acea pregătire pe care ni le 
permit _condiţiunile /isice ale locurilm· Ş·i progresele 
culturii moderne. Restul : adică crest".rea, înfrumuseţa· 
rea, înbogăţirea acestui centru~ vor veni de Ia ele. Vrei 
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să·ţi dai seama de ce va fi un oraş în ţări agrico Ie ? U i- · 
tă-te la ţarinele din prejur. Frumuseţea şi bqgătia Jor, 
vor fi frumusetea şi bogăţia lui. Sănătatea lor va fi să
nătatea lui, căci iţe numeroase leagă un oraş, după pu· 
terea şi rolul menit Jui, de o suprafaţă mai întinsă sau 
mai restrânsă. 

Aşezarea; capacitatea de colonizare a Deliormanuluî, 
iar acum în urmă radierea de persoane şi de mărfuri de 
pesle Baltă, din Bărăgan şi de peste Bărăgan, orientarea 
deci spre Nord, legăturile care vor trebui să vie cu Bul
garia, duşmănoasă încă pe o bună bucată de vreme) dar 
trebuind să se supună legilor economice, toate acestea 
sunt condiţiuni, care pot da ori cui speranţe bune pentru 
v:itoruJ Silistrei. 

Până Ja complecta desfăşurare a efectelor acestor 
legi, a căror întârziere sau grabnică realizare depinde de 
priceperea şi patriotismul nostru frumos înţeles, sunt două 
chestiuni ca-re interf'sează mai de aproape: slaba creş· 
tere a populaţiei. 2) predominarE'a elementelor streine Jn 
acest oraş, aproape de frontieră: 

Slaba creştere e datorită marii mortalităţi, iar marea 
mortalitate, frrguriJor palustre, stării nehigienice Jn care 
se află mai ales mahalalele turceşti, nivelului cultural sc;ă· 
zut, care face să perziste încă superstiţii în leacuri băbeşti. 
E de crezut că o. administraţie energică va putea ridica 
mult diferenţ~ dintre născuţi şi morţi în favoarea celor 
dintâi. 

La începutul sec XIX în oraş încă predominau Tur
cii, venind după ei Grecii şi Armenii. După. statistica din 
1905 ordinea era următoarea : Bulgari 6143, '!'urci 4126, 
Armeni 454, Evrei 397, Români 315, Tătarj 270, Ţigani 
149, Greci 98, Ruşi 33 ; iar după cea din 1916 : Turci 
4722, Bulgari 2782, Români 2586, Armeni 502, Evrei 
354. Se observă o naturală schimbare în favnarea noastră1) 

In oraş spre S., S. E. şi E. Iocuesc Turcii ; spre centru 
S. V. şi ·parte din V. Bulgarii; în R. în jurul bisericei or-

1) Lucru ce nu trebue să ne l,ucure pr·ea mult de oarece acest 
plus de populaţie 1·omt'i.nească trebuie să fie de felul celei care a făcut 
să cadii numărul Dulgal'ilo\· de la 6143 iu.1905 la 2782 în 1916. 
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to doxe şi celei Armeneşti, Rbmânii şi At'menii. Am văzut 
că această distribuţie corespunde şi cu cele 3 tipuri de 
mahalale. Bulgarii ocupă centru! în calitate de negustori şi 
meseriaşi. Turcii înainteazii pe străzile comerciale printre 
Bulgari în aceiaşi calitate, iar alături de ei, Armenii şi 
Românii (acum în urmă un adaos de Români .Macedo
neni}. · Greci1 şi Evreii, de$i · puţirii ca număr în oraş: sunt 
bine reprezentaţi în cel mai important comerţ : cel cu ce
reale. Dintre cele două elemente predominante, Turcii, în 
mare majo1·itate stau însă pe O treaptă economică mult . 
inferioaŢă Bulgarilor. Cei mai mulţi din ei sunt muncit0ri, 
hamali, căruţaşi. Bulgarii aveau mari avantagii 1n negoţ, 
m.eserii, administraţie şi armată. Această inferioară stare 
materială, resfrântă în casele umile din maha1alele turceşti, 
explică şi ea, în bună parte, mortalitatea cea mare care 
caracterizează acest elemeut.· 1n schimb Bulgarii,·prin mai 
buna lor stare materială, prin deosebirea în trai şi obi
ceiuri, arată însemnate excedente de născuţi de pella 
1890. 

Situaţia materială şi· profesională a Românilor se a
propia mai mult de cea a Turcilor de Cât de cea a Bul
garilor.' Se şi vedea aceasta din aşezarea Jor în oraş, la 
margine ~i departe de străzile comerciale 1). 

$i iSi[istra e dec'i un oraş strein. 
DaGă s'ar pune problema romanizării lui, de la în• 

ceput ne-am spune: nu stă în deprinderile noastre · 1n
trebuintarea de mijloace violente O naţionalizare nu va 
putea fi posibilă însă numai pe cale administrativă şi nici 
chiar numai culturală. O mare putere de atracţre însem
nează pilda ordinei şi cinstei în treburile publ)ce şi în 
legăturile noastre particulare. Am dat. cât trebue această 
pildă. , . Dacă n'am daL-o înd{~ajuns, s'o dăm. Ş.i va fi un 
progres mare, însă nu cbîat· ţinta ajunsă. Se poate vorbi 
de o ·naţionalizare .a oraşelor, când ele sunt înconjurate 
de elemente autoctone : dar cazul Silistrei e ceva mai 

1) Io afară de elementul fnuctiooăresc şi n1ilitar ro1nâ~, astăzi e 
de reniarca.t pătrunderea hotărâ.tă a. Ro1nâuilor macedoneni în cornerţ, 
lt.Cl'lt ce poate avea urmări insemnate pentru noi. 
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. . . 
grav. R.omânii sunt doar în Nordul fluviului $i '. acolo ,nu 1 

pre.a deşi, iar în sudul lui "Oo'I' trebui să- fie. Problema 
• • 4 • ' ' 

oraşelor din Oeliortnan e., deci, problema colonizării aces• 
tui ţiaut, care cere şi primeşte în condiţii bune populaţia. 
In această direcţie trebue îndreptată atenţia conducăto· . 
rilor politici f,li chiar şi a oamenilor noştri de ştiinţă. 

