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FENTt,:U CALLATIS 

'l'ările de veche civilizaţie din Apus, în dorinţa de 
a cunoaşte cât mai mult din tainele trecutului, .cu care 
se lărgeşte şi ·se îmbogăţeşte viaţa prezentului, me1·g în 
ţinuturile d.epărtate, de cultură antică, ale Răsăritului, şi, 
cu mijloace din belşug, sapă, cercetează, puulică nenu-
1nărate lucruri nouă asupra Acelora, dela cati, în 1nare 
pa1·te, se trag gândurile şi faptele noastrt de azi : G1·eci1 

Egipteni, Asiro·Babiloneni şi alţii. . 
In ţara noastră există încă destule urm,e ale vietii 

de neasemănată a1·monie - pa1·e, pentru totdeauna tre
cută - a Elenilor. 

Ce-a fost in Tomi, e pietdut. Otaşul banal de azi e 
aşezat deasupra şi turteşte cu masivitatea lui inertă mor
mântul contemporanilor lui Sofocle şi Fidias. 

1-Iîstria, cu mai 1nult noroc, a rămas nept·flfanată de 
aşezările moderne. Barba1·ii trecuţi şi pl'ezenţi au furat 
ce-au putut din ruinele ei. Dar locuinţe urâte şi stupide 
n'au clădit in singurătatea senină a ruinelor ei. Inchină
tori tnarei ei amintiri, noi chemăm azi cu iubire şi pietate 
la sfânta lumină a zilei umbrele anticei e.etăţi ·şi, ca oa
meni, ce-au fost, ei su1·âd din nou bucuros la blânda 
mâogâ.iete a cântecului amintirei~ 

Şi, între nenol'ocirea To1nilor şi soal'ta bună a H,s
triei, ~tă Callatis. 
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M.ândră şi vitează, credincioasă şi strălucită, se ridică 
fiica Heracleei dorice, fiică ea însăşi a l\{egarei, de pe 
melancolicul ţărm corintic, sunt acum 2500 şi apoi 2300, 
şi a.poi iarii 1800 de ani, cu temple şi portice, şi teah·e 
şi gimnasii, cu totului tot de marmo-ră. 

De-asupra ruinelor ei s 'au sălăşluit intr'un biet tâi·g 
sărac. şi urât barbarii vremilor noastre. Pelica.tele relief e 
funebre de marmoră, aburite de uşoare culori care se 
adăogau Jucirei prea albe a pietrei, sunt azi material de 
ars var, pentru g~nialii turco··tatari ai prezentului. "i 

Am ~pus Puternicil,or z\lei, i-am rugat, să aşeze co, 
cioabele contemporane ceva mai departe de sacrele ruine. 
E loc destul iml)rejur~ Dar cu cine să te înţelegi ? Nu 
sunt eu insu-mi un pribeag rătăcit, cu vi~uri .din altă lume 
in mijlocul celor ce au interes numai pentru ce e in1bui
barea greoae a trupului, dar nu au nimic pentru bruma 
de suflet câtă a mai rămas pâlpâi~d în bietele lor fiinţe 
de o clipă, • 

Callatis ·se va acoperi încet de urâţenii moderne. 
Anticii vor de>rmi încă mult subt moloz. Bucuria lor copi
lăr~aseă - spusă pe atâtea din pietrele lor de morn1ânt
de a mai vedea. odată buna lumină a Soareluî. nu le va 
fi sortită. In mormintele artei şi vieţ.ii Jor se vor coborî 
subsolurile măcelăriilor şi cârciumilor moderne Din mar ... 
morele lor vor face mortar şi piatră de clădit la cază1•
mile lor informe. 

Dar eu atunci voiu fi, insu-mi, de mult trecut la 
umbre. Şi, cine„ştie, urmaşii, mai înţelepţi ca tovarăşii 
mei de vis, îo zilele cele ciudate de azL vor fi de părere 
că e naiv şi neeconomic a nu utiliza aşa nişte excelente 
cariere de · piatră, gata lucrată, cum sunt toate ruinele 
greceşti şi romane, ale Patriei noastre de azi. 

Şi totuşi, o litanie, o plân0ere, o amintitoare cântare 
de dragoste, va fi răsunat .şi pentru Callatis1 înainte de 
a fi plecat eu la umbre. 

V~Slt.E PÂRVAN 
Profesor la Uni 'IPtstt. C:! in Bucur~şti. 
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,.BULGA.Rll>t LUI B0SCOVICH *J 

Pentru studiul Dobrogei în .sec. XVIII memoriul lui 
R .. G. Boacovich: Giornale di un vlagglo da Consianti
nopoli in Polonia, Bassano, 1784, 1J se înfăţişează. ca 
cel mai veridic şi mai amănunţit izvor de , infarmaţiune 
geografică şi etnografici, Polemica dusă în jurul vechimei 
elementului românesc sau bulgăresc în Dobrogea a .uti
lizat pe acest autor din amb_ele puncte de vedere. B.os
covich pomeneşte şi pe Români şi pe Bulgari ; .mai . mult 
însă pe aceştia din urµiţ, lucru care a fost exploatat din 
belşug de învăţaţii bulgari. Crţd că o citire atentă a 
lui Boscovich şi o .confruntare cu alte izvoare contim
porane, poate arăta că adevăru} este altul de cât cel ad
mis tacit de noi până acum şi proclamat triumfător de 
vecinii noştri. ,,Bu1garii" lui Boscovich nu sunt atât de 
Bulgari pe cât se crede. 

Acest autor numai rar poate da indicaţiuni .exacte 
cu privire la naţionalitatea locuitorilor, făcând parte din 
convoiul unui ambasador englez. Boscovich trece repede 
prin sate şi numai la popasuri . mai lungi îşi .putea da 
seama lesluşit de deosebiri naţionale. Aşa menţionează 
la lenibazar, tocmai lângă Varna, o ,,famiglia valaca" (p. 66), 
pentru că doarme în casa ei. Tot aşa „Ieniltioi" e men-

ţ) Acest articol a apărut întâi în « Lui Nicolae lorgn, Oinăgi_n» 
p. 313-318. F.d. Rm:nuri. Craiova 1921. 

1) Călătoria fusese făcută în vara anului 1102 
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(ionat ca 1ocuit de „cristiani che parlavano la Jingua Va
Iaca"' '{p. 8ti) pentru că· popasul de noapte se face incase 
româneşti. Altfel el se crede achitat cu menţiunea «cris
tiani » sau «-cristiani bulgari l)·. 

Ca şi la călătorii dinaintea lui, interesul mare eril men
ţionarea populaţiunii creştine în această parte a impără
tiei turceşti. De aceia distinctiunea intre creştini şi musul· 
mani nu lipseşte niciodată. Când se pomeneşte „cristiani 
bulgari'! nu înseamnă numii de cât că. Duscovich s'a 
gândit să dea o calificare etnică. L~ el toată ţara de 14l 
Balcani Ja Dunăre rar este 11Turchialt (p. 79J 82). dar 
mai întotdeauna ,,Bulgaria" (cuprinzandu•3e aci si Dobt·o
gea). Aşa la p. IV; ,,attraveraando la Bulgaria e la Mol~ 
davia; p. 94: la Galaţi e gă.zduit intr'o mânăs[ire, care 
ii pare magnifică, faţă de acele „case de villagi d.i Bul.ga· 
ria" ; cf. pp. 80, 81, l 03, J 04, etc. Locuitorii creştini ai 
acestei ,,Bulgaria~~ sunt deci pentru el, de câte ori nu 
are alte indicaţiuni mai precise, .,,cristiaui bulgari"', fiindcă 
locuesc în c·eia ce el numeşte ,,Bulgaria''. Epitetul se 
refer4 de multe ori la un fţpt geografic, nu etnic, în
tocmai cuu1 la l;;auterer şi Mihanovici de mai târziu (1782-~{J 

. ~,bulgarisches Dorf" şi ,, wallachisches Dorf'' înse a,mnă : sat 
de pe malul drept şi sat de pe malul stâng al Dunării 1). 

Aceasta nu este numai o hipotez!. Sub Bulgarii lui 
Boscovich se pot dovedi, în Dobrogea, Bon1âlli, O primă 
dovadă e cu salul Ballagikio;, pe care Boscovlch îl des
crie ca format din două erupe de case depărtate înll·e 
ele de un sfert de milă. Intr'o parte locuiau Turci, în 
cealaltă „cristiani hulgal'iH. 1nvăţaţii bulgari s'au grăbit 

să aducă aceasta menţiune ca argument despre pnpulatia 
bulgărească a acestui sat şi de aci despr~ preponderanta 
Bulgarilor în Dobrogea. pe vremea lui Boscovich.-Avem 
tnsă isvoare ou care putem controla spusele lui llosco
vich. Harta J Plans der 'lifolddu, Basarabierz, Ufld l\ra.-

1). V. memoriile lor pubiicate N. l>ocan., Exµloraţiun.i avstriace pe 
Dunăre An Ac Rom, Secţ. Istor., Ser·a II, T9m XXXVI ,1-01:i-11114~-Cr. 
la Paul din Alep. satele de „cJ:rştini btil[J!t·Tt" din Dobroe;ea. AsuprR. IN· a 
avut îndoeli d. N. Im•ga, c·at'e propl1oe: _,.sate d·e C1\ Şlini din J{1dga-rir.l'. 
(Droits ·tiationa11x eţ paliMque.~ des RMt4~<tins dans la- Dobl'oaea, Iassy, 
1917, p. 58). 
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lahey, nebsl nngriinfzerulen Theile.n von Pohlen und 
Balgaria1l"' lucl'ată între 17ti9-1774 1)-deci aproape 
contimporană călătoriei lui Boscovich, - înregistrează 
aceste sate cu două semn.e şi cu o singură nu1nire: Bale.. 
!ojes~j. Intr'o hartă de mai târziu, a lui F. Fried,!!) 
avetn numele ambelor sate ; Ba[iadzsi şi Balladzseszli 
care in harta lui F. von Weisa. 3) apar Balladschl şi 
Ballaschesli pe pârâul Ballasehesfi. Harta statistică rusi 
din 1835 4) at'e numai BalladJeşli, cu semn de silişte ; 
Ion Ionescu 5) : BalladJec.Jzti; Central Europa 6) : Balia" 
ceşti, etc. 

Se pare că satal, întemeiat de vre-un Baltagi, so!• 
dat purtător de baltag-şi Cantemir pomeneşte astfel de 
ostaşi în garda sultanei Valide-a fost poplllat în mare 
parte de Români, apoi s'a dedublat, aşezarea cea nouă 
luând nume ro1nânesc derivat de la aşezarea cca veclie. 
Răiboaelc l-au adus la o singură aşezare-şi e caracte• 
ristic că narnirca românească s' a păsf;rat, chiar când 
nu a mai f0st populat de cât de Tul'ci, cum îl arată 
harta lui Ion Ionescu. . 

De1::i numele satului de ,, creştini bulgari" ai lui Bos· 
covich era românesc. Satu l fasese îll,temeiat de Rnmâni 
ş i îşi păstreazâ numele românesc în toate hărţile vechi. 
Ar fi llefl resc · să a':Jm:tem că tocmai în v(emea lui Bos
covieh, Românii fuseseră înlocuiţi cu Bnlgal'Î într' o regi
une cate în ,,Plans" se arată ca intens populată de sate 
româneşti indis ;utabil-e : Dqjan, Si:h1'.ri9ul (Siriul), Tiki
le:ş(j> Gindereş 1.i (Ghi~dăreşti), S'krofe1~i, Gasine.J~i, (Hă
săneşti) , S traja, f( arpic:j. 

1) Hartă manuscrisă în co ·ecţiunca Academiei Romane; necatalogţtă-•. 
~. N. DOCAN o des,crie în : lAtcl·ă;rile ca;rtoyrofice clespre războiul lli:n 
1787- 1791, An Ac. Rom, Secţ. Istor., "Seria C1, Tom. X.XXIV (1911- ! U121 
p. 1269-70 Asupt·a importan!oi acostei hărţi am atras atenţiunea în: Ro
utii,uii c'Ua Dobro{Jea, ele pe o 1uu·tă clin circa 1769-74, în Anal!\le Dobro, 
goi, I (1~20 ), p. 5a2 - ri!JO. 

2). F. FaIED, Carte ,le la Mol<-Zavie, Valachw, Bessarabie atice lq, 
T1·a.nsyluc111rie et le~ Bucovine, )Vienne. !828. 

HJ. F. VON VEISS, Cnr.te (ler E1wopaeisc1reti 1,'urkeJf, '\Vien 1821), 
4) • .li supra ei v. G. VALSAN, O fas(i în popu.larea Ţărilor roiiianeşti 

Buletinul R R. R Gen~rafie, j 912 
o. ION 10NESCU, Es01tt·sion O,!Jt'icole !lCIAlS la Dob·rouclja, Const.anti~ 

nople, ·f851. 
6.), J. SCHEDA, Gene1·at-Ka,;•teiles oesterr.. J{aiserstaate11, etc. '\Vien 1856 
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· · De altminteri chiar Boscovich ne oferă argumente 
ca s~ putem contesta afirmaţiunea sa cu priviri la naţi
onalitatea locuitorilor. Convoiul în care se află călătorul, 
de frica ciumei, nu intră în sal, ci se opreşte, pentru 
popasul de noapte, în marginea satului turcesc, în cor
turi. Satul turcesc singur era lângă drum. Satul ·cre.şlin 
se afla ascuns mai departe în susul văii. l3oscovich ada
ugă: >,si parlo anche con alcani de crisHani'\ care nu 
mai sunt numiţi Bulgari. Forma refiexivă a verbului per4 

mite presupunerea că nu Boscovich în persoană a voT· 
bit cu sătenii. Din text e sigur că Boscovich nu a cu~ 
noscut direct satul creştin şie posibil să nu fi vorbit nici 
cu sătenii din el. 

Acesta nu e singurul caz. ,.Sarakioii' e numit de 
Boscovich „vHlaggio cristiano di 150, case in circa''. Aci nu 
se preciseaiă n,aţionalitatea. D. Iorga a arătat că satul 
era românesc, după menţionarea pre-atului care depindea 
de un Episcop al ~Ioldovei. Cred că pasagiul lui Bosc.o
vich oferă un alt argument care nu a fost luat în seamă. 

In acest .sal Boscovich e nevoit să vorbească cu 
gazda lui prin interpret. Boscovich era tnsă ragusan, 
slav de origină şi se înţelegea bine cu Bulgarii, cum sin
gur arată aiurea (.p. 31). Creştinii din Sarai nu erau deci 
Bulgari; ei depindeau de o episcopie moldoveană. Am · 
bele argumente se întregesc spre a stabili definitiv nati
on alitatea românească a locuitorilor. 

In lumina acestor exemple se poate judeca mai bine 
menţionarea la Boscovich a satului ,,Dajakioi, villaggio 
ben grande di 300 case tra Tutche e Buf gare" (p. 85). 
Numirea tu l!ceascâ, pe- care o mai găsim în harta Me
siodacului 1) e de aceiaşi categorie ca Balta gtkioi , Sara
kioi şi Ienikioi, pe care il vom vedea mai la vale : e co
relativul turcesc al unei numiri care, la a ceastă epocă, 
.exista şi în româneşte, dar pe care Boscovich nu o pu· 
tea auzi, fiindcă în convoiul său călăuzele erau numai 
Turcî şi Tătari. Daiak·oi corespunde lui Dăie1ri de aziţ 
care trebue să se f1 pranunţat .Dâiani,-cuci al1fel nu 

. ~} .N. IORGA, O liartă a '.(.'ăr ii-P.gm~eşti şi un eeograf dobrogean din 
cnea1 l , 80. An. Ac. ~om., Scccl Istor . .. ena Ir, Tom. XXXVI (1913- 1,,t. 
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ar fi explicabil cum s'a păstrat sub această formă pe 
atâtea hărţi vechi. Pia ns (1769-74) îl înregistrează Dojan,. 
F. l. GUssefeld (1785) 1), Da.ia, Fried şi Weiss {1828-29} 
D~jan, Harta statist1că rusă (1835) Doiani, Ediţia Atla
sului Stieler d;n 1884: Dqian; Ion Ionescu (18al): Da
Jeni ; Centrat Europa ( 1856) : Doicni, etc. 

Cât despre casele ,,bulgare", ele îmi par tot atât de 
bufgare ca şi cele dia B·ăltăgeşti. Boscovich, care face aci 
un scurt pop-as de amiaz, nici n'a avut vreme să-şi dea 
seama de naţionalitatea locuitorilor. N'icăeri aiurea, în 
toată literatura folosită în deshaterea chestiunii etnice do
brogene, nu sunt menţionaţi în acest sat Bulgari. Ro· 
mânii apâr însă în număr de mai multe mii dela 1603 
{V. Alvise Radibrati apud N. lo.rg1> Dro!ts nationau:JJ, etc., 
fiarta statistică rusă din 1835, arată în jurul satului o 
toponim;e exclusiv rom-ânească: Rotunda, G-rope1i (Gro· 
pile;. firecafeia (cf. satul Freeăţej), Sermurofu (T.ărmuro· 
iul?) Doia11ilo {r)-Ostrovul, Libodoiu (Lebădoiul), Detu
natu_, Verig1.1 Stoeneşti, etc: 

E interesantă menţionaPea în fruntea satului a unui gu
vernator, care -poartă titlul de Voeuod (p. 84), ceia cc
aminteşte pe ,,Dllmnul Constahtin, Boer de ~lăcin'' al 
poeziilor popuiare dobrogene 2) . 

Ut·cănd râpa de la Dajakioi la Ienildoj, BfJşcovich 
trece fără: să se oprească, pe lâng satul Taschl>LlfllLt , cu 
50 de case ntt'a Turche e Bulgare''. Această fixare a 
naţ.ionali tăţti din fugă îmi pare prea p.robtematică spre a 
insista asupra ei -Satul care se pare că a avut o viaţă 
trecătoare, e înregL)trat şi la Th'Iesiodacul, pe malul Du· 
nării. Pe alte hărţi nu-l rat\i găsesc, D. A. P. Arbore 3) 

crede că se afla lângă la..;ul Razim, unie şi azi există un 
deal 1'aschburun (sic). 

i). F. L. GUSSEFELD, Cha•to v:on det Mt)ldau und \VaJacliey, etc. 
N urnberg, 178o. 

21. 1'oeuozi mai erau şi ln allc părţi ale Tnrcleî, V. Cronica expedi~ 
ţi ci T~1l'cilor î_n Jl,foreeQ-, e~llată de d. N . !ORG·~, p. 40- şi. noi a; pentru Ai~_11i. = guvernatori la 11,,tar .. , 1b p. 1 ; pentru boenî D0brol{e11 afara de poez111c 
popnlare. - tlqrada, nrăt~scu, -Y. şi Palaţinul de Kulm: 150 boeri îri Do· 
hl'bgc-a, în N. !ORGA_ . • 4.cte şi frct{JllH'llife I, p. fJ3, • 

3). P . ARBORE. Di1i et1~ografiţ1, Dobr9.gei: .Aşezti,·ue Bulg<t>-rilm-, Ar111-
va Dobrog<d J, 'H)16, p. 27. Având în vedere textul lui Bosco-vich, e greu 
de admis această identificare. 
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Boscovich mai înregistrează un sat Jenikioi, unde 
convoiul găseşte popas de noapte în cas,e sărace dar 
curate de creştini ,,che parlavano la lingua Valaca'' (p~ 86.) 

Acest sat este Satul-Nou, după posiţie, după popu„ 
laţie şi după nume, care nu e de Gât echivalentul nume· 
lui românesc. 

Nu cunosc nici o altă hartă care să·l inregi'streze 
sub forma lui Boscovich, care, cum am spus, era informat 
asupra numirii satelor de călăuze turceşti. F. fried are 
un Talaresk in apropiere,-numire românească arătând 
că pe lângă un saţ românesc se mai af!a şi altul tătă-

. resc, care căpătase un nume de la Români. F. von Weisa 
înseamnă pe apa Cernei un Tschenlkoi. Acesta nu cred 
să fie Ierukioi, ci Cernikioi, un eluhlet al satului Cerna 
{ vezi~l in lista satelor dispărute Ia Jon Ionescu, care are 
pc Cerna intre satele existente) Forma curat românească 
apare pe harţi curând după călătoria lui Boscovich. F. L. 
Gitssefeld (L785) înregistrează in acest loc Nou; F. Jos 
Ruhedorf (~lappa specialis Walacltiae, 1 '788J il are sub 
formele : Nai, Noen, p,use alături ; F. Fried: Sal onou ; 
F. von Weiss : Sataaou, etc. Savantu] bulg-ar d. A. lschir
koff, ii numeşte Eni-keni şi Nouo-Selo ,,,ou bien en rou· 
marn Satu Nou". D·sa afirmă grav 1) că în acest sat au 
venit din Basarabia, Bulg,ari în 1858, iar Români in 1860 ! 
Deci tot Bulgarii sunt mai vechi-cu doi ani! - Că Bul
garii au venit atunci, este toarte probabil~ Dar Românii 
erau şi pe vremea lui Boscovi~h-cu permisiunea d-lui 
lschirkofft care a citit pe Boacovich-şi ştie să-l apreci
tze deosebit când vorbeşte de Hcl'istiaoi bulgari''. 

N llmele românesc păslt'at în atâtea hărţi v~chi arată 
eii, cel puţin din vremea lui Boscovich până a~r, l{omti.
nii au continuat să populeze neîntrerupt salul. 

G .. VĂLSAN 
Pi;ofesor ia Universilalea -xlin Cluj 

• 

1). A. I )ClilR!{OFF, L~ Bulg~res en_ .Dohroudja, U.crn.e 1019, p. 160. 
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IN JURUL „ALEXANDRIEf". 
« PAŞTELE BLAJINILOR• ş i altele. 

L Numărul din Oct.-D~c. t921, al revistei de faţă repra· 
duce (p. 578 sqq) un articol al d·lu , 1'h. . Sperantia asupra Bla
jinilor sau Roh11u1.nilor, în care excelentul anecdotist ajunge la 
rezulta tul, sensat1ona:J, că „l{olunarrii -sau Blajinii sunt lîomâni, 
adecă frati de-ai noştri 1 pe cari i am lăsat, nu peste /\ilare, ci la 
Mare, în parte 1. unqe se vars1 apele Bucovinei, adică în DobJo. 
ge~". Aceasta, din cauză că in cut-are ver:;iurie bu;ovine1111 a 
credinţei d~spre Rohmani S! spune că ei „trăes: p~ lângă ~lare. 
pe undi! S-.! vars1 ai)~le din Bucovina, în tara păgâneas:ă". 

t\-lonografia Sărbătorile la llonlâni a răposatului p-ărinte 
,ll<trlan, totuşi, din care şi .a cules d. Sperantia .argumentele" şi 
la care trimite odată, i-ar H putut arăta, că ipoteza d sale nu se 
sprij 1nă pe nimic solid .şi că, asupra originii R0hmanilor, s'au 
exprimlt de m uit păreri fără de as'! mă111,e mai plausibilt?, 

11 /Iov1nanU, numiţi altm;ntrefea şi llognzani, Hocbmani şi 
Blajini",- se poate ce:i acolo, în vol. TIL p. 171, sqq, sub tit· 
Iul de Paştele Blajinilor, - ,, sunt, după credinţa şi spusa llo· 
mAnilor din ceîe mai multe părţi a1e Bucovinei, un popor creş• 
tin, care locueşte intr'o ţară d~părtafă. ln:;ă cum se numeşte tara 
a:eea ş: în care p 1rte din lume se afiă ea, nime nu ştie cu si-

. guritate. Aşa, no n1:nii d:n Volovăţ şi c~i din Qjra Humorului 
cred şi spun că lloc,11anii, numiF de c~i din urmă Ilohnlani Şi 
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Blajini, locuesc lângă apzle cele mari, în care se varsă toaf e 1:) 
râurile, pâraele şi pârâiaşele; cei din Boiaq şi Cernăuţi iic că 
trăesc într'o pustietate mare, pe ţărmul Mării; cei din Suceava, 
Rădăuţi şi Fundul 1\loldovei spun că trăesc în Ostro(ivele Jlărl

lor ... ; cei din Mihalcea spun că Rohmanii sunt Români 2) ca şi 
noi. ha încă mai buni decât cei din Moldova şi că ei trăesc foarte 
departe peste !lare, to :mai acolo de unde-s .Jidanii, la lerusafl 
lim, dar mai încoace de ei. .. ". 

l\Iai precis (I?, 173, nota 5) : Roh m an ii sunt 1,n işte că!ugări. 
cari Crăesc fn puslie", nişte ,,pustnici, cari postesc 0pt săptămâni 
şi au Paşti abia atunci când văd că vin coji oe ouă pe râurlu. Căci 
la Paştele noastre, gosp?dinele au grije să arunce în apă găocile 

ouălor, iar „găodle arurcate pe apele curgătoare încep a plutî 
şi a se duce pe apă ia jos, până ee dav de A.pa Sâmbt1lei şi cu 
aceasta ajung apoi în ţara l'f.ocrna.nilor" (p. 174 s.g.), cari află 
astfel, de sosirea Paştilor ş! le serbeaiă la rândul lor. Le serbează, 
insă, şi Românii noştri, dar mai ales Româncele, cântând „intru 
amintirea tericjţilor Blajini" (p. 179). 

Că aceâstă prăsnuire a »fericiţilor" nu e decât un străvechi 
aspe, t p-opular al cultului morţilor, - pretutindeni „banP• lat. 
n1anfs dit1 ,rranus-bonus), ,.blajin.i~ (st. blar.en), i,fericiţi• (~r--. 
µ.:xxâpr.o., 3

) - va recu•1o~şte, sper, şi d. Sperantia. 1lpa Sâutbetei 
care curge prin ţara lor, e fluviul tipic al Infernului (v. n. utTrlă· 
tor t). 
„ Blnjini, 11 fericiţi''. sunt tnsă şi locuitJriî Insulei Fericitilvr 

din „Alexandria" ,celebrul >10.strov al Mac11ronului'1 (M::ot«PW'I •15;ao~). -1) 

1) Nu numai ale Bueovinei. ,h:d ! 
2) Etimologie populară 1Ro1imr.tn-R0inâ1i', ca şi ,Roy1n,a,n - rOtJ 

(eovn) sau R11,g,1H1,ni-r«g (Coşbuc p. 189) 
:J) fireşte, înfiă. că crprea-fencil11bi, ca titli~ al Patrtarhilo1• (g-r, 

1JO:X«111m.::xw~ alăttJl'Î de rt!lv~1,w'tczi;o,· prea-sfinţitul), 11 •1 în1lrcptilt,cşLe 
fa · croncJu1. i relative la data morţii acestora., cnm cre,lea 1l. l}iorµ-e 
Pa.seu (Istoria lit~ratur1i romane, din sccolLtl XVII, p. 1G:5 ; , cf. i·ecH
ficarea .d-lui O. R,is~o. în (!.A.da-0s.»). <) e.xpanere complect/\, !"clall\' la 
a:eeite epitete, dă 1-I. Celtet·, Der J};~t1·ît:&rchcit 1Jon Achri(la,, p. 17 s11q, (în 
1$pecjal d,ispre µ~Y..lXpr@i;:<i;o, ,·. pp. ·J81:-3). 

4) M«xdp(l)V ·1-1Joo,, ine:i in Pi11cla1't Ol. II, 77 şi· Uerotiot III, 26 
(«Ost.rovhl fel'iciţălor).J în 1rall. \'i'., el!. Iol'ga, p. 157}. IntereBant,. n1{1.i 
nles, acea,-ltă me-Xi'tiune, vitală, clin rorei:;pondenţi, hii Cicero: ,,Ne vi· 
vaol, mî Attice, si mil:ii non modo Tusc,ilanum, uhi ceteroqni surn li· 
})enter, sed µ.ctxdpaw v-9po~ tanti snnt, ut sine te sim tot dies 1 A<l. Atticion, 
X1I1 :}, 1).-0hservăm aici că n11n1ele Irnpăratului (lin «Macaron)) în 
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care în versfunea sârbească, (ed. Novakovfc, p. 85 nota) se chiamă : , 
Ostrova Blazeni/c (cf. Ostroave a' BlajinUor, în „ t\tlărgăritare" 
din 1744., citat jn .Oict. Acad. 1 s. v. blajini). Iar, p.e de altă parte, 
se ştie că a~eiaşi Blajini, adecă N-ago1nlldri, ,,inţe1epti goia 
(ru11voooqiţ<1ţ~O, în redacţia bizantină a romanului lui Alexandn1 ob
vin ca Brahma,ni (BP~xµavs,), - nume foarte curând corupt în : 
Rahmani (v. Novakovic, p . .XXVIII. nota 1); cf. şi acei Rah
manfi, din zilele cărora ar data vârcolacii, după Iordache Go
lescu (G. T. Kirileanu1 în „Şezătoarea" 19.22, p. 107.) 

Indentitatea Blajinilor sau Rohntanilor cu Bralrmanii, care 
se implinr, aşa zicând, cu rigoare matematică, - a stabilit-o cel 
dintâi Dr. rgn. loh. Hanusch, tn opera sa: Die tVissenscha{l 
des slavischen Myt iuJ.s, im Lveileslen, d.as altpersisch-lilhaui
schen lt'Jythus mil:um/'assenden Sinne, Lemberg l 842, p.19] {a pud 
~larian, o. c. p. 186 sqq;), E1 a fost reluat:ă apoî de d. N. Car
tojan în illex andria in literatura romlÎtlească, p. 100. 1) 

Conclusîa e evidentă : 
Paştile Blajinilor (intt'un cântec popular basarabean din 

eoleclia rec entă a d-lui I. Buzdugan ap1re interpretarea de etimo-

l'eil. liizantine, Da1ulamtis1 căruia i s'a suhstituit ulterior epitetttl EuaHt 
~:ud>J·o1,, ,,plăent" {Cartojan., p. 43, cf. Ivan-Icnpărat din l1asme), era in 
t'ealitate, numele unuia dintre filosofii ,<lin suita lui J\ lexandrn, cinicul 
Danilatnis, la Straho, greşit : Mci·,1'J(Xp,,, (V , Camillo 1\forelli, Sutta. tracce 
cl~l 1·ot1ia1izo e aeUa -novell.a «Alessanrl,·o. e Da1f<la111,is, în t<S.tudi italia11i 
cl1 Filologia classica», n. s. I ("1920), p. 2;') Sff'I· ). ceiace explii.:ă nurr1ele 
fţteaclr,;i din ve:rsiunea st\rhă, ctu'e·l consideră, Jmpreună cu Aristo-
e C\ c.a Kdva make.clo11ske 11losof» (p. XLIV, N~vakovic, untl.e ,11110-

:sof S~fo k!je", p. 1<.L V l, corespn nde c11 <d'ilosofn l Sofiochie)> al n.ostru : 
Cal'tOJan, p. 53). 

Peut t·u Da1·dCt:tt>i, voevo(hll (ef. 'în }farele Dict. Geografic: Nu11r
te!e Dă1·clăl1i~ultiţ), 31e care l-am inclentificat cu DanclantŞ<1, Darda1ittf 
<l1t1_ Yovakovic (v, Dacoro11,ania, I, p, 456)1 sunt de cornµarat nu nu
mai âcl.p!:,;yoţ, (.,Darilalii" diP col. ele poes. pop. Guiglea-Vâlsan, p_. 27l:i 
Da1·clqnUi·?), ci, nrni cu 1,eomii acei Aa.v~âplot ca1.1casieui, iclenblicati 
de, 1'oma~cl1ek (Di~ alten Tl1raker, p. 26) cu Cerchezii (KtpXe:'toc~), şi 
clua!' .1:xp~OtYis, Cnrzi clin J1erodot {ihid).-!'-1'-am putea spune, clacă_ a
pt1.rţ10~ aici n. topic vlăscean D.andara; dar faiQ1os11I n. ele fannlie 
J11ilg. Da-nclcwevschi e, Joal'te prohaui!1 din familie. 

·1) Părere-a, ili\'ergentă, :'lnsţinută de Kai11d! Die lfu,zitlen,1 11. 76, 
a31. Jfa1·ian, o. c„ p. 187 nota 1), că numele Rahinanilor al' derh•a clin 
arah. rac1i11ian. «hhlncl hlajin»,-frecyent în toponimia hal'eanică, şi'n 
Dohroge~ ! -:- a reprezentat-o la noi d; Snineann (Infl, orientală, I. 
p. CCL'XXX). 
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logle populară: ,.Paştile·bliijlnele'•) nu au în ele nimic spe;
f~ dobrogean 1). ().riginea. BlaJfnilor sau lfolunanilor e in,1 Ale
xandrie". 

IT. "Apa Sâmbetei'", lângă care Jocuesc BlajlnH, apare azi 
în locuţiunea a se duce pe Apa Sâ'D1belei • • a se duc, pe copcă\ 
şi'n imprecaţiunea: ,,ducă-se pe Apa Sâmbetei,..:-şi a Duminicii I" 
(cf. Hasdeu, Etym„ Magnum, (l, col. 1288). 

Topografia ei e următoarea : 
„lmprejurul ladului se află un fel de. câmp.ie ste1rpă, ca şi 

câr.d ar fi arsă de fo.c ; iar prit:1 CâJTlpia aceJa trece ,4pa Sdrn
belei, care se revarsă în Iad" ( Marian1 lnnzorrnânlarea; la 1-:Ias
deu, .o. c., f, col. 184),-spre deosebire- de Apa Durninicii, ,,un 
râu mare şi limpede", care ,~fece prin m li loc.ul cârn plilo r întins? 
d"in prejurul Raiului" ş{ ,,se revarsă în Raiu" (ibitf). 

Pomenirea Apei Sd.nzbelel în povestea bucovineană cu „Pre
mintele Solomon" (o. c. If, 1288), ad -~că însuşi Solo:non înţe .... 
leptuJ, arată Umpede atmo:;fera biblică, de Vechiu-Testament, a 
~;uperstitlei - şi Apa Dunzinicii nu e, fără îndoială, de cât un 
l'endan t creştin, o conlre-parlie a Ap~l Sâmbetei iuJaice. 

ln acele părţi ale Odentului, însă, această ~{pă a Sârnbe
tei a a\·ut, se pare, un substrat geografic real : fluviul l.\'ahr
Ar.k'a ll) de as1ăzi se chema 1 în adevăr, odinioară s~66:x-tlxoi; 'Jt~i:o:v.01: 
(Josephus, Bell. Jud., Vil, 5; cf. Pauly-Wîsso\va, s. v.), de oare
ce ,,.curgea şese zile p! săptămână, iar în a şeptea se.ca". E cunos 
ct.1tul ~.iie6i-etc.v,,, Sabbalion, Sai11balion. ,,Sabbatfluss, ein •nythls
eher Fluss, der nach der fi.ldischen Sage die Sabhatruhe be0b
achtet", despre care se rorbeşt .! şi'n Lexi :onul Meyer ~,. 

J) Cf. şi 1•ut. ,ia, racl111na1iskyi vel.yk lle,i~ p1·op1'Î u: tda Paşle le 
f~a-Junaniloril, adecă «Ia Paşte!ele calului·)), acf Gn:11ect)s- J(ale11,d<t1> tÎlli
kloi;i,.;h, Die tCirlt, E1emente in den sU1lost-un,t o~teu1·op;lir,;cheu Spr!\~ 
c h en , s. v. rc11h,nan, p. 145). 

2) De f4pt: nu viul Arka.1 de Oal'ece na1w:::: ttalut·/' C CtP:,i11L•1l. 
:-<en1it penll'll \(tluviu:01 vrecu111 cl,1tJit1a din Dwip<i Sukhatarct,, CtSoco
lora I'> (tUla din insulele cu catc a fo:3 t indentit'icat (<0st1·ovnl )faca1'0ll>)) 
c ter1nin ul sanscl'it pentru «insurn.~. 

