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BULGARII S'AU STABILIT IN DOBROGEA CA 
COLONtŞTI ÎN CURSUL SECOLULUI XIX • 

O parte din ei au venit din spre Nord şi anume din 
Sudul Basarabiei, iar altă parte dela Sud, din Balcani şi 
din împrejuritnile Varnei, ÎI'l preajma anului 1 S50 şi'n. anii 
următori. 

Cei veniţi din Basarabia în 1828 s 'au stabilit ca coloni 
în Nordu1 Dobrogei şi anurne în judetul Tulcea" apoi s'a1:1 
coborât până la capul Midia. ~.ceşti Bulgari fuseseră duşi 
de Ruşi în B·a.sarabia în locul Tătarilor între 1806~ 18 l2, 
în grupuri de mai multe famîlii, dar a doua generaţie - spre 
'a nu face serviciul militar la Ruşi - a trecut Dunărea în 
No.rdul Dobrogei, stabilindu=se în jurul satelor tătăreşti şi 
punând mâna pe pământurile cele mai productive. 

Specialistul bulgar MjJeiici recunoaşte că numero·şi 
'Bulgari au venit din re,giunile Şur.nla, Pro vad ia şi Razgiad 
în urma războiului ruso:turc din 1828 şi că' ri.un1eroase 
aşezări din Dobrog.ea şi din judetul Silistra au fost întemeiate 
de către a:eeşti emigranti. 

Acelaş Miletici 1nai spune că, în afară de Găgăufi si 
de pufine colonii greceŞ.ti, restul popu.laţiei cr.eştine din jud. 
Varna, Balei<::, Dobrici, Novi-=Bazar, Provadia, Curtbunar şi 
Silistra, 'ca şi din întreaga Dobroge, este colonizare recentă, 
care nu trece de 1'00 ani, iar în mzuri e.xlreme, nu trece 
de 15Q ani. 

Majoritatea Bulgarilor din Sudu.I Dobrogei au venit 
.dela Sud, fugind de tearua persecuţiilor turceşti, to,t ca c~.:
lonişti şi s'au : infilfr,at în Do~ro~ea veche deabia după anul 
1877 şi mai ales după anul 1S82. 

„A,ia/e/c Dobrogei" X VI. I 
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O parte din BuJgarii diî:i Dobrogea nouă (Silistrar 
Curtbunar, etc.), au venit'~ din Rusia ilCUm câteva decenii1 

după cum şi o n1are parte dhj .€'ţi qi1? judeţul Tulcea sunt 
originari din , împrejurimile Varnei ~' Şufi'llei, Provadiei, Pre,=" 
slavului şi Razgradului. 

In rezu.ma,J, înainte de 1,828 elen1enlul bulgar nu s'a 
arătai in Dobrogea decât în mod sporadic şi disparat: 
câţiva negustori, câ/iva muncitori. Jumătate cel ,oufin din 
actuala popula/ie bulgară a provinciei nu s' a constituit 
decât prinfr'o tnfiltrafie neîntreruptă, de dată recentă: în 
mare parfe posferioa1:ă anexiunii şi mai ales in 1882. 

Această înfiltraţie a fa.st favorizată d~ restabiJir~a ordinei 
şi siguranţei în Dobrogea, de belşugul pământurilor şi de 
toleranţa noastră împinsă până la incurie şi neprevedere. 

ln cursul secolului XIX, condiţiunile de stabilire ale 
coloniştilor străini sub dominafiunea otomană erau : 

~ A face jurământ de credinţa Sultanului, 
~ A respecta toate legile şi regula111entele aflate în 

• • vigoare şi 

_: A se supune at1torităţilor. 
Coloniştilor aşezaţi pe pământurile disponibile ale Sta# 

tului li s'a acordat, în mod gratuit, părnânt pentru cultură, 
dar le era interzis, timp de QO ani, să vândă acest pă111âni. 

1L 
ACTIV.ITATEA BULGARĂ lN DOBROGEA, 

I.· Intre 181'8 _, 1913 

In partea I ... a a acestui studiu ~ta arătat data la care 
Bulgarii şi=au făcut pentru prima oară apariţia în D0brogea1 

stabifindu=se în special în partea de Nord a acestei provincii 
(judeţul 1"tilcea de azi). 

Procentul nun1eric al populafiei bulgăreşti faţă de to.talu] 
pcpulafit.:i din Dobrogea, era de circa 6~6,5°/o. 

In anul 1828 şf urn1ătorii se produc inHltrafiuni din 
:Sudul P)aSarabiei, de unde populaţia bulgărească se refugiază 
eeste Dunăre pentru a $e sustrage de!a serviciul 1nilitar. 
D~la acea dată şi până la 187& se produc infiltraţiuni spo: 
radiCc dela Sud, din regiunea Şu111la - Provadia ~ Raz: 
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grad, din cauza p~rsecuţiun.ilor turceşti. Majoritatea emigraţilor 
se stabilesc în sudul Dobrogei vechi şi -numai o mică parte 
ajung până în judeţul Tulc~a de azi.. 

Punctul culn1inant al creşterii populaţiei bulgăreşti din 
Dobrogea îl găsim în preajma anului 18f8, când această 
populatie atinge un procent de circa 10,5°/o. 

Din punct de Voedere economic, în momentul anexării 
Dobrogei,gă-sim această populaţiune cu o situaţiun~ relathl, înfl-o: 
ritoare, îndeosebi în ceeeace· priveşte marea proprietate agritolă. 

Această situaţiune s~ datoreşte faptului că elementele 
bulgăreşti, insinuându:se pe lângă armatele ruseşti, sub pre: 
teA'iul comunităţii de rassă şi credţnţă, au servit ca translatori, 
călăuze şi mai ales ca furnizori. Profitând de această situa= 
tiune privilegiată şj simfind că stăpânirea turcească se clatină 
sub loviturile armatelor ruso:române, s'att dedat la jafuri şj 
omoruri pentru a intra în posesiun~a actelor de proprietate 
ale locuitorilor furci şi tătari, acte pe care Statul român a 
făcut ~r~şeala de a le recunoaşte după anexare. 

Sub raportul culturali elementul bµlgar nu s1 a manifestat 
în nici o direcţiune până la 18c8. Aceasta se datoreşte pe 
deoparte asupririi turceşti, iar pe de altă parte faptului ~ă 
populaţia bulgărească avea un caracter accentuat rural şi era 
refractară oricărui confact cu celelalte_ populaţiuni mai înain,,,. 
tate d,in punct de vedere cultur:al. 

Sub raportul religios, Bulgarii s'au găsit tot timpul în 
stare. de inferioritate faţă de · celelalte populaţiuni, din cauza 
caracte~ului lor închis, nesincer şi invidios. 

Ei nu av.eau decât câteva biserici, în care se slujea în 
limba .slavonă şi care {trav puse sµb autoritatea episcopatelor 
greceş~ · 

Din acest punct de vedere, Românii se găseau într' o 
situa(ie privilegiată, având şcoli şi biserici cu turnuri şi c]o: 
pete, la eonstructia cărora contribuiau adesea chiar Turcii 
cu materiale şi onorau cu prezenţa lor marile serbări creşti: 
neşti, în timp ce BtJlgarii nu aveau voe să:şi construia.scă 
decât biserici fără turnuri şi fără clopote. 

Această deosebire de tratament s.e datoreşte faptului că 
Românii trăiau în bune relatiuni cu _Turcii, faţă de cari erau 
leali şi sinceri. 
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In rezu1nat, elementul bulgăresc găsindu-=se în vădit.ă 
stare de inferioritate fată de celelalte populafiuni din,Dobrogea 
până la 1878, atât din punct de vedere numeric, cât şi din 
punct de vedere cultural şi economic, nu putea fi vorba de 
manifestări iredentiste sau de revendie.area .acestei provincii. 

A.bia după anexarea Dobrogei la România, datorită în-= 
floririi economicţ şi li bertătilor largi acordate de Statul român 1 

populatia bulgăreaseă începe a se manifesta şi sub raportul 
cultural, înfiinţând şcoli prfmare şi. secundare cu profesori şi 
învăţători diri Bulgaria şi societăţi c;,;ulturale, al căror scop 
era trezirea conştiinţei nationak: bulgăreşti. 

:Ridicarea stării culturale a elementului bulgăresc şi tre-= 
zirea conştiinţei naţionale bulg~re este o consecintă a înf:io-= 
ritoarei stări econ0mice, de d'upă răsboiul din 1877 ~78, 
care le.;.a permis să pătrundă în or.aşe şi să acapareze o 
parte din industria şi comertul acestei provincii, formând o 
clasă burgheză, pe care nu o găsim sub stăpânirea turcească. 

Ce-r1.trul economic şi cultural .bulgăresc a fost oraşul 
Tulcea, unde viata economică ajunge aproape exclusiv în 
mâinile· Bulgarilor şi· unde se înfiinţează şcoli p,rimare şi 
secundare bulgăreşti, societăti culturale, biblioteci, cluburi, 
societăti sportive şi de cruce roş-ie, în legătură cu societătile 
similare din Sofia. 

Avântul cultural pe care î1 ia elementul bulgăres o- . fiind 
lipsit _dt suportul necesar al unei pături intelectuale autohtone, 
s' a simţit nevoia să se facă apel la statul bulgar. Acesta a 
trimis elemente selecţionate, care să t:Grespundă nu nurnai 
cerinţelor din punct ,de vedere didactic, ci şi trezirii con-= 
ştiintei na~onale bulgăreşti în această provincie, 

· Sosirea acestor emisari în D0brogea marcpează începutul 
unei acfiuAi ofensive destul de accentuată, mergând chiar 
până la sfidarea autorităţii de stat şi, la adăpostul aşa nu-= 
mitelor comunifăfi bulgare, tolerate de autorităţile româneşti, 
pregăflnd terenul viitoarelor acţiuni iredentiste şi revizioniste· 
bulgar6. 

Bulgarii din Dobrog1:1a încep a-=şi trimite copiii la şco1ile 
superioare din Bulgaria, unde sunt primiti fără examen şi 
o parte din aceste elemente ajung mai târziu la posturi de 
cunducere în. sfat, contribuind la menţinerea trează a ideii 
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dobrogene în cercurile iHtelectuale bulgăre.şti (Gheş:eff - fost 
prim ministru, originar din Başchiei - Tulcea, Ghenadieff 
- ministru, originar din Enichioi - Tulcea, ofiteri, pro..-
fesori, etc.). · 

Datorită situaţiunii pe c:~re o ocupau în Bulg.aria ele..
mentele originare din Dobrogea, Bulgarii din aceasta pro=
vincie se simt sprijiniti şi încurajafi în acţiunea lor şi se 
dedau la manifestaţiuni violente şi provocătoare, arborând 
steagul bulgăresc cu ocaziunea sărbătorilor naţionale bulgă.r 
reşti şi româneşti, considerându:se Stat în Stat şi uitând că 
sunt cetăţeni români. 

Aceste manifestaţiuni provocătoare indignează nu nu.r 
mai populaţia ro1nânească din Debrogea, ci şi celelalte na: 
tion(I. lităti conloc1::1 itoare .. 

Sesizându.rse de această situaţiune alarmantă, guvernul 
român trimite. ca prefect de Tulcea pe Jo.n Neni/escu, cu=< 
no scutul po,et şi fost militar activ { 1898). 

Acesta, sub sugestiunea lui Spiru Haret,_ începe opera 
de combatere a acţiunri bulgă.·eşti şi anun1e : 

_..i I~ichidează comunităţile bulgare. 
~ Desfiinţează foate şcolile bulgăreşti. 
~ Suprimă toate societăţile culturale. • 
Acţiunea lui Neoiţescu are la bază principiul că nu-:i 

este per1nis unui cefă{ean român să se manifeste ca s1.t1pus. 
ai unui alt sial şi s_ă lucreze la subminarea sfatului în 
ct1re ltăeşte şi al cărui cef ă/ean este. 

Ca aplicare practică a acestui principiu, prefectul Ne-= 
niţesca a pas în vedere conducătorilor membrilor co.muni,,.. 
tăţilor bulgare, să se pronunţe categoric dac.ă se consideră 
cetăfeni români şi, in acest caz. să se supuna legilor ro.: 
rnâneşfi, sau se consideră supuşi ai sţatului bulgar şi, în 
acest caz, suni liberi să plece în Bulgaria. 

Este de remarcat că nici unul din Bulgarii cărora s' a 
adresat nu şi;'a declinat calitatea de cetăJean român, ceeace 
~ legitimat aeţiunea de desfiintare a comunităţilor, societăfilor 
şi şcolilor bulgăreşti cu caracfer prov,ocă/01·. 

Prin aceste măsuri întreag4 acţiune subversivă bulgară 
a fost lichidată. 

Totuşi, având în vedere faptul că constituţia românească 

' 
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garanJează dreptul minorităţilor de a;:şi păstra limb,EJ, credinta 
şi caracterul etnic, li s'a acordat şi Bulgarilor din Dobrogea 
dreptul de a avea în şcolile româneşti o oră de limba buJ,.. 
gară predată de profesori cetăţeni români. 

T 0ţi profesorii şi învăţătorii veni~ din Bulgaria şi cari 
nu erau cetăţeni români, au fost trecuţi peste graniţă. 

Soluţiunile legale date problemei bulgăr~şti în Dobrogea 
i=-a dezarmat pe Bulgari, cari nu au putut găsi motive de 
protest. 

Pentru întărirea sentimentului românesc la populaţiunea 
românească din Dobrogea, au fosf aduşi din vechiul regdt 
(?rofesori eminenţi în frunte cu Gheorghe Secăşeanu, ~învă..
fători selecţ.ionafi şi funcţionari administrativi din cei mai 
buni, a căror acţiune culturală şi administrativă a lăsat urme 
neşterse în această provincie. 

Această stare de linişte a durat până în preajma răs,,... 
boiului balcanic când, simtindu.,..se noi acţiuni conspirative 
bulgăreşti, li s'au re/ras Bulgarilor şi concesiunile acordaie 
n1ai înai1ţ/e şi aceasta nu numai dup,ă cererea organelor 
de stai, ci chiar a ce/orlalfe na/iona1ilăfi can/acuifoare. · 

Strălucita acfiune culturală românească în Dobregea n 'a 
m'ers însă mână fn mână cu o acţiune de ridicare a ele.;
menlului românesc din punct ae vedere economic, ceeace 
a dat Bulgarilor posibilitatea să,::şi mut,e centru: de activitate 
economică în Bulgaria, unde îşi trimeteau capitalurHe pentf'u 
înfiinţarea de bănci, industrii, etc. 

II. Intre 1913-1916 

Prin reîntregirea Dobrogei după răsboiul balcanic se 
adaogă Q nouă massă de populaţie eterogenă. 

După dalele ist0rice, se sfabileşle precis că ÎtJ Do" 
brog,ea nouă n' a exisfat o popula/ie bulgărească aufohfonă. 

Populaţia bul~ărească îşi face aparitia în aceasfă pro-" 
.vîncie, în număr neînsen1nat, i.bia în anul 1890, ca urinare 
a acţiunii de e'Olonizare a Statului bulgar. 

După 1890 încep toate pres;unile pentru a se intra în 
posesiunea proprietătilor turco ... tătare prin a 1neninfare, jafuri 

~--.:i~ omorun. 
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Politica de colonizare a statului bulgar este urmărită 
-cu pers-everentă şi populaţia bulgărească din această provincie 
atinge în preajma anului 1913 un procent înse.1nnat. 

Statul român repetă greşeala din 1878 şi recunoa_şte 
Bulgarilor din această pro\lincie toate drepturile de proprie...
tate asupra terenurilor smulse prin jaf şi violenţă. 

Prin aceasta se întăreşte economiceşte ele·mentul bulgar 
în detrilnentul elementului tătăresc ş1 turcesc în special, ele,.. 
1nent loial şi de ordine. 

O verificare serioasă a titlurilor de propridate ar fi făcut 
să se redea terenurile vechilor proprietari şi Bulgarii s'ar f1 
găsit într'o vădită situaţie de inferioritate econo1nîcă. 

Terenurile luate ae Bulgari fn mod abuziv regrezintă 
proporţia de 90,- 95% din totalul proprietătii bulgăreşti în 
noua Dobroge. 

După anexarea Dobrogei noi la R0mânia, centrul de 
activitate bulgărească se mută dela Tulcea la Bazargic, unde, 
sub auspiciile guvernului bulgar, se înfiinţează imediat un 
-comitet de conducere şi propagandă, menit să întreţină cul-=
tivarea limbii prin şcoli şi biserici. 

Co1npunerea acestui comitet : 
--- Preşedinte, Nicola Drumof, bancher, cerealist. 
---- \Tice preşedinte, Dr. Theodcir Eacevarof. 
~ 1Yiembri : Petre Calirrcof, 1van Vasilief, Gh. Ata:-

nasof, Nicola Atartasof şi Bosidor Iuciormanski. 
,._. Secretar, R. Beşcof. 
Scopul: 
- In2lţarea Bulgarilor dobrogeni din punct de vedere 

<:ulturil I şi spiritual. 
- Mentinerea legăturilor sufleteşti ale poporului bulgar 

din Bulgaria cu cel din Dobrogea. 
- Ridicarea, mentinerea şi crearea de şcoli, biblioteci 

şi soeietăti de binefacere bulgăreşti, etc. 
,._. Reînfiinţarea şi recâştigarea drepturilor personale ce~ 

tăfeneşti şi politice, precum şi câştigarea libertăfii populaţiei 
dobrogene-. 

Mijloace pentru atingerea scopului urmării: 
.- Răspândirea de ziare, reviste, apeluri, proteste, studii 

istorice, · memorii şi diferite alte puolicaţiuni. 
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,--, Organizarea de conferinţe ·şi întruniri publice atât în 
Bulgaria cât şi "in străinătate, pentru arătarea situaţiei politice 
şi etnogri;ifice a Dobrogei, precu1n şi orgqnizarea de serate 
literare, · reprezentaţii teatrale, loterii, bah:iri şi diferite serbări 
publice. 

,--, Organizarea de cluburi dobrogene înzîstrate cu bi=
blioteci şi arhive. 

,--,_ Organizarea şi întreţinerea unui bjrou de informaţii 
şi de. legături cu toate organizaţiile culturale naţionale din 
Bulgaria şi străinătate. 

,--, Intreţinerea propagandei în scopul urmărit de S\.\=,. 

eietate . 
. ,--, Infiinţarea de sucursale în celelalte oraşe din Bui= 

garia precum şi în centrele europene. 
Membri fon.datori sunt consideraţi toţi Bulgarii dobro= 

geni refugiaţi în Bulgaria. 
Me1nbrii activi se recrutează dintre Bulgarii din părţile 

robite, cari doresc să lucreze în fQlosul ideii bulgare. 
Acest comitet a adresat memori'i Marilor Puteri) ce=

rând să se tr~aeă în tratatul de pace anumite drepturi) prin 
fare se urmărea 'în realitate menţinerea unei situaţii de pre.: 
po.nde,ranţă economică a Bulgarilor şi consolidarea ei. 

Nu s' a dat nici 0 urmare acestor cereri, populaţia bul..,.. 
gărească nereprezentând în această provincie o populaţie de 
baştină şi nu i se putea acorda privilegii, de acestea putând 
beneficia cu rnai n1ult drept 1"'urcii, cari însă n'au ridicat 
nici o pretentiune. 

Pentru curmare? agitaţiunilor bulgăreşti din aceasţă re= 
giune, guv:ernul român a numif ca prefecti ai Jud. Caliaora 
şi Durostor pe doi dintre cei mai eminenţi administrato1i şi 
oameni de stat, G. Georgescu şi în special I. Cărnără..
şescu, aari şi=au îndeplinit misiunea cu atâta tact şi price,,,. 
pere, încât au. înscris una qin cele mai frumoase pagini ale 
1.storiei acestei noi provincii. 

Răsboiul din 1916 a împiedecat realizarea părţii a doua 
a programului elaborat, care cuprindea : p,;1cifi0area şi ro,.. 

A • • • ; man1zarea prov1nc1e1. 
Opera de pacificare a fost realizată cu atâta sux::ces~ 

încât însuşi Bulg.arii păstrează cele 1nai frumoase amintiri 

• 
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despre această administraţie, concepută într'un spirit la(g de 
dreptate şi legalitate. 

Totuşi, o parte din intelectualii bulgari 'din această pro.,.. · 
vincie, nemulţumiţi de anexarea Dobrogei noi la România, 
s'au refugiat în Bulgaria unde, îrnpreună cu refugiafii p,oli.,.. 
tici din vechea Dobroge, au format societatea ... Dobrogea", 
urmărind acelaş şcop şi uzând dE aceleaşi mijloace ca şi 
Comitetul de conducere şi propagandă înfiinţat la Bazargic 
după anexiunea Cadrilaterului la Roniânia, comitet despre 
care s'a vorbit mai sus. 

III. Intre 1916--1918 (ocupafia bulgară) 

Chiar din mementul isbucnirii răsboiului din 1916,. 
populaţia bulgărească din Dobrogea nouă, tratată de S1atul 
român cu atâta tolerantă, a adoptat o atitudine duşmănoasă 
făţişă, .ajutând 1ru pele bulgare în înaintarea lor, atacând f ru.
pele româneşti din spate şi dedându~se la atrocităţile Cl1-= 

noseute asupra soldaţilor români răniţi şi prizonieri şi asupra 
populaţiei ron1âneşti răn1asă fără apărare. 

Actele bulgăreşti de atrocitaie au fost date p1,1blicităţii, 
şi descrise pe larg în numeroase volume, în care se ilu= 
strează caracterul acestui popor, rămas pe o treaptă de- c,i .... 
vîliza~e foarte înaporată. 

Sentimentul de recunoştinţă pentru sprijinul pe care 
lc:-au găsit la Români în lup.ta lor de eliberare de sub jugul 
turcesc, este necunoscut la. Bulgari. 

De altfel, aceeaşi lipsă de recunoştinfă au manifoistat=o· 
Bulgarii şi faţă de marii· lor pTotectori Ruşi, cărora le da= 
feresc în cea_ mai mare măsură independenta şi existenJa 
lor ca stat, neezitând să intre în răsboiu alături de Puterile 
Centrale şi să pună trupele lor în f-ata trupelor ruseşti. 

Pentru a ilustra şi mai bine spiritul recalmtrant şi lipsa 
de recunoştinţă a acestui popor, vom cita un exemplu de 
:pe timpul începutului de revoluţie rusă din 1905. Dîn 78 .. 
de neamuri felurite din itnperiul rµsesc, numai Bulgarii din 
sudul Basarabiei, adu.şi de Ruşi ca colonişti din Peninsula 
Balcanică ·şi ocrotiţi de guvernul rus, s' au mişcat pentru a. 
forma republica Cubei - Belgrad. 
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In urma t{upelor bulgare, care înaintau în Dobrogea, 
populatia bulgărească s1a constituit în bande, care atacau 
populajia de altă origină şi în special populaţia românească, 
omorâ.nd şi distrugând din temelie sate întregi şi Jefuind tot 
ce aparţinea acestei popv.latiuni ca : vite, alimente, îmbră: 
căminte, et1 :. 

Daci populafia nebulgărească din Dobrogea a fost 
scă~,ată de o exterminare totală, aceaata se datoreşte în mare 
măsură comandamentului german şi în oarecJ}re măsură 
celui turc. 

După ocuparea întregii Dobroge, Comandamentul fra.:
pelor bulgare de ocupafie a încrt:dinfat rolul politic şi ad,.. 
ministrativ societăfii vDobrogea ", care a început o acfiune 
de teroare, desfiinfând societăti, închizând şcolile şi neper.=
mifând să s~ vorbească altă limbă afară de cea bulgară. 
Chiar îri biserică au impus· să se sluiească numai în lin1ba 
bulgară. 

In locul şcolilor româneşti s'au deschis iinediat numai 
şcoli bulgăreşti. 

Acti.unea aceasta. de bulgarizare a Dobrogei a c:ulminat 
în congresul pan=dobroge.an dela Babadag (17 - f8 Decerni= 
brie 191 ?), ta care au fost aduşi cu forfa delegafii popu~ 
lafiei din cele patru judefe ale Dobrogei, p€ntru a yota o 
mofiune adresată guvernului bulgar şi Puterilor Centrale, 
prin care. se c~rea anexarea întregei Dobroge la Bulgaria. 

In 1918. după spargerea frontului dela Salonic şi ocu,,,. . 
parea Bulgariei de către trupele aliate, ek:mentul rotnânesc 
refugiat, împreună cu demobilizafii, se înapoiază la căminurile 
lor, unde găsesc o situafie din cele mai ialnice, totul fiind 
distrus şi jefuit. 

Po pulaţia bulgăr~ască din Dobrogea iese din acest 
răs baiu întărită ecooomiceşt~, grafie a..celoraşi proce,dtte în~ 
trebuinfate în timpul răs boi ului din 1877 /78. 

Bulgarii înfrânţi, dau dovadă de cea mai înjositoare la~ · 
şitate, se umilesc şi Ger iertare pentru fapte'ie lor, justificând 
că tot c,eeace s' a făcut acolo se datoreşte presiunii exer~ 
citată de trupele bulgar-e. 

Sancfiunil~ aplicate Bulgarilor pentru conduita lor în 
timpul răsboiului sunt sporadice şi aplie,ate fără nici un 
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sistem, iar starea economică înfloritoare permite acc:stei popu= 
Iaţiuni să acapareze toate personagiile influente, să obţină 
achitări şi rep-etate. amnestieri, să,;-şi consolideze şi mai bine 
drept.urile de proprietate. Insuşi pre,şedintele congresului dela 
Babadag, Dr. Ognîanoff, a fost achitat şi trăeşte astăzi la 
Constanta nestingherit în toate drepturile sale de proprietate 
şi sfidând tot ce este românesc. 

Ceeace indignează şi revoltă populaţia românească din 
Dobrogea. este mai ales faptul că Bulgarii au reuşit a face 
să fie îrnproprietăriţi chiar dezertorii bulgari din armata ro: 
1nână, în dauna elementului românesc prefuiindenî nedreptă fit. 

IV. Irredenta şi revendicările bulgare după 1918 

La rev~nireq noastră în Dobrogea, o parte din popu: 
Iaţiunea bulgărească în frunte cu conducătorii ei, de tean1a 
răspunderii şi în speranţa că vor reveni din nou, se refu
giază odată €U trupele bulgare. 

Până la încheerea păcii, aceşti refugiaţi întreţin curente 
şi redaetează memorii pe lângă toate statele, cerând ca, în 
baza principiului de autodeterminare, să se hotărască ţinerc:a 
unui plebiscit în Qobrogea Nouă, renunţând la Dobrogea 
Veche. Contra acesta.::- demersuri s·e ridică întreaga pepU=
lafie musulmană din Dobrogea şi la marele congres din 
Constanţa - după ce s'au expus toate suferinţele îndurate 
din partea Bulgarilor, cari le.::au acaparat averile îr:icepând 
dela 1Sf8 până la 1890 - votează o moţiune, pe care o 
adresează guvernului român, eonferinţei de pace şi tuturor 
Marilor Puteri. Prin această moţiune se protestează îm~o-=' 
triva pretenţiunilor bulgăreşti şi se cere ca, în cazul când 
se adn1ite cererea Bulgarilor privitoare la plebiscitul în noua 
Dobroge, să se ~dmită plebiscitul în întreg Deliormanul 
până la linia Rusciuk=-Razgrad=-Şumla=-Varna, unde elementul 
preponderant îl constituesc Turco:Tătarii. 

In fata acestei atitudini a populati'ei musulmane din 
Dobrogea, Bulgarii renunţă la ideia plebiscifului, iar refu.= 
giaţii bulgari, pierzând ultima speranţă, convoacă în primă= 
vara anului 1919 al doilea congres dobrogean, de data 
aceasta la Razgrad. In acest congres se ia hotărârea ca ac: 
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tiunea lor de până aci să se fransforrne într' o actiune revo: 
luţionară. 

Dela această dată, elementele refugiate în Bulgaria, al 
căror .nutnăr se ridică la circa 18.000, se reorganizează sub 
conducerea intelectualilor, membri vechi şi noi ai Societăţii 
,,Dobrogea 'ţ şi, sub ocrotirea directă a guvernului bulgar, 
întreprind două acfiuni : 

~ O acţiurie internă în Bulgaria, pentru solidarizarea 
întregei (?Opulapuni in jurul iaeii- de cucerire a Dobrogei. 

- O acţiune externă, constând din : forn1acea de nu.=' 
elee în Dobrogea, cu rolul de a stârni nemultumiri, de a 
perturba ordinea în stat şi de a exploata ·situaţia creiată în 
felul acesta în opinia publică străirră, spre a forma convin: 
gerea că populat ia din Dobrogea nu poate suporta stăpânirea 
românească şi că, în consecinţă, provincia aceasta trebue 
redată Bulgariei pentru pacificarea spiritelor. 

Ceeace este mai important de reţinut, în afară de adu-=
nările periodice, sub denumirea de congrese, meetinguri, 
etc., care se repetă fără întrerupere, este acţiunea societătii 
,,Dobrogea", sub două aspecte : politic, şi militar. 

Din punct de vedere politic. 
Soeietatea „Dobrogea'i este subvenţionată de guvernul 

bulgar, dela care primeşte directive în a.cpunile politice ce 
întreprinde. · 

Din punct ele vedere militar. 
Această societate a primit să fie subordonată, în n1od 

acoperit, Statului Major bulgar din punct de vedere operativ ; 
în acest scop, .Statw1 Major bulgar a procedat la plasarea 
elementelor refugiate, sub forma de colonişti, în diferite 
puncte pe linia de frontieră a Cadrilaterului, ca să asigure : 

- Menţinerea permanentă a legăturilor cu populatiunea 
din Dobrogea, graţie cărora să erganizeze un aparat sp-ecial 
de informaţiuni în acest ţinut. 

- Organizarea şi înarn1area unitătilor de comiJagii,. 
compuse din refugiaţii pe teritoriul bulgar. 

- Organizarea nucleelor de simpatizanti pe teritoriul 
nostru, cu a căror colaborare să întreprindă atacuri, în ur.,,. 
mătoare,Ie scopuri : 

1. Exercitarea unei pre'Siuni pe~manente asupra. popu= 
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Jaţiunii rărriase în Dobrogea, ca să acţioneze politiceşte după 
ortlinele societăţii „Dobrogea" · şi - eventual - pedepsirea 
acestei populaţii în caz de neconformare. 

2. Terorizarea elementului turc din Dobrogea, oare nu 
aderă la acţ1unea societăţii „Dobrogea"' şi care are e. afitu: 
cline loială faţă de Statul ro1nân, fortându:1 prin aceste per,::' 
petue an1eninţări să emigreze. 

3. Terorizarea elementului românesc şi a aparatului 
administrativ, pentru ca cf!le mai bune ele1nente să pără~ 
sească ţin ufurile acestea. 

4, Creiarea unei situaţiuni de pen11ar1entă încordare în 
Dobrogea, care ,_., determinând autoritatea românească la 
aplicarea de măsuri excepţionale - să dea conducătorilor 
societăţii ,;Dobrogea" pretextul bine venit de a exploata în 
faţa opiniei publice ~irt Bulgaria şi din străinătate, aaeastă 
acţiune a Statului român, prezentând,::'o ca o acţiune de te.,.. 
rorizare şi prigonire a elementului bulgăresc. 

Aceasta pentru timp de pace. 
Peatru timp de războiu, planul alcătuit de Statul Major 

bulgar prevede : 
1. Nucleele informative vor exeGufa instructiunjle ce 

se vor da la începutul operaţiunilor militare, conform indi: 
cafitanilor unor delegaţi speciali, ce vor fi fixaţi în- interk)rul 
Dobrogei şi acoperiţi de nucleele informative._ 

2, Unitătite de comitagii vor executa la începutul ope.; 
raţiunilor militare alte misiuni, al căror scop este de pe 
acun1 ptecizat: distrugerea n1ijloacelor de comunicaţii, a )li: 
crărilor de artă, răspândirea ştirilor provocatoare de panică, 
incendi~rea depozitelor necesare armatei, etc. 

Este de remarcat faptul că o parte din elementele fi ..... 
nere din Dobrogea, membri ai Soc-jetăţii „Dobrogea ", ata ...... 
şate Secţiei de informaţiuni din Statul Major bulgar, înde,::' 
plinesc cu ocaziunea serviciului militar, mai ales cei cu 
termen redus1 misiuni militare infcrrnative, după directivele 
date de ata$atul militar bulgar din Bucureşti. Pe11tru ca 
aceste legături să nu fie prea vizibile, ele se practică prin 
rntermediul preotului dela biserica bulgară din localitate, 
unde fiecare din aceşti agenti îşi maschează prezenţa sub 
pretext religios. · 

www.ziuaconstanta.ro 



- 14 -

Serviciul de informaţîuni al Uniunii Sovietice, intonnat 
de starea creată în Dobrogea~ îndeosebi în Cadrilater, a tras 
concluzia că terenul este prielnic pentru întreprinderea de 
acţiuni t~roriste şi de propagandă comunistă în aceast.ă pro;:' 
vincie. 1n urmărirea acestui scop, U. R. S. S. reuşeşte 
prin emisarii să1 să scindeze ::3ocie'f~,tea „Dobrogea" în două 
şi anu1ne : una ră1nâne în forma ei veche sub numele de 
V. D. R. O. (Organizaţia internă revoluţionară dobroge;uiă), 
iar alta, aleătuifă pe baze comunjsfe, capătă denumirea de 
D. R. O. (Organizaţia revoluţionară dobrogeană) şi este 
subventionată de U. R. S. S. 

Această o:rganizafie dizidentâ (D. R. O.) fonJ1ează CO-"' 

tnîtefe de acţiuni şi un organ de conclucere sub prezidenţia 
D.,,.rului Viceff şi se trece i1nediat la acţiune, în anul 1925. 

Din urm~ririle efectuate de Serviciul S., s1a constatat 
tă această nouă organizatie dispune între altele şi de unnă: 
toarele secţiuni : 

~) De propagandă. 
b) De informaJiuni. 
~ Secţiunea de propagandă are aceeaşi structură ca; 

şi toate organizaţtunHe comuniste, deosebindu:se nulnai prin 
ace.ea că scopul revoluţionar.,,.social al acestei secţiuni este 
ca, introducând lupta de clasă în viata St~tului nostru, să 
.grăbească prăbuşirea sistemului social în fiinţă şi, 0dafă cu 
a<:easta, să anexeze Dobrogea la Statul bulgar. 

- Secţiunea de informatiuni urmăreşte : recrutarea qe 
ele1nenfe capa bile să procure informatiuni de natură mai 
ales polilic~rpilitară, n~cesare armatei şi Jctiunii politice q 
Statului sovietic. Elementele recrutate, fie civile, fie militaret 
dar îndeosebi funcţionarii, sunt sisfen1atic dirijate, îndemnate 
să plece din CadrilateJ, spre a se introduce î~1 toate insti~ 
tuţjunile mai importante de stat, unde sunt fixate ca pioni 
ai acestui serviciu, pentru forn1area unei reţele infonnative 
pe întregul teritoriu al fării. 

Organizaţia de splo,naj descoperită anul trecut la Poşta 
Centra.lă din Bucureşti, reprezenta unul din nucleele infor.:;:o 
mative formate de Serviciul de informa'fiuni al U. R. S. S . 
pe teritoriul nostru. 

Deşi organizaţia D. R. O. are un progra1n politic re# 
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voluţionar, considerat ca ilegal şi netolerat în Bulgaria, to.::-·· 
tuşi §tatul bulgar tolerează prezenţa ei în Bulgaria, ca şi 
acjiunea ei pe teritoriul nostru şi, ceva mai mult, tolerează 
chiar prezenţa unor experţi teehnici sovietici în materie de 
informaţiuni, cari dirij~ază acCest aparat informativ şi le aG:ordă 
chiar sprijinul sJu. 

Din cercetările făcute, s'a consiatat că s'a ajuns la 
stabilirea de raporturi între Serviciul de inJormatiuni al Sta.: 
tului bulgl!r şi această organizaţie revoluţionară, în urmă"" 
toarele condiţiuni : 

1. Această organi~ţie nu va înfreprinde nici un fel 
de acţiuni cornu pisto:rev0luţiona re pe teritoriul bulgaT. 

2. Acţiuni comuniste.=-revolufionare vor f.i întreprinse 
numai pe teritoriul românesc, în special în Dobrogea, cu 
scopul de a p1ovoca perturba~iuni şi de a lupta prin toate 
mijloacele pentru ane:Xarea Dobrogei la Bulgaria. 

3. Elen1entele de conducere ale S.ecti-ei de informat·iuni 
din .această organizaţie sâ 'fie cunoscute de Serviciul de 
informaţi urii al Statului bulgar. 

Intregul m;3.terial inforrnativ ce se va obtine de această 
secţie de informaţiunl să fie comunicat în copie şi Servi4' 
ciului de inforrnaţiuni al Statului bulgar. 

Această secţie informativă, după cerere, să procure 
1naterial informativ necesar Statului bulgar. , 

4. In caz de răsboiu, secţia de informaţiuni va lucra · 
pentru 1n9eplinirea rolului ·ce.1'i va reveni, în strânse legă"" 
turi cu servic:iile de informafiuni ale Statului bulgar. 