VJNTILA /1\IHAILESClJ 

Asistent la Instit. de g(og cafie al . ' 
lJnive, sitlţ1i din Bucureşti 

• 
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SOl'J ET DE Mf\RT. . ' 

CopiJa veşnic crudă şi vc şnic fără vină, 
Pe care n'am iubit~o şi ea nu m' a iubit, 
S'a 'ntors în Mart spre mine, în zori de zi senină; 
Cu~aJ rochii foşnet parcul din somnu·i J·a trezit. 

Şi chiciura în picuri pe ramuri s'a topit, 
Pe merişori şi-acuma un văl de nea s'anină; 
A'nchis în muguri iarna, geroasă şi haină, 
In liliac, mireasmă de zâmbet fericit. 

O rază, - ,, Bună ziua , sunt eu" - O rândunică 
Ţipând în sbor, îmi pare Hpre cer cum se ridică .
O văd cum îmi surâde - şi tânăr cred că· s iară ... 

De-atuncea, câte-odată, eu mă trezesc zicând, 
Cu raza, cu surâsu1 de·atunci mereu în gând : 
Era iubire-aproape, aproape primăvară !. 

TJ'ad. de p. f'. ST ANESCU 

-··----------· 
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S O N E: T 
( f tLIX f\RVtRS) 

O taină port în suflet, ln viaţa·mi o chimer.ă : 
O dragoste eternă ce fulger s'a născut. 
Dar tac ca toţi aceia ce'n veci nimic nu speră, -
Şi ni'ci chiar ea, vreodată, nimica n'a ~tiut. 

De ea oricând aJături şi totuşi nevăzut, 
Voiu trece viaţa toată-o umbră efemeră.
Şi până 'n cap tră i·voiu viaţa mea stinght:ră, 
Neîndrăsnind a cere ce1n veci nu am · avut. 

Iar ea, de şi din fire e dulce, delicată, 
Işi va urma cărarea şi nu .va şti vreodată . 
Cum şoapta-mi de iubire o .însoţeşte-oricâ~d. 

Va spune, cre.dincioasă in datorii senine, 
Citind aceste versuri ce doar de ea sunt pline: 
,, Acea femeie cine-i ? ». -. şi nu va şti nici .când. 

Trad de F· F· STANESCU 

• 
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LUI EMINESCU 

Af aţl,ormţt setos, -flăn;iâtid, , . 
fJtJ c~l mai enigmatic' g·eniu dint1·e genii. 
,9i: i somnu-ţi greu, 
Un somn. aâ...inc 
ln pacea recelui Etern. 
ln care vremile îsi cern , 
Mereu aceleaşi leg·i, 
Acelas sacru cânt ..•. 

' 

Te-ai · stins •... creind Jâră să ştii. 
-'Durerea-i doar ades' puterea createart!· -
'l'e-ai stin~ demult 
Si totu:c;:i .nu.~. . . ' 
1 'l!, .:c(Jre singur le-ai creat 
Şi-o ~ntreag~ă viaţă ai cdntat 
Durerea· unei f ericir.i. 
i\l viselor amurg· ... 

1·u dormi •.. în umbra unui vis 
Neînţeles de om .decât numai de Unt!-. .., . . 
Par' că te văd, 
J)ar' că te simt 
'J:>ăşind încet încet şi trist 
llum.inctnd pr.elung· ca Christ 
Cărarea unui veac 
Cu care tu apui .. . 

LUCIAN COSTIN 
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NUCUL 

Stă nucul trist şi 'n~.âudurat, 
Rar flutură din rămurele, 
Ca u~ .moşijea1t uitaJ de vre,mi . 
Cu ochii blânzi şi gene grele.' 

Stă nucul trist, rar. mişc~ un q;rat 
In pacea, tru(Jnică .de veghe,;, · 
Ca un scbilo'd ce; , când., şi când, 
Privirea-şi scapă 'n rana veche. 

• V ,, ' • • .- n 

L-am· regăsi.t. .. mai zdrenţuit ~dţ a:111, 
Uitat d~e fluer .şf chîµ.gţe; · o.- •• 

Sărmane' nuc1 prietin vecbi, · 
4zi OlJre cine te mai ştie ! ... 

,( "' 

LUCIAN COSTIN 
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R r R I L --
Se leagănă fluturii iar 
ln marea senină de-April, 
O mdnă prin crânguri îi vrea, 
l-ar prinde-un buiastru copil. · 

Se strecur agale prin lunci 
Şăg·alnice triluri de dor, 
Trei fete s' apleacă şoptind 
Si chipul si.:l catii' n 'izvor; , 
' ' 

. 
. La pdndă-s pârdalnici flăcăi, . 
Ce · 'n chicot obrajii lv-aprind 

· Si buze la buze surâd 
:t • . . ' 

·:- ln Soare-spre viaţă pfivind .. . 
' . 