3) Ca o c1.1riositate (le istotie cultnralil, nolăn1 di. ngr. - pop. 
<1;(Qe«'l1<X1t~tov1 "c~ntin1e -0u centimes pay1}eS au n1aître 1l '(~cole pa1' Ies 
~·.;oliers chaf1ue san1edi, hqnoralres (l;onfopoulos), se plătea pe ,,1•e
nHh'i şi'n A1'dP.al1 în nattli'ă: «\\ferită c1•eu11·e i111părt.1îşirile tl'~<l_iţio ·.1 ale, 
că plata (preoţilor sau ctdascălilor») o formau conti•ibuti1Lnile tle bt(nă 
voie ale locnitorilor1 oauii, poan1e, !Jr.tnză, lapte, g1·ăuuţe len1ne de 
foc, ce le ~-idueeau copiii do „-ic-asă (Snbhatalii:). (V. Păcalit, 1,fonogrci{'ia 
catn. Ruşinwrl, p. 375). 
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(. Ma1 quart (Osleuropliisclze und oslasiatische Slrelfz.t1.ge, 
Leipzig 19031 p. 197) îl Cjută prin Africa, respingând părerea 

lui Westberg, care-l localizează îo [{usi:,, .la Chiev1 interpretlnd 
greşit pe ~?!1.î6«1:di;, (= scan(I. S3.ndbakki! ,,Sandbaok"), numele 
acestui oraş Ja Porphyrogenoetos {D.e adm. in1p. ed. Bonri. p. 
751 1) ·1), în legătură cu indaismul Chazarilor. Controversa asu- . 
pra realitâtii, şubstratului şi sjt:.iatiei fluv-iului, nu are în~ă de 
cât un interes secundar pentru noi, odată ce e fapt că, în anu
me redacţii, 11 Alexandda" vorbeşte d.~-o „l\pă a Sâmbetei", ca 
de unul din râurile care, împreună cu Rdtţl-de·Lapte şi Râul
lvisipos, duc la „Ostrovul" Brahmanilor,-.,Rohma11;lor11 sau 11 Bta. 
jiuflor" noştri (v. in deo,ebi: Th. Noldeke, Beitrlige zur Ge
schiehte des Ale:câuderrontans, 1,în Denk,chriften der (Wiener) 
Akademie" vo1. XXXVIII, 1890, p. 48, cu nota 4). 

llT. Măr::: -Roş. Ca o expresie "egală cu Duce·te-ai pe apa 
Sâmbetei .I" se citează în Gh. F. CiauşantJ, Superstiţiile poporu· 
J.ui român, p. 10, b'.ăstămul: ,,Duce-te-ai la l\iăru-Boş !i'. 

,.E unul din cele mai îl'lgrozitllare blăsteme". 
„Jn Vâleea", expresiunea Măru Roşu este e~ală cu limita 

cunoştinţelor geografice pe care le are pop >rul, Aşa, un ţăran, 

care făcuse armata la Bârlad,-oraş care pentru el era un f d de 
finis terrar,-îmi spunea că de la Bârlad încolo „este Măru•Roşu 11 

{ihd. p. 9) 0
• 

„Până mite la Măru-RO§ll, unde-i Călăraşul de astăzi" '"ştie 
că i-ar fi gonit odiniv1ră Nen1ţii pe Tur:i un tă'ran din Covurlui 
(Graiul nostru. l, p. ~~3). 

Fireşte că localizări ca acestea {Bârlad, Călăraşi) sunt lip-.. 
site de orice valoare-· ca -şi , m.,i sus, «râurile Bucovinei»: ele 
nu sunt de cât expresia individuală, subiectivă. a orizontului 
geografic al celui ce vorbeşte. Ar fi interesant de văzut unde 
aşe~ză };Jăru-Roşll-jacă expresia li~e cunoscută-locuitorii din 
cuta1·e cătun mehedintean, care el însuşi se cheamă - tl'e sigur 
pentru un motiv mult mai concret -- };Jăru Roşa., E psihologia 
lulu1·or adaptărilor. 

1} Numele Uit;11·e.Rc al Chievului ar fi, după Hr1111u, acel Ma"(K«f)l:t 
la Neilofi Doxopalres, in 114:·l}, cari! fir ('.oresp11nde cu <<O.raşul SciticJJ1 

M<4n..<rq..lia1 «111>.i E11ropa tern11natllr», lli11 Rirno11 <le Ke;r.a (Marqllart, p. 
59), iclentHieat tle h'.111111 Geza cu llfongolicr.. - Adiiagiin e.ă şi llfa-nga~ 
uci noastră a1• putea fi o pronunţare slavă a lui Mongolia, deci fără 
leglturJ ou mangal, cum se erede, 
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Ceiace e general în această eredinţă este extrema depăcrtare a 
Jocului indicat prin Mârol-lioş - şf, cu acest înţe'es, expresia 
românească, atestată şi aiurea (v. Dacoromania J, p. 455) este, 
firă îndoială, identică cu ngr. ~ Ko)(1nvr, ftY/Atci, la care am rapor
tat-o, după Politis (I. c~,. şi care se întâlneşte, la Grecii mo
de1·ni, în legendele din ciclul lui Alexandru (cf. încă : Ath. Bu
turas în „Z:eitschrift des Verei os fur Volkskunde zu Berlin((, 
xxrv, p. 169). 

Interpretarea de „Persia" ce i s•a dat, în cadrul acelor legen• 
de şi în legătură cu celebra profefîe din Dukas, cu MGvoa::vapiov; 

din hotarul Persiei, până unde vor fi isgoniţi Turi:ii de către 
Romei (cf. şi epi}v~ ţii\. K-no),s<»:, v. 866), coroborează cu Cazdl· 
baş: ~Persan••, literal : ,.Cs p-roş" (fes roşu), - în „Alexandria 11 

românească şi: Cazdroaşi-şi cadrează, mai larg, cu cele ce ştim 
relativ la criteriile orientale de deosebire şi denumire c:. ţinutu
rilor, dopă colo-ri : Marea~l{oşie pare a însemna, de fapt : ,,Das 
Meer des rotea Landes'", sau ,,Marea Străinătăţii" (rot=auslan
disch)-Te Teşer, adecâ „ Ţara Rofe" s1u „Străi;:-ătatea", f.ind. 
pentru vechii Egipteni, întreg Ţinutul dintre Nil şi Marea Roşie, 
din cauza nisip,ului roşietic (cf. Kâ:zâ1kum), tn opoziţie cu Kent, 
pământui negru (cf. karakum) al Eg1ptului propriu~zis, adecă al 
Ka,n-it~ilor. sau l(em-ii-ilor (v. A. \Viedemann, Das alte Aegyp
ten> Heidelberg 1920„ p. t4). 

!(ara-agaci, ,,Copacul r.e-gru"i s'.i numit ,>die in h-fi ,telaslen 
det Grosse halber bekannte Uime" (Vambery, Oie primitîV'e 
Cultur des turko-tatarischen Volkes> p. 232). iar un sat Qara 
agadj. omonim cu Garagaci din Basarabia (care nu e, cam a'a 
spus, pi. lui caragace, ,.ţarcă"), se află „sur le Bospho.re" (Kie~ 
ffer - Bianchi II, 468) - l(araagaci se chema, de altfel, şi o 
seminţie de Nogai.-Cf. şi sl. agac, Agazbaum, acacia (Bernolak) •. 

IV. Nedeia Cetate. D. Carlojan a 'arătat. în cartea citată', 
p. 97, că vestita cetate · Antina 1) din Romanaţi nu e, în fond, 
de cât însăşi Atena din Alexandrie, .Antina• şi ea, de1i nu, ne
apărat, ca «floare a cetăţilor>), ttv8Q, 1 

1) De „apa Anluia (sic), peste aare cu~ii mui vecle o ·titlire de 
cetate mare la Tinutnl Ro1nănatilor», vorheşte «O tle..s;cripţie a Ţerii 
Î{c,mâneşti», tipăritli de d. N,. Iorga, iu Rtutfi i şi rtoc1i1.nenf.e . III, p. 47. 
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Cred ci putem adăogi încă un ecou de acest fel cil roma
nului lui Alexandru: f:1imoasa Nedeia-Ce/ale din basmul mtin
tean, pe ruinile căreia Haşdeu a construit odin·oară un întreg 
eşafodaj de ipotese. 

Iată. mai întâi, p~s1giul din„ Fiul Vânătorului" (căci aşa 
se cheamă povestea, culeasă de Ispfrescu) : 

,.-Fiule al vânătorului, zise lmpăratul! mi s'a spus de un 
oare cine, că tu te· ai fi lăudat, că poti s+ă aduci meşteri de la 
Nedeia.Cetate, să-mi zideşti un palat, cum nu s'a maf văzut 
altul, cu oasele a ,tea de fildeş şi să- l înveleşti cu pei!e de aspidă 
ce mi-al adus". 

Plăcut se învoi, dar ceru lmpăratului .să-i dea „o sută de 
corăbii cu sare" şi, pornind la drum, ,,după o călătorie foar·e 
lungă, ajunse la Nedeia-Cetate, unde voi să intre, dară la porţi 
îl opriră ostaşii. 

Hasdeu (Oltencsc~!e, Craiova, 1834, p. I 13;, cf. Etym Magn. 
lV, p. CXXXV) şt, pe urmele lui, tiptiJ, autorii eterogeni ai 
,.Dicţionarului geografic al jud. Dolj~ p 219), vedeau în ,,Ceta
tea" basmului „Satul Ne:ieia din jud. Dolj". Economia poveştii, 
totuşi, - cu "fildeşi' şi .asp!dă"; ct1 „ostaşi" la porţi de cetate, 
etc.,-evocă atât de sugestiv mediul ~· l\lexandriei", iar I naia-Ce· 
late, numele Cap'talei indiene. în care se retrage Port biruit, şi 
intră triumiător Alexandrut - ever,ifmente făcu re pentru a impre
siona pµternic ş i durab;I sufletul popular,-sună atât de asem-ă

nător eu Nedeia- Cetate„ în cât identitatea lor mi se pare abso~ut 
verosimilă, 

Pentru topici (redact. sârb. din Novakovic, p. 10 3i . are : 
gradtt lndipolie, sau Inedipolz). compară: Persida-Cetate (Oar
tojan p. 59), Z.1liplls Cetate, Filipa Grada, alăturea de Cetatea 
Filipusa, Cetate_a FiUpa.sului == Philippopolis (ibid. pp. 50, 36. 
34), Argos-Cetate din 111-Ierodot" (ed rorga , p. 14); iar. sub ra
portul sens11lui C,India-Cetate ... = Cetatea indian~ prin excelenţă, 
Capfta1a Indiei). d. gr. Persepolis, propJ:'iu : ,,Cetatea Per1ilor, 
Capitala Persiei", Sidon, originar : ., Cap tala Sidoni lor, adecă a 
Fenkfenitor" (cf. Ed. Meyer., Reich u. Kultur der Chetiler Berlin 
1914, p. 15, nota 1), sâcb. grad legipat (Novako\lic, p . XLVIII) 
= Eghipet Cetate, "Cipita\a Egiptului". mfr. cite d'Au/rique = ii. 
r,iffă di Mehdia, Capitala Africei, num ită după întâiul stăpânitor 

fatimid, Obefd.Altah, zi5: .A/.mahdi, ,.Oesrobitorul" :· Al1nadia, 
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A.lmedia, sau - f.ără articol - Madiat lJ,Jedia, actualul Mahe(lia, 
lângă coasta estică a Tunisutui (v. F. Settega ,t, Odyssee als 
Quelle m.ilte/alterlicher Dichtang, în_. ,,Zeitschrift fiir roman isc he 
Philologie", 1918, p. 332); apoi, în aceiaşi ,epică medievală fran~ 
cesă. chite de Roussie = Russlani ( v. W. Wilke, Die franz. Ver
kelzrsslras~en n.aclz der Clzanson de geste, Halle a. S. 1910, p· 
25), Bilad-el-iJ,Josko/; » Ţara Moscoviţilor (Muscalilor)• pentru 
Arabi, cari numesc Siria şi Damascul în acelaş chip : Eş-Şam. 

Ceeace a înlesnit trecerea dela India· Celale la Nedeia-Cetate 
a fost,- pe lângă asemănarea fonetică, accentuată, poate, prin 
ps.eudografii s-au pseudo-ergii ca : Nindia Celate;=ln India Cetate 
(cf. Nidia-India, în toate mss. lui Ureche, ed. Giurescu. p. 97),
şi popularitatea apelativului nedeie, ,.zi de târg, târg, bâlciu, iar
maroc. slavă,. hram. rugă, şocogolm", lit.: '*zi nelucrătoare, Du
minfcă", de origine slavă 1). 

Ca o nouă paralelă, putem aduce pe „Neagta•Cetale11
, spre 

Miază.Noapte, dintr'o „poveaste la un 'mpărat", din Giuglea-Vâlsan 
Dela Romdnii din Serbia, p. 369), întru totul asemănătoare cu 
~,"f'leagra- Cetate, ce spre M:ază-noapte bate" d,n „Arghir şi Elena" 
al lui Bareac, (ed. Braşov, J9L5, p. 21), adică cu ung. Feltelevd.· 
ros din originalul lui Albert G~rgeî (ef. Hasdeu, Cuvente den 
betrani, I', p. XXXVlfi), -identificat cu Şopron (Purba-~h. Podbu~) 

Ecoul e cu atât mai probabil, cu cât în aceiaş cole.ctie de 
câ.ntece româneşli din Serbia, găsim balada lui 11 Ar(iia (:răişor" 

, (p. 229), evident identic cu Arghir 2) , precum şi varianta „Chi
lidor• (p. 25 t) din: lfeliodor - altă remin iscenţă din lite ratura 
scrisă ; ,,a lui Eliodor istorie ethiopicească !"-în care, alături de 
Arghir (,.A.rghiu"), apare şi Elena : ,,C:enuşa~ (p. 252). 

Un fragment din „Istoria lui Arghir ş.i a Elenei", cules de!a 
un moşneag din V'ăleai-Prahova, se dă în col. Tocile~cu, II, p. 

1) Sub fo1:mă dialectală , ieyhee, (,(Sa\tus pag~nalis în agris cele~ 
brari solitus1 ein D0rfschmantt1 oder Do.rt:tanzt der aus~er dem Oorre 
a11gestellţ wird», il are şi Lexicounl Dudan, p. 42.5. Cf. I'01)-ltatega
nnl, in Of Densusian1,1 : Gt·tt<ifti dt'n Ţtl·ra Hafegul1,i, p, 275. 

2) Ceiace nu e ca%ul cu cA.,-yhir11 din cuhu·r.t plug1.,şor :» (l\{oră
reasa) cn degetele in;.{hf!nitra:te, u1 n1ânile imhârnate, %icea că-i de 
A,·ghir muşcată. şi era de Dur1111e%e11 lăsată" {,'Jesătoa1·ea Xll[ ('191.3). 
p. 120,i unde lh•glib·:::.:o.Jyhi,ti, pronunţare n1oldo\•euea~că pentru albine 
(care şi apare, de ex., în val'iauta Baronzi - !orga, Un m:an1mclli'u dt 
cQlin.de, .. din j1,a. Pittna) p. 36; 
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1078; iar vestitul dialog 1·imat între „Le0nat beţivur şi Do.rofata 
soţia sa~•. al aceluiaş Barac, 1-a putut culege, de curând d. Giu

. g!ea din gura unui Basarabean fără carte (Din literatura PPPU" 
lară de aslăzi a Basarabiei, p. 12). 

Pretutindeni. deci, răsfrângeri, în produsele populare, ale 
Uteraturli scdse în spiritul poporului. 

Poate,-dacă nu e la mijloc „un topic fictiv• (Şăineanu, 
llas1nele ro111ane p. 68,5),- chiar acel Sablja-Grad, Sabie-Ce
tate, din alte basme, să nu fie decât Sibiul, Săbiilll lui lencP.a-
5ăbiencea, sau Iancu Sibiianau„ 11 rancu Sibi 1nul" adecă loaa 
Corvin din Inidoara. • 

V. Figura lui A 1exandru c.el- Marc însuşi, care s'a impus 
totdeauna ca un termin di! comparaţie ideal în .materie de vite
jie şi ca un suprem elogiu pentru un emul, se întâlneşte în lite* 
rattlra noastră populară orală mult mai des decât lasă a se ve• 
dea ancheta d lui Cartojan {o c. p. 10 I). 

Alăturea de "m1rire1 lui Darie", de „înţelepciunea lui So-: 
lomon 14 şi de „darul lui Avram \ ,,vilejla lui Alexandru Ma
chedon" e apro1pe nelip;ită din conăcării şi oraţii nupţiale ( ~. 
d. ex. ; Valeriu Dug-111-0paiţ, Vătăjelul sau oraţiuni finule la 
nunle{e ţărăneşti1 B raşov 1906, p. 38). Până şi'n parodif obs-. 
cene ţigăneşti, ca „11necdota~ din Tocilescu, I(, 1131, vârsta ce- . 
lor „trei tărâfe şi-un pasat" se determină prin : "de cân 1 cu 
Alexandru-Impărat". 1 ) · 

Adesea, totuş1, num 'le viteazu'ui Macedonean apare alte
rat, ca i.o ace I „lr!artidor implrat" diotr'o urătură d~ Sf. 
Vasile din colecţla Vasiliu (p, 173), care e, negreşit: Machedon, 
Machidor (cf. S,1hodol-S0t odor), poate şi prin contaminaţie 
cu Melchior din „frozi". 

Că, în un „Impărat Conslanlin, c:ire a fo3t cel dintâiu Îm· 
părat ar n'.'.>struci şi care stă cu oastea lui supt pă,mânt, aştep, 
tindu~şi sorocul şi norocul, sp;e a e?i ht ive11ă, ca într'un mua-

1) Pfreştc, însă , că nn e acelaş lucru cu 11 Alexanllru.Impărat" din 
c 1t n tec e 1 e l11i Napoleon (v., între altele : varianta <lin Iosif Popo~ 
viei, Bakule vo1,ula1·e tlin Br:tnat, p. 117, sau aceia <le origine ev ident 
cărt11răr;-eaf.că-<lio col. Alexiei, 'l'emtc de lit poporană, 1·om,u·nă, I> p. 1241 

în care se pomeneşte -de «Vilitonll=\;v'elling-tQn. de «Lndăvacă • ' mpă· 
răteasă)) = Ludovica, «Louise l> şi de «llin-apttsului)) = Sf. Elena> in 
Ap11s ): n clennnţăi cazacii şi 1nnseiilii lni !- A !te variante, v. in co1. 
Teotloresc1t şi în Pop-Hetegannl, Tr a1u:laflr i .~i vior el$ (p. 27). 
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dus patei antic (culegerea din popor, în ~ Bih\i oteca pentru toţ.i", 
p 30), se ascunde- 1liat cu Consta,1tin-cel-Mare. i-n~păratul creş
tin >t.:xt'!~oit)jv -însuşi ~:Iacedoneanul, o dovedeşte „f'a!ul lui, care 
are un crorn în frunt!" (p. 32), ca Ducipal. 

VI Criş sau Gris, numele lui Cro-esus în ,,Alexandrine'. s'ar 
fi păstrat, după Şăfneanu (Semasiotogie, p. 173), cu sensul de „bo
gat. puternic" în loeutiunea ,,crişu-eu !u din Alexal'ldri : 

Dar, crişul-eu ! toţi mă râvnesc 
Şi ca de-un drac toţi s2 fere~c. 
Că·S subprefect într 'un ocol 
Şrn tara mea joc mare rol ! 

Versurile SUllt din „nusalii" (Teat1 Lt, p. 711) 
Alt pasaiiu, din »Florjn şi Florka" (ibidem, p. 912) sună: 

„tn sfâ1·şit, îs boer !.,. cu cibucu mieu, cu gire:ca me, cu su,tuca 
me ... Crisu eu I ştiu c.ă am să mi o scot îtl piele dt~ acu 'nna
inte" (cf. îrcă p. 1685). 

Exclamaţia are însă mai curând afrul unei invocaţiuni reli
~îoase, în genul g~rm.- pop. Je, o je, a·ch a je !. (== Je5us; o, 
Jesus; ach, Herr Iesu~ !,) Jcsns Maria, etc.,- si, ca atare, ar putt!a 

' fi o prescurtare din Chrisitls Jseus f (poate în to1·nla unj!u-
rească: Kris.::tus Jetus.). Cf . .şi formula sv Xpurrc} 'I't/aou, de~pre 
care v. Deissmannt Die neutestamenlliche f,'ormel ,1ill Chrisfo 
Jesu", ~1arburg 1892, passim. 

VH, - Părere8, că rom. hoţt rămas până astăzi neexplicat, 
ar represint3 etnicul G<:>t (Go~). nu mai are azi nicio trecere. 
(,oto[intişor d!n „Nemţişor, Gotofi11ţişor" (Pamfile, .locJu'i de 
copii, III, p. 63). e o simplă variantă a cuno:;cut.ei formule : 
„Neamţ, cotof1eanţ'' sau cotrofZeanţ'· care poate H explicată prin 
I(artoffelpjlanzer sau altrel, dar n'are nici o legătură cu Gofii. 
„Sigo{ii;• răposatului N, Densuşianu odihnesc în e:hestion~riul din 
.,Bevistacritică-. litera:,ă" (III, 224), alăture de „blânzii Strogoţi'\ 
tot atât de reali şi tot atât de imaginari ci "Şi dânşii. Toponimice, 
c3 Gole,şu, e·c.· (cf. lioleş, etc,), nu inspiră mai mu)lă încredere. 

Existil., cu toate aslea, un loc, în suriph,rde no8St1e bătrâ„ 

neşti, unde G0ţii s'au pitit sigur, profitând de o a,scmănare de 
numet ş; ni s'au păstrat până astăzi : ,,Alexandria". 
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Goţi, Magott, Agar, Axos, Dichis, Hotin, Haoarte, Hasan, 
Climand, Talnii, Heani'I, tvlartatin, Fobaniî, Agramantl'i, Aflit, 
Psogol, Faraci 1, fraţii, Sfsochia şi Nichieni, Lescrătenil'\ -
aşa sună pomelnicul ,,limbi'or păgâne", inchi ~e de Alexandru 
Machedon între cei doi munţi, în cunoscutul episod din •• Alexan
drie'' (.ed. Ciurcu, p. 06; cf. ed. Sadoveanu, p. 10n). 

ld6ntificarea acestor „limbi" fabuloase cu dif'frite seminţii 
istorice -în parte, biblice - se complică, mai mult ~ecât se explică, 
prin confrun1al'ea cu variantele sârbeşti: Gothi i Magolhi, Anon• 
ges~ (Anagh,g). Ame~6s0 (Agesg)1 fetrenishi (Exanihei), Oivares6, 
Fotinei~ Nevni (Ovih Dvojidh), Par'zanf, flmadi, Zanaroti, Theani• 
Mat·'mathiani, Hahot1i, Agrimatri, A.nonfagi, P.soglavi Fat''dei, Ala
nesi, Fosonikei, Ansinei, Tatari" (Novakovic, pe 110; cf. ibidem, 
începând dela „llmadi', v.ariantele: ,,l{limadik.sa, Narthiteia, Nimi· 
ragtav, Faredei, Alaoesi, Fosonikei, Anr,sinikei, Salatari''). 

Id-colea, identificările se pot face fără mare dif:cultate; în 
genere, insă, ele me.rg foa1 te anevoe :, Agar sînt, evident, Aga
renii, Agarinenii, coborâtori dil:1 Agar, roaba, sofia lui Avram. 
prin Jsmail; - Axos e populaţia de lângă fluviul Oxus, actualul 
Amu.Daria, afluent al M. Aralului; - lra1li sînt, cu siguranţă, 
lranienii, Persanii din Irak (v. Kieffer-Bianchi„ I,_ 155) ;-pentru 
Para el în care se pot amesteca şi 7 hracii, ne-am gândi la Par· 
salu, Ferselii, ,, Parsî, Perşi" ( din Fars ), ori la Araxes, iar în 
Hanarte sau Xanarte s'o fi ascunzând laxartes (Syr-Daria de 
azi), dacă nu chiar numele seminţiei trace a Anar[ţlor rAv<:%p~o1J. 

Fohanii sînt, foarte probabil, P hoceenii j Heanii, poate Hioţiz 
(cu sufix slav); Agrau1anti'i sînt Garan1anţiz (complkaţi, poate, 
cu A.rin1aspii, ,.Arimathiiu dtn unele versiuni) ; Hasan=Hassanf 
{Asan ?), NichieniY.=Niceenii, f)sogol==.f'sogolav, Psoglaa, .,Căp
cân" {Kuyoxet'f«AOI;). Pentru Anonf'agi din sârbeşte ajută întru câtva 
.Agriophagi din cutare redacţiune occidentală (v. !ista 1espectivă, 
în Ausfeld, Der grfechische A!exanderron1an. p. 30 sqq., 124 
sqq.: Sciţi, âa1tco,ps~ (= Au~, n1oooupo, ?) Kautoni, I berii, r ivoo1, Arab:, 
uxydraki, Kausiani, 'A n;;oitt<X,, Bosporan'î, "-A -ypot, Xci:lu~ot oî wx! 

Xa~~to1, Euonymiţi, Alani. 
Un preţios auxiliar pentru identificarea f0rmelor sârbeşti 

este, Îl'l schimb, tab !oul sinoptic al ~arian telor din Marquart, o. c. 
p .• 357, nota 4 :Anig , Anog1 

1Av our oi şi Agig, Ageg 1 'Ere.t~ explică 
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pe Anagcsz şi Ages6 ; - Bxaniheil ş.e indentifică cu 'E~evcix. în 
cari s'au recunoscut Aşkenazizdin Genesă (l0,3); - DiuarP-,~?;= 
Dipor, âtrp&.p, iar Fofineil=;::. Potilimheii, lliw~varot; -Fal'·:-ani s.înl 
Parwje, ~'"f'tr:l'.(to,; - fllarnzathiani: sunt Sar,naliani gr. Zo:p11~v

i:tctvof, î.:rupoµcb:o:t; - llahonii repre dntă p ~ g r. X~l6-vtot, având de 
corespondent în unele texte pe Agrimard{, cari, de f-apt, ca gr. 
'Arpiµ&.p~ot (în vers-iunea latină : Alani), explică· pe sârb. Agti
niatrl următor Ş'i, deci, - GU toate cele observate mai ~u~--. şi 
p~ rom Agramanlri. A.lanesr, apare la fel: Alanaje, ·A~(X'/~~; -

pe I1os.oniche1. Îl awem în Philosonici, q,t~ot..0>1ţx.l'.(rot·= Pisifpn (cf. 

'A</>i:>.m•,); - ultimul .termen al enurneraţiei, Talaril se echh•a'rază 
cu 'r,'aliraje, Sal/a rcacik. ai n red. orientai~, lat. Pa/tarei, gr. 
~.u.&.p:at.- Thragaje, 0:tp~tot {=6:tpxu,os) coroborea·ză i nte1 p· eţarea 
lui Faracii din red. rom. ca: t1 Thraci11

', ia1• 'Avou;f!:iTm, re ca, i 
versiunea siriacă ff arată ca o conrupere din &vapolî~To~ ~au iivllprt1-

1te>r;c,,ro11 explică mai bine decât â1p~orpiiro: pe Anonfagi din red. 
s~rbă-, und~. int(un Anonges6 sau Anusise, trebu~ să vedem 
reflexul Jur 'Avou1ro:=Nouvo1, 6Jvvoţ (cf. Porphyccgenn., de coeri rn , p. 
?110), e:tfop. Ni'Ui sau r-i'lljâl (N6 1deke, p. 33, noia 2) 

Acum i-ă ne întoarce11 lzi Goţi. ln ;,Goţi şi M~goţi" din 
capul pGmelnicului avem o inte ·esantă am3Jgarnare î11t.re legenda 
biblică despre Gog · şi ~fag_og, vestit i „jidovi" (,1riaş11, duşr11ani 

aT lut Israel, trecuţi din Apocalips în r , manul lui Alexandru, şi 
realitatea istorică contemporană a Go/ilor ( cf, 'l'&v r,\}1 xo:t M~rtoT, 
'*rxovt~( 'Pro,, Ezechiel 39,· 1): de unde, acel produs hibrid ,,(rofi
fvlagofi'~, - paralel cu it. dial. gogemagoga, ,,dis!ruiione~ sfa„ 
celo'' goghemarJoga, ,,d iştru.ggimento'1 = Gog e Magog: ,,andar 
gogemarfo.qa = andare in rovina1

' (G. Bertoni, în Arcltîvu111 llo
n1anicum, I[ (1918), p. 77; cf. şi fr. magQf ,,speţă de ma ' rnuţă 

fără coadă"). 

Se ştit\ în adevăr, că la scrHtorii orientali', 111odjoad.f, ca 
şi 'iadJouăj, conru~ţiT resp. d."n Magog şi Gog, înseamnă : ,.Ies 
peuples habrtant I' extremi1e du monde connu lt contre Ies in• 
vasions desquels Alexandre.le Gr.and, surnomme ?:ulqar11el11, fut 
oblige d' elever un mur de fet" (Kiefft r'- Bianch•, 11, 730; cf. 
g. 1244: cedjoadj meedjon~f, ,,Gog el 1}1,1gnrt'}. 

Ma.qog represintB, încă de la Iosephus, pe Se.iţi, iar în ver• 
siunile creştine ale ,1AlexJndriei'", Gog şi J,[agoy reprcsintă pe 
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Huni: .,.~t de Alexandro rege legimus, q11od ad conclusionem 
gentium Coc ei Magoc„ quae Gaz.ar1::o (=Chazarî !) nune vocan
tur, _gente5 quondam Hti11norun1, petierit ,,Ghrisliana expositio 
in lllallh. c. 37, la Ma:quart, l. c:) Trecerea în rwO-M«,<iiB, la 
Pseudo·Ka!!isthenes, s'a op~rat supt influenţa părerii luY Am
brosir, comhătute de Jeronim, dar reluate de C'assiodor, că Gog 
şi J\ifagog ar fi numele Goţilor~ ,,Scio quemd:1m Gog et olagog 
tam de pr:aesenti loco quam de Ezechiel (cî. ma'î sus I)' ad Go
tlol'H111 nuper in terra nostra bacchantium historiarn cootulisst.H 
( itat de Marquart, p. 359~ nota). 

VIII.-Texful grcce;c al „Alexandriei« pare a cuprinde şi 
o menţiLne a Rumânilol'. lată, anume, cum : 

OriginalJJ grec al versiunii sârbeşti numeşte, pe lingă- l{ou

f-ldvr.u, şi pe •A1-<xf-l«·1.o1 sau 'AA:tf-1(,"-:,- ta cari, mai târ:ziu, s'au adaus 
l:!t1tou1..d~l~ Socolo/ii, Scoloţii (cf. turc.- arab. saqttlibel, saqdlib(;, 
,,Scythes> Slaves, nusses et a1.:tfes peup1es sephntrionaux,•~ pi. 
lui soqalab: Kieffer-Biar.ch1, li, ltS). Aceşti 'A).~fHivo, însă au 
fo~t identific~ţi de \Vesselofsky (1trchiu [iir slav. Philologie, V!Il, 
p. 333), c dală cu Alaniî~ iar altă dată -· pe b12a cuno3cuţilor 
llouµiivoc "°ii~ 'Ai\.lkµC!:via, din aceeaşi .,A l~xandrie'' grecească - cu 
îosişi Oti.maniT.°1 a căror ţ uă se chema; Ja Edrfsl : .,c\.l·lia
man iâ' '. 

Acum, 'A1,.a:µd.v<l, sunt, la 11izantin ,, 1,Nemţlîl( ( Alaman, Giier
:nan ', s. rre şi Miron Cost'n, De Neamul J\ifo/douenilor, ed. 
Guiresi:r, p 4(S) şi- cum e sigur că numele mocănesc, de cio
ban şi du!ău, Aliima.111 de la noi, s-au alaman? , Fresser, gefr ils
siger 1\-IenschH al Ser he-Croaţilor {F1lipovic), sunt acelaş cu
vânt, - sigur e şi că acel Alamani', despre cari se spune, în 
faimoasele clasîfica\i'î zologice ale popoarelor după îosu,irile or 
dominante„ c-ă-s ,,vu!tu1 i" (orele), sunt Germani. 

.O.!cât, aceleaşi zodii etnice, după CumaoH-p.ar-doş1, Unguri 
şi Cerchezî, numesc a doua oară pe Atamani, de as,ădată ca 
:;>imbri" (Zebre. ,,Au.erochs"). •1 îJ 

Aceşti Alamani Zimbri, însă, apărând în tovărăşia Cuma
nrlo.r, pol fi socotiţi, cred, fără păcet, ca Romdni. 

Ordi11ea enumărării e, dealtfel, până la punct tipică şi pa· 
rale1ă cu cea din „Oraşele1~ (mpăr.atului Leon Fi!osof1.1l (Legrand
Gidel, în A.nnaaire de l'Associafion des eludes grecques. 1874, 
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p. 155, relevd t de d. N. I0rga, în 11 Revista istorică'' 1820, p. 272) 

Ofov Qo11·pou, -ce xo:l Z ~xou,, 

'A;\~vou,, B}..11.xou,;, Koufldvo~, 
. , 

unde, după d. Iorga, prin „Alani" se înţeleg, probabil, tot Valahi" 
(Fiindcă e vorba de „Vatahii'1 lui Ioniţă A.san1 nu e fără interes să 
subliniem, că lAtr'o anume var;antă a „Alexandriei'' bizantine. în 
Joc de 'A:>-«voc} se zice: 'Ato:·,ot, tar în cutare red. sârbească, 11Ana
sarhos, Pelagonski t,at '' se chian,ă repetat: Asanarlzos. (Nova• 
kovic, p. XLV). - Tot a şa, de ex .• în 8pi}'Ja, -c1, K(\)va'tr.'ttt'loo,toJ..Ew~ 

v. 648. (ed. Ellissen) : (îYţ:,ei·r,r.ot>i;, K~u,JCivou,;, Tţepx~aou,, B).dxoo,;; 1'1X! 

'Ak«1-1«voo,. 

Observăm, in fine, câ <z·,r,<.oo,; (cf. şi Ztxot), care aminteşte la 
prfma ved..!re pe Ceh'i, înseamnă, cu siguranţă (aşa, încă la Strabo, 
Xi. 2), ca şi Zu-roc din zodia pomenită şi ca şi ZâcheU din Gas. 
1er (L[teratttra pop. rom., p. 45'G), pe Cerchezi ( °lţEi:,~aaoi din 
,. Threnos;'') şi că acel illanianco, ,,Turc'', din argotµI bal
canic~ d~ care se ~omeneşte în ,,Archiv'\ l, c , a resultat. proba~ 
bif, din fusiunea J:.ii Alnnian (alamanka e, tn sârbeştE', ~i „un 
fel de sabie'') cu Allah şi Othman (Osman, Aliotman). 

V. BOGReA, 
1!1·ofe:11lr la Univl}:'sltnten ui!\ t;ll>i. 
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CANl.ECUL CLOPOTULUI 
- FR· SCHILLER -

Stă'n pământ înţepenită 

Forma bine arsă.Glii.ir 
Astă zi vom turna un c'opot ! 
Staţi-rpi la 'ndemânlt dar ! 

fJadă de pe frunţi 
Picurii mărun ti 

Dându-i m·uncei atestare: -
Sus e bine- cuvflntare. 

Ca lucrul să l s:f„U'ŞÎm cu bine1 
Ouvântu1 bun e potrivit. 
Când vesel vorba-I însoţeşte, 
Mai iute lucrul e sfârşit. 
Ia să pd:vim cu toţii bine 
Ce poate-o forţă delicată ; 
Dispreţ să dăm acelui care 
De trebi nu-şi vede niciodată. 
Aceasta e la om podoabă, 
Si de~asta-i raţiunea lui : 
6u iuima să urmărească 
Tot ce va iace mâna lui. 

Luati lemn din trunchi de brad, 
Dar vedcti uscat să fie 
Şi dogorâtoare :flacări 
.Bată cu puternicie. 
Fearb' a1 amă şi costor, 
Curg' apoi cu zo1· 
Bronzul tare şi fo.rmat 
Cum e bun cu adeviirat. 

Tot ce se iace 'n astă groapă 
P.rin mâna noastră şi clHdură, 

Vtuo~ Vooo • 
..llm-tuos p la 1,9u • 
.FulJt"1'a fratiff(), 
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ITrcat în turn mărtnrisi-va 
In veoi de noi nestinsa--i gur\t 
El va I ovi 'n auzul lumei,
Şi vremuri multe va trăi, 
Du cei nefericiti va plânge 
Pe ce:i pioşi îi va 'nsoţi. 
Tot ce o soattă schimbătoare 
Dă omului rătăcitor, 
Aceasta va vor bi coroana 
Cu glasul ei di.sunător. 

Beşici albe 'ncep să iasă t 
Bine! Totul s'a topit ! 
fa s'amestecăm potasă 
Şi-apoi iute la turnat. 

Din cuptor cătati 
Spuma s'o luati. 

Din metalul curăţat 
Va purcede glas curat. 