O altă latură a acfivltăf.ii D. R. O. este aceea că un 
stat din occident - în vederea acţiunilor · sale din Macedonia 
şf Bulgari4 - a acaparat această nouă organizaţie, transfer-=- • 
rnând:o în unealtă şi este pe cale să acapareze şi organi.: 
zaţiile de comitagii, care operează în Cadrilater. In ce scop~ 
se· va vedea mai târziu, 

Din primele indicaţiuni ce posedăm până în prezent, 
reese că, prin .acţiunea comitagiilor bulgari în Cadrilater, se 
unnâreşte a se împi1?d.ica o apropiere între Româoia şi Bui"" 
garia. De altfel, este cunoscut faptul că, cu prilejul vizitei 
d..-lui Tifuleseu la Sofia, organizaţiunile tnacedonene din 
Bucureşti au dat un atac violent împotriva Legaţiunii bul"" 
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gare din Bucureşti şi simultan, se prodt1ceau incursiuni în 
Cadrilater. Această acfiune, socotită a fi un alt dedesubt, 
s' a c;onstata.t 'în urmă că s' a produs în urma unor sugestiuni 
ale organizatiunilor maeedonene din Bulgaria·. 

Actiunea acest0r dol@ societăti dobrogene, cea veche 
şi cea nouă, a avut următoarele rezultate concrete : 

1. Stabilirea de legături în Dobrogea sub auspiciile 
Statului bu1gar ~i posibilitatea de ? împinge aceste legături 
până în Sudul Basarabiei, în cele 44 sate locuite de Bu[.,, 
gari, în scopul de a se activa şi acolo pentru cauza nafia.,, 
nală bulgară şi a se provoca perturbatiuni contra ordinei şi 
a d·esvQ\ltarii paşnice a acesJei r~giuni. 

2. Formarea unui întreg aparat de propagandă şi agi.,, 
tafie, care să lupte şi în alte tări pentru cauza bulgară. 

3. Crearea unui aparat informativ cu caracter 1nilitar, 
care ~ datorită m(ăpâţânării şi fanatismului specific Buf.,, 
garilor ...- este 1nenit să îndeplin~ască un rol important' În-=' 
tr' un eventual răsb0iu, sau în îrr,prejurări critice excepţionale. 

4. Statul sovietic a reuşit şi el să întindă din Ba.sa.,, 
r~bia în Dobrogea un brat tentacuL'lr spre Slavii de Sud 
şi pentru Jărgirea bazei acfîunii revoluţionare mondiale, 'af 
cărei pericol pentru flinta noastră de Siat este evident. 

1II. 
INCHEERE 

După cum s'a văzut în cuprinsul acestui studiu, Bul..
·garii din Dobrogea reprezintă gopulafili!nea a căi:ei aşezare 
în această provmcie es{e de cea mai recentă dată. Cu f0atf. 
acestea, este populatiunea cea mai turbulentă., care revendică 
drepttlti istorice inexistente -şi se găseşte în permanent con.,, 
flict cu celelalte populafil:lni indignate de pretentiunil..: sale 
arogante şi nejustiffcate. 

S'a evidenpat că din toate răsboaele trecute, această 
populatiune a eşit întărită economiceşte1 din cauză eă a ştiut 
să profite de situaţitJ.nile furburi pentru a se îmbogăti · pe 
orice cale. 

Datorită acestui fa1pt şi încura.jată <de atitudinea prea 
indolentă a administraţ1e.i româneşti, lăsată în cea mai mare 
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parte în seama elementelor locale, care pun nnai presus de 
toate interesele personale şi trădează, sub raportul national, 
misiunea ce li s'a încreqinţaf, s·a ajui:J.s Ia actuala stare de 
lucruri, ale cărei consecirtfe 'sunt următoarele : 

1. Am dat posibilitatea de a se creia în Dobrogea 
~ituaţiuni penibile, care au putut fi exploatate de Bulgari 
în Dobrogea, în Bulgaria şi în străinătate. 

2. Ăn1 dat posibilitatea elementului bulgar să,..şi con=
·.solideze ş-i ma-i mult situa:tia economică. 

3. Am dat posibilitatea ca Bulgarii să exercite, sub 
-diferit~ incarna~uni politice, un rol preponderant în această 
.regiune şi am a.cordat beneficii, care au permis acestui ele= 
ment să se infiltreze acolo unde · nu avea ce căuta, provo,,,. 
când prin acea.sta acţiuni dăunătoare Statului nostru. 

4. In .fine, am dat posibilitatea ca Bulgarii din Cadri: 
later să pătrundă din propria k,r voin1ă şi după sugestiile 
guvernului bulgar în toate domeniile, ca şi cum s·ar găsi 
într' o provincie bulgară. 

In ce priveşte problema colonizării în Dobrogea, care 
·va forma obiectul unui studîu apade, şi situa.fia populaţiei 
n1usulmane, se evidenţiază următoarele : 

In scop ·nafionaC s'a întreprins într'o măsută oarecare 
-colonizarea Cadrilaterului. . 

S;au !rimis acolo două categorii de Români: Daco: 
I?omâni din vechiul regat şi Români macedoneni. 

Aşezările autohtone în această regiune îşi îndeplinesc 
cu greu mîsiunea, dar cu bune rezultate. şi această infil_.. 
ir(ţpune va da roadele urmărite de Statul nostru. 

In ce priveşte colonizarea cu Români macedoneni, se 
-constată că aceştia s'au ocupat prin tradiţie mai ales cu 
creşterea . vitelor şi cu c0merţul, dar niciodată cu agric;ultu-ra. 

A.cest ele1nent fqarte bine înzestrat din punct de ve„ 
dere al însuşirilor negustoreşti, ar fi făcut minuni în târgurile 
evreeşti din Basarabia, pe c;ână în Cadrilater, Românii ma.r 
cedoneni t au găsit în faţa unei nni meserii, aceea de 
pluga,ri1 c.are nu se prea potriveşte nici cu obiceiurile1 nici 
cw de.prinderile, nici eu temperamentu1 l0r. 

In ultimul timp ni se face cunoscut că populaţia bul: 
_-gară, profitând de neîndemânarea şi nepriceperea col'oniştilor 

,,Analele Dobrogei" XV!. 2 
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n1acedoneni la cultivarea pământului, a isbutit să exploateze„ 
sub diferite fonne, 'µământurif 2 acestora. 

Dar mai îngrijorător şi mai regretabil este faptul emi#' 
grării elementului musulman din Cadrilater în Turcia, vân.,,.
zându.,,.şi Bulgarilor pământurile sub formule juridice dibace. 

Este cazul să relevăm această tragedie a Musuhnanilor 
din Cadrilater. 

Dela anexarea Dobrogei vecbi (1878), Regele Carol I 
,_., ajutat de sfetnicii ,săi ..-- ajunsese la con~luzia că si11gura 
populaţie in0fensivă şi loială pe care se roate conta până 
la romanizarea complectă a Dobrogei, este populaţia mu: 
sulmană. 

In consecinţă, i s' a arătat acestei populaţiuni 0 soliei~ 
tudin~ specială, garantându.,+.-se cea mai deplină libertate 
religioasă, culturală şi j_uridică. Timpul a dovedit că apre-=' 
cierile asupra {!Cestei popul_aţiuni au fost juste şi există do= 
vezi că Musulmanii au avut prilejul să ne arate întreaga 
l0r rec,:unoşfinfă, mai ales în următoarele trei împrejurări : 

1. In timpulrăsboiului din 1916, Musulmanii din Do=
brogea au apelat la Statul tur:c şi la Comandamentul german 
pentru ocrotirea şi apărarea populâţiei şi a bunurilor româ: 
neşti. In casele lor au găsit adăpost familiile româneşti şi 
averile ·1ocuitorilor români au fost luate în păstrare de Mu.:
sulmn.ni. 

2. In momentul când se svonise că prin pacea s,epa.:-· 
rată dela Bucureşfi urma să se modifice linia de frontieră 
a Dobrog~i şi să f!e strămutată pe linia Cobadin, mii de 
Turci şh·au părăsit pământurile şi căminurile,. refugiindu=se 
în massă pe · teritoriu] ce rămânea ţării noastre. In geamia 
dela Constanta, construită de Regele Carol I, s' au ţinut 
interminabile consfăt:uiri, s' au înălţat rugăciuni pentru bunii 
ocrotitori români şi s'a cerut guvernului turc să nu,,,-i lase 
pradă Bulgarilor. 

3. In 1918, când Bulgarii au cerut plebiscit pentru· 
Cadrilater, !c,ţi Musulmanii din Dobrogea şi Cadrilater 
,_., dup;ă· c1,nn am arătat şi în altă parte - s'au ridicat îm.:
potriva acestei pretenţiuni absurde a Bulgarilor, relevând 
purtarea barbară a acestora faţă de ei şi accentuând că ei 
reprezintă elementul preponderant în această regiune, affr# 
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mându=şi ra atare 1n mod loial dorinţa de a r~mâne sub 
stăpânirea. românească. Ceva mai mult, ca un răspuns la 
pretenţiunile Bulgarilor asupra Cadrilaterului, l:viusuln1anii 
au cerut alipirea întregului Deliorman la ţara noastră. 

Nu ştim în ce măsură este cunoscu~ M. S. Regeluj 
Carol IJ şi guvernelor noastre această abatere dela tactica 
stabilită î11c-ă dela 18<8 şi anume : ocrolitea specială a 
Turcilor până Ja ron1anizarea !)obrogei şi dacă se mai 
ştie că pământurile pe care le vând lvlusu/manii, trec 
astăzi deghizai în mânile Bulgarilor cu concursul con.=
ştient al adn1inisfra/iei noastre, care confribue. astfel la 
isgonirea unui element , loial şi la întărirea elrmenfu}ui 
bulgar1 care îşi urmE>ază opera de acaparare a ac€sfor 
bunllri şi leril0rii. 

CENTRELE ORGANI2AŢfEJ \T. D. R. O. 

Turtucaia 
Turkşmil 
Senova 
Covangilar 
Belica 
Cusuru din Vale 
Sarighiol 
Antimova 
Vischioi 
Chiose Âbdi 
Rahova de ,Jog 
C~adichioi 
Sarsânlar 
Hadâr Cckbi 
Chiose Â idîn 
Astatchioi 
S.arighiol 
Sargilar 
Popina 
Garvan~Cioara 
Hogeachioi 

Â]futar 
Ţc;1r Âse.n 
Şahinlar 
Caraorn1an 
Ghiurghengic 
Ghiulerchioiu 
Pândicli 
Alif'1C 
C.:1ibular 
Âcbut1ar 
.b:cl~ingic 
Cociular 
Caîrac 
Ârabagii 
Caraaci Mic 
Topcîi 
Aratmagea 
Cainargeaua Mică 
Cainargeaua îY1are 
Carageat 
Chîutuclia 
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Doimuşlar 
Vetrina 
Cocina 
Cirecci 
Beibunar 
.A.idemir 
Calipetrova 

Has<:hioi 
Srebărna 
Baltagiu Nou 
Uzulchioi 
Seid ... 4..li F acâ 
Silistra 
Babuc 

xv. 
CENTRELE ORGANIZAŢIEI D. R. O. 

Cadichioi 
Sarsânl~r 
Popina 
Tătărita 

, Silistra 
Ostrov 
Almalău 
Babuc 
Cercovna 
A.Ifatar 
Ghiurghengic 
Cociular 
Topcii 

Olucli 
Ghiul~rchioi 
Echingic 
Cairac 
Hadâr Celebi „ 

Bei Bunar 
Cainargeaua Mică 
Caibular 
Caraci Mic 
Arabagi 
AJifac 
Pândicli 
Aratmagea 

Atacurile comitagiilor bulgari în Dobrogea între 1923-1933 

Atacuri ) 

Amil propriu Âpari(ii 
zise 

-
1923 t.2.0 2 
1924 121 o 
1925 1J5 21 
I (}.26 70 9 
I 927 35 8 
I 928 38 5 
1929 . 21 5 
193(:') 25 2 
193! 13 6 
1932 21 4 

Total 579~ 68 
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ANCORA.RE 

Vtn. pâ~zele ... ofaşul se af'a lă 
Cu' nvăluil"i de ~urn uri ş,i §fădiniJ . 
Păinjeniş de umbre şi lumini 

Îfesaf'e pes le apa nem işca~ă. 

O ancof'ă cu vue~ se cuţundă, 
Sţăf'mând tn cef'CUfi ape~ ce dof'm .. . 

Sub lună, l~esăf'ind din un,dă'n undă, 
Se ogltndesc calargele dJorm. 

~o oaet.o~o,e, 0
00 

~°'OoaO.oaa<fl~ 

PE MUNŢI 

Grigore Sălceanu 

Pe m.unţl amurgul se coboară, 
S'aude-un muget trist de taur, 
Răsare lu na pe o moară, 
Ca un pă injeniş de aur. 

ln adanc.im1 cascada urlă, 

Un dang~t lung pe v~nt se duce, 
ln Jarul IUnli, pe. o turlă, 
Străfu ~geră, p,ierind, o cruce. 

Grigore Sălcea11u 
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ANTICHITAŢ[ DlN SCYTH[A MINOR 
COLECŢIA MARIA 1S'TRA1'I.:-CAPŞA 

1YIUZEUL „PALA1'UlUi CULTURAL" DIN T. SEVERIN 
• 

În Colectia „Maria lslrafi„Capşa", transformată după război în· 
,,Museul Dr. C. lsfr11Ji" şi adăpostită în Palatul Cultural din T. Se.,,. 
yerin, se află o vitrină (Nr. 16) rezervată antichitătilor greco.,,ron1ane 
din Dobrogea. Ele au fos-f achizitionate de însusi Dr. Istrati care, ne 
fiind specialist, a cumpăra'} mai n1uHe ~ 

faLşifîcate. D.in această vitrină acm spicuit 
· pe cele mai caracteristice, ce ar puteil con..

tribui la cunoaşterea frecutului dobrogean. 
t. ~ Tonii. Cap femenin din mar,:1-

mură albă. Aflat pe malul mării. unde 
căzuşe în urma surpării râpei. I11a.lt de 
0,173 m. Fig. 1. 

Rărul femeii e sttât'ls în coc pe 
ceafă:, iar peste el pare să fi fost o CO': 

roană de foi. Fata e.i este rău tocită de 
internperiile atmosfer,ice. P robabil a fost 
ruptă dela o statuă ce if'1făţişa· pe o ·Victoria~ 
poate fi precisafă. 

Fig. 

Epoca sculpturii nu 

2. - Tomi. Fragn1e11t dintr'un mare relief de marmură albă.' 
Măsoară: 0,390 X O, 270. X O, 183 m. Fig 2. 

Reprezintă tot o llicforia, încununatăi cu 'aripile şi o parte din 
picioare distruse, ce tine în mâna dreapta un biGiu, iar cu stânga îşi 
ridică coltul hait1ei. Era de,sigur î,ntr' o quadriga, pe care o mâna în 
spre dreapta. Urme din spatele şi picioarele cailo~ abe,a se mai di's: 
ting în fata ~i. Aş înclina a data ac.esţ monument dii1 secolul II-III 
a. Chr ., deşi e slab conservat. Va fi făcut parte dintr' o clădire de 
se.an1ă a oraşului, poate ehi~r di;1 friza unui templu. 

3. - T omi. Coltul de jos din stânga al unui relief de n1ar.,. 
rnură albă. După cum rezultă din î:isemnarea făcută în registrul..-in-""' 
ventar ,al vechei colecţii, a fost găsit în „cripta cu cri/nii din Constan/a" 
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şi .oferit de d-=I I. Bănescu"~ 
Dimens1ut)ile: O, 16$ x· 

O~ltrX0,019. Fig. 3a. 
Figuraţiile erau înch'is'e 

de un cadru mai !ai la baz_ă 

şi rezervat pentru o inscriptie 
ce nu s' a săpat, sau a fost 
executată cu vopsea ş_i nu, 
ni s'a păstrat.Cele doftă scene>
fragmentare şi ele, sunt se-=' 
parale de o coloană păsfrată„ 
ce stă pe o triplă bază pro-=' 
filată. În compartime,dul din
stânga se află în picioare un 
persona_giu muşchiulos, care 

l"ig. 2 iş.i teazămă dreapta pe o mâ..-
ci1.:1că ~prijinită de pământ. 

Capul ii e sfăr~rriaf. Ce va fi avut în sfânga ridicată şi aoum distrusă, 
e greu de ghicit. 1x-Iijocul lui e i:nfăşurat intr'o buc::-afă de stofă, o specie 
de şort. In droeapf.:i coloanei se vede un leu fără cap, pe jumătate 
doborât la pământ şi sprijinit cu li!bele din fată pe fusul coloanei. El. 

Fig. 3 
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..g, Ît'l luptă cu un om dh'i care ~bia se mai păstrează o parte din pi,.. 
cioare cu o bucată din hait1ă. 

P laca de marmură cuprindea, fără îndoială, o serie de tablouri 
separate prin coloane, din muncile lui Hercule. In plimul comparfi,,

• 

menf era însuşi 2eul în re-=
paos ; î'n a doua despărţitur·ă, 

lupta lui cu leul din Nemea 
$1 apoi se înşjruiau altele, în 
număr de şase, sau cel mult 
douăsprezece. 

4. - Temi. Lampă de 
•· păn-1ârrt roşu, lucrată cu mult,i 

pricepere. Măsoară: 0, 124 m, 
lungirne şi 0,078 m. lăţime. 

Fig. 4. 

Rt:servoru1 ei este per"' 
fect eircular şi cu capacul 
puţin adâncit. Ciocul îi e îm.: 

podobit cu două ornamente 
arcuite, iar mănuşa perforată 

şi frumos curbată. Pe sco-=
bitura capacului şi deasupra 
orifi.:iului de alhnentat cu com-=
busfibil, se află o scenă de 
lupanar între un satir şi o 
nimfă. După formă şi lucru, 
opaiţul poate fi datat cu cer=
fitudine din secolu 1 întâi d. 
Chr. Un e~emp1ar absol.ut 

Fig. 4 rdentic, însă de p ~ovenienţă 

necunoscută, se găseşte şi în 
colectia d. Dr. S.evereanu. E posibil ca fabricantul acestui tip de 
lămpi să fi fost chiar din Torn i, sau din unul dintre oraşele vecir1e, 
·Căci în a11ă parfe nu.a-I n1ai întâlnim. 

5. ,_, Torni. Lamp,ă din lut roşu, lungă de 0,079 rn. 'Şi înaltă 

,de OJ062 m. l'lig. 5 a. 

Are capacul pierdut î1\ cea mai mare parfe şi pe el era săpată 
.<:i sce11ă din care mai rămâne partea inferioară a unui taur doborât 
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la pământ. Ar fi fost ded Mithra fauroctonul şi, în aeest caz, opaiţul 

era folosit într' e grotă mithriacă 1). Pe fund sunt in1:primate două litere 
greceşfl 1 a căror înălfime atinge 0,011 m. : 61. Fără îndoială, aceasta 
e Hrma µnui fabricant local clej'a cunoscut la Torni 2) . 

Fig. 5 

6. - 'l?omi. Lampă de pământ negru, de o mărime apropiată 
celei precedente. Are ciocul şi mănuşa lipsă. Fig. 5, b. 

Pe fund stă adâncită şi închisă într'un cerc o f::ruce simplă, 

punctată înfre goluri!~ dintre brate. Obiectul e din primele veacuri 
ale creştinismufui la Torni. Oraşul, ca centru creştin de seamă, e 
bine cunoscut 3). 

7 ...... Tonii. Lampă de lut roşu, ce are mănuşa ruptă. Măsoară:. 
O,Q71 X O, 0,054 ro. Fig. 5, c. 

Pe capacul ei se află reliefată o acvilă, iar pe fund o inscripfie 
grecească aproape ştearsă,, ce se poate cefî în felul următor: 

'A {)--:L ( v rx ~). etc. 
'E'lroî ( sL). 

lnălfimea literelor e de 0,006 m. Primele trei dau posibilităfl la 
o mulfime de întregiri. Fabricantul, ori care ar fi numele exact al 
lui, trebue să fie local, ca şi în alte cazuri necunoscute 4). Epoca: 
secolul III-1 V d. Chr. 

1) Lucerne similare- şi cu aceeaşi înlrehuinfare, la Cumonl, Texle.t el Mo1w,,. 
me11ts figµtşs- relatifs şux mysferes de: Mjthra. II, p, 409, Nr. 289 şl fig, 338, 
Bruxelles, 1896. 

2) Te9clorescu. lYfcmu1hel)/e illedile di11 Tomi, , p. 51, M1, 23, Bttcureşti, 
)915, Taurul aci nu e culcai la pl(mân.t. 

-B) Netzhammer, Die chris!lic;he11 )Hletfii.mer der Dobruds<;ha, p. 69 sqq.,1 Bu-" 
karesl, {9 18. 

4) Teodo-rescu, o. c., p. 52, Nr. 24; un Eb Y.'t"~fl,U>Y ~rrQist (?) . 

• 
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8. - Torni. L.ampă de lut roşu. Măsoară : 0,067 X O, 044 X 0,024 
m. Înălţimea literelor : 0,004. Fig. 5, d. 

E de tipul marilor fabricanti şi ex:portafori în tot Imperiul din 
secolul al dailea <lupă Chr. Pe fundul ei sunt slab păstrate ur,mele 
a şapte litere susceptibile, la multe lecturi ca: Alimeti, Artneni, 
Campif t etc, 

11-16. - Tot din Torni sau din înprejurimi mai notăm ur= 
mătoarele lămpi: ~) Cinci opaite de Jerra rosa aflate la Constanta, 
identice ca tehnică şi mărime (0,070 m. lungime şi 0,053 m. lăfime). 
Fiecare poartă, reliefată pe capac, câte o ·acvilă. b) Două opaite 
a~emănătoare celor precedente, unul aflat la T-omi, iar altul la Axio.: 
polis (Cernavoda), ce sunt împodobite pe capac cu câte un Pegasus 
pe care călăreşte Bellerophon. el O lucerna de pământ negru, afl,;1tă 

la Ax.iopolis, poartă hnprimată pe fund o inscripfie iligibilă, cu ca.: 

ractere greceştl şi. i:i.ranjale pe trei etaje, din care se pot vedea numai 
doi k. dJ. O ulfi1nă lampă dit~ lut negru a fost aflată la Constant.a şi 

Fig, 6. 

pare a fi semnată pe fund: Albucci (?). 
t T. - Fata uuui cap dela o statuetă. 

de marmură albă. Descoperită la Tropaeum 
Traiani (Adamclissi) i>). Inalfă: 0,068 m. 
Fig. 3J b. 

Gbrajii şi bărbia rotunde, gura mică, 
,,asul drep4 ochii bulbueati, părul .dispus în 
şuvite groasei căzute pe frunte şi pe tâmple, 
ne arată o sculptură din vremea trahlnee. Poate 
că putin dibaciul. sculptor s'a gândit să în-" 
făţişeze pe însuş:i învingătorul D,acilor, ce 
~ra foarte popular la Tropaeum şi prin mă-"'. 

reţul menument ridicat aci. 
· 18. - l.~01n. Cilic, jud. Tulcea. Altar 

de calcar văros, aflat lângă biserica satului, 
după cum rezultă dintr' o însemnare a d 
Moisil 6). 

E î:nalt de 1 m., iar la profile de 0,200 m. 
Fig. 6. 

Intr' o scobitură, ge una din Cetele 
trunchiului e sculptat în alto=relief Pria" 

. 
6
) Men(ionată de d. Molsil în Buleiioul Comis. Monum. Ist., 1911 1 p. 140 

ş1 de d. Murnu, în acelaş Buf., 1913. 9. 9Q, nota [. 
11) o. c.. p. 140. 
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pus, înalt de 0,400 m. Dela brâu it1 jos divînitijtea ~ în nud, 
iar în poala tunicei, cu care îi este îmbrăcat bustul, poartă o 

' 
grămadă de fructe. :Are barba n1are şi pe cap o căciulă rotundă. Cu 
un phallus enorm se ajută la sprijinirea greutăfii din poală. ln jurul 
capului lui şi eşind chiar din cr~ştet1 se desprind două tnari ciorehine 
de struguri. Monumentul · âe fa~ Rre un caracter agrest şi de gen 
sincretist, după cum indică simbolul productivifăfii şi al abu~1dentei 
Dealtfel aşa era conceput cultul priapic în· veacul anarhîei religioase 
şi militare, când zeul acesta devine Priapus Panlheus, cum îl şi nu..
meşte o inscripţie din Dacia 7J. Astfel se explică ~concepfîa largă ce 
o capătă adorarea lui, precum şi numeroI1sele feluri de reprezentare 
din această vr,eme 8). În(ăţişări similare celei de faţă sunt şi ele destul 
de numeroase 0), şi mai cu seamă în cenfnde ·rurale cu o agricultură 
înfloritoare; căci ad trebue văzut mai întâi un Priap ca protector al 
fertilităţii grădinilor şi ogoarelor. Azi se cunosc putine centre romane 
unde a înflotif cultul a.cestui zeu. Faptul e datorit lipsei de monu=
mente mari sculpturale ori de inscriptii, căci adoratorii lui se multu"' 
rrieau a=-i aduce mici ~=voturî amepigrafice, cele mai multe inedite 
prin muzeele ţărilor dunăr.ene. Altarul dela Cilicj dat fiind şi modul 
izolat l.n care a fost descoperit, era probabil aşezat în mijlocul unei 
grădini ori câmpii cultivate, cu scogul de a J?rotegui plantaţii'le de 
orice vătămare omenească sau a natudi10). Zeii unei regiuni sau si=
htafii locale sunt impuşi mai întâi de o€upatia şi nevoile materiale 
ale credincioşilor. 

19. ,......., Fragment din peretele unui sarcofa_g de piatră, provenind 
dintr' o !o.calitate necunoscută din Dobrogea. Măsoară: 485X O, 315X O, 
1?0 m. Fig. 7 a. 

7) CIL. HI, 1139 (Dessaa, I. L. S., Nr. 3589) : Priepo Pantheo, P. I!>. 
Aelii ef Antoninus aediles col. A.pul. dedicaverunf, Severo f!f [Q/uin[i)iano co-s. Tot 
pentru cultul lui Ptiap în Dacia mai v. Pârvan, Ştiri nouă din Dacia Malvensis, 
An. Ac. Rom. Tom, XXXVI, Mem. Secf. Ist., pag. 28 şi pi VIII, flg. 4. Un 
phallus inedit dela o statuă priapică aflai la Romula e în col. Capşa. 

i) Jessen, s. v. Priapos, în Roscher, Lex., III, 2, col. 2981 sqq. ; Cum'ont, 
1n Daremberg.-Saglio, Diclionnaire des anliquiles, IV, I, s. v. Priapus, p. 645 sqq. 

!•) Jahn, i n Jahrbiicher des Vereines von ,Allerthumsfreunden im Rhein:r 
lande, XXVI (1859), pL 2, fig. 1, reprodus şi la Jessen. în R oscher, Lex,, col. 
2983, .fig. 2; Rein<1&, -Rep. slaluaire., II, p. 74, Nr. 5 ,Şi III, p. 232, Nr. 4· ; Cha.-
pot„Cagnat, Manuel d'arch., I. p. 4l4, fig. 212, etc. 

1°) Cumont, o. c., p. 646. 
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Din motivul sculptural ~u eare era ornat se.mai păstrează corpul 
fără cap şi flancul pidorului dre1i sfărâmat al unui amoraş bine mo,,.• 
delaf, in sbor spre dreapta, susţinând pe umeri o bogată ghirlandă 
impletită din foi, 'iar în mâr;ia dreaptă, lă~ată pe lângă corp în jos~ 
un strugure. Motivul ornamental se contiHua, repetându..-se de mai 
multe ori pe fefele laterale ale sarcof'aguh:1i. Strugurele din n1âna lui 

, Eros ne indică caracterul bahic al reprezentaflei, ca şi pe sarcofagul 
t „Ghica", aflat ptobahil la . Reşca i,n Ro,nanati şi acum în muziUl 

• 

Fig. 7 

din Bucureşti 11
). Piatra în c4re a fost locrat fragmentul din col. Capşa 

e din una din carierele dobrogene, proli>abil dela Enigea. Epoca:, se=
colul II d. Ch. 

20. Fr~gment dintr'o insoripfie funerară grecea'Scă, ruptă Îţ1 patru 
bucăfi. Localitate oecunoscată din Dobrogea. Măsoară: 0,335 X0,295 X 
0,125. Rg. r b. ln centrul fragmentului e o ,scobitur-ă circulară în care 
a fost fixată o fâţână de u.şe. Din inscripţie au .mai rămas patru 
rânduri fragmentare, a căror inălfime ajunge: 0,065 ll,l , Epoca : veacul 
III-IV după Cristos. Asupra fextuhai facem în prealabil următoarele 
observatii. Inaintea lui w din primul rând e păstrat coiful de jos al unui Ni 
deci ne putem gândi Ia terrninaf·iune,;1 unui ge:nefiv plural: NwN. Ul-= 
fima literă din acelaş rând e un O sau C. ln râadul urmăfot, pri-=
mele frei litere sunt sigur: TIV. Lângă scobitura circulară e partea 
de stts a unui C. Din rândul al treilea se poate sco.ate sigur cuv. 
i:tcC([ i;J, ceeaee ne dă caracterul funerar al m0numentului. Ultimul 

11) Tocilescu, l'>fonumentele epigrafice şi sculpturali ale /lfuz. Na/. de .4Jlfj,, 
chilă(i. p. 54 L S'Cjq., Bucureşti, 1902. 
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010101 ce ar putea fi 
• • •• 1/W'J e-&Y(~E') O (sive c) 
.••. nu (sic) 'X'1.t <l ( .••• ) 

.... ,1,oi:1.[:; s.r1 . . . . ] 

.... 01010 (?) .•.. 

socotite şi ca un 0r~ 

2t. Candelă creştină din bronz, lungă de 0,249 n1. şi înalfă!de · 
O,Of9 n1. Proveni~nta: lecalitate necunoscută din Dobrogea. Fig. 8_ 

' 
• < 

• 
• 

Fig . 8 

Lan1pa are o frun1oasă fo rn1ă qe peşte , turnată cu n1ul!ă în=
grijire, Geeace o face a fi una din cele t'nai fruo1oase din aeesf gen 12). 

12) Exemplare similare )a Dolger, JXO YC, voi. IH. jpl. LXXXVI. 2 şi lV ... 
Pl. 247, 1, Mi.insfer im Weslf., l922~ 192d. 
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:Se atârna cu un lă11tişor, păstrat intact şi el şi fiind format din verigi, 
una mîcă rotundă ş1 alfa alungită şi dublă, ce se succed. Ce)e. două 
ramuri ale lanţului sunt pi:inse; în două perforatH ale a,ripioa1elor peş.e 
telul, iar sus se termfnă cu un cârlig de atârf1at. Peştele îrighife un 
altul rna i mic, răsturnat cu pântecele în sus, ce are în gură un ori-=' 
fîciu pentru introdus fitiluL Borta pentru allmentat. basinul e în arl.e 
pioara din spatele peştelui, ce .se astup.a cu un dop tot de bron~, acum 
pierduL Pe o lature a peştelui stă bine· reliefată o cruce d.e formă 
bizantină, puţin vătămată de rugină· şi a cărei înătime e <le; 0,037 m. 

·Corespondent pe latu rea opusă se găseşte un labarum sirr1plu 1 forn1at 
-dinft'o simpJă cruce de tip „Sf. Andrei" şj 1ntreJăiată de w1 P . E 
inalt de: 0,038 m'. Obieclul, prin analogie, poate fl datat din secolul 
IV: V, d. Chr., când înflorea în Scyfhia minor creştit1ismul cu un 
aspect romano,..bizantin. · Atunci s'au produs aci frun1oase iucruri de 
.artă_ creştină,. ce s'au ex,.p0rtat şi prin împreiurimi lil).. Centrul acestor 
fabricate er.a tor Tomi 1 i). 

22 . ......-23. Trei c~pe conice din pământ, de aceeaşi n1ărime. 
S'au descoperit la Cons/an/a. Măsoară: 0;0?'4 m. î11 înlltime. Fig. 
3, c-e. 

Iri inferior păstrează urme de bronz topit. Cred că au servit ca 
:mici creuzete în care se topea bronzul pentrt1 a fi apoi vărsa t- în fi.,. 
,pare. Forma c0nică arată că erau• aşezate pe un fel de rastele. 

Ron1a, 1 A.tigust 1935. D. Tudor 

1a) O Jucei:ţw de· brortz găsit~ la Lticiti tn jud, [afomifa, cf. Pârvan. o. c., p, 
30, Nr. 35. ,şi pi. IX. 2. Aliec descoperiri la Netihi)mmer, o. c., passim. 

1 4') Mul!e in~dite în Muuul din BNtt1rţ,şti. Altele la Co.nsJanfa şi în colecfiile 
parlicuJare. 
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SICIA TRANSOUNA.REANA. 
DDPÂ TH. CONDRATOVICf 

Cercefând, sub raportu[ aşeeă_rilO[ În Dobrogea, diferitele nea:: 
muri ce se găsesc fn această provincie, a.m Întâmpina! mari gretJlă/i 
in lămurirea unor asemenea chestiuni din cauza lipsei de orice fel 
de infora1afiuni şi mai cu seamă scrise. Descrierile de călătorie ale 
acelora ce;au !recul prin acest /inut. inlormafiunile răzlete ce se pot 
găsi presărate ici şi colo prin di-ferite- lucrări de un caracter foarle 
variat sunl singurele isvoare de oriţnlare şi informa/ie 1h această 

privin/ă, dar, cum uşor se poate bănui, pufin Îndestulătoare pentru 
o cunoaştere temeinică a problemei. 

ln unele cazuri se p1.a~au întâlni printre bătrâni unii oameni, 
marl/Jri ai diferitelor evenimente istorice, cari puteau aduce unele Jă.,, 
muriri de o importanţă capitală fn legătură cu mişcăJ:ile de popu: 
lafiuJJi, petrecute în această bucată de pământ dintr.P. Dunăre şi 
Mare, sau. cu dîierife evenimente istorice :apilale,· De aceea expu: 
nere<1 orală, bine aleasă, este mai ales pentru provincia noastră de 
un foarte mare inleres şi aşa se explică de ce chiar cunoscutul 
profesor şi cercetător bulgar Mi1etic a folosif.,,.o . cu cel mai bogat 
rezultat când f! căutat să stabilească vechimea elementului bulgăresc 
din nord.:eslul Bulgari.ei,_ cuprinzând În această delimitare şi Do" 
brogea, - în cele două lucrări clasice ale acestui profesor. {Lj. 
Mile-licz: J)as Ostbulgarische (Îb colecţiunea: Scbriffen der Balkan: 
commission - I~inguisfische ):J.bieilung - Wien 1903; Lj. Miletic: 
Staroto bălgars-ko naselenie vă seaveroizto cna Bălgaria, Sofi,, 1920). 
(Vechea pop11În/1une bulgărească din nord;esful Bulgariei)}. 

Dificu/1afe-a unei precizări măcar aproximafive a fimpu]µi de 
aJezare este şi mai mare mai ales pentru popula/iunile înflflrale 
încetul pe Încetul, În·cefe mici~ pe neobservate, cum este cazul ele" 
meniului ruses€, înfelegpndu;:se prin această denumite Lipovenii şi 
Ucrainenii, pre-sărafi in aşezări compacte- prin· tJnele safe, sau împr!Jş.: 
Jiafi În populaţiune-a diferitelor orăşele şi târguri din Dobrogea·. 

.Analele Dobtcgei", %VI. 3 
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O lucrare de o deosebiÎă valoare în ceea ce priveşte elenienfu l 
ucrainean din Dobrogea este aceea a lui Th. C@ndraiovici, iniifu; 
lată: Zadunaiscaia sici, sau În traducere românească : 

.. Sicia transdunăreană . 
(După aminlit'Î şi povestiri loca le) 

de 

Teodo,- Condtatovici 
(Cu anexa p0rfretului Zaporojeanului A . !. Cofomie/, care.: JrăeşJe până acum, -

a h;ir/ii şi planului Siciei şi deasemenea l!:u a11e)(lJ vederii Duna vă/uluV. 
l • 

Editura redacfiei rţvistei ,.l\.ievskaia Starina~ (,,A.11/ichifale,1 l\.ievulut). 

Kiev, 
Tipografia H. T. J(0reealc,-,No vitd1i, strada lui Mihai, 

Casă proprie, 

1883. 

ln această scriere s'a infăfişaf p-0vestea Siciei transdunărene 
după a.;nfnfirile bă!Pânuiui Jlnanfa Ivanovici Colomiej in vârstă- de-
120 ani, (1<62-1882), ce ir.ăia În satul Dunavăful de [os din Ju: 
de/ul Tulcea şi care pqrlicipase ca element ş_ctiv şi martor ocular 
la 9 bună parefe din istoria acestei organizafiuni căzăceşti dela gu.: 
rile Dunii.reL 

Plină de pitoresc şi de interes, opera lui Condtatovic,~ deve.,
nifă o carie foarte r.ară, este un izvor de cel mai mare pre{ pentFu 
cine voeşle să cunoască povestea Cazacilor zaporojeni de la gurile 
Dunărei, ale căror isprăvi războinice suni şi astăzi vii Î/1 amintirea 
popu/afiunilor din aceste părfi ale Dobrogei ŞÎ al c-ăror nume a rămas 
legai până în prezent de localitatea Zaporojeni, nume dai in pre.: 
zeni resturilor de cef,afe veehe ce se află la sud:vest de saf,u/ Du; 

. ., ( 
navă/ul de jos din Judeful Tu1cea, de pe p<Jrlea sudică a dei;f/ului 
Carabair, deasupra bă/fii, lângă localitatea po1neniiă !nai sus. 