, ' J LUCIAN COSTIN 
• 
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IN ZORI DE ZI . -
' 

Văpăi de ficicări 1•o'şii svâ-rle zarea', 
Săgeţi de aur... · · 
Puzderie de pietre scumpe - atârna fioarea 
De laur. 
Cuprins de' t1·emuritl ie,nei vieţe noită, 
Un stro:p de . 1·oită 1 

• 

Zârnbeşte viu pe vârfitl desntaratţ1, · al fruneei 
Dar, ameţit de ra$a ce-l pătruncte, 
fâşninţ], s_clipi1•i de dia·mant .şi ~e rubi1ne 
Si vrând în itmbra · dulce-a se a scunde> 
' ' Se lasă „ncet, · · ··· , · ' ·· 
Dar cu 1·egret, :· · \ 1 

Pe litferul unei lalele·· f i'Jie. · · • 

/Y\IHAfL STRAJE! 

• 
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rN AMURG 

Departe soarele, 1nurind, 
Mai licări odată ,-
Apoi Se Stinse, închizând 
Pleoq,p,q-i sân_g_erată. 

Ll/: ,,Jă.r'#~.u: : un~~ lcw cerat 
Poetul a desc·rie 
4rni~r.n,r saarel~.i . ele. foc. 

· I~,. t"tţ~ ~e poe.~ie . 
. V 1, • 

Dq/f,..,S~'ritre/;Jfj, priţ,fn_d în 
Spre orizontul şters : 
Va· încăpea atâta cer 
In ritniul u~ui ver.s ? ... 

vag . 
• 

St'JLCINA 
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La geam se scutură salcâmii 
Bătuţi de ploaie şi de vânt ; 
Işi picur frunza 'ngălbenită 
Ca lacrămile pe-un mormânt. 

E-aşa tăcere în odaie .. ; 
Şi focul pâlpâie'n c~min; 
Se vaietă pe uliţi vântul· 
$i noaptea toată-i un · suspin. 

Inmărmurită ca o stană 
Bunica picură la vatră, : 
Iar flăcările-i joacă umbra 
Pe-o vech.e lespede de piatră. 

Şi depănându ·şi tot trecutul 
In fundul cugetului său, 
Ca năluciri îndepărtate 
Se nasc părerile de rău. 

- Işi vede ·anii tinereţii 
Şi-un gând o face să tre;1ară ; 
De ce nu se întoarce vremea 
Cu tot ce-a fost odinioară ?. 

• 

SULCINA 
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FILOSOFI f\ POETUL lJ I 
Q. HORf\TllJS FLF\CClJS 

Una din caracteristicele clasicismului gr~co-latin este, fără 
îndoială. existenţa unui echilibru perfect dintre formă şi fond, r1u 
numai în operile de imaginaţie ale poeţilor, dar şi în cele de cu
getare ale filosofilor. 

La cei vechi poesia nu. se mărginia numai să împorlobia
scă cu imagini şi armonii de cuvinte un sentiment ci, la temelia 
producţiunii literare, nu uitau să aşeze gândiri, din care să emane 
un fel bine determinat de a pTivi vieaţa ; tot aşa precum cuge
tătorul, pentru ca sfstemul său filosofie să dobândiască un nu
măr cât mai mare de zdepţi, îl_ încununa cu un nimb fermecător 
de poesie. Scrierile lui Platon aicătuesc. din acest punct de ve
dere, un model neîntrecut de cugetare poetică: ţesătura argumen
telor 3ale ne încântă cu strălucirea armoniilor sale. Şi tqt aşa 
Omer, cel mai mare poet al omenirei, concretizează în Jliada şi 
OJiseia un sistem unitar de gândire. 

Aşa că în ţara lui Pericle, Fi losofia şi Poezia nu erau d.es
părlite, ci se desăvârşau una pe. alta. 

Acum, îndreptându-ne privirile spre ţănnurile Tibrului, ob
servăm că poporul roman, deşi mentalitatea lui firea~că se ma
nifesta cu o accentuată propensiune spre ocupaţiunile practice, 
ca ae pildă, agr' cultura, dreptu I, administraţia, totuşi, în urma 
cuceririlor sale, venind în contact cu poporul elin, pfimeşte după 
oare-care resistenţe infuzia înviorătoare a fineţelor artistice şi a 
subtilităţilor abstracte. Sub această înrâurire Lucretius in «Di! 
rerum natura\ desvoltând magistral doctrina materialistă a lui 
Epi cur şi biruind cu multă dl băcie dificultăţile idiomului său na
ţional, sărac în termeni abstracţi, revarsă în episoadele poemei 
sale filosofrce o mireasmă delicioasă de poezie şi -vis. Iar dintre 
poeţii latini nimeni mai bine de cât Quintus Horatias Flaccus, 
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asupra căruia vom stărui în acest mic studiu, n'a isbutit să im
bine cu măestrie versul cu iâeia. 