('la dangăte de sărbătoare 
Salută pruncul cel iubit 
Pe drumul cel dint~ al vietei · 
In bratul mamei adormit, 
In sânul vremilor el aire 
O soartă tristă sau seui.nă, 
Dar grij('la dragostei de mamă 
I-aduce-o dimineată lină ... 
Şi anii sboară ca săgeata ! 
Copil, din casă va pleca,. 
Sălbatec va intra în 'Via~ 
Şi lumea va cutreera -
Strein se va întoarce-acasă. 
In floarea vie~ei. fericit; 
Oa un tablou căzut din ceruri, 
Cu ochi sfiosi, obraz roşit, 
El va privi către fecioare. 
Cuprins de un dor fără de nu1ne 
Fără de scop va rătăci, 
Ou ochi 'nro:urati de lacrimi 
El de tovarăşi va fugi. 
Oi se va 'ntoarce spr.e fecioare, 
De-al lor surâ$ va fi robit, 
Va căuta cu cea mai mândră 
Jubirea să şi-o fi 'npletit. 
O, gingQŞ dor, speranţă dulce, 
O, timp de aur al iubirei I 
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Deschis e cerul, iar în suflet 
E greu belşugul fericirei. 
O de.ar fi veşnic .înflorite, 
Ale iubirei vre:ini grl1bite- I 

Cum s'a rumenit semnalul! 
Bătu-acesta l-am muiat 
Hă vedem de e tot una, 
Dacl1-i timpul de turnat. 

Iute-acuma fraţi 
Proba cercetaţi 

Mnliciune, duritate, 
Vor fi toate 'mpreunate '? 
Căci unde .dur şi mlădios„ 
Şi gingăşie 'mpereohiate-s., 
Acolo-i sunetul frumos. 

Vedeti dar cu1n in veci se leagă, 
Cei ce prin inimi s'au unit. 
Iluzia putin tl'ăeşte, 
Oăinta însă in!init. 
Pe-a miresei bucle de-aur 
Gingaş tremură cununa 
Pe când danglte de clopot 
Nunta o vestesc într'una. 
A.h ! Sublima slrblUoare 
Cum ucide Maiul vieţei ! 
Clei qu văl şi cu beteall 
Piere visul tinere-tei ; 
Şi pier suferinţe, 
Iubirea tresar~, 
Se scutură floarea 
Şi fructul apare, 
ln viatli duşmanli 
Sărmanul om zace, 
Lucreaz~, aspiră, 

· Plantează şi fa'Ce, 
Răpeşte, obţine, 
Iufruntli şi ce-arcă 
Norocul a-l ţine. 
Şi daruri atuncea curg f~ră 'ncetare; 
Ou bunuri mărete se umplu hambare, 
Mărit e ogoru\ Itlirită-i şi casa. 
Şi în ea domneşte 
Modest gospodin.a, 
Ea. mama ceii, buuă, 
De ea-i guvernat 
Al casei regat ; 
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Pe fete la 'nva t,a, 
Pruncii ocroteşte, 
Ea fără tncetare 
Cu mina munceşte, 
Şi-a ei rânduiala, 
Câştigul măr~şte ; 
Ea cufere umple cu lucruri de preţ, 
Căci veşnic ti sfâ.râe fusul la furcă. 
A<lunl'n dulapuri frumos lustruite 
Bumbacul şi lâna,-zlpadă curată
Ea 'nbină la oine frumosul şi luciul 
Şi nu stă nici-odată ! 

Vesel tatăl priveşte ar a.ră 
Din cerdacul a tot văzător, 
Mândru în sine averea-şi m~soâră, 
Vede poarta cu stâlpi înăl~aţi, 
Grajdul plin ,cu roultime de vite, 
Plin pământul cu grâne-aurite1 
Lanu'n valuri mişcate de -vânt, 
Şi-i iese gteu cu vânt din gură: 
<cPutemic C'lm e-acest pământ 
« Va sta tărie casei mele, 
« In contra grelelor dureri ! o 
Dar cii-a destinului putere 
Nu poti să faci eternă legăt.ură ... 
In sbor grăbit vin multe rele. 

Bun; să 'ncepem cu turnatul, 
Căci spărturile s fibroast>-, 
Mai întâi de toate însă 
Spuneţi rugăciuni pioase, 

Trageti Cf'pu dela bază ! 
Domnul aibă forma'n pază ! 

Aburind îngrozitor, 
Curge val strălucitor 

E'ngrozitoare•a focului putere 
Când omul harnic îl veghează,
de-alcătueşte el, ce face, 
Puterii lui se datorează ; 
Dar de temut îi e puterea 
Când rupE-' orice leg'aturi 
Şi merge 'nflăcărând cărarea 
Copilul libe.rei natur:. 
E vai a.tunci când, făr~ I râu, 
Şi f11ră nici o 1mpotrivire, 

www .ziua constanta. ro 



\ 

313 

Pe ulitele locuite focul 
Inaintează ca un râu,
Căci elementele · urăsc 
Făptura m1hei O.llflneşti. 
Dintre nouri 
Vine binecuvântarea. 
Ploaia vi.ne. 
Dintre nouri .ne'ndura~ 
Vine câte-un fulgerat 
Dar ce geme'n turnuri sus ': 
Vânt nespus ! 
Oa de sânge 
Tot văzduhul 
Se 'nroşi, 
Nu sub arşi1ă de zi! 
Oe de lume 
E pe stradă I 
Şi ce fum! 
Ştâ,lpi de !lăcări sunt grămadă 
Q\ire 1n lung de străzi, în.truna, 
Crusc, i.u tocmai ca furtuna; 
Lumea-î gură de cuptor, 
Grinzi trosnesc 1:ogrozitor, 
Cad coloane, geamuri zornăesc; 
Plâng copii, iar mame rătăcesc, 
A:oim,ale 
Rag cu jale 
Sub ruine; 
Totul fuge,. scap'i'.i, vine. 
Noaptea este zi curată 
Şi pri1: mâini înlăn~it~, 
1?e zonte, 
Cofa sboară ; sris, în cercuri 
Apa isvorăşte 'ntr'una 
Vine apoi, urlând, furtuna 
Cea de flăcări mult do.rită. 
Cade focul în grăun~e 
Ce 'n hambaret-s adi;u)ate> 
Suie'n S\18 pe căprior 
Oăt1:e·a cerului cetate, 
Pa-rc'ar vrea să ia în sbor 
Toat'a lumei g:reut~te,
Suie'n sus enorm! 
Trist1 .nespus, 
Groasnicei puteri supus 
Şi văz3nd ce i-a stricat, 
Omul pleauă '.ndurerat. 
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Gol şi ars, 
E fltgaşul 
Crâncenului vânt, oraşul. 
Groaza. r,i.de prin ferestrele cits-eate 
Şi 'nnăuntru nori prh·esc 
De pe ceruri înoP,tate. 

'l~rist, privirea 
Spre nenorocirea 
Muncei saJe 
~l.u trimite omu-odată 
Şi· şi rit lum.ea'n cap cu jale. 
De-şi -pierdu averea toată, 
li rămase-o mâng;liere : 
0atâ spre cei dragi şi, iatl, 
Fată s toţi, muti de durera. 

In plml\nt pri viti ; se ureă, 
E umplută forma toat~ : 
Va ieşi acu'n lumin!i ! 
Munca· şi va avea râsplată? 

Bronzul nu-i greşit'? 
Forma nu-i surpată î 

Noi sparlim şi, poate'ndata, 
Trist dezastru ni•i sortit. 

In neagra tărâ.n'am îngropat 
A mâ,nei noastr~·agonisire, 
In ea tărani-au semânat 
Sperând .o repede. 'ncoltin:), 
Pământului întunecat 
li diîm seminţe mai de pret,. 
Spe.rând că'n timp apropiat 
Noi vom culege rod măreţ. 

Din spre turlă 
Greu şi !!,rare 
Cânt' ara.ma 
A 'ngropare. 
Cântec trist vesteşte-acum 
Al fiintei ultim drum. 
Ah! Sotia i, crfidincioasa, 
Este mama cea iubită, 
Ce de către Domnul umhrei 
Fu de lângă sot răpi~; 
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Ea, care copii născu 
Şi ca florile-i crescu -
Ale ca.sei legături 
Pe vecie-s deslegate, 
Oit ci acea ce fu,se maroă, 
Doatn1e'n locuri înnoptate. 
Cum lipseşte frâul 111arot>1, 
Grijea ei nu guvernea'l;i. 
I n pustiu-i I oe, streina 
Fără dragoste s'a.şează , 

• 

Clopotul pâu' s'o ră'-01 1 
Ori ce muneă părăsiţi. 
Qa şi pasărea 'n .fran7.işuri 
Sta~ o clipă liniştiţi. 

Ca şi stelf11e 'n tărie 
Liber de-orj ce da;torie 

Tot flăcă.ul seara chearuă. 
M aistr11lui să stea i-~ ţeamJ. • 

Grabnic călătorul cată 
Pa11ul ca să şi-l grăbeasc~ 
Prin pădurea 'ntunec ,tă 
Către ea.sa părintească. 
Behăind spre sat vin oi, 
Iar cireadae 
Laţilor în trunte boi 
Vine 'ncet mt1gind 
Către grajduri cu grămada. 
Vine,. ·iată, 
Greu citruta 
Cu 'Secară încărcată ; 
Purtând flori 
In mii eulor~ 
Sbor la .danţ 
Tinerii secerători ; 
Seara cade liniştea pe ~tradă; 
La ltunina de la v~tră 
Stau ai casei toţi grlhnadă; 
Poarta vechiului ora.ş· s'a 'nchis. 
Tot pământu-i 
Negru-abis, 
Dar la nimeni frică nu i 
l;)e 'ntuneric : 
Oohiul legei e deschis. 

Sfântă rânduia1ă, car.a 
Strângi pe acei cu as.t\mănare 
Liber şi uşor şi-i legi 
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De c1 ădeşti oraşe 'ntre~i, 
Tu, qe bunei vi,eţi !-ai dat 
Pe sălbatec isolat, 
Intdî'n casele pitite 
Ca pe oameni să i 111 veti 
f1u deprinderi liniştitf'l,-
0f>a mai saqmp~ să le fie 
Dra~ostea pentru n1oşifl. 

Mii de brate silitoare 
Se ajută minunat) 
!)rin fierbintea lor mişcare 
Forta li s'a 'n.vederat,. 
~Ieşter şi-ucenici m.uncesc 
~i la umbra libertăţei 
Locurile-şi fericesc 
Si pe trădători înfruntă. 
lY!usca nu-i o suferinţă! 
Preţu-i e prosperitş.tea. 
Cum pe regi cinsteşte detl).nitatea, 
Şi pe noi a m~nilor silintîi. 

Blândă pace, 
Armonie 1 

O, rămâneti 
Oa prieteni. în oraş, 
Soarele să nu răsa,ră 
Dacă hoarde. de ră9;boi 
Vor străbate•această valet 
Dacă cerul 
Mult spre marginile zării 
Sângerat, 
In spre sate, spre oraşe 
1S' umai focuri îl Stl'ăbat. 

Ia s.ă-i siărâmăIQ cămaşa,
Scopul şi la 'ndeplinit 
Vom pu_tea privi icoana 
I:nicrul ui desăvârşit. 

Sµs ciocanul daţi ! 
Coaja sfărâ.-ma~ ! 

Fc.rma în bucăţi să sară : 

• 

Olopotur să ias'afar-ă. 
Un meşter poate sparge forma 
Oând timpul este potrivit. 
Dar vai, când î'n şîroae roşii 
Ţâşneşte aliaj topit. 
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Ca trăsnetul, orb în rnnnÎ(', 
lşi sparge el crăpata. cas~. 
Oa dint:r'nn jad ar11ncă flă.riri 
$1 moai-tea'n. :iurn•i nurnai las:\ 
Gând fort!:\ bruti guvE>rnează, 
Un lucru bun nu va it>şi ; 
Poporul când se liberează 
I n prosperare nu va fi. 

Vai, când în inima cetăţei 
Revolta liniştit apare ; 
Popol'u şi rupe singllr j11glll 
~i-şi cată singur de sc,pare·. 
$i tras e clopotul de funii, 
Itevolta peste tot vibrează, 
Ia.r cel sortit să sune păcei 
J:;ozinca fortei o 'ntonează. 
Egalitate! f„ibertate ! 1

} 

Răsună' n gura tuturor, 
Spre resistentă cetăţenii 
Cer paşnici alte dăţi. dau zor. 
~e 'ncăpătoare•s străzi şi pieti,
Ori încotro te 'ntorci, · vezi ct1tA 
De cruzi răpllllători de vieti. 
Femeile devitţ hiene1 

GlQmesc cu lucrurî triste-it.van ; 
Mai lacome ca o panteră. 
Sf.~şie carne de duşman. 
Nimic nu mai e sfânt în . viatăi, 
lluşinea nu mai valorează ; 
Cei răi iau locul celor buni, 
Şi ticăloşii gllvernează. 
S~ nu l trezeşti pe leu când doaru:1e 
Fatali sunt dinţii tigrului. 
Dar ce-i mai groaznitS int re groa:iJ.f\ 
E omu'n fanatismul lui. 
Vai, celor ce la orbii veşoici ~) 
Lumina lor vor s1o 'mprumute ; 
Nu luminează, arde numai 1- 

Prin ea sunt tarile pjerduta 

Bucurie-mi dete do1nnul ! 
Ca. o stea de aur pal 
Strălueeşte alb şi neted 

• 

1) S hiller vorbesle de:,ipl'e revolnţin l'i':incez:i. ,liii nnul 1789(N.T.)· 
2) Pie Ett.•igbli,irlq1~ = poporu l de jos (N.T.), 
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Sâmburele oe metal. 
Din spre toartlt'n bazlt 
J oaclt viu o razlt ; 

Un blazon frumos, curat 
Are.un scluptor încer('.a.t. 

Aici cu gândul! 
Tovarltşi dragi, închideti rândul, 
Căci ttiebue să l boteiltm. 
"Concordia. eu îl numesc! 
S'adune 'n intim• adunar:e 
Pe toţi acei ce se iubesc 
Aceast.a îi va fi menirea 
Spre care maestrul l' a creiat : 
De•asupra vieţei noastre 'nguste 
In cortul cerului curat 
S'ajunglt. printre nori plutind, 
Aproape de 'nstelat.a zare; 
Să fie-1,1n glas de sus venind 
Ca astrele str~lucitoare 
Ce-l prea-mlreso pe Creator 
Si poartlt anu 'ncoronat. 
Spre lucruri tnari şi serioase 
Slt·i fie glasul consacrat. 
Gu-a lui vibrare în lot ceasul 
.Alunge timpul necur,m~t. 
~i sorţii împrumute glasul 
Şi fărlt pic de părtenire 
Oâ.ntarea luj nu se despartlt 
De jocul vieţei . schimbătoare. 
Precum se pierde în auz 
Un sunet c\lt ar fi de tarat 
Aşa să dee .'nvăţăturl : 
In lumea asta toate.s sgurlt-! 

Trageţi bin.e-acum de fu.nii, 
Scoateti colpotul afatltt 
Să-l putem. sui in aer 
In a sunetelor tarlt. 

Trageţi, ridicati ! 
Bine mi•.Y fix:aţi ! 

Fie•a tltrii bucurie, 
J>ace primul cânt slt·i fie I 

MIHAlL f>i{fCOPIE-
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RO/"\ANTE 
HEINR{CH HEINE 

I. 

Ce vrea lacrinia stingheră, 
Ce-i pe ochiu-mi ca o pată ? 
Ea păstrează a'Jnintilrea 
Vremilor de altădată. 

A avut suror,i mai multe, 
Dar cu gr~fî jelitet n şoapte 
Şi cu sfânta-mi bucurie 
Au pierit în vânt şi' n noapte. 

Au pierit ca ni~te neguri 
Stelele iubite 1nie 
Ce cu dragoste-mi zâmbi1·ă 
Printre griji şi bucurie. 

V ai, iubirea mea ~'i dânsa 
A pierit ca o părere... . 
[Joam,ne, zi·i şi ei să piară -
Bietei la.c1time. stinghere ! 

www .zi uaco n stanta. ro 

3 



• • 

850 

11. 

Eif nif. te cert că dorul mă ~fâşie, 
lubi'J•e'n vec·i p·ierdută; - nii te cert. 
Măcar că străluceşti în bogăţie, 
O rază nu··i în siifletu-ţi deşert. 

O ştiu de miilt,. căci te-a·m văi,ut î'>i ms; 
Văziii că'n uiimă-ţi e noapte grea1 

Văziii ce şa'ipe. ţii acolo 'ncnis 
1Şi ce pustiu de fale porţi în ea ... 

1/1~ 
Tii, leagăn scump al chini,rilor mele, 
Mormânt f'i•iimos al liniştii senine, 
Oraş ii,mt, eu plec sub alte stele -
Cu ochii plânşi 1iţi zic : rămâi cu lnne! 

Rămâi cu bine, prag în veci "8lăvit, 
Pe ca'i·e paşii ei îl în/ioară, 
Rămâi cit. bine, sf,inte loc vrăjit, 
l'IJ. ca'i·e ea·tni zâmbi înl.âia oară. 

De nu era să·m·i ţii tihnitul druni 
$i azi pe si,flet nu-mi erai regină , 
Eu nii m'aş 6bate c,um mă sbat acum 
In luptă grea cit, soarta mea haină. 

Să-ţi turbu'i· mândriil suflet n' am voit-o, 
Căci n' am· cerşit iţt,bire nitnănui, 
Ci doar să duc în p'i·eafma ta, iubito, · 
Un trai ci,minte-asta-i tot ce vriii. 

Dar n' ai voit s' auzi pe ,cel ce cere, 
f,n vorbe-amare tu-mi tu'i·naşi ot'i·avă
Mi-e mintea azi nebwnă de durere, 
Jar inima 1·ănită şi bolnavă. 

l)e-acum pttibe.ag P'rin li,me trist voiii trece 
Un biet toiag · de d'l·uin ctVând tovarăş 
Şi doar o groapă umedă şi rece 
Va şti să·mi dea p~ 1ueci odihna ia'i·ăş .. ~ . 

ION BeNTOIU 
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URME ROMANEŞTI I.N TOPONIMIA 

FE NINS lJ LE f „ BAL CA N fCE 

Sunt şi astă· zi adevărate cuvintele lui lrecek 1), spusţ la 1.881, 
·-r-- că 11 geogrdfia amănunţită a Pen. Balcanice. încă multă vreme nu 

va ieşi cu totul la lumină din întunericul ce o ascunde şi că :yor 
trece încă mulţi ani, până ce vom putea să schHăm o hartă amă
nunţită a acestor locuri, aşa după cum ar,ătau în timpul Ro
manilor41. 

In rândurile următoare voiu cerea, în temeiul unor consi
deraţiuni filologice, să stabilesc căror împrejurări se datoresc 
denumiril.e unora din localităţile din Moesia inferioară. O fac 
cu atât mai mult„ cu cât1 în cercetarea raporturilor dintre po
poarele din sud-estul european, aproape toţi, învăţaţi sau nu, rar 
sunt încJinaţi să vază că poporul românesc şi limba română au 
put~t exercita vre-o înrâurire oare cate asupra popoarelor con
locuitoare. In schimb, toţi cercetătorH nu văd de cât înrâuriri 
streine asupra limbii româneşt(. Mai toate elementele romanice 

1 
din limbile balcani~e sunt privite de aceşti învăţaţi, de cele mai 
de multe ori, ca intrate în aceste limbi direct din latina (cultă 
sau vulgară). Limbii româneşti f se tăgădueşte ori ce rol, cu 
toate urmele importante lăsate în aceste limbi. 

Şi totuşi, socotim că influenţa romanică, începând din sec.Vi şi 

1) Periodicesco Spisanie, Sofia 1882, 11 p. 28. duea ,,Monatsberi
chte d· Koniglichen A~1,ttlemie der "\Vissensch, zu Berlin1 Sitzung von 
12 Mai i881 J;l• 434-469, cu titlul „Beitrii~e zur antiken Geographie 
und Epigraph1k \fon Eulgarien und .Rumehen". 
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până îa sec. XIJ, a trebuit să se exercite asupra popoarelor bal
canice prin Români şi că influenţei covârşrtoare a limbii ro· 
mâneşti se datoresc toate elementele romanice din limbile bal
canice, Că aşa trebuesc privite lucrurile prin sec. X, al XJ şi mai 
înainte, ne-o arată marea influentă exercitată asupra limbilor 
balcanice - mai ales asupra celei bulgăreşti şi albanezeşti - de 
limba românească. O pildă evîdentă o găsim în întrebuinţarea 
articolului în aceste lfmbi în felul uzitat i:n I. românească, aşa 

precum o afJrmă şi marele învăfat romanist Meyer-Liibke~ în 
Zeitschrift f. rom. Phil. voi. 35 (1911) pag. 245, când zice, cu pri„ 
lejul dării de seamă a studiului d·IUJ Michoff, (,, Oie Anwendung 

" des bestimmten Artikels în Rumănisehen. -vergJie,chen mit der în 
Albanesichen und Bulgarisehen. Leipzig) = Aus den Zusammen• 
stellungen von Michow ... bekomme ich vielmehr den Eind,uck, 
dc::ss 4as Rumănische fiir die beiden anderen Sprachen vor
bildlich gewesen ist~. 

Apoi constatarea la Bulgari a unor elemente ca Crăciun, 
Rusalii, elemente de ordin religios păgâno ... creştinesc, arată de 
asemenea o infiuenţă românească veche, cuvântul Crăciun exis
tâFld şi în I. slavă bisericească. Particularitatea specific românească 
din acest cuvântt anume: prefacerea lui I intervocalic în r (ca
latione - c (a)răciun), arată că cuvântul în bulgăreşte a fost în
prumlltat numai din I. română. 

Oe altfel nu trebue, uitat că latina din orient a devenit limbă 
românească înainte de latina din occident. 

"Ma quel latino che cosi presto s'era spento a Darazzo 
e a Constantinopoli, e ţJrima ancora a Delo e ne/le colonie di 
Macedonia, era tuttavifl gtâ divenato romanleo, prima <;he il 
lattno de/le provincie, occidentali dell lmpero; oioe ii latino ori~ 
entale şi era ph, presto che !'occidentale afle f ase che si saol 
dire romanza". Hartoii: Romania, p. 982-3. 

P-e lângă acestea, dovezile istorice SJ:)Un că aei, în Penin
sula Balcanjcăl a fiinţat cândva o viaţă românească. 

„Populaţiunea m«n/ilor Rodope1 în evu.I mediu, ştim d,in 
mărturiile blzantine, că a fost mai malt păstorească şi nomadă, 
mergd nd cu turmelţ-{ jos, şpre Ma1e, pentru lernai'' ne spune 
Irecek (Periodicesco Spisanie, vot. X, p. 24, după Oat1tacuzen 
(f. 146; li ~2, 420 Ul i5t). Se pomenesc~ Bulgari şi Vlahi".-
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Românii erau pe acolo, ca şi azi, nomazi. lrecek aminteşţe 
de o mărturie a lui Cantacuzen relativă la lupta celor doi Andro„ 
nici. strategi ai Rodopilor, în care Andronic Paleologu! trecu 
de la împăratul tânăr la cel b'ătrân (1322) şi închise pe un cio
ban român cu nume1e Şerban şi-l dete să-l pecetluiască pe frunte. 

·Evo: ee- ţ/l)y &:1to 'tOil .so:x,xoîJ -rtvoui; voµdeo: Eupµ~YOY 6YOµ.dCJlhOY. Can
tacuzen J, 14.6. 

Şerban însă fuge din închisoare, strânge cete de ciobani 
înarmaţi uşor şi se dă de partea împărata lui cel tânăr. Cetătenii din 
cetăţile muntilor Rodope se speriară de această mişcare a ţăra
nilor (it1p6ti1i), închiseră pe strateg şi trecură de parte.a lui An
dronic cel tânăr. Şerban însuşi se duse la împăratul şi. spre 
marea mirare a Grecilor, îl rugă să ierte strategului vina sa. 

ln afară de acest episod mai sunt şi alte urme de existen.ţa 

unei populaţiuni vechi româneşti : aşa pe ţărmul stâag al· râului 
Mesta găsim câteva sate buJgăreşti, astăzi sate poŢllace (de slavi 
mohamedanizaţi) cu numiri româneşti precum : Singuru (nume 
ce se întâlneşte şi la persoane), C,orbul 1) • 

.Ac,i avem de observat un lucru de roarte mare importantă 
pentru mişcările Românilor, pentru migraţiunile lor dela Nord 
la Sud şi dela Sud la Nord, cărora le datorăm, în bur:iă parte, 
unitatea limbii noastre 2), că a.cest Şerban era Român din Da
cia; că el nu era, nu. putea fi un simplu cieban oarecare. A 
rebuit să fie un fruntaş român, un celnic~ căci. nu un cioban 
oarecare poate, scăpând din închisoare, să ridice „cete de ciobani 
nomazi, uşor înarmaţi", cum era şi firesc la o populaţiune no
madă. Aceste cete sunt fălcările, adecă seminţiile puternice, bine 
constituite, ascultătoare. ale poporului român, aşa cum le mai 

• 
vedem şi astăzi la o parte din Aromâni, de şi nu în floare ca 
artă'dată, ci mai mult în decădere. Apoi, mai trebue ţinut îa sea
mă că au trebuft să He numeroase aceste triburi ~au celnicate, 
cum li se :zice la Aromâni, pentru ca din ele numitul Şerban să 
poată ridica o oştire în stare să inspire teamă cetăţilor din mun
ţii Rodope. 

Aceasta ne arată încă odată cit mutările în masse mari ale 

1) Irscs1G: Period Spisani.!!l vol X p. 29. 
2) Vezi Analele Dobrogei 1922 p. 229; Dnnărea:. 
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Românilor dela Nord la Sud, probabil de două ori pe an, se 
făceau în mod regulat cum vedem că se fac şi astăzi de Aro~ 
mâni pe distanţe mai mici. 

J;)e altfel, cu cât ne urcăm mai sus, în e\luJ„mediu, cu atâta 
constatăm· că Românii umblau în Moesia ca la ei acasă, cum şi 
de fapt erau. Iată ce ne spune Nichita Acominalos Hon.latul 
despre Românii ce locuiau pl'in sec. XII şi XIII în părţile despre 
Anhialos, lângă ţărmul Mării Negre. 

,,(!sac) ... a jefuit, între altele, oraşele din părţile despre An
hialos. făcând în aeest. chip sieşi şi Rom-eilor neîmpăcaţi duş~ 

mani pe acei barbari, ce locuesc peste tot cuprinsul muntelui 
Haemus (Balcani) şi cari mai nainte cSe numiau Mys'i, iar acu
ma Vlahi se chi.amă. Aceştia, bizuindu-se pe strâmtori şi su„ 
eţindu~se în cetăţile lor. de care foarte multe sunt şi se înaltă 

drepte pe stdhci ptăpăstioase, şi altă dată S•au încumetat a se 
împotrivi Romeilor, dar atunci, dându-li-se prilej bine venit cu 
răpirea turmelor şi bântuirea lor, au făcut răscoală înfricoşată. "1

). 

Apoi ne poveste;Şte episodul fraţilor Petru şi Asan cu rn
păratul !sac, căruia îi cereau „dreptul să fie oştiţi alăturea de 
Romei şi prin ca.rte· împărătească să li se dea un loc de moşie 
cu venit puţin din muntele Haemus''. 

Să reţinem din cele de mai sus, că părţile de lângă Marea 
Neagră ale Bulgariei actuale erau populate -de Români, pr@ba
bil în timpul iernării turmelor, că aceşti Români erau adesea 
sup~raţi cu răpirea turmelor şi că locuinţele lor văratice se aflau, 
ca şi az,i, în mare- parte, pe slânci prăpăstioase şi vom avea 
astfel o imagine adevărată despre puterea elementului românesc 
din Balcani. element care se continuă sub numele de Vlahi în 
Jocul celui de MysJ, adecă locuitori ai Moesiei, ce-l purtau înainte. 

Amintiri din epoca emigraţiunilor de două ori pe an. s.oco~ 
tesc că sunt şi aşa numiţii Caraulahi, cari rătăcesc pe munţii 
Balcani, în timpul verif. 

,, Din populaţiunea nomadă, Coniarii vin astăzi mai puţin, 
spune Irecek (tn Period. Spisanie, voi XJ, pag. 17), dară auzii 
de unii, cari tocmai s'au aşezat spre sud de Batac, cam vreo 100 
de suflete cu turmele lor. Vlahii nu pasc pe munţH Dospafi, dar 
pasc destul de mulţi îri A.hârii-Celebf, şi mai ales în jurul Bata
cului. Se deosebesc în R.omâni Caravlahi, cei cari se apropie 

1) Nichita Aeo1ninntos Hoiijatul p, 377-3781 
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de biserica bulgărească şi în grecizaţii Oaracacian{, cei cari au 
I egături cu p,reoţii greci di·n Peştera. Iernează în jurul Dramei, 
Ohiumurginer, p·e dealurile Mariţei, sau pe ţărmul Mării Negre, 
spre Anhialos", 

Prin Caravla_hi, balcanicii Turci sau Bulgari, Greci sau 
Sârbi~ Albanezi etc., au int.eles totdeauna pe Românii din stânga 
Dunării, în cât este cu putinţă ca aceşti C-ara·vlahi · să fie nişte 

rămăşiţe vechi de Români din Dacia, amestecaţi mai târziu cu 
fraţi de-ai lor din sud. 

Aceşti Români, atât de numeroş·i pe atuncea, nu se putea 
să nu lase urme în toponimia ţării. De această natură ni se 
pare că sunt, intre altele; următoarele numiri de lccalităţi : 

Sardica. Ştim că Sofia, Capitala Bulgariei de astăzi, poartă 
acest nume depe la sfârşi1ul sec. al XlV. ln vechime se numea 
Serdlca. O formă mai nouă ca Serdica este cea de Sardica, 
după cum ne incr.edinţează Irecek. 1) 

Numirea de- Sardica este interesantă pentru noi, fiindcă ne 
arată că vechea Serdica n'a putut dev,en i Sardica decât în gura 
Românilor balcanici. Numai în gura Românilor e accentuat de4 

vi11e ta, ca în fearieă, băsearică etc. Am avut, aşa dar, la înce
put un* Seardica, dispărut şi neatestat, poate şi din pricina greu
tăţii cu care se reda diftongul române~c ea de: autorii greci şi 
latini; iar dfntr'aceasta a rezultat Sardica, precum din terra s'a 
făcut Jearq, respectiv ţar~, sera, se~ră, sară. - Este foarte pro
babil însă că forma Sardica stă pentru Seardica, greu de redat 
aşa, duf>ă cum am spus, din pricina diftongului ea. 

Şi, poate că din forma româneas.că Seardica derivă bul
gărescul Sreadetsu,,prin metatezare, cu sau fără mijlocirea cuvân
tului sreadu = mijloc. 11) 

1) ln Kn. Bălgariia Irec~k ne arată vechirnea oraşului şi ne spune 
că forma veche a numelui oraşu lui era Senli~a, iai· for.ma Sardi ca 
(nota 2 dela pag. 4) este :mai nouă. Niţ11,i~a Aco1>~H1at:os Hotiiatu! pom.e
neşte forma. ~~l'iţ~ ma1 târzie (pag. 393 op. cit.) 

2) [,i-ecek Kn. Bă}g:ariia II pau. 8-14; apoi în Pe'r~odicesko Spi
S<X1iîe:, v ol. 34. .P· 583, ni spune că Sar dica a fost numel.~·vech1 u, d~pă o ~~
mintie ti,a,cica Sardi; pe bulgareşte este Sreadetsu, fnnd cel 1ua1 de m1J
loc. loc al neamului bulgăresct procum e şi astăzi. La 1563 avem : 
Sofia Sairilak'ifs'kafa (h'ecek1 Pdncip. Bulgariei, p. 16). 
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In sprijiul nostru vine şt considei·aţia că, după relatiile isto
rice bizantine, muntele Haemus, în cursul veacului de mijloc, era 
plin de Români, c.a· şi toată. Nloesia de altfel. Dumont ne spune 
în ltlnscriptions et monuments figures de la Thraceu.. (t•aris 
1377) că aceasta. parte, până la Dunăre, este împănată de ins• 
cripţii romane. Nste deci firesc ca numirilt: vechi să fi fost păs
trate de Români şi din gura Rom~nilor să fi fost împrum11tate 
de popoarele ce au năvălit mai târziu în aceste regiuni. 

Oescus. Se ştie că râul Oescus se numeşte astăzi lscăriî. 
Slavii sunt înclinaţi să apropie ettmologia cuvântuJui Iscării 

de is·cra (scântee) 1
) C!e legătură poate fi însă între numele râ

ului Iscăriî şi scântee? Noi socotim că lscătu derivă dintr'un 
dimfnutiv al lui Oescus1 anume ,r. Oesculus. Din *Oescalus a re· 
zultat, tot în gura Românilor balcanici, Escuru după cum ar a1ă 
trecerea lui -1- intervocalie în -r-. Acest .f."scuFu apoi a fos îm
prumutat de Bulgari sub forma lseăru. 

Aceasta ni se µ-~re a fi derivarea firească a cuvântului. Nu
miri de râuri cu forme diminutive sunt multe: Struma, Stru · 
mita, etc. Concluz1a noastră este potrivită şi cu trecutul ţării 
stăpânite de F\omcţnf. respectiv, mai târzfu, Români. Apropie
rea ce se face de iscra nu poate av.ea sefls. Şi tot aşa cre
dem că nu poate ii vre.o apropiere între Jscăriî şi lstru, după 

cum s-au îpcercat să-l explice unii, întru cât aT fi de neexplicat 
denumirea unui râirşor cu numele unui fluviu.-Pe de altă parte 
nu este imposibil să ti fost pentru Oescu.s un râu Oescul.us, 
fiindcă şi azi se deosebesc dou.ă râuri lscăr: Goleami Iscării 
spre vest, şi Stari lscdru spre sud est 9). 

Tonzus. Fluviul numit astăzi Tun.gea se numia în tim
pul vechiu şj în evul mediu Tonzus.-, nRâul Tungea îşi poartă 
numele ~.ău încă din vremea romană, caod se numea Tollzus.. cu 
toate că nu pare că acesta-f numele său întreg vechiu-, ne spune 
Irecec, în Princ. Bulg. li, pag. 209~ amintind, că 'Apt'flaxa,, "Ap-cc:ota, 

şi alte numiri, pomenite de Herodot şi alţii, sunt, după Toma• 
schek (Oeste·rr. Gym-nasialzeitschrift 1878, p. · 207), identice cu 
Tu ngea de astăzi. 

1) Irtcek Das Frtr~tentt1in Bulgarien1 1[1 p. 8-9. 
2) I1·ecek~ Das l!"urst. Bulg, Ir, pag. 77, 
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Pe noj ne interesează însă forma de astăzi a râului Tonzus, 
anume Tungea sau Tundza~ După cum arată trecerea lui -on 
îa -un, prefacerea lui Tonzus în Tungeat Tandza, este datorită 
Românilor. Aromâneşte se zice Tunefa, cu d. la sfârş.itt ca Dana 
1Donus) etc, 

· Duna. Tot Românilor cred că se datoreşte forma cu u a 
numirii fluviului Dunărea: Dunajt Duna{, Dunavi'i, Dunavis, 
pentru consideraţia de mai sus, anume pentru trecerea lui-on 
în-un, ca bonus11bun, etc. 

Adrianopol. Pentru ca „Adriani urbs,'r 'AIJ{,iavoil ~ă ajungă 

la Bulgari Odrin a trebuit să treacă tot printr'o formă româw 
nească"' Adrin, ca cristianus "" creştin. Pentru trecerea lui a în o 
Ia Slavi, compară Colinde din Calendae, Ohrida din Achrida, 
Oţet, Oltar etc. Cronicarii Gred numiau oraşul Adrianopol când 
'A8pr.a.vou1t0;>.;1~ 1), câtld 'Op~o.t~~ 3) şi când 'A1leţ«voil': .~v ~ 'A~t«voo 't~v 

'K J.i'jatv 3
) 

Struma. Vechiul râu i;-q;uµwv se numeşte azi, la Românii şi 
Slavii din Peniasula„Balcanică, Struma. Sub această formă cu· 
vântul a fost transmis de către Români, după cum arată trecerea 
lui y grecesc în u, aşa cum constatăm în martur dio µaptopo1; 

in Stur"') din lat. siyl.as. In ce lelalte limbi balcanice y grecesc ca 
şi y latinesc, rămin i: ropo~ (dr. jur) se aude ngr. 1Lpo,; µdp'tUpo,, 

sună µgp-c!f>o1;. Tot aşa la Bulgari. 