Apreciind" 1na:rele interes ce:/ oferă această r:ttrfe1 ne:am gândii 
că irebue să fie cunoscut cuprinsul ei detofi acei ce se interesează 
de trecutul Dobrogei şi de aceea a.m dal, în paginile ce urme.ază, 
un rez1,11nat <;:ât se poate de amănunfif al lucrării pomenite mai sus, 
din care nu s' a lăsat aproape nimic ce::-ar putea să folosească pentru 
crice fel de documentare in legătură cu elemeniul omenesc ce al.: 
cătueşte obiectul expunerii lucrării lui Tb. Con.dratovici. 

• 
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SlCIA DUNĂREANĂ 

Ucraina s'a unH cu Rusia în anul 1654 la Peria-slav, în timr 
purile hatmanului Bogdan H .-nelnitchi, ca .un stat autonom, cu orga:: 
nizare de stat şi armată proprie, Ţarul Rusiei Mihail a jurat oă va 
păstra punctele unirii, dar cu firea lor perfidă, Ruşi~ 11u s' au finut de . .,; ~ 

turamanf. 
Mai ales Petru cel Mare şi Ecaterina II, cati au căutat să 

f,1că din Rusia un imperiu mare, au călcat toate drepturile Ucrafne,~ 
ni lor, ':au subjugat Ucraina şi au împărtit între generalii i:uşi pământul 
bogat al Ucrainei împreună cu făra11ii ei, prefăc:uti în iobagi . 

In timpul lui Petru cel Mare s' a ridicat contra Ruşilor hatmanul 
Mazepa, care s'a uni! ca Carol XII, dar n'a reuşit să salveze Ucraina 
din gHiarele Ruşilor. Ecaterina II a distrus unicul cuib al libertă·tii 
Ucrain,enilor, .• Zaporojska sicz", în anul I f<5. 

Due,ă ce „Zaporojska si«z" .a fost distrusă, unii din Cazaci, 
cari n'a·u vrut să stea sub jugul rus, au preferat' să se· mute în delta 
Dunărei sub jugul turcesc - (Turcii nu s'au amestecat ca Ruşii în viafa 
popoarelor subjugate ; cereau numai plata birurilor) - ; dar Cazacii, 
făcând serviciu militar la Turci, au fost plăti.fi de ei . 

Desl_)ie ace'astă mutare în delta Dunărei se a'minteşte în cântecele 
populare ucrainene, dar s'oarta acestei emigrafiuni a Ca:tacilor nua:ii 
cunoscuta până la ai1ul 1828, când caşi:>veiu:l (supremul comandant 
al Cazacilor, ales în fiecare an) Osep Hladkii s' a întors cu o parte 
a Cazacilor la Ruşi. 

·roate Ltvoarete istorice despre ,, Sleia transdunăreană" se mărgi= 
nesc la câteva indicafiui1i, că ea a set:vît numai ca loc de refugiu 
pentru iobagii şi recrutîi din UcFaina şi că guvernul rus a făcu! de 
câteva ori propuneri Cazacîk~r să se întoarcă î11 Rusia (pg. '2). 

Despre organizarea; viata ~i istoria eazacifor !ransdtinăren'i dela 
1 <75-1825 lipsesc indica~uni şi izvoare în toată literatura istorică . 
Sici-a transdunăreană a lăsat urme şi în populafia Dobrogei' şi deltei 
dunărene de ·astăzi şi de aceea istoria ei este importantă. 

Despre sectele religioase ruseşti din Dobrogea sunt însemnări 
1nai mult ocazionale şf foarte subiective (Nadejdin, Kelsiev). Unicul 
vizitator al Dobrogei, care a lăsat î11semnări (de valoa're foarte mită) 
qespre Sicia transdL1năreană, este fostul gen-erai turcesc Sadic.,,Paşa 
(Mihail Ceaicovschi), care a încercat să organizeze din L1poveni 'şi 
Ucraineni o armată turcească„ numită „ Cazaeii otomani". 

Cartea lui „Cazacii în Turcia" (3 volume, Paris, 185<, sub sem: 
n.ătura X. K. 0.)1 este atât de tendenfioasa şi încurcată, că nu poate 
să a~bă nici o valoare. Ceaicovschi spune că Sicia a fost mutată la 
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Dunallăf sub conducerea l11i Vasile Şcerbena. Afară de aceasta, după 
Ceaicovschi, muta rea Cazacilor în delta Dt1nărei ar sta în legătură cu 
Mazepa şi Cazacii lui; s.e povest'eşte deasemenea despre o blană le,; 
gendară, care ar fi fost semnul demnităfii coşoveiului şi pe care tofî 
coşoveii n'au desbrăcaJ..-o n1ciodată, ca să nu piardă o<lată cu blana 
şi demni~atea lor. 

Afară de aceasta, Ceaico~chi vrea să conv1hgă pe, toti că ele,,. 
meniul polon a fost foatfe însemna! şi tiumeros înfre Cazaci şi ·că s'ar 
fi încerca! să se restabilească Polonia cu ajutorul Cazacilor. 

Despre viata inf€rnă a Siciei transdunărene ca şi despte is.fotiJ 
ei Ceaicovschi n'are nici o ldeie (pg. 4). 

Despre Cazacii transdunăreni mai există câteva notări mici în 
iurnaleie istorice rusesfr; tot aşa şi despre ultimul coşavei Osep 
Hladki!, dar ele nu dau material istoric' precis, ~vând şi o mulfime 
de in(?Cr1ctitătî. Nicr bîografia 1ui Hladkîi, scrîsă de fiul s·ău în „Russ.: 
l<aja Starina", Februarie 1881, nu face excepfie dintre aceste izvoare 
inexacte. 

Având acestea în vedere, 1'. Condratovici, cercetând ist9ria Şi..
ciei transdunărene, s' cJ folosit de liferatura poporană, amintirile şi îsto= 
risirile băfFânilor µcraineni din Dobrogea. Acesta a cules vr' o 70 
cântece poporane istorice, dar aceste cântece se referă mai mult la 
distrugerea Siciel şi la 6'1uJarea ei din Ucraina în delta Dunărei. 

Mai mult material au dat povestirile şi amintirile; aproape fie-=
C'are bătrân a ştiut să spună ceva interesa nt dln viata Siciei tra,ns= 
dunărene; dar cel mai interesant Î'Z:vot a fost Ananie Iv. Colomief, 
în vârstă de 120 ani, fost cazac (pg. 5). 

La gura brafuluj Sf. Gheorghe sec găseşte uî\ sat de pescari 
ucraineni, Catârlez. Aici s'au refugîat Ucrainenii din Rusia până 
la sfârşitul secolului trecut. Acolo s'a întâlnlf în anul 1881 Th. Con: 
dratovid cu u·nicul reprezentant viu al Sicid transdu·nărene, C .;lomief. 

Amintirile acestui om conţin aproape fot timpul e,.xisfenfei Siciei 
transdunărene şi ne dau pesibilitatea de a ne reprezenta viata socială 
a acestei com.unitiji Găiăceştl (pg. 5 -6). 

Colomiet spune că au venit la el străini şi J..-au întrebat deşpre 
comorile Cazacilor, a.ar el nu ştie nimic despre ele; dacă ar fi ştiut, 
ar fi scos singur banii (pg. 6). 

Când 1'. Condratovici J.;a rugat să povestească c~ ştie, pentru 
a not.a totul, el şi:a înc~_put povestirea dela formarea statului ucrainean, 
din secolµ! al IX, 1<1 K iev (pg. 7). 

Colon1iet nu ştie să cifeascii, Jr1r a auzit dela altii istoria Ucra.,,. 
inei după cârti ~l şi..-a format cunoştinfe îstorice destu·l de bune ca 
pentru un neştiutor de carte (pg. 10). Hagiografia, cântecele poporane, 
povestirile dela bătrâni au complectat cunoştinfele lu i (pg. 10). 

Colomi'ef s'a născut în satul Pişcana.:Mare, apr.oaee de Balta, 
pe la anul 1760,-62 şi în timpul primei intâlnin cu T. Condratovici, 
în anul 1881, avea 119 ani. Doi ani înaintea morţii Ecaterinei 11 ... a, 
adică în anul 1794, a fost recr'uta! şi a fugit di'n armata rusă în anul 

, t, 
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1802 (pg_ I 1). Cu 15 tovarăşi a plecat din regiunea Odesei la Nistru 
ii trecut în tar-a Turcilor şi a servit la un Turc cinci anii ca pescar. In 
anul 1807, în timpul războiului ruso„turc, a plecat la Ismail şi de-=
acolo în Moldova, unde a rătăcit până la 1811, când în Principate 
s 'a făcut <:ontrolul locuitorilor de căfie com.isiu nea compusă din dele-= 
gatH ruşi, turci şi românL Cei refugiafl au declarat că sunJ supuşi 
turci şi au f-0st trimişi la Seimeni, sat mai jos de Silist:ra. unde 
se afla atunci sediul coşului zaporojan (pg- 12). 

j\stftl după 9 ani de rătâcire Cqloinjef a ve,,lf la S.icie . 
De atunci Colomief a participat la viata $idei transdtt nărene şi 

din cauza aceasta amintirile lui sunt de mare valoare. Impreună cu 
al}i Zaporojeni a participat la expedifla contra Necrasov(ilor, la mue 
tarea din Seimeni la gutile Dunărei, mal înfâ1u la Catârlez şi pe urmă 
la Dunavă{. La c;_ele din urmă expedifii ale Zaporojenilor Colomiet 
n' a luat part,e, afară de o singură expediţie la Constantinopol, care 
î11să n'a avut caracter militar (pg. 12). In anul 1821 C·olomief s'a 
întors în Rusia, probabil ca să nu ia parte la expedifia Turcil..ir 'îm" 
potriva Grecilor, cum a făcut şi 1n războiul contra SârbilorJ cânâ a 
trimis pentru el Un alt soldat~ plătindu"'! cu bani. S'a 'întbrs înapo,i i_n , 
anul 1828 ('pg. 13). Colomiej ;i trăit 'în Catârlez, dar în ult::mul an 
înai11fea morlii lui s'a mutat în Dunavătul de Jos, 2-3kin dela Du"" 
nav.ă(ul de Sus,. unde a fost Sicia . • A. trăit acok, la Tirnoş Colon1iî=
cenco Jpg. 14). Colomief n'a jucat un rol însemnaf între Cazacii Si'~ 
ciei şi di11 caL1za aceasta lipseşte în povestîrile h,ii eleme11tul ~ers91tal, 
dar aceasf,1 ridică valoarea spuselor lui, căci el ,i" a a.vut nid un motiv 
să povestească lucru_rj neadevărate. Părerile lui asupra vieţii Zaporo..
jenjlor transdunăreni sunt pesimiste, deci lipseşte şi idealizarea nena" 
1urală fpg. 15). 

Colomief spune că Zaporojenii au primit la înaepuf loc1;1ri în 
Bu_geac şi apoi, sub conducerea lui Holovafei , at:1 fost trimişi la Cuban 
(pg. 15) şi din cauza aceasta au plecat din Slobozta la Herson. Acolo 
s'au împărfit în trei părţi: I) o parte a v.enit aici în Turcia,, 2) a doua 
a plecat la Malta şi 3) a treia parte a rămas sub Ruşi, fl.i 11d trimisă 
la ·cuban (Caucaz) şi a format Căzăcimea dela C.iornomore (Marea 
Neagră). 

Cei cari au plecat la Turci s'au îndreptat pe Mare la Akkerman, 
care e-ra atunci sub stăpânirea turcească (pg. 16). In această poves-" 
fire trebuie observat că fim-pu l e migrărfr Zaporoienilor -dela Dunăre 
este an1ânat cu 16 ani, dacă ne referim 1a lndicafille lui Skal}<ovski. 
iar cauza este nu fapt'ul distrugerii Sicl'ei în anul 1775, ci mu..
tarea Zaporojenilor la Cuban (pg. 16). Afară de aceasta i-nai este în 
această povestire un eveniment de.spre care n' avem nici o indicaţie 
nici la Skalkovski şi nicăeri în alte _izvoare şi anume mutarea unei 
părfi a Zaporojenilor la Maifa. Când comparăm această parte a po~ 
vestirii 11,li 8olomief cu spusele lui Skalkovski, că după qistrugerea 
Sicki, eam 5.000 de Cazaci au fugit pe bărci în josul Niprului în 
imperiul turcesc şi, ac.ole li s'a îngcăduif să se aşeze în delta Du11ărei,, 

' 
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şl când obse.rvăm că, dupa spusele lui Colomiet, a venit numai. o mică 
parte de Ct1zaci Ja Akkerman dtn Herso11, poate 200 sau 300 oa..
metri (au fost numai 1 O luntri), _afund ajungem la concluziunea că, î11 

afară de o greşală cronologlcă, i!vem la Colon1iet şi un amestec al 
faptehi,r- Ptobaril Colomie.t a auzit ceva despre despărtltea u11ei părti 
din Cazaci în fin1ţ:rul mutării din Slobozia la Cuban şi a âmestecat=o 
cu migratiunea cea mare a Caz<}ciler dtipă distrugerea Siclei, rare 

· era î11sotlfă de un trafat al Za:po.rojenilor cu Turcii în privlnta condi.:e 
tiunilor rnutătii Zaporojenilor la gurile Du11ărei. Desigur că rnuf.area 
Zaporojenilor nu s' a făcu t deodată, ci a durat mai multi ani tJYg. 16). 
Una din aceste 'mutări îi esf;c cunoscută lui Colomiet şi °€I a arneste..
caf..-o cu prima matare dfipă distrug0rea Sicie'i (pg. 17). Cazacii cari 
au părăsit Ucraina şi au fqgit la Îurcî (1775) au luat cu ei numai 
icoana din biserică, insignele mJlltare şi documentele zaporoje1îe (pti.: 
mite din partea Polonilor, Ruşilor şi N emtHor) (pg. 17). 

Un alt cântec pepular din Tulcea, auzit dela Isidor Teliha, v0r"" 
beşfe despre plecarea dela Dunăre dup·ă mutarea :Zaporojenilclr dela 
Nistru l.;i Cub.an şi motivează aceastl mutate cu luarea pământurilor 
dela Zaporoîet1î, care pământuri Je,,..au fost luate în Basarabia şi ~u fost 
date moşierilor (pg. 18). 

La Akkerman au stat Zapor.ojenii o săptămână. D.e aici au trimis 
la Constanti11opol o delegatle compusă din 40 oan1eni, - câte un 
om d~la flecare curenie (Sicia era îmţ1ărţită în 38 de curen11, un fel 
de locuinte) - ca să obth1ă dela Sultar1 permlsiu11ea să ocupe delt~ 
Dunărei. Prin a;cest număr mare al d.elegatilor Zaporojeni au vro,it să 
c:oi'1v1ng.ă pe Sultan că aproape tofi Ca.zacii vreau.să se mute în Turcia, 
adică câte o mie de oamen'i din fiecare curenie. Numărul lor a fost 
mult mai mic. Mai târz1u numărul eazacîlor aiunse in deltă şi la cifra 
de 40.000, ddr atu11ci numărul lor a fost muli mai mic (pg. 20). 

Nu se ştie dacă CazacH au vru t să î11ş.ele pe Turci în privinţa 
numărului lor1 cum au făcut adesea oti mai târziu, c;i să obtlnâ -mai 
multă hrană şi s0ld-ă, sau poate că au vrut numai să anunte că nu= 
mărul lor va fl în viitor atât de mare (pg. 20), însă Turcii nn s'au 
grăbit cu primirea Cazacilor „sub înalta mână a lor", căci ei ştiau 
că Cazacii nu su11t un element stabil şî' că sunt legati de Ucraina 
şi chiar de Rus1a prin r.eligia lor. Există şi un cânt~c poporan ucrainean 
în care se exprimă această neîncredere ii Turcilor, numai că nu se 
ştie dacă acest cântec "Se referă la distrugerea Sidei în anul 1709 
(după lupta dela Pultava) şi la emigrarea de atunci, sau la distrugerea 
Sicki în 1775, fiindcă tocmai în anul 1709 1-'arul n> a vrut să primească 
pe Cazaci îp .Rusia, iar în anul 17.75 a vrut să mute pe Cazacii din 
Zaporoje. Pe de altă parte situatia socială a Ukrainei în cântecul de 
fată coresP.unde mai mult cu a doua distrugere a Siciei di11 anul i 775 
(pg. 21-22). Insfârş_it au obţinut pern11siunea, delegatii au jurai în 
numele tuturor Zaporojenilor şi după înfoarcerea deleti;aţil"Or la Akkern1an 
Zaporoje;;iii au pornit la drum (pg. 22). , 

După povestirea lul Colon1iet ît:1să se observă că Zaporojenii n'au 
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plecat în fara turcească, în delta Dunarei, ci s'au ridicat în sus pe 
Dunăre şi făcând un tra,taf cu împăratul austriac, s · au aşe:i:at în „tara 
Nemfilor". Lângă Serbia, spune Colon1ief, ~sfe oraşul Panc.iulova 
(Panciova) şi ei s 'au aşetar acolo. Acolo.:i aşa ; pe deoparte Serbia 
şi peste Dunăre „fara Nemfilor" ! Atât mut;;rrea Zcrporojenilor .în finu"" 
!urile austriace cât şi locul şederii lor sunt arătate. p.rin povestirea lui 
Colomiet destul de precis ; diferenfa cot1stă numai în priviI1fa crono-" 
logieii căci Colomief amestecă plecarea ·zaporojer~ilor în Turcia după 
mutarea lor la Cuban, cu plecarea în Turcia in anul 1775. Jntr'adevăr, 
avem ştiri că Zapor0jenii ernigrati în Turcia s' au îndreptat, prin co=' 
mandantul garnizoanei ausfriace din Iaşi, căpitan Budeus, către gu=
vernul austfrac cu rugămintea (pg. 22) c-a să le dea locuri de aşe= 
zare în finuturlle ausfriace. 

Propunerea a fosf primită şi Zaporoj€nii s'au mutat prin TraA..
sJlva1)ia şi Ungaria în locurile destinate pentru ei, în Banat, pe malu"' 
rile Tisei) în comitdul Baci lângă oraşul lenta, 111 baza tratatului Za..
porojenii au primit locurile pentru veşt1icie ş1 erau obligafi să dea 
ajutor militar îi) vreme de războiu. Zaporojenii au păstrat autono111ia 
lnter11ă cu dreptul de a alege pe coşavei şi pe afaman1i de curenii·, 
de a împărfi intre ei pământurile, de a se judeca cu judecători proprii 
şi după obiceiuFile lor militar_e. Ptoprietăfile nafionale ale Zaporojen1lor 
au fost deasemenea recunoscute de către imperiul austriac, începand 
cu straiul şi sfârşind cu annătur,i. Numărul tuturor emigranfilor a 
fost, după ziarele austriace de atunri ş1 după o carte scrisă de ofiferul 
austriac I--Iendl9vici, cam 8000 sufiete şi prima colonie a lor a că: 
pătai numele Setscha. (Vezi Kievskaja Starina, Iunie 1882 p.g. 549-
552) (pg. 23). 

Soarta Zaporojenilor mutafi în Banat nu este cunoscută p,e baza 
izvoarelo.r istorice. Presu punereci I ui Holovatchi că Zaporojenii s' au 
stins di.n cau_ză că nu s'au căsătorit, n'.:ţre nici un temeiu. Nu.-i posibil 
de a admite presupunerea autorului observafiunii citate ma i s,i1s în 
K'.i~vscaia Star1nQ (vezi pg. 15 jos) că urmaşii Zaporojenilor s' a·t.ţ 
păstrat în Banat şi până în prezent ca populatiune ucraineană a sa.,
tului Cheresturi, în comitalul Baci. Noi ne 1r1irăm cum V. A. (autorul 
articolului din Kievscaia Starina), numind pe Ucrainenii din Banat 
urmaşi ai Zaporojenilor, n'a obs2rvat că în articolul citat de el (Pismo 
z Prosvite, L,vo,v, 1 Ianuarie 1/;l79, partea I, pag. 4) se spune clar 
că aceşti Ucraineni au părăsit îna inte cu o sută de ani munţii Carp<!fi 
(Îranscarpartra, Ucraina traBscarpartină, care aparfine Ceho::Slovacier) 
şi s 'au aşezat îr;i valea roditoare de lângă Cheresture1 şi n 'au părăsit 
limba lor n1aternă, riici scrierea, nici religia lor (pg. 23). 

S~ vede înşă că aceşti colonişti vorbesc dial,ectul Ucraine,,. 
nilor transcarpatini, i,H nu lin1ba ue:raineană curată, cun1 au vorbit 
Zaporojenii âepe Nipru şi cun1 spune autorul articolului din „Kiev,,. 
sk.:tia Sta rina" despre Ucraineni din Banat, fli nd peste puti nf ă să nu 
ştie acela cât de mult se deosebesc aceste doi1ă dialecte ucrainene. 
unul d~ altul. Admitem, se înţelege, că o pirte din Zaporo}eni a ră: 
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mas în Banat, amesfeE:ându..,se cu coloniştii transcarpatini, însă cea 
mai mare parte din Zaporojeni, în conformitate cu spusele lui Co= 
lom.iet, au plecat din Banat şi s'au aşezat în Seimeni. Această presu"' 
punere este cu atât mai verosimilă, €U cât Seimenii se găsest pe dn1" 
mul dintre Banat şi Dobrogea, unde Zaporojenii n 'au putut să se mufe 
îndată după plecarea l-or din Ucraina la l TI5 (pg. 24). 

N'avem nevoie să acceptăm motivul legendar. după care Za=
porojenii au fost siliţi să părăseasoă Banatul (pentrucă un oarecare 
Eancio ar fi omorât pe rr~poafa regelui german.=austriact însă 1nutarea 
lor la Seimeni, după părerea noastră, este complect verosimilă, căci. 
şedere.a Zaporojenilor la Seiineni nu poate să He pusă la îndoială. 
(p_g. 24). 

Rămâne nun1ai întrebarea, unde erau ZaporGijenii în-1infe de mu: 
tarea ler în Banat, adică înainte de 1 r88? De obiceiu se spune că 
Zaporojenii, după plecarea din Rusia, s'au aşezat în delta Dunărei şi 
anum~ pe insula Ponfis:Leti, c;are s·e găseşte între gurile Sulina şi 
Chilia. Se arată chiar . câmpul Hedrill~Bohaz (?), la malul Dunăfei, 
unde ar fi fosf locul Sidei.:Zaporojene. (Maferi.ale pentru geogr. şi 
stafistiea Rusiei, strânse de ofit. stnb. generale. Ţinutul basarabean 
scris de căpit. Zasciubf, 1862, pg. 529 cu referintă la spectrul hrono=
logic al istoriei tărilor novoruse II, 116) (pg. 24). 

Aceasta S'e conf1rmă în oarecar~ gratl şi prit:1. notita lui Levcenco 
(Kîevscaia Starina, Mai (?) pg. 344-345) în care acesta, după spu-= 
sele unui oRtcr cunoscui care a fos't la Letea în tin1pul ultîn1ului 
războiu, indică s.atele Letea, Satu nou (Satanov}, Perevoz şi altele ca 
locul şederii Zapororenilor, cari ar fi dat denumirea înfregei insule 
(pg. 25). Dar nici în an1intirile lui Colon1iet, nici Îfl cercetările noastre 
nu găsirn confirmarea acestei păreri. Noi n'am vizitat personal -Satele 
arătate de Levcenko, dar, fiind î1;1 Sulina ( l O km. dela Letea) şi în 
toată Dobrogea, ne.:am întâlnit cu multe persoane care locuiau pe in..
sula Letea în satele susnumite, sau care au k,cuit înainte acolo şi au 
cunoscut aceste locuri şi dela nimeni n'am auzit că acelo au trăit 
Z.aporojenii în ri1od compact; şi, în general, în întreaga deltă a Dunărei 
şi in Dobrogea noi n'am găsit nici o amintire de aşezarea acolo a 
Siciei Zaporojenilor înainte de mutarea ei din Seitn~ni la Dunavăt, 
adică până la 1812~1823 (pg. 25). 

Dacă unii dintre locuitorii 1;.,etei şi alfor sate au spus ofiteru]uj 
rus că slint moştenitorii Zaporojenilor, aceasta era foa rte natural, 
căx;i este greu de găsit în aceste locuri măear un coltişor unde ~ă nu 
fi fost Zaporojeni, cari au rămas în delta Dunărei până în anul 1828., 
şi unde n 'ar fi urmaşii lor; afară de a.ceasta şi acum se socoate drept 
o onoare de a se trage cineva din Zaporojeni, aşa că şi emigranfii de znai 
târziu se fălesc cu această btigină. Astfel existenta Siciei zaporojere în 
delta Dunărei până la începutul sec. XLX nu est~ sigură, cu atât mai 
mulf cu cât~ făcând cunoştintă cu geografiia şi conditiile vietii acestei 
regiµ ni, este greu de admis că în aceste locuri, pe la sfâ(şitul secolului 
X VIII, ar fi fost posibilă o colonizate atât de numeroasă ca Coşul Zapo..:-
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roje-nilor (pg. 25). La gurile Dut1ărei şi în prezent, afară de Vâlcovr 
Chilia, , Sulina, Catârlez, Cara:Orman şi Dunavăf, toate localităţile 
sunt numai aşezări ale pescarilor ; locuFile citate au fost ocupate de· 
Necrasovfi, sau n' au fost bwne de locuit pentru un număr mai mare 
de locuitori {pg . .25); în orice caz, în aceste locuri n'a rămas nici o. 
urrrtă de amintire despre existenta în acele locuri a S'icieii cu toate 
că amintirile despre Zaporoje11i sunt î1'ică vii în întregul fi1îuf. 

Având aceasta ' în vedere, trebuie . să presupunem că timp de 
1 O anl, înainte de a pleca în Banat, adjcă pân4 la 1 ,85, Sicie regu=
lată n'a eX:istat la gurile Dunărei $i că Zapo.rojen1i -au trăit în cete 
mari de pescarii fl1nd imprăşfîati prin întreaga deltă, dar m<ti ales 
lângă li1nanurile basarabene, lângă Vâlcov, Chilia, Letea, avându:şi 
poate centrul în n1ai su..<i. menj\orraful I-!edrille-=B.ohaz, pe care n'am 
putut sa..-1 găsim pe nici o hartă (pg. 26). 

Presupunerea noastră despre dislocarea geografică a luporoj-e.: 
nilor o facem pe ha2:a spuselor- lui Colom1ef, anume că în fin:;,pul 
şederii Zaporojenilor l.a SeinHini, ei plecau adeseori în aceste Jo,,. 
calităţi cu in~frumente de pescui( şi că aveau acolo chiar aşezări 
mici de pescari. Zaporeijenilor le:a fost însă greu $ă trăiască fa gurile 
Dunărei la un loc cu Necrasovfii bine oi<gaiîizati şi de aceea au 
fos-t nevoifi să se mufe îi1 Banat.' C) parfe d in Zaporojetii au rărn:as 
totuşi la gutile Dunărei, înt11ucât avem indicafiui~i că în anul 1806, 
1a invifafia generalului Mihelson,· o parJe din Zaporojeni s'au întors 
în Rusia şi ati format regimentele „dela gura Dunărei" ('pg. 26). 
l Notă: Aici trebuie să adăugăm că de11umirea Sidei za-porojene frans.,,. 
<ilunărene „ S1cia delă gurile Dunărej" de V. A. este c0mplecf greşită 
şi poa re să Rrovoace numai 11eîntelegeri. Sicia tra11sdunareană nu s"a 
11umit astrei (Sicia dela gurile Dunătei-Ustidunaiska Sicz) niciodată, eh 
numai Sicia transdunăreai-,ă - (Zadunaisca Si<'.z). 

Această clenun1ire apare şi în cântecele istorice din Dobrogea. 
Denumire,1 @ficială âe Cazaci dela gurile Dunărei (U~ti~unaiski Cozackii) 
s' a dat cu ordin ul din 20 Februarie 1807' soldafllor ca~aci alcătui fi din 
Ţigani, Moldoveni şi Sât:bi şi chiar din Zaporojeni reîntorşi din Rusia 
dupJ înde1nnul lui Mihels.on şi cari au fost denumifi nrai târziu .,Ca"' 
zacii akmanhitski" sau în litnba poporului „Caz<Jcti manhinski" -
(Materiale pentru ~reo~rafia şi statistica Rusiei de Zaszczuk : Ţinutul 
basarabean pg. 530)] (pg. 26). · 

In ceeâ ce priveşte rnotivul en1igrării Zaporojenilor în Banat, credem 
că luptele cu Ruşii necr.asovfj, care au durat şi după mutarea Zaporo.= 
jenilor la Seimeni până la înfiinfarea Siciei la· Dunavăf, lămuresc des.tul 
de bine dece Zaporoje1îii n'au putut să loctliască în deltă şi au fost
nevoifi să.,;şi caute alte locuri, în care însă n 'au rămas decât p,enlru 
scurtă dţ1tată (pg. 26-27). 

l<.evenii)d la povestirea lui Colomiet, vedem că Zaporojenii plecafi 
din Banat au fost nevoiti să cea ră dela 'furci un permis de a=şi inF 
fii1lfa Coşul în Seitnenii: Veohi, între Silistra şi I-lârşova. Acolo a f0st 
Sicîa până la anul 1812. Istoria ei a rămas pentru n0j nelămurită 
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.aproap~ tot timpul functionării. Ea începe să se clarifice nun)ai cu .1nuJ 
1811, ct1 povestirile lui Colcmief, care abia atunci dl!vinc zaporoj.:tn. 
Din aceste povestiri rezultă că în Seitneni n' a f<>st Sicic ade,·ăfată, 
organizată dnpă toate regulile traiului n1ilitar=-ftăttsc (ClUD a fost pe 
Nipru şi li:I Dunavăt) şi că Zaporojenii au socotit şederea lor la Seimeni 
ca provizorie (pg. 27) . ,. L a Sein1eni n' au trăit Zaporojenii într' un loc 
~ au locuit în Seinleni, la Partocali pe lglita.. .. Au trăjt 1n b~rdeie ... 
Sicie a,devarată n'a fost ... nu aşa ca aici {la Dun.1văt), spune Colon)ict. 
Ocupat ia prjncipală a Zaporojenilor a fost şi la S ein)eni pc:scui!tJI. 
Ei aveau -pe Dunăre şi pe Iglita pescării ('?) s.i pc lângă aceasta eşi;-iu 
în cete şi la gurile Dunărei ,Şi la Mare (pg. 27). Din 1ntân1plările 
ce s'au petrecut înaintea intrării lui Colemie.I în Sicie avern numai 
mărturiile lui despre războiul ruso:turc din 1807 -1809 şi despre parti.:
ciparea în acest războiu a Zaporojenilor în calitate de supuşi turci. Cu 
prilejul acestui războiu, Z.aporoje:nii au fost' chemati in cetatea Rusciuc, 
unde s'au prezentat sub conducerea Coşoveiului de atunci Sa1niilo 
Kalneholotskii. Comandantul ~use:iucului era Omer=-Paşa, care cu=
noştea bine pe ZaQorojeni şj ... i iubia. Prietenia lui fată de Zaporojeni 
şi=-.a arătat..-o şi prin aceea că a indus în eroare Poarta, comunicândtJ: i un 
număr de Z.aporojetii veniti la Rusctuc cu n1ult mai mare decât era îi1 
realitate, ca să capete rnai multă soldă şi mai multă hrană pentru Za-= 
porojeni; desigur că nu s'a uitat 1rici pe el însuşi (pg. 27). 

Când începură operăfiunile ,militare! situatiunea Zaporojenilor 
de:veni. foaTte gr~~. _ f?up~ I?teg_~tirea h~~1urilo~ ~ent~ll bon1bardarea 
malului unde se 1ntansera Ruşn, Turcu hotarîra sa dea u11 atac 
pentru a.:-i goni pe Ruşi din pozitia lor; pentru acest atac ati fost 
destinati în prin1ul rând Zaporojenii. In felul acesta comandantul rus 
a flă despre prezenta Zaporojenilor în armdta turcească şi în: 
cepu sâ facă demer&uri secrete ca ei să treacă de partea Ruşilor. 
După spusele lui C·olomiet, Zapor0jenii atl declarat neutralitatea, adică 
ei au pron)is Ruşilor că nu ,;,or tinti în armata rllsă, ca să scape de 
primejdia de a fi omorîti cu totii în atac. [ntrucâf. aceste cu vin te s umt 
adevărate nu se ,Ştie, dar din c01;tinuarea războiului se vede că Zapo.=
rojeni s'au luptat împreună cu Turcii şi că o parte din ei, 200-3QO 
oameni, au fost luati prizonieri de către Ruşi (pg. 28), lucru ce nu 
s'ar fi întâmplat, dacă ar fi fost vre o înte-legere între Z~pQrojeni şi Rusi. 

Zaporojenii prizonieri au ajuns până în guvecnământul Kursk 
şi după încheierea păcii au fost tesfituiti 'Turcilor. Pe drun1 au prin1it 
la Kiev., pe11fn1 biserica Siciei, ca dar:. qdăjtlii (hDbrăcămintea pentru 
preot), crucea şi evangheli~,. Astfel vede'n\ eă legătura Zaporojenilor 
cu Ucraina a fost continuată şi aceste l<1gături au fo::.t înt:retinute 
niereu (p~. 2l.l). 

După pacea defo1itivă, în anul J 8'1 I, s' a făcut în Moldova şi 
Valathia controlul locuitorilor prin c61nisia n1ixtă, compusă din repre.:
ze11t,1ntii guv~1·nului turo,beşlegi, ai guvernului roniân..-serdari şi ai gH..
v~'.rnului rus,co1nisati. 11 Veni,iu într' un sa~, povesteşte Colon)ief, chen)au 
priinarul, Convocau loc1.1itorii .şi întrebau ai cui supuşi su(1t? Celor ce se 
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d1.ccbr,1u supuşi turci li se elibera un bikt'de liberă circulatie ~chicichiz), 
„scri.1 cc, .1 pe genunchi şi"i d a ", şi afară de această hârtie se dădea 
şi cJt~ un „t:nzluc " sau ,,stoparnic" (atunci acei bani au fost mari 
r~,1 p0fco.l,~a unui cal) şi lrinlit<:au câte 60 până la 80 oatneni în „postt1l 
sarb" in f.~ta Si!islrci; pe Moldoveni şi Valahi îi lăsat1 la locurile lor, 
m.r p~ Ruşi îi tri,n~tea t1 în patria lor ~ acolo s0 cerceta cine a fugii 
dcl(l boi\!fi, trio1-itandu..-se fiecare de tinde se găsez. fugar. Se întelege 
cJ l1ccst control nu s'a făcut cu toată strrcteta, căci v~de,n că m11\~ 
rrfugiati ;n1 avut posibilitatea să s~ declare ca c(tăteni lun::i. (Colotnief 
'insusi a fost dczcr~r din annata rusă). Pentru Sîcie controlul a fost 
f\)art..: fol{'Si,t('f I căci astfel s ·a 111ărit numărul Zaporojenilor (pg. 29). 

Şi Zaporoj~nii aveau nevoie de un număr mare de soldafi, 
căci îi aşhq~ta o luptă lungă şi crâncenă pentru ocuparea loctlrilor 
dda gurii~ Dunăr~-i. Pescuitul şi vâna1ul an fost totdeauna ocupatiile 
principale ale Zaporoienîlor dela Nipru şi au fost izvon1l fundament.al 
al \'h.•tii lor, căci prada de răLboiu era nt1n1ai un izvor ocazional şi de 
ca nu se î1npărtăşi,n1 decât cei ce luau parte la [upte. Zaporojenii 
dela Nipru i.şi î1npărteau în tî'eca r~ an, după cureni, limanurile pentru 
prindcr~a pcşteJui ; pescuiau şi sărau pe~tei.e', pregătjau blăni de ani.r 
mak şi erau furnizorii princip~II de blăni şj peşte în toată Ucraina, 
aşa că după distrugerea S~crei vechi, in anul 1709, hatmanul Skoro"' 
padski ceru Ţarului Petru ca să le fie îngăduit Ucrainenilor să facă 
n~ t cu Zaporojenii plecati în tint1furile turceştî; pentru a cut:npăra 
dda ci pe$te şi bllni (pg. 30). 

De aici se ,:ed~ că Zaporojeftii ,,eniti 1n delta Dunărei erau ne= 
""iti să,,,şi caute locuri unde ar put~a să se ocupe cu îndeletnicirea 
lor obişnuită şi de aceea delta Dunărei a fost pentru ei un loc foarte 
căutcif $i. dorit. 

Ace.astă deltă însă era ocupată de o populatie bine organi~ 
zată, care ştia să:şi apere interesele; ac~astă populatie erau Nekrasovtii. 