Născut'în Venusia la 65 a Chr. fiu al unui libert ajuns mic 
funcţionar cu oare care _siare, primeşte de la părintele său oe
ducaţie aleasă, urmând cursurile celor mai celebri profesori din 
Roma ~i Athena. După ~sasinarea lui Julius Caesar, pe când 
Horatius ducea în cetatea Minervei o viaţă plăcută de studiu şi 
petreceri, este înrolat de Brutus, dându-i-se gradul de tribun mili
tar. Şi> în această demnitate militară,. se luptă ca un viteaz. in 
marea bătălie de la Philippi, în care partidul său este înfrânt. 
După amnestie, înapoindu.se la căminul său, află că tatăl său 
murise şi că întreaga avere îi fusese confiscată. E perioada cea 
mai posomorâtă a vieţii sale. Cu mare străduinţă dobândeşte un 
post obscur de scriitoraş, în_deletnicire nepotrivită cu firea lui. ln 
sufletul său începe să clocotiască resvrătirea şi sub impulsul a
cestui sentment, compune versuri satirice, care atrag luarea a
minte a lui Varius şi a lui Vergilius, iar aceştia îl prezintă lui 
Maecenas şi Augustus, devenind în scurtă vreme prietenul lor 
intim. De şi era în graţiile lmpăratului, avu însă delicateţa de a 
declina favorurile cu care îl dăruiau protectorii săi şi, despreţuind 
gloria şi fastul slujbelor politice, ca să se consacre în libertate 
artei, îşi petrecu mai mult timpul într'un mic domeniu din Sa. 
bina, .ce-i fusese pus la dispoziţia sa. Moare la anul 8 a. Chr, 
puţină vreme după ce se stinsese Nlaeceoas-lăsând în urma sa 
-1:10 monument mai durabil de cnt arama: monumentum aere 
perennius-cornpus din Ode, Epode, Satir€ şi Epistule. Aceste 
scrieri nu le vom cerceta din punctul de vedere al valoal'ei lor 
literare, ci numai din acela ·al energiei ideilor. 

La Athena, ca student, tânărul Horatius a frecuentat felurite 
şcoli filosofice, fără a deveni însă adeptul nici uneia din ele. 

Mai cu seamă a avut bunul simţ de a elimina din medita
Jiunile sale tot ceea ce i se părea subtilitate şi sofîsmă şi s'a 

• interesat în deosebi de acea parte a filosofiei, care priveşte viaţa 
practică, adică de Etică şi Morală. 

I n această direcţie, sistemele cugetători lor elini puteau fi 
repartizate în două mari doctrini extremiste: una, care punea1 
fericirea vieţii în practicarea virtuţii intrasingent; cealaltă con· 
sidera ca scop suprem al vieţii, cultul plăcerii· f.ără scrupul. 

In fafa acestei probleme de morală, Horatius se decide să 
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Urtneze în viaţi calea de mijloc şi, fără a nesC>coti vatoarea efec„ 
tivă a unei conştiinţe imaculate; va extrage din noianul plăcerilor 
pe acelea care, prin intensitatea lor, să nu-i turbure seninul con~ 
ştiinţei sale, stârnind furtuna patimilor. Cu alte cuvinte el nu va 
fi stoic:\ adorator fanatic al virtuţii. dar nici epicureist, idolatru 
al plăcerilor cărnii. 

Va fi deci un epicureist moderat. 
Mulţimea cugetărilor risipite în toată opera poetului ar 

putea, dac.ă Je.am sintetiza, să formeze un Crez de viaţă lină 

curată; măsurată, 'singura care este capabilă să ne menţină îritr'o 
stare de ataraxie - lfpsă de durere - adică fericite. 

Reflexiunile filosofi..:e şi morale ale acestui scriitor, grupân· 
du-le şi concentrându-le, ar alcătui capitole speciale ; am consti
tuit din diferite extrase câte-va capitole, explfcând pe cât a fost 
cu putinţă, logica cugetării poetului. 

Primul capitol va fi acela, care are ca subiect : 

l . 

f'RINCIPIILE DE COND\.JCERE IN VIRŢ~: 
ClJM TREBIJE SA rRIVIM VIRŢR ~ 

Prima cor:idiţie pe care trebue s'o indepliniască un om spre 
a fi fericit, este de a fi înţelept; iar semnul inţelepciunii este stă
pânirea de sine, înfrânarea violenţei prin luciditatea spiritului. 

„ Forţa nechibzuită se prăbuşeşte prin propria sa 
greutate ''. 

Vis consilii expers mole ruil sua. 
•,.Departe de noi orce Jarrrţă şi mânie". 

pentru că: 

Procul onu2is eslo 
Clamor et ira. 

,, Mânia este o seu rtă nebunie". 

Ira j'uror brevis est. 

Lăsându-ne în voia pornirilor firii noastre, devenim din stă~ 
pâni, robi ai patirnilor; şi de aceia Horatius ne poYăfueşte : 

,,Cârmueşte-ţi sufletul care, dacă nu se supune, po· 
runceşte". 
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A.ntn111n1 rege,, qui ni'si paret, bnperat. 

O a doua recomandaţie, sp:-e a dobândi inţelepciunea care duce 
la fericire, este cumpătarea îil viaţă; să nu ne aprindem nici 
după piă.ceri, căutând,u-Je cu tot dinadinsul şi abuzând de ele-: 

11Despretueşte desfătările". 

Sperne voluplales ; 

căci nu ori-ce plăcere ne foloseşte, ci trebue să deoseb ,m p lăce.

rea cu adevărat utilă de falşa plăcere, care momentan ne sa
tisface, însă mai târziu aduce după sine un convoiu întrffl de 
s uferir:iţe : 

1,Este vătămătoare plăcerea· cumpărată cu durere". 

\cNocel en1pta dolore voluptas. 

Dar nici virtutea să ii ' o îndrăgim din cale afară : 
„lnţeleptul numească-se nebun şi dreptul.nedrept, care 

va căuta chiar virtutea mai n1ult de cât e de ajuns". 

I11sani sapiens 11on1e11 /'el'at, aequus iniqui 
· Ultra quam satis est, virtuten1 si pelal ipsa,n, 

Căci trebue să f ;n1 bine pătrunşi de urn1ătorul n1are adevăr~ 
<c Este o măsură în. lucruri, sunt în sfârşit margini ho
tărâte, dinco Io şi dincoace de care nu poate să. stee 
raţiunea". 

Est n1odus in rebus, sunt cerii denique fi.ues 
Quos ultra citraque neqail consistere J'ectun1. 