Sărună. Şi poate că tot aci e şi Jocul Sărunăi. Salonicul 
pe Arornâneşte se zice Sărună, după cum se ştie , şi se derivă 
din gr. Sa!onq, devenit regulat, după legile de prefac,ere ale lim
bii noastre, Sârună. Fără îndoială, că nu se putea transmite nici 
numele acesta sub forma curat românească, dacă n'ar fi perzis• 
tat ad elementul românesc> ca şi la Struma şi aiurea. Interesant 
este pentru noi că dela Români l-au împrumutat Slavii sub forma 

·!) Nichita Acon1inatos Honiatul (edilia Ac11de1n. i Mm:n~1) pag. 
384, 386 i 2) iden1 pag. 424; 3) ide1n pag. 431, 43i etc. 

4) La nord de Câ111pul-Luns· se afli 1nuntere Sturu, zis şi ~Ia
teiaşu . Nu-i aceasta o nu1nire ai·on),tneascij, care vorbeşte de niscaiva 
aşe:iări arotnâoeşti pe acolo r 
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S6lunz. Păştrarea lui - J - io. cuvântul Slav, neprefăcut în 
-v -, ne arată că a fost împrumuntat de timpuriu, când, pro
l'labilt în I. Română nu avusese loc încă prefacerea lui I în r. 
dar când se desăvârşise trecerea lui-on. ln an, după cum arată 

Solang. 
Ne măţginim deocamdată la acest~ nume topic~. care ni 

se: par ct in1re cele mai sigure pentru dovedirea temei puse la în• 
ceputul acestui mic studiu, de existenta unor urme româneşti de 
toponimie în Peninsula Balcanica. După cum vom avea prilejul 
s:ă arătam îotr'un 11umăr viitort numele româneşti de localitlţi 
sunt numeroase în Peninsula Balcanică. 

• 

' 

•• 

f'Af'AHACH f'ERTCLE. 
Dl.rect. Llceult1i din Silist1•a 

• 
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I ARN A 

Innorată stă boltirea 
· Cerului peste ogoare ; · 
Pretu.tindeni numai jalt}, 
Pustiire şi ninsoare. , 

Vântul bate; inserarea 
Işi întinde larg aripa -
Stol de corbi din văi purcede 
Să-şi adune 'n zări risipa. 

Şi cât vezi în jos. spre moară, 
Nimeni nu-i pe cărărue, 
Numai drumul către crâşmă 
Un drumeţ pribeag îl suie. 

• 

V· LAINICEANU 

' 
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Luptă· besna cu lumina şi'n amurg. 
1Vori de sânge umplu ;rarea ca o pată; 
Jar din purpura, pe-a1oauni sfâşiată, 
La Jet plânsului pe fire ra:re cvrg 
Cum ar curge ·dup'o luptă neumană 

Picuri roşii pe tăcute dintr'o rană . 

..,~i-i pustiu, şi" gânduri negre mă apasă ... 
Cum pilotul pe furtună sfruntă marea 
Ochiu-mi sfruntă tot cuprinsul ,u 'ntrebarea: 
Unde-i, unde i dintre flori cea mai l1leasă? 
Luptă s_ufletu 'ntre besnă şi lumină, 
..,~i aripa-i sângerea1ă fifră vină 

A•MÂNDRU 

' 
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RA~NDRANATH-TAGORE 

CANTUL LXVI 
DfN •GRÂDI N~RUL> 

Un nebun, :căutând piatra care schimbă totul în 
aur, umb1a rătăcitor, cu părul încâlcit. cu faţa arsă, 
plin de praf, cu trupul ca o umbră, cu buzele stânse 
ca poarta închisă a inimii lui şi cu ochii arzători ca 
scânteerea licuriciului care îsi caută sotia. • • 

înaintea lui urla oceanul nemărginit. V alurile 
vorbăreţe povesteau de comorile ascunse în sânul 
lor şi râdeau de prostul care nu ştia să le înţeleagă. 

El mergea desnădăjduit şi fără odihnă în csu
tarea care devenise. însăşi viaţa lui. 

întocmai ca oceanul. care se înaltă necontenit 
' - . 

către cer, ca să atingă ceeace nu se poate atinge; 
întocmai ca stelele, care se învârtesc în eerc în 

căutarea unui ţel. ce nu se poate ajunge niciodată; 
Tot astfel, pe ţărmul nisipos şi pustiu al mării, 

nebunul, cu pletele înroşite de praf' şi de soare, ră
tăcea în căutarea pietrei, care schimbă totul în aur. 

lntr'o zi un ştreng,ar de băiat dintrţun sat se 
apropie de el şi-l întrebă: <cCum ai căpătat Janţul 
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acesta de aur, care îţi încinge mijlocul?>) Nebunul 
tresări ; lan tul, care mai înainte era de fier, se tă-• 
cuse cu totul s-i cu totul de aur t • 

El nu visa; dar cum se făcuse scllimbarea 
aceasta~ 

Sălbatec îşi lovi frurrtea : tinde, dar unde, fără 
să stie. îsi isbândise visul ?. • • 

El îşi luase obiceiul să îneerce pietrele, pe care 
le gâsea. atingându-le de lanţul său şi apoi să le 
arunce, fără să se uite dacă se făcuse vre•o scfii"m
bare ; şi astfel nebunul găsise şi pierduse piatra 
care schimbă totul în aur. 

Soarele asfinţise. iar la apus cerul era de aur. 
Istovit. cu corpul şi sufletul sdrobit, întocmai 

ca un copac desrădăcinat. nebunul începu din nou 
, să caute comoara pierdută. 

• Trad.. Or. G. ULIERU· 
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Dl N TOFONl!'\IA BULGARI El 

Multe numiri de localităţi ale Bulgariei de astăzi, mai 
ales din munţii Haemului (8alţani). unde altă da;tă erJ multă 
populaţie româneasc~. după cum reese din m,ărturiile istorice ale 
cronicarilor bfzantfpi, sunt româneşti. ln rând.urile de mai jos 
voiu căuta să atrag atenţia asupra unora din numirile cu carac
ter românesc, căutând a dovedi, pentru altele, românitatea lor. 

Crlclmu. Despre Cricimi1, vorbeşte Jrecek (în Perio~. Spi· 
sanie XI, p. 1-2) reproducând, după cronicarii bizantini, for~ 
mele : lfii,ţţtj,10,, 1), Kpuţţ,µo, 2) şi Kpoiţ,j,10,. 3). Această denumire se 
pomeneşte pentru întâia dată la 1199 cu prilejul răscoalei lui 
Ivancu .. Numele ni se dă sub trei deosebite forme; aceasta da
torită imperfecţiunii caracterelor greceşti în redarea unor sunete 
străine aeestei Hmbi. Astăzi această localitate se numeşte Cri
cimu 4

). lrecek ne mai spune că acest nume este neobişnuit la 
Slavi. Se pare că la Bulgari este împrumutat dela străini şi, dup~ 
toată probabilitatea,, dela poporul româh, cu care a conveţuit 
veacuri. După presupunerea noastră, avem de a face cu româ• 
nescul Crucime, ceea ce a trebuit să însemne .răspântie•\ sau 
,,localitatea unde se află cruceu. Henri de Valenciennes ni-l trans .. 

1) Nichita Acominatos lloaiatul 
2) Acro:polita 
3) Cantacuzen. 
') Irec~'k Kn. Bălg. li, pag. 436, 390. 

www.ziuaconstanta .ro 



364 

mite sub forma de Crucemont (citeşte (;ru-sm0n) 1). Să se fină 
seamă că la Români este foa!'!e răspândit obiceiul de a aşeza 
cruci pe drumuri, la răspântii e!t. In comuna mea rlatală, Avela 
(Avdela, AbeJaJ din Epir, se găsesc două localităţi cu .acest nutne: 
una .ţisă Cru/ea ;zică, alta Cmţea-lteaJ mare = Cruc~a-mică, 
Crucea mare. Nu există comună românească în Epir, care să 
n'aibă o localitate cu numirea de Cruce. 

La Bqlgari tot aşa n~ întâmpină asemenea denumiri dela 
cruce, zise Ordstetsă dela Crăsti'i (==cruce), cum de fapt tie în~ 
credintează lrecek !l), când spune, că„urm1nd drumul de aci, 
ajungi la Crdsteţii, unde se află o piatră cu "cruce cioplită", 

I n sprijinul acestei păreri· mai vorbeşte şi nesiguranf a cu 
care ni s-a transmis numele Cricimă de cronicarii bizantini, când 
Kp,i:ţ,µ~, când Kpu'tţ,µ6' şi când Kpoi:ţtµ6'. 

Braţigova. Afară Ele asta, e curios că tot în regiunea 
aceasta dăm d,e numele Braţigovo, care pare ,de asemenea, că 

este un nume românesc, în legătură cu Bratu (dim. Brăţic~) plus 
suf. slav-ovo. pentru desemnarea numelor de localităti. La Daco
Români n·e întâmpină numiri ca : Brăţen,·, Bărteni (probabil 
metatezat). Şi tot românesc pare a fi Persştiţa, care cotesp.unde 
slav. Cruşova. Nu p11tem aminti aci şi de Peştera, care, desi 
locuită de Aromâni, este un nume slav ca origină s). 

Pe drutnul ce duce dela Bta/igovo la Peştera se află înălţi„ 
mea zisă Timbra, cu ruinile unui castel şi apoi tot aci se află 
movila numită Tumbra, ·ambele cu nt;1miri româneşti. Şi tot 
aromânesc sună Plrtnu (Âpeninw ?) şi mai ales castelul Pica 

. 1) Villehardoiiin .• e<l. W:ailly, pag. 331 (după 11,ecek, Period. Spîs., 
pag. 3). 

2). Ir-ecek : Period, Spis. pag. 4. 
3) Irecec: Period. Spis., pag. 9: ., In însăşi Peştera nu-i nimic v:~chiu. 

Mmuscrisele bisericii veehi, pe junţăta:te supt pământ, a sf. Vineri, 
-au fost strânse Ia muzeul 11 0hlastniî11

• O .riarticularitate a oraşului este 
colonia Vlahilol' (Cuţovlahi), cari au ven·1 t, se zice, cu 80 de ani în~ 
naihte, din h'laceflonia; între ei îşi vorbesc româneşte cu putel'nic 
a1neptec de cuvinte greceşti şi bulgăre~ti ; dai· itltfel se dau de Greci 
şi întreţin biserică şi şcoală grecească. După n1ărturisirea p-reotullli 
Constantix:,, ei au venit aci din 1narele oraş ron1ânesc Moscopole, la 
sud de Ohrida (µt'tot1<,0L rxixv' &1to Booxo-zr6A~IO\;), care, in veac1 11 trecut, de
veni dintr'o<lată re-numit, prin comertul său, dar în curând decăzu din 
pricina strin1torării din partea Albane,filor şi a hoţilor Cârjalii, Jn 
gura lor bulgărescul PeşterQ/ se greciză în 1teptotepd (porumbel), pe când 
Turcii l~au prefăcut în Beş~dere (cinci~râuri)1'. 
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(XI pag. 9) ; apoi Radu Iovo ( nume de sat) dela Radul (XI pag. 
9} şi Panara cf. cu Pdnarti, sat în cazaua Orebine. 

După cum vedem, atâtea numiri româneşti, care ne îndrep· 
tătesc :· să presupunem că şi Cricimi1 s-ar putea deriva de la 
Crucime,. 

. Crastova. Despre Crastova ne spune rrecek că se găseşte 
cu câteva minute mai departe şi că este localitate mu.ntoasă. 

,,Câteva minute mai daparte s.e află satul Craslova, unde dru
m ul, plin de urzici, se lasă din munţi spre Filipopole". Apoi, 
tot acolo, rrecek (în notă) spune că „nu e Crastavo, ci Crastovo, 
poate Crăstovo t)". 

Presupunerea lui Irecek se pare că porneşte din cot1side
rapa că formelor Crastavo şi Crastovo nu li se pot găsi puncte 
de plecâre în slavoneşte pentru deriva.rea lor, ca pel'ltru forma 
Crăstovo. Credem însă că nu-i nevoe de aşa ceva, in cât, după 
to'ate probabilităţile, Crastdvo sau Crastovo nu-i altceva decât 
românescul Cr( e}asta, plus su fixul slavonesc -ovo. 

Numiri d-e localităti cu denumirea Creasta se găsesc atât 
la Daco,.Români cât şi la Arornâni. 

Tot caracter românesc poartă şJ numirile de localităli din 
r~giunea Dospat ca : Satovlşte, Marulovo, Ţărănce, Osina, Cor~ 
bul, Guşlir, Singgr 2). N urnele de râu Vasllea 3 }, din regiunea 
Cepinului sună de a.sen1inea aromânesc, căci la Români se obiş. 
nuesc asemenea denumiri, fără sufixe, după nume de persoane. 
La Avela (Epir) exiită muntele Vasiliţa (diminutivul lui Vasi le, 
ca Ion.iţa dela Ioan). Bana 11.) (cu ri muiat) se găseşte îa toată 
Bulgaria. Barişla (Period, Sp. xr, pg. 18) dela ba1ă, (na brodu 
dălboki barişta) este un t.:uvânt datorit Aromânilor. 

Rupcios. Intre Comici, Ahâru Celebi şi Dospat se află regiu· 
nea muntoasă urnită l?upc,l<Js , spl'e sudul Filipopolei )\ După cum 
vom vedea, această numire este ron1ânească. După lrecP-k, t. c.,-

1) Pe-riod. Spi,s. X, pag. 12. . . 
2) Peri?ll· Spis XI, 11:ig. 16 ~ 3) 11len1 pag. 2~; ~ ) După DGtt.su,

şia,i1i Ooicl v1ne <le la lAlner,,, deet llu n1cel'ge ,lupa 1n1da 1111 ctntan1ms 
întl,t.iii, a1;on1. 1ita;,,fi, cn1n crede Ro1nn1'lsky, Leh,Jworter lat. U!•si.J!·1ing~ 
L0ipzig, 1909 pag:. ~)~, e.n ~ă fie o piedică pentru intrarea lu1 directa 
din româneşte. 

5) J,rece'k, Kn. Bălg. 11, pag. 393. 
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care tocearcă să derive numele Rupci6s de la Meropi prin 
aferesa lui me- nea.ccentuat, - mai pe larg ne vorbeşte Hr. P. 
Constantinoff 1). 

Nu se ştie, zice dânsul, dacă Rupcios derivă de la Rupii 
(numele locuitorilor) sau Rupii dela. Rupcios; dacă însă avem în 
vedere că în regiune tui există nici un sat cu n urnele Rupczos, se 
poate pres.upune că· Rupci6s şi-a luat numirea dela RupJi. 

Pentru aceasta va trebui să cercetăm de unde provine 
numele RupJi. Şi, pentru a explica p.e Kupli, autorul se referă l·a o 
tradiţie locală, dul)ă care RupJi ar deriva dela ,.Robii", deoarece 
Bulgarii din acele localităii, ca unii cari trăiau foarte aproape 
de câmpia Filipopolei, erau expuşi la cele mai dese năpădiri din 
partea Turcilor şi deveniseră Robe sau Robii ai Turcilor. 

Este de prisos a combate această etimologie poporană şi 

a încerca să explicăm greutatea pre.facerii lui RobJi în RupJi. 
După altă ver si'une (ibidem pag, 665 ), împărtâşită şi de Io -

euitorii muntelui Ru·pcios, de aşa zişii RupJi, ar fi că ei, nepri
miad de bună voe credinta mahomedană, ar fi fost impuşi să 
plătească un ltaraeiu şi anume câte un rupu (10 parale) de cap 
şi că, de ,atunci, vor fi fost porecliţi Rup/i şi Rqpalani„ cum se 
mai num.esc (Nauca, 11, 463-473),părere, căre'ia, după autor, nu 
i se poate da crezare, ca şi celei de mai sus. 

Alţii cred că numele de Rupţi ar veni dela Rodopii, Ru
dopJi, Rupii; sau, poate de la Rttdocop/i 2), după ocupat ia lo
cuitorilor cu minele, (rudarslvo şi rudocopslvo) ;,), 

După cum vedem, toate sunt simple presupurteri, caşi pă~ 

rerea că Rupţi Ş,i Rupalani ar deriva dela Ropi = ponoare, adâo
c.itu l'i joase ... (nişki eotlovini), cum crede P. A. Sircu în scrierea 
sa Rupalani şi Rup-fi. pag. 41 ceea ce, după ConstantinoH, nu 
poate fi adevarat, căci atunci ar fi trebuJt sJ se nume.ască aşa 
t@ţi locuitorii bulgari din acele localităţi muntoase cu 11işki 

coli ovini. 
Am reprodus toa'e părerile, spre a se vedea imposibilitatea 

susţine,rii lor. Nici una nu-i satisfăcătoare, Cta P'ropusă de lrecek, 
dela frleropi, de asemenea, căci eh iar dacă am admite posibili
tatea căderii silabei nesccentuate me-, h,tuşi tămane lmpos,brl 
de admis prefacerea lui o accentuat. din (Me]ropi în u: Rupi. 

1) Ferfoa. 8pis. voluroul 23 pag. 666, 
2) Periol.t Spis vot 23, pag. 656; 33) idem pag. 666. 

www.ziuaconstanta.ro 



361 

După noi, originea cuvântului Rupcios trebue căutată în Ck!· 

vânlul românese (afrdpă care, la Români, se aude şi arupă, sau 
arapu. Rupă în loc de rdpd, la Români, se sprijină pe f.orma 
meglenită row (citeşte roapa), de unde, rteaccentuat, raposu 1). , 

La Aromâni, arzSpu însemnează prăpastie, Joc prăpistios. 

lntr'o poezie populară întâlnim versul. 

Plîndze ~i zgliileaşte 
$-tu•arup se a1ucuteaşte 
(Plânge şi se va.Ită 
Şi în prăpastie se rostogoleşte) 3). 

Atestarea, deci, a unei forme rup. rupă, pentru rdpă1 nu 
se poate contesta. 

Sub forma de rupă îl găsim în toponimia sârbească şi bul
băreascâ în toată f>eninsula-Balcan.ică. Aşa există satul Rupre în 
Serbia, spre nord de Vlasina, ne spune (recek ( !il Kn. Bălg. II, 
599); "Rllpsld dolti (pag. 285) în regiunea nordvestică a Bulgariei. 
în munfi'i Stara (vechi)"' unde se află şi urme de mine vechi, decf 
localitate stâncoasă, cu râpe, astăzi din nou pusă în exploatare 
şi de unde se extrage plumb, argint şi fie.r. 

Numirea de Vlasina· şi Vlasotni/i spre nord, arată că este
vorba de localitili unde trăesc sau au trăit vreodatl Români. 
Spre est de această localitate se află Clisura, ,nume ce, fără în 
doiai I , a fost transmis de Români, ca unii ce ' şi asUlzi ii' ·aplică 
trecătorilor de munti. 

Dela rupă s'a format . apoi rupJi (precum din Zagor, Za
gor/i) ,Şi Rupalani, Rupalii. Din rupţi apoi, lot în gura Româ
nului, prin sufixul - os, s-a făcut r11pcz6s. 

r n favoarea etimologiei propuse aci vorbesc şi denumirile 
următoare din regiunea muntelui Rupcios, în care se ascund 
numiri româneşti: Baci cuvo (pag. 6~5 voi. 33

/ 24) , dela Baciu. (cf. 
rom. Baciu, Băeilişle etc.) ; Peruştita, despre care am vorbit; 
Sotlrl, care, deşi dîn gr. ~coi-1,P. este însă uzitat mai'mult de Aro. 
mâni şi Albanezi, atât ca nume de persoană cât şi ca nume de 
biserică, făcută pe culme de munte (La Avela, Epir, se găseşte 
biserica asnlira ==. a1,cc t oui:lpa I formaţiunea, după cum se vede, 

·1) La A:româoi: loo at-upos = Ioc râpos, prăp!stios, loc ~tâuco~. 
2) P. Pa.pa,11,(J,gi: Din fiter,atura popol ană a Arom, 1900, pa~. 800. 
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e§te românească, în loc de 6 &.1t°' tun:w); Cxucuru dere (p. 654) 
dela craca, pi. c(ucur:i; ciucă înseamnă la Aromânj vârf, culme 
şi este foarte răspândit ca num_e de localităţi ln toată Penir.sula 
Balcanică. Ex.: Craca-roşe, Epir; C~ca-naltădela graniţa Tesalo:. 
Macedoneană etc. Ciucuti-ldot (pag. 659); C1uricovo (pag. 661, 
680), format dela clur:eac (ln Epir, spre nord de Avela se află 

Glureaclu); Gturcova. (pag. 659) dela gfliia, n urne de munţi 
atât aci cât şi în' Albania; Cara-Mandra (pag.659) dela turc. 
carţi == negru ş'i rom. mandră: Cara-ciumacă (pag.660); Dormu
şova. (Dela Dormuş pentru âormiş „loc de mas pentru cai şl 
pentru vite''; cf. Dormitqr, nume de localitate în Muntenegru). 

Mă mărgirre-sc aci. 
Ni~i ocupaţia locuitorilor din Rupcios nu este împotriva 

etimologiei propuse aci. lndeletnicirea lor de predilectie este 
zidii.ria, tJierilul şi cărăvănilul, adecă cărăuşitul (pag. 663). Vor
bindu'."ni-s_e cte puterea lui Hasan-Aga clin Tdmriciu (pag. 664) 
se· spune că acesta, folosinda•'Se de oare car.e drept-uri vechi, şi-a 
însuşit păduri şî munfi frumoşi dtn jurul Tămriciuhli, ,,unde 
vârau propriile lui turme de oi fără. număr şi. oarecare Ju,r
ghelii de cai". Vorbind~ mai departe, despre satul Cepe/are, ne 
spune că numai după liberare locuitorii au început să se dedea ' 
zidăriei, clziragialăcului şi craitoriei, de oarece · păşunatul deveni 
greu. prin trecerea parcelată a pământului din stăpânirea Turci
lor~ care-l vindeau, ca să se ducă, în mâna ţăranilor. La pag. 667 
ni se spune de asemenea că creşterea vilelor este o ocupaţie 
principală alituri â.e zidărie şi cărăuşi't : ,,ocupaţia d·e căpetenie 
este agricultura ş'i cr:eşlerea vilelor. Dela unite (1886) încoace re
pede decăzură şi una şi alta şi ac.easta nu numaf aci (la Bogu
tinva), ci în întreaga regiune (rupcioasă), din cauză că oile, când 
se coboară iarna la păşune, în şesurile Arhipelagului. oferii plil
tesc primăvara (la întoarcere) doul dări (beglicurij, una în Tur
cia şi alta în Bulgaria ; iar pentru oile moarte în timpul ietnei 
plătesc vamij de „'Jlecare, de ieşire (lin ţara" (unde au iernat oile)~ 

Acelaş lucru reese şi din cele relatate la pâg. 679 despre 
regiun.ea Gricim.ei (Şiro-Ca - Lpaca): ,,Agricultara este sl,bă. iar 
creşterea vitelor a decăzut din~pticfna celor două: dări (beglicuri) 
ce se iau la coborârea oilor spre şesurile maritime (sub-înţeles~ 
din ţara turceasC"ăJ", 

www.ziuaconstanta .ro 



• 

369 

Socotim, aşa dar, după cele arătate, că presup;unerea lui 
lrecek, - sJngura mai serioasă - că /?t,tf>li, Jlupcios ar deriva 
dela frleropi, - nu se poate suspnea. 

[ntr'un studiu ulterior ne propunem să c.omplectărn nomen
clatura toponimică de origine românească a Bulgariei de a~i. 

Ca încheiere, adăogăm următoarele numiri extr:ase din Pe
riodicesco Spisanie, vol. 63, di a studiul d-lui Toşeff: iugo-za
padna Bdlgaria vă floricislno otnoş~nle (Bulgarla sud vestică 
sub raportul florei), pentru scoaterea în evidenţă a caracterului 
rom~nesc de odinioar~ al acestor reglun{ : Vlasi-sel@ (pag, ,16) ; 
Vfaşca-reoa, (eodem); Vlaşca-Pfanina, între Rila şi Osogova 
(pag. 19), pe harta austriacă stă l7la;tna ; Vârful munt~lu i Ba .. 
bina se numeşte Patarfta (pag. 20), adecă Pătăriţa, ceea ce 
înseamnă la Aromâni 11cârja"; Erma (pag. 21); Virilă pag. 20, 
cape pe harta 11 Makedonien" {'Jj stă Veri(ă; Misulii, sat şi munte 
(pag. !11) - cu vârful u.şi (- peartă, sau slav, uşi== urechi?); 
'fl,Jigforu~ murite cu înăltimea ~e 2186 m., ceea ce ne fa,e să 

ne gândim la cuvântul Magiore, ~1.ăgior, IMigioru, dacă nu 
cumva redarea nu-I greşită, in loc de Mâgfririi, (pag. 44). 
Localitatea se află tot într'o regiune cu numire românească. 01Spre 
n0rd-vest, de pe muntele Vlaşca se vede Vidllciul, muntele lvli-
9ioru (218B m.), Comii (2610) şi întreaga_câmpie a Pfretului". 

PERICLE PAPAHAGI. 

SlLlS 'l'Ri\ 
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TALMAClRl 

Demult. demult, era:u odată doi fra.ti1 cari şedeau 1n doui 
sate aproape unul de altul. 

Intr~o zi, fratele mai ma.re zice celuilalt: 
- ,, Vino mâine la. geamie în satul meu, ca. sll ne ruglm t ". 
- ,,Voiu veni!" - rllspmse cellalt. 
A doua zi, fratele mai mic plecă de cu no~pte spre sa.tul 

vecin. De abia merse putin şi g-lsi pe drum o ladll foarte fru· 
moasă„ Mirat, omul deschise- lada„ dar glsi în .ea. numai gunoi, 
Se minuni el mult şi porni mai dena.rte. 

Dupl câtva. timp. întâlni o cămil~ pe ca.re o ducea de că

p1' stru un şoricel. Se minuni mult omul şi porni mai departe. 
Mai târziu: înt~lni o turmă ~e oi şi în mjlocul lor er.~ un 

miel ca.re sugea pe la. toate şi striga intr'una c!'t i este foame. 
Mai departe văzu omul o căţea, în pântecele c4reia ţipau 

nişte că tei. 
Când ajuse la fratele său mai mare, ii povesti cele vitzute 

şi-l rugă si i le lămurească. Fratele cel m11re i·a spus: 
- ,,Lada. cu gunoi însemnează că după noi, mai târziu, se 

vor naşte oameni foarte 1rumoşi pe di"nafară; -dar îniuntru au sll 
fie putrezi, cu suflete spurcate şi pline de p~cate. Clmila pe ca.re 
o ducea şoa.,recele de căp!stru, insemn(azl( el mai târziu, după noi, 
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.femeile v.or fi mai tari şi vor duce ele pe bl1.rbatî de nas Mielul 
care sugea o turmă de oit insemneazl1. că vor veni oameni, cari 
vor căuta să r.ltpesscl pe nedrept avutul altora, vor prlda şi 
vor j upu.i pe toţi, fltrl a se pitura. Căteaua, clreia îi ţipau cl1.ţeii 
în pântece, insemneazl el vor venr vremuri când copiii nu vor 
mai asou1tâ deloc de pltrinti şi vor vorbi înaintea lor!" 

Şi toţi 'l'ătarii cred el au venit acele vremuri prevestite. 

flECf\RE CU NARRVUL LWL 

I.ia curtea unui sultan1 era odatl un mare vizir, despre caro 
nici un alt psşă sau demnitar nu ştia din ce neam este: 'fure, 
Tltar, Persan, Laz1 Ourd, sau altcevâ? 

Intr'o zi se ~trânseră câţiva paşi şi se sfâtuirl1. cum alt fsci 
ca sit poat-l afla din ce neam este marele vizir. Unul dintre 
ei spuse celorlalţi : 

- ,.Să-l poftim într'o zi ca oaspete la mas!\ mea şi apciî 
vă voiu spune eu ce voiti si ştiţi .. . 

Zis şi flcut. I1 poftirlt pe marele vilir la mes~, în cssa 
pa9ii. Acela veni şi a fost aci masl mare cu mancari multe şi 
ales e. In urmlt, duplt ce marele vizir a plecat, hoti p·aşii se strân
serl împrejurul celui csre se lăud~se el va pătrunde taina şi-l 

intrebarlt dacl1. ştie acum din ce nel\m este marele vizir. Paş.a 
răspunse: 

11M.arele vizir este 'l'IUar !" 
- ,,De unde ştii ?'' 
- ,, Voi n'aţi vlzut clt la toate mt\:nclrurilE\ vâra lingura 

ptiu'n fnndtil strlobinii, oa sit caute carne ? Numai Tâtarii fac 
afa ! 4 ') 

~ ~t-~,..~-. ,• ~· '"l"T 'S , ··-

. 

1) In l'ade văr , aliiuentul principal al Tâta11ilot· es le ca1·nea, pe 
care o consnrnă în foar te 1nare cantitate, oa nimeni al tii, 
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DlJPf\ CE' ClJNO.STI Ncf\MlJL 

[ntr'un sat tătăresc trăia odată un' mare bogătaş. Odată 
trecură _pe acolo ,ea.se creştini călători, cari - fiindcă înserase, 
- căutau o gazdă unde se poată rămâne peste noapte. Bogăta. 
şu], aflând de aoeasta, trimise un servito!' şi-i chemă la sine. 
Creştinii venir~. 

Bogătaşul ii primi bine şi ar fi vrut să vorbească mult cu 
ei~ dar~. - fiindcă el nu şt-ia altă limb'ă, iar creştinii nu ştiau p,e 
cea tătărească, - nu se putură înţelege. Ln deosebi Tă.tarul ar fi 
vrut să ştie de ce neam este fiecare dintre cei şase creştini, dar 

' n avea cum. 
Un servitor al lui, auzinau-i dorint.a, îi zis~: 
- ,,Stlpâne, eu îti pot spune uşor de ce natie este fiecare, 

dar trebue să-mi dai' voe ca eu .să v~ aduc la masă mlneă.rurile 
care \'Oiu vrea eu!". 

Stăpânul se învoi. 
Când veni vremea, servitorul aduse la masă aceâtea-: ciorbă 

de. peştt', fasole cu mămlligă, prazj salată de măsline cu untde
lemn, macaroane, cartofi, un pahar cu bere şi o lulea; apoi pofti 
pe creştini să se aşeze cu totii la o masă şi să mănânce fie. 
ci:tre ce-i va plăcea, 

Târziµ de tot, du_p~ ce oaspe:tii au mâncat şi s'au culcat, 
bogătaşul tătar chemă la sine pe servitor şi-l întrebă dacă ştie 
acum de ce natie este fiecare dintre cei şease creştini, Servito~ 
rul îi spuse l~murit totul, dar st~pânul întrebă : 

- »De unde ştii ?~ 
- 11 Foarte uşor, .răspunse se,rvitorul. Cel car.e a mâncat 

ciorbă de peşte, este Rus; cel ou fasol3a şi măm~liga, este lto · 
mân; cel cu prazul, Bulgar; cel cu salata de m~sline în untde. 
lemn, este Grec ; cel cu macaroâ:D.ele, Ita.Han ; cel care a mâncat 
cartofi şi a băut bere, este German ; iar cel care n'a luat nimic, 
ci numai ŞÎ-a. fumat luleaua, este Englez !•'. 
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1. 
Sapsart sapran gliibii,, 
Oculur Coran gltib,f,, 

Altin. 
2. 

Ai geatar, oun geatat·, 
Eclt1i lezi ltici geatniaa. 

.Hafvan boJnusu. 
3 •• 

Asti casâ:r, iUslit casâr, 
Ortasâ1uiâ niai sasâr. 

Cârpî. 
4, 

I'â.ndî-pândî, chetersân, 
Caraldâgâ sândî chettî, 
Şindî şâgar câle-câle oletsân 
Şindt şâgar câle-câle 

culersân. 

Cârpi. 

I 

GHICITORI 

1. 

Galben ca venin~l 
Şi se ceteşte (se caută) ca 

Coranul. 
Aurul. 

2. 

Luna doarme., soarele doarme, 
Numai două nu dorm 

niciodată . . 
Coarnele vitelor • 

3 . 

Dedesubt rogojină, 
deasupra rogojină, 

Şi la mijloc pute seul. 

Aricful. 

4. 

Se sue, se sue, se duce, 
S'a ascuns în curte, 
Acuma ai să te prăpădeşti, 
Acuma ai să mori de râs. 

Arfcful. 
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5. 

Gîuniac aittâ:ni, giuwâPlâm, 
Giuntle iitni cutdrtâm. 

Burşl. 

6. 

Erten, cheler ellezi 1) 

Acşani cheler ellezi, 
Tiurliu-tiurliu ipecte,1t 
Tiinti tier elleii. 

Colun. 
7. 

Allah, iapar i(1:pasân, 
Temâr aşar capusân. 

Carbuz. 
8. 

Asâret alânâ11 câlâşî, 
Duniadd ăâ:r bâr îşi. 

Oeaşân gealcâldaganî. 
9. 

lui aldânda ac fana 
Arlt men dep mac·t:atui 

10. 

... 4.lantati aiac, 
Altân taiac, 

Cun. 

Giursan gelntez geata11,gaiac 

Sagân .. 

5. 

Am spus ghicitoarea, am tuşit, 
Şi toţi câinii i·am stârnit. 

6. 

Dimineaţa pleacă, 
Seara vin, 

Purecele. 

Din toate felurile de măUtsuri, 
Ele fac nasturi. 

Olie. 

7. 

D1,1mnezeu ll face, 
Cuţitul ti deschide uşa. 

Pepenele. 

B. 
Sabia Arhanghelului l\'lihail, 
lşi ·are un vârf 1n lume„ 

Fulgerul. 

9. 

In Jaţa casei este o mânzată 
albă 

Şi se laudă el este frumoasă. 

Soarele. 
1 o. 

Picior bălţat, 
Ciomag de· aur, 

• 

Dacă fugi dupi el, nu-] ajungi. 

Funigeii. 

1). Acest cu,·ant ocelleti)) n1a fost posibil să mi se traducă. Unii 
pretind insă că in limha arabă a Cora nu lui, o:ellez i » înse1nnează chial' c<oi». 
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11. 11. 

Tolem toli ac tauc. Coteţu-i plin de găini albe. 

T{tş DlnJII. 
12. 

Sârâ..,sâra odalar 
Hicinde dziran soctalar. 

Harlp. 
13. 

Astî tacta, iust,u tact&, 
Ortasânda ialâm socta. 

Emşeşec aşi. 

1-4. 
"Ect caşâc 
Du/lJerg he geabâşâc. 

15. 

Bâr cir,ium-bar 
Ecî târlâ sult-bar. 

Culac. 

Olemirfa. 
16. 

Tâc-tâc·am· an1,, 
Teobesi I amr.ttni ; 
Bâr câz aldâm, 
Babasi i1n,am. 

17. 

Bâr c1t~lu:nânt bar ; 
Chelchende cuşaclai, 
Cltelch~nţl4 cuşaclai. 

Saat. 

12. 

Rânduri-rânduri de odăi 
Şi'năuntru sunt studenţi. 

Roşceva. 

13. 

Dedesupt scândură, de•asupra 
scânduri 

' Şi la mijloc un student rău. 

Siwburele roşcovei. 
14. 

Două Huguri 
Lipite de perete. 

Urechile. 
15. 

Am o fântână 
Cu două feluri de apă. 

16. 

Tâc-tâc-am"'.am, 
Am astupat gaura; 
Am luat o fată 
Şi tatai ei e hoge. 

17. 

ftm o nor4; 

Oul. 

Ceasul. 

Cel ce pleacli, o imbrăţişază, 
Cel ce viqe, o îmbrăţişează. 

Peş. Soba. 
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18. 

Deo,rt d·ttve-rde, deort Arap. 
Oşaclâc. 

19. 

Galdâr~galdât· atiesî bar, 
Boinda nioşagî ba'r, 
Colândâ colşagî bar. 

Cocâş. 

20. 

Bâr babî bacâra.r • 
(liunile alentnî şacârar. 

fizan ocugani. 
.21. 

Ecî g·igâl cureşâr 
Tabanl<J,rî (tireşâr. 

Macaslâc .. 
22. 

Bâr chicichene alaşâ 
Teogherecnî ilolaşâ. 

23. 