Aceşti Cazaci schizrnaiici, depe Don, ad11şi în del1ă de cJtre
Necrasov, au fost găsifi, după spusele lui Colomieţ, într'o stare cu 
totul sălbatecă; ,.n'au arat şi n'Bu semănat timp de trei ani, au n1ânca1 ' 
.,papură'' şi nişle „nuci de apă" şi . cind an v-enit Zaporojenii, 
ei (Necrasovtii) erau singurii st;pâni ai deltei. Se h)te)ege că ei 
n'au fost inultumitl de sosirea Z.1porojeni!or; dar Zaporojenii din 
Seimeni atl eşit în fiecare an în deltă la pescuit {pg. 30), (inându.=sf 
rnai n1ult în părfile gurilor Chiliei. Neînţelegeri înfre ei au fost chiar 
del.a început ş.i cu timpul at1 crescut mai- mult până ce s'au tranS 3 

forn1at in adevărat războiu. Colorniel · povesteşte astfel despre cauza 
războiului; la Lipoveni (adică Necrasovti, căci Colomiet îi numeşte 
numai Lipoveni, cu toate că denttmirea de Lipovt>ni apatfine coloniştilor 
ruşi de rnaî târziu), trăia un călugăr fără pantaloni _;- căci călugării 
lipoveni umblau fără -e_antalcni, numai in nişte cămăşi. lun_gi -, care 
trăia intr'un stejar !a Caceatin, aproape de Dunăre-, lâ11gă Cstârlez. 

S1~jarul avea trei ramuri ce se întindeau it1 laturi departe de 
tulpină. 
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Acolo i~au făcut Lipove11ii un cuib călugărului, iar sub stejar 
au clădit o căsuţă. După moartea .lui l"att aşezaJ în stejar şi l=au 
acoperit cu o stofă roşie, ca să fie oseminte sfinte. Un cazac, Pfeteca, 
care umbla pretutindeni, antncă osemintele din stejar, le murdări, 
luă stofa şi plecă. Lipovenii au aflat aceasta ş i 1„au prins cu aju:
torul vrăjitoarelor care J„au ad~menit şi, aducându.el ia P reslau (lângă 
Ceatalul Sulinei, unde Dunărea se desparte în gurile Sulina şi Sf. 
Gheorghe),.l=-au răstignit pe cruce şi apoi I.o-au aruncat în Dunăre. ln 
Sulina }: au prins C-irecii; ac,eşfia au chemat pe Ci!z:aci, cari 1„au re: 

· cunosc1,1f (pg. 31 ). • 
Aflând despre omorul lui Pre!eca, Coşoveiul Cazacilor veni dela 

S~imeni şi cent satisfactie de la Necrasovti. A.ceştia s' au obligat 
în scris să plătească o su mă oarecare de- ba1ii, dar după plecarta lui, 
au regretat că nu l:au omorît împreună cu toti Cazacii iui. Coşoveiul 
aftă despre aceasta şi hotărî să se răzbune, folosindu:se de· acest 
pretext ca să înceapă luptele pentru ocuparea îotregei delte. Inainte 
de a începe operatiunile de luptă, Coşoveittl se 1ndreptă cătte cei 
trei Paşi ce guvernau atunci Dobrogea: Abriam.-Paşa din Tc1lcea, 
Nazir=Paş.a diiî Sulina şi Hiba:Paşa di1\ Babaiiag, vorbindu"le aces"" 
fora 11u nttmaî de răzbunarea lui, dar şi despre izgo11i'rea Necra-sov"' 
tilor. După spusele lui Colorniet. Paşii ar fi răspuns: dacă aveti 
e_utere, dati..-i afară .la drac~!.; , după _cttvintele tt11~ti a}_f ~ă_ftân_ din 
'fulee-a, Gsta p Oanciuc, Paşu s ar fi mirat de aceasta vra1maş1e d111tre 
coreligionari şi şi=-ar fi exprimat de,sinteresarea con1plectă fată de această 
ne-1ntelegere şi luptă dintre dânşii. 

„Aici unde a fost Sicia, povesteşte Ostap, aici locuiau Lipovenii 
şi Cazacii au spus Paşei ca să le permită să gonească pe Lipoveni. 
,,Acesta Ca'ldC şi acela Ca zac şi su1Heti creştini ! ". Dar Caiacij au răs: 
puns: Lipovenii nu sunt creştini ca şi noi. La aceasta a răspuris Paşa: 
„şi acesta ghi a\ţr şi aci~la ghiaur ; dacă a veti putere, luptati„vă". După 
diferite pe-rtractări cu Pa_şii, Coşoveiul Samiilo Ka!Bebolotski s' a întors 
la Seimeni şi a comunicat Cazacilor despre actiunea sa în contra Ne..
crasovţilor. Cazacii din delta Dunărei de asemenea au fost înşfiint?1ti. 
lndată după sosirea Coşoveiului la Seimeni att şi rost expediati Ca.,.. 
zaci împotriva Lipovenilor; un grup de 80 Caiaci au plecat pe malul 
stârig al Dttnărci; t1l doilea gn1p, mai mic, dar având 111tre ei renurniti 
haid.ttci ca Kovalac, Lalem, Kiriuş:ca '?i Cho;,,il.a Macovetchi: au plecat 
pe malul drept al Dunărei, prin sate şi att on1ortt pe toţi Lipovenii. 
Arnd1\două grupurile s'au unit la Vâlcov, t1.t1 sat sitttal pe malul stâng 
al le>ratulu! Chilia, înainte de vărsarea în mare. Acolo s'au strâns 
multi Zaporojeni. Lipovenii din sat.ele dit1 111prejurimi au foBt omorîfi. 
De aici au plecat Zaporojenii spre mare la Por.tita, care uneşte lacul 
Razim cu mare><l . Ei au vrut să atace satele Lipovenilor, Sarichroi1 

Jurilofca şi Jltele ce se găseau pe malul Razimului şi. în caz de ii: 

bândă, s.ă atace ce.nti:111 prin ci ral al Lipovenilor dela Dunavăt. Tre.= 
când Portlfa, ai1 observai că Necrasov(1i s'au pregătit de ap~rare şi 
că au Str:1ns puteri in~em11ate la Cucittc, 111 apropiere de Chiustendji. 

• 
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Cazacii s'au pregătit pentru defensivă, având în vedere puterea 
mare a Lîpov~nilor şi Rentru acei}sta au ;nai aşteptat şi ajutor din 
Tulcea {pg. 33), Când au vei:1it Cazacii şi Turcii, Zaporojenii au 
început măcelul Lipovenilor. La Sar1chioi Lipovenii n'au avut patere 
să re:z:1ste şi CazacH l=au ocupat uşor. 

Spre Dunavăt Câzacii n'au plec,at,-(Lipovenii strânseseră acolo 
multă armată) - cj s' au întors la Tulcea. Astfel Caz.acil nu şî..-au 
ajuns sc~pul lor principal: luarea DunavătuJui. La Tulc:ea au făcut 
un măcel groaz.nic: trei zile au omont la Lipoveni, până ce n'a mai 
rămas nici unul. Amintirea acestui măcel s'ar fi pă,strat până în zilele 
lui Condratovic-i; iar la un bătrân din SariGhioi ar fi rămas descrierea 
tuturor peripetiilor acesteî lupte (pg. 34). 

După măcelul din Tulcea, lupta între Ucraineni şi Rusi a i"n.:: 
cetat, adica n'a mai fost regulată şi s'a inărginif la atacuri reciproce 
intre cete mici. Aproape de, fiecare loc uscat din băltile Dunărei ·sunt 
legate- amintiri despre luptele Zaporojenih.:>r cu .Lipovenii şi interesant 
este faptul că în multe din aceste amintiri femeile joacă ro.lui principal. 

Nu lipsesc niei povestirile. f.antastice despre puterea vrăjitoriilor. 
După spusei~ I ui Colon1îet, an fost chemati doi cazaci, Kovalec şi 
Lalern la Constantinopol, probal;)Jl di11 cauza n1ăcelului din Tulcea. 
Ei au fost' achitaţi, dar Kovalec nu s'a mai intors în deltă de frica 
L1povenilor, ci s'-a stabilit la Adrianopol, (Eaderne), primind dela Turci 
50 lei lunar pân'ă la moarte (pg. 35). Mai probabile că Turcii n'au mal 
dat vaie 1 ui Kovalec să se întoarcă în deltă ş1 I .-au aşez.at forfat I a 
Adrianopol.?. Lalem însă s' a întors în deltă şi s'a aşezat în insula 
Curbia(în limanul Razim), rnconjurându„se d~ o multime de câni. 

De accştj cânio.se p0vesteâ şi îi:l vremea lui Condratovici, aşa că 
numele lui La lem e bine cu119scut în Dobrogea. Câinii erau astfel dre,:' 
sati, că urmăreau si rupeau în bue::ăti numai pe Lipoveni ; la alti oameni 
nu se dădeau. Vla'dmir Ciumac din Tulcea povesteşte că numele lui 
Lalem a fost Avem şi numai Turcii 1.,-au numit La lem, rămânându~i 
numele aşa. Lipovenii n'au putut să. se apropie de regiunea unde 
locuia Lt1lem, tăci cânii îi rupeau în bucăti. 

Aceste lapte au slăbit complect J;)µferîle Li2._0venilor, aşa că Za,,,. 
porojeniî au hotărît să se mute în delta Dunărei. Pe la sfârşitul anului 
1812 ei au părăsit Seimenii, dar au venit numai .până la Isaccea, unde 
au fost sîliti să se opriască din cauza iernii timpurii, care a întrerupt 
coinunicatia pe Dunihe. Iarna la începutul anului 1813 a fost fo,arte 
gred (pg. 36). aşa q.ă Zaporojenii au reuşit sâ.:şi continue drumul ab î_a 
în postul mare, 1813. Ei au venit la Catârlez, au întemeiat Coşul şi 
după aceea au început construcfia bisericii (până la ferestre); -s'au 
gândit totuşi şi la ocuparea D1,1navătului. 

Ca să întelegem cle ce Dunavăful ,a fost finta lor, trebuie să 
observăm harta deltei. Muntii Balcani aji1ng cu ramurile lor până fn 
Dobrogea şi se sfârşesc cu două ramifica~i : una din ele formează 
stânca dela Tulcea, care trece Dunărea şi din cauza căreia din Dunăre 
s~ desparte bratul Chiliei; a doua formează un mic şir de mu11lî, 
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Beş.,,Tepe, ce intră îi1tre lacul Razint şi Dunăre, aproape de n1ijlocul 
deltei, unindu:se şi cu podişurile din partea apuseana a acestui lac ~ 
astfel că foNnează singurul loc uscat şi ridicat in partea nor<l.ică a 
aeestui lac in tot ţinutul 1nlăştinos al deltei, ac;;operit cu ·stuf şi bălti. 
Acei;lstă ridicătură, Beş: Tepe, dintre· Dt:i.năre şi 1nalHl nordic al •Razi=· 
n1ului, punctul .cel mai apropiat spre Marea=Neagră, unde se găseşte şi 
Dunavătul, a fost tel ul Zaporojenilor cari, ocup,ându:se aproape ~xclusiv 
cu pescuitul, au câtJtat un loc apropiat de Mare, dar ln acela.ş ti111p 1nai 
ridicat pentru locuinte, agricultură şi creşterea vitelor. In acest inţel'es, 
locul descris este singurul posibil de locuit in toată delta unde, pe în: 
tindere <le 50 knt. dela Tulcea, nu 'Se vede ni1nic afară de apă şi 
stuf. 'f oate celelalte locuri ocupate cle ea1neni, Ivancea, C.atârlez, Cior= 
gova şi c:;elelalte, ba chiar şi Sulina abia pot servi ca aşezări pescăreşti 
sau locuinle pentru câleva mii de oa1neni (pg. 37). Prin aceasta se 
explică de ce Zaporojenii au ales partea sqdicâ a deltei, şi nu cea 
nordică, inai apropiată de tara lor ; dece n.'au puti::t să, se hnpace cu. 
Lipovenii ; dece acest ·1oc a fost ocupat de Lipoveni şi dece aceştia 
!:au apărat atât de 111ult. A.cest loc a fost, di't1 punct de vedere econo1n!c şi 
strategic, pentru Zaporojeni fot atât de in1portanf ca şi pentru Ge= 
novez! ră1năşifele cetăfii ce se găseşte l'a 11/2-2 k1tL dela locul Co.,,. 
şului Siciei. Ruinele acestea există şi astăzi in fonna unui turn pe 
jun1~tate ruinat. păstrându.,,se foarte bine pătratul va lu lui lângă latul. 
I{ruhlec Foarte posibil> ~tun von1 vetfea nraî depar(e, ca şi pe locul unde 
a fost Sicia să fl fost o ase1nenea cetate, dacă nu a Genovezilor, 
atunci a vreunui alt popor, pentrucă valurile ce înconio~ră acest loc 
dinspre partea uscatului1 după spusele lui Colon1iet, nu sunt .făcute 
de Zaporojeni, ci de N-ecrasovţi ; •dar, după părEţrea noastră, ele trebue 
să tle din tintpuri şi inai vechi. După insen1,nătatea sa strategică,. 
locul Duna\'Jtului se poate co1np)'.lra cu stânca ce se găseşte la intrarea 
din lacul Raz1n1 in litnanul Babadag .,i pe care pâ11ă astăzi (tin1pul 
lui Condrafoviri) se văd rtţinele unei vechi cetâţi Genoveze ......,_ Iradia, 
sau lipoveneşte Raciia. Când ne .gân:d11n la aceasta, inţelege1n dece 
căutau Zaporo]eni1 .să goBească pe Necrasovti din Dunavăt şi d~pe po=-
vârnişul B,eş.,,. ~r epe spre Ba bada.g. în d irecfi{I râului Slava şi spre n1a=
lurik de Vîst ale Razi111\llui., ca.re ntt aveau p·entru Zaporojeni o in=
scn,nătate 1nare, linigratiunca de ntai târziu a Ucrainenilor, exclusiv 
agricol<'!, n'a căutat să ocupe aceste locuri (Dunavătul etc.), ci s'a 
indreptat spre locurile 111:ult n1ai con vena bile dela Sttd: \1 est ş'i Nord= 
Est de ~fttlcea; pentru Zaporojeni însâ, chestiunea Dunavătt1lui a fost 
'c hestia \?xistcntci lor in delta Dunărei. 

,, La C,1târkz i{au vrnt să s tea - explica Colo1niet - pen: 
ttu că1i inai bine la Dunavăt1 unde este stepă, dar aiei (la Catârlez) 
nu111ai .,,pă şi s tuf şi cerul deasupra". Intr'<ti~văr şi lângă Catârlez 
st găs~c câteva z~~ci de hectare de păn1â-nt bun păntru să1nănături şi 
tnai al~s pentru cre.şti::rea vitelor, din cau·,a sării cc"'o <:ontin ( ~ locuri 
'-~Upal'-· în vrentca lui C ondratovid de p.:'istori de 0,î - eâsk (pg. 38)~ 

Nu~i d~ n~lrat că Zaporojen ii au dat lttpte crâncene cu Lipo"' 
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venii fin1p de 2 ani şi că, după ocuparea Dunavătului de eătre Cazaci„ 
Lipovenii au emigrat în .Asia Mică la Mainos şi că luarea Dunavă: 
rului esfe întovărăşită de povestiri pline de vrăîir.)tii. .,La Lip"ovenl a 
fost un preot vrăjitor, spune Colomie·t, pe care Zaporojenii au vrut 
să:! omoare, dar nu se prindea de el nici cutitul, nici sabia ; numai 
după c.e a.u găsit cufitul in capul p~tului, au putuf să:\ omoare cu 
acest cutii : abia după aceasta au pu tut să la Duna,·ăţul, mutându=-şi 
acolo şi biserica lor". 

Lucruri asemănătoare povesteşte şi Ostae Danduc, care amin:· 
teşfe că eroul Necrtlsovtilor era Stet1ca Razim (Cazac dela Doa, omorît 
la Moscova în l6T l). "Aici unde este Sici au stal LiRoveni. $i a 
fost la ei un om Razim (după el s'a numit şi lacul). foarte bătrân, 
aşa că era acoperit cu solzi. El a fost u11 vrăjitor şi abia Cazacul 
care p.i:indea Lipovenii cu cânii (Lalem) a pufut să:! omoare (pg.39j. 
Cazqcul s' a c;1propiaJ de ci mergând nici pe usca t nld pe apă, Jar 
Lipov~ nul se ascundea. Acela a pus un picior într' o lu·ntre şi cu 
cel;ilalt mergea pe malul bălfii şi ajunse astfel la coliba lui". 

Iu'şfârşlt Dunavătul fu luat şi Zaporojenii s'au mutat în el cu toată 
averea I.or militară şJ cu biserica netermina tă . Astfel · Sleia Şi-"a găsit· 
şi şi..-a ocupat locwl ei potrivit şi a fost organizată. cum trebuie după 
obiceiurile v~chi. 

Poves.titea lui Colomie1 despre: înfiintarea Siciei este foarte 
d~tailafă şi conforn1ă cu celelalte date istorice, pşa încât nid nu mai 
trebuie să an1intim de cele spuse în această chestiuue de cartea lul 
Cea.lcovschi. Acest scriltor vrea să deducă începufwl Siciei transdu= 
nărene, cum am spus, dtn yremea lui Mazepa, dela acer Cazaci cari. 
au soslt împreună cu el la Be1lder (Tjghina). După Ceaicovschi, Sicia 
fu n1utafă la Dunavăf în anul 1800 de către co.şoveiul V a'sile Şcer~ 
bina, fiul lui Damian $cerbina, fost coşovei în anul 1785 (numai că 
Ceaicovschi nu spu ne unde) .• ~cest Vasile Şcerbina ar fi fost şi în= 
temeletorul satelor Raia. Beş-:Tepe, Sarn1 si Vâlchi. 

După moartea lui Şcerbina, spune Ceaicovschi, în anul 1800• 
ar fi fost ales coşovei un răzaş polon, Leah. Semnul demnitătiî co,,. 
şoveiului era o man ta r0şie cu blană de urs negru, pe care ar fi 
dăruif.:-o lui Consfanti,~ Hor.odeski, fost coşoveiu în vremea lui Ma"' 
zepa (lllO), Sultanul Ahmet III. 

Fiecare coşoveiu era obligat să poarte acea manta în fot timpul 
functlunii sale şi din cauza aceasta Leah n'a desbrăcat"'\4 foJ timpul 
până la rooarlea sa (1&21). Despre luptele cu Necrasovfii po1neneşte 
Cea.icpvschi foarte puti n, mărginindu:le la anul 1821 şi următorii, iar 
cauza acestor lupte ar fi fost, dt..ipă el, diferite n,eî11telegeri provocate. 
de guvernul rus. 

Noi ştim însă că mutarea Sidei la Dun~văt s'a făcut în tin1pul 
coşoveiuJui SamÎ.ilo l{alnebolotchi, c;ne:a avut această functiune în 
fiinpul răzhoiului ruso..:-iurc din 1809, în timpril luptelor cu Necrasovfiî 
şi în timpul mutării Siciei la Catârlez. Numai pe la 1814 el a cedat
locul bătrânului Rohozec;Înei,..Did, care a ven1t din Sicia de' la Nipru. 
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şt c~ue a fosf ales numai pe tlm-p scurt, cum spune Colomiet. Abia 
după.1 aceasta a fost ales coşovei Leah, îndep1tnit~d această functiune 
nu până la 1821, c1 nl,lntai timp de 3 ani şi nu numai că n 'a condus 
Cazicii contra Sârbilor, dar nici n 'a fosf măcar atunci coşoveiu. După 
Leah a fost coşoveiu Lifvin, despre care Ceaicovschi . povesteşte o 
istorioară scaodaloas.ă prîvlfoare la o întâmplare .erotică (pg. 41), dar 
Colomlet neagă aceasf a, sp1Jnând că acest caz s' a înlâmplaf lui Olexa 
:Riasnel, ce-=a fost destituit din functiu1.1ea sa de coşoveiu şi pedepsit 
cu lovituri de băt. Lîtvin din conh:a a fost foarte evlavios :şi a n1urif 
într'o mănăstire, după sfatul pfeofulul Cazacilor, Luchian. Probabil 
că în acest timp a fost coşoveiu şi Va~ile Smek, dar nu după Llfvin, 
cum spune Ceaicovschi, ci probabil după Olexa Riasnei, căci după 
spusele lui Colomiet a fost coşoveiu după Lîtvin un oarecare Bilin'ka 
ş1 pe urmă Horodena. 

In getîerâl, dela anul l 816 până la 181 r Sicil! a avut u:n fimp 
de neîntelegeri inferne, observând că s 'au schimbat GO'şoveii foarte 
des, aşa că nici Colomief nu ştie precîs ordinea lor. In anul 1817, 
sau poate pe la sfârşitul lui 18181 a fost coşoveiu Alexandru Suhina. 
Se cunoaşte precis timpul functionă'rii lui, căci atu11ci au făcut Ca.= 
zacii sub conducerea hatmanului Ioan, numif ad..hoc, o expedifie contra 
Sârbilor. Despre această expedîtie- nu ştie Colomiet nimic, afară de 
povestirea neverosimilă despre moartea hatmanului care s'ar fi sfins, 
fiind bătrân şi ne mai putând să mănânce pânea uscată, deoarece n'a 
avut apă câteva 1.ile ca s'o moaie. După aceasfa, în!re 1817-1818 
a fost coşoveiu Moroz, după Ceaico:vschi originar dîn Ch:iev. In 
timpul conducerii s-ale, (pag. 42) i:au cerut Turcii la Constantinopole 
600 oameni pentru lucrări hidraulice. Colomiet a luat parte la ace~fe 
lucrări şi povesteşte că Turcii s' au purtat foarte frumos cu ei, dân"' 
du:le n1âncare şi plată bună. După ace,t'&tă expedifie Moroz a demi ... 
sionaJ cam între 18l8-1819 şi a plecat la muntele sfânt ,,Af..)s'\ 
unde s'a călugărit, devenind arhimandrit într'o mănăstire grecească. 

Când au începuf lupfel.e, Moroz s 'a întors la Sîc,ie şi a de>Jenit 
hatmanul ad=hoc al Zaporojenilor contra qrecilor. 

A.ceasta a fost 0c nenorocire în viq.ţa Sidei transdunărene, fiindcă 
aceşti Cazaci ;Hi fost nevoiti să se lupte contta creşfitiilor şi Slavilor, 
ei fiind creştinî şi Slavi, dar în serviciul Turcilor. Situaţiunea aceasta 
prt>cară a pricinui! distrugerea Siciei, lucru ce se vede exprimat in 
cântecele poporaHe ale Caza·cilor (pg. 43). Zaporojenii au înfele-s 
această situatiune f afă de Grecli..-creşlinr şi sub influenta predicilor ar-= 
hîmandritului Filaret (deasemenea din Atos), au hofărît să se întoarcă 
în Rusia. Printre emigranti a fost şi Colomiet, care a preferat sa se 
ducă în Rusia decât în războiu. Filaret a venit la Sicie înaintea răz.,, 
bOiului cu Grecii, ,eoafe chiar cu scopul ca Zaporoienii să nu ia parfe 
în războiu contra Grecilor. Circa 800 Zaeorojeni au urmat chemării 
!ul şi au plecat ~pre Odesa pe 28 !unfri. 

Âcolo au fost prirr1iti foarfe bine, Filaret fiind dăruit Cij o cruce 
de aur, iar Cazacii trebuind să primea-scă pământuri. M1,1lJi au rămas 
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pl? loc pa11ă la distrugerea Siciei transdunărene în anul 1828 (pg. 44), 
iar Filaret a pleca'f la fsmail şî a murit în tin1pul unui chef la J3răila . 

. ~1ofivul pri11cipal al plecării în Rusia a fQsf recunqaşterea si"' 
tuatiei penibile a Cazacilor cari frEthuiau să se lupte cY creştinii ; au 
fost însă şi alte- motive-: unii au plecat îî1 Rusia ca să scape de războiu 
- în numărul acestora a fost şi Colomiet ,._., dar pentru adevărafii 
Cazaci Ubertafea a fost maî presus âe toate ; din cauza libertatii ei 
au părăsit pairia lor iubrtă şi di11 cau-za libertătii el au fo$1 gata să.se 
lupte contra oa1nenilor cari se luptau pe11tru libertate. 

ln anul 18-21, când Europa în persoana lui Byron s'a grăbit 
]a. MissolongJ1i să sară în ajutorul GreGilor, Cazacii au fost siliti să 
se lupte împotriva lor. împreună cu Turcii (pg. 45). Se ştie că aceas-M 
,expe<lijie a fost nefericită pentru Cazaci, căci Grecii au înviHs flot.1 
turcească în car.e J.upfau Cazacii. Corabia în care se găsea Moroz cu 
600 Cazaci a fost aruncată rn aîer de o mină grecească. Despre 
această participare a Cazacilor în luptele contra Grecilor aminteşte 
Colon1ietJ Ceaicovschi (pg·. 46) şi Marto Kluhii (surd) din 1'ulcea. 

Zaporojenii au luat parfe la potolirea rev9ltei greceşti nu numai 
în Grecia dar şî 1n Moldova, unde au operat detaşamentele greceşti 
suh conducerea luî lpsilanti, care a murit pe urmă la Ch.iev. CoJo.,,. 
miet a păstrat aminfiri din acest războJu în Moldova şi despre pră.,. 
dăciunile făcute atât de Gred cât şi de Zapoiojeni. Astfel el spune 
despre o. corabie grecească prinsă de Ruşj la Sulina, ce era plină 
cu lucruri prădate Ja Galati ~ vorbind despre biserica Siciei, aminteşte 
-despr<:! n~t.llte lucruri bisericeşti, chiar şi clopote, ce ... au fost furate în 
timpul răscoalei dii1 Mold-ova. 

Acum se apr<>pie sfârşitt:11 existentei Siciei zapor0jene. După 
Huba, în timpul războiului grec.p:furc ce.-a durat, câfiva ani, .a 
fost coşoveiu un oarecare <:iin curenia steblievschi (numele i=I uitase 
Colomiet)., iar după el a fos t ales Vasel Nezamaivschi. In timpul 
fwncfiohării acesh.1ia s' au arătat la Sic ie primele semne serioase ale 
-descompunel'ii (pg. 47). Câ.tă vreme au fost la Sic.ie bătrâni Caza.ci 
din Sicia dela Nipru şi câtă vreme numărul Cazacilor s'a complesetat 
.şi cu refug.iati din Ciornotnore, adică oameni militari nelegati de fa ... 
milie, s' au păstrat I a Sicie vechile tradifiuni ale Cazacilor liheri şi aceştia 

· respingeau propunerile imperiului rus de a se întoarce în Rusia (pg. 
48). Mai târziu înceP.e decadenta obiceiurilor vechi ş i se observă 
înrâuririle exterioare. Alegerea lui H ladchii ca coşoveiu este un semn 
de c:re.şterea influentei Cazacilor însurafi (raia), ce nu locuiau în Sicie, 
ci în satele dimprejurul Siciei, ei fiind reprezentanfii populatiei paşnice 
.şi .cari erau gata la orice fel de compromisuri, flUmai ca să trăiască 
liniştit. Semnele inf1uentei exterioare se cuprind în scrisoarea gerle-"' 
ralului rus Tucicov, primarul Ismailulu·i, traasrnisă prin reprezentantul 
austriac, La Galati. Ă.cea3fă scrisoare anuntă că în curând va începe 
războiul cu 1'urcij şi sfătuia pe Cazaci si: fugă din 1'urcia, -adic:ă să # 

treacă în Rusia. Afară de aceasta Ruşii au pertractat în ,mod secret 
cu diferite persoane şi mai ales cu Hladchii. Când secretarul (pisarul) 
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citi această scr,isoare în palancă (Sicie) în prez(:nta atamaiîilor de: 
curinii şi a tuturor perse'anelor oficiale, conducătorii au rămas nedu,,,.. 
meriti. ,,Cum să fugim? întrebă coşoveiul Vasile Nezamai"-ls_chi -, 
avem să nenorocim pe multi; Turcii vor măcelări pe cei r~maşi" [ 
Şi câtă vreme a fost Nezamaivschi coşoveiu, n'au ascultat sfaturlle: 
Ruşilor; da'r la J Oct. 182 r Nezam~ivschi a ref uzat să fie reales 
(pg. 49) şi acum s'a întâmpla·t ceva ce nu mal' fusese niciodată la 
Zaporojeni: s'a ridicat un oarecare Vlasie din Raia (satele dinprejurul 
Siciei) şi a spus; ,,până acum au ales Zaporojenii multi coşovei, dar 
acum vrem să alegem noi, tăranîi'' -- şi a propus să fie ales cu.,
mătrul Lui ataman di1l curenia platnertvschi, Iosif HladchH. In această 
aktgere Nedem că tăranii paşnici au avut influentă asupra treburilor 
militare, deoarece şi între Zaporojeni' au fost multi doritori de pace. 
Cazacii n'au mai respectat vechile tra'°itii şi raiaua le:.a impus voinla· 
ei. Hladchîi a fost, cum vedem, repr0zentatul unui partid cu anumite 
scopuri. El a poruncit ca în toate cureniile să fie aleşi ca hatma,ii 
oamenii lui, din cei tineri, (nu din vechii· Cazaci miHtarişH), fapt ce 
nu s'a mai întâmplat pân.ă acum, ca coşoveii ~ă influente2e alegerea, 
hatmanilor. Cazacii tineri, crescL!ti în robie, au ascultat cuvintele cq,şo..
veiului şi, fiind în cea mai taare parte legati de Rusia prin familiile 
lor, au dorit să se întoarcă în conditiuni uşoare î11 Rusia. 

Cazacii bătrâni au protestat contra creşterii puterii coşoveiului, 
dar ei au fost în minoritaie şi poate ntd n ',itU întel~s nenorocirea cţ 
arneninta Sicia. In timpul acesta Vasile Neza1;naivschl (pg. 50) a, 
plecat la Ismail, la Tucicov, pentru a afla mai amănunţit stadiul che:
stiunii reîntoarcerii lor; i s'a spu:, numai să convingă pe Hladchi ca 
să treacă ·ia Ruşi. Din biografia lui Hladchi scrisă de fiul său, aflăm 
că el avea de mal înainte legături cu Tucicov şi stătea în corespoa::-
dentă secretă cu el privitor la trecerea lor la Ruşi. Fiul lui Hladchi 
scrie că fată! lui a căuti:lt să convingă mal Îlltâi pe hatmanii de curenii 
despre necesitatea trecerîi la Ruşi, povestir1du,..le că, , în ved.erea răz.:: 
beiului ruso"-'turc, Turcii au de ~ând să mute pe Cazacii din delta ~ 
Dunăr.ei în Egipt, deoarece ră7-boiul se va petrece <:hrar în deltă. 
Aceste zvonuri le răspând'la Hladchi priu oamenii lui, iar el î11su:şi 
căuta să fie loial fâ.fă de Turci. lnrâurîrea lui printre Cazaci cu ph..
vire la trecerea lor la Ruşi, n'a fost mare, cici numai o mică parfe • 
1..-au urmat -plecând cu el (pg. 51 ). 

In acest timp, Turcii au început să faeă pregătiri pentru războiu. 
Viiirul cel mare a cerut dih' partea .Cazacilor a doua oara să trimită 
13'.000 de Cazaci la Silistra. In sfârşit, în săptămâna mare a anului 
f828 a venit al tr~ilea ordi11. Hladchi a trimis Cazacii, ca să liniştească 
guvernul turc, eliberândua-se de elementele osHle trecerii la Ruşi şi care 
i--ar fi p1:_1tut strica pla11ul lui. Pentru aceea eţ a poruncit hatmanilqr 
de cure11ii să cheme Cazaci'i di11 bălti' şl, pregătiDd două mii de Cazaci,. 
i..-a condus personal la Si!istra. 

După ce Hladchi a adus, Cazacii la Sili$rra, in .prima zi d.e 
Paşti s'a preze11fat y,izlrulyi, anuntând,u:l că a adus 2000 de 'ostaşi, 
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urmâncl ca restul să fie ~trâns ulterior din bălti ; a adăugat că la Sicie 
m,ai trebu.ie lâsafj Cazaci ..pentru apirare, iar raraua şi' b>iserica ar 6 
bine să fie străm.uta.te la Adrianopol (Iaderne).- Aceasta declaratîe a 
fost foarte natura lă, de oarece vizirul ştia că la S'ici n' au fost nici 
odată mulfi Cazaci, fiindcă ei tr.ăiau în bălti sau la malul n1ării; de 
asemenea îşi dădea seama că mutarea Siciei şi taialei dela Dunavăt 
era necesi\lră, având în vedere primejdia la _care ar fi fost expuşi 
Cazacii în cazul intrării Ruşilor în deltă. Mutarea la Adrianopol er;i 
foarte bine inventată, căci numai astfel Hladchi a. putui să facă pre ... 
găfiri pe11tru trecerea Dunărei f.ărâ nici o bănuială din partea T urcllor. 
lnsă planul lui HladGhi n' a reuşif bine, căci îndată ,' după întoarcen!a 
lui la Sici s 'a produs acolo o paniGă ne mai p;:,m~nită. PrG>babil că 
Turcii au aflat de$pre i·ntenth1nile lui, astfel că şi el ş3 partizanii lui au 
căutat să scape din mâna Turcilor şi nu s'au îngri·Jit de res-tul 
Cazacilor ce se găseau prin bălfi şi de raia, adică femei şi copii, 
lăsându•i' fără -J1lci o aparăre în voia soartei şi în mâinile Turcilor 
supărafi, a Mocanilor, Moldovenilor, Lipovenilor şi a altor populafiuni 
pe jumătate săJbatece şi banditeşti ale deltei şi Dobrogei. 

Din Sicie au plecat în total 4 bărcij cu biserica, averea Siciei 
şi cu refugiaţi, spune Colomiet, dar numărul băr-cilor trebuie să fi 
fost mat n1are, sau ceea ce.:i mai verosimil (pg. 54), celelalte bărci 
s'au alăturat la cei plecati mai târziu din Dunavăt, căci partizanii lui 
Hla dchi s' au tin ut cleparte de Sici~ ca să n.u fie trimişi la Silistra. 
Noi ştim c~ numărul celor pleţati fn1.preună cu Hl1:1dchi n 'a trecut 
de 500, din cari s' a format un regimel1t cu cinci centurii sub ~omanda 
lui H ladchj. După .ce s'a răspândit zvonul despre plecarea lui I-Iladchi 
din Du11avăt1 s'au speriat Cazacii din celelalte sate (Cara=-Orman. 
Catârlez şi altele) lăsate în voia soartei. Ei au pără&if locuintele lor 
şi au fugit, unii la Bazargic, altii tn bălti, und e au de.venit jertfa _Mo: 
canilor pe jumătate sălbateci, Multi au perit a tunel, spune Colo1niet; 
se ascundeau în bălti, în stuf, iar Moldovenii pe cine=-1 prit,dea, îj 
tăla capul. .. . Cam 1000 suflete au perif atunci! Cinci bătrâni Z,l"' 
porojeni, netrimişi la Silistra dio cauza bătrâneţii şi earl n' a.u vrut să 
urineze pe Hladchi şi au rămas în Şi~ie, au fost ucişi de Turci. 
(Kelepovsk1, Rohozianei:Did, Lulka..-Iakiv, Durnei Hvedir şi Mamaliga 
Temls). E.i au băut rachiu şi au adorn1it, iar Turcii venind Le...-au tăiat 
capetele. Şi raiaua ar fi avut aceeaşi soartă dacă nu mai rea ; aflând 
despre plecarea Ca.zaci lor, Moldovenii, locuitorii satului Beş..- fepe) au 
vrut să rpăcelăreasc!l femeile şi copiii rămaşi fără de apărc;1r€;, ca să se 
foloseasca de averea lor; au fost reti.nufi de preotul lor. Io;:i n Cărută.:
mândră, care ar fi declarat, după spusele lui Colomiet: ,,am să pui\ 
blestemul pe voi şi pe copiii v0ştri". Aceste cuvitlte· au salvat raiaua 
dela n1oarte sigură .şi au dat posibilitate femeilor să fi)gă peste câteva 
zile de-asemene-a p~ste Dunăre, unde se găsea armata rusă (pg. 55). 

Hladchi .a plecat cu iovarăşii lui pr,in bratul Sf. Gheorghe, tre.r 
când în Mare pe la Catârlez, iar ap0l pe bratul ·Chilra ,a ajuns la 
IsmaiL Aici Caza,di au fost supuş.i l-a carantină prescurtată, iar co.,,. 
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şoveiul şi hatmanii de CUfenli au fost prezentati impăraiului, care se 
găsea atunci la lsmail. Zaporojenii s 'au an.l nGat în genunchi şi au 
cerut iertare impăratului. lmpărltul a primit dela coşovei docurHenp 
tele şi regalii le dăruite Zaporo.jenilor de către Sulta1)ii turci şi le=-a spus: 
,,Dun1nezeu vă va ierta, statul vă iartă şi ·eu vă iett". 
_ Intre anuntirile lecale despre această întâ1nplare sunt două 
versiuni : Ignatie Vasilkievski spune aproximativ aceleaşi lucruri ca 
şi biografia tipărită în „Russkaja Sta'rina" (biografia lui Hladki scrisă 
de fiul său 'i/as1le). Cârciumarul lsidor (Izido.r,) ne dă o povestire mai 
mult legendară şj caracteri:;tică, ce infăfişează pe Cazaci ca pe nişte 
eroi (pg. 56). 

In timpul acesta Ruşii pregăfiau trecerea- Dunărei. Hladchi avea 
mare tre-cere pe lângă î ar, spune Ignalie v' asllk0vski. ,, Un<;le pleca 
Ţarul, generalul Debici, se găsea şi Hladchi ce cunoştea bine situa-= 
ţiunea r,egiunilqr Dunărd în aeeste părfi". 