Totdeodată să nu trecem cu vederea forţa naturii, în1potriv.a că
reia nu suntem totdeauna în stare să · luptăn1; 

,, Oe-ai alunga natura cu furca, ea lotuşi iareşi se va 
întoarce şi biruitoare pe furiş va sdrobi dispreţul ne 
drept)). 
Naluran1 expellas {urca fan1en usque recurrel. 
Et n1ala perran1pet fi.1rtbn /'astidia vi el rix. 

Al treilea principiu, ce trebue să 
ticiţi, este indiferenţa, care însă 

respectăm în viaţă spre a fi fe
nu trebue . im1)insă până la ne· 

simţire : 
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„Să nu admiri nimic este aproape singttrul chip de a 
fi şi de a rămânea fe.cidt". 

Nil admirari prope res est llna, Nllmtci, 
Solaque quae possit facere et servare beq,tum. 

In iine, al patrulea sfat de urmat în viaţă este recreaţiunea spi
ritului, pe care nu tre bue să~l ţinem m,ereu încordat şi. frămftntat 
de griji ci, din când in când, la momentul potrivit, să-l lăsăm în 
voia lui, ba. chiar să i permitem şi cftte o abatere de la făgaşul 
obişnuit. 

ln cuminţenia ta mai lasă câte odată să pătrundă şi 
o nebunie . 

.IJfzsce stultitiam consiliis brevem. 

E plăcut să• ţi pierzi tt1i nţile câteodată. 

Dulce est disipere fn loco. 

Şi acum trecem la un al doilea capitol : 

Jî 

SCURTIMEA VIEŢtl 

Inţeleptul nu•şi merită numele, dacă nu ştie să se bucure de 
viaţă, care este efemeră, lepădându-se de dorinţe nerealizabile şi 

zadarnice : 
,,Durata scurtă a vieţii ne opreşte să ne făurim spe-
ranţe mari". 

Vitae sun1n1a brevis spem non vetat. inchoare longan1. 

Adresându-se prietenului său ·Postumus. poetul îi spune: 

"Vai Postume Postume 
Se scurg anii fugari". 

E heu fugaces, Postume, Postun1e, 
Labunttir anni. 

• 

Toate pier cu timpul, împotriva căruia nu putem să punem nici 
o stavilă : 

~Fuge tintreţea şi culorile vii 
Şi ne lasă oasele învălite cu piele gălhue". 
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Fugit juventus et verecundus color 
Relinqzzit ossa 'pelle amicta lu1·ida. 

căci cu toţii 

11Suntem pulbere şi umbră". 

Pul vis et umbra su mus. 

Şi, natural, aeum trebue să vorb?m într'un al treilea capitol despre : 

lll 

MOMR.T.ef\ 

Geniul morţii planează peste în t.reaga tire. Printre oameni 
el nl.l face nici. o deosebire de clasă socială sau avere: 

"Palida mo_arte bate cu picior egal atât la colibele să
racilor, cum şi la palatele regilor". 

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum taber nas 
Regumqrze lurres. 

Cu toţii ·trebue să ne plecăm capetele dinaintea acestei legi fatale 
şi implacabile : 

.. Pe toţi ne aşteaptă aceeaş noapte:'. 
Omnes una 1nanet nox. 

«'rrebue să călcăm odată pe drumul morţîi". 
Et calcanda seme[ via leti. 

Pe toţi valurile morJii ne împing spre acelaş liman : 

.. Suntem mânaţi cu toţii spre acelaş loc)), 
Omnes eodem cogimur. 

Acţiunea distrugătoare a morţii nu încetează o clipă măcar: 
,, Tiranica putere a morţii 
Răpit-a şf răpi-va neamurile". 

Impe1iosa feti 
vis rapuil rapiet que gen Ies. 

La capătul tuturor lucrurilor omeneşti stă ca o bţHieră-Nloartea : 

"Moartea este ultima linie a lucrurilor". 
Mors llllima linea rerum est. 

Jn faţa acestei triste perspective, vom găsi în capitolul al patrulea 
mijlocul de a suporta spectrul obsedant al Morţii: 
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IH.l(lJRA~Te De CLIPA De f:AŢA • 

Mtt te gAndi la viitor; valoare n'are de cât prezentul • 

.,,Nu căuta să afli ce va fi mâine". 
Quid sit {util.rum .cras fuge quaerere. 

,.Profită de moment>). 
Carpe diem. 
,, Voios primeşte daruri.le clipei de faţă». 

Dona praesen.tis cape laetus horae. 

Dac'ă este vorba să te bucuri de prezent, se pune între
bare, în ce cnip? Mai întâi vei lăsa de o parte preocupările 

materiale, căci în bogăţie nu vei afla fericfre. 

Poţi trăi bine şi cu puţin 
V ivitur parvo bene 

Cu cât vei strânge mai mult, cu atât vei dori mai mult; .satisw 
facerea unor dorinţi face să ·renască altele : 

Cei ce umblă d9pă multe. duc lipsă de multe. 
!Jtiulta petentibus desunt multa. 

Câte odată chiar bogăţia devine o povarăt care te copleşeşte, 
se preface într'o piatră grea care.ţi apasă sufletul ~ 

Fugi de un belşug obositor 
Fastidiosam desere copiam. 

Prin urmare, nu vei căuta fericire în bogăţie. Dar gustă, cât 
eşti tânăr, cu măsură, bucuriile dragostei, al~ muzicei, ale dansu
rilor, ale prieteniei şi ale vinului, care le cuprinde pe toate, 

V. 