Patt,,:rgâ chettâni 
Sierglw condâm, 

Coletci. 

Deort ai igârnti deorl 
ildâz cordâ'l'n. 

Nai mâ.gî. 
2.4~ 

Bâr chicichen~ pâl 
Arcasândd tas,nâ tâl; 
Acâ.lân bosâ, oilandâ bâl ! 

Saban. 

18. 

Patru pereţi, patru Harapi. 

Hornuli 
19. 

Mama lui bolboroseşte, 
La găt are măr,gele, 
La mâini are mănuşi. 

Curcanul. 
20. 

O babă strigă 
Şi toată lumea se adună 

Cântecul hogil la geamie. 

21. 

Doi flăcăi De luptă 
Şi căJcâile nu Ji se mişcă. 

Orlnzlfe. 
29. .., . 

Un cal mititel 
Se 'nvârteşte imprejur. 

Umbra, 
23. 

Am fost fn o.raş, 
Io poliţă am fost pul!iă 
Patru Juni ~i douăzeci şi patru 

de stele am văzut. 

Potcoavele ş ,I culele. 
24. 

Un fluture mititel 
Are Hmbă pe spjnare ; 
Dacă tu a.i minte, ghiceşte ! 

Plugul. 
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25. 
lui fşindd oin bqr, 
Cuh't şinde cuil't b-ar, 
Cuiu şinde gilan bar, 
Gilan başindci. şemidan bar, 
Şemidanân ba.şindan 

Deorl drecli 

borazan bar. 

Lamba. 
26. 

T€obe.si m ogliedecli. 

Şâgarac. 

27. 
Ogâz ocure, cui şqşâ. 

Pâşci. 

28 . 

Bâr aivanqrn bar, 
Târlii gila, lârlii cusâ. 

29 .. 
lui. 

Acşam bosd, caplanâr 
Săbâtlcî oslând saclanâr. 

Coz. 
30. 

Muiuz ilen saban eclâm. 
Ş:eche, sepi"âm. t11z şlcil. 

Târnagani. 
31, 

El sacladâm, 
/i.r gheordâm. 

Horaz. 

25,. 

Jn casă este un joc, 
In fântână mai este o fântânii, 
In fântână este un ş,arpe, 
In capul şarpelui este un 

sfeşnic, 
Şi 'n capul steşnicului este 

o goarnă. 

Lampa. 

Patru stâlpi 
Şi pe ei (se află) un coviltir. 

Hornul. 
27, 

Boul rage şi risipeşte cenuşa. 

Ferăstrlul. 

28~ 
Am o vit~ care 
Intreg înghite întreg varsă. 

Casa. 
29. 

Dacă este searâ, se închid 
Ş1 s'ascund sub mătură. 

Ochii. 
30. 

Cu coarnele am arat, 
Zahăr am presărat, sare a eşit.. 

Scărpina tul. 
31. 

Carne am ascuns ; 
Bărbat am vilzut. 

" 
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3!2. 

Bâr suecsâz semâz bo1,a. 

Casartci. 
33. 

Card mâşâc cuirugundan. 
Aşâlgan. 

sa,li-tauă. 
34. 

Card tauc canatândd 
asâlgan. 

35. 
Qiz giemârtladi 
Coranl .atrodl. 

36. 

Oşac. 

Cabac. 

Ca1angl damnl t~imde 
Caz ... dal bolâp olâri. 
Tard m.agd şaşl ioc 
Câz-dai holâp olârl. 

sr. 
Uzun-uzun uz.un/ar, 
Dulapla,rl turar 
On ecâiane iaprat, 
On iucitane ioprac. 

38. 

Cocâş. 

Subuc. 

lârc ipec men arâlghen, 
Gârc t uimsâc i uilghen. 

Orm~cşt lasî. 

32. 

On taur gras firă oase. 

Căpuşa. 

3fl. 

Pisică neagră 
De coadă spânzurată. 

Tigaia. 
34. 

Găină neagră spânzurată de 
• • ar1p1. 

PlrostrUle. 
35. 

Gâsca a ouat 
Şi a lncă!ecat pe eard. 

Dovleacul· 
36. 

Stă în grajd fot unecos, . 
Stă ca o gâscă, 
N'are păr să se pieptene 
Şi st.A .ca Q fată. 

Curca. 
37 . 

Lung, Jung şi iar Jung, 
Dulapurile li stau 
Douăsprezece foi 
Şi treisprezece pământ. 

Luleaua. 
38. 

Din patruzeci de fire de 
mătase 

S1 au hnpletit. patruzeci de 
noduri. 

\ · Pâoza pilaojenulul. 
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39. 

Câzâl calau iustânde, 
Ac şoşami otâr<j. 

40. 

Anierde vat-vai 

Tâş .. 

Bd/11 şicta maica/ m:ai. 

41~ 

Bâr au/am bar ; 
Bin coi sâid, 

Câmârsca. 

Bâr auş toban sâimai. 

Câmârscanî lvaaî. 

42. 
Bâr aalâm ba, ; 
Şes-sem Loc/ai 
Bailasan _gire. 

. 39. 

Pe un gard roJJu 
Stau prepeJite a!be. 

40. 
Acolo este vai-vai 
Si'n ulcică fierbe unt. 

Dlntll. 

Furnlclle. 

41. 

Am o curte; 
O mie de oi locap, 
Dar o mie de pae nu loca.pe. 

Gaura furnlcllor 

42. 

Am un cal; 
Ctiod n desleg sta, 
Iar când il Jeg merge. 

ŞarJc . Opinca 
43. 

Bâr c-hicichene pâlna:z; 
Gerghe liuşşe sânmaz 
Iapângilar iapqlmaz 
Cuimgilar câialmaz. 

Su aslandd 
Sari per(lc. 

44. 
Pândâc. 

r, ... ,. 

43. 

Este un fluturaş mititel; 
Dacă cade jos nu se sparge. 
l\lleşteriî nu pot să-l tac!, 
Argioţarii ou pot să-l toarne. 

Sub apă 

Buricul. 
44. 

Puicu!iţă galbena. 

Păsatul. 
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45. 
Cat-caf feoşec, 
Ont bâlmeân bâr eşec. 

Tohan. 
46. 

Coc cudurd'eili 
Coighe chelâp şalladl 
Ecî tai bâr gerghe 
Ohelâp olladi 

Târmenî calataşî. 

47. 

IJ.Ji drlânda euşagâm caldi; 
Ai sa/di, cun a/di. 

Cârau. 
48. 

Pazardci salâlmaz, 
$anacd salânmaz, 
OndaJl talii şii bolmaz. 

Ulcu. 
4:9.. 

Tas iusfânde saba11 giure. 

Baş cârcanî 

50. 

Iuslâ gearl, asli gear!, 
Orlasândd bâr auş tari. 

luglr. 

46. 
Rânduri-rânduri de saltele 
Şi cine nu ghiceşte este un 

măgar. 

Palele. 

46. 

Cerul a tunat, 
In mijlocul sa[u}ui s'a spart, 
Doi cai Ia un Joc 
Au pliscut ln mijloc. 

Piatra morit. 

47. 

După c.asi a rămas brâul ; 
Luna l·~ lăsat şi soarele l-a 

ridicat. 

Bruma. 
48. 

La oraş nu se vinde, 
Jo farfurie nu se pune, 
Şi mai dulce decât acela nu 

se găseşte. 

Somnu). 

4B. 

Pe castron plugul merge. 

Maşina de tuns. 

50. 

Deasupra piele, dedesubt piele, 
Şfn mijloc un pumn âe meiu. 

Smochina. 

www.ziuaconstanta.ro 



51. 

Et metii, letnâr cârşau. 

Parmaclî f uzuc. 
52. 

Ac la iaca uralgan biaz şa li.. 

Parma~. 
53. 

Card buit clielâp caplodi, 
Tâmârlai clielâp giocladi. 

Caşâc capcaş. 

54. 

Bâr cl1iclclzene ducJ-iean, 
I şi tol 1 Mocan. 

Sâernâc. 
55. 

Ol başândci otârâ, 
Cursa şigân totârd. 

Cuman. 
56. 

..Aslî taciâ cop basar, 
lushi tacta cop ba-sar, 
O bâzâlsd. câm iasar ? 

. Coc ger. 
57; 

Uzun ildâz, aafâm ildâz1 

lldâzlardan iapâlmadâm, 
Cl1-ianunierde er ierde, 
Martei be ni bulainasân, 
N~ oldâgân biiemesân. 

5ţ. 

Butoi de cam:eşi c~rc de fier. 

Degetul şi Inelul. 
. 52. 

Băţ alb înfăşurat fu pânză albă. 

Degetul. 
53. 

Un nor ne-gru l-a ·ăcop~rit, 
Ceva rotund l-a· descdperit~ 

Lingura şi capacul. 
54. 

O prăvălie. mică. 
Plină toată de Mocani. 

Cutia cu Chibrituri. 
55. 

Stând lângă foct 
lşi satură pântecul. 

56. 
Ibricul. 

De-asupra scândura s' ~pasă, 
De jos scândura' apasă, 
Dacă se strica. cine reface ? 

~erul şi pământul. 

57" 

Sunt o $lea lungă11 numele mi-e 
stea, 

Din stele nu m'am iăeut, 
Unde mă cauţi, mă. vei găsi, 
In Martie nu mai mă găseşti 
Şi . ce m'am făcut nu ştii. 

Zăpada, 
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58. 

Cuciugiuc boill 
Catiipe tonni, 

59. 

Patlagean. 

A.i obalar - obalar, 
Obadd gif an bala/ar, 
Sorpasi elal el aram ; 
Ogă. neder mola/ar. 

Bal. 

60. 

Geol geandan mailî caiş. 

Oilan. 
61. 

58. 

Statură mică 
In haină de catifea. 

Pătlâgeaua vânătă. 

59. 

Moviliţe - moviliţe, 
Pe movili şarpele face pui, 
Zeama e b un ă, ca r n ea e 

spurcată; 
Ce-au să zică preoţii? 

Mierea. 
60. 

Lângă drum cureluşă unsă. 

Şarpele. 

61. 

Tic-tac, capacli san. Tic-tac strachină învelită. 

Saat. Ceasul. 
62. 

Ai burali - burali, 
A.iagi coli câizalî, 
Ş1mşicâ1/i -toni bar. 
Sultanie ati bar. 

Opop. 
63. 

Geaşî on beş, carii otuz 
Sângârdd bâr laş. 

Ai. 

62. 

De aici aici, 
Picioarele şi mâinile i sunt 

v:ăpsite, 
Poartă haina pestriţă 
Si o chiam·ă Sultaaa. 

Pupăza. 

63. 

Când e tânără, are 15 (zile), 
când e bătrână, are 30, 

Şi la sfârşit e ca o piatră. 

Luna . 
• 
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64. 

Jui işimde oin bar, 
Tablaşictd tiuium bar. 

Carlgaş. 

65. 

Stambuldd caz pşe 
Cacusî mânda tşe. 

• 

Mectjup. 
66. 

Ecî damdd bâr drec. 
Murân. 

67. 
Cal-cal callanşic 
Callamadan ap aşic. 

Oapusta. 
68. 

Bâr cuium bar belden 
Bâr cuium bar lâzden. 

Ştan etâc. 
69. 

Oz! top coletcî ioc. 

64. 
In casă nn-e jocul 
Şi pe tablă am păsat. 

Rândunica. 
6&. 

La stambul se frige gâsca 
Şi mirosul Vine aici. 

Scrisoarea. 
60. 

Intre două grajduri un zid. 

Nasul. 
67. 

Rânduri-rânduri rândurele 
şrntre rânduri este turtă. 

Varza. 
68. 

Am un puţ la mijloc 
Şi· un puţ la genuschi. 

Pantalonll şi cismele. 
69. 

Mjnge rotundă fără umbră. 

Uru. Oro apa. 
70. 

Gunghe pâşchen aş vord<1m. 
Cobâc cuscan t âŞ cor dâm. 

Caun cobâc. 

70. 

Mâncare coaptă la soare am 
văzut, 

Şi spumă văr$ând dinţi am 
văzut. 

Pepenele galben. 
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11. 
Alşac ferec, 
Alemghe cherec. 

11. 
Pom mititel 
La teată. lumea trebue. 

Tachina. Sandalele de lemn. 

72. 

Ai alemet - alemet 
!fi tolt. câiamet: 
Suiai salââm; , cur aldâm, 
Spli. .A.li.ah „Moamef. 

t 

Otmech. 
73. 

O·tân boin ozi aşar. 

Mal-şir-ac. 

74. 1) 

Corala bâr şii bar; 
lien c·orcm,qi, laucţan 1cQrcd. 

Şua,lşaa. 

72. 

O prăpastie mare 
Cu toate felurile intr'însa; 
Udă am pus-o, uscată am 

lul\t~o, 
Mulţumesc ţie Doamne 

Mahomed. 

Pâinea. 

73. 

Singură lşi mănâncă Jin 
.lungime. 

Lumânarea. 
74. 1) 

In grădină este ceva ; 
De· câine , n\li-Î e fciţă,. dar de 

găină, . ţj ~~te frică. 

Râma. 

1) Această din urmll ghicitoare_ este luată diµ limba române.ască 
şi nu-i, d„a mult în ~eperto_ri_ul ghicitorilor ţătăreşti, care ~ir~ulă prin sat: 

Doan1na Sofia Ohinacescu, - sora fruntaşului şi prunarului 
acestei comune, lpţ\.n Bănescu, - m,i-a povestit că prin Septen1brie
Octombrie fiind strânse intr'o casă mai multe Tătăroaice, dânsa, din 
vor~ă în vorbă, l~;a spus ghicitoarea roq1ânească: 

cStrigă Leana din grăd.ipă 
Că~i e frică de găină 
Şi de câine nu-i e frică». - Râma. 

De atunci, ghicitoarea aceasta a umblat din gură în ,gură şi 
acum e'a , ipcetâtenit Ia Tât~ri. 
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V. MENlETCEA 

Jocul acesta este tătăresc si numai pentru băeţi. 
Intâi se aleg doi seii; apoi. ceilaiţi copii,-doi câte doi, 
-se duc mai la· o parte şi-şi pun în taină diferite 
nume, (de flori, fructe, etc.) şi pe urmă vin în faţa 
selilor, cari aleg la noroc. In urmă cele două cete, la 
depărtare de vre- o 8 - I o metri una de alta, se 
aşează faţă'n faţă, stând toţi jos, tur.ceşte„ Atunci I un· 
băiat dintr'o ceată şi illful dintr'alta spurt quvintele 
următoare: 

1. Memetcea l 
2 . Melecâi tola ! 
1. Baran ghele .. 
2. Basî orta. 

' 
1. Seven, seven. 
2. Ghelsân, als'ăn l 

I • Memetcea (nume propriu) 
2. Lele Melecâi I (nume prop. 
1. Se duce şi vine. 
2. Capul la mijloc. 
1. Iubeste, iubeste ! 
2. Să ·vie, s·ă ~ia ( 

Cuvintele acestea fiin·d 1sfârşite, · ;cei doi~ băe.ţi 
cari le-au spusţ fug unul d.upă altul, înconjurân.d de 
trei 0.ri cele aouă tabere. Dacă în fuga aceasta cel 
din nainte este P.rins. devine prizonier1;1l celorlalţi. 

Când o ceată este luată prizonieră, toţi copili 
din ceata biruitoâre încalecă fiecare · pe câte." un ul 
dintre cei învinşi, cari sunt datori\ să-i ducă'irşi să-i 
aducă în spate, vre-o 20, de metri. 

Jocul poate reîncepe. 
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ADRIEA. ADRIEA t ... 

Ath'iea, Ad.nea I~ mare senină, 
Da1r cu actâncuri în clocot., funeste, -
Soar~le'n sânge apune pe creşte, 

Piere1n lumiiiă .. , 
I 

Viforul nordic s' arată, e gata -
Peste pământul italic să cadă ; 
Vin fU1rtu.natece rânduri grămadă, 

Vin ca săgeata ! 

Stâncele negre 'mpetrite-au să steie ? 

Oare nu'ncepe-vor să se prăvale, 
Până la poalele apelor tale 

Vântul să·şi deie ? 

Cadă şi cureţe sfd.nta ţărân_ă, 
PUnă de ale străbu1iilor urne ; 
Cele de astăsi - ca duhuri nocturne -

Vis să rămână I 
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11. 

Munţii sânt vitregi -şi stâ,ncile· asemeni ! 
El~ ţinqră ri,uşmamlor parte : 
Roagă-te, Adrie, zeului Marte, 

Zânâ ce-i semeni ! 

Toarnă oţelul în braţe, şi vrere 
N e'ndupJecatct în inimi latine ; 
Din ale ta.te afunduri divine 

Adă putere I 

Iar dacă lutul nu o să învie, 
Svârle talazuri s'aoopere· ţara 
Unde un Tasso făcut-a Ferrara 

/}aeră să fie/ ... 

Tu, care pururi ai fost suverană 
Peste-a ltal·ie·i ·mândră cdmpie, 
F'ă ca să treacă neştearsă' n vecie -

Faima romană ! 

Adriea, Aăriea !-mare regină, 
Clipa din urmă a Ro1nei azi BS.te : 
Soarele'n sânge apune pe creste, 

Piere' n lumină ! ... 

24 Octanibrie, 1917~ EUGEN CIUCHI 
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CI\NI\LtJL Nf\UIGf\BIL CERNf\UODf\·CONSTf\NTf\ 

f'IJTINŢJ\ oe A REALIZA ACeA5TJ\ LIJ(RRRe. 

In timpul din urmă s'au scris diverse articole prin 
ziare şi reviste asupra acestui subiect. Din citirea celor 
publicate se observă -că intenţia autorilor - stăpâniţi de 
ideea întocmirii unui Canal navigabil Cernavoda-Constanţa 
- era . motivată, în primul r.ând, de însemnătatea bogăţii
lor solului şi subsolului ţării. 

Mat(ţtiile prime şi fabricate de care dispune ţara 
ocupăt faţă de alte state ale Europei, un loc bine apre.
ciat. Toate aceste produse pa; a cere mereu să li se 
deschidă drumuri mari, aşa ptecu.m mare le este in~em· 
nătatea, lor.. ·' 

Şi, in adevăr, ori·cât de mănos ar fi un pământ şi 
ori-cât de variate ar fi produsele locul:u;, -foloasele ce-ar 
urma să fie culese de pe urma acestor bunuri n'ar putea 
fi valorifie.ate atâta timp cât mijloacele de transport n'ar 
fi puse cu înlesnire la îndemâna comerţului. Sub acest 
raport, toate drumurile noui deschlse - fie ele pe us·cat, 
fie căi de apă - reprezintă, pentru comerţul unei ţari, 
agenttil de susţinere şi de desvoltare al tuturor bogăţiilor. 

Acum in urmă, în No. 2, Anul III. 1922, din revista 
11 Analele Dobrogei", ni se dă> în traducere, un articol 
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is Valea Gata-Su'\ datorit lui Herr v. Vincke, al cărui 
studiu prezintă un interes deosebit prin faptul că, pe la 
1840, cercetătorul v. Vincke a studiat topografia Văii 
Car.a-Su şi a luat în cercetare îde:ea săpării unui canal 
navigabil de la Cernavoda la Constr-.nţa. După arătările 
lui v. Vinke ar rezulta că, acum 82 de ani, lacurile din 
Valea Cara-Su aveau un debit de apă mai mate de cât 
îl au azi şi că legătura acestei văi cu apele Dunărei la 
Cernavoda era permanentă în timpul creşterii apelor flu
viului. V. Vinke considera, deocamdată., lacurile Cara-S,u 
drept un basin superior de la al eăruî de.bit s'ar putea 
alilnenta apele canalului. Şi, plecând de la această con„ 
sideratie, el propunea 1nai întâiu : 

a). - Intocmirea unui canal cu ecluse, care ar pleca, 
pe deoparte, din lacurile Cara-Su spre apus, către Du· 
năre, până la Cernavoda; iar, de altă parte, un alt canal, 
tot cu eeluse, care să plece de la lacurile Cara-Su spre 
răsărit, p~ă la Mare, la Constanţa. 

Pentru un ase111enea proect ar fi trebuit .ca debitul 
apelor din Jacurile Cara-Su să fi fost destul de însemnat, 
pentru ca din ele să se alimenteze cu apă cele două 
canale. Totuşi, însuşi v. Vinke se cam îndoia, că acel 
debit ar putea servi la umplerea canalelor, Azi lucrurile 
stau cu totul alt-fel. Lacurite Cara-Su sunt în mare parte ,. 
secătuite şi nici nu este de .gândit că ete ar putea servi 
drept isvor de alimentare al canalelor. 

b). - A doua propunere a lui v.. Vinke consistă în 
tăerea unui canal adânc între Cernavoda şi Con.stanţa şi 
care să lege apele Dunărei cu cele ale Mării Negre, ca
nalul având înclinarea suficientă pentru ca ap,ele Dună
rei să se . verse, prin el, direct în Mare. 

V. Vinke spunea, fără însă a fi convins, că întoc· 
1nirea unui asemenea canal ar fi t-tn lucru cu .Putinţă de 
înfăptuit şi clasifica lucrarea lui printre cele pu1nite in ,,stil 
mare''. V. Vinke- nu se ilusiona asupra greutăţilor ce, 
natural, trebuiau să iasă în cale prin tăerea în adâncime a 
p.odişalui dintre Ailahcapu şi Constanţa, to-r1na-t din stra
turi de piatră calcaroasă. O asemenea îngrijorare era ex
plica.Bilă pe la anul 1840, căci pe atunci lucrul 1nanual 
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nu era secondat cu atâta înlesnire de instrumente ~i ma
şini, aşa cum este în zilele noastre. 

In resumat, conclusiile lui v. Vink.e sunt sceptice şi 
ele au fost determinate de mai multe cause, între care cităm: 
1) cheltuelile mari, pe care le-ar cere lucrările de săpă· 
tură ale unui canal de asemenea dimensiuni. 2) apoi 
el se temea că portul Constanţa ar putea fi înpot· 
molit de aluviunile aduse de· apele canalului, căruia 
Vincke îi dedea vărsarea direct în Mare. Fără să indice 
locul de vărsare al canalului la Constanta, cercetătorul 
de pe atunci aminteşte că la Constanţa Marea este puţin 
adâncă şi maluril~ nisipoase, ceea ce-i sporea şi mai mult în· 
grijorarea ce avea asupra înpotmolirii portului, 3) şi tot 
v. Vincke îşi pune întrebarea asupra viitorului porturilor 
Brăila, Galaţi şi Sulina în ziua când canalul navigabil de 
la Cernavoda la Constanţa ar fi deschis navlului. 

Văzurăm în mod succint cercetările şi proectele lui 
v. v·incke care, la anul 1840, avu minunata lică·rire de 
a indica, pentru intăia oară, însemnătatea canalului na· 
vigabil Cerna voda-Constanta. 

Dela 1840 până azi multe lucruri s'au schimbat în 
situaţia economică a satelor europene. Pe lângă aşeză
mintele nouă de State, care s'au realizat în timpu] răz· 
boiului, a reapărut, ca factor de căpetenie în conducerea 
popoarelor, şi materialismul politic, a cărui putere elec
tivă se reazimă, intre altele, pe marele artere de comu
nicaţie, singurele în stare de a servi la fnflorirea comerţului 
şi a industriilor. O independenţă cu adevărat stătătoare de 
sine are nevoe să stăpânească cele mai variate căi de 
comunicaţie, căci prin s chimbul produselor, pe care · o ţară 
le deţine, ea îşi poate întemeia bogăţia, iar uşurinţa mijloace· 
lor de transport îi atrage în câmpul său de activi
tate cât mai multe din produsele altor ţări. 

Infăptuirea unui canal navigabil, care să lege Dună
rea cu portul Constanţa, este evident socotită ca o lucrare de 
mare însemnătate, căci în ziua când navlul fluvial va 
atinge portul Constanţa, mare parte din mărfurile de ex
port şi de import vor benefici~ de o cale de apă scurtă 
şi comodă. Graţie ,acestui canal se va oferi mărfurilor 
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pentru transit uşurinţa de a străbate tot centrul Euro
pei de la un capăt la altul. 

Ca un ultim cuvânt înainte, trebue să spun că nu 
mă voiu bc11pa cu anali.zele meticuloase ale diferitelor pro· 
ecte sau scrieri, care au îmbrăţişat a"Cest subiect. Faptu-1 
de primă irnporlanţă este că însemnătatea căilor de a'pă 
este tn de obşte cunoscută şi admisă, iar cât priveşte 
greutăţile pe care le conţine in sine o asemenea lucrare, 
ele nu surit diu cele de neînvins. 

C.eea ce interesează este să arăt că reallisarea wnwi 
Oa·nal nain.gabil dela Cernavoda la Constanţa este cu 
putinţă de a fi 111ideplinită. 

Canalul va avea porţi-ecluse la ambele capete. La 
Cernavoda ele vor servi de legătură intre apele Dunărei 
şi cele ale canalului, iar la Constanţa, porţile-ecluse vor 
servi la re_gularea debitului apelor din canal. Canalul nu 
va avea o scurgere propriu zisă direct In Mare; el fiind 
calculat pentru o înclinare de 0.,00009 m. pentru metru 
lungime, aşa r~1 că apele conţinute în canal să aibă o 
scurgere uşoară. Sunt prevăzute basine-porturi la Cerna· 
voda, Megidia, Nlarfatlar, Hasancea şi Constanţa. 

Aceste generalităţi spuse, să intrăm in discuţia su
biectului pe care-l voiu împărţi în doui\ capitole : 

a) - S.ă arăt că săpătura unui canal navigabil, 
care să lege Dunărea cu Marea în drumul de la Cerna
voda la Consta11ţa esle un lir,cru cu pi,,linţă de a fi 
realizat, ori-care ar fi latura sub care problema ar fi 
privită. Tot în acest cap. vor intra şi cheltuelile cerute 
pentru săpătura canalului, construirea digurilor, a basi
nelor-porturi, etc. 

b) ln legătură cu deschiderea unei căi de apă de 
însemnătatea acestui canal navigabil, este natural să 
mă opresc şi asupra efectelor -eco1iomice care vor decur
ge de pe t1rma acestei căi de apă. Acest canal va in
fluenţa in mod efectiv asupra traficului dinăuntru. şi din 
afar'ă al ţării. Aceste constatări vor forma subiectul cap. II. 

I 

Dacă aruncăm o privire asupra profilului văii Cara-Su, 
cu punct de plecare Cerna-voda,şi lungim această vale 
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spre răsărit către Constanţa, constatăm că, pe distanţa 
de 85,5 Km. intre Dunăre şi vecinătatea gării Doroban
ţul, terenul văii se menţine la o altitudine medie de 5. m. 
deasupra nivelului Mării Negre, adecă putîn mai sus de 
cât, nivalul apelor Dunăreî la etiaj (nivelul apelor celor 
mai scăzute ale Dunărei e de 4, a m. deasupra nivelu
lui Mărei). 

Dela Cernayoda până aproape de gara Saligny (5 
km. distantă). valea merge descrescând în p,antă uşoară, 
având c.ota de circa 8 m. înăl ţime la Cernaveda şi 5 m. 
cota la gara Saligny, 1) adecă o inclînare. de· 0,0006 m. 
pentru metru lu11'gime. 

Djn vecinătatea gării Saligny, mergân<il spre răsărit, 
valea Caras.-Su îşi mentine nivelul ap.roape normal şi 
anume la 5 m. deasupra l\tlării. Âceastă aşezare cegulată 
a văii merge până lângă g.ara Dorobanţul, pe o distanţă 
de 35,5 km. 

Pe lungimea acestei văi (circa 36. km.), cotele de 
nîvel :fiind vecine cu nivelul apelor Dunărei la etiaj, este 
natural ca · apele fluviului să se rever~e F)e vale atunci 
când ele sunt în ' creştere, căci o umflare a lor numai de 
4 m. deasupra etiajului, aduce inundarea văii Cara-Su, 
form.ând din tot tinutul ei, până aproape de .Allahcapu, 
o fâşie întinffă de apă. 2

) 

După cum se vede, situaţia terenului de la Cerna
voda până la Allaheapu (38,5 km.) este minunat înfăţişată 
pentru tăerea tlilUi canal. Plecând de lângă satul Allah· 
capu (cam. la 38

1
5 km. depărta.re de Dunăre) şi înaintând 

către 1\fare, terenul începe a se ridica treptat, dar simţi
tor şi, după cum ne indică profilul, întâlnim cotele : 

10 m. deasupra nivelului Mării la Allahcapu ; 
15 m. ,, ,, ,, între MUTfat. ş i Omurce.a ; 
20 m. ,, ,, .. între Omurcea şi Hasancea; 

iar de aci î.nainte podişul se ridică gradat la : 
30 m., 35, 40, 451 50 m. deasupra nivelului Mării, 

1) Cota: mai ridicată la .gura vµii ca 'în interiorul ei se . datoreşte 
aluvi"nării exercitate de Dunăr~ în treeut, în tin1pul mallilor inundăţii1 
când apele ·Dunării intrau pe valea Car~ .. su pân~ Ja E. de Megidia . 

. 2) De la 1862, de când Englejii au făcut un dig ele 11araj la gura 
văii Cara- Su, spre a proteja calea ferată pe care au construit-o îri tr~ 
Cernavoda •şi Constantal valea nu m;ai este inunda~ de Bunăr-e. 
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penţru a atingţ cota cea mai ridicată de 56 m. la Palas. 
De la Pa.las spre răsărit. cotele terenului încep a des. 

creşte, şi se termin'1 având cZ-0-40 m. lângă. Constanţa-
Intre Allah capu şi Mare distanţa este de 23,.5 km. şi, 

pe această porţiune de podiş, terenul formează o piedieă 
hotărâtă, care ne indică o~ Valea Carli!,-SU în nici un caz 
nu poate fi ~onsiderată ca o veche albie a Dunărei. 

Din cele ce văzurăm cota cea mai ridicată este cea 
de la Pa]as (56 m.). Totuşî, pe traseul de la Cernavoda 
la Constanţa, cota de la Palas este oea mai foasă,faţă 
d.e cotele iinecliat apropiate ale podişului~ care se in 
tinde spre , nQrd şi spre sud de punctui Pala$. Aci 
ave1n O· şea in relîefu,l podişului. 

Ia punctul Palaş (56 m. cotă şi le. 6 km • . departe 
de malul Mării) va corespunde cea mai adâncă săpătură 
a Can:alului. Urmărind profilul văii Cara·Su, cu punct de 
plecare Cemavoda şi terminus Constanţa, observăm eă 
lucrările de săpătură ale Canalului, privite sub rapor.tul 
importaJ;lţei lor cantiţative, se împart în două: 

a) - Bela Cernavoda până la Allahcapu (38.,5 krtl.), 
săpătura Canalului este de la sine indicată în vaJea 
Cara-Su propriu Zisă, ca un teren natural de revărsare 
a apelor Dunărei. 

o) - Cu începere de la Allahcapu (10 m. cotă şi 
23,S km. departe de Mare) până la malul Mării, lucră
rile de săpătură întâmpină obstacole opuse de podişul, 
care se înalţă mereu spre Constanţa. 

Această piececă nu trehue totuşi să ne oprească .din 
calea wcotită. Gre.utăţile apar întotdeauna atunci când e 
vorba să învingem obstacole naturale. Atenţiunea ne este 
atrasă în mod serios de însemnătatea ce-ar avea""'o pentru 
ţară tăerea acestui canal ; şi cum, de altă parte, Jucrări 
similare au fost executate în adâncimi mult mai mari de 
cât cele cerute de canalul Cenavoda-donstanţa, cum este 
de ex. canalul Corint, canalul râului Colotado şi altele, 
- vedem .bine câ.t de încrezători trebue să fim în pulerile 
noastre, când ele sunt cerute pentru înfăptuirea unor 
opere naţionale. · 

Urmând spusele de la început, reamintim că întoc ... 
mitea Canalului navigabil Oern-avoda-Oonstanţa nu are 
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alt scop de cât acela de a permite navlului fluvial să 
atingă Portul Constanţa. Inclinarea Canalului dela Dunăre. 
la Mare va avea o pantă mică ; scurgerea apei cana
lului va fîjn drumul către Mare foarte înceată, căci nu·i 
de nici un folos s.ă se dea apelor Du,năre,i o scurge1•e 
continuă în Mare, la Qonstan~a. 

Cursul hon;;nal al Dunărei nu va fi de loc stânjenit prin 
umple1•ea cu apă a canalului; apele fluviului vor urma liniştit 
calea spre Brăila. Galaţi, Sulina, pentru că, aşa cum am 
arătat, canalul nu se va \"ărsa direct în l\tlare. El va fi 
stăvilit la Constanţa prin ecluse - baraje, al căror rost 
este de a comanda şi regula nivelul de apă din canal. 
După cum vom vedea mai la vale dimensiunile cani.iJµlui 
şi cele ale basinelor·porturi, apoi cantitatea de apă cu
prinsă de canal între Dernavoda şi Constanţa, reprezintă 
în medie, 18.000,000 metri cubi. Cu privire la debitul de 
apă al Dunărei, socotit pe o adâncime de 6 m. şi cu o 
viteză de scurgere de 1 metru pe 10 secuntle, acest flu
viu lasă să treacă 31,000,000 metr-i oubi de apă în timp 
de 24 ore (acest debit se referă numai la braţul propriu 
zis al Dunărei, oei care trece pe la Cernaveda). Deci nu 
p'Oate îngrijora pe nimeni faptul că o parte alicotă din 
volumul aşa de mare de apă al Dunărei este îndrumată 
în canalul dela Cernavoda la Constanţa. Şi, pentru că ·s'a 
stabilit că înclinarea canalului va fi foarte mică, canalul 
nu va vărsa în Mare mai mult de 1-200,000 metri cuhi 
apă în 24 ore7 i'apt ce nu poate avea înrâurire nici asu
pra volumului şi nici asupa cursului Dunărei. 

In .conducerea lucrărilor pentru executarea acestui 
canal vorn consider-a punctele de mai jos ca jaloane de 
căpetenie. 

1) - Inclinarea ·canalului va avea o pantă care nu 
va depăşi 0,00009 m. la metru lungime; 

2) - Adâncimea canalului, privitoare la conţinutul 
de apă, va fi de 4. m. 

3) - Lăţimea canaJului, socotită pe făşia de apă de 
la suprafaţă, va fi de 60 m. 

4) - Legătura intre ape-le Dunărei şi apele cana. 
lului la Cernavoda se va face prin mijlocirea unui stă~ 
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vilar de piatră, avâad 11 m. înălţime deasupra nivelu
lui Mării şi prevăzut cu un grup de 2 porţi de fier mo
bile, sistem ecluze. 

5) - Un canal de aducere, cu pereţii în piatră, 
având 11 m. înălţime deasupra nivelului Mă.iii, lat de 
80 m. şi lung de 200 m. se va continua dela stăvilar 
până la basinul-port, care se va construi la Cerna voda. 

6) - Basinul-port de 1a Constanţa, alipit la capă· 
tul de răsărit al canalului de aducere, va avea dimensi„ 
unile : 800 m. lungime ; 100 m. lăţime şi 4 m. adâncime, 
pentru volun1ul apei ce va cuprinde. 

El va fi prevăzut cu cheiuri care, împreună cu zidă
ria basinului, vor fi clădite în piatţă. Intre basinul-port şi 
canalul de aducere a apei din Dunăre, legătura se va 
face de asemenea printr'un grup de ~ouă porţi de fier, 
mobile, sistem ecluze. 

7) - Basinul-port dela Cernavoda va fi legat direct, 
la capătul de răsărit, cu canalul care merge de la Cer
navoda la Megidia. 

8) - La Megidia se va întocmi un basin·port având 
dimensiunile : SOO m. lungîme, 80 m. lăţime şi 4 m. 
adâncime pentru volumul apei. El va fi prevăzut cu che
iuri. Intreaga comunicalie va fi în piatră. Acest hasin·port 
va fi legat direct, la ambele sale capete, cu canalele: 
Cer,navoda-Megidia şi Megidîa· Murfatlar. 

9. La Murfaflar se va întocmi un basin-port de di
mensiuni : 400 m. lungime, 60 lăţime şi 4 m. adâncime, 
care va fi prevăzut. cu cheiuri în piatră. Deasemenea pe· 
retii basinuJui vor fi construiţi în piatră. Legătura basinu
lui cu capetele canalului va fi directă. 