Hladchi a indicat Jocul cel mai bun pentru trecerea Dunărei pe 
lângă Sacşea (Isaccea), şi pe acolo au trecut Ruşii. I-Iladchi, c;a pescar, 
cunoştea toate bălţile şi locurile n1ai ridicate ; el a arătat Ţan.ilui un 
v,;11 de pământ pe care nu..-1 cunoşteau Turcii şi c:are ducea prin bălti 
lângă Is~ccea. Turcii, €rezând că pe c1Golo nu.,,.i posibil de trecut, c1 u lăsat 
această regiune fără pază. Se spune că, după trecerea arntatei, Hladchi 
singur ar fi dus într' o barcă pe Ţar pe celăt,alf mal al Dunărei. Pentru 
aceste servkii, care n\iu fost cu totul cavalereşti fată d·e Turci, Hl'adchi 
a fost numit maior, apoi general-=-maior, i s'a dat Crucea Sf. Gheorghe 
clasa IV (_pg. 5'!), a stat la mas.ă cu împăratul la Odesa, încred)n..
tându:i-='se mai apoi comanda regimentului Căzăcesc format din Ca-= 
zac't plecaţi din deltă ~l, în sfâFşit, hătmănia armatei căzăceşti din Azov, 
cate a fost formată din Cazacii refugiaţi din deltă şJ complectat i cu 
refugiaţii dîn Basarabia şi Novorosia, amnestiafi de către· guvernul rus. 

Mutându:se la Kal·cic, locul ales pentru Cazaci, Hladchi şi:a 
adus famil ia sa din guvernământul Pultava, a cărei exlsten{ă o as" 
cunsese până acum, deoarece, după obiceiul căzăcesc, coşoveiul nu 
putea să a.ibă familie. Hla.dchi a rămas ea haflnan al Cazacilor din· 
Azov până la pensie, probabil până la anttl 1849, când s' a mutat 

· într'un sat căzăcesc, de unde mai apo) a fost silit să plece dln cauza 
neintelegerilor cu Cazacii. După aceea a mai trăit încă 14 ani la moşia 
sa din guvernământul Ecaterinoslav, mutind la 1866 de holeră. 

Nu sfim întrucât sunt obiecfive informafiunile tânărului Hi'adchi 
privitoare la raporturile Zaporojenilor cu bătrânul Hladchi, dar în delta 
Dunărei toate amintirll~ despre Hladchi sunt lipsite de cea 1nai mică 
simpaHe. RămăŞ:ifele Cazacilor transdunăreni şi toată populaţiunea 
ucraineană a Dobrogei a păstrat amintiri foarte li.ele despre ultimul 
coşoveiJ nu din cauze ~eolitice, ci din pricina mulţimii jerfelor provo,,,
cate prin trecerea lui Hladchi la Ruşi. 

In cânteGele populare istorice ce s' au păstrat in Dobrogea ş1 în 
de Ita Dun~rei n' am găsit nimic referitor la i'ntâmpl~rile locale din 
v1ata Zaporojenilor ; în general lipsesc în ele orice amin'firi Hespre 
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Hladchi, afară de o variantă a cântecului despre dîsltugerea Siciel, tn 
care ulti_tnel~ rând11ri se referă la Hladchj şi conţin, referitor la el, Q 

ironie foarte a1ni}ră ; 
,,A. zburat o granadă - şi a căzui în mijlocul $iciei, 
A perii armata Za~rojenilor - n'a perit gloria,, 
Pe noi 11e.:a bărbierit atamanul Hladchi şi fncă va bărbieri, 
Dar totuşi n'f? va mări gloria căzăcească'(. 

(Dela Maria Mihailiha, din Tulcea). 
Situaţiunea Za porojenHor ră1naş1 în 1'urcîa a fost foarte grea 

după trădarea lui Hladchi. Cei 2000 Cazaci ce se aflay la Silistra au 
fost in1ediat dezannafi ş1 friinişî 1nai înfâiu la Adrianopol, iar apoi la 
Constantino-pol şi depuşi în închisoare. După spusele Iul Co.Jo1niet1 

T urcîi au vrut să"'i rnăcelărească pe f.oti, dar au fost scăpa fi datorită 
consululuî german (probabil austriac) Baron. La Consfanlino:pol lucrau 
la întărirea cetâfjj. 

După ce guvernul turcesc s'a convins, prin trădare-a lui Hladchi, 
c-ă nu poate pune te1nelu pe Ca~a.ci în calitate de paznid ai ho/arului 
dunărean , n'a 1nai ad1nis ca Sicla să funcfioneze în delta Dunărcl 
s~u în vţcînăta-te (pg. 61) cu Ruşi;i şj a propus Cazacilor să se 
aşeze niai de_parte de Rusi<t, ,.la Marea A Jbj<', lângă oraşul Sa= 
lonichi. Din C'Onstanfino-pql chiar au plecat 400 Zaporojeni ca să 
vadă finului <lestinat pcJ1fru aşeza rea lor ; locul era frumos, bogat în 
ape şi liin.inutd pentru pescuit. Se pregătise toiul şi se îngropase 
chiar stâlpii de hotare, când ZaRorojenn au renunfot să se ,nai 
stabilească acolo şi s'au î11 tors, după spusele. lui Ceaicovschl, datorită 
sfaturilor călugărilor de la nu.111tele Athos. Ei nu voiau să se înBe..
părte-ie de Marea Neagră, fiindcă nu1naj a,eeastă Mare era rnai apror.' 
plată de Ucraina şi deci Sicia ar fi Fost pentru Ucraina locul unde, 
după tradijle, căutau lot?ultorii libertatea pe care n'o aveau sub Ruşi. 
Cu depărtarea Siciei de la i',1area Neagră exis1enta ei ar fi fo)st a1ne..
nintată şj nu inai avea nki 1,1n rost. Nu şHrh de ce Cazacii n'au ales 
Anatolia sau Adrianopol; probabil că 1'urcii n'au vrut să adrnifă 
acest lucru. După ce Cazacii au văzut că Sicia i1u poate să 1nai 
existe de acu1n înainte, ei s 'au întors în delta Dunărei, în4prăşfllndu=se 
în toate coifurile eî ca sirnpli pescari fără nici o organizatie. In curând 
s'au întors la ei 1nulfi din Zaporojenii plecap cll Hladchl. 

Ignatie Vasilkivski povesteşte că în anul 1828 Ţarul a spus lui 
Hladchi să adune tofi refugiafii din Rusia în arn1ata sa, pro1nif ând0rle 
că:J va ierta de toiţte cri)nele şi păcatele. Când annata rusă a ocupat 
delta Dunărei şi Ruşii credeatt că delta va ră1nâne în stăpânirea lor, 
Hl.~dchi a venit I.a Dunavăt, frirnifând solie în părfile Deltei, ca să 
strângă pe Cazaci în locul cel vechiu al Siciei, pentru a..-şi începe 
cirn nou viata ei la Dunavăt. 

Din autobiografia lui Colo1nief şthn că şi el a fost clin n1.:11nărul 
acelora cari au fost che1nati Îl'I locul ceJ ve.chiu al Siciei, deoârec·c: 
el .trăis~ până~ afund în ste_pele- l~an~lui din <il.propiere de Odes~ .. Du~ă 
doi a111, adr c;a la 1830, Cazacu lui Hladch, au plecat defin1f1v Gi11'l 
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deltă, aşezându~se la Azev. - lnscrierea printre căzăcimea lui Hladchi 
a durat mai departe şi ei:nisari.i lui străbăteau Ba~arabi,~ şi Novorosia 
(la sud de Ha.rcovJ. Mulţi se duceau la el, d.ar ş1 multi fugeau de la 
e~ singuratici sau în grupuri, refugiindu.,-se în delta Dunăre-i, mai ales 
atunci câpd .Ruşii au îoceput să;i tundă, prefăcâpd căzăcimea în ar-= 
mată_ r,-egulată . 

Cornel Bilei din Tulcea povesteşte ; am fugit de la stăpân în Ba" 
sarabia fiind încă băiat tânăr, şi tocmai atunci a venit un oarecare 
Racicovschi, trimisul lui HlaC:chi, ca să atragă oamenii în căzăciri,ea 
de la A -zov. Aeolo Cazacii abl devenit muscali_ După povestirile 
dobrogenilor, se vede că nen1ulturnirile cu Hladchi au dăinuit până 
la desfiinţarea armatei din Azov. lgnatie Vasilkovschi, care a fost la 
Azov, povesteşte (pg. 63) că erau foa rte nemultumiti de sifuajiunea 
lor Cazacii cu cari s'a întâlnit acolo, fiindcă fuseseră transformati în 
tărani, deoarece Ţarul spunea că nu mai are nevoie de ei. Bles(e= 
mându=l pe Hladchi pentru această situaţiune îr1 care ajunseseră, 
Cazacii aceştia fugeau din Azov, întorcân.du.:se· spre delta Dunărei. 

In tristeţe şi si ngurăfate şi-=a u tt ăit zilele bătrân ii Zaporojeni în 
delta Dunărei, pescuind sau pefrecându"'şi timpul la vânătoare, ade·se.a 
ori în mare sărăcie, căutând să=-şi uite dorul de vechea lor viată căză,c
cească 111 vin şi beţie. 

Ceaicovschi seune c.ă în anul 1849 a găsit în .Dobrogea doi 
Cazaci oătrâni :. pe Semen Bezverhii la Cuciuc Seim~11i lângâ Hâr-= 
şova şi pe $tefan Zaremba în Cara ... Orn\an. La începutul dec.eniuluî 
o I oincilea am găsit, spune eh la Catârlez pescari renumiţi moldoveni, 
bi;1lgari, ruşi ~moscali) şi ucrainien i, cari au fost cel n1ulf trei sute ; 
între ei numai cinci Zaporojeni : doi cu un ochiu şi trei ologi. A'.ceste 
neajunsuri fizice nu le căpătaseră în lupf~, ci în cârciume. Evreii 
vindeau rachiu, lipovenii luau dela Zaporojeni peştele, dându...-Je pes: 
carilor numai chitan tele Evreilor, iar ban ii îi plăteau Evreilor. 

$a.5z ani mai înainte trăia încă K iril Macovetchi, eroul luptelor 
cu Necrasovtii "i el a rrăit în Tulcea ca paznicul uneia din cele doblă 
biserici ucraine1Je, dintre care una ~ cea veche - făcută din ceamur 
şi învelită cu lemn, a fost coMslruită de ZaP,orojeni. 

Amintirile despre baporojenii din Dobr,ogea sunt încă foarte 
proaspete, iar dintre dânşii rămăsese numai Ananie Cok,miet., uitat 
de soartă, p~ntrq ca istoria Sic1ei transdunărene să nu fie dată cu 
to ful uitării . 

}\m observat că în anii 1816- 1817, înainte şi după revoluţia 
grecească, au fostîn Sicie schimbări foarte dese de coşovei. Colomiet 
declară deschis că el nu . le ştie ordinea cronologică. ,. Poate au fost 
50 în tofal ; Unli dintre ei au fost reale-şi de 3 şi 4 ori. Astfel S 1nek 
şi altii au fost coşavei d.e 3-4 ori. Venea Pocrova (1 Octon1brie) 
şi coşoveiul în funcţiune refuza să fie ales; atunci Cazacii alegeau 
~~ altul (pg. 66). dar după sc.l..lrf t;mp redlegeau p.e cel :vechiu, spune 
Colomieţ. 
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Dacă facem o it1cercare să restabilîm cronologia coşQveîlor, 
atunci ea s 'ar prezenta. astfel : 
1811-1813 S ,amiilo Kalnebolofski; 
1814-1816 Rohozeanei Did, Leah, Litvin, Bilinka, Hordena, Smek: 
1817-1~18 Oleks:1, Reasnei, Ol. Suhena, Moroz·; 
1819-1820 Hreţca Holovatei şi alfîi ; 
1821 - 1822 Huba Hrefco şi alfii ; 
1823-1824 ataman de cureni ·.stebliivski şi alfil; 
1825 -1827 Vasel Cerniha, Vasel Nezamaivski ; 
1828 losîf H ladki (bondar). 

Acest tablou este numai aproximativ şi are goluri ; astfel se 
şfie că Smek a fost coşovei de câteva ori, tot asemene-a şl Huba ; 
în sfârşit numele acelor coşove:i 1 cari au funcfionat timp scurt, rămân 
prcrbabil pe11hu tofdeaui1a necunoscute. Schimbar·.a aceasta aşa de 
âea$ă a CO$oveilor se dat9rţşte şi luptelor ~intre săracî şi bogati în 
sânul Siciei. Deşi n1ajoritatea o formau cei şăraci, totuşi ei nefiind 
organlzat1, n 'au putut să..-.şi susfină aleşii lor mult timp. Căzăcimea 
însurată1 ca'te forma „rai-aua1

', împreună cu aristocratia bă"riească nou 
formală a Siciei tindea spre susfinerea ordine\ _şj to1odată_ sp.te m·ăr..
ginirea libertăţii Cazacilor, dar nu ~eJuia traditia Zaporojei1ilor şi 
suporta greu dependenta de Turci. .._,ăzăcirnea veche împreună ct,1 
sărăcitne,a ce era nevoită să muncească şi să capete din această 
muncă numai o mică parte (în folosul celor bogafi)1 au format el-e.:r 
mental puţin paşnic, care ocrotea libertatea căzăcească şi, din pti'Cina 
acestei libertăti, se împăca bine şi cu sifuafiunea sub Turci. 111 sfârşit 
a fost încă al tr·eilea grup1 nu ma·i 11umeros, dar care oscila între 
cele dtiuă tabere, decizând hofărîrea prin numărul său. Acest ultim 
grup se compunea din aventurierii refugiafi1_ mai a les criminali, cari 
se sustrăgeau pedepselor fugind din R usia . Grupul acesta nu respecta 
nici tradifia, nici vre:un alt principiu şi de multe ori apăra l.ibertatea 
Cazacilor ca să abuzeze de ea pentru fo loase personale, sau ajuta 
grupului mode,rat de însura.fi şi bQgafi dacă putea să tragă feloase 
pentru ei şi să prin1ească asigurarea intearcerii :în Rusia fără să fie 
pedepsifi, cum a fost ca.zul cu trădarea lui Hladchi. 

Se 1nfe lege că, atunei câ1id existau grupuri cu .tendinţe at,ât de 
contrate1 însărcinar,ea de coşavei er<-1 foarte grea. .Păzlnd ordinea şi 
neadmifând nelegiuiri1 coşoveiul a pu tut totdeauna să fle acuzat eă ur-= 
măreşte lărgirea put-erii sale rn paguba libertăţii Cazacilor. Când se 
făcea că nu \(ede anumite dezordi11i, era acuzat din partea grupului 
moderat şi era pus într ·o situaţiune grea fată de guvernul turc, care.:i 
pretindea o atentă supraveghere a puterii Cazadlor. Deci este Jim,, ' 
pede că1 în lipsa unui tact deosebit sau a unei eJ'letgii e.xcepfionale, 
coşoveiu l a fost 'nevoii să demisioneze, să fle alungat, sau să facă com..
p-romisur-ile cele mai necinsfife Şi prin aceasta să se facă ii1strurr,entul 
11umai a unui grup. Dar această atitudine nu se putea să nu influen""' 
teze în mod detesta bi! viata Siciei. lgnatie Vas.ii kivski povesteşte că 
coşoveîul care se purta aspru cu cei nelegluifi era de·sfitu~f prin sfatul 
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atamanilor de curen11 ş1 pedepsit cu 200 lovituri de băt. Câteodată, 
Sultanul se mira că coşoveiul distins de el era destituit. Atunci Paşa 
îl lămurea că, după orânduirile Cazacilor, ei alegeau pe cine vroiau. 

Toate aceste nelegiuiri, hotii, tmpătfirea î'n grupuri şi demorali,.
zarea st:1peri0rilor, fatale în fiecare- societale unde ÎflC'epe lupta socială, 
nu J)Of fi însă adevărata cauză de decădere a Siciei. Fiecare grup 
din $ici avea dreptate din punctul său de vedere, dar întelegere între 
ele n 'a fost cu pufintă, căci nu era posibil să -se schimbe relaţiile 
fată cu Turci~. iar mutarea dela granita rusească însemna distrugerea 
Siciei . . Astfel s1tuatiunea Slciei reprez~nta un: cerc vitios din care nu 
era nici o eşire ~i care trebuia să se sfârşească prin desco1npunerea 
obştei căzăceşti, în primul rând a celei militare. 

Pentru Colomiet disfr1Jgerea Siciei est~ urmarea fa tală ·a nde"' 
giuirilor t-nilitare, hotiilor etc. , 

II. 
Acum avem să cercetăm viata inferioară şi organizarea obştei 

căzăceşti, întrucât aceasta este cu putintă de făcut după amintiţile lui 
Co!orniet şi după povestirile altor oameni bătrâni . 

Sicla transdunăreană ca şi metropola ei de pe Nipru a păstrai, 
până la sfârşitul existentei ei, acest caracter strict militar, pe jun1ăfilte 
călugăresc, în baza căruia femeile n' au putut să intre în obştea căză-" 
eească şi îo general ~ă trăiască la Sicie. Am amintit t:ă coşovei n'a 
putut să fie un bătbat că.săt9rit, chiar dacă fan1ilia lui ar fi tră.it 
departe. Tot aşa ca şi în jurul Sitiei depe Nipru~ s' au gr1.1pat şi aici 
sate locuite de familiile Zaporoj'enîlor căsătoriti - 1a S.ici.a de la Du: 
navăt au fost câteva sate în care trăiau oamenii cu f am;liile lor. 
i oate aceste sate, -sau mai bine zis, locuitorii lor, er:au cunoscuti sub 
numele colectiv d(? ,,raia'\ cu care Turcii numeau în general pe Io.cui.: 
ferii creştini ai satelor ce se găseau în anumite r~l"af'ii de vasalitate 
fată d'e spahii, cari au jucat înainte, în imperiul otorn'an, un rol de făzeşi 
feodaH europeni. -

Se înteleJ.'.(e că raiaua Zaporojenilo·r a p'urtar acela$ nume 
fără a fi supusă însă cuiva în înţelesul arătat mai sus, ci supt:1să numai 
din puncf de vedere ad,nlnistrafiv coşoveîului Siciei. 

Raiaua era forrnată din satele următoare : Satul de lângă Sicîe, 
lângă lacul Murighiol şi lacul Cruhlec, format din 80- iOO case 
şi care se numea Raia în adevăratul înteles al cuvântului; Murighiol, 
un saf mic pe lacul cu acelaş nume, mai departe spre direttia 
Beş.-Tepe; C'araharman, sau mai bine Car4-=0rman (Pădurea Neagfă) 
•cu 40 case în mijlocul ins1,1lei formată de bratele Sulina şi Sf. Gheorghe, 
In afară d,e- acestea, locl:1intele Zaporojenilor şi ale pescarilor au fost 
ia Caiărlez, lvancea, Gorgov, Vâlcov, Lelea etc. şi, în gen:eral, in 
locurile de pescărie şi in bălti. 

8icîa se compunea, ca şi cea de pe Nipru, din 38 cureni, ti~ 
tarne şi pălănci, aqie~ ~ure. 1ia în care trăia coşoveiul şi unde a fost 
cancelaria rnilitară a Sici~ 1n 35 denumiri de curenii, pe care Co: 
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lomief a putut să şi le aminfească, vedem că aproape toate au fost' 
aceleaşi ca şi la cureniile S iciei depe Nipru, în afară d~ curenlile dter= 
liivschi şi plastunivschi ce ... au lipsit în Sleia depe Nipru. Ca şi în 
denumirea de curenie, tot aşa şi în întreaga admini&tratie a Siciei tţans= 
dţ11iăretîe vedem dori11ta de a se păstra traditia cea veche, Intre altele, 
spune şi Colotniet, numărul de curenii niciodată nu trecea de 40, 
(cu palanca şi fitarnea) şi că dorlnta de a co11strui cu bani proprii 
o cure11ie nouă .a fost totdeauna respi1\să ca un lucru contrar tradltiei 
istorice~. ,.Lasă, cum au fost acolo 40, să fie şi la noi 1" 

Superiorii militai i au fdst, ca şi în S icia depe Nipru : coşov.eiul. 
pisarul (secretarul) osaul, cu adăugirea întă a translatorului sau· a 
dragom,u,ului. .l\.ceşti fur1ctionari se alegeau in Hecare a,n „la Pocrova" 
(1 Octombrie), care (Po-crova) a fost patronul şi al Siciei fransdunărene; 
feti cei de n1ai înainte, împreună cu serv1forii - ,,băiatul", ,,grăjdarul" 
(koniuh), - formaµ locuitorri pălătîdi , a unei case î ngrădite, c;ire era 
punctul central · al Siciei. Cu reniile alegeau fiecare pe atama·nul lor de 
curenie, care era reprezentantul admin istraliv şi şeful cureniei sale 
precum şi gospodarul în întelesul ecenomic. Alegerea superiorilor şi 
sărbătorirea „Pocroveî" se făceau cu solemnifate ca şi la Sicia de 
pe Nipru. 

In această zi veneau la Side, pe cât era posibil, foii Cazacii„ 
hindcă de obiceiu trăia 1.1 la Sicie numai superi~rii (functionarii) .şi 
un număr mic; ge Cazaci, în cea m-ai milre parte bătrâni, ce nu mai> 
aveau putiota să ~ucă viata de vânător, sau p('scari ; toti ceilalţi jşi 
pe·freceau anul întreg la pescuit sau la vânat etc. 

După serviciul divin, aduceau o masă -în fafa pălăncii, pune11u 
oe ea crucea, evanghelia, pâinea $i- toate r,egaliile m·ilifare ce se păstrau 
în bisedcă, pe altar. Regaliile Siclei erau : hrisoave (hramele) primite 
de la Nen1.ti, Turci, Poloni (?) (semnul întrebării este al lui C.ondra"' 
tovlci), bunciuc, pernaci şi topu21ul, acesta din urmă un fel de cutif 
de aF,Hnă pe care,,..! purtau la brâu - probab il o armă de para:dă,.. 
dăruită de unul dintre Sulfani. In numărul regaliilor militare aminfeşte 
Colomiet despre oarecare „holovchii", ce aveau cbip de cap ome:: 
nesc (pg. 73). 

Câ11d fotul era pregătit înaintea pălăncii, eşea coşoveiul, 'Săruta 
crucea ş i evanghelia, pe urn1â pâinea şi spu111?a: - Vă multwn1esc, 
domnilor atamani ş i vouă, don1nilor cazaci, pentru pâine, pentru sare 
şi pentru domnie ... A.cun1 n 'am să flu domn . . . Alegţ,ti pe cine 
vretl I - Atunci Cazâcii, dacă doreau să rămână n1ai departe acelaş . 
coşoveiu, ii. convingeau să tamână; dacă nu, atunci începeau să se 
certe î11tre dânşii până alegeau pe altul. După aceasta urma masa şi 
i::nefuL Nu fiec,are coşov.ei isprăvea anul î11 func~unea sa, deearece 
desel'e certuri făceau ca alegerea coşoveiului să He de scurtă durată. 

La Sicia transdunăreană vedem, după spusele, lut Colomiet1 

lipsa cvmplectă de artilerie şi cavalerie, lipsa din serviciu a santi.:1 
nelelor, care înlocuiau la vechii Zaporojeni insfruqia şi manevrele ; în 
general se remarcă o decădere 1nare a spiritului mil:tar. 
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Un steag militar Cazacii transdunăreni n'au avut şi el a fost 
lnkicuit ou buncicu l turcesc, probabil pentracă steagurile creştine de 
mai înainte nu se mai potriveau acum cu emblemele turceşti, iar 
acum Cazacii lăceau parte din arm·~ta turce ască. 

Fiecare curenie avea barracul său, un fel de steag din postav 
roşu cu semiluna albă şi cu 6 sti'::le. Când murea vreun Cazac, atun.d 
·se punea ac~st bairac, în onoare·a răposatului, în fata cureniei. 

In timpul războiului, organizarea militară a Zaporojenilor devenea 
mai bună şi avea un caracter într'adevăr militar. 

Cetele trimise din Sicie în război.tl erau comandate de un atamaH 
nakaznel (11tan1ân ales adhoc), ales totdeauna de Cazacii trimişi în 
răzbeiu. (Denumirea nakaznei pan sau' otoman se dădea şi Cazacilor 
pe cari""i trimifea undeva coşcvciul în numele său, dându„le în1puter: 
niciri mâr;). Se înţelege că la alegere,a a'tamanulul i1akaznei se avea 
în vedere, în pfrmul rând, abilitatea militară a celui ales, cunoştinfâ 
drumurilor, a k,califătilor şi altele; dat, în afară de aceasta, s'a luat în 
seamă şi a pfitt,1di11ea sa g0spodăreqscă ,precum şi cinstea lui. 

In fruntea cetei mergeau de obiceiu bucătarii sau brutarii (pg. ?"5). 
Datoria lor era să aleagă locuri bune pentru popas şi să coac:ă pâinea 
pentru armată. Toate acestea se Răstrau, bine înfeles, după putinţa şî 
condltiunile marşului. De obiceiu C_azgcii mâncau pâinţ uscată muiată 
în apă, salan1aha (făi;1ă de secară fiarJă cu apă şi untdelemn) cu 
slănină,, sau numai cu apă, etc. In e~peditiuni n1ai n1ari Cazacii luau 
cu ei o biserică mobilă şj un preot. 

In îndeplinirea serviciului militar se observă deasemenea semnele 
car-acteristice ale decăderiî spiritului militar. Âstfel vedem obiceiul râs..
cumpărării dela participarea în războiu, punându„se în loc u11 soldai 
plă.lit. Se î1)felege că acest lucru îl făceau · oamenîi mai begati şi cu 
ocupatiuni pa$nîce ş i comode. Acest obiceiu era n1ărginit însă de 
condi!iunea că numa-i un C .a.zilt, care participase la n1arşuri şi războaie 
putea să pună în locul său un soldat plătit, c1dică nuni.aî un Cazac 
care:şi făcuse serviciul său şi, prin 1e1rmare, avea dreptul la odihnă. 

Dln spusele lui ColomÎef vede·m însă că această condifiun:e nu 
s'a respectat întocmai şi că, Ja nevoie, se prâcfica ş1 dezertarea. 

Disdplina militară ş"i ordinea la Sici'e se obsetva, în principiu, 
foarte strict; dar nu totdeau1ra cu succes în praciică. Chestiunîle mici 
erau judecate în curenii de către ata.mani ; cazurile mai serioase; ca 
violărîle ordinei Siciei, veneau în fata coşoveiului, a adun~rel afa.:
manilor şi numai în anumite 'cazuri fo·arfe grele„ de onior, etc. s'a între" 
buinfat şi pedeapsa cu moartea prin spânzuratoare. Acest ultim f@l 
de pedeapsă a fost la sfârşit, probabîl, scos din jurisdicţia 'coşoveiului 
şi ~ obşte1 Siciei şi criminalii cei mari se trimiteau la Brăila sau 
Galaţi, ca să fie pedepsifi de Paşă. Pedeaps·a cu bătaia putea fi ho: 
iărîtă şi aplicată chiar pentru invinuiri mici ca de e::x:.. când un tânăr 
nu.:-ş_i scotea pălăria întâhtil'ldu.,,se cu un bătrân, sau când tr.ecea pe 
Jângă _palancă. 

Plebea Siciei pedepsea şi pe coşovei _, cazul lui Olexa Rias: 
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nei - când erau prins vizitând, femeile din Raia, ceea ce era cu de= 
săvârşire inferzis n1ai ales functionarilor superiori ; ace.asta se intâmpla 
când coşoveiul era foarte sever fată de căzăcime şi făcea, după pă= 
rerea Cazacilor, nedre,pfăti. ,, T rei sau patru {coşovei) au fost astfel 
pedepsiti" spune Colon1ieţ; îi băteau şi luau „djeren1e" (adit;;ă un fel 
de plată în rachiu sau vin pentru această ispravă). 

L)reptul de a pedepsi pe coşovei era un semn de desfrânare 
din partea multimii ce ,~u voia să asculte de superiorii aleşi de ea, cău.-. 
tând să=i înlăture câna ,lCeştia ve,iau să ţină ord1nea, împiedicându~i 
dela anumite hotii ce=ar fi putut aduce intervenţiunea guvernului turcesc. 

Numărul Cazacilor se cs,mplecta, cum ştim, aproape numai cu 
refugi:1ţi din Ucraina. Sîcia era locul refugiului, ci! şi .2ilcia depe Nlpru1 

pentru acei cari căutau libertatea politică sau personală. Aici veoeau 
.cei persecutati de moşie:ti, cei nemultun1iti cu dictatura adn1inistrativă 
în Ucraina dela stânga· Niprului (hetmanscena) etc. Motivele sociale 
şi politice pentru refugiu nu lipseau şi' n tot timpul existentei Siciei 
transdunărene, aceste motive au fost n1ai numeroase der:ât înainte. 

Este suficient să ne amintim că· acesta a fost timpul distrugerii 
complecte a căzăcimii ucrainene c.u toate libertătile ei politi<;e şi agrare, 
timpul introduceriî iobăgiei pe .malul drept al Niprului, timpul eând 
guven1ul rus a luat cu sila pământul tăranilor şi a predat tărănim~a, 
pâ-nă acum Bberă, în puterea nemărginită a rn-oşicrilor, , timpul înce_,. 
pufului recruf.ărei şi colonizărei militare în Ucraina şi, în sfârşit, 
timpul persecutărei oame,iilor fără paşapoarte (s'a introdus acum obli-= 
gat,iuneâ paşapoartelor), a refugia~lor ce se ascundeau în stepele Novo: 
rosiei şi Basarabiei. Se înt~lege că pentru toate aceste motive au fost 
o mulţime ele oameni eari„ neavând altă scăpare, au trebuii să fugă 
la Sicia din deltă Dunărei. 

Sunt şi cântece populare istorice, care descriu această situatiune. 
Unul din ele, notat la Tulcea, clela Maria MihaiEha, descr-i'e această 
situatie gtea a unui tânăr care, neavând f a1nilie şi neştiind încotro să 
se ducă, ea pătă dela o fată indicatiunea a trei drumuri: l. spre Den, 
2. spr~ Crimeia şi 3. la Zaporoje în delta Dunărei. 

Fiind refugiati din Rusia, nu ştiau drumul ce trebuia urmat ca 
să ajuqgă în delta Dunărei şi, fiindcă de multe ori aceşti refugiaţi 
rătăci.au sau aveau multe de îndurat până ajungeâu la Sîcie, de aceea 
s' a organizai această en1igrare, trin1iţându.,-se din timp în Hn1p şi câte 
odată şi în fiecare an emisari în Ucraina, cari căutau oameni sănătoii, 
demni de a H Cazaci, aducânclµ:-i în delta Dunărei pe drun1u_ri mai 
sigure şi păzite de Cazaci. Colomiet povesteşte chiar despre un oare: 
care Andrei Verşibalo, ataman din curenia serghiioschii, eare se ducea 
în fiecare an în Ucraina şi aducea câte 15 oameni. D~spre ase·menea 
emisari vorbeşte şi un cântec popular, notat la Tulcea, ş'i care arată 
toate piedjclle ce trebuiau să fie învinse de acei ce se duceau la Sicie, 
precum şi condi~unile sociale care sileau poi:ulatiunea Ucrainei să 
fugă în delta Dunărei (iobăgia şi recrutarea). Cântecul a fost cules 
dela Ostap Danciuc (pg. 80). 
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Cei veni!i la Sicie e.rau primiţi fără cere1non1e. Eratt 1ntrebaf1 
num,1i de unde au venii şi dece, iar tnai apoi trebuiau să răspundă 
dt~C~ vot să fle Car.aci. Dacă răspundeau afirmativ atunci îşi alegeau 
atreniţt ~i coşove-lul le preciza ca să nu săvârş-ească anumite lucruri 
n.degh1ik, şi dl1l cattta cărora att fost nevoiti să fttgă) le reco1nanda să 
prind~ peşti.!, dar s:i ntt se apuce tle hotji. Ct.t aceast,a se isprăvea 
lot ctre1noni,ilul prin1ire-l unui Ca%aC nou. 

Descriind pril11irea Cazacilor noi, Colomieţ nu atninteşte despre 
î11treh.1re..1 ohigaf<)l'ie privil<),lre l,1 religiun~a cdor veniti. 

Prcih.~hil că ateas1'a se 1nfd~gea dela sine şi cei ,·eniti erau 
îl)treh,Hl ilwinte d~ interog,lforiul oficial. Ori cn1n ar fi fost, trebue să 
cr11?den1 c:î rcli,gia r1 i 11t:at un rol i n1pol'IJ nt la S ici a fr ansdun ăreană. Din 
i\1111ntirile lui C~lomlet se poate v~d0a că Cazacii se distingeau printr'o 
evl.111ie n~are1 care se arata în tllgrifire,t bisericei dela Sicie şi prin 
ohicci11l de /\ se c:'ilugJri la sfârşihtl ,·lefei, cât şi dl'1f respectul de care 
se buctll\~tt unii pre0ti l,t Sicie. 

U nii din C1..'Ş<'Vci se călugărcau, cun1 a fost cazul cu Litvin, care 
s'a d\1s la 1'1irnopoian unde " şi n1unt. Profrşon1l dt•la universitatea 
din l~tlcure~ti, Toci\~sctt1 ne=<t sptts că l'r1îrnopoian este inănăstirea 
Poian<l 1'1ă\'ttlui, ~<lr1c a iuc,,t un rol i111port,,nt in viata căzăci1nii 
transdunărene, Lo.1 ac~aslă 1nănăstlre, situată tllt departe de gara Râm.:: 
nkul ..... 5~ral in ~lold>)v,, (~t). se duceau CazaCJi ca să 111oară acolo • 
.A_gtf. I a1,1 rnurif -<1id, în oaf.1ră d~ coş.:,1;ciul L ih·in şi coşoveiul Hor=
J-en,1 i tot aici s\1 căiugJrif şl 11ltin1ul preot al Sicici, părintele Iuslin,. 
cc-.-.a fost la Silis1ra \.U C,1zacii şi I,, închiso,uc după trădarea lui 
Hladchi. 

Minh)p('J.311 a d(2ventt o tnănăstire ccrccJată de C.azaci probabil 
din G3 uza unei anurn1J~ traditii, de .:iarcce, d.upă spusclc lui Colv: 
n1kt, a1d s'a c-âl~'t<1df Vasile IR:1.rucovii-(F'ără n1âneci)], pisarul 
l~ecr, tatul) lui r 1.az~p.,, {'.afe a c,,nstruil la Gc.1latî biserica Sf. Pa-= 
1<1:;1.hiv-.:1 şi a 1nnnl că:h\!,\r la 1'Iirncp~1an. 1'1ulp Cauci se duceau 
şi la .. ~1tilt, le st~nt" {A rhos} ; h~t-re ac~~a a :fosJ ti coşoveiw. lr1ofoz 
'-ar€ s'a în~rs la Sicic ~\ a n,unt i11 fitnpul război~lu1 grceo;furc. 

R~.f, r1k"'T la plie~tî 1ne„ la Sicie s va păsfraf pană la sf:ârsif o eoni= 
pleclă indcpcnde-nt,ă, ,:1leg,h1dU=$i totdeauna ci pr.cofii, - :u.n€'ori chiar 
dn~ 1i11jk>cul lor - :-.i trin1ifându~1 nun~ai dQpă .:icei?a pentru biroto=
·ni ne la ep1:,,,c~p1i *i n11tr~pol1f·ii mold;,)vet1i. & a1egeau p~ ch,cva <lintte 
c.,,iaci, <.are să 11 fost nt1niai ~H..itor Je <:~rte (pg. 84} jar e-pi.sc(',pul 
11 f..ăOL~ pr..'<c1I, (.t1 .at.Jf rnai tiŞ.)r, cu c-ât 1n nurn.ăr,ul epi$c,-..pi'tor 111ol-=
dvvl.'.:n1 a't!! fost cale ('data unii ş1 de 0riglnă ucramc,Hlă, ca ~ ~
m1fr-0r.el~1~ du°! laşi, Gavril, desp1re 'Care arninleşte ŞI co1~1nicţ. Mci-11 
timp după al'c-e,a s'a pa-strai .:>b-tceiul la p-,pulatiunca ucraine-.ana ciin 
D~brog{'a d..: a=-şt akK... preotul, obiceiu Cllre se glsesle pr,ocncat şi 
il'l Salek că~<:~11 d-in B<):Ya.rabia, tn <ii d-,tlea de.ceniu al -secoluiui 
al ~l)(, ...:i11pă cu:n se vede d.111 t)Ofa 6in nun1ărul lunii Aprilie al 
publt.:ati1Jnii „ Kkvs\-.aja -:::,rarina" (pJf. 166). 

Organ1zar~-<1 ~non1k:ă .a icie.i transdunărene: se prczitttă aproape 
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ca şi la Sic1a depe Nipru, cu unele aspecte căpătate în urma unei 
anumite deswol!ări locale. Ca aspe:cte locale ar fi, după pă,rerea no.astră, 
evolufia spre gosp'Odăria agrară, desvolt.at:ea mare a propt-ietăfti parti,.. 
culate şi a diferitelor intreprinderi, goana după OJi ce fel de câştig, 
accentuaraa d_ifetenfei între Cazacii bogătaşi şi golani, etc. 