\1lli1JL 

• 

ar putea forma al cincilea capitol al filosofiei lu'i Horatius. 
Jată cum înţelege poetul cultul viţei de vie. 
E iarnă ; zăpada încovoaie crăcile arborilor. E frig şi tu 
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pui din belşug lemne pe vatră. Afară e vijelie. Stai de VGrblrcu 
un prieten şi atunci, 

„Scoate dintr'o amforă Sabină 
Un vin vechiu de patru ani" 
Deprom,e quadrimum Sabina 
O Thaliarhe, merum dfota. 

Vinul îti va înveseli inima şi vei cugeta că viaţa e scurtă şi nu 
trebue să-ţi bati capul cu ce va fi mâine. Cât eşti tânăr, plim
bă-te, cânt~. joacă şi iubeşte o copilă, care să te aştepte într'un 
boschet tăinuit, 

11 Uşurează-ţi tot răul cu vin şi cântec 
Omne malum uino cantuque leualo. 

Căci ce nu poate beţia ? 

„Paharele pline pe cine nu l-au f~cut elocvent 
şi pe cine nu l-au scos din ghiarl'le sărăciei? '• 
J<"ecundi ca/ices quem non fecere dissertum? 
Contracta quem non in paupertate solutu1n ? 

De un singur lucru eşti obligat să ţii seama când bei : să fii 
cumpătat 1 să nu depăşeşti marginile îngăduite: 

ftN,u cumva să treci peste Garurile cumpătatului Bacchus. 
Ac nequis modici transilial munera Liberi. 

Căci atunci te dedai la violenţe ; de aceea : 
»Cuviosul Bacchus trebue ferit de gâlcevile sângeroase" 
Verecundumque Baccllum 
Sanguineis prohibete rixis. 

Moraţiu ne mai spune că găsim chiar în Istorie personagii în
semnate, cărora nu le-a displăcut un pahar de vin; 

„ Se povesteşte că şi virtutea bătrânului Cato 
S'a încălzit cu vin '1 

Narralur el prisci Catonis 
Saepe mero caluisse uirtus 

şi apoi „ După laudele ce le aduce vinului 
Se afirmă că Momerus a fost băutor de vin'". 
Laudibus arguitur uini uinvsus Homeru~ 

Vinul ttă trăinicie producţiunilor poeti~e~ 
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„Nu pot plăcea şi trăi mult timp 
Cântecele ce se scriu de băutorii de apă" 
Nulla placere diu nec vivere carmlna possunt 
Quae scribuntur aquae potori{Jus 

Un al şaselea capitol ar cuprinde: ; 

VI. 

E:LOGIILc VIRTUTll 

Peste toate faptele omului tr~bue. să domniască virtute~ ; tn fata 
ei să dai deoparte totul. 

' «:Toate să le socoţi mai mici decât virtutea>). 
Cuncta putes una virtute minora. 

In viaţă, cugetul să-ţi fie fără prihană şi nu vei fi mulţumit de 
tine insu-ţi decât atunci când se va putea spune că eşti : 

((DJntr'o bucată în viaţă f>Î cu inima curată» 
lnteger vftae scelerisque purus • . 

lnsăşJ organizaţia socială nu este cu putinţă să dăinuiasc;Ş fără 
un fundament mor:al. 

c1Ce folosesc legile· zadarnice fără moraquri? 
Quld lege,,:; sine moribus 
Vanae praficiunt~ · 

Dar nu frfca şi constrângerea să te fa.că vif tuos 

Celor buni nu le vine să păcătuiască de dragul virtuţii. 
Oderunt peccare boni virtuiis ainore 

Şi atunci, sub oblăduirea virtutii· şi conştient de rostul tău pe 
lume, nu-ţi va fi teamă de nimic. 

a:Pe bărbatul drept şi stăruitor în scopurile sa!.e 
Chiar dacă, surpându.-se. bolta lumii 
S'ar nărui,dărămăturile Hvor lovi fără să-l îr.spăimânte» 
Juslu.m el te11ace1n proposilf virum 
Si f ractus illabatur orbis 
lmpavidum ferlenl ruinae. 

La aceste ~ase capitole am mai putea adăoga o seamă de cu· 
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getări, resultate din spiritul de observaţie şi din experienţa poe
tuJuî, ca de pildă: 

o:Nimic nu H-i greu oamenilon> 
Nil rnottalibus ardui esl 

crNu ni-i îngăduit să ştim toate» 
Nec scire /'as est 01nnia 

«Cel ce a început un lucru, 1.a şi făcut pe jumătate. 
lndrâzneşte să fii ioţelept. fncepe». 

Din1idil1n1 fapti qui coepiţ habet. Sapere aude. Incipe. 

«Viaţa n'a dat nimic oarnenilor 
Fără multă trudă» 

Nil sine n1agno 
Vita labore dedit ,nortaiibus. 

Şi am mai avea de înşirat încă multe din rnărgăritarele, care 
strălucesc în opera lui Horatius. Dar t.rebue să ne mărginim. 

Ceeace am urmărit în această mică încercare a fost stabi
lirea unui adevăr, anume că; poeţi i antichităţii latine puneau în 
operile lor, ca şi Elinii, nu numai vis dar şi cuget. 

Rari sunt poeţii moderni, pe care să-i preocupe, ca pe 
Alfred de Vigny şi Sully Prudhomme de pildă, Ideea. Dacă vre
unul se aventurează în lumea ideilor, se mulţumeşte să emită cu 
gravitate comică formule găsite gata, fără miez de adevăr scos 
din experienţa vieţii sale. -

Asemenea, la filosofii moderni nu găsim po~zie; a fară de 
câteva excepţii, ca de pildă Guyau, ceilalţi au transformat specu
aţiunile filosofice într'un fel de r..oresponder.ţă cifrată, pe care 
0 1 0 poate descurca decât cel iniţiat. 