10. La Hasancea se va constru,i un basin cu cheiuri, 
lucrat în piatră:, având dimensiunile : 400 m. lungime, 60 
m. lăţime şi 4 m. adâncime. Legătura basinului cu cape
tele canalului va fi la fel ca şi aceea a basinului Mur"' 
fatlar. 

11. La Constanţa, punctul terminus al canalului, este 
prevăzut un basin-port cu cheiuri, construit in piatră şi 
având dimcensiunile : 2000 m. lungime, 400 m. lăţime şi 
4 m. adâncime pentru volumul apei cuprinse. 
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12. Depozite, magazii şi locuinţe pentru personal se 
vor clădi la Cernavoda, Megidia, Murfatlar, Hasancea şi 
Constanţa. 

13. O uzină eJectrică centrală ( cu curent alternativ) 
se va construi la Megidia, pentru iluminatul canalului, al 
basinelor, Rrecum şi pentru furnizarea energiei cerute de 
manevra ecluselor şi a maşîne1or de încărcat şi descăr-
cat în porturi. . 

14. Pereţii canalului se vor planta cu salcii.mi în 
părţile lăsate pentru pământ teşit. 

15. Felul de săpătură al canalulit-i. 
După cotele arătate în profil, pe distanţa dela Cer

navoda Ia Hasancea {49,5 km. distanţă) suntem îndru
maţi a face săpătura canalului cu deschizătură desco
perită. 

Cu începere dela Hasancea ('25 m. deasupra nive• 
Iului Mărei şi 12,5 km. distanţă dela Mare) şi mergând 
spre Constanţa, profilul podişului se înalţă din ce în ce 
şi ·ar fi cazul să vedem dacă pe porţiunea Hasancea~Con
stanţa săpătora canalului, cu deschizătură descoperită, 
este mai nemerită de cât aceea a unui canal săpat în 
tunel. 

µaerările cerute pentru a executa săpătura canalului 
cu deschizătură liberă sunt mai uşoare de înfăptuit .şi mai 
puţin costisitoare decât acelea ale un cti canal prin tunel. 
Cum însă distant-a între Hasancea şi .Constanta nu este 
decât de 12,5 km., aducerea canalulul prin tunel intre 
aceste- două puncte n'ar fi o lucrare imposibţlă. Acest 
canal tuQ.el ar avea avantajul de a înlătura marile exca
vatiuni de teren. pe care au să le aducă tăerea podişu
lui pentru canalul §eschis în aier, a cărui lăţime de su
prafaţă variază dela 80 m. până la 150 m., iar adânci
me de &ăpătură între Hasaneea şi Mare dela SO m. 
până la 60 ni. De asemenea, o descl1izătură de ter~ţl. 
atât de mare în regiunea apropiată de Constanţa ar fi o 
piedică pentru circulaţia căruţelor în 'trecerea lor dintr'o 
parte în alta a canalului. 

Privind chestiunea sub altă faţă trebue, totuşi, să ţi· 
nem seamă de cheltuelile ridicate pe care le· ar cere lu· 
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crările de întocmire ale unui canal tunel, pe lângă care 
mai vin să se adaoge cheltuiala întreţinerii unui aseme
nea tunel cu apă, căci asigurarea transporturilor de vase 
prin tunele are nevoie de iluminatul permanent cu elec
tricitate, precum şi de un serviciu bine organizat pentru 
supravegherea şi controlul vaselor. 1n ce priveşte îngrijo
rarea ce ar aduce·o săpătura oanalului cu deschiziitură li
beră pentru circulaţia vehiculelor, aceasta va fi uşor tn
lăturată prin stabilirea câtor-va poduri de trecere deasu
pra canalului. 

In definitiv, ne vom opri deci - şi Intre Hasancea· 
Constanţa-la. sistemul de săpătură a canalului cu âes• 
chizătura liberă, astfel că întreg canalul navigabil, dela 
Cernavoda la Constanţa, va fi descoperit. 

Spuneam că lăţimea canalului ar fi de 60 m. Pereţii 
canalului vor fi întăriţi cu zidărie de piatră la intervale 
de 1000 m. Intăriturile cu piatră ale malurilor canalului 
vor avea lungimi de câte 500 m., aşa fel că întăriturile 
cu piatră şi acelea cu pământ teşit vor merge alternând: 
pe 500 m. 1. întăritură cu zidărie de piatră, urmată de 
1 OOO m. J. bordură cu pământ teşit, şi aşa mai departe. 

Adâncimea canalului, pentru cuprinsul volumului de 
apă, va fi de 4 m. 

1 7. Un serviciu telefonic şi de semnalizare va lega 
intre ele basiaele porturi. 

In drumul spre Constanţa am spus că, plecând de 
Ja H8.sancea, canalul va trece prin punctul Palas {5"6 m. 
deasupra ni velultti Mării) şi de aci el va merge la Cons
tanţa, unde capătul canalului va debuşa intr'unbasin-port 
terminus, al cărui amplasament va fi stabilit în partea de 
sud a oraşului, în cartierul Viilor-vechi, care se găseşte 
drept în spatele portului maritim. 

Nu socot deloc nemerit ca să se dea canalului văr
sarea în lacul Siut-Ghiol (la lVIamaia) aşa precum au 
indicat·o câţi·va scriitori. Mai întâi că s'ar lungi traseul 
canalului cu circa 8 km.~ şi mai pe urmă podişul, care 
este aşezat intre Palas şi lacul Siut-G hiol, are in unele 
puncte 7 O m. deasupra nivelului lVIării, ceeace depăşeşte 
cu mult cota de la Palas (56 m. ). 
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Nu trebuie uitat de asemeni că lacul Siut-Ghiol nu 

poate fj niciodată legat direct cu Marea în scop de a 
servi la trecerea vaselor dintr'o parte într'alta, căci dea
lungul Iacului, pe tot litoralul plăjii Mamaia şi pe o lun
gime mai bine de 10 km., ave1n numai bancuri de nisip 
care se întind mult departe în largul Mării. Mai apoi, 
prin vărsarea directă a canalului navigabil Cernavoda
Oonstanţa In lacul Siut- Ghiol, ar putea, cu timpul, să s.e 
împotmolească Jacul prin depunerile adLtse de apa ·ca· 
nalului. Şi, cum situaţia Iacului Siut-Ghiol este la 7 km. 
nord de Gonstanţa, în direcţie opusă portului maritim, 
ar urma ca toate mărfurile aduse cu şlepurile pe canal 
să fie din nou transportate pe distanţa de 7· km. până 
la silozurile portului. Mărfurile sosite în port şi care ar 
trebui să plece în interiorul ţă1·ii pe cale fluvială ar fi 
supuse la -aceiaşi transbordare pe distanţa de 7 km. 

Evident că o asemenea stânjenire nu-i de loc potri· 
vită cu cerinţele traficului de produse în mare. O ultimă 
observaţie este faptul că curenţii Mării pe coasta Dobro
gei se 1nişcă in direcţia nord-sud şi, în , perpetua lor miş· 
ca1·e, aceşti cureaţi aduc cu ei depuneri de nisipuri, pe 
ca·re le aşează dealungul coastei. Şi, dacă lacul Siut·Ghiol 
ar putea n împotmolit de aluviunile aduse de apele ca
nalului, s'ar mai putea întâmpla ca bancurile de nisip şi 
de aluviuni din jurul lacului ş1 plăjîi să fie duse de curenţi 
spre sud, către portul Constanţa, pe care l-ar ameninţa 
cu fnpotmol1r~a. 

Jn definitiv, rămân stabilite două puncte capitale: 
1) - Canalul 'iiavigabil de la Cer'iiavoda la Co1i~ 

stf1,nţa va fi săpat cit deschizătura descoperită şi tra.· 
seul liti va nierge îlt vecin,ătatea căi,t ferate, trecâ4iâ 
prî1i basi1iele - po,·turi şi pu1ictel?: stabilite 1nai sus. 

2. - Capc'itul. ca1uilul'i.ti la Mare se va de~cliide 
î'ii basi11iMl-pot"l Con,sta'iiţa, care va f'i aşezat î'ii ime· 
diata; apropiere a porlv,liti, în regi.utiea 'ltumitif, Viile 
r1 . l • t ec 1.i. 

. . In tabloul anexat sunt arătate, pe categorii, dimen • 
su1u1le lu-crărilor de săpături, cle zidărie a stăvilarullli, a 
basinelor porturi, a cheiurilor etc. In dreptul fiecărei lu-
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crări sunt arătate sumele la care se ridică efectuarea lor. 
Pentrt1 a nu încărca prea 1nult cu date ,şi eex:plica

ţiuni tabloul ce urmează, voiu trece mai jos adâncimile 
de supături faţă de profilul terenului pentru fiecare cate
gorie de lucrare. 

Săpătura în pământ pentru stăvilarul, canatul de 
legătură şj basinulMport de la Cernavoda va avea o 
adâncime de . . , . • . . . . . • . • . • . . . 7)00 m. 

Săpătura în pământ pentru canalul navigabil de 
la Cernavoda ta Megidia va avea o adâncime de . 4,60 n1. 

Deschizătura superioară a pereţilor acestui canal 
va fi de circa . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 m. 

Basinul-port de la Megidia va avea o săpătură 
în păm.tnt în adâncime de • . . . . . . . . . • . 1,110 m. 

Săpătura în pământ pentru canalul navfgabfl de 
la Megidi a la Murfatlar va avea o adâncime medie de 9 .00 m, 

Deschizătura superioară a pereţilor acestui canal 
va fi în medie de ci rea . . . . . . . . . . • . • 75 ,00 m. 

Basinul-port de la Murfattar va corespunde la o 
săpătură în pământ în ad:ăncime de . . . . , . . . 1 l,50 m. 

Săpătura în pământ pentru canalul navf gabii de 
la Murfatlar la Hasancea va avea o adâncime medie de 22,00 m. 

Deschizătura superioară a pe1·elilor acestui canal 
vn fi în medie de . . . . . . . . . . . . • . . 95,00 m. 

Basinul-port Hasancea va corespunde la o săpă• 
tu·ră în pământ în adâncime de . . . . . . . . 28,00 m. 

Săpătura în păm~1nt pentru canalul navigabil de 
la l'lasanrea la Constanţa va avea o adâncime medie de 50100 m. 

Deschizătul'a superioară a pereţilor accstoi canal 
va f I în medie de . . . . . . . . . . . . . . . 1 u0,00 m. 

Basinul·port-Constanţa va corespunde la o săpă-
tură în patn&nt în adâncime de . . . . . . • . . . 30,00 m. 

Sumele cerute pentru executarea canalului navigabil 
de la Cernavoda la Constanţa, aşa cum sunt at'ătate în 
lahroul anexat. au fost întocmite după O· bază medie a 
preţurilor actuale <ie 1nuncă şi materiale. 

Totuşi, nu sunt înlăturate mijloacele pentru reduce• 
rea acestor preţuri. La o lucrare cu proporţii atât de 
mari, aşa cum este ca1.ul de faţă, se vor găsi, odată cu 
stabilirea definitivă a lucrărilor de executat, şi scăderi 

posibile de făcut asupra preţµrilor unitare. 
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Pentru moment, trebue să considerăm suma de lei 
6 62. 804 OOO ca fiind aceea cerută pentru realmarea ca
nalului navigabil de la Cernavoda la Constanţa. 

Urmărind lucrările arătate rn tabloul anexă şi, rn 
specia'l, pe acelea privitoare la săpături şi zidării, · gă
sim că: 

Pământul săpat pentru tăereacanalulul reprezintă 115.704 400 
metri cubi; 

Lucrările d.e zidăde în piatră pentru stlvilar, ca-
nalul de aducere, basinele-porturi1 cheiuri, intărirea ma-
lurilor etc. reprezintă • • • . . • . • . • • • • • 437.548 

metri cubii 
Iar sumele cerute pentru uzina electrlcă de la 

Meg_îdia, pentrp poJ1ile- eduse, pentru elădiri, mQga
zH, elevatoare, macarale, poduri rulante, iluminatul cu 
electricitate şi aparatele de semnalizări, cu care vor fi 
inzestrate basinele porturi, sunt evaluate la lei . . • 118.000.000 

O extracţiune de 115 7 04)400 metri cubi de pământ, 
ori cât de mare ni s'ar părea, este totuşi un lucru cu 
putinţă de făcut. Intrfi Murfatlar şi Constanţa săpătura 
canalului va fi în mare parte făcută ln teren calcaros ; 
dar. cum azi maşinile de perforat şi extras pitmântul 
sunt puse în mişcare prin ajutorul maşinilor motrice, a 
căror energie poate fi întrebuinţată in acelaş timp şi 
pentru materialul rulant, care va deplasa şi pune pămân
tul scos·, este naturaţ să nu considerăm greutăţile ivite 
ln cale de opera săpăturilor, ca obstacole de neînvins. 

Lacurile din valea Cara-Su, nu sunt altceva de căt 
un şir de bălţi, care se întind · spre apus şi răsărit de 
Meeidia. Aceste mla~tini plin,e cu stuf, nu sunt nici prea 
adânci (au dela 0,50 m. pâni' la 1,20 m. adâncime) pen
tru ca să fie socotite drept lacuri, unde ar putea fi pră
siţi peşti şi nici nu aduc vre·un venit însemnat din stu
ful ce-1 conţin. 

In schimb, umplerea cu pământ a acestor mlaştine 
ar asana definitiv oraşul Megidia şi satele vecine, scă
pându-le pentru totdeauna de frigurile palustre, pe care 
ţânţarii din bălţi le răspândesc în Megidia şi lmprejurimi. 
Ar fl un pri1ej nemerit pentru asanare1t văii Cara·Su, ea 
vământul scos din săpătura canalului să fie întrebuinţat 
pentru umplerea aceator bilţi. 
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Lucrul de Căpetenie tn executarea canalului navigabil 
dela Cernavoda la Constanţa şi care lucru cere un mare 
şi continuu efort, este acel al săpăturii canalului şi al 
ridicării zidăriîlor. Dar, ori·cât de grea va fi munca ce 
se \ta depune pentru săpăturile în pământ şi pentru con~ 
strucţia zidăriilor, acea muncă a făcut totdeauna parte 
din domeniul voinţei şi al energiei, de pe 1=1rma cărora au 
luat fiinţă multe şi minunate lucrări. Nu este deci ni~i un 
secret 11 nici cel mai mic indiciu de înfricoşare, care ar 
putea zădărnici cu ceva realiza:rea acestui canal, căci ar 
urma, in acest caz, să nesocotim calitatea de muncă 
civilizatoare cu care este înzestrat poporal romnn. 

II. 

INRAURlRI ASUPRA DESVOL TARll 

ECONOMICE A ŢĂRll 

• 

Trebue să spunem, înainte de toate, că prin deschi· 
derea unui canal navigabil dela Cernavoda la Constanţa, 
nu se urmăre~te câtuşi de puţin deprecierea oraşelor Bră
ila, Galaţi, Sulina, şi nici nu poate fi locul de a se gândi 
cineva că , odată ce se va stabili legătura pe apă intre 
Dunăre şi portul Constanţa, ar urma ca atunci să se 
rtkstrângă viaţa comercială atât de infloritoare, pe care o 
au porturile din josul Dunărei. 

Am arătat că, prin întocmirea canalului navigabiw 
Cernavoda-Costanta, apele Dunărei nu se vor resimţi de· 
loc în volumul lor, iar vasele vor naviga cu aceeaşi uşu -
rinţă ca şi mai înainte către porturile Brăila, Galaţi, Su
lina şi înapoi. 

In schimb, nu se poate tăgădui folosinţa căilor de 
apil, ori-care le·ar fi natura lor, atâta timp cât ele pot 
fi utilizate pentru navlu. Prin mijlocirea acestor căi se 
fntăresc din ce în ce legăturile comerciale dintre cele 
mai depărtate regiuni şi, cum transportul de producte în 
cantitllti mari convine de minune atunci când vasele de 
apă intervin ca factor efectiv al acestor transporturi, este 
limpede pentru toţi că rostul unui canal navigabil de la 
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Cernavoda la Constanţa este o operă activă de propă
şire generală, iar nici de cum una din aGele creaţiuni 
negati·ve, care cer deprecietea vecinilor în scop de a se 
menţine pe ele însăşi. 

Pentru a fi mai expliciţi, să socotim pentt·u moment 
problema rezolvată, adică să presupunem că acest canal 
navigabil ar fi deja înfăptuit şi atunci să pri vim cum ar 
sta lucrurile în adevărata lor lumină. - In primul rând 
să analizăm situaţia ce ar avea-o portul Constanţa, legat 
astfel pe cale de apă cu Dunărea. 

1. - Mare parte din produsele din Banat, Oltenia 
şi o mare parte din cele din Muntenia, cum sunt cerea
lele, lemnele etc., care produse se scurg în p::;rturile de 
la Dunăre, vor fi îndreptate cu şlepuri direct la Cons
tX:nţa, pentru a fi expediate. Pe această cale, înlăturân
du-se ocolul pe la Brăila., Galaţi, Sulina, va rezulta un 
câştig pentru navlu de aproape 500 l{m. 

2. - Tot centrul Europei străbătut de Dunăre va 
fi chemat să-şi scurgă direct prin Const&nţa, produsele 
pentru orient; iar cât priveşte mărfurile prin1e din răsă
ritul MeC:iteranei ~i chiar de mai departe - mărfuri 
de care au nevoe ţările din mijlocul Europei - ele vor 
găsi, în legătura apelor Dunărei cu portul Constanţa, cea 
mai scurtă, ieftinfi şi . convenabilă cale. 

3. - ln ziua când canalul navigabil, care va lega 
Dunărea cu Rinur, va fi desăvârşit 1), deschizând-se ast· 
fel marea arteră de na·vigaţie de la Rotterdam la Cons
tanţa, - legătură între Mare'R Nordului şi Marca Neagră 
fi.ind fapt împlinit, - este · uşor de văzut că România, 
f5tăpână pe o bună parte. din bulevardul pe care se vor 

'1) Legătura pe11t1·u navlu înLee Dunăre şi Hiu este Ja11t slutliat 
şi lucdhilie de inti•oc1nire ale canaluh,i nu ·vor îitti\rzia tle a fi efec
tuate, căci tle acea!stă cale de a'pi.î. sunt le~ate ln terese coi.\'.lerciale de 
r.nare inseionătate pentru li'1·anta, Cern1ania, JJelgia, Olani.la şi A11glia. 
Du p·ă. tetrnina1·en l'ăzlloiului, atn văzul c.Hă · iwpot·Lnntii s'n dat itnvi
gatiunii pe Durrăre. Era natural să Jie aşa. Dunărea fiind cea 1,1,ai 
jnsen1nată cale tle apă din Ew-01m şi steăhătitn1.l 1:retulintleni ţăd 
bogate, n tteJn1Jt ca regulnr•ea ,.lre1itudlo.c de navigaţie 11e acest Jluviu 
să facă oJJlectul Cot11isiunei Intetaliate alcătuite 11enti·u acest scop. 
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perinda produsele ţărilor din Orient şi acelea ale ţărHor 
din apus1 va fi cea dinlăiu cfiemată să culeagă foloasele 
aduse de comerţul 1uare. 

Proporţiile sub care am socotit reatîzarca canalului 
navigabil de la Ccrnavoda ta CenBtanţat privite sub ra
portul de lăţimi, adâ.nc.:ir,ne, basinc·porturi etc, au fost 
pornite tocmai de la faptul că două porturi la lVIări, Rol
terdam şi Constanţa, aşeza[e la capetele căii de apă Du
nărea-Rinul, vor fi chemate să răspundă uuui trafic de 
tonaj consj.dcrabil. 

Să ne întoarcem acum privirea cătte oraşele-porturi 
BrăiJa, Galaţi, Sulina şi ::să analizăm situaţia lor corner„ 
<;ială In ziua când canalul t1avi(!abit de la Cerna voda la 
Cons! an(a ar fi fapt în plinit. 

1. - Aşezarea oraş1Jor Brăila ţ;Î Galaţi in apro
pierea gurilor Ounărei şi fixa.te ca porturi în vecinătatea 
Ba8arabieit Motdovri, Bucovinei ;ţ;i a unei însemnate părţi 
din l\rdeal, este de la sine dese1nna tă ca să servea8Că 
Ja scurgerea produselor acestor provincii. In acelaşi timp 
tot către aceste două mari po: turi la Dunăre se vor în
druma mărfurile din străinătate.. care vor fi destinate 
nordului l{omâniei. 

Pentru Moldova, Basarabia, Bucovina şi cl1iar pentru 
Ardeal, cca mai scurtă cale, care le leagă cu navlul 
Mărci, duce direct în porturile l~răila şi Gttlaţi. 

2. - Nu put<'m trece cu vederea un alt însemnat 
fapt şi anume aceta că atftt Brăila cât şi Galaţli nu vor 
înlâ.rzia a devenÎ centre de convergenţă pentru transital 
mărruritor de fmport şi txporl, venite sau trimise de ţă
rile vecine nordului I-tomâniei. Polonia şi Cehoslovacia 
{ţări cu industrii variate) vor ajunge ca, prin marele 
noastre porturi la Dunăre, să-şi lege înt~resele lor comer
ciale cu orientul, 

Siluaţia de port con1erciat, pe care o va avea Cons
tanţa faţă de centrul Europei şi de portul Rotterdam, nu 
va stânjeni întru nimic tocul de ni-are însemnătate pc 
care-l vor ocupa cu siguranţă Brăila şi Galati faţă de 
Statele Polonia, Cthoslovaeia şi portul Danz5g. 

l{ealizarea canalului navjgabit de la Cernavoda la 
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Constanţa este, după cum se vede, o adevărată operă 
de propăşire naţională. O asemenea lucrare, pusă in fiinţă, 
va deschide p~rţi nouă pentru aetivitatea comercială şi 
va licări în depătate şi mari orizonturi. Legătura pe apă 
de la Dunăre la Constanţa nn va închide uşile altor por
turi şi nici nu va opri cu ceva avântul din ce in ce mai 
sinătos şi bogat pe eare-1 vor lua în vîitor Brăila şi Galaţi, 

Cu siguranţă că nu tre:Oue trecut cu vederea ijÎ ches
tiunea foarte importantă care se referă 1a aqoperirea ca
pitalului de 662.804.000 lei, care se va cheltui pentru 
lucrările canalului. Acoperirea acestui capital ae va ob
ţine din taxele ce se vor percepe asupra vaselar, care 
vor trece prin canal şi, deocamdată, să considerăm tonajul 
mediu anual · al transporturilor pe canal d~pă cum nr· 
mează: . 

Din Banat, din Oltenia şi Muntenia, S'ă socotim la 
1.000, OOO tone produsele reprezentate prin cereale, lemne 
etc. care anual vor trece sp,re Constanţa, întrebuinţând 
drumnl pe canal. 

Pentrul importul de mărfuri. străine Jn România şi 
care vor fi transportate pe apă, lntrebuinţând drutnul pe 
canaJ, să socotim anual 500 OOO tone. 

Pentru importul, exportnl şi tranzitul mărfurilor de 
la ţările din centrul şi apusul Europei, să socotim anual 
5.000.000 tone, care vor face uz de canalul Cernavoda
Constanţa. pentru trans·portarea lor. 

Pe timp de un an s'ar perinda pe canalul navigabil 
de la Cernavoda la Constanţa mărfuri 1 care ar reprezenta 
6.500.000 tone. 

Dacă s'ar percepe 18; intrarea în canal o taxă de 
20 lei pentru tonă, s1ar încasa in timpul unui an suma 
de 130.000. OOO. 

Aprecierile arătate mai sus, asupra tonajului. care 
va lntrebuinţa calea de apă pe canal, au fost intrevăzute 
pe o scară minimală. Nu este greu să se convie că, prin 
desvoltarea la care e·ste chemata s.ă se ridice această 
nouă cale de apă, acoperirea capitalului lnglobat pentrti 
realizarea canalului va fi ct1 prisosinţă amortizat în scurt 
timp. 
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Ne·am ocupat până acum de ceeace ne•a părut tre• 
buincios pentru realizarea canalului na.vigabil de la Cer
na voda la Constanţa şi ne·am ferit, cu bună ştiinţă, de a 
nu atinge latura atât de spinoasă din diplomaţia politicei 
din afară. Cum nu · avem nici o îndreptăţire de a fi prea 
optimişti asupra inten:ţiunilor pe care alte naţiuni le-ar 
avea faţă de noi, ne dăm bine seamă că din multe Jo· 
euri se vor ridica obiecţiuni şi argumente pentru a ză· 
dărnici sau a întârzia cât de mult întocmirea acestui 
canal na vigabiJ. 

Oă unele protestări se vor învârti in jurul greutăţilor 
care au să survie în executarea lucrării, iar că aJtele
poa te mai numeroase- vor apare la lumina zilei înfă· 
şurate cu caracterul, straniu de rece, al diplomaţiei din 
vechile şcoli, ... sunt lucruri adevărate şi la care ne va 
li dat să asistăm. · 

Cum cred însă, că tn scri.erea de faţă nu-i nici un 
Joc rezervat pentru asemenea controverse, îmi însuşesc 
yutinţa de a mă opri, mulţumindu-mă cu citare-a cazului. 

ln schimb suntem cu toţii datori să privim subiectul 
acestei lucrări sub prisma obiectivităţii şi să socotim în 
primul rând înrâurirea ce·ar avei-o p.entru interesele ge· 
gene-raJe ale Ţării noastre, realizarea canalului navigabil 
de la Cemavoda la Constanţa. După cum am arătat · în 
cele spuse până acun1, rămân încredinţat, că realizarea 
acestui canal este un lucru cu putintă de înfăptuit şi 
poate fi socotit ca uo capitol de m are importanţă, care 
va servi de pivot pentru desvoJtar-ea comercială a Ţării. 
Va fi un lucru adevarat că bogăţia comercială a Româ
niei se va ridica la un puternic grad de desvoltare, prin 
deschiderea acestei noi căi de apă. Constanţa este de
semnată să devie un insemnat punct comercial, unde se 
yor încrucişa mărfurile de import, export şi tranzit. 

Azi, când afjuenta bogăţiilor României întregite for
mea2ă obiectul de continue preo~upări ale tuturora şi 
câod ştiut este că frământările vremurilor nouă cer cu 
insistenţă ca la baza ori cărei desvoltări na~onale să se 
cimenteze o înţeleaptă orânduire de muncă rodnică, sun
tem aduşi a privi cu încredere proectele lucrărilor mari, 
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de pe urma cărora toată activitatea modernă a comer~ 
ţuluî şi industriei naţionale v@r culege foloase. 

Socot că acest argument este de prim.ă însemnătate 
şi depăşeşte cn mnJt pe toate celelalte·. El ar trebui să 
stea înaintea min\H noastre ca o veşnică şi înţeleaptă 
călănză, care să lumineze iocotelile ce 11i se pnn judecăţii. 

2 August 1922t Colt'Stant• 

Inginer, JEAN S TOENESCU-DUNĂRE 
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TABLOU 
DIMENSIUNlLE LUCRARlLOR - PRETURILE 

Desemnarea Lucrării 
Dimensiunile 

în metri 

• 
-

... 
Total .... .?i 

metri t.,'Ubi' ~-~ Lei. Total 
~ ... 
"' 

----------l;.....------r----1-,>-----

Stăvilarul - baraj 
în piatrl.t la malul Du~ 
nărei la. Cernavoda 
(11 m. deasupra ni· 
-valului Mării şi 3 m, 
adâncime .sub nivelul 
Mlrii) 150X14X2,5o 

Două porţi în fier 
mobile sistem ecluze, 
fiecare poartă având 
io m. lăţime şi 12 m 
adâ:.ncime (la stăvilar) 

7><200X80 
Şl 

6.250 300 1.875.000 

I, 800,000 

Săpătura canalului 
de legături cu apelo 
Dunărei şi a ba.sinului 
port de la. Oernavoda 7X80UX100 072,000 4 ~.688.000 

Două porţi în fier 
mobila sistam ecluze 
fiecare poartă având 
10 m. lăţime ~ 12 m. 
f,d!1ncime (la basinul 
riort Cernavoda) 

Zidăria în piatră a 
canalu lui de legătură 

r 

cu apole Dunărai1 şi 2360X10X2,50 
a ba.sinului port Cer~ plus 
na.voda (grosimea pere- 27ZU 1n c. pentru 
ţilor fiind de 2150 ~.) trotoare cheiuri 

• 

800.000 

• 

(j(J,720 300 18.216.000 

SăpătUl'a canalului 
do la ba.sinul port 
Cernavoda. la basinul 
port Megidia. (25 Km. 
distanu~) 2~,000.X60X4 60 H.tlUO.OUU 4 27 .600.000 
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TABLOU 
DIMENSIUNILE LUCRĂRILOR - PREŢURILE 

Desemnarea Lucrlrii 

Intlrirea malurilor 
aceatui canal cu bor· 
duri în piatră conform 
oelor arltate mai îna-
inte. 

Slpltura basinului 
port Megidia. 

Zidlria în piatră 
a basinului port Me-
gidia (grosimea pere-
tilor de 2,50 m.) 

Slpltura canalului 
de la basinul port Me-
gidia la basinul port 
Murfatlar (18 Km. dis-
tanti). 

Intlrirea malurilor 
acestui canal ou bor-
dură în piatrl. conform 
celor arltate mai îna• 
inte. 

Săpltura basinului 
port M urfatlar 

Zidăria în piatră a 
basinului port Murfa-
tlar (grosimea pereţi-
lor de 2,50 m ) 

Săpătura canalului 
de la Basinul port 
Murfatlar la basinul 
port Hasanoea 
Km. distanţ,l). 

(7,5 

G) 

Dimensiunile Total -Ol ..... ~·- Lei. Total 
în metri metri cubi ..J g 

4) 

17.000X2XO,SO 

sooxsox4,60 

tMOX7,60 X 2,60 
plus 

1624 m. o. pentru 
trotoare eheiuri 

18.000X60X9 

12.000X 5X0,50 

400X60X11,60 

8ZOX7,60X2,60 
plus 

1312 m. c. pentru 
trotoare cheiuri 

71500X22X60 

"' 

17 .OOO 150 

294.400 4 

32.374 300 

-

9.720 OOO 4 

30.000 150 

276.000 4 

16.687 300 

2.550.00 o 

o 1.177.60 

9.712.20 o 

38.880.00 o 

4.500.0 00 

o 1.104.00 

5.()06.10 o 

9.900,000 o 4 39.600.00 
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TABLOU 
DIMENSIUNILE IiUCRĂRILOR - PREŢIJR[LE 

I 

Desemnarea Lucrltii 

Intlrirea malurilor 
acestui canal cu bor-
durl în piatrl, comorm 
celor uitate mai îna-
inte. 

Slpltura basînului 
port Hasanaea 

Zidlria în piatrl a 
basinului port Hasan 
cea igtosimea pereţi-
lor e 2,50 m.) 

Slpltura canalului 
de la basinul port Ha-
sancea la basinul port 
Constanţa (12 Km. 
dietanţl.) 

lntlriJ'ea malurilor 
acestui can~l cu bor-
durl in piatrl, conform 
oelor arltate mai sus. 

Slpltura basinului 
ort Constanţa. p 

b 
t 

Zidlria în piat.rl a 
asinului po:rt Cons-

anta (grosimea pe.re~ 
'tor de 3.oo m.) ' Doul ~rti în fiel' 
obile, sistem ecluze, m 
ecare poartl a vlnd 
O m. lltime şi 12 m. 

fi 
2 
a 
C 

dlncime (aşezate la 
apitril bas1nului din 
pre Ilare). • 

Dimensiunile 
.. 

Total -., --
în metri metri cubi 

I&) ·a 
HP 

& 

--. 

5.ooox t 5X0,5C 37.50( t50 

400X60X~ 672.00( 4 

820X7, SOX2,50 
plus 

1312 m, o •. pentru 
trotoe.re cheiuri 16.687 300 

12.000X50X6C 36.000,000 4 

iOOOX50X0,5C 100.000 ISO 

2ooox4ooxac 24.000.000 4 

47ooxsxa 
plus 

7520 m. c. pentru 
t:rotoare oheiuri 120,320 300 
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Lei, Total 

. 

5.625.000 

·a.6ss.ooo 

5.006.100 

144.000000 

15.000.000 

96.000.000 

36.096.000 
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• 
TABLOU 

DIMENSIUNILE LlJCRĂ.RILOR - PRETURtLE 

Desell;lnarea Lucrării 

Săpătururile în pă,
mânt, care corespund 
la deschizăturile supe
rioare ale canalului de 
la Megidia la Cons
tanţa şi care săpături 
au fost Utsate aci în 
Ul"mă pentru a fi în
globate toate Ia un loc. 

Uzina electrică cen
trali de la Megidia 
de 2000 H. P· 

Cllldirile pentru Io · 
cuinţe, birouri, maga
zii, depozite etc .• in
stalate la fiecare din 
baainele portur.i. 

Instalarea elevatoa
relor pe.n tru încărca
tul 1n vapoare a ce· 
realelor la basinul port 
Constanţa. 

Amenajarea. cu ma
carale„ poduri rulante 
la. cheiurile basinului 
port Constanţa, 

Instalarea ilumina• 
tului electric la toate 
basinele porturi, nre• 
cum şi instalarea apa
ratelor de semnaliza.
re ta toate basinele 
porturi. 

TOTAL 

Dimensiunile 
în metri 

18.000X37 .5 
pentru di.:tan\a Me

gidi~-M1.1di1Hor 

7500X3ts 
11e,niru dislnnţ.t Mur„ 

Ia tlr>r- Hni;nnec" 

l 2.000x2070 
pen n, ,Huanţ-a fia

sa11ee11-Con stan ta 
"' 

I 

• 

, 

Total 
în metri 

67.500 

2.3fi2.500 

24.840.000 
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" -.., .... -!<l ·a Lei. Total 
,...l ::: 
~ 
?' 

4 270.000 

,t 9.450.000 

4 99.360.000 

io.000.000 

30.000.0"lO 

24 .00,1.000 

to.OOQ.000 

5.000.000 
662.804000 
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SERENADA 

Coboară scara ca un vis, 
Un dm· le· aşteaptă, - în g1~iJdină 
_.Dorm f lo1·ile ca'·n paradis 

Sub lun.4 pliuă. 

Păşeşte. · ncet să nu deştepţi 
Nici trafulafi1•ii plini de roită, 
Nici e1•inii, ce se 'nnalţă beţi 

De-o vrafe noită. 

Lângă fereast1·ă stă pitit 
$i·1.t1Ji câ.ntec dorul lin îngd·nă 
1Jin ce în ce mai aiitrit -

De~un vis~ dewo zâ·nă. 

Şi 1a,ngă dor şi e'lt te-aştept, 
Mere.'lt ţin braţele deschise,-
0 floa1·e ăoa;• mi-am pu,s pe pipt 

Dintre narcise. 

Coboa1·ă scara, dulce vis, 
'l'e-aşteapt'<> ini1nă şi-o floare, 
Să pui în noapte din sitrâs 

Raze de soare ..• 

D, ST• 
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FE Ţ~RMUL M~RII ... 
{SCRISOf\Rc CE"NSURPi TI\) 

Iertaţi-mă, d.oamnă Brae, eâ scrisoarea dvs. n'a ajuns la des
tinaţie atunci. Era în timpul răsboiuhd şi trebuia păstrat secretul 
operaţiilor şi procedeelor, oricât de neimitabile ;. censura nu Şi · a 
flcut de cât datoria. 

Astlzi e altceva r Scrisoarea dvs. e azi un document istoric, 
povestea unui episod interesant, iar dând-o la lumină, aduc oma
giile mele eroinei. 

lat-o; 
"Tecuci) 27 August 1917. 

Scumpă Iunio, să nu mă crezi vinova,tă că nu ti-am scris· 
nimic despre mlritişul meu. Ştii că am luat un.militar şi el a 
dorit ca sl fie ceva discret, c·a un fapt de război. Adevlrat e ci 
s'a amestecat şi un fapt de război în asta. 