Ace~stă viaţă economie.ă a Zaporojenilor dela Dunăre s'a oprit 
anume în mo1nentul când trebuia să se t.ransf"onne pe baze cu fotul noui, 

După luar~a Dunavătalui .de către Cazaci şi după n1utarea Si.:
cici i;apor·ojene, guvernul turc a dat Z-aporojenilor un teritoTia măr= 
ginit, sau mai bine zis le-=a recunoscut lor drepturi de folosinfă asupra 
păn1ântulul luat de el cu sila dela N ecrasovfi . 

După inciicafiunile lui Colon1ief, hotarul pământului căzăcesc 
mergea dela lacul Kame.nnl (ghiolul Chetrii d~ astăzi?) .între M~h-= 
n1udia şi Murighiol (pg. 85), către Sud spre Razin1, iar la Sud:Est 
păn1ânturile Zaporojenilor mergeau până la i:nare, cuprinzând in în= 
tregime şi insula Dranov. Lăsând la o parte n1lăştincle şi bălfile, restul 
at?estui teritoriu, bun pentru locuit şi pentru agricultură, se înfăţişează, 
aproape ca suprafaţa unui triunghiu echilateral care are baza ci.ca 
30 kn1. şi înălţimea cfrca 15-1 f km. 

Dupâ spusele altor bătrâni din Dobrogea, hotarul păn1ânturilor 
zaporoje:ne mergea sprţ W. până la Pristav, deci acest,~ pă"' 
mânturi au avut o întindere mai mare. I11 sfârşit, după afirmatiunile 
lui Pivloracenco, fiul ren,umitului zaporoja11' Pivtoraca, hotarul acesta 
ar fi început încă şi n1ai de departe şi anun1e dela Isaccea. Osta13 
Dallciuc redă Sf).USele lui Pivteracenco astfel: ,,De cealaltă parte a 
Dunărei, lâ11gă Satu..:-Nou, este mănăstirea (daeă nu greşinlJ a SF. Ni..
colaie; acolo a fost podul plutitor, pe care a tr-eou-t armata rusă; în 
această parte a D.1năiei, mai 10s de ls.accea, a fost o· fântână şj u11 
pod ; lângă această fântână erau trei stâlpi bâtufi în pământ; acolo · 
era sen1nul hotarului!". Dela aceşti stâL,l mergea hotarul pe drumul 
vechiu spre Baba ...- din Isaccea spre Baba, prin Poşta, Adjilar; , 
şi pe lângă Vizir Motli pâ11ă la lin1anul (lacul) Baba (Babadagului); a Gol o 
este satu.I Zimbil (Zib.,yl pe hartă) şi hotarul îl împărfea în două". 

Dacă ne aminfim că Dobroge.a a început să fie colonizală, n1ai 
n1ult s-au mai puţin regulat, abia la începl:lful secuiului XIX şi că 
abia atunci s 1a început ii1 ea gospodăria .agrară, atunci putem să ad"" 
mite.n; că la început hotarul pământurilo'r zapor.ojene a putut să fle 
acolo unde îl precizează Piv!G,racenco. Maiapoihotarulaftebuit săse 
retragă trepta~ spre Est, ajungând ac~lo u~1de.,,J af:at-~ S::olon1~et (pg. 86). 

Aceasta presupupete e cu atat mai veros1m1la cu cat Zapoto-=
jenli n 'au mai avut nevo1e de o suprafaţă atât de mare de pământ; 
cie altă parte populaţiunea ce creştea mereu şi care se compunea h1 
cea maj mare pa·rte din colonişti Uctaine.ni, ca la Tulcea, Prislav, 
Beş,,.''fepe, etc., cerea pământurile pentru ea. 

A se opune la împărfirea pământurilor n'au încerca! Zapqro: 
jenii, deoarece ei atunci nu se ocupau cu agricultura şi nici nu aveau 
pe lângă Sicie o raia destul de mare . 

• 
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Supraf ata părnântului în hotarele arăt.:ite de Colon)iet reprezintă 
un povârniş · foarte întins în direcţia d~la Beş.,. Tepe spre Sud şi Sud.,,. 
Est, adică spre Razjn1 şi spre şesul Dunavătului1 care face parte din 
delta Dunărei. Fiind putin deluroasă şl înconjurată din toate pă>rfile 
de rnunfi (?), ,această supr-afată este în unele l0curi stepă adevărată, 
în alte locuri foarte bună peutrt1 agricultură, flind acoperită peste tot 
de un strat de' Ciornozioru1 nu prea gros, dar foarte roditor. Străbă: 
tând aproape inJreag-a suprafafă, no-i ne=arn convins de visu cât de 
necesară era pentru Cazaci stăpânirea acestei întregi suprafete, atât din· 
punct de vedere strategic cât şi din punct de, vedere econornic, nJai 
ales <iacă ·ne raportăn1 la raia, a·dică la locuitorii dedat! agriculturii, 
cari se strângeij.u încetwl pe încetul în jurul SicieL 

)\curn părnântul acesta este ocupat pe deoparte de Tătari ce 
locuesc în Cara:ibcli, Beibudjan (?)i Atmadji, etc. şi pe de:altă parte 
de Moe.anî ~ Ucraineni la Dunavătul de sus şi de jos, la Murughiol, 
Mahrnudie, Prislav, PârHta1 etc. 

Zaporojenii au prirnit pâ111ânturi!e acestea cu scutire de 
dijcnă nu nucnai la P,rodusele agrare şi la vite, dar şi la pescuitul în 
hotarele lor, adică pe Dunavăt ş,i pe llrnaourile şi băltii~ din jurul 
Siciei. La Dunăre, la MaFea:Neagră şi la ~azim plătiau însă taxe 
vacna!e în folosul guver.nului turc. 

In hotarele obştei zaporojene şi raialei CLtltivarea păcnântului era 
cornplect liberă pentru ori şi cine şi întinderea pă1nât1tului cultiv:at 
deph)dea de qucnărlll n1âinilor de lucru şi de n?voile fiecărei facnilii. 

Nu e~ista nici o îcnpărtire a păcnânhtrih;,r şi fiecare ara unde 
vrea şi cât vrea. Celocniet spune în ace::stă privintă : ,, ... şi T urcui 
nu spunea niciodată, ,, pă1nâ:1tul rneu '' 1 ci nu,nai „ păcnântul nostru, 
al î1111-1ăratulul nostru". 

A.ceastă deplină libertate în fo.!osirea pământului comt1n, fără nici 
un acnestcc din partea obştei, depindea înainte de toate de prisost1l pă: 
ruântului -tare întrecea nevoile locuitcrîlor, rnai ales ale acelora ce se 
ocupau cu agricultura. 

O r.11are parte din acest ţinut al Zaporojenilor, cnai ales partea 
din sudul triunghiului, se dădea în arendă Mocanilor, adică Rocnânilor 
transilvăneni , cari şi până în vre1neă ltti Condratovici îşi tineau tur.:
n1€lc în aceste regiuni. 

lu afară de Mocani, în satele Cara:Bair la nord şi Sarnt1si 
sau S arnasu (Sarinasuf ?) la sud, trăiau Bulgari şi Moldoveni, cari 
se ocupau dcas~n~nca în cea rna i cna re parte cu creşterea vitelor şi 
arendau d la Zaporojeni părnânturile necesare pentru păşunat. Această 
ar<!ndare o făcea însuşi coşoveiuJ; care prirnea ş·i plata arendei, soco..
titJ d~ obîcciu după nurnărul vitelor sau al plugurilor. Afară de plata 
arend 'i, pJştorii rnai dădeau şi vite pentru a previzionarea Sicici cu 
Cdrne; ,1Cl.'ast ă da~ nu se cuprindea în obkctnl discutiei la arendarea 
locului, ct e,1 st: dădea în scrnn de prietenie, sau în schi1nbul peşte! ui 
cc S\i: pritnea dela Zaporojeni. 
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Locuitorii uch1ineni cari formau raiaua şi Cazacii ce.,,şi aveau! 
gospodării 11 u se ocu_pau cu creşterea vitelor, ci numai cu agricultura. 

Socotind că Colomie{ nt1măra în toate aşezările zaporojene 
(raia) nu mai mult de 200 case. trebue să credem că contingentul· 
agrar al Siciei cu şloboziile ei nu era mare ; ceeace este important 
este faptul că numărul cre$tea mereu şi putem să bănuim că, datoritâ
împrejurărilor p.:,litjce favorabile,., a trebuit să întreacă, in scurt tlmp, 
numărul locuitorilor uecăsătonti ai Siciei, cari nu se ocupau cu agri= 
cultur,a. Dintre Zaporojl'.ni, numai cei căsătoriti se ocupau cu agri-= 
cultura~ iar aceştia trăiau tocmai din .această cauză 111 raia, pe când 
dintre adevăratii Zaporojeni Colomief indîcă numai pe unul, Hnat 
(Ignatie) Holovaci, din steblivscfii curini, care avea boi, Vi:lci, cal, oi 
şi vii şi ca re mereu ara şi semăna (p. 8&). Nu trebuie să uîtăm că, 
colorfiştii ... ce veneau din Rusia niai târziu erau exclusiv agricultori şi 
că acest element agrar a putut să determine o schimbare economică [n, 
existenta sicei, care a dat o direcţie nouă şi sănătoasă în viata acestei 
organizajiuni căzăceşti. 

Ocvp;:it1a pri1tcipală a Zaporojenilor rămase şi mai departe, ca şi 
mai ·înai,~t,e, pescuitul peştilor ş i vânatul, ocupafiuni întreprinse pe O· 

bază mare, fiind 1nijlocul esenfial de existentă al obştei căzăceşti. 
Jn această ocupafiune principală s'a exprimat şi caracterul eco" 

nomic al Siciei, ca tovărăşie a muncitorilor sau mai bine zis, asociafia· 
asociafiilor, reprezent·ată prin curenii. Impărfirea locurilor în fiecare 
an între curenii pentru exploatarea peştelui n'a existaf în Sicia trans.=-· 
dunăreană cum era la aceea depe Nipru, probabil atât din cauza· 
locurilor bune pentru pescuit, cât şi · din cauză că vânătoarea peştelui 
se făcea n1ai ales la malul mării cu aşa numitele „ korrri.aki" sau 
„ peremete '' , ce,lllrebuiau să fie schimbate mereu dela un loc la altul după 
formarea bancurilor de nisip, Aproape toate cu reniile a\eau „zăvoade" 
pescăreşti comune ; multe cu renii aveau în comun „erîci '' şi năvoade 

I " sau ,, matu e . 
Veniturile acestor unelte pescăreşte erau proprietatea obştească 

a fiecărei carenii. La aceste zăvoade munciau tofi n1embrii cureniilor 
cu exceptia celor ce plecau după câştig în altă parte, sau erau ocu.:
pafi în serviciul obştesc ca atamani, osauli etc. Astfel aceste zăvoade 
mprezentau asociafii muncitoreşti şi formau centre economice în 
jurul cărora s'au grupal Cazacii, împărtifi in curenii. Unelecureniî Gu o 
populatie mai numeroasă aveau mai multe zăvoade ; cea mai mare· 
parfe însă câte 2 sau 3. 

A.ceastă grupare era o unitate nu numai socială dar şi econo.=
mică, trăind o viată complect i11dependentE.. 

Organizarea militară a Siciei nu adr:niic-,1 111 sânul ei fen1ei. 
Mai târziu îns~, datorită influenţei emigraţiei din ultimul timp, a· 
început să se piardă caracterul exclusiv răiboinic al acestei fo r« 
matiuni. Atunci apar în jurul Siciei colonii înt. ~gi de familii ale Za.=
p,tojenilor ce nu făceau parte din gospodăria cureniilor: Astfel 
apar în curenii pe lâr~gă zăvoade comune şi zăvoade. particular~ 
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<:e apar,fineau la început pr0babil soeietătilor Cazacilor însurati, iar 
mai pe urmă şi persoanelot parficul, re. 

Asemenea schimbări se observă şi la Sicia de pe Nipru 
mai ales în momenful ultim al existenţei ei ; de acolo s'a . tra11smis şi 
la Sicia transdunăreană ca un obiceiu ce nu mai stârnea mirarea, pentru 
că luând pozitie în potriva acestui fapt, se lua atitudine ostilă şi im"' 
potriva fan1iliei cu care lumea· a început să se impa,ce şi in Sicia 
transdunăreană. A. introduce familia în sân ul o bştei, adică a cure niilor 
nu era îngăduit de tradiţia căzăcească a ·zaporoje!'1ilor, care îi obliga 
să păstreze viara şi organizarea militată veche. De aceea oamenii cu 
familie, sau cari at fi dorit s'o aibă ntl aveau altă ceva de fă..:ut 
decât să înfiinteze zăvoade particulare pe lângă ale cure'hiilor şi 
odată ce s' a trecut peste viata social- economică reglementată în 
Sicie, s'a creiat inceful pe încetul şi mijlocul de înbogăţire perso= 
oală. Unii dintre Cazaci îşi strângeau ctt,, zăvoada bogăJii re.l~tiv mari. 
Colomiet aminteşte despre cazacul Feder (Teodor) .Holovatei, care 
Singur avea 24 zăvoade, stârnind prin aceasta invidia unui mare pescar 
iurc, c,are voi sâ=1 atragă într'o cursă şi xsă"'l omoare. 

Una di11 u.rmările admiterii go.spodăriilor particulare la Sicie 
şi mai ales a zăvoadelor particulare a fost aparif-ia bogafilor 
şi săracilor, cari au început să se duşmănească îh.tre. dânşii. Ylembrii 
ocupaţi cu gospodăria agricolă sau cu zăvoadele de vescuit nu 
mai puteau părăsi uşor aceste ocupafiuni ca să se ducă in răz.: 
boaie, ci căutau să plăfească în locul _lor câte un mercenar. Pe 
de altă parte existenta zăvoadelor parliculare a făcut ca o parfe 
din popul aţiunea săracă a Siciei să poată câştiga şi în afară de munra 
în cure11ii, lucrânâ în particular la pescuitul ce se făcea în afară 
de orga.,.,niza~unea Zaporojenilor şi care se' practica i proporfii foarte 
mari. , . / 

In proporti1 mai modeste, dJr nu ne.însemnate, se făcea şi 
vânatul. Delfa Dunărei se distingea atunci prin mulfimea nenumărată 
a animah:,[or şi a păsărilor săi batice, începând cu căpria-are (?), cerbi (?) 
mistreti etc. şi ferminând cu cârduri nesfârşite de gâşte şi rate sălba-= 
fece; de lebede şi pelicani etc. Chiar.acum, când populaţia a crescut 
simţitor şi când după inundaţia cea mare din anul 185c au perii o 
mulţime de animale ~ălbatice şi păsări, noi, mergând dela Sulina la 
Catfferlez pe malul mării am a>vu,t unica ocaziu·ne în viată să vedem 
cârduri de gâşte şi rate sălbatice. ce aveau o lungime de un kilometru 
şi poate ş·i mai mult ; aprope · în fiecare birt la Dunăvăful de jos şi 
de sus an1 putut vedea grămezi întregi de piei de scufundari (margus 
albellus), lebede, pelicani, vulpi şi lu pi etc. 11 amintirile lui 
Colomiet nu găsim indicatiuni tă vânatul se făcea de către Zapor<.)" 
jeni ca o intFe'prii1dere c0.mună ; totuşi, probabil că vânătoarea s'a 
practicat de cefe îhtregi căzăceşti şi poate chiar de cureniî întregi, dar 
şi de unii dintre Cazaci pentru cari vânatul a fost o ocupaţie 
deosebită. In afară de vânătoarea cu puşii, Zaporojenii prindeau ani.: 
malele cu căpcaJ1e efc. şi consacrau acestei ocupa~uni tot timpul 
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liber, mal ales în timpul iernei, când era vremea nepotrivită pentru 
pescuit. 

Produsele pescuitului şi ale vânarului se trimiteau de obicei la 
Galati sau Brăifa, în b~rci mari - tot aşa cum se face şi astăzi -
cu deosebirea că vânzarea se făcea afunci diredi fără intermediari, 
cari astăzi nu mai admit pe pescari la vânzare. Banii primi!i pentru 
peşte se considerau proprietatea comună a cureniilor, nefiind dati pen= 
fru casa comună a Sidei (pg. 92); ceeace se obtinea după Vânzarea 
peştelui de la zăvoadele particulare se împârjia între< părtaşi, aşa că 
lucrători cu plată nu existau la aceste zăvoade. Zăvoadele par-=
ficulare formau nişte asociafiuni sui:generis, în care o parfe anu: 
mit,ă a venitului din vânzarea cu hurta (la început 1/n, mai 
apoi ca şi acunl l/2) se dădea proprietarului zăvodului, iar restul 
se împărjea în mod egal la părtaşii ce participau la asociafie cu 
munca. Astfel părtaşii împărteau câştigul şi pierderea · cu _proprietarul ; 
de obiceiu însă av.eau câştig, mai ales când peştele se prin<lea bine. 
Aceste relatii dintre proprietarH zăvoadelor de pescuit cu lucrătorii 
părtaşi s' au păstrat între pescarii dunăreni şi până acuma, cu sin..
gura deosebire că acun1 proprietarul se îngrijeşte şi de hraoa şi îmbră"' 
cămintea pescarîlor; dar se înţelege că găseşte, cu ajutorul con"" 
ducătorului (atamanului) care strânge lucrătorii, foarte multe ocaziuni 
să înşele şi să exploateze pe lucrători în folosul său. 

O parte a populatiunii Siciei, care nu găsea sa11, din anume mo: 
five, n' a voit s.ă g.ăsească de lucru la Sicie şi în zăvoadele ei, sau în 
acele ale raialei, pleca în fiecare .vară la muncă după câştig, la 
cosit, la seceriş, la recolta. păpuşoiului, la prăşit etc., în Turcia, Serbja, 
Macedonia ele. Banii câştigati Zaporojenii îi depuneau în caşa cureniei, 
sau îi înfrebuinjau pentru propriile lor nevoi, cumpărând haine, cizme, 
arme etc. 

Necesitatea satisfacerii nevoilor particulare acceniuându=se, a silit 
din ce în ce mai mult pe Cazaci să=şi caute de lucrtţ în afară de -
Slcie. Pentru găsirea a cât mai bogate mijloace de existentă, ei au 
început să „meargă după pradă'', formând an fol de. bande bine or: 
ganizate, care au pricinuit multe neîntelegeri între a~ministratia Siciei 
şi guvernul turcesc (pg. 93). Hotiile . şi prădăciunile se datorau, între 
altele, şi fa'ptului , că în populatiunea Siciei se pri păşise mulf,i refµgiati 
din Rusia, fugiti din motive criminale şi pentru cari orice munc::ă era 
insqportauilă. Trebuie să recunoaştem însă că şi functionarii Siciei 
trăgea.u unele foloas·e n1ateriale după urma unor asemenea prădăciuni 
ce intrau în traditiunea v~r.he a Zaporojenilor, cari priveau atacurile 
asupra Turcilor şi Tătarilor. ca fa~pte eroice, n1ai n1ulf demne de 
laudă decât de dojană. 

A.tacurile se făoeau de către bande bine organi2;afe, compuse din 
oameni priceputi, cari $fiau unde trebuie să se ducă şi unde să se as: 
cundă de urmărire. Colomiet povesteşte un rând întreg de poveşti 
despre asemenea atacuri şi din spusele I ui re.ese că auforifătile Siciei 
au căutat a.desea ori să scape Zaporojenii prinşi cu hotii, sau pentru 
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că trăgeau şi ei foloase materiale depe urma unor asemeAea fapte, sau 
ca să-=şi salveze oamenri lor. Când aceste atacuri banditeşti clepăŞ'eau 
marginile eroismu1ui, atunci mulii dintre cei prinşi erau spânzuraţi, 
fiindcă nelegiuirile se răspândiseră foarte mult; aşa că pentru oameni1 
ce aveati bani, viata era periclitată: dacă nu.5'i omorau Turcii, atunci 
îi omorau Cazacii. 

La veniturile militare se adăugă şi venitul birtului Siciei. Vân,:,, 
zarea en · gros a băuturilor spirtoase s' a aJ:~ndat unui evreu din Ga„ 
lali, care avea un depozit la Sicie din care vindea numai cu v.adra. 

Vânzarea în amănunt era în mânile Cazacilor şi se făcea la rând 
de fiecare curenie, care trimitea 4 Cazaci pe Ump de o lună penfrtl 
vânzare.a băuturilor. Venitul vânzării era comun pentru Sicie şî se 
găsea la dispozitia pălăncii. 

Pov~stirea lui Colomiet este mai -de crezut decât spusele lui 
Ce--aicovschi, c!are sus~ne că şi vânzarea cu amănuntul era în mânile 
Evreilor ce jefuiau pe Cazaci ; de multe ori însă şi aceşti Evrei au 
fost omorâfl de către Cazaci (pg. 95). · 

Un articol important în gospodăria Siciei îl forma şi subven(ia 
din partea guvernului fure, plătită prin pa,Şa din Brăila şi care consta 
din solda în bani şi din „tain '', adică hrana (proviant) pe deoparte 
în natură, pe de alta în bani. 

Se întelege că această subventie o primea numai Sleia ; raiaua 
nu primea nimic, dar nici nu era ob1igată să participe în război. Nu 
cunoaştem precis euantumul subvenfiei. Colcmiet spune E:ă coşoveiul 
primea 3000 piaştri anual._ iar atamanii de curenii primeaut în baia 
hotărâriî c.ureniilor, dela 200-300 p.iaştri pe fiecare jumătate de an 
„dela Pocrova până la Sf. Gheorghe şi dela Sf. Gheorghe până la 
Pocrova ". Pe-nfru fiecare cure-nle guvernul turc dădea 600 (?) oca de 
făină şi 600 piaştri în numerar !a fiecare jumătate de an, Cantitatea 
de făină pare a nu fi reală, fiind prea tnică, mai ales că totdeauna 
Cazacii căutau să=şi exagereze numărul, pentru a primi o cantitate 
mai mare de soldă şi hrană. In afară de făină; CazacH mai primeau 
În nafură şi oţet, ţinte şi probabil unt de lemn. Guvernul le mai dădea 

. d-e asemenea şi praf de puşcă şi plurnb, pe când armele şi în1brăcă ... 
1nintea trebuiau să şi le procure Cazacii cu banii lor proprii. 

Averea întregii Sicii se impărtia în : 1) bunurile întregii Sicii sub 
îngrijirea pălăncii şi 2) bunurile cureniilor, 'separate pentru fiecare cu: 
renie 'Şi total Independente de gospodăria comună a întregii Sicii. Ve: 
niturile Siciei întregi erau formate din arenda pământurilor, vânzarea 
băuturilor şi solda primită dela guvernul turcesc. Din aceşti bani se 
acopereau şi obligaliile de caracter coJŢtun, adică salariile tuturor 
persoanelor oficiale, reparatiile clădirilor oficiale, cheltuelile cle depla,;
$are ale superiorilor, primirile festive dela Pocrova etc. (pg. 96). 

Toate celelalte erau îngrijite de cureniL Fiecare curenie administra 
aut~nom~ ~artea sol~ei şi fainul (hrana), veniturile pescuitului şi vâna: 
tulu1, plaf1le Cazacilor ce se ocupau cu afaceri partlcul. are etc. 

/Notă. Sieia-transdunăreană a păstrat şi a n)ai desvoltat ordinea 
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economică a Siciei depe Nipru, cum rezultă din cuvintde contempora..
nului scriitor francez Scherer: ,, Chacune (Kur~ne) avait son eco...
nomie et son administrafion particulieres. Tous ceux. qui demeuraient 
dans la meme Kurene n 'avaient qu'une bourse et qu 'une table et Hs 
allaient ensemble a la guerre". - Scherer, Annales de la pelde Russie 
0u Ifistoire des Casagues Zaporogues. P. 17'88. T. I, pg. 135]. 

Administratorul g0spodăl'iei unei curenii era un ataman, care era 
nu numai reprezentantul adn1inistrafiv şi militar al .comuriifăfii sale, 
dar şt şeful economic, gospodarul. Obligafiunile lui principale au fost: 
îngrijirea de buna stare economică a cureniei, ordinea în c;urenie, 
.înfretinerea clăd.irilor, lucrarea ogorului (grădinii), pregătirea provizhi= 
nilor gospodăreşti etc. După îndeplinirea datotiilor prin1ea şi plata 
de 200--300 piaştri dela guvernul turcesc, pe lângă care mai primea 
un fel de })lată suplimentară şi dela Cazaci. . 

Ajutorul atamanului era bucătarul, dea.semenea _persoană ofi.: 
-cială, ce primea 100-120 piaştri pe jumătate an. Pentru lucrări 
mărunte femeeşti ca lipitul caselor, munca în ogor etc. se focmeau 
femei din raia, ce„şi primeau plat a dela palan că pentru lucrările de 
construc(li, sau de la curenii,· in cea mai mare parte în nafură : pâine 
etc. Obiectele gospodăreşti ce nu se puteau face în casă se cumpărau 
de către fiecare curenie pentru nevoile sale. 

lşi cumpărau făină (mai ales din Bazargic) (pg. 97), otet, unJ.
delemn pe care ii fineau în „kaşcazal<l", adică în oale mari de lut. 
Vinul îl ad,uceau în cea mai mare parfe de la Odobeşti din România. 
Din spusele lui Colomief aflăm şi preturile alimentelor şi lucrurilor 
necesare: făina de grâu ·se vindea cu 7 lei 100 ocale, adică, după 
preţul de astăzi, 7 copeici pentru pud (16 kgr.); mălaiul 3 parale
{pari) pentru 4 ocale, adică 12/s c~nfime penţru 12 · funturi ' ruseşti 
(4 kgr. 800 gr.); o pereche de boi cu car 70 lei; o vacă 30-35 
lei; hoba, adică un fel de manta sau îmbrăcăminte deasupra cămăşii, 
25 leii. un piepfdr fără mâneci 21/'r. lei. Nici munca nu se plăfia 
tocmai scump pe atunci ; se dădea 15 centime (30 parale) pentru o 
zi la coasă, ·la secere 30 centime şi numai pentru lucrările .de forfi...
flcatie s 'a plătit o mahmudea întreagă, adică 50-60 centime. Nu se 
prea duceau insă Zaporojenii la muncă. 

Cât priveşte viafa Siciei dela Dunavăf, amintirile iui Coz 
lomief ne oferă µn material foarte prefios, cu ajutorul căruia ne putem 
reconstitui aspectul obştei căzăceşti dispărute ; această reconstituire; 
·este cu atât mai inferesanfă, cu cât etnografia Siciei depe Nipru nu 
ne este cunoscută mai în amănunte. 

Sicia eta aşezată în acelaş loc unde este astă,zi Dunavăţul de 
sus şi unde, până la aparitia Zaporojenilor, a fost satul Necrasovtilor 
cu acelaş nume. Până la prima mea întâlnire cu Colomieţ, n'am 
avut prilejul să merg la Dunavă! şi de aceea, cu toate întrebările 
amănun(ite, n'am putut să-=-mi fac, după spusele lui Colomief, o ideie 
clară despre sifuatiunea Siciei. Şi la o a doua întâlnire cu Colemiei 
la Dunavăful de jos, n'am putut să vizitez cu el Sicia, deoarece n·a 
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fost în stare să mear~ă cu mine pe jos până acolo. Am fos~ silit să 
vizitcez Dunavătul de sus fără Colomiet (pg. 98), cu tovarăşul meu 
de drum şi cu .preotul de la Dunavătul de jos! Ştefan Kruştalev. 
Eşind din Dunavătul de jos, un sărac sat tăt.ărăsc, ~cupal abia de 
2-1 ani q,e ucraineni, cari.::l prefac acurn după f1,_rea lor şi ridi„ 
cându.o-ne pe un deal nu prea mare, am văzut în fata noastră, ap_x:oape 
drept spre nord, un deal destul de mare şi putin la dreapta lui, dea= 
lungul unui deal {âpos destul de înalt (circa 10 siânjeni), satul Duna„ 
vătu1 de. sus - fosfa Sicie, care se înce,voaie spre dreapta de la 
gârla Dunavătuluj. 

La stânga noastră se întindea stepa întinsă cu muntii Beş,..Tepe, · 
văzuti în depărtare, iar la dreapta se întindea balta fără sfârşit a 
Dunărei, întretăiată de cotiturile Dunavătului şi împodobită de sălcii le 
ce cresc pe malul Dunărei. La intrarea în sat, la cotitura Dunavătului,. 
arn trecut peste U?'l val şi un şant, care înconjura Sicia, iar de aici 
îndreptându,..ne .Putin la dreapta, am mers pe ulita q.proape paralelă 
ou gârla, la capătul eăreia, aproape de baltă, se găseau două cârciume 
infrefinufe de Evre·~. La sfârşitul şesului peste care frece această ulită 
se întâlneşte un drum strâmb spre gârlă, peste care se ridică un pod,. 
întrerupt la m~loc, pentru a putea trece şlepurile. Âici a fost portul 
Zaporojenilor şi această destinatie· o avea şi în prezent după multimea 
bărcilor ce se găseau în apropiere. La cârciumă se găseau o multime 
de oameni, deoarece în acea zi era săi:bătoare, - Ucraineni şi Mo"" 
cani ,...... dar nimeni nu ne.:a putut da nici. o desluşire despre situa= 
liunea dţ odinioară a Siciei, lucru explicabil, deoarece după disfru,.. 
gerea Siciei, locul a rămas rnult titnp aproape nelocuit (gg. 99)., iq.r 
după războiul Crime1i a fost dat Tătarilor refugiati din Crimeia. Cea 
inai mare parte a locuitorilor actuali nu stau aici de<;ât de_ vreo 4-5 
ani, adică dela războiul din 1877 ---1878, când Tătari1 s'au mutat în 
Turda. Dunavătul de sus mai are încă bordeie tătăreşti, dar în general 
are înfătişarea unui sat ucrainean din orice judet G'erkassy sau Cehrin. 
E.şind din cârciumă şl plecând· spre marginea nord=esfică a satului 
care se rnărgineşte cu balta, totuşi destul de ridicată deasupra băltii, 
şi lăsând la o parte drumul spre Murughiol, ce întretaie din nc:,u 
rămăşitele valului, ne,:,am îndreptat spre dealul de la · stânga, la poalele 
căruia se găseşte Dunavătul de sus. Nu departe de port, pe şesul 
amintit, ne.::a arătat părintele Şte;fa1n rămăşitele abia observate ale unei 
dădiri vechi, lămurindu-=ne că mulii locuitori spun că acolo ar fi fost 
biserica SicieL Presupunerea ;iceaste e foarte probabilă, dar trebuie 
să spunem că rămăşitele dădidi de piafră sunt de provenientă mult 
,nai veche şi foarte asernănătoare, după material, cti ruinele valurilor 
genov.eze de pîatră ce se găsesc lângă Sicîe -aproape de Kruhtec şi. 
de.asemenea cu ruinele cetătii genoveze de lângă Enissale, Slava etc. 
Mergând din acest loc· spre nord.::es1, am vă.zuf la stânga că pă.a
mânlul nu-=i neted şi că se văd urme de c'lădiri ce..-au fost acolo ; 
foarte probabil că acestea sunt urmele cureniilor zaporojene. 

De pe deal am vaiuf la nord lacul Kruhlec şi rămăşitele ce 
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se găsesc lângă el aJe unei fortiflcatiuni vechi genoveze. care: se ridica 
pe dealul din apropiere. Iti depărtare se vedea Murughlolul şi la 
dreapta un şes nemărginit mlăştil'los, la marginea căruia lucia ici şi 
colo Dunărea (pg. 100), lYiai spre dreapta, spre riord='est, se vedeau 
pădurile negre de la Cara:Orman şi la dreapta de tot se zărea 
dunga mării îndepărtate. Inapoi, adică la sud=est şi la sud de dealul 
pe care ne găsiam, se vedea ca în palmă _ Dunavăţul, care ocupa u11 
unghiu obtus ~estul de mare din şesul ce intră îp baltă, mărginit la 
sud de gârla Dunavăfului şi la est de baltf Partea de nord şi de 
vest a acestei întinderi, ocupată de sat, e. h1tărită de · un val cu şanf, 
care închide ~stfet tot locul fostei Sicii, formând dif1 acest loc un ff.l 
de cetate în forma unui trape_z. Valul de nord, lung de 250~0-3000 
paşi şi m~lul gârlei Dunavăţ ce atl'nge satul spre s·ud, formează cele 
două laturi paralele ale acestui trapez, iar valul de vest, lung de. 340 
paşi, merge perpendicular pe laturi drept de la nord spre sud, pe 
când laturea de est a trapezului, formată din marginea şesului şi 
baltă, se întoarce destul de mult spre nord-=-est. Colon1ieţ spune că 
vah.irile şi şanfurile ' sunt fătute de Necrasovfi; părerea noastră însă 
este că ele sunt mult mai vechi, din anticitate, sau din vremea expan.:
.siunli genoveze în aceste părfi. Aceste valuri nu seamănă cu cele 
<le lângă lacul Kruhlec din punct Ele vedere al materialului şi al 
tăriei construcfiei. 

Valurile de la Kruhlec formează aproape un pătrat regulat cu 
laturile de circa 300 paşi, ale cărui laturi verticale au directiunea 
nord-=-est. Peste drDm de aceste valuri se ridică un val mic, sus pe 
-deal, terminându;se în vârful lui cu un grup de ruine .ale unei dă: 
diti de piatră. Ostap Danciuc ne spune că nu ·de mult valul. ce taie 
drumul era unit cu valurile de formă pătrată. Toate acesfe valuri 
suni construite din pietre rotunde şi din _lespezi mari de piatră, unite 
cu ciment alb foarte fare, ce conţine ·în el şi var, pe când valurile 
ce înconjoară loc1.1l Siciei sunt din pământ şi lut. Materialul şi modul 
de construcjie a rămăşitelor presupuse ca fundamentul fostei biserici 
de la Sicie (pg. 10f) seamănă, ca material şi constructie, cu valurile 
de lângă lacul I{ruhlec. 

·Se înţelege că reconstruirea planului Siciei se poate face r~umai 
aproximativ pe baza cunoştinfelor ce le avem. D in clădirile Siciei 
n'a mai rămas aproape nimic, ceea ce nu:i de mirat dacă ne gândim 
că ele au fost clădite din ceamur, adică din · lut, pământ şl gunoiu, 
iarbă şi paie şi că locul. Siciel, 'rămânând mult timp ' nelocuit, a fost 
ocupat de o populaţiune tătăreasc;:ă, acolo unde se ridică acum un 
sat cu totu l nou. Ceaicovschi, care-=-µ fost pe ruinele Siciei în al 
cincilea deceniu al secolului trecut, spune că atunci „toate urmele 
clădirilor dispăruseră.> afară de o cârciumă ce sta încă între ruine şi 
unde un Evreu vinde vin şi rachiu pană în prezent!" Ostap Danciuc, 
vizitând Sicia pufin · rt1ai înainte, spune că a găsit încă urmele cure.,; 
niilor şi a altor clădiri vizibile. ,, Mie I-laia bala Ioan mi-=-a arătat unde 
st'ătea fiecare curenie .. , Când vii de la Murughiol spre Sicie, se 
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văd urm~le unde au fost cureniile, casa eoşoveiulu_i şi cancelaoriile •. ;. 
Când veneai clin spre Murughiol, se aflau la dreapta, sub dea\ ... 

Din casa coşoveiului rămăsese numai sobele, iar a.colo unde au fost 
cureniile se vedeau numai grămezi de gunoi, oase de peşti ... ce.ea ct 
ar af ă că oamenii tnăiseră bine''. . . 

Din spusele lui Colon1iet, la intrarea în Sicie dinspre port, la· 
dreapta, nu departe de malul prăpăstios scăldat de apa Dunavăfului, 
se afla biserica. Venind dinspre porf, spre stânga, la inJrarea în 
Sicle se găsea cârciuma Siciei, din fata căreia încep,ea o ulită lungă, 
mărginită de d()uă rânduri de curenli şi care mergea dealungul cursufui 
gârlei Dunavătului ce făcea cotituri; strada era 1nsă dreaptă .şi, mer-=
gând în directra nord.,.esf, dă,dea în drumul spre J>1urughiol. Rândul 
de j0s al cureniilor, adică cel dîn spre est, mai aproape de baltă şi 
gârlă se mărgînea cu biserica cureniei crel!vskei, apoi urma baturinskii 
etc. şi la sfârşit, la eşirea spre Murughiol ~ platnerivskii cure-ni. 
In rândul de vest sau rândul de sus, sub deal, prima la stânga 
de la cârciumă se găsea kalnebolotski cureni, . după ea tiiarnea şi pe 
urmă palanca ; după aceasta .dîerliivski, apoi rekHivskî şi, în sfârşif7, 
în fata cureniei ·platnerivski era curenia vedmedhiski, ultima din 
acest rând •• Z\.cesf plan se potriveşte ' şi cu indicaţiunile lui Ostap· 
Danciuc, care. şpune că r-uincle pălăncii se vedeau sub deal la dreapta„ 
venind d1n spre Mtirughiol. 

Mai departe, spune Colomiet, ,,clădirile cureniîlor se aflau 
eu coamele spre uliţă şi spre est şi cu ferestrele spre sud, Geea ce 
nu"'i adevărat, deoarece strada nu mergea drept de la sud la nord, ci. 
înclinându=-se .Pu-tin spre nord.=esf ; pe lângă aceasta trebuie să oh=
servâm . că clădirile Cl:lreniilor aveau câfe două coame şi că, deci, numai 
cureniile din rândul de sus au putut să fie cu coamele răsăritene spre 
stradă (gg. 103). 