Se impune, deci, neapărat, o primenire1 am dori o intelec· 
tualisare a poesiei şi o poetizare a cugetării. 

St Sf'pt 19-21, Constanţa. 

__ .,._,.,. __ _ 
G H· T O M A 

p~ofesor 
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Lf\ DRlJM 

Prin câte locuri am colindat, unele pline de măreţie, 
măreţie apăsătoare, cum ar fi prin potecile munţHor în 
vânătorile mele, sau prin regiunile păduroase ale dealu
rilor i unde mi-am legănat visele şi toată copilăria, nici un 
colţ de pământ nu mi s'a alipit rnai mult de suflet ca 
pământul dobrogean. Şi totuşi, fără să-mi pară curios, nu 
ori-ce fire se poate alipi de acest pământ. 

- Oe găseşti tu p'a.ici m' a întrebat într~ o Z'i un prie .. 
ten-pe această bucată de ţară, bătută de vânt şi cu 
faţa pământului ondulată? în acest colţ de lume în care 
numai un sărman rege Lear ar mai putea fi încoronat ? !. 

* 
Zorii de aur ai dimineţii mă chiamă la drum. Spui 

tătarului meu să înhame caii, cari bat sgomotos în grajd 
şi ronţăe ovăzul; şi tătarul, mai .voios ca întotdeauna, tp
carcă cu fân uscat şi mirositor căruta ferecată şi unsă 
de cu seară. Caii nechează strânşi în hamuri şi, afundat 
tn fân, pornesc la drum, îmbătat de aerul răcotos al ce
lei mai frumoase dimineti de Mai. 

. Ies prîn bariera oraşului şi înaintea mea se întinde 
covorul inveriit al holdelor de grâne, pătat de roşul a
prins al macilor şi albastrul cicoarei, de par'că făşii de 
purpură şi făşii de cer s'au desprins din nu ştiu ce stin
dard Sdrenţuit. 

Ca un sol al acestui pământ iubit, mă văd purtat 
peste dealuri şi P<?noare, ocolind tranşee, urcând şi co
borând coastele uşoare ale drumului fără sfârşit. 

- Astăzi sunt al tău, al tl:\u şi al meu ! Sânt frate 
cu iarba, cu dropia, cu focul din picioal'ele şi nările caift 
tor, eu tine de·avalma, pământ dobrogean! 

Al tău sânt astăzi ; în mădularele tale, în seva bu
ruenilor ! Vorbesc prin sâsâitul ţânţarilor şi al miilor de 
~reeri şi ~ândlţci ; ~'aplec şi mă răsfăţ în bătaia vântu-
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lui ! Ce dor tnă chealuâ să mă topesc în pământul tau. 
mănos.?. . 

Tătarul, tovarăşul meu, lasă hăţurile în · voie şi fe
ricit şi el ca şi mine, prinde a cânta un cântec tătăresc. 

Ciocârliile îşi iau sborul dinaintea căruţei şi graurii , 
în stoluri se'nnalţă şi cobor din grtlne sau I fâneţe. Câte 
un drumeţ fereşte din cale, se opreşte şi se uită în urma 
noastră ; câte o căruţă tătărească scapără în aceiaşi goană 
pe lângă noi. 

Din vârful unei pante de drum se văd în zarea albă 
siluete întunecate de pomi şi, printre ele, se lămuresc a· 
coperişuri de Gase. 

-Abdula ! iice tătarul, intorcându-~i capul spre mine. 
-Abdulah ! răspund . 

• 
Din nou coborâm şi satul dispare. 
Pe aripi de vânt vine până. la noi,. în răstimpuri. 

lâtrat de câini şi nu de departe sunet d~ tălăngi şi behăit 

de miei. 
Incă un deal şi o vale şi iată-ne în Abdulah. Soa

rele e de-asupra noastră. Hanul de la marginea ·satului stă 
închis, cu ferestrele oblonite .. Maşini vechi de treerat stau 
de-.a valma cu pluguri şi secerători, într' o 'curte largă, 
plină de burueni. Un câine latră după noi ; copii fug din 
drum. Străbatem satul în mers potolit. La eşirea din sat 
este un puţ cu ghizduri de piatră, umbrit de Qălării. Ne 
oprim. Talarul sare din căruţă, scoate căpestrele cailor, 
îşi ia găleata, pe care o leagă cu o. fringhie şi-i dă dru
mul în puţ. 

Plecat pe marginea ghizdului, trage cu mâinile-i 
vânjoase, cu mişcări repezi? găleata, care apare legănân
du-se, lăsând să cadă picături ]ungi şi reci. 

Caii întind nerăbdători capetele spre găleată şi, cu 
sorbituri prelungi, o golesc în câte-va clipe. · 

Mă întind în căruţă pe fânul aşezat şi cu mâinile pe 
după cap privesc cerul senin. Inchid ochii. Trupul începe 
a se desmorţi · şi o odihnă plăcută mă co prinde. 

Şi, cum stau aşa, o melodie molconă şi dulce, cu 
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cuvinte într'aripate, oare cresc din ce in ce mai lămurit, 
mai sonor, îmi farmecă auzul: 

Sus e luna, jos e norul, 
Oeparte-i mândra cu dorul ; 
Departe-i mândra, departe ; 

, Două vămuri ne desparte 1 
Două vămuri şi·un deal mare, 
De n11 poţi trece călare. 
Dar nu-i vina calului 
Nici a potcovarului, 
Ci e vina mândrei mele 
C'a pus casa 'ntre vâlcele. 