Ştii ce fierbere era acum doul luni. Duşmanul se pregitia 
să treacă Siretul. Brae, ca av:iator, pleca în fiecare zi să cu
leagă informaJîi dincolo de front. Trăiam cu moartea în suflet, 
căci ne iubeam. A ne lua era visul nostru. Dar ... eu nu-mi pu
team călca jur:ământul r 

Ţi-aduci aminte la ultimul bal dela Casino, de~astăvară, 
perechea aceea neuitată? Şi ea şi el plângeau pe ţărmul mării 

şi-şi schimbau inelele. Eram cu tine; am jurat amândouă să 
facem la fel când ne vom logodi. Puteam să-mi calc jurământul ? 
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Brae, care nu văzuse în viata lui Mare, vorbea ironic, când 
1-am spus de jurământul meu; căuta să mă convingă c'aş fi 
obsedată de-o idilă I 

Idilă? - aşa poate să spună cine nu ne cunoaşte sufletul. 
Ce, e marea pentru noi numai fondul pe care se ţes idile? 0 1 

nu, i-am spus şi lui: marea este mama noastră. Ea întretine 
căminurîle noastre. Valurile ei ne aduc bucuriile şi durerile. No. 
vedem lumea prin oglinda valurilor ei. Pe ţărmul ei am copilă-1 

rit, ne-am făurit visurile şi ea trebue să le vadă înfăptuite. • 

Da I Şi am bătut au piciorul în pământ şi am plâns ca să 
mă creadă şi m1a crezut. 

Să vezi cum am ţinut jurământul. 
Tu ştii că eu sunt o fotogrc,1.fă pentru care arta aceasta n'are 

secret. Brae mi-a arătat şi procedeele fotografiei din aeroplan. 
Am făcut de multe ori exerciţii chiar din aeroplan şi el a găsit 
că sunt un observator minunat, iar pentru că eu cunoşteam şi 
tehnica fotografiei .- observatorul ,el mai bine înzestrat l 

M'am oferit să·l întovărăşesc în sboruri de-asupra frontu
rilor de luptă, dar n 'am fost admisă; îm.i spunea că luptam cu 
canibali şi e păcat să fiu sacrificată tocmai de clne mă iubeşte. 

Totuşi, intr'o zi, acum două luni, Brae veni încântat dela 
comandament: grupul de aviaţie d1n Tecuci primise ordinul de-a 
face recunoaşteri pe căi ferate şi de apă, dincolo de frontul duş
man, cât mai departe posibil. Fiecare aviator putea, după plac, 
să-şi aleagă mijloacele de observaţie ; timp de pregătire - 24 ore. 

Ne făcurăm pfanul: mergem până la Constanţa 1n re.cu· 
noaştei.:e şi .•• ne togodim. pe ţărmul nlărîL 

Am plâns de bucurie : jurământul e sfânt; isbutim -- sun
tem fericiţi I 

Ticluim pentru af casei un biletei, care mă invită la Frun
zeasca la o petrecere. Eram asigura1ă că nimeni nu se va alar· 
ma de lipsa mea. Brae sui aeroplanul pe-o schelă, cercă toate 
piesele, le sună ; examină benzina, apa, mitraiiera, carabinele, 
etc. pe când eu pregătiam hărţile. creioanele, aparatele de foto
grafiat, clişeele, tot. .• şi inelele de logodnă ..• 

Dormirăm în hsngar, iar î11 zori eram gata de plecare. 
Când se lumină puţin de ztuă plecarăm tăcuţi. 

Aeroplanul asculta supus de mâna sigllră a lui Brae, se 
înşurubă in aer de-asupra aerodromului până la cea mai mare 
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înălţime şi-apoi o luarăm spre m iazbi. Treeurim fronturile, 
par'că fără să fim observati, urmând calea de deasupra păduri

lor - coturile Siretului - mai cu seamă şi ne'ndreJ:)farăm spre 
Dunăre. Deşi vară, frigul era puternic, dar în blăni şi cauch.!curi 
mi•era aşa de bine ... Vorbiam mai mult prin semne. Când şi 

când Brae ducea mâna la vizieră, semn de perfectă siguranţă. 
Observam şi notam prin cuvinte şi semne pe sulul de hâr

tie tot ce ni se părea, mie şi lui, demn de reţinut. Unde zăriam 
un grup de oameni sau animale furnicând cu oarecare rându„ 
ială, unde ,•edeam convoiuri, trenuri, vapoare, puneam în miş
care aparatul fotografic, făceam sernn lui Brae să planeze şi, în 
clipa potrivftă, cliş·eul era gata Toale mi-au ieşit bine. 

Sus - calea e curată ş.i pare mai sigură; nici un obstacol 
nu te-ameniţă cu sdruncin ; jos - abisul I Eram mândră: Dedal 
şi Icar şi modestul nostrµ Meşterul Manole au fost Alşte fluturi 
pe lângă noi. Sufletul mi se măria parcă prin ceva nou şi 

infinit. 
Dar, de-acolo, de ~us, din liniştea maiestoasă, în care ma-

şina bâiâia prelung, - lucrurile de jos, fiinta, iubirea, misiunea 
noastră, toate, la un moment mi se părui:ă nimicuri stranii, iar 
mare lmprejur - golul orizontului, o groapă uriaşă din care 
dor:iam să ies. . . · 

Se vede că Brae•mi citise depresiunea în înmărmurire a mea, 
căci mâna lui se desprinse o clipă de volant şi-mi căzu grea pe 
umăr. Niciodată un gest nu m'a. făcut să văd mai clar şi mai 
indiscutabil - datoria l 

Ei, de sus lucrurile pămânlului par tesute ca florile pe un 
covor, pe care oamenii şi animalele se plimbă ca gândacii, sau 
ca păsările într'o curte ... Aşa fuse-.sem şi eu I Ce ştiam eu de 
sentimenttul ce-l dă inăllimea ? 

Lăsăm în stânga Brăila şi ajungem la Dunăre. 
De-asupra bălţilor o f rumusete. , . Deşi n1m1c interesant 

pentru comandament, Brae îmi făcu semn să prind în aparat, 
priveliştea. N'am văzut peisagiu ma! armonic. Ostroavele de-un 
verde proaspăt se desemnează magic pe panglica de argint a
Dutiărei. Ca un ac ridicat în zare, turnul geamiei din Măcin ş! 
stâncile vinete ale laccb·dealuluf, un val de pia tă sff dând undele 
neastâmpărate ale Dunăreî, - mă făcură să tresar: Dobrogea 
no~stră J 
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lncepur!m explorare~ căii navigabile. Priviam cu atâta 
atenţie că mi se părea că aş zări şi peştii din fundul apei. In 
această varietate de aspecte am avut de notat multe pe valul de 
hârtie şi multe în suflet. De-asupra Hârşovei făcurăm o cotitură 
explorând orăşelul. Notăm în prim·ul plan - ruine ! La Cerna
voda mă credeam acas~. dar duşmanul încărca de zor pe ştepu:ri: 
ui-te cum se duce avutut nostru ! Pe linia ferată spre Constanta 
- linişte; duşmanul - ca la el acasă; nu zărim nimic ostil. 
lâmpul dormia îoţelinit; unde erau muncitorii nu mai întrebam; 
chiar aripile aeroplanului plutiau pe vântul suspinelor celor din 
Juncile şi din t ranşeele de ·J?e Siret I 

Z.ărim Constanta. Parcă un aer albastru-aurili vine dinspre 
ea. Inima-mi bate cu putere: aici aş vrea să fiu eu pilotul. Ate
rizăm îndrăzneţi pe micul câmp dir.colo de vii şi sărim din ae
roplan ca nişte păpuşi mişcate de resorturi sigure. 

rn faţa noastră - marea t 
Brae rămâae extaziat ; eu nu-mi pot ţine râsul - în cos

tumul lui pare un urs; cât despre mine - să nu mai întrebi cu 
oe rochie eram îmbrăcată la logodnă I Schimbă'm inelele, ne să„ 
rutăm pe tărrnul mării : suntem logodiţi l 

Ah, n'avem timp să plângem de bucµrie> n'avern timp să 
visăm ... Sătim în aeroplan, punem din nou maşina in mişcare 
şi o punem la timp. Pe Ş(?Seaua Mangaliei se ivesc curioşi; luăm 
direcţia Topraisar până ne nălţăm iarăşi. Cu un gest Brae m'asi
gură că plutim în siguranţă. 

Când ne1ntoarcem de-asupra Constanţei deabia am timp să 
fotografiez gara şi portai, căci posturile de artilerie antiaeriană 
ne sdruncină sborul. Fericirea mea se întuneeă o clipă. Nu pot 
să arăt lui Brae casa noastră şi nici el nu vrea să bi:aveze fo· 
cui de desubt. S'ar fi putut înşira după Roi un roiu de vulturi 
negri, ne-am fL expus la o luptă cu aeroplane duşmane când 
misiunea noastră era terminată. Trimit Constanţei, care m 'a pri
mit ostil şi mării. care m'a făcut fericită> o sărutare> - şi ple
căm repede ca să r i se piardă urma. Cât despre regretul că 
n'am zărit măcar casa noastră, Brae m'a mângâiat spunându-mi: 
Vom avea de~acum altă casă I 

Altă casă I Sunt teribili aceşti copii ai aerului I "Parcă nu 
votam să văd casa, zidurile, cât voiam să mă regăsesc pe mine 
cea de altdată, .. Oe când l-am cunoscut pe Brae sunt pe altă 
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tumei - totul s'a răsturnat în mintea mea, ori' s'a luminat a}t~ 
fel. Ca sl·ţi faci idee de ce fel de fire e Brae. îtl citez ce mi-a 
sCl'is el pe album : ,,Dacă voe-sc ~ă mă sacrific, e că sunt om 
desăvârşit, - iar dacă mor ca om desAvâr,.şitt mi-am atins ţintat" 

Te îmbrătfşez cu dor. Lucia B." 

Am transcris fidel sctisoarea. Ce comentarii aş putea 
s'adaug? 

STOICESCU Q • 

• 
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PR.IN GRADINf\ LUI ESCULf\P 

Cereale 

Jilpocrat, cel mai mare medic al antichităţii, când 
voia să intăreas-că pl;Jterile cuiva, îi da o bă~tură prepa
rată de el, din orz fiert ln aP.ă cu puţin vin. 

La Romani, gladiatorii mâncau orz înainte de a in:
cepe lupta, iar po'porul ii numia în râs thord~cii». 

ldeia lui Hipocrat a fost reluată şi de alţi medici, 
cari au studiat-o şi au ajuns la concluz\a că zeama de 
orz ca şi de orice alte cereale ajută organismul în des~ 
voltarea lui, Iqtareşte şi repară forţele slăbite, 

Dacă se fierbe timp de trei ore, ln trei litri de apă, 
două linguri de orz, două de ovăz, două de grâu, C:Iouă 
de porumb şi două de secară, se răceşte şi se strecoară, 
se capătă o băutură minunată, care luată cu p~ărelul 
(2-3 păhărele pe zi, la masă) dă energia d·e creştere Ia 
copii mici, măreşte cantitatea de lapte la mamele oare 
alăpteaza, dă energie organismelor slăbite de boli sau 
obos-elit . 

Cum se explică această proprietate pe care o au 
cerealele de a fort1Hca şi repara organismul? 

Toate seminţele vegetale ca şi ouăle animalelor, con
ţin o substanţ_a fosforată numită lecitina, conţin pot.~siu, 
magneziu, calciu, manganez. 
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Fosforul intră m constituţia celulei nervoase, în oase, 
ln sânee; iar celelalte stibstanţe mineralizează corpul, intră 
ln fermenţi şi măresc energiile vitale. 

Fosforul din corpul 0menesc se extrage din fosfaţii 
pământu1ui prin intermediul plantelor. 

Planta, ajutată fiind de razele solare, transformă fos
forul din pământ, care este neasimilabil, în fosfor asimi
labil, pe care îl găsim în seminţele vegetale. 

Legătura dintre om şi pământ se vede cât e de 
strânsă şi în această privinţă. Prin intermediul plantei şî 
razelor solare, p_ământul ia parte la construcţia corpului 
omenesc, unde, din isvorul ne.secat al forţelor latente din 
pământ, se îndreaptă prin plante spre om cu puteri zidi -
toare şi întăritoare~ 

Fructe 

Cineva văzând în grădina lui Esculap.: mere, stru
guri, prune, fragi, s'ar mira poate şi s'ar întreba; Cum? 
aceste f ruote, care ocupă un loc aşa de important în ali
mentaţie şi pe care le cultivăm numai pentru valoarea 
lor nutritivă şi pentru gustul lor plăcut, mai au şi cali
tăţi lecuitoare? 

Atunci, fără îndoială, că ele constiluesc adevărate co
mori, care merită să fie slăvite şi studiate. 

Strugurii. Au multe proprietăţi. Ei lucrează asupra 
ficatului, rinichilor şi intestinului. Prin sărurile de potasiu 
şi apa abundentă ce conţin, activează rinichii; zahărul 
lor stimule3:ză ficatul; prin sărurile tartrice lucreaZă a
supra intestinelor pe care le relaxează. 

IQţelegem„ acum, cât de bine se J!Ol simţi cei in
toxicaţi, arterioscleroşii, gutoşii, toţi acei cari şi-au îm
povărat căile digestive, făcând cură de struguri. 

Cum se face cura de struguri? 
Se ia pe zi dela, 750-1500 grame struguri. Canti~ 

tatea fixată se împarte în trei doze, care se ia: dimi· 
neaţa, pe nemâncater la ora 11 şi pe la ora 5 dup·ă 
amtaiă, 
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Cei slăbiţi pot face cura de struguri mâncând in fie 
care zi până la 1 OOO grame struguri, dându-li-se în ace
laş timp şi o alimen(aţiune bogată în carne şi grăsime. 

Se mănâncă numai pulpa boabei fără coaje şi fără 
sâmburi. 

Cer cari au lene intestinaJă pot mânca boabele cu 
coaje şi sâmburi 

Merele. Conţin etheri calmanţi, cari potolesc calicele 
de ficat, Au acid malic, rudă. de aproape cu acidul tar
tric, care are proprietăţi laxative. Carnea merelor e făcută 
din pectină. Pectina are multă apă şi săruri de potasiu, 
mal atul de potasiu, care trece tn intestine tnlesnind eva · 
cuările. Cidrul, sau mustul de mere, este bun pentru 
artritici. 

Inainte se recomanda foarte mult merele contra gutei 
şi pietrei la rinichi sau ficat. 

Prunele. Prin sărurile şi zahărul ce conţin, mân
cate sub formă de cQmpot, mai ales cele-coapte la cuptor, 
sunt diuretice şi purgative. Efectul lor creşte dată în com„ 
pot se pune şi câteva. folicuJe de sena. 

Fra,gile. Se ,recomandă în guthă şi" reumatism cronic. 
Conţin un compus salicilic, un salicilat. 

Ele produc urticarii la anumite persoane. 
Cei cu eezme nu le tolerează. 
Gutuia,, afinele. Au proprietăţi astringente. Conţin 

tanin. Dulceata de afine şi siropul de gutui sunt bune 
CQntra diareei. 

Cireşele. Sunt diuretice şi laxative. Cozile de cireşi 
uscate şi întrebuinţate ca ceaiuri sunt renamtte. prin pro
prietăţile lor de a porni urina. Se pune 30 grame de cozi 
la un litru de apă şi şe bea cu paharul. 

IJovlea.cal„ Seminţele dovleacului au reputaţia că 
scot tenia (panglica). Cu 15 pftnă la 30 grame de se„ 
minţe, curăţite de cămaşa lor şi cu o cantitate egală de 
zahăr se face un fel de pastă. 

Această pastă se poate aromatiza cu puţină 
zeamă de Jămâe, sau de portocală. 

La o oră, după ce s'a mâncat această pastă, se ia 
30 grame unt·de~ricin, pentru expulzarea teniei, 
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Lămâia. Inainte se recomanda mult contra scor
butului. Ou ea se face Hmona:dă, prin stoe.rcerea sucului 
ei in apă zaharată. • 

Această limonadă este răcoritoare şi diuretică. 
Cu .zeama de lămâe se atinge gâtul în cazuri de an

gină. Zeama de lămâe şi glicer:ină în părţi egale formează 
un amestec foarte bun de dat pe nări şi pe faţă iarna, 
când au crăpat de vânt şi .de ger. 

O cafea neagră cu puţină zeamă de lăm.âe si fără 
zahfir, constitue un. tonic şi un înviorător excelent. 

legume · 

Deprinşi să vedem de toate în grădina lui Esculap, 
nu ne mai miră dacă întâlnim până şi ceapa, lăptucile, 
cartofu! şi varza, ocupând locul de cinste pentru pro
prietăţile lor therapeutice. 

-Ceapa. Are proprietatea de a înlesni scurgerea urinei. 
· In medicina populară există următoarea formulă pentru 
prepararea şi administrarea cepei, cu scopul de a pro
duce scurgerea urinei. Se ia o cea:pă, se scoate inima 
pe la rădă<;ină, iar locul gol se umple cu miere sau cu 
zahăr de caadel, se astupă cu fundul tăiat, se pune ceapa 
în cuptor sau in spuză, să fiarbă, apoi se răceşte şi se 
dă cu linguriţa bolnavului. Acest leac se mai recomandă 
tn medicina populară şi pentru calmarea tusei. Efectele 
d·iuretice ale cepei se datoresc azotatului d.e potasiu) care 
se găseşte în bulbul cepei. 

C~apa crudă este iritantă pentru stomacurile delie.ate. 
Ea mai conţine un principiu iritant, sulfurul de diallyl, o 
substanţă volatilă cu proprietăţi iritante pentru ochii şi 
mucoasa nazală. 

Lăptucile. Atât de lăudate de Horatiu, care mânca 
mereu după masă. 

Ga salată sunt uşor de mistuit şi răcoritoare. Frun~ 
zele de Htptuct, [ierte în apă, dau un lichid, care inmoae 
pielea şi se poate întrebuinţa dimineaţa ·când ne spălăm 
p.e faţă şi pe mâini. Ap& de lăptuci, care s.e prepară pi
sând tulpina tntrun vas cu apă caldă, are proprietăţi cal
mante, 

www .ziua constanta. ro 
• 



421 

Lăptucile intră in compoziţia aşa zisei supe de le
gume, care este un foarte buu laxativ. Această supă se 
prepară astf 01: 

La un litru de apă se pune puţină sare, gouă bu
căţi de praz, un morcov1 un nap, lăptuci~ se fierbe 2i 
minute. 

Intrebuinţaţl rece, pe nemâncate, este un bun laxativ. 
Cartoful~ Este considerat ca medicament în cura de 

diabet (boala de tahăr ). 
In această cură doza prescrisă este de 1500 graiîle 

cartofi pe zi. El lucrează, probabil, prin sărurile de potasiu, 
abundente, ce le conţine. Iu urma curei de cartofi, can· 
titatea de urină scade, zahărul de a-semenear setea se 
potoleşte şi bolnavul de diabet simte un bine apreciabil~ 

Spara11ghelul. Unii spun că este mai mult un me· 
dicament decât un aliment, 

Ca aliment nu are nici o valoare nutritivă. 
Conţine asparagină, celuloză, apă şi purine. Prin 

substanţele pe care le conţine are proprietăţi aperitive şi 
diuretice. 

Rădăcina de sparanghel. împreună. cu rădăcinile de 
pătrunjel, mărar, ţelină. formează grupul rădăcinilor aperitive. 

Aceste rădăcini, fierte in apă şi amestecate cu zahăr, 
dau un sirop aperitiv. 

S1a susţinut că siropul din vârfuri de sparanghel 
calmează pal pi taţiunile inimei. Ca diuretic se. dă în dro
pică şi în giUbenare. Se pune 20 grame la 1000 gr. apă. 

Guthoşii, bolnavii cu rinichii iritaţi, bătrânii cu fil
trele renale deranjate şi slăbite, trebue să evite sparan· 
ghelul, care poate să le agraveze boala, prin substanţele 
pu~inice ce le cantine. 

Varza. Era toarte lăudată la cei vechi. Un medic 
grec, Chrysjp, a scris despre ea o carte intre.agă. 

Conţine sulf. In secolul trecut medicii francezi o re· 
comandau în boli de piele şj plămâni. 

Zeama de varză; sărată, este purgativă. 
In alimentaţia convalescenţilor var.za poate interveni 

cu folos, preparată in modul următor: se ia o inimă de 
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varzăt se fierbe 1/ 2 oră în apă sărată, se stoarce, se toacă 
se face un pire, care se lnmoae cu zeamă de carne sau 
bulion. 

Varza se mistue greu, din care cauză nu se reco
mantlă celor cu stomacurile delicate sau bolnave . 

Spa.nacul. Conţine fier asimHabil în mare cantitate 
şi pentru acest motiv anemicii, chtoroticii, vor avea de 
câştigat de pe urma lui. Prin mucilagiîle, zahărul şi ce
luloza ce conţine, este laxativ. Cei cari au colici la ficat 
trebue să ·J _ evite. 

o.r GEORGE ULlERU 

• • 

• 

www .ziua constanta. ro 



BOSfORUL, DRRDRNfL~LE ŞI ŢRRR ~ORSTR~ 

Călătorul sbaoiumat de tălăzufre·a Mării · Negre nu numai 
că uită tot r:ăul d.e mate, când vaporul Intră printre cele două 

faruri albe în Bosfor, dar rămâne încântat şi nu ştie unde să-şi 
îndrepte privirile mai eurând, în cinematografica desfăşurare a 
malurilor. 

Am străbătut de sute de ori Bosforul şi la fiecare dată 
mi-a apărut altul, cu att colorit, învăluit în alt aier, după ano~ 
timp, după ora zilei şi după starea atmosferei. 

t ung de 27 Km., aci băi adânci îi dau o lărgime de 2000-
3000 metri, aci se îngustează până la 550 metri. Coastele înalte 
acoperite de păduri de chiparoşi, sunt împodobite de vile albe, roşii, 
verzi, ce se scoboară din vârf până ' lângă apă, ale cărei valuri 
spală lespezile de piatră. 

Intrarea în Bosfor este sălbatecă şi păzitJi. de tunuri ce 
nu şi mai au rostul. Orăşelele se ţin lanţ de la Buiuc Dere până 
la Scutari _şi Serai. De aci intri în Marea Marmara,_ pentru ca 
după l50'Km. să pătrunzi în Dardanele sau Helespont, cum i se 
zicea în vechime, sau Bahri·Sefid•Boghazi (strâmtoarea MArej 
Albe) cum i se zice azi de Turci. 

Dardanele au o lungime de 64 Km.~ ele sunt mult mai 
largi decât Bosiorul, având între 3000 şi 1750 metri lăţime şi 
tnult mai sălbatice. De-alungul lor se înşiră orăşelele Galipoli, 
Maitos şi Ceanac, dintre care unul este la intrare, iar celelalte 
la mijloc. 

www.ziuaponstanta .ro 

• 



• 

424 

Atât Bosforul cât şi D~daoelele par doult râuri uriaşe, care 
curg din Mar~a Neagră prin Marmara în M. Egee. După strati
ficaţia geologică a malurHor, e neîndoios că Pontul Euxin (~la
rea Neagră) era pe vremuri cu fotul despărţit de -~.f. Egee, iar 
Bosforul era valea unui râu. ln quaternar s·a produs scufun
darea, iar scurgerea impetuoasă a apei a dantelat şJ mai mult 
malurile şi a ad1.ncit valea. 

Bosforul şi Dardanele la un loc formează strâmtorile, o 
· poartă dublă ce leagă Occidentul cu Orientul, - portarul stând 
în sclipitorul Constantinopol. - Pentru locul portarului şi pen
tru cheile acestor porţi s·au dat numeroase lupte, fie pe câtnp 
deschi~, fie lntr.e ~binete, lupte ~are au avut o mare înrâurirţ 
asupra trecutului Ţărîi noastre. 

Vom încerca să arijtăm că, aşezati între stâmtori şi corn
peţitorii lor, ori ce încercare de st~pânire a stâmtorilor s'a res
frânt şi aşupra noastră. 

J l. 

Până rn secolul XV M. Neagră ~ fost în stăpânirea Bizan
tinilor, de la care trece apoi ln stăpânirea sultanilor turci. Tăria 
strâmtorilor s'a văzut: deşi Turcii pun piciorul în Europa la 
1356 prin Galipoli, totuşi nu cuceresc Constantinopolul de cât 
în 1453 f 

Stăpâni pe toate tărmurile ~L Negre şi Azovulul, pe luciul 
acestor mări nu fâlfâia de cât un singur pavilion, al Semilunei. 
Problema era foarte simplă, pentru că de fapt nu era nici u11a. 

De la 1683, de la despresurarea Vienei de Sobieski, se 
poate spune că datează prăvălirea imperiului otoman şi că a· 
pare la orilont chestiunea portarului TY1. Negre. 

[n 1684 se îochee la Linz liga sfântă între Prusia, Polonfa 
. 1 

şi Venezia, maj târziu şi RusJa. Buda e libera.tă după 144 anj 
de robie, Habsburgii cuceresc, între altele, Transi:vaoia, Oteniai 
Poloneziil Moldova; Turcii sunt bătuţi lc1 Szalankemen şi Zen ta şi 
in 1699 se fnchee pacea de la Carlovătz, care era gata să se 
termine cu un nou război între „stintlţii aliaţi"! 

Austria pretinde Muntenia Şi ~:Ioldova, Polonia se mulţu

meşte numai cu Moldova; Ruşii pretind Marea Azovului, pe care 
o şi capătă şj Cherciul, iar Austria Car-patf. ca să o despartă 
de Rusia, şi deci Transilvania. 
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Cucerirea M. A%ovului de Euşi, confirmată şi prin pacea 
de la Constantinopole în 1702, e urmată de întărirea ei, de a
parilfa unei flote de I ·1 vase de Unie, 9 galere şi 40 de brigan
tlne -şi de dreptul pentru corăbiile ruseşti de comei ţ de a trece 
Dardarrelele, iar pentru cele de război de a naviga pe M. Neagră. 

Galitzin, tdme&ul lui Petru cel Mare la Constantinopol, 
scria împăratului său: 

rrSulianul consideră M. N'egră ca o proprietate a lui~ in 
care străinii nu pol pătrunde. ; o fecioară închisă in fundul 
haremului, ascunsă vederii străinilor şi ar prefera ră.;boiul 
de cdl să permită şi altuia sd navige pe această mare inchisă"'. 

Dar asupra fecioarei, pe care Sultanul o păstra pentru eJ, 
şi-a aruncat ochii lui de vultur Petru cel Mare, călăreţul stepei, 
care, prin L ucerirea mării Azovului, a spart zidul haremului în 
care lâncezia copila. 

Turcii îşl dau seama de ce însemnează apariţia acestui pa
vilion pe lângă al lor, pe ~larea Neagră. şi secolul XV I II e plin 
numai de luptele dintre Ruşi şi Turci, având ca scop final strâm
torile, iar ca scop aparent din partea Ruşilor ap,ărarea şi desro~ 
birea fraţilor creştini ortodoxi: sfânta cruae va fi totdeauna eti
cheta mincinoasă a goanei lor spre Sud. 

Astfel vedem pe Petru cel Mare bătut la noi la Stăni
leştf (1711). 

ln 1768 începe alt război, între Catherina I( şi Tur:ci, ur
mat, bineînţeles, de ocuparea Moldovei în nume~e crucii, nici că 
se putea în altfeJ. 

ln dragostea lor pentru noi, toată suflarea moldoveneascâ 
fu pusă să jure: 

,,Eu, cel mai de jos numii, mă Jur şi mă făgăduesc îna .. 
intea A-iot-prea-puternicului-Dumnezeu şi sfintei sale evanghe
lii, că m'am supus de bună voe sub slăpdnirea Măriei sale, 
lrttru toi milostivei Doamnei mele imperatrife Ecaterina Ale:r:i
evna, . , . supundndu-md la rdnduellle care, după puterea cea 
tnaltă a M. Sale, vor fi ho(h-dl~ in toată ţara. , t in toi chi· 
pul făgăduesc, ca un adevărat creştin, cu suflet nefăţarnic, 
toate cele după putinţa stării mele, oaslei intru toi milosti'!ei 
Domnitei mele [eare este rdnduită spre apărarea şi sprijiniala 
credinţei ce se află suspindnd sub jugul mahomedanilor), să 
/°Qo ajutor în tntrarmare şi slujbe, socotind pe vrăjmaşii ar.; 
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miei Rusiei chiar ca pe vrăjmaşii mei, iar la sfdrşil să m d 
part pe sine•mi cu chip ea acesta: ca un rob credincios şi 

bun şi supus a M. Sale, după cum este cu vrednicie ţi se 
cade şi după cum eu inaintea lui Dumnezeu şi a judecă/ei ce. 
lei straşnice pot să dau răspuns. Şi intru inchinarea acestui 
jurămdnt al meu, sărut cuvintele mele şi crucea mdntuito
rului meu". 

Jurământul fu urmat de închinarea ,ca robi prea plecaţi şi 
prea mulJumitori, cu genuchele plecale, ca nişte ferbinţi rugă -
tori cădem la urmele prea luminatelor picioarelor voastre" zi
ceau Moldovenii prin glasyl lui [nocentiu, episcop de Huşi, Bar
tol~mei Maiăreanu, egumenul Solcăii Benejict, egumen în Mol
dovifa, (bn Palade, biv logofăt Şi Enache Milea, biv vei spătar, 
iar Mu11ţţnii prin Grigore, Mitropolitul .Ungro·\lalahiei, l\iihai 
Cantacuzino, vistiernic şi Neculai Brâncoveanu, Jogotăt. se închi
nară zicând ,,sărută mdna şi genunchii şi urme.le picioarelor 
tale celor tmpărdteştl şl singure stăpânitoare". 

Se putea o "eliberare11 mai promitătoare şi înălţătoare 
pentru Principate ? 

Flota din Marea Neagră fiind distrusă; Caterina constru
eşte alta în Baltica, care, condusă de un AmJral englez, trece 
Gîbraltaru1, intâ.Jneşte pe cea turce-as--;ă la Ceşme lângă Chios, o 
distruge şi amenintă Dardanelele. 

Pe uscat Ruşii merg de asemenea din victorie în victorie1 

nu atât mulf1;1.mită tăriei lor, cât slăbiciunii Tu-rcilt>r. - Frederic 
cel Mare aseamănă acest război cu o luptă între ,,chiori şi orbi". 

Austria. înspăimântată de succesele Ruşilor, închee un tra
tat secret cu Turcia, care-i promite o parte âin Polonia şi ce
darea Bucovinei şi Olteniei. Se multumeşte de o camdată cu 
10.000 lei şi cu Oltenia pentru a scoate pe Ruşi din Principate. 

Era numai un joc, obişnuit la casa de Habsburgt - care, 
şJ dupi ce pune m:tna pe bani şi pe Bucovina, părăseşte pe 
Turci şi intră în aliantă cu Rusia şi Prusia, JuAnd ca preţ, -
se putea fără? - împărţirea Poloniei. 

Pacea se închee la Chiuciuc-Cainargi f1774), Ruşii redobân
desc Cherciu, O:cîac:ov, libertatea de a merge să se închine la 
Ierusalim, - se putea să. nu amestece şi crucea .? - şi dreptul 
de a naviga pe M. Neagră. 

Noi pierdem Bucovinâ, imediat în 1715. 
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In 1787 nofi aliaţi pornesc alt rătbof contra Turcilor. Aus
triacii, conform tradf1iei, sunt bătuţi în Banat şi în Muntenia; 
Ruşii, în schimb, sub conducerea lui Suvarov, sunt învingători 

la Oce-acov. Focşani şi MărtineştJ, - Belgradul capitule-az-ă, l.$
mail, Chilia, î11lce;r, Jsaccea cad, - războiul e deci purtat în 
,ţara noastră şi pacea de la Şfştov din Septetembrie I 791 intre
Turcia şi Austria, urmată de cea de la laşi din Ianuarie 1792, 
întăreşte pe c.ea dela Chfuciuc-Cainarg i; înpărtirea Turciei e un 
lucru hotărât Austria luând Bosnia. Rerhia ş î Olteni~. Ruşii iau 
Crimeea, cucerită de Potemkin şi dăruită prea iubitei sale împă· 
rătese1 al că ref favorit era. România, Principatele ne-unite inca, 
sun1 puse sub o semi-neatârnare, - inafnte de război ambif 
aliaţi învoindu-se a le proclama neatârnarea sub domnia luiPo· 
temkln, - aceasta fiindcă fiecare din ei, în marea lor Hragoste 
pentru noi, vo:au să ne scape de sub jugul turcesc şi să ne în
hame la al lor, bine înţeles I 

Prin stipânirea Crimeii Ruşii, cari ajunseseră numai la 
Marea Aiovului. ies acum la Marea Meagră. Această mare în
cetează de a mai fi o mare interioară, fiindcă o stăpâne-se doi, 
dar rămâne o mare închisă, fiindcă Turcii îi detin cheia. stăpâ
ne3c Bosforul, - de unde o serie întreagă de conflicte, în care 
tot noi plătim gloaba. 

Ecaterina şi urmaşii săi devin din ce în ce mai ambitioşi. 
Ce însemneaiă o mare liberă, zic ei, dacă nu se poate ieşi din 
ea '1 Ce însemnează libertatea intr'o închisoare? Ţelul nu va fi 
atins de, cât atunci când se va pune mâna pe strâmtori: numai 
atunci va dispare contradicţia între o mare liberă şi strâmtori 
închise. 

Ptntru Ecaterina li Azovul _şi Crimeea e1au numai drumul 
spre Bfzanţ, pe tronul căruia voia să pună pe un nepot al ei, 
pe care-l alăptase cu şase doici greceşti, ca să aibă chiar sânge 
bfzan tin. 

Politica Rusească de expansiune spre Sud se incheagl din 
ce în ce. M. NeagrA, din mare închisă turcească, devine una ru
sească, în care să nu piti;undă nimeni. 

11 D1eplul va.selor noastre de a ieşi din Marea Neagră e 
dreptul pe care-l are oricine de a ieşi din curtea lui afară; 
dreptul vaselor de război străine de a pătrunde tn M. Neagră 
e dreptul de a năvăli în curtea şi tn casa noastră ca să fim 
jefuiţi", zicea OaniJevs'cki. 
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In vremea aceasta Napoleon, cu geniul său, voind a lovi 
Anglia în ce avea mai de preţ, debarcă în Egipt, convingând pe 
Turci că o face numai pentru a supune pe Mameluci pentru Turci. 

An_glia simte pe-ricolul; flota lui Nelson distruge pe cea 
franceză la Abukir~ făcând să eşueie planurile lui Napoleon. 

Ruşii sar în ajutorul Turcilor, flota lor trece Bosforul, sprţ 
a izgoni pe- France-li din insulele Ionice. • • Cauza? Consula
tele franceze din ţara noastră şi Polonia. 

Analizând această epocă D. Xenopol se ex~rimă astfel 
,.Tractatul de la Chiuciuc-Cainargi începe a şi da roadele sale. 
Ypsilante domnia în Muntenia Şi Al. Moruzi în Moldbva. Până 

acum ace~tea fuseseră numai cultivate, pregătite, şi acum Rusia 
începe a rrage folos din ostenelile sale. Răiboiul fusese înce
put din ca1,1za Principatelor pentru a le apăra de încălcările Tur
cilor, de prădăciunile lui Pasvantoglu. Pentru a le asigura drep.
turile garantate prin tratate. Rusi-a întrerupsese vărsare-a sânge
lui supuşilor săi. ln aparenţă motivul cel mai neinteresat o îm
pingea la această luptă, Îif realitate ea nu vâna de cât tot întin
derea puterii sale-, dacă nu încă pe socoteala Turcilor) ne pu
tând pune încă mâna pe strâmtori, fie măcar pe- aceea a po
poarelor, a căror proteguitoare se declarase. 

Ţinta Rusiei era una şi aceiaşi ; cotropirea răsăritului şi 

Dardanelelor ; rivalii ei sunt toate popoarele ce au asupra aces
tui a o porţiune de autoritate ; şi de aceia ea nll alege intre duş. 
mani şi prieteni, între adversari şi aliaţi : toţi sunt de o potrivă 
de vinovaţi în ochii politicei moscovite, căci se împărtă-Şesc din 
sfântul potir din care numai marele preot are dreptul să bea şi, 
:de ac.eia, toţi trebuesc îndepărtaţi, care prin război, care prin 
cotropire, pentru că întreg răsărfful şi apoi poa(e chiar lumea 
întreagă . să îmbrace haina grea şi geroasă a Mpscovei". 

Şi astfel Rusfă, care se găsia deja în război cu Franţa, îl 
de-tiară şi Turciei în 1806. După ce ocupase Moldova şi după 
lupta de la Fierbinţi, intră şi în Bucureşti. 