Cât pri-veşte exter1oro! Siciei, acesta se J.eosebe,\! puţin de înfă=
tişarea obişnuită a 'unui sat uc1:ainean. Biserica era n1ică, cu un furn 
de lemn şi era acoperită cu şindrilă. Interiorul era mai impunător. 
Colomief spune „că era .fo-ată în aur·". A.ceasta nu;'i de mirat, de=
oarece Cazacii căutau să ia pradă îu războaie şi niciodată nu uitau· 
de biserica lor. Cele m-ai multe lucruri bisericeşti, chiar şi clopotele,. 
le aduceau din Moldova. Coşoveiul n' avea' un loc special în biserică .. 
el stând de obiceiu lângă strana dreaptă. Palanca s~ deosebea de 
celelalte clad1ti ale, E:ureniilor, fiindcă era împrejmu'ită şi avea camere; 
una pentru coşoveiu şi cancelaria„ In· curtea. pălăncii erau hambar~, 
grajduri, beciuri etc. Curenia avea c:a .arhitectură înfăţişa-rea unei case 
ucrainene împăr:fîtă de sală în două jum~tăti destul de lungi, aşa că 
la fiecare iumătafe se găseau nti mai putin decât trei fer:estte. Ca 
mărime, cureniile nu erau egale, ci fiecare corespundea cu numărul 
Cazacilor din rurenie, Cea n1ai n1are şi mai bine organizată a fost 
curehia plafnerivsthi ; curenia steblHvski, cu toăfe că E:ra' m-ică, avea 
mi1lti Cazaci. Acoperişul era făcut din sţuf, cum este şi acum la casele 
de la Dunavăt; lângă curenie se găseau hambare sau „budke", ce-· 
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erau un fel de cămări ; se mai aflau grădini şi chiar pomi fructiferi, 
ce se găseau mai ales pe lângă cureniile din rândul de jos, de pe lângă 
apă. Cea mai bună grădină cu multi pomi o avea curenia platne.,, 
rivschi ce eşea la câmp. Interiorul cureniilor era foarte simplu : în 
sală se găsea cup!orul pentru pregătirea n1âncării în timpul verii (pg. 
I 04)1 - la dreapta ~i la stânga s.ălii se găsea câte o odaie fără po-" 
dele {cti luf pe jos), cu lavite largi, pe care dormeau Cazacii. Numai 
armtle, iataganele. săbiile, pistoalele şi celelalte unelte de războiu. şi 
vânat, atârnate pe pereti, deosebeau casele Cazacilor de cele ale tăra.,, 
nilor ucraineni. 

Populafiunea cureniilor n 'a fost. niciodată prea mare. Iarna se 
adunau mai 1nulti, pe când vara plecau toti în bălti la ză:voadele pes..
căreşti etc., aşa că uneori atamanul, bucătarul şj 3-4; Cazaci bă..
frâni, cari ntt mai puteal1 să o;iu1)cească şi pentru cari cure.nia era 
familia fiecăruia, formau întreaga populatie a cureniei. 

Referitor la mâncare, curenia alcătuia o fan1ilie : toti mâncau la 
u11 loc şi toti aduceau ce puteau pentru hra11ă.' In cameră puneau 
5-6 n1ese şi mâncau. Dimineata era prima n1âncare, pe la> orele 
9, pe urmă masa de amiază şi seara cina. Posturile le observau cu 
mare stricte(e şi nu mâncau nici peşte, după obictiul grecesc şi ro-" 
mânesc. Mâncarea lor obicinuită era borş cu slănină sau carne, câte 
odată cu peşte sărat, sarmale, mămăHgă etc. Sărbătorile . se rernarcau 
prin solemnitatea lor şi mâncarea mai aleasă ; la Pocreva tăiau vite, 
se consuma vin şi rachiu în cantitate mare, la discrejie, plătit din casa 
n1ilitară ; atunci se făcea o serbare mare. Zaporojenii din delta Du=
nărei nu.-,şi tiitau obiceiurile lor vechi şi beau mult. Rachiul le plăcea 
mult şi îl beau cu paharul. Cea dintâi schimbare, pe care au adoptat..-o 
în viata lor, a {ost aceea a îmbrăcărnintei, atât din motive climaterice 
cât şi din cauză că ei mai 1i icicidat.ă nu se îngrijeau de haine şi 
purtau ce .aveau. 

Despre haina traditională căzăcească, în felul, cunfuşului, noi 
n'am auzit nimic în Debn,gea. Colomief spune că in deltă Cazacii 
purtau haine pe jumătate turc.eşti, în afară de şapcă, cizme şi pan.: 
talonl ce s'au păstrat şi la Ucraînenii din Dobrogea şi până- astăzi, 
fără nici o schimbare. Coşoveiul avea o şapcă sură, cu fundul împo..
dobit, o jiietcă turcească de mătase dedesupt, taparan sau antereu 
(haină turcească) pe deasupra, făcută din postav roşu, pantaloni largi 
albaştri (saravare) din postav subtire încinşi cu brâu persan şi în 
picioare cizme frumoase cu carâmbi. Cazacii de rând purtau aproape 
aceleaşi haine pe care le au _şi astăzi Ucrainenii din Dobrogea (în 
vremea lui Condratovici), adică pantaloni largi pentru cizme, caparan 
din postav de că,nilă sau de oaie (în ultimul caz albastru sau negru) 
u11 brâu roşu şi şapcă neagră sau sură. Această îmbrăcăn1inte seamănă 
cu cea qe astăzi, cu deosebire că în locul caparanu·lui, mai ales în 
z1lele de lucru, Ucrainenii dob1'ogeni poartă jikdce cu mâneci albastre, 
în cea mai mare parfe cu spatele şi mânecile aproape totdeauna din 
flanele de o culoare rnai mult sau n1ai putin deschisă şi cu desemne 

- > 
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în pătrăfele. Odinioară jiletca era împodobită cu un mare numiir de 
nasturi strălucitori, aşezafi uneori pe patru rânduri (pg. t 06). 

Vara Zaporojenii purtau ciorapi şi ghete roşii orientale. 
In genere Zaporojenii nu se îngrijeau mult de îmbrăcăminte, 

n1ai. ales pe lângă casă. . 
In ceea ce priveşte frizura, Cazacii bătrâni purtau un mof pe 

capul ras, iar cei tineri pe capul tu11s, cun1 poartă şi acum ţăranii 
bătrâni în Ucraina. 

Multi bani se cheltuiau pentru arme, Cazacii preferând să umble 
r-ău îmbrăcafi, numai să aibă arme scumpe şi frumoase. 

Tot aşa obicinuiau să aibă şi lulele împodobite cu cervanti 
(monede de aur). . 

Interesant este de a afla ceva şi despre viafa intelectuală dela 
Sicie, care avea tradifiune·a ei istorică. Intr' adevăr, personalitatea lui 
Colomiet şi confinutul povestirilor lui întăresc această presupunere. 
Când ne aducen1 an1inte mulţin1ea ştirilor ce ni le povesteşte Colo.,. 
n1iel şi cur'ioştinţele lui literare, dacă se poate spune aşa ceva despre 
un om' neştiutor ·de carte, ce asculta numai citirea şi povestirile altora, 
cunoştinţa cântecelor istorice populare şi putinfa. de a face din ele o 
legăfură de nofiul'li jstorice, atunci, având în vedere că Colon1ief a 
fost· un om n1ediocru, ne puten1 face o ideie destul de lămurită despre 
mediul în care a fost educat povestitorul nostru, căci Colomief îşi da.: 
toreşte această desvoliare sufletească numai Siciei. Din vorbele. lui 
Colomiet vedem că legendele şi cântecele istorice aveau aici o mare 
autoritate şi nu se uitau, cu toate că în delta Dunărei lipseau corn: 
pleci cobzarii şi cântăreţii din liră, cari în Ucraina erâu singurii păs: 
frători ai acestor amintiri istorice ce astăzi dispar din ce în ce. Po: 
vestitorii trecutului, ca Ivan I-Iluhi, despre care an1inteşte Colon1ief, 
erau foarte onoraţi, povestirile lor au fost ascultate c.u mare interes 
şi din aceste cântece şi povestiri se formau ideile istorice ce ne pro= 
veacă uimirea atunci când le auzim la Colomief. La Sicie nu se în: 
tâlnea numai o literatură poporană orală, ci acolo se găsiau ·Şi cărti. 

Acestea nu erau proprietarea particulară a oamenilor ştiutori de 
carte, ci ele aparţineau întregei societăti, alcătuind biblioteca Siciei cc 
se · păstra în palancă sub supraveghierea pisarului şi stătea la dbpo: 
zifiunea celor ce dori"au să le citească. Din ce cărfi se compunea o 
asemenea bibliotecă nu ştim, pentrucă Colomief i1' a putut să ·ne spună, 
însă, după indicaţiunile lui, erau acolo „descrieri" cu conţinut spiritual 
şi ,istoric (pg. 108). Cât de n1are era necesitatea citirei se poate vedea 
din faptul că şi analfabeţii rugau pe ştiutorii de carte să le citească, 
dându.,.le ospeţe şi vedre cu vin pentru aceasta. Cazacii nu se n1ul: 
fumeau nun1ai cu citirea la Sicie, ci, plecând la pescuit, s~e duceau la 
pisar şi împrumutau cărţi din bibliot~că. 

Nemulţumindu-=se cu cărţile din biblioteca Siciei, se îndreptau 
după cărţi şi la unii oameni particulari depărtaţi de Sicie, cun, era 
de ex. Barkliin „om de n~am ucrainea11", ce trăia la Brăila etc. 
Greu este să ştim care era „cartea mare" despre care spune Colo: 
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rpiet că în e.a era scris despre Iurek (Rurek) şi Pădurea Neagră precum 
şi despre Ba1rak, carte ce;:-o citeau Cazacii h1 zilele de sărbătoare întru,. 
nin dU=se la un loc, 

Aceasta poate să fi fost probabil o copie h1 manuscris a istoriei 
Ruşilor, {Istoria Russov), ce se citea atunci în Ucraina în multe copii, 
din care una putea să ajungă la Sicie. Unele fa ptţ din povestirile lui 
Colomiet indică că această carte i.=-a fost cunoscută; aşa de exemplu 
genealogia Cazacilor .dela Cezari (Hozari) etc. Că această carte se 
găsea în bi bli,eteca Sidei, este un fapt foarte caracteristic. 

La S1cie au fost multi ştiutori de car.te, acest fapt explicându=se 
prin aceea că din :Rusia fugeau la Sicie şi multi intektclualL Afară 
<le aceasta, la Sicie preofîi militari şi pisari1 întreţineau un fel de şcoală 
pentru copiii din raia, cari formau corul bisericii. 

Am spus că Sicia transdunăreană a fost prelungirea (continuarea) 
Siciei depe Nipru. Aceasta trebuie s'o înţelegem nu numai în înfe" 
lesul general, dar şi în identitatea tuturor motivelor ce=au pricinuit în .... 
ceputul ş·i existenta acestor obştii căzăceşti. Nu poate să fie nici o 
îndoială că una din gatorîile istorice ale Căzăcimii a fost apărarea lor 

.şi a patriei pe deoparte, iar pe dealtăparte a Europei apusene de Turci 
şi Tatari. Emigrarea lor în delta Dunărei se explică prin faptul că 
o bună parte dintre Zaporojeni, ne mai putând suporta conditiunile de 
trai obştesc ce apăsau _ patria lor, erau nevoiţi să fugă în altă parfe 
-ca să poată trăi liber. Nu patima după fapte· romanfico=cavalereşti, 
nu gloria pe11tru luptele cu necredincioşiî, nu cătarea pradei au fost 
motivele care aµ :;ilit pe oameni să· părăsească patria lor şi să fugă 
la Side, ci iobăgia, asuprirea politică şi spirituală , persecutiunile na,.. 
tionale etc. · 

Sicia a fost, în primul r.ând, asociatia economică a pescarilor şi 
vânătorilor cari trăiau din produsul ocupafiul'iii lor. Organizarea n1ill .c
tară a Sicie.i, provocată la început de necesitatea apărării şi apoi_pentru 
rezistenta împotriva opresiunilor politice din partea Poloniei şi a Rusiei, 
este o ope-rafiune secundară. 

Aceste semne caracteristice le găsim şi în istoria Siciei trans= 
dunărene. Multi Cazaci au losf însuraţi şi au trăit cu familiile lor în 
raia, iar Sicia a fost centrul populatiei căzăceşti şi locul şederii celor 
n ecăsătoritl. 

Viata Siciei transdunăi:ene, mai ales în ultimii ani, ajunsese la 
un moment interesant când, pierzând caracterul militar, a avut posif 
bilitatea să se prefacă într'o colonie ucraineană cu totul originală, de 
sine stătătoare şi desvoltându=se liber. 

Dar, după ce o serie de fapte au contribuit ca această obşte 
căzăcească să se distrugă printr'o destrămare lentă, s'a distrus şi le= 
găfura intre părtile destul de numeroase ale Siciei ce a mai rănlas în 
deltă şi în loc de colonia ucraineană organizată în inod obştesc (pg. 115) 
găsim acum in Dobrogea numai grupuri de familii ucrainene ce nu 
a-nai sunt unite între ele aproape prin nimic. 
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P U'J'ERJL,E CREDINŢEI 

I. 

1\ trct· ut de n1ul1işor vren1e,1 prânzului. P e masa cea n1are din 
t111fi ,l~('t'k ,1~ft•,tpli'i trei tacân1uri şi un castron gol. Prin uşa între.: 
lh'i4t I,\~., l rlh\: sJlîf,\ cc duce l ,1 bucă tărie, pătrunde n1iros de m â11care 
{,\1k.l+1 ~l $c .1 11clc sflir~itul don10J al unui prin1us. 

l ... ,t lUI Cl'\II ,1l n.1csei, un copilaş stă pe scaunul lui nali ş i cu 
g1· 11t,1k c1.,pi,1ii'I o kc ji<." din abecedar. O femeie năltută stă aplecată 
ctr-"1,~\ll'\\\ hti şi~ tiind şi când, îl indreaptă . 

"î--1iin1ico t , . . l~u 1n1 111ai pot I . . . JY!i..-i foame ! Şi copilul 
f\lln\' 1,:n•lonnl pe plăculă . 

.. : cuşi trchuk s:.'l vie şi f ăficu ! " ... 
IJ(w îşt tlJ s~t,n111 c3 ctrc prctt 1n ulf dela un copil şi de~aceea

şţ ,hi l\1 hncăt:u,lc d~ unde se întoc1rce cu un polonic de supă
\'\l tld\\\, 

,.Ptt\$\)\'\tl ll l<Httci, n)Snancă tna1ale şi fără tăticu !" .. . 
l u t\·,·n,inl tns:i bine ,·ol'b:i, când po;irta dela stradă fu trânfită 

'll t~\1ttrc. \lpU,1\ ş~ri jl}S d · pc scţ1un, îşi sn,unci cu greutate şer..:
\: \'h\\ tn~l(1l \" g(\t şi dlt·r~'i spre l:urtc., bătând din palme şi stri.,,. 
~(\t\ l ' "'' ~ : 

\ J' t - ' \ /. t f ' , ., - " Ul\' ,'\lah1 , , , , UlC a ,U.'l . . . . 
t'at.,,~, in~. · uu„i puoţ nirnic in 1nân,1 şi nici nu..-l n1ai ia in 

t>1,t~ ,\'I\ .,Ul<' d:\ti. ttl ş·''t11.'n1n t~1 şi~i ridică <1n1cnintător pu111nul strâns_ 
11,H\'~ n~unuk' ! . , , Ci..' k·~,1 gJsit d1.>=-alcrgi aşa ?"' ... 

lltll--lu\ ~-~\ t.unU.,t buA., 1.k i~'S. iar ochii i s\1u umplut de 
t~ •·tn\\ ~t "-~ stăp.;tt't~ ptln„ u\ şi ~ · ntc,.:.1rc.c păŞ;ind incct şi fris1_ 
~- ,,, n'\\ 'l\ tl $\\)'? l~ t '\~~ nl lui dl..' l~ngii coltul n1.:sci. 

.f ~n'W'~ ..tdn -:X" $\tP,.\ Şt tQ.llfllJ. t1 ,~tt ·ru$.ttci S\)f~ Ol zgomi.'lt 
li l \, hkh.\l ~n n, J liu ~\t $.il\tln ·ito.:tre pc-.t- d ~ gt"ăsim~. N"ici unuia 
~iş_,t \li\~~~~ tn~ t"l:l('tg_,' tt ,1~tl1~t 

l,,;~t• ;;; ' 1
~ CQl)Jhtl ctt~$k d..:s din get~ ~' prhtŞtic ~măt.Jr 

~~l„ ..t \~·:t ~ t-U\ts .. \UK .,, ,ittttt ~ st cltinu.il· ::î,l S(!,:u-b.:i supu mă 
ţtk~ l\tN ~,~·l'ţ A- TA ~u ~pi-an ~'tdt lttl;."flt~ ş..i Cl:t subl:hel! mdifs. .. 
t));.~': .... ~• J. r~ Kl, \ h\d ~),.U('..J. ~ t1:..·n ~t~li.: 11u.1i d.:gt<l.bă ~ut luO't!t p~ 
. ~ , .. I"""" ~\~~1* i:tii: ţ . ~t<l '~l4tt:ri s..tl'î', F('ut~t..~ cl.tt<.-c twgura dt.ty.:i 
1J ~\!J:ill l~ ~~ J~t "-.'\:~ft.t it.'t l;"'ţ rt.;h~'-l~li.,.. V· ;1:~ J:.tliJit..1. Ochi t."l maci 
" litJ...WK"\~'~ ~.,i 1;tl;t "-~i: ~ ~ţt! t\.i.•t-~1'~ ~î~~.. se'tU'.Q11~ IDk..'IC1.t C-i!tre 
Ş\._""(: ' <."<l ~ ~lt~ ~~~ ... " ~·:-,. tte:t 11.1'."-'<l'" l:t"l ~t\' •lt tootr" .. ,,:Q,? 

T 111; r~~IN'i ~..t;$t:.~ ~~ 1..",tt,e- " 1tt1!>'-.... d ""~r tw- ~<1111( ~~ .. 
~ ~ .. ~ I '·~~l' 11t-lt°'tl .... ,'ll · ., . .,t,<...>-tt.tll c~t ~"tlC.ţt c:~ p,~n~l!g..::- 6tu;fu:m.~ 
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După ulţimul fel de mâncare, copilaşul a simtit că e ceva rău• 
în ah11osfera familiară. El se dă jos, trage şalul de pe umerii mamei. 
şi se duce tăcut in donnitor să se culce. 

Sotii rămân singuri, dar nu se privesc. Domnul bea un pahar 
n1are de vin, scoate tabacherea, ÎŞi răsuceşte o tigară groasă şi trage 
câteva fumuri. 

Apoi se rîdiţ:ă. 
Nevestei , i s'a ridicat tot sângele în obraz. 
- ,, Dragă, dar unde te dud". . . îi spune ea cu ochii umflati 

de lacrămi. 
Soful se răsteşte cu duşmănie : 

L f !" - ,, a ca enea . . . . 
- ,.Stai te rog ! . . . Nt,1mai un pic ! . . . Am pus ibricu de 

f I" ca ea .... 
- ,,M1am săturat de borşul tău!" .. . 
Şi cu pasul hoiărât şi apăsat, ieşi. Pe urma lui, sofia căzu cu 

fata peste masa plină de tacâmuri şi multă vreme trupul ei se zbu_.. 
ciun1ă parcă sub, florii unor teribile friguri. 

In zilele următoare lucrurile aµ mers şi mai rău. Soţul ou n1ai· 
da pe acasă decât în târziul nopfii şi pleca de dimineafă, fără să 
lase măcar bani de chdfuială. 

~ ,,Nu ştiu ce este la mijloc!"... se plânse nevasta către o 
prietenă care venise s.' o yadă. ,, Când, \,,am luat eram o copilă, fără-. 
tată. Lucram croitorie la un magazin din Bucureşti, pentru .ca să.0i 
cumpăr cârti şi să.,,j dau mâncare, fiindcă da'n particular examen de 
Hce.u. Şi }:am tinuf cu mânile mele- şi la Universitate. ln cele din 
urmă l.:arh scos profesor, iar de cincisprezece anî suntein cununati
Nu ne:am certat niciodată şi nu mă sinlt cu nimica pe suflet ! ... 
Ş'i .. _ acum . . . uite cum se poartă cu mine . . . Ah I . . . Unde să 
mă duc eu î.n lumea asfa., că nu mai am pe nimeni . . . Şi copilul" . . . 

Femeia nu.,.şi pufu termina vorba. Lacrămi bogate se'nşiruiră, 
pe obrajii· ei slabi şi ~albeni. 

Prietena cercă s o mângâie : 
T . I Nt 'b ' l' D' ~ - ,, aci soro. . . . u e mai z uc1uma . . . . a parca nu, 

sunt ei toţi bărbatii la un fel ? .. ~ · Ca şi cânilor, li se· abate de fug 
năuci pe străzi, ca să linchească ce găses: prin cele măhă,lăli ! .... 
Dar tot acasă îi !rage afa mai la urmă ! " ... 

Nevasta tresări. 
Ad. ~ t • ~ .. - ,, ica . . . u crezi . . • ca ... 

- ,,Ce să cred, soro! . . . $fiu! . . . Dar ştie tot oraşul ! .. -
La ce să:fi mai ascund? .. . S'a'nhăitat cu una cu părul oxigenat ... 
F uncfionară la Primărie !, Aia 'ndesăfică . . . O scâtbă care.,.şi zice 
Paula, dar pe care eu 'ştiu că o cheamă Smaranda Şătroi l" ... 

T• vi f f V ~ • vfl - ,, 1ca osu . . . . a sa z1ca .. . 
.- ,, Asta e, fireşte ! . . . La cinematograf mt>rg împreună ! .. ~ 

La Bulevard, tot aşa! ... Iar mai pe'noptate, merg brat la brat ca. 
doi logodnici ! '' ... 
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Sofia gândi multă vreme, tăcută şi nemişcată. Apoi isb~cni 
-dintr' odată, agitând pumnii încordafi : 

- ,,Mazdroanfă ! . . . M i:adur. aminte acum de ea ! . . . Am 
-· -t I" sa:1 ara eu .... 

Dar pri~tena se sili s'o ljniştească: 
- ,,Nu face scandal, că nu:fi. ajută la nimic! ... Cel mult a1 

să'ncurci lucrurile mai rău l ... 4\.scultă la mine : ·prin câte de-=al de 
astea n' am trecut eu ! . . . E ... hei ! . . . Păi cârpa aia de bărbatu: 
meu, cu douăzeci de ani mai bătrân ca mine, nu umbla mai anul 
irecut cu călcăile aprinse după o aia care cânta la o cârciumă l ... 

E . I Ş· . f- t 7" . - ,, 1 • • • • 1 ce:a1 acu . . .. 
- ,,I:am strâns boarfele şi:am aruncat cu legătura după el !" ... 

E. d I p f . - l . b ţ · ~ . 1-b ţ I" - ,, 1 • • • a . . . . u ea1 sa.: ş1 a 1, ca e mai s a u . . .• 
vor.bi nevasta cu multă părere de rău. Dar al 111eu " ... 

- ,, S!ai să vezi J . • • Pe urmă mi.=-a părut rău ! Dă ! . . . Ori 
·Cum ar fi, se cheamă că e român la casă şi că nu eşti pe gura 
vecinilor, cari se hlizesc la tine când te ştiu fără bărbat în casă ! ... 
Atunci m 'am dus la părintele Epifan de la Sfinţii Im păra fi şi ):am 
rugat să-=-i ci.tească prin carfi" ... 

Ş . - ?" _, ,,, 1 pe urma . . .. 
- ,,Pe urmă, la vr' o două sări, mă frezesc dintr' odată cu el 

pe uşă, ruşinat ca un motan pocăit ! Şi unde nu s' a târât în ge-= 
nunchi după mine şi mi:. a lins mâna ca să-=l iert . . . hei ! . . . l.:-am 
iertat, dar trei luni de zile. . . · 

Prietena plecă. Antonia răn1ase gânditoare, dar oarecum liniştită 
în sufletul ei, acum când· ştia cauza nenorocirei. Apoi' privi instinctiv 

,către icoană, iar sufletul ei îngână o scurtă rugăciune. 
- ,,Trebuie să mă duc şi eu! ... Poate că Cerul se va'ndura 

şi de suferinţa mea ! " ... 
Dar nu se duse numai decât. Ii . venea greu să ar.ate lumii 

în ce frământări se zbătea . Spera încă să=şi vadă soţul întors la da-=
toria casei lui. Trecu însă o lună, iar în casa a cărei linişte o' nvi= 
diau vecinii, viata continua şi mai tristă ca' nainte. Soţul venea doar 
fiindcă se' nfilfrase în inima lui acest obiceiu. Poate că dintr' o incon" 
ştientă grijă, acum lăsa ceva bani, mai mult de hatârul copilului, 
căruia _îi arăta aceeaşi nepăsare rece. Dar odată intrat în casă, gân-= 
durile lui erau să plece cât mai curând. 

Socotise de multe ori, că ceia ce face el, profesorul Dionisie 
Deliu, nu e tocmai inteligent. lşi aducea aminte că Antor:ia îl ajutase 
·în clipele cele m.ai grele şi mai hotărâtoare din viat,5, dar si1nfea că 
pe fiece zi ce frece, casa îi e tot mai nesuferită. 

Cu cincisprezece ani în urmă, nevasta 'vânduse casa pe care 
o moştenise în Bucureşti şi cu'mpărase căsuta aceasta pe numele 
amândurora, în oraşul · unde el îşi. alesese catedra. 

Dar de.:-atunci nimic nu se n1ai schimbase în interior. Pereţii 
' Spoifi cu var albăstriu, de ani lungi aruncau în văzduhul camerelor 
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o lumină mohorâtă. Acdeaşi lucruri, care stăteau veşnic în aceleaşi 
locuri, ii strecurau în suflet o tulburătoare monotonie. 

Şi rof de atâta vreme, în fiecare dimineaţă, când sărea din pat 
ca să deschidă geamul, trebuia să dea cu oc'hii de acelaş gard urât 
al vecinului... 

Cum călca peste pragul casei în interior, avea impresia că totul 
se dărârnă peste el. • 

§.i afund se gândea la plecare. Numaidecât lua drumul către 
oraş. Paste zi avea multe ore de făcut şi de abea dovedea cu mersul 
dela o şcoală la alta. Seara însă, când văzduhul străzilor se' ntuneca,. 
mergea domol şi visător către o mahala mai îndepărtată. Dacă se' n-= 
tâmpla să fie prea devreme} sau dacă era lume multă pe stradă,. 
odihnea puţin îi1 grădinita unui restaurant. Poruncea o j umătate de 
vin şi, bând,..o fără grabă, asculta câ1'1tecele unui taraf de lăutari. 

Timpul trecea astfel mai repede, iar când înfunericur se'mpu,,;.· 
ferea· şi oamenii muncitori şi cinsfiti dormeau în căsutele lor, el, pro..
fesorul Deliu, îşf afunda gâtul sub gulerul hainei, îşi trăgea pălăria 
peste ochi şi, sub umbra gardurilor, se furişa până la o casă a că}ei. 
intrare era din stradă. 

Ciocănea cu unghia î'n geam, o cheie se'nvârfea cu grijă în 
broasca ruginită care scârţâia µşor şi. .. două brate moi şi pline de 
somn i se'ncolăceau pe după gât ... 

N ~ t . . d ~7 " - .,. u te"a vazu n1men1, raga .... 
N .. , Abl. ' I" - ,, 1men1 .. .. so ut n1men1 .... 

~ ,, Vezi, măi dr:agă, să nu mă compromiti !. .. " 
Plăcerile acestea ii turnau în suflet o mare de fiori plăcuti. 
Către zorii zilei, pe când precupetii nu se gândeau să treacă" 

spre piată, se'mbrăca repede, cu sufletul refinuf crăpa un pic uşa şi 
se µita în sus şi'n jos: Apoi cu inin1a bătând cu putere, o. tuştea 
pe trotuar · şi.;:şi lua · mersul domol, ca un om care ar tl venit de 
departe. 

- ,, Vezi să nu te vadă gardistul din post ! •.• " îi şoptea Paula,. 
închizând uşa în urma lui. 

Şi nu se liniştea decât atunci când se ştia departe. 
Dar infr'o noapte se lăsă furat de somn şi nu se mai trezi la 

'orl! obişnuită·. C1ţntaseră de mult cocoşii. Trecuseră carele cu zar..
zavaf către hale, iar acum grăbeau spre piete gospodinele cu pasul 
lor des, înfipt şi plîn de veselie. 

Paula se trezi şi' ncepu să,.-} zgâltâie cu desperare. 
D ~ I M~· d ~ I V . d . I C f . ~· - ,, raga .... ai . raga .. .. ai e mine .... e act, mai 

dragă!.. S'a' luminat de fot. .. ·• 
· Dionisie se trezi, căscă nepăsător} apoi se' ntinse de=i trosniră 

toate ciolanele. 
· c-- ,,Nu-=i nimic!. .. Azi e doar sărbătoare! Eu n'am şcoală, tu 

n'ai bii0u ... O· să petrecem şi noi o zi 'ntreagă împreună! ... " 
Cu păru l vâlvoi, cu fata descompusă ca'n fata unei mari ne..,. 

norociri, Paula sări jos din pat. 
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C ? C ? )\ · · ? V · d · ' Sv f · - ,, um . ..• e .... ~1c1 . •.. a1 e mine.... a nu aci una 
I 

ca asta!. .. Să te vază proprietarul şi să mă dea afară din casă ... 
·Ce ideie ciudată la fine!. .. Vrei să mă faci de râsul mahalalei?: .. 

~ ,,Dar n',am să plec decât la noapte, pe'nft:tneric, şi n'are să 
v dv • , I (I ma va a n1men1 .. ~. 

· N f N t ).. I sv 1 · · d'· t l ,, . - ,, u . ... u .. .. A.cuma .. ., · a p. e.c1 zme 1a ... 
Dionisie nu mai stărui. El se 'mbrăcă î11tr'o clipă şi se postă 

lângă uşă, cu mâna pe clantă. Paula deschise geamul şi privi pe · 
:stradă. 

- ,,Nu:i nimeni, ~ofi pleca!.~. 
Omul plecă mânios, fără să o sărute. Dar eq răsuflă uşurată. 
- ,, Ce ide ie !. .. Şi tocmai azi... Ce dracu, ,n' a găsit şi el 

)t- ' ?. " a a z1 .... 
Zilele următoare Di'onisie nu mai_ dădu pe la ea. Apoi îi făcu 

·0 vizită scurtă şi rece. Linguşindu.::se, ea,,,.J rugă să mai stea, sab cel 
pufin să vie a doua zi s'o ieie dela birou ; dnr îl aşteptă pe scările 
Primăriei mai bine de jumăf~te de ceas. 

In cele din urmă consimti să plece la restaur:ant' împreună cu 
-o colegă. . 

- ,, Văd ca nu prea stau lucrurile ca înainte ! ... " ispUi 
prietena. 

Paula simte.a nevoia unei destăinuiri. Totuşî fu prudentă. 
,_, ,,D'ă, soro!. .. Nazuri bărbăteşti !... Dumnealui ar vrea cam 

prea m~.lte L„ Nu se mulfumeşte cu cât m' a e::ompromis ! Eu .•. mi 
. D V f' b" JI" se pare... ar am sa s r1c ranza cu e .... 
- ,,Aud că nevastă„sa e prostută ! N'are nici măcar o şcoală 

profesională l Am auzit că nici nu s1ar pricepe să se poarte în societate. 
·Ctt tine cred că s'ar schimba lucrurile l De!. .. Fafă cu trei clase ... cu 
sifuatia ara!'ljafă ... şi bine sub foate raporturile ... Cred şi eu că nu s'ar 
ruşina să iasă ,n lume la bratul tău ! ... " 

- .,Nu este a~a ? •.• Da' par'că nu i.::am SpUS-"O ? ... : Eu trebuie 
.să mă sacrific însă!. .. Eu optsprezece ani, el... treizeci şi opi. .. " 

- ,,Nu te µita la vârstă, că n'are importantă! ... G~!'ldeşfe că 
,e profesor, om cu vază în oraş I •• Vezi, dagă, să nu fa ci prostia şi 

V 1 • I( .sa= scapi ... 
Paula gândi câteva clipe. Apoi vorbi tristă. . 
,_, ,.Dar fu nu vezi singură că s' a. răcit?... Nu mai dă pe la 

mine, iar ca să umblu· eu după el. .. " 
- ;,E.i, sacrifică şi fu· acolo ceva .şi... şi clu:fe la părintele 

Epifan de la .Sfintii lmpărati !. .• Am auzit că are un ceaslov vechiu în 
:care citeşte pentru făcătură de dragoste intre oameni ! ... Multă lume 
~pţtne că face chiar şi minuni !. .. "· 

- ,,O fi adevărat? ... " 
....... .,Ţoată lumea spune!. .. " 
- ,,..-\tunci am să mă duc .şi eu, negreşjf ! .... 41 

• • 
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Micul oraş provir)cial ,1flase de mult despre cele ce se pefre.: 
ceau în gospodăria profesorului Deliu. Lumea, care:! vedea alergând 
în toate zilele dela o şcoală la alta, ştia eă primeşte o leafă mai 
mult decât frumoasă, dar totuşi, acei cari îi intraseră 'n casă, nu vă: 
tuseră la el urmele unei viefi de oameni cu stare. Şi mai tofi învi: 
nuiau pe gospodină de lipsă de tact, sau de nepricepere. 

,_. 11Nu poate ea să:l chivernisească şi pace! ... '' vorbeau adesea,,. 
ori vecinele între ele. 

- .,Nu vezi că nu se pricepe să se 'mbrace ca lumea? Tot 
bluze strânse la gât şi rochii până 'n călcăie, parc' ar trăi pe vremea 
lu mada-m Cutif !. .. " · 

De aceea nu pufini erau oameni1 cari priveau cu simpatie la 
stăruinţele lui Dionisie Deliu pe lângă tânăi:a funcţionară. de la Pri: 
~arie. Când o ducea spre casă, sau când numai din intâmplare se 
întâlneau la un cinematograf, toti priveau zâmbitori către dânşii. 

- ,,Colegul nostru n'a avuf gust pz:osf cu fetişcana asta! ... " 
vorbi maiestrul de muzică Bodruz. 

Maiesfrul de educatie fizică, domnul Cucoşeanu, privi lung 
prin geamul berăriei după cei doi îndrăgostifi. 

- ,,E bine L .. Se cutremură carnea pe ea când merge!. .. " 
Bodruz oftă. 
- ,,Hei, dragul meu !... N'are toată lumea ochi pentru ce:i 

frumos !. .. De câte ori nu rni:a trecut bucăf,ica agta pe sub nas ... 
Dar parcă 1ni-=a dat în minte s'.o agăf? Acuma însă când văd că 
.altul a fost mai priceput ca mine şi mi:a suflat:o .. :" 

- ,,Angajeaz:o la corul bisericei !. .. " 
- ,,Da !.. . E o ideie !... Am să:i propun şi:o lefuşoară mai 

bună ... Dar nu !.. . E vorba de un coleg. El o iubeşte serios şi o va 
lua în căsătorie la sigur! Că nici nu e chip să trăiască mai departe 
cu o ... femeie de condifie joasă!. .. 

Erau orele cinci după amiază. Lume după lume trecea spre 
bulevard, sau spre plaja mării. Bodruz îşi părăsi prietenul şi plecă 
grăbit. In o.ruin se abătu la o cofetărie şi luă o . cutie de bomboane. 
Apoi urcă pe o str~dă la deal până ce dete de locuinfa colegului 
său Dionisie, pe care ştia sigur că nu:\ va găsi acasă. 

La cea dintăi cJocănitură, uşa se deschise şi în cadrul ei apăru 
-0 femeie îmbrăcată . pentru oraş. 

- ,,Sunfefi pe punctul de a pleca ... Ce rău îmi pare!. .. " 
- ,,Mă duceam la vecern ie, dar încă am vreme! Poftifi ! 
Bodruz stătu pe un scaun şi privi la femeia care 'n fata oglin..

zei îş.i aşeza şuvifele de păr sub o pălărioară de o mare simplicitate. 
Şi se'nfioră. Corp11l ei· înalt era numai nervi. La cea mai mică 

mişcare a mânilor, tremura ca o gelatină pe toată întinderea. Pi: 
cioatele cu glesne subfiri, de credeai . că stau să se frângă. lunecau 
par'că fără să afingă podelele, iar din ovalul lung şi slăbit al fetei 
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doi ochi negri, cari se fortau să pară veseli, răspândeau împrejur un 
nimb de vrajă. 

- ,,Am auzjt despre nenorocirile pe care încă trebuie să le
îndurati din partea ... " 

Femeia s.e 'nfoarse miraJă şî revoltată. 
N . ·1 E ? " - ,, 1 enoroc1n . .. . u ... 