Cântecul se aude tot mai aproape; tot mai limpede, 
şi deodată încetează. 

Mă ridic. 
O fată sveltă, cu faţa. bronzată, v1ne la puţ ca să·si 

adape caii. Scoate din bălării o găleată. 
Tătarul meu îi ia găleata şi ţirea s'o ajute. 
Rezemată de cel mai bătrân dintre cai, priveşte la 

mişcările iuţi ale tătarului. 
O întreb: 
- Cine te·a învăţat să cânţi aşa de frumos ? 
Ea ridică ochii spre mine, apoi îi lasă 'n pământ : 
- Cine să mă'nveţe ? 

De unde eşti ? 
:- Dup'aici 1 · 
- Ai cui Bunt caii ? 
- Ai mei. 
- Mai sunt ptaici fete aşa de frumoase ca tine ? 
Ea scoate un chiot, se 'ntoarce şi fuge. Caii ei, cu 

setea potolită, smulg linişti~ din buruenile de Jângă puţ' ; 
ea rupe o buruiană şi dă după ei; iar când se depăr
tează, începe iar să cânte. 

Tătarul e gata. Căruţa e smulsă din loc şi pornesc 
înainte, urmărit de chiotul tinereţii, prin ierburile înalte, 
cu miros tare, ale .stepei, · departe de lume, departe ..... 
Căci acesta este drumul ce l-am ales în viaţă. 

oR. GEORGE UL!ERU 

www.ziua constanta . ro 



E"XCURSIR D-Ll.lt E"M. DE' MRRTONNE" 
IN D0t3ROGER 

In z:j}ele de 8-10 Sept. a. c. d. Profesor Em. de Martonne,. f 
cunoscutul geograf dela Sorbonne, însoţit de câţi-va studenţi 

francezi şi de câţi-va geografi români, a străbătut, intr'o excursie 
de studii, partea de· nord a Dobrogei. Itinerarul a fost urmă
torul: GalaJi-.lsaccea-Nicoliţel - Sarica-Tulcea; Babadag -
Cineli-Ortachioi; Cerna-Măcjn-Brăila. S'au · făcut ascensiuni 
pe vârfurile dominante, de unde privirea poate cuprinde o mare 
întindere · de loc şi anume; p_e dealul Teliţei, Penistepe, Enisala 
(cetatea), Consul şi Iacob-deal. Re:iultatele, i11 linii generale, pri
vitoare la morfologia nordului Dobrogei, aşa precum au fost 
coţnu n icate de marele geograf însoţitorilor săi, sunt următoarele : 
s'au distins două platforme : una superioară şi una inferioară, 

precum şi o terasă de abraziune - fluviatilă sau marină, rămâne 
de cercetat. Semnificaţia acestor platforme de asemenea rămâne 
de cercetat. S'a accentuat, de pe vârfurile Denistepe, Oon~ul şi 

Iacob deal, asupra caracterului de avant-stepă al Dobrogei nor-
dice, cai acter care explică într'o măsură oarecare şi morfologia 
reg,unii: basfnuri umplute prin sedimentare eolică şi vârfuri 
pietroase, ce se ridică deasupra mantalei groase de loess din văi. 
Oe pe dealul Telîţei s'au făcut constatări asupra Jacurilor Basa
rabene, clasificându-le; iar· de pe Iacob.deal, asupra bălţii Brăilei, 
urmărindu-se bine, în acest an de secetă şi de scădere sensibilă 
a apelor, modul de formare al bălţii şi originea unor Jacuri. 

Excursia aceasta, la care autorităţile administrative ale jude·
ţului Tulcea au dat tot concur$ul lor material, cu o deosebită 
însufleţire, a pus oarecum cât-va din jaloanele viitoarelor cerce
tări morfologice asupra Dobrogei de nord . 

Geografii, cari au participat la ea, şi-au putut reaminti 
metoda de cercetare morfologică întreb1..inţată de americanul 
Davis, iar cei cari au mai străbătut aceste ţinuturi în excursii 
identice, şi-au putut întări anurnite convingeri câştigate mai 

• 
înaiote. 

C. BR.ĂTESCU , 

www.ziuaconstanta.ro • 
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Q f-f.\FTA ClJLTURPiLĂ 
NE"OBl~NUITĂ 

4sB 

Atragem atenţia Onor. Minister al Instru,cţiunii publice asupra 
vrednfouluî revizor şcolar al jud. Tulcea, d-l · Radu Topor, care, în 
dragostea sa pentru propăşiFea culturală a Judeţului în care işi des
făşură activitatea, înttebuinţează orig,ina!ul mijloc de a distribui cu 
kilogramul pe la măcelari şi alţi negustori Tulceni, reviste plătite în 
abonament de cltre şcoli, sau· trimise spre distribuire, în urma unei 
îat,elegeri verbale, precum ar fi revistete «Lamura» şi «Analele Do
brţ)iei». 

Cu a~eme.n.ea revi2iori şcolari nădăjduim că in cel mai scurt tirnp 
Bob..r.-0gea. noastră îşi va atinge idealul t>ultural spse care n ăzueşte. 

ll recomandăm atenţiei speciala a d-lui Ministru al Instrucţiunii. 

REDACŢIA ŞI AD/<\INISTRAŢIA 
,,Ana.lele Dorn·ogei" 

ERATA 
-=-

La pag. 314 rândurile 14- 15. să se citiască: «Ceva .mai târziu, 
la. îuce-putul ,domniei lui Oons.ţantin VHI (1026-7), când Pecenegii ele . .) 

• 
www.ziuaconstanta.ro 
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