· Acum apare direct in luptă pentru strâmtori şi stăpăna mări~ 
lor, - Anglia, care cere isgonirea Francezilor din Turcia, - în 
sp.ecial a faimosului Sebastiani, - predare-a coastelor Dardane ... 
lelor şi a flotei turceşti şi ced1rea Principatelor Rusiei. Toţi ne 
dlruiau I 

Ameninţările flotei engleze, ce pătrunsese în Marmara, 

. 
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cad în api. Pe de altă parte Napoleon. deşi aţâţa pe Turc( con·· 
tra Ruşilor, nimic nu·l -împiedică să se împace cu Ţarul Alexan• 
dru la Tilsit (1807), să-l facă aliatul slu, impunând Turcilor să 
închee pacea cu Ruşii, cărora le cedează Basarabia, Moldova, 
Muntenia etc. până la Balcani, iar Austriei Bosnia şi Serbia. 
Implratul Alexandru al Rusiei ceru însă şi cheia, strâmtorile. 
Fu o oră hotărâtoare, care ar fi schimbat harta lumii, daci Na
poleon, care era convins că Bosforul e cheia lumii, nu numai 
a Mării Negre, n'ar fi stat la îndoialt Alianta se încheie cum a 
voit Napoleon, cu un sâmbure de discordie viitoare şi se întări 
la Erfurt. - lntr'unul din aticole Ţarul consimfja să amâne stă
pânirea Bosforului. ln schimb, împăratul Rusiei, în urma revo
luţiunilor, care zguduiau imperiul otoman şi-l puneau în impo· 
slbilitate de a da garanţii îndestulătoare pentru persoana şi ave
rea locuitorilor Moldovei şi Munteniei şi nfci nn era speranţă 
ca asemenea garanţii să fie date pe viitor, - îşi întinse margi
nile împărăţiei sale până la Dunăre şi uni cu ea Moldova şi 
Valahia. El nu putea recunoaşte integritatea imperiului otoman 
de cât cu această condi~iune. Apoi împăratul Napoleon încu
viintă această întindere a graniţelor imperiului rusesc până „la 
Dunăre". 

Turcii, văzându-se izolaţi, se răcesc de Francezi şi se apro
pie de duşmanii lor seculari, de Englezi. Prin tratatul de Ut Dar;. 
danele, din 6 Ianuarie 1809, Englezii se leagă să nu mai reîn
noiască încercarea din 1807, ci să respecte închiderea strâmtori• 
lor, cu condiţia ca sultanul să facă ca să fie respectată închide
rea şi faţă de celelalte puteri. 

Tratatul acesta e de foarte mare importantă în istoria Dar
danelelor. Anglia, intervenind să apere independenţa sultanului, 
se face de fapt paznicul lui şi, deşi în aparentă sultanul clpăta 
garanţii din partea Angliei, de fapt îşi mărginia propr_ia sa au
toritate, d4nd Angliei, printr'un tratat în reguli, dreptul de a-J 
supraveghfa şi a-i impune închiderea strâmtorilor. Cea-ce înainte 
era o vointă a sa, acum e un angajament fată de Anglia, ·care 
s'a constituit păzitor. 

ln vremea aceasta războiul dura, de şi slab condus, între 
Ruşi şi Turci. Napoleon, schimblcios, strică prietenia cu Ruşii 
şi se pregăteşte de o campanie uriaşă a Occidentului, - fără 
Anglia bine înţeles, - contra colosului din Orient. Ruşii, serios 

• 



amenintafi, se gr!besc a încheia pacea cu Turcii. mu lţu.mindu..se cu 
Moldova până la Siret. Sunt bătuţi însă la Giurgiu, iar Kutusov 
primeşte ordin să încheie pacea cu ori ce preti - pentru ca·, 
degajându-se de Turci, să poată face faţl Francezilor, cari se 
apropiau. Aceştia, pe de a1tă parte', trimet emisari şi telegrame 
Turcilor, ca nu cumva să încheie pacea ca nici un preţ. Fatali
tatea pentru noi face ca Sebastiani, în Loc să vină dirett la Bu
cureşti, să întârzie trei zile la Viena într'o ceremonie de gală 
diplomati-că; telegrama trimisă Porţei de Napoleon, în loc să 
ajungă la destinatîe, e dată de Panaiotache Moruzzi fratelui său, 
Demetrie Moruzd, Domn pe atunci, şi vâ11.dut Ruşilor ; se mai 
presupune şi trădarea lui Gatib Efendi, trimisul Porţii şi. mai 
presus ca toate, şiretenia lui Kutusov. Rezultatul fu că la 2! 
Aprilie f8lZ Napoleon trimite un ultim,aturn Ruşilor; la l 7 Maiu 
el se află la Dresda; la 12 Iunie declară răsboiul formal; la 24 

. trece Niemenul ; pe când la 26 Maiu Kutusof reuşeşte a încheia 
faimoasa pace de la Bucureşti in care Ruşii, deşi bătuţi de Turci, 
ameninţaţi de Francezi şi doritori a încheia pacea cu ori ce p.reţ, 

ne răpesc Basarabia, stabilind ca graniţă Prutul, dela intrarea,în 
Moldova până la vlrsarea în Dunăre l 

Pact>a aceasta fu atât de surprînrătoare, în cât gen erai ul 
Langeron spune în memoriile sale că pentru el e o enigmă. 
La Consţantinopol abia pe la mijlocul lui Iunie s·a aflat despre 
încheerea păcei, ·care avu ca rezultat surghiunirea lui Galib 
Efendi şi decapitare.a lui Panaiotache Moruzzr. 

Pacea iie la Bucureşti fu conflrmată prin congresul de la 
Viena (1814•1825) după căderea lui Napoleon şi prin convenlia 
dela Akkerman (Cetatea-Albă) 7. IX. 1826. 

ln 1833 a~e loc revoluţia lui Ibrahim, fiul lui Mehmet Ali, 
care ocupi Siria. Rusia sare în ajutor. Flota sa ancorează la 
Cornul de Aur şi debar-eă 50.000 oameni, iar ea plată obligă 
Poarta, prin convenţia dela Unkiar Schelesî, să în,.bidi strâm
torile oricărei flote, ca să rămână singură stăpână Jn Balcani. 
Politica Rusească e la apogeu : strâmtorile se închid sau s.~ des
chid dupl nevoile ei. 

Angti11 nu putea mistui aşa ceva şi, după aJ doilea rliboi 
turco-egiptean, când fiota turcă dezertează cu. amiral cu tot la 
Alexandria, Europa, afară de F1 anta. restabileşte liniştea. Jn art. 
4 din conventia de la Londra (1840) se pune ca un p1lncipiu 

www.ziua constanta. ro 



' 

431 

de drept internalional închiderea strâmtori,or. Convenţi'a fu s'em"' 
natl fi de Rusia şi fu întlrită de Franţa în 1841. 

Angajamentele de la 1800 şi 1833 erau numai intre trei 
puteri~ 1·urcia şi Anglia, Turcia ti Rusia. Cea din urmi dela 
1841. e un legământ intre toate puterile europene. 

Rusia primeşte o lăvitură de box. • . englezesc, care, dupl 
cum veţi vedea, se va restrânge tot asup_ra noastri. Strâmtorile 
sunt închise tuturor, de fapt însă numai Ruşilor. 

O serie de încordări au I.oe între Rusia de o parte, Turcfa, 
Anglia şi Franţa de alta. ln 1848 Rt§ii sunt nevoiţi sl plrl
sească Principatele., unde se instalaseră ca la ei acasă. In 1150 
intervine încordarea între Franta şi Rusia pe chestiunea Sf. Mor
mânt, deţinut de catolici. Aci veneau şi vin milioane de pelerini 
·creştini, Cliri lisau şi lasă milioane pentru obţinerea unui passe-port 
direct, cu loc rezervat, in paradis .. Pentru obţinerea acestui birou 
de plasare câte necreştineşti lupte nu s'au dat intre creştini, pe 
cari abia li desplrţiau jandarmii turci! Dar ..... altl poveste. 

ln 1853 Mencicof ce re Turciei, fu tupeul cunosctit .•. Jiber• 
tatea religioasă a Orecilor. Se putea fări cruce şi credinţă? Turcii 
refuz§ şi Ruşii ... ocupă Principatele române. Războiul e gata. Fiola 
anglo•tranceză vine în ajutorul Turci.ei, 

Prusia vrea sl împace lucrurile; Austria însa o dejoacl: pe 
fală se aratl doritoare de pace, pe ascuns atâtl focul. doar va 
vedea Rusia sdrobită şi ea rămasă singură in Balcani. Bismark 
simte jocul şi cu sila bagă pe Austriaci Jntr'o alianţă defensiv! 

Anglo-Francezii fac apel la Emanuel. care trimete un mic 
corp expediţionar, manifestându-se astfel ca naţiune. 

Războiul scurt, dar greu. se termină în 1855 (un corp de 
invazie trequ şi prin Dobrogea) cu c.ongresul dela Paris din 1856 
în care se hotireşte integritatea imperiului Otoman ( ? I ), inde
pendenţa Serbiei, scoaterea Rusiei din Principate prin inllturarea 
Regulamentului Organic. retrocedarea sudului Basarabiei şi gu• 
ritor Dunărei. 

Pavilionul rus e fsgonft din Marea Neagrl. Ruşii nu mai 
au voie a construi întăriri. vase. Marea Neagr1· nu mai e un lac 
rusesc, ci o mare europeană. aşezată sub reglmul convenţiilor 

garantate d~ toate puterile. Rusia era privită ca un pericol mon• 
dial. - istoria se repetă.-Din sdrobirea ei, prin tăerea tentaculelor 
ce ţinteau strâmtorile-a ieşit independenta de fapt şi Unirea 
celor <toni Principate romane. 
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!luşii nu puteau uita o aşa umilire şi se râzbu nară refuzând 
Franţei orice ajutor în 1871.- Ţarul Alexandru li rupse tratatul 
de la Paris. 

Grecii independenţi. Rusia găseşte un nou pretext creştinesc 
de război: mila de Bulgari f Trec. bine înţeles. tot, pe la noi, bat 
pe Turci şi. cu micul nostru ajutor, ajung la Oonstantinopole şi 
impun pacea de la San-Stefano.. prin care Tur,ia se desmem• 
brează în patru ter:itorn complect izolate pe uscat.: Constanti
nopole, Salonic, Albania şi Bosnia-Herţegovina. S'a opus însă la 
această desmembrare Austria şi Anglia. Rusia astupă gura celei 
dintâi. dându~i Bosnia şi Herţegovina. Ang1ia nu cedeazi. Rusia, 
sigură de Germania, se încăpiţânea2ă - Soarta Europei era . în 
mâna lui Bismark, care pe faţă asiguri lui Gorcea~of to, spri
jinul. pe ascuns ,aţâţi războiul între Anglia şi Rusia. 

Gorceakof simte jo,ul şi admite congresul de la Berii~ din 
care noi ieşim firi Basarabia şi cu Dobrogea noastră, - soco· 
titi de marele cancelar ca o pestă şi un continuu măr de dis
cordie în Balcani'. 

ln ceia-ce priveşte strâmtorile, ~u s'a schimbat. nimic, ci 
s·au făcut două declaraţiuni contradictorii, care au pus .şi mai 
în evidenlă antagonjsmul anglo~rus. 

Lord Salisbury declari ci „obligaţiunile dela 1841, 1856 şi 
1871, sunt luate numai fată de Sultan, conform spiritului con• 
venţiilor". 

Contele Suvarof a doua zi declară că „obligaţiunile sunt 
fată de toate puterile, confor:m spiritului şi litert i. nu numai faţă 
de Sultan·". 

Diplomaţia engleză însă era a,tot-puternică la Constanti· 
nopol. Cestiunea strâmtorilor părea aranjată, când o nimica 
o redeschide în 19021 o nimica ce ne arată cum tăllzuesc inter
pretlrile diplomaţiei. 

. Rusia„ uitând ce declarase Suvarof, cere Sultanului învoirea 
ca 4 contratorpiloare plecate din Kronstadt să fie lăsate a ajunge 
la Sebastopol. Se aduc ca precedente susţinătoare. tntre altele, 
şi trecerea cruci-şetorului Elisabeta. a bricului Mircea şi a cano
nierei Grivlla ! Contratorpiloarele trec. 

Şi cine credeţi ci protestează ? Anglia 1 de şi Rusia proce
dase întocmai conform declaraţiunilor ei. Protestasţ numai fiind
ci preaimţea râzboiul ruso-japonu şi voia ă· i Jie pe Ruşi tn• 

www .:ziua constanta. ro 



483 

chişi în Marea Neagră şi fiind-că în urma înţelegerii ruso~aus.
triace de a aranja de comun acord afacerile Îf'.I Balcani,~ Mol
dova mie, Muntenia fie, Bulgaria mie, Serbia fie, Bosforul mie, 
Salonicul 1ie, - şi a influentei crescânde a Germanilor la Con
staatinopole1 se temea ca nu cumva continentalii să facă îm
plrtlrea fară ea. 

De mult însl la Constantinopole nu mai era stăpân nici 
Rusul nici Englezul,· ci Germanul. .\rmată, bănci, comptoare, 
vereinuri, capital în mine, O. F., maşini agricole, - totul era 
german. 

ln 1905 alt incident răscoli cestiunea: faimosul Polemkin. 
vasul fantomil, de care tremura Marea Neagră şi care fu astâm
părat de energia neînsemnatei noastre flote ce ne dădu o zi 
iluzia de mare putere maritimă. 

Jar Abdul Hamid surâdea în tremurânda~i barbă de în· 
curcătura Ruşilor cari, - ironie a soartei, - cereau cu stăru
infă mare închiderea strâmtorilor, - de şi tot ei până în ajun 
ceruseră contrariul, deschiderea I 

Ultimul războiu e ptea aproape în minte şi, din documentele 
secrete date la iveai! de guvernul revolutionar rus,-reese el 
una din condiliile de amAgeală pentru Ruşi a fost Bosfo
rul, că drumul pentru a ajunge la el era, ca în totdeauna, tot 
pe la noi ,i el pactul criminal era deja încheiat ca să ne vâre cu 
sila în războr, ştiind nepregătirea noastră la care conlucraseră ei. 
Noi învinşi, socoteala era 11şoară.-S0coteala din târg însă nu se 
potriveşte cu cea de acasă. 

Se ştie, de asemenea, cum materialul de război de care aveau 
nevoi,e, ne mai putând străbate stiâmtoriie, lua c~lea lungă sa„ 
Ionic-Prahova, cu transbordare la Dunăre, şi, mai târziu calea 
Arhanghel, pentru ca materialul dela Arhanghel să ard! pe Joc 
sau să ia drumul în spre Siberia, und~ îngheţase deja cel sosit 
prfn Vladivostoc. 

Şi grinele noastre putreziau ţtrin gări, sau tre,eau cu per„ 
mis graniţa,-une ori cu boi cu tot. 

Atâtea suferinţi şi decăderi numai din cauza ..•. strâmtorilor. 
Iar mari noştri aliaţi recunosc abia azi cu părere de rău că 

.,,ochii tutulor fiind pe frontul francez, nu şi-au dat seama că 
nodul chestiunei era Constantin(Jpole şi strâmtorile. După bă
tălia dela Marna frontul occidental era asigurat; strâmtorile 
dacă ar fi fost in mdna noastră, atunci Rusia, nesecatul isvor 

www.ziua constanta. ro 



434 

de oameni, ar fi fost aprooizionald cu arme şi muniţii, apro
viziqndndu•nt şi pe noi cu grdu şi petrol. Romdnia, susţinută 
oodil, ,•ar fi hotăr4t mai de vreme.-Poate chiar şi Bulgaria 
ar fi venit cu noi,-R:ăzboiul putea fi terminat tn 1916 cu sdro
birta fi prdbuşirea Austrie4-după cum aproape ne a surds 
r,ictotia_ şi in 1918. 

Cu tot rlul, se poate spune: cu toate relele căşunate, strâm
torile ne-au adus şi un mare bine, provocând înecarea poftic10-
şilor ce se băteau pe aşa bucată tmpă1ătească; ne-au dat putinţa 
sl ne adunăm toti fraţii răsletii la olaltă. 

Azi strâmtorile sunt internatianalizate. Ne avem şi noi re
prezentantul nostru acole> şi s'a tăiat şi pofta altora din spre 
sud, care ar fi voit să le acapareze. 

Jn rezumat: pentru strâmtori, ca obiectiv făţiş ori ascuns, 
s'au bltut toate popoarele Europei, şi n'a fost război care să flu 

înceapă cu ocuparea Ţărilor noastre, cu lupte şi prădăciuni ine
ente situaţiei, cu ruped şi şfâşieri din trupul Daco-României. 

S'au bătut Englezi. Francezi, Ruşi, Nemji, Austriaci mai 
rar, dar -totdeauna cu folos, de şi bătuti,- cind allturi, când 
contra Turcilor,-după şi pentru interesul lor,-pe pământul nos· 
tru insl.-Şi cej mai apropiati ne indrăgiau atâta, în cât se tn
clera u la împlrtealâ noastră,-smulgându-ne tot cu bucăJkia, să 
nu se vadă,-iar cei mai depărtaţi ne dăruiau, ca din punga altuia• 
Dumnezeu a fost cu noi înst şi a făcut să ne dăruim singuri ce 
e al nostru, din ,sfărămăturile coloşilor şi hrăpărefilor veci-ni. 

Apropierea, realipirea fisică e făcută; va urma şi cimentarea 
sufletească, care totdeauna cere timp. 

Acum, când uniţi putem a ne apăra mai bine, să nu uităm 
că ghiarele vulturilor cu două c-apete mai pot, dacă nu sângera 
cel putin otrăv.i. · 

Jar mai bună contra-otravă de cât munca, cinstea şi vitejia 
strlmoşească pentru noi nu există. 

B. B, DELAMARE 

• 
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DIN TRECUTUL 5f\T\JLUI MlJRI\TI\N 
(COMIJNA TOPftA ISAft) 

Satul se află la o de~ârtare de 21
/, ceasuri cu căruţa pe 

şos~aua Constanta-Agigea-Gherengic. Este înconjurat .de jur îm„ 
prejur numai de nişte dealuri, pe care creşte un fel de iarbă 
foarte pllcută animalelor. 

Satul datează din anii de după războiul Crimeil. Cauza 
formării acestui sat, după naratiunec: bătrânilor, este următoarea: 

ln urma războiului din 1854, Sultanul, voind să colonizeze 
aceste locuri rămase pustii, a făcut un apel către Tltarii cari 
locuiau în Bugeacul .Basarabiei şi la cei din Crâm. Aceştia, au
zind că mahomedanismul este în primejdie şi fiind persecutati 
de Ruşit au hotărât a emigra. Au plecat multe familii, foarte 
multe familii 1) care fi-au văndut la plecare tot ce-au avut: cai, 
boi, vaci etc. 

La venirea lor în Dobrogea ei spun că au găsit şi sate 
formate numai din Români, cari toţi aveau oi şi le păzeau in 
stepele cele nesfârş1te. Mai trăesc şi astăzi bătrâni cari au venit 
în v:ârstl de 14-15 ani. ln sat la noi sunt vre-o câţiva: Em,in 
Ametcea, Jbadula, etc. 

Tatarii cari au inteme.iat satul Muratan sunt venili din Crâm. 

1) FamHia la Tltar1 se compune din familia tatllui, care 
d~ trăeşte, este şeful; a fiilor, ficelor şi nepoţilo, c~ltoriţl, cari 
nu-şi despart niciod'&tă averea. Cel mai. bătrân (tatăl) ţine banii 
şi celelalteobiecte preţioa$ ~. El dl!. fieeirui'l de cheltuîală1 atât 
cit crede de cuviioţiL. Un fel de zadrugiL slavi. 
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Sultanul, când i-a chemat, nu le-a _prQmis c·ă·i va împro
prietări. El tnsl Je„a dat .voe~ să cultive atât pământ cât aveau 
nevoie. Pentru aceasta plăteau „iişiir• {dijmă} ce era strânsă în 
timpul armanului de "Taşildar" (un fel de perceptor) 1). 

La venirea lor În părţile acestea ei n'au aflat altă lccuintă 
de cât o singură „Câşlă"• adie! un fel de sttnăt ce era în stă
plnirea lui Rakovschi tatăl. 

Pe lilngă această câşii ei au mai găsit urmele unui sat 
foarte mare şi care a'a numit, cu mult înainte de venirea lor, 
Murad·Khan. Câ'şla aceasta purta numelecăşla din Murad-Khan 
a lui Sarecheia. 

De unde viae numirea satului de Murad-Khan? Murat este 
un nume propriu iar „Khan" înse.amnJ: cneaz, voevod. 

IQ privinţa aceasta Tătarii spun următoarele : 
De mult, încă înainte de a se fi afit'mat autoritatea Suita· 

nului asupra Dobrogei, stăpânia în părţile acestea, pe o întinde· 
re cam cât ar fi azi 4-5 plăşi, un oarecare Murad, care avea tf.t
lul de Khan, voevod. 

El lşi avea moşia (câşla) în părţile acestea. Dacă locuia şi 
el aki sau aiureat ei nu ştiu. 

In Jurul moşiei lui se aşezaseră oamenii formând un sat 
foarte mare, care luă numele de MuracJ.. Khan-,;hioi. {Satul lut 
Murad-Khan). 

Aeest Khan .sau voevod era independent, căci nu recunoş · 
tea pe nimeni. El îşi recruta soldaţii săi din fiecare comună ce 
se afla în cuprinsul stăpânidi sale. Pent·rucă pământul era numai 
al lui, el .lua de la fiecare lo.cuitor o dijmă. Avea ca funcţionari 
pe următorii: .doi mai însemnaJi : ,,Dere-bey" ,, care ,era un fel de 
general, şi avea sub autoritatea sa 5-6 comur.e şi îngrijia, mai cu 
st1amă, ca fiecare comună .să-şi trimită contingentul de oameni; 
Taşil dar-ni, cel care strângea dijma. 

Ei spun ci satul era cu mult mai mare de cât "Chiustengea" 
vremurilor trecute. 

Când Sultan,ul. în drumul său spre România, sau mai bine 
spre Prîncipatele Române. ajunse în aceste Jocuri, ceru acestui 
Murad Khan, cum şi celorlalţi cari se mai aflau, de-a se supune. 
Unii au reluzat, alţii s'au supus de bună voe. Khan-ul din aceste 
Jocuri refuzi şi iu bătut şi prins. 

2) Păm~nhţl astfel qa.t se 11u~ia ,tmirie1
', 
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După înfrângerea hanului, satul nu se ştie din ce cauzi, 
tlispare. 

Pe ruinele fost~lui sat s•au aşezat Tătarii actuali · între anii 
1869-63, când au venit. Drumul lor n'a iost prin Tulcea, ci pe 
mare, Unii au debarcat la Constantinopol, •alţii la ·Varna, alţii la 
Mangalia, etc. , 

Satul r.ou, format de ei, a luat numele celui vechiu; şi, 
prin vorbirea. zilnică, Murat· K-han s•a transformat în MurataA• 

Şi astlzi, · când bătrânii scriu numele,satului, ei scriu Mura~-, 
Khan, întocmai ca la Topraisar, .{Toprae sard, p!mânt.galben), 
şi la Techir-ghiol , (Teck-piir-ghiol). · 

ln priv~nţa' numirii satului Techir„ghiol, circuli o legendă 
şi anume: Oastea turcă era gata de lupt§, haând pozitie in faţa 
Bizanti.1ilor (?!) Cadiul făcu ·o rugă,· cerând ajutor de la D-zeu 
(Allah). Apoi toţi soldaţii, în strigAte de Te<:k~pur, s'au repezit 
la luptă. Teck-piir,=D-zeu sl ne ajute, în limba arabă. _Satul 

• C • 

şi locul, în urma acestui fapt, luară numele de Teck- pur-ghiol.· 
tecktr-le tnsă însemnează şi ceva ce se învârteşte .ca· o roaf~. ; 

ION . CATZINGRI 
'8 Ooe. UU l 11văţător ln 1,turata11 C-ţa . 

• 
j ; 

LEGENDf\ SRTlJLlJl Tf\TRR RTMI\GEA 
• 

~.; i 

. ' l 
Acum 64: de ani; în mijlocul Deli-Ormarlului · se ascundea . .. 

o poiană frumoasă pria singuritatea şi sălbătăcia ei. Ea părea o 
' podoabA a naturii, tăinuită în mijlocul unui pustiu de ·codru; 

clei la marginile ei se înălţau cop.:.ci bAtrânf, · peste,'.ale c~ror 
vârfuri trecus.eră câte va secole. . · · • 1 

Până Ja ea încă nu rAzbătuse piciorul omului; -căc'f codrul 
se întindea ca o mare, în care răsunau numai cântecele_· pă. 
slrilor. 

Ad glsiau animalele pădurii iarbă multă ,; şi tot'. odati pb· 
teau sAMşi potolească setei in pârâiaşul cu apă limpede şi recet: · 
care străbătea poiana în lungul ei. Era o raritate să găse$ti tn 
mijlocul D~Ji„ormanului un pArâiaş cu _ apă şi inel aşa de bună. 
Cll to,.ie că poiancl era binţ tăinuită ~e pă~urri a fost descope· 1 

www.ziuaconstanta.ro 



• 

438 

riti de locuttorii din inprejurimi; pentrucl ei vara, din cauz11 
lipsei de api, plecau şi riticiau prin toate vilcelile, ca si poatl 
gisi un licuşor, din care sl-şi potolească setea lor şJ a bietelor 
animale, care erau amenint.-te sl moarl de sete. 

Oisind aceastl poiană cu izvor.ul de api, oamenii sipari 
şi un puf acl., spre mai mare siguranţă. 

Nu trecu mult de când se descoperi acest părlu şi fu cu
noscut de. toU locuitorii Deli•ormanului, cari ii deteri numele de 
1tAtmagea''-. Numele de Atmagea şi l-a luat de la un vultur, ce--şi 
ficuse cuibul slu in vârful unui copac din marginea poenii. 

Locuitorii din apr~piere veniau in fiecare an de luau puii 
vulturului. ca si-i înveţe la vânatul iepurilor. 

Toemai în acest timp sosiri· din Crimeea câteva familii de 
Tltari, ca sl se stabilească prin aeeste locuri. Oupi ce se înfl· 
~şarl Paşii din Silfstra, anume lbram Paşa, ca sl ceari un loc 
pentru lntemeierea unui sat, e'i furi împirţiţi deocamd1.tl în mai 
cnulte sate din prejurul punctului numlt Atmagea. Apoi ei tre
buiau ei•şi ~ute un loc; unde le va plicea, ca s.1 înfiinţeze sa• 
tul lor titiresc. Dupl multe cercetiri flcute de aceşti Tătari, ei 
aleseri ca loc pentru înfiinţarea satului lor poiana din mijlocul 
pldurii. - tbram Paşa veni lnsuşi la faţa locului, de care se 
minunA mult. Apoi strânse toţi locuitorii din satele din apro
piere, cari tliari copacii cei groş·i şi făcură mai multe bordee 
pentru noii veniti. Tot lbram Paşa le•a dăruit şi 25 vaci, câte 
una de fiecare familie, clei nu erau decât 25 familii. 

Apoi li s'a dat pimânt in pidure, si tae copacii, si scoati 
buturugile şi si .are. 

Mai târziu Titarii stârpiri pidurea din prejurul sa,ului lor 
şi îşi flcurf proprietiti întinse. 

ln cele din urmi schimbară bordeele cu case mari, solide 
şi spaţioase. 

Acum, -dupi 64 de ani dela înfiintar-ea acestui sat, ÎQ Io· 
cui pustiului de odinioarl se întinde un sat frumos, cu casele 
strtnse una lângl alta, cum rar se giseşte în ţinutul .Deli•Orma· 
nului. 

Oamenii sunt harnici, binevoitori şi primitori pentru orice 
cllltor, ocupându-se mai . mult cu cultura tutQnului. ocupaţie 
pe <:are o moştenesc dela Înaintaşii lor. 
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6atutuţ I s'a dat numele de Tatar·Atmagea adici, în ro• 
mâneşte n Vulturul-Tdtăresc .. , dupi numele poenil din mijlocul 
pldurH de odinioară. Astfel s'a înfHntat satul l'atar Atmag~a 
din judeţul Ourostor. 

STAN ALEXE 

• 
.. 

• 
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Dcsr~RŢIRE 

Ne'nvălue o zi de toamnă posomor.âtă şi bolnavă, 
Vă1duhul a'mpietrit ca noaptea şî·i plin de nori de plumb, 

(iar ceaţa 
Care se mişcă valuri. paluri. întunecă intreaga slavă. 
'De peste tot răsare va,gă de tremurări cuprinsă viaţa. 

Peronul e pustiu. Pe şine vagoane grele d0rmitează~ 
ln fruntea_ lor 1!1aşina ge_'f!'e cu ~reutate când şi când. 
lncolo mai nimic : .hamalii baga;ele numerotează 
. $i câte-un eălător în grabă, încolăcit de frig trecând. 

Alături stăni de multă vreme, alături stăm, dar-nu ne vine 
Pe bu:re vr'un cuvânt. iar ochii cu greutate cad în jos: 
Gândeşti la ce-ţi rămâne-aeasă, iar eu la căile streine 
'Pe cari porneşti •.. şitn gene pldnsul se furişea-,f_ă 'ncet ... 

sfios .•. 

Un huruit groz,a,v,.,. E trenul ce-a tresărit din amorţire. 
Un ultim rămas bun şi'n urmă un fdlfâit de pălărie
In ceaţa 'ntunecat'a toamnei ce umple nesfârşita fire 
Se pierde trenu ţncet... L'înghite îndepărtarea cenuşie ... 

MlfiAIL PRICOPfe 

.. 
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IN CIJARTIR 

O~taşiî fac po.Pas: ~ ·o câmpie V 

Şi-un sat ... Ş1;.or1c1ne are'n faţ'o poarta. 
Pe prispe zâqi~et de copii îmbie. 
Pe toţi un gând duios napoi îi poartă. 

O lampă mică fâlfâe'n perete. 
Gălăgios pe vatră arde focul. 
Afară-i vânt grozav ... Suspine 'ncete 
Şi plâns înăbuşit e în tot locul. 

In asternut, căldura îi înmoaie ... 
' Cu ochii mari privesc în noapte ·ntr'una 

Iar ochii isvorăsc o . caldă ploaie 
Si'n piept adânc îi sbuciumă furtuna. 

fi\fHAIL PRlCOPI e 

• 

• 
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• ReCTlflCArtf .Sf I\DI\OSURf 

La artrcQlul: •• BULGARII" LUI BOSCOVICH *) 
de D-1 8. VJLSAN. 

Pag. 819 rând 6 şi 7 de jos. să se citea$Că: .... cu privire 
la naţionalitatea locuitorilor. Făcând parte din convoiul unui 
ambasador englez, Boscovich trece repede etc. · 

Pag. 820 nota 1 ): în loc de: publicate N. Doc:"u,-citeşte: pu· 
blicate de D. N. DQCat •. 

Pag. 321 nota 1): în loc de p. 532-5991 citeşte: p, 532-540. 
Pag. 82.1. rând 15 de sus: s'a dublat în loc de: s'a de· 

dublat. 
Pag. S2l, rand 17 de sus: l·auredus, în loc de: l-au adus. 
Pag. 323, rând 19 de sus: etc.), in loc de: etc. 
Pag. 323t ·rând 18: OstravulLibodoiu, în loc de; Ostrovul, 

Libodo1u. 
Pag. 328. nota 2: Palat.inul din Kulm, în loc de: P-nlatinut de Kulm. 
Pag. 323. nota 3: A. P. ARBORB, în )oe de: P. ARBORE 
Pag. 324 rând li de jos: Eni-keui în loc de: Eni-keni, 

ADAOSURI 
La Băltăgeşti.-ln harta Lapie (Carte generale de 

la 1'urquie d'F.urone., .. Paris 1822) se lnregistrează nu
mai satul Balladjesti pe râul Baltadjesti; tn locul sa
tului turcesc e s,emn de sat ·cu tnsemnarea: .EtJich Hau• 
ser~, case risipite. 

La Daia. -Şi la Rizzi Zannonl (Carte de la partie 
septentrionale de l'Empire· Otoman, Venisse 1774;-altă 
ediţie aproape identică în 1777) se află forma Dagakioi 

La .DăenJ.-Lapie are Dolan, iar Hatov (Gencralnaja 
Karla Valahijt Bulgar~; i Rumilij, 1828) are Dojan. 

La Taschburnu.-Acest sat e tnregistrat ti de Rizzi 
Zlnnoni ~ubt forma 1'ashburune. 

Tschenikoi e înregistrat şi de Lapie sub forma Tcheni-
keui. · 

Satu Nou se afli la Lapie .subt forma Satanou. 
D. A. P. Arbore (Analele Dobrogei III, 260) ii men

ţioneazl pe Q hartl din 1788 subt fQrma N au 

ERATA. La pag. 346. v~rs 17 de sus: munca, na musc:a. 
• La pai, tae, rhd 7 de sus: mani, nu airi. 
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• CONCURS 

,.,Societatea culturală dobrogea.nă" oferi patru premii de 
cite una sută lei, pentru fiece co1ectie de câte 20 poezii populare 
romaneşti. (de preferinti colinde şi cântece bătrâneşti), culese din 
vechile sate de Români dobrogeni. Aceste poezii vor trebui scrise 
clar tn graiul poporului, firă nici- un adaos şi firi nicio schimbare. 
indicAndu•se numele persoanei dela care au fost culese, vârsta ei 
fi satul În care se afli. Ele vor fi trimise În plic d·lui C. Brătescu, 
profesor la Şcoala Normali din Constanla, insoţite de semnltura 
·c1arl şi de adresa cu1egltoru1ui., 

De asemenea se acordă trei premii de câte una sută lei. 
celor ce ne vor trimite culegeri de basme <fin popor, respectlnd 
condjţiile prese, ise maf sus. 

Se mai acordă trei premii de câte una sută lei pentru fiece 
monografie a unui sat dobrogean, În genul celor publicate În 
acest volum, dându-se cât mai multe amănunte asupra originei 
şi vechimel satului, asup.a Întemeietorilor lui, când se cunosc. 
asupra numelui sâuj asupra popu1atiei actuale. cu numlrul el pe 
familii şi sunete, asupra Jocurilor cu legende din Împrejurimi, 
asupra rarităţilor ce se află În el, etc. etc. 
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CONCURS 

Reamintim ·scriitorilor ·noştri următoruleconcurs : 
,,Asoci'atiunea pentru literatura -romdnd· şi cultura popo .. 

rului romdn" publici concurs · pentru cea mai buni lucrare 
scrisi. ln româneşte asupra temei istoria, cu subiectul : 

Reuolutiunea din anul 1918 şl unirea Ardealului cu Ro
mdnia. 

Conditiile de can-curs sunt următoarele : 
1. LucrlrUe se vor trimite î.n th;np de un .an dela data pu· 

blicării concursului. 
2. Manuscriptele. fără subscriere„ însotite de un plic închis, 

cuprinzând numele şi adresa autorului şi în atari previz,Ut cu 
u n mott.o sau pseudonim. -vor avea să fie inainiate secretarului 
literar al „Asociaţiuniit\ Sibiu, Str. Şaguna 6. 

a. Lucrhile intrate la concurs se vor da spre censurare 
Sectiunii Istorice a 11Ascfciaţiunii", exclusl fiind orice apelatie 
contra hotărârilor acesteia. 

f. Lucrării celei mai bune, vrednice de premiat. i se va 
acorda premiul de Lei 2000 -, pus la dispozifia „Asociatiunii', 
pentru acest scop, de citră d-l R. W. Seto"IJ Watson (Scotus 
Viator), marele prieten al Românilor. 

Sibiu. în 22 lV. 1921. 

A. Bdrseanu, prezitf.ent. 

No. 285 - 1921. 
Romul Simu. secretar, 

• 
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Aduce1n viile n,oastre mulţ1.1 .. ,nir1i . it,rmătoarelor 
in8t·ituţ.iuni ş·i pe·t8oane, cat·e a1-i binevoit a 8prifini 
bătieşte tipăt"irea rev-iste·i «Ana lele Dobt·ogei; : 

Casa culturii poporului 
Aurel Teodorescu . 
I. Zaharescu • 

• 

• 

6000 Lei 
60 » 
20 )) 

Comitetul. 

fl>u6/ica/i1.mi primite 

I. Ijupu şi D. Pttşchila: Introducere tn filosofie, trad . 
din Fr. Paulsen. Bucureşti. Ed. Lucea
fărul, lei 18.-

, ·. /Jo grea: Pagini istorico-filologice. Cluj 192 2. 

I. N. Rornan; Casa de înprumut pe gaj din Con
stanţa şi rolul ei în refacerea agricul
turii dobrogene. 1922. Tip . .,Victoria11 

Constanţa. 
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