- "Vorbearn... Purtarea setului Dv., adică... Ţineam să vă 
spun că mie cel dintâi mi:a părut rău .. . " 

- ,,Ei, Domnule Bodruz, dar !urnea vorbeşte!. .. Eu nu sunf 
femeia care să baf străzile oraşului, ca să ~ăd singură dacă e ader
văraf ceea ce spune lumea L .• Intre pereţii acestui cămin setul meu 
se poartă cum trebuie !. .. Asta e fot ce mă interesează L .. " 

Mosafir.ul privi răbdător în pedele. · 
- i:Admir sacrificiul pe care.ol taceti... E~te chiar frurnos !. .• 

Ar fi fitnpul să vă 'nfrebati dacă=-l faceti pentru cineva care merîtă !. .. 
Ochii f emeei scânteiară. 
- .,Domnule! .•. Aş crede că sunteti pe punctul să 'ndrăzniti 

prea mult !. .. 
După aceasta lşi chemă copilul şi.=i potrivi hăinuta. 
Bodruz fu nevoii să..,şi ia rămas 6un. Dar pe drum îl cu:: 

prinse o adâncă desperare. Lucrurile luaseră o înforsăfură cum nu 
se aşteptase. 

_. ,, Straşnică femee !. .. " îşi şopfi el cu tristă admiratie. ,,N' am 
fost destul de abil !. .. Dar oici n'ar trebui să pierd minunata ocasie 
care mi se prezintă !. .. Voiu înfrebuinta toate mijloacele ca s'o des=' 
parf de sot ! ... La rigoare ... o să ... l rog şi pe părintele Epifan !. .. " 

Fără să vrea, îşi întoarse privirile către turnurile cele subtiri ale 
bisericei Sfintii Impăraţi. S0arele care scăpătase într' apus, frângea 
ultimele raze pe argintul celor trei cruci, iar din <lepădare se părea 
că frei luceferi cooorâseră pe coperişul bisericei în care părinfele 
Epifan citea în carfea lui minunată. 

" -Da!. .. r• cugetă înfru sine Bodruz : ,,nu strică s' o 'ncerc şi 
pe asta ! Părintele Epifan îmi e doar prieten şi aş putea să.:-i spun 

f 
( ..., (( 

o a1na ... 
Bodruz se 'ndreptă către micul resfauiant unde obişnuia să 

mânânoi. După un colt însă, se 'ntâlni piept în piept cu Deliu. 
Amândoi se opriră. 
,__ ,,Bine că te.:am priQs, Domnişorule !. .. De la 0 vreme plu.: 

feşfi Îh a!fe sfere şi nu fe mai poate g?si · sing1.1r nici un creşlin prin 
oraş! Nu vi;ei să„mi fad plăcerea unui pahar? ... " 

~ "N'am nimic de zis împotrivă!. .. " 
Au intrat în grădinita resfauranfuluî şi au cerut o jumătate, pe 

tare au băut ... o la repezeală. Apoi mai cerură una şi luară şi un 
mizilic. 

- ,,Blne !. .. Zic şi eu că.:-l bine!. .. Te felicit cu foată inima!. .. " 
Deliu se roşi putin. 
- ,,Felicitări!. .. Dar pentru Ge lucru extraordinar ? ... " 
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- .,Teo-ascunzi după degei !..,. E vorba de noua fa cucerire ! 
Cunosc în oraş cel pufin zece becheri, cari jindu.iesc norocul 

F 1 " q.u • H • 

- ,,Dra,:tă ... Poate că te grăbeşti ... " 
- ,,Aşa spune tot omul în asemenea împrejurări! Dar ... în 

fine ! Eu cred că ou se poale să faci mai bine ! Un intelectual ca 
fine să trăiască ... " 

- ,,Nu. mă pot hotărâ. Nici nu e uşor. Poate să fie numai un 
o, • " capnciu. 

- ,,Stai la'ndoială ? ... Ţii să. rămâi toi cu,_. Mă L .. Ţi:o suflă, 
mă ! ... Dar ... ie prîveşie l Nu:i treaba mea să mă vâr în asen1enea 
lucruri!... Fă, dragă, ceea ce:ti comandă inima : ... " 

Şi pentru ca efectul vorbelor să Re rnai adânc, plăti consumafia 
şi se despărfi. 

Deliu îşi contir.uă drumul şi cugetă n1ult la vorbele prietenului. 
li dăduse să'nfeleagă că ar face bine. Avea mulfă dreptate. Ştia el 
că Antonia ţra o bună gospodină, dar... numai de bucătăreasă avea 
el nevoie? ... Desigur că=i. trebuia ceva mai mult. La etatea la care 
&e găsea, simfea necesitatea să aibă o nevastă tânără, care să se'n.,,. 
vârlească 'mprejurul lui ca o sfârlează, fiindcă simtea toi mai muli 
că'mbătrâneşle. Antonia era o .bună gospodină, de sigur, dar n'avea 
spirit de initiativă şi nu era totdeauna inteligentă. 

Mai înfăi, avea idei ciudate despre modă şi se'mbrăca aşa cum 
credea ~a. Şi:apoi se'mbuzna la vorbele de spiril ale oamenilor po.,,. 
litici. Mai ales această ultimă rneteahnă i:a răpii multe relafii şi J:a 
făcui. să piardă rnulle combinatii. 

Pentru aceste motive se simtia lipsit de orice răspundE;re că 
o lasă. 

Cealalfă ? ... Cu toiul altfel ! ,Avea temperament, nu glumă! 
Ce rău făcuse că s'a supărai în noaptea aceea ... Avusese drep.:

tale biata fală! Cinstită şi simfitoare cum e eq, cum să vază lun1ea 
că fine pe un bărbat zi şi noapte? ... Putea el să stea nun1ai în casă 
' f ~ . ? 40a a ziua .... 

Da. Trebuia să rneargă şi să:şi ceară iertare. Se hotărâ repede. 
Dar acest gând îl surprinse tocrnai când era pe strada casei 

lui. Gândi să între puţin în casă, dar se răzgândi. Ce avea să rnai 
caute acolo? ... Femea cu care se'ntovărăşise pe drumul greu al viefii, 
ea singură făcuse toate sforf ările pentru · ca să.-şi creeze o năpras,,,. 
nică· indiferentă în sufletul lui. 

Aşa a vrut, aşa a făcut. Cât îi era de sireină ac,um ! ... 
C ugefând „stfel, ajunse în dreptul portii. 
Ce o fi înseninând asta?... Privind cu coada ochiului căire 

casă, văzu casa scufundată în întuneric desăvârşii. Nici măcar can,,,. 
dela din dormiior nu ... şi mai fâlfâia stropul ei de lumină. 

Shnfi că bătăile · inimei devin mai repezi şi că respirafia este 
maj profundă. 

Ce s'a'ntâmplai ? ... 
,. • .i\;,a/ele D;,br,igei'~ ,YVI 6 
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Puse mâna pe poartă şf'ntr'un suflet fu la uşa antreului. Era 
închisă cu cheia pe dinafară. 

Unde să fi pleca! Antonia? ... La vremea asta, n'avea obiceiul 
să plece de=-acasă. 

Intr' o clipă 'şi aminti purtarea lui urât-ă... Şi dintl odată simti 
că se zguduie ceva în inima lui. 

.- ,1 Să fi plecat.,." 
Deschise uşa cu cheia lui, şi făcu lumin'ă. Cercetă hainele şî ru= 

făria. Nimic nu fuse mişcat. 
- ,. Atunci... şi=a g ăsif un prieten ... " 
Gândul acesta îi urcă tot sângele la cap. Involuntar îşi pipăi 

buzunarul de la seat'ele pantalonului. 
- ;,Hm! ... De ... a fi aşa cum gândesc eu, atunci. .. Muiere tică-"' 

1 V I s J t . ~' t' t " casa.... a erminru cu ,ne .... 
Şi'n prada unei extraordinare nelinişti rămase acasă. • 

Ill. 
Când Antonia intră în biserică, nu mai era nimeni. Câteva lu= 

mânărele ardeau în faţa icoanelor, iar câteva candele îşi tremurau 
lumin.a .luptând ză?arn.ic să străb~t~ înt':!nericul de sub: boltă. Paşii ei 
sfielnici şt ai cop1lulu1 produsera 1n facerea templului un susur pe 
care înalta boltă tt trimetea înmiit în jos. 

Femeia avu un fier nervos, ca un val de căldură care cobora 
în lungU,l spinărel. 

E-a aprinse două lumânări, sărută şi ajută şi copilului să sărute 
icoanele din amândouă părtile uţ>ei împărăteşti, apoi într.edesehise 
uşa mică din stânga altarului. 

Nu se vedea nimeni acolo. Doar de undeva răsbătea uri şopot 
slab, un · glas domol de izvor câmpenesc. 

Câteva clipe i s·e părură mai lungi decât an ii. 
Preotul veni şi-=i întinse dreapta, pe care femeia o sărută îndoin.

du.:şi genunchii. Apoi bătrânul slujitor al templului şezu în cea mai 
apropiată stri\,nă şi=şi şterse ochii umezi. 

Era un om înalt, părintele călugăr. Epifan. Trupul şi fafa lui 
erau slabe,' dar privirile lui erau senine, mişcările corpului precise, 
iar pielea lui fără zbârcituri arăta pe omul deplin împăcat întru sine. 

-- ,, Părinte, am venit să cer un sfat la· vreme de grea cum~ 
pănă _şi să caut spriifnul lui Dumnezeu într'o nenotoci,re L.," 

Ulasul îi tremura, iar ochii i=au umplut obrazul de rouă. 
Preotul oftă . 
..- .,Durerile lumeşti sunt trecătoare, cum trecători sunt oamenii 

cari le fac !. .. Stăruitoare'n vedi vecilor nu e decât îndurarea lui 
D . ' " umnezeu .... 

-- ,,Părinte, sunt o femeie nenorocită în căsnicie! ... " 
-- >,Credinta în Mântuitorul este Jărm de fericire!. ,." Spune, 

fica mea, tot .,e: ai pe sufl~ ! Nu uita : aici sunt eu, d~ta, copilul 
d=tale, iar dEl.~supra noastră Dumnezeu, care ne judecă pe tofi !.,. " 

.... ;.>, -~ . 
'l\ .. ~ .f' 
~?>o. ' "r. ":~ 
'...;Y~. 
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Şi cum luă această hotărâre, sufletul se linişti şi dorrni ne'n-=
lors p,ână dimineaţă. 

ReconforJat şi mulfumif ca omul. care după multe rătăciri îşi 
găseşte drumul, îşi îndeplini datoriile către slujbă cu o deosebifă 
bucurie. Toti elevii ştiură lecfia, căci Deliu avu răbdarea să.:i scoală 
din încurcăturile lor momentane, iar explicările ce le făcu, ii dară o 
mare safisfacfie. 

Spre seară, când auzi muzica de argint a clopotelor dela Sflnfii 
Irnpăratî, Deliu merse repede la biserică . 

Pâriă la uşa bisericii îl stăpânise curicsitatea şi interesul. Când 
. insă păşi sub 1nlunericul boltei, nu mai rămase nimic omenesc în 

sufletul lui. Dispăruse din amir.Hrea lui imaginea femeei, pentru a 
căreî preocupare venise aici. Nici un gând lumesc nu intrase cu el. 
T oale au rămas aincolo de prag. Nici mersul apăsai de afară nu..-l 
mai avea : pasul lui aluneca uşor pe pietrele de jos, dar zgomotul 
uşor ce:I făce,au tălpile se pierde.a în sus, se izbea de- bolfă · şi se'n: 
torcea peste capul lui, îtlfărif ca o mustrare cerească. Iar luminitile 
celor câteva candele dela cafapifeasruă tren1urau şi, biruind infune: 
ricul uneori, luminau sfintele chipuri 1.ugrăvite sus. 

Şi dinfr'odală sufletul său, inşiretlit prin contact cu o lume rea 
se simfi sJăpânif de o mare sinceritate. Lumânărelele din f afa icoanelor 
i se părură că suni nişte ochi cari luptau să biruie întunericul din 
sufletul ·săl:l. 

Şi greşeala îi apăru în toată goliciunea ei. Pentru înfâiaş dată 
în viâfă, în această biserică întunecată şi pusfie,1 ii vui urechile sub 
slăruinfa. unui siIT\fămânf de ruşine. 

- ,,Fiule, am cugetai la impasul pe care vrei să:] faci ... Cred 
w t wfw • /( ca es e ... o ... ra acire ... 

·- ,,Da, Părinte !... A-sfăzi văd şi eu că.::-i rătăcire ... " 
- ,, Cu toate astea, am să„fi spun deschis frµcful gânditei 

mele!. .. Dacă Dutnneafa ai fost ~nă astăzi acolo ... " şi..-i arătă co 
preciziune direcfia în care era casa Paulei, ,,dacă ai fost acolo numai 
noaptea, du..-fe odat~ şi ziua, că Dumnezeu a făcui soarele nurnai ca 
foi on;iul să poată vedea mai bine lucrurile. Dacă ai fost numai ziua, • 
nu strică să te duci odată şj noaptea ; iar dacă ai fost şi ziua, şi 
noaptea şi n'ai văzul: nimic, alunei sfatul meu singur nu le poate 
lumina. Nimic nu,,.fi poate fi de folos, dacă n'ai lumina ochilor şi a 

. f .. ! " m1n 11 .... 
Zicând acestea, ii întinse mâna şi dispăru in alfar. 
Dionisie se'mpleteci zăpăcii sub boltă şi ieşi afară. Aerul cel 

răcoros al seJ'ei îl trezi. Din adâncul inimei lui năvăli un val de 
sânge în obraz şi un crivăf de turbată mânie în confra preotului. 

- ,,Şarlatanul!... Numai pentru atâta lucru să mă secată el 
di w7 IC 1n casa .... 

Aşteptase .s'audă lucruri precise, acuzatiuni... Şi când colo ... 
FI ., " eacun ., .. 

Mâncarea îi fu agitată. Sul1elul lui nu mai primea nimic. Merse 
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111 ~ri.tş, cu gRndul să b~a vin n1ulf, ca să=şi adoarmă gândurile ca= 
1111tt1l, dar lîll pulu decât să guste un pahar din toată jun1ăfatfa pe care 
c., l~H1ilt'1dtl&~. . 

1\c.is:t (~rrcil si'i dot1rn1ă. Dar nu fu chip să'nchidă un ochiu. 
- , 1;:;-i,11'i.1h1n I. .. ,')flrlat;i11 pătrân !. .. Şi eu ... ce prost~ ... Să dau 

ln ndnte,, nntierilor şi s,1 c~r sfat dela un ... dobitoc!. .. " 
l.>tn' ii veni Îll 1ni11tc fata descon1pusă a Paul~i, atunci, în acea 

dlt1u11~.1,a... Ba. de ddtd .1Sld , Jin adâ11cul conştiintei lui adormite, 
se 1°idl~au ît, lun1inJ .tllc 01nnnunt\a'., peste care trecuse cu rnultă uşu= 
l'll\jd ea11:i .ilunt:i. 

:\ş,\. od,,Jii, ,t v~iut l,1 n1argi11ea patului, jos pe podele, ,nucuri 
dr liq~1·I ţ1 1u )stri,1ş''. Cin~ Ic ft1111ase ?... A poi îşi an,jnfi că pe Bu= 
lev,wâ: tnl'\) dup~ anîldiâ. Î$i trase:' iute 01âna de sub btatul lui şi se 
tul~tH'd h'tc.lnd p1·in dt'l.~ptul unui sergent ,najor de garruşti. Acuma 
li~·.ibijd tnt~h'~\i!cl l'l.l't.:l."lt1:1t1ndotia să se ferească de gardistul de pe 
~h'i\ijJ, 

,1~H St' P<\l'\.' tL •. v1.,rbrk p~rinh:lui Epifan au destuJ înteles ! ... 
,..\.n\ , u l\-\t\ ţlnt: ~d,1t~ şi .,.iu,t L .. " 

ln dnpj tUui~i, :1. '!U\?.i urn1ăt(lar~ lu;.i dru,nul bine cunoscut. La 
P,;1\~l,, ~1.nnul ~t~ di '~'his. ~ti« t'li ~ste acasă şi inh ă fără să mai 
l\Qtd, f'a.tQ~l ptitn,_ t:u tnultă ~tir-prinderi.°:'. 

f r ? ' l '"\ ' l I D . ") z· . . ~ t~t "" y\}t'Hll\Ş~n1 ~ .... :.tr a~a se vu1e . ... 1ua n aJntaza 
n,~t\t t'~\ $-.' tt v\ld~ , ~inU :... ,"i c1..>.r-i n1utra as1c1 ? ... Ori s'a' ntâmplat 
'l~V~ '·" " 

o~uu tieu t d~~~t;,tnl. o Ş~ll pc margin<.-.a patului şi=ş:i pi: 
~ni ~~h,i ît ~dcl~, • 

~Fi~~~ .. , An, n.,µf;z,~ ~u tt,1k1ltă ~ ....... ) peafru lotdu!una !-· 
A~~U~\ ~ tb.~«t"'nl \':a $\tnt nuu1;11 ,tl Eiu t' ~ turntUl asta ~--· P..ină se 
VQ fi~~ ~..l~ '<.t~ l~\lttn1lt U ?\ ~$k-i tn' ,UU h.,:,,ldl„Ît ~,J .sran la nne ! ... 
~' ~ .a.lL!t' •• ' "' ,,l\-. .. -~ ~ ~\ \"(>~l\t "" 

\\1~-.1 ft\\ p,lrn ~ ~ bocuf\::~ Br~~l .. ' ,'i .::~lrt, 1nci nu i ~ m.aî 
~cl~-l ""~<'\\U:Ul ~~hll" t 

Î~ d~t\ ~ ~~ li;\ ~ .. l, (";c f,,il t.X<: ... 

~ .,,~· ~~ltd ~-trc<:z-l «(._~~ 1 .... "' - ~ .. ~ "' - ,,,, - "t!I .• ,,, 

._. J!).l, ~- ij •• ~~~ ~-l~lK'- 1f.Jitl ~---~~ 

........ ~~ ~m Jt~ tci fJ,C b~,~ t .. , .. 
-- • .,lr.l:ii1i, '.!....... A•~ ~~ l-,.. IM, ~" 1f·u <°\. a~e.io.1l ;,_ ~" 
-- ,.,N'~ 'lt~~'e ~tl~ ~ ... ,~ ~ () ~ q1il)~ lii-J\11.a ioitt~<2 ~~ m 

"' ,.,.JI 1 ;· ·,·, IP~. 1-., .• 

- ..,, ·• i)(tt1111\,, ~~vi„ 11,1t11·~ "n icu~ ~~..a..... r~~ ~ ~ 1Ull!ll mp 
~. ~ ·11\llll · ·• ... ~~\t.~'11i ~iMlt'Îtll~ll ~ ..... ~ 

- ,.,~ ~,ş~ ~ ll~1iit1'ib ffilî(:ll ill~~l)ij ·,ttt "~Im Jfij ~~~ ~ - I&< 

. =- .,.,..\~iA ti~i l1lJl«,i , ~lt~ ,~ie !:v.,. ~1Qi!>3 ~ '\~ ft~ ~ 
"J u, .!t, :i :~ ~~i ~ •'Jlll ~illtl~l <tllllll1\~ ~i ~ ~ :,.... NL.b~ i;~n'tii 

'<: ~}i w~ iJ11 ..... , • 
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Dionisie o privi lung. Asta să fie fata care de atâtea ori îi 
jurase dragoste desinferesată ? 

Totuşi, zâmbi liniştii. • 

.- ,,Nu=i mare lucru să te asigur I .Aşa de pildă... la Dacia, 
pentru vr'o două sute de mii ... ce zici? ... '' 

,-, , ,Nu aşa, Domnişorule !. .. Să-=mi faci mie casa vânzăto-4re !. .. " 
Deliu îşi amin fi de fetişoara c4re=-i spusese de.::-afâtea ori că nu'n.::- · 

telege ce fel e dragostea precupefită. El ge stăpâni şi se lăsă dus mai 
departe pe drumul început. 

- ,.In definitiv, ori a fa, ori a mea. dacă ne căsăforîm, nu e 
tot una? ... Am toată încrederea în tine !... Uife o sută de lei : du.::-te şi 
cumpără coli limbrate pentru act ! Dar formalităţile, taxele şi avocatul, 
t 

. I ,, 
e pnvesc .... 

- ,,,Las'! Ctinosc eu pe cineva care- nu=mi ia bani !. .. " 
- ,, Vezi, dragă, sa treacă fotul cât mai neobservat! Să nu 

fl 1 " .a e urnea ... 
De:abea acum îi sări Paula de gât şi=! sărută. 
- ,, V e:z.i ? ... Ştiam eu că eşti băiat drăgut 1 ... " 
Repede închise geamul, .îşi îl'ldesă pălăria peste părul zbârlit 

şi'mbrăcă un taior peste capotul murdar. Apoi sări veselă peste prag. 
Când· pasul ei nu se mai auzi răsunând .pe caldarâm, Dionisie 

se ridică de pe paf. .A.bea fusese 'nchîs geamul de:o clipă şi aerul 
camerei devenise de nesuferit. 

Un miros acru şî'nţepăfor părea să vie de către cutia lavoa= 
rului. Deliu se plecă şi t..\ deschise, dar se retrase cu scârbă şi cu 
piciorul izbi uşa la loc. 

Ridică cearşaful dela paf şi privi dedesupt. Gunoiul de mai 
multe luni fusese cu gri j ă măturat acolo. Peste gunoi era ligheanul 
în care=şi spălase de multe ori ochii. Acum era pe jumătate plin~ cu 
zoi galbene, cu resturi de mezeluri, fărămături de pâine şi mucuri de 
fjgări proaste. Alături erau o pereche de bocanci cu linte pe margini, 
două jan1biere cafenii, foarte ferfeniţă şi o rufă de om care asudă 
din greu. 

Cu multă scârbă scoase totul la l utnină şi plecă frumuşel. 
- ,,Bietul Părinte Epifan, ce sfat de- inspirafie Dumnezeească, 

mi.::-a dat!. .. Face să=l recunosc larg !. .. " 
Privi la ceas. Incă nu era opt. Poate va fi la biserică. 
Deliu iuli pasul sub stăpânirea unei veselii care cerea o z.go: 

motoasă manifestare în afară. 
Părint~le E.pifan tocmai răsucea cheia in uşa bisericei. 
- ,,Bună seara, Părinte ! '' 
Preotul zâmbi. 
- ,..~şa de grabă, fiu le ? .. . Nu m' aşteptam să te văz chiar 

Z• t •• ' a I •• , 

- ,,Sărut mâna, Părinte !. .. Minunat sfat !. .. 
Şi plăcându„se ca să:i sărute mâna, ti strecură în palmă 

câteva hârtii. 
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- 1J)ar a fost aşa de prefios sfatu\ meu? .. .'' întrebă bătrânul, 
cercetând banii. 

- ,,Extraordinar, Părinte !. .. .lYf a scăpat dintr'un ocean de pri"" 
mejdie şî murdărie !. •. N' am putere să pretuiesc sfatul la valoarea lui 
dreaptă ! ... Dar îti rămân veşnic îndatorat !. .. " 

Deliu tăcu o vreme. Apoi reluă pe un ton de regret : 
- ,, Vai; Părinte !. .. Ce era să fac f... Nu găsesc în limbă cu;

vinte cu care să mă bat;oco11esc L .. Şi la efat~a mea ... Îmi e scârbă de 
• f (< mine .. \. 

- ,,Domnul a vrut, fiule, să nu rămână în gunoi două suflete 
car~.şj puseseră nădejdea în El L .. '' 

Până'. mai câ.frc casa preotului, Dionisie tăcu. In vremea asta 
exuberanta veselie de mai înainte puse iar stăpânire pe sufletul lui. 

- ,,Părintele, dacă nu"'i cu supărare... cum de ... ai ajuns la ... 
• f ? ,, meseria as a .... 
Bătrânul fuşi sec de câteva ori. Deliu simti că vorbele acestea 

l""au jignit şi cercă să'ndrepte lucrurile. , 
- ,, ... adică , .. la puterea asta pe care o ai!. .. " 
Bătrânul preot zâmbi cu bunătate şi vorbi cu înteleaptă linişte. 
- ,,Fiule t„ Dumneata eşti un om cu mai multă învătătură ca 

mine. Am să,,-ti spun cum : oamenii m'au si1it _şi datoria mea 
m'a'nvăfaf r • 

. , Vine la mine o femeie cu un copilaş de mână, cade în faţa 
altarului şi cu lacrămi de nestăvilită durere, îmi spune~ 

- ,,Părintt, bărbatul meu vrea să mă părăsească după zece 
ani !... Mă lasă cu un copil pe dru~1uri !... Roagă„fe lui Dum"' 
Aezeu ca să mi"'! întoarcă !. .. '.' 

,,Eu am socotit că timpul îndreaptă multe rătăciri, că domo..
leşte sângele cel ferbinte al trupului şi că bărbatul se va întoarce la 
cămin cum se' ntoarce vrabia 4a adăpostul straşinei, în frigul toamnei. 
Sau că nevasta îşi va găsi un rost mai bun ... In sfârşit !... Ea cere 
sprijinul lui Dumnezeu!.,. Ce vrei Dumneata?, .. Să,d spun că Dum ... 
nezeul în care crede ea, e neputincios, ori nedrept? Că nu poate 
s'o ajute la o vreme de mare cumpănă? ... Dar esfe cu putinfă să fiu 
eu atâta de nepriceput? ... Ar fi însemnat s'o'mping de timpuriu pe 
calea primeîdioasă a desperărei şi să distrug tot ce are sufletul ome.,,. 
nesc mal mult decât vitele dela jug : credinta ! ... " 

,,Unul îmi cere sotia, altul lucruri le care i s'au furat, alţii să ... 
nătatea zdruncinată ... " 

HO!. .. Dar câte nu sunt durerile acestei lumi.,. 
„M'ai sfătwi Dumneata să pun mâna pe toiag şi să.:i gonesc 

de la nădejdea Dumnezeului nostru? ... 
,, Ori aş face aşa, ori aş tăia funia de care s' au agăţat nişfe 

naufragiati, n'c:ir fi aceeaş crimă oribilă? ... 
,,Nu gura mea, fiule, va defăima puterea Celui care'n veci 

rămâne Atofpulernicul ! ... " 
Părintele Epif an tăcu. Vorbind aşa, au aîuns la portiţa casei. 
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- ,,Da, Părinte!. .. N'am s'ascund nimic: . s'oj.ul meu vrea să 
mă lase după douăzeci de ani de căsnicie ... Nu mai mă place!" 

~ ,,Copila mea, eu am să mă rog Puternicului Stăpân ca să-=I 
întoarcă dintr'o rătăcire aşa de g;rea. Dar trebue să'ntăreşti ruga me~ 
prin nestrămutată credinfă în ajutorul Lui ! Poli face asemenea lucru? ... " 

In sufletul obijduitei coborâ o neaşteptată putere şi faţa i se lu-= 
mină de o puternică sperantă. 

- ,,Da, Părinte, pot ! ... " 
• Atunci bătrânul merse'n altar şi apăru în uşa de la mijloc. El 

aruncă patrafirul peste capetele plecate şi, sub lt1n1ina fâlfâindă a 1 unei 
lumânărele din care picura ceară fierbinte, citi o rugă~iune dintr' o 
.carte cu file gi:oase şi galbene ca de pergament. 

Apoi veni iarăşi în strană. 
- ,,Să nu uiti ce-=ai făg~duit ! ... Toată nădejdea biruinţei este 

numai la Cel de sus ! ... " 
Antonia sărută mâna Preotului şi:i strecură o hârtie bine îm= 

păturită. • 
- ,,Părinte!. .. Ar strica dacă aş aduce eu o rufă ca să i.:-o c1.:-

t t·?" eş I ••.• 

R v • r " - ,, au nu-=1 .•.. • 

- ,,Aş fa.ce şi o slujbă în casă ... " 
- ,, Asta negreşit !... E tot ce poate fi mai bun !... Pentru C-3 

numai necuratul, care s' a' ncuibat în casa voastră, a putut unelti atâta 
v . I " rau .... 

Antonia se'ntoarse acasă. Avea pasul sigur şi sufl~tul uşor. 
Pe cţrum copilul, care stătuse 'n biserică toată vremea cu mintea 
încordată ca să'nfeleagă ceva, obosise. Man1a trebui să=l ia'n brate. 

Mititelul înfelesese mult. . 
,, A.re să vie tăticu iar la noi ? ... " 

- ,,Dacă te rogi şi tu lui Dumr:iezeu ... " 
- ,,Dar nu vreau să n1ai plece de la masă ... " 
In urn1a lor preotul stinse câteva lumânări care ajunseseră la 

capăt. Se pregătea să stingă şi candelele care mai luminau biserica, 
pentru ca s'o'nchidă şi să plece, când un pas grăbit şi răsunător îl 
făcu să se'ntoarcă spre intrare. 

- ,,Sărut mâna, Părinte! ... " 
- ,, Ce durere ai pe suflete!, oit a taichii ? ... " 
O tânără măruntă şi grăsulie se oprise 'n fata lui. Cu obrajii 

statojii, ea finea poşeta · într' o mână, iar cu . cealaltă sta gata s' o 
deschidă. 1 

,_, ,,Părinte, aş ruga să f aceti o rugăciune şi pentru mine ... " 
- ,,Face taica şi două !. .. Dar pentru matale, mai înainte de 

toate, ar trebui un băiat voinicut,.. L.:-ai găsit? ... " 
„ Găsit, Părinte, dar. .. să vedeti... tocmai aici e chestia ! Ar 

cam avea unele încurcături ... " 
Preotul o privi drept în ochi. 

O f. • t? " - ,, 1... 1nsura .... 
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T ., N' I V I V d ' V - ,, ocma1 .... e nfe esese.m sa ne uam, ar acum s a raz-=-
gândit îmi pare !. . . Aşa că v' aş ruga ... '' 

- ,,Legătura dintre bărbat şi femeie este sfântă, iar cei ce o 
strică, nu fac pe placul lui Dumnezeu !. ... " 

- ,,Dar nevasta lui e o Joantă şi:i face omului zile fripte ! 
Dacă. nu mă ia pe mine, are să'ncapă pe cine ştie ce mâni ... " 

E • d v h' bv l ·1 f t( - ,, 1, aca e aşa, se sc 1m a ucruri e .... 
- ,, Aşa este !.. . De:aceea am gândit să f aceti o rugăciune ş1· 

pentru fericirea mea !. .. " · 
- ,, Să ne rugă1n Sfintei Maria din Magdala, cea cu nestră-=

mutafă credinfă în Mântuitorul !..:· 
- ,, Cred, Părinte, că ar ajuta mult să citeşti o haină de:a lui .. v 

S 'ar gândi poate mai deseori la mine ... " 
N . V I " - ,, u crezi rau .... 

Tânăra plecă voioasă. Pe urma ei Preotul stinse candelele şi , 
pe'ntuneric ieşi afară, închise uşa şi se'ndreptă spre casa lui de către 
maginea oraşului. Dar nu departe îl ajunse cineva din urmă. 

- ,, Sărută ni dreapta, Prea Cucernice !. .. " . · 
- ,, Domnul cu tine, fiule !. .. " 
- ,, Veneam chiar la Sfintia ta, Părinte Epifan J... Aş dori un 

sprijin într' o chestiune delicată, de care atârnă fericirea viefii mele. 
- ,,Tot ce Dumnezeu permite, fac pentru Dumneata, Domnule 

B d ! " o r.uz .... 
Şi se depărtară vorbind încet. 

~ 

IV. 
Deschizând uşa gospodăriei sale, Antonia îşi găsi soful în p,rada 

unei groaznice enervări. . 
- ,, Unde ai fost tu la vremea asta? ... " se răsii el aspru. Dar 

în adâncul sufletului său simţea că se aşează o liniştitoare pace, vă: 
zând:o că intră. 

- ,,M'am dus la vecernie sâ:mi spun durerea lui Dumnezeu, . 
...., , ... , . .... ~ 1 r " ca n casa... n a.re cine sa ma ascu te .... 

• Soţul nu mai îndrăzni un cuvânt. Ochii ei mari şi senini,. 
fruntea 'ntinsă, glasul domol şi hotărât îi umpleau sufletul de fiori . 

Oare ce:şi va fi pus în gând?... . 
In vremea mesei îşi spionă cele mai mici gesturi. Se temea 

să nu o jignească. Gândi că=i fusese tovarăşă bună . vremuri lungi 
şi grele şi, dacă împrejurările îl sileşc, să flu se despartă ca doi 
duşmani. 

După cină aştepfă răbdător cafeaua, o sorbi domol ca'n vremile 
bune, apoi ·îşi luă pălăria. 

- ,,Mă duc să=mi curngăr tigări !. .. Să nu'.nchizi uşa !. .. " 
Ea nu-=-i răspunse. Luă copilul in brate şi ... J culcă'n pătucul lui, 

apoi aprinse candela dela icoană şi şopti cuvinte. de n1ulfumire căire Cel 
Atot Puternic. 

Dionisie cugetase într' adevăr să meargă până la cea. mai a pro.: 

• 
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-piată tutungerie şi:a~ol să se'ntoarcă, dar fără să.:şi dea seama1 se trezi 
pe strada tJnde sta Paula. · 

Gândurîle i se 'nfoarseră înapoi, căti;e ultima vizită ce i:o făcuse. 
P-enlru ce mutra aceea îngrozită? ... Frica de ga·zdă ? ... Dar a fost cu 
putîrifă să doarmă luni de zile ac.ole şi să nu"\ fi simfit proprietarul ? ... 
Doar ştia tot oraşul despre legătura lor !. .. Altceva trebuia . să fle la 
mijloc !. .. Şi pentru ce=-i recomanda să se ferească de gardistul din 
post? .... 

Aiuns în dreptul casei, aruncă o privire piezişă către geam : 
era lumină. Trecu însă mai departe şi cotind de mai multe ori, se'n„ 
toarse acasă mai de timpuriu decât gândise. 

Din adâncul gândurilor ei, Antonia nu.:ş i pufu stăpâni mirarea. 
- ,,Rugăciunea păr]ntelui Epifan ... 11 gândi ea, ,,are urll\ări !. .. '' 

Şi reeezi către icoană o privire de multumire. 
In seara aceea . şi'n dimineaţa următoare gospodina avu sur.: 

·priza să nu audă nici un cuvânt urât. Şi avu mai multă încredere 
în viitor. 

- ,,Trebuie numaidecât să fac şi o sfeştanie în casă I. .. " 
In dimineafa următoare, jmpreună cu o femeie mai nevoiaşf 

din vecinătate, scoase lucrurile în curte şi răzui bine peretii came: 
relor. Apoi aşeză şabloaneie cumpărate şi zugrăviră cameră cu ca: 
meră, fiecare în alf chip şi'n alte culori. Apoi schimbă şi dest•nafia 
camerelor: bucătăria fu aşezată în locul dormitorului, care n' avea nici 
lumină, nici orizont. In vechea bucătărie, care cu un geam da 'n strada 
plină· de veselă mişcare1 iar cu altul în curtea destul de largă, râ'ndui 
.dormitorul. Biroul şi biblioteca fură mutate în holl, din ·camera co: 
piluluî. 

La prânz soţul nti ştiu nimic despre aceste transformărL El 
nici. nu intră în casă, căci prânziră a fară, în umbra casei. 

La Rlecare, nevasfa:i spuse : 
- ,,Diseară între 6 şi 7 am chefnat pe părintele Epifan dela 

.Sfintii Impărati ca să facă o slujbă în casă. Ar fi frumos din partea 
ta ca să nu lipseştt, măcar numai în împrejurarea asta !. .. '' 

B. 1"- t tl - ,,. 1ne . .. . raspunse scur so u . 
După luni de zile, era prima dată când răspundea aflrmativ l!l 

o rugăciune a ei. Şi se bucură şi mai mult. 
Sotul se finu de cuvânt. Dar ce surpriză în casă!. .. Când pă-= 

trunse în h611 şi dădu cu ochii de biblioteca plină de căr~ legate, ră.: 
mase o clipă înfepenit pe loc. 

- ,, Ce minunată ide ie să aşezi biblioteca aki L.. E impu.= 
a- t I " I n. or .... 

La şase tocmai veni şi părintele Epifan. Cu gesturi domoa le 
el pregăti slujba, pe care o rosti cu o intonatie şi cu o sin1plicifate 
-care zgudui pe Dionisie. Bătrânul citi rugăduni despre legătura făcută 
de Dumnezeu între bărbat şi femeie, despre păcatul ce lui care rupe 
o asemenea lucrare divină şi despre alte lucruri, care impresionară 
profund pe ascultători. 
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Meşteşugita mână a gospodinei aşezase în sufragerie şi o , masă„ 
pe care părintele Epif an se simfi dator să o binecuvinteze. Iar după
câteva pahărute de vin, Deliu se simţi dator să plătească el însuşi 
slujba ş· ceru voie să.:! conducă până la biserică. 

La 'nceput au mers tăcuţi. Apoi vorbiră banalităţi despre poli.: 
tica locală. Şi iarăşi tăcură o vreme. In mai h1ulti:: rânduri Deliu voi 
să:i spuie· ceva. Preotul simfi aceasta şi rări pasul. 

După un colt, se văzu silueta elegantă a bisericei. 
- ,,Părinte!. .. M'aş ruga de Sfinfia ta... Ca om mai bătrân 

şi cu mai multă pătrundere a sufletului omenesc, poate că m 'ati ajuta 
cu un sfat ... Penfrucă ... dela o vreme, mă găsesc la o răspântie: Mi 
se pare că n 'aş mai putea duce jugul unei căsnicii nepotrivite. Cred 
să fi găsit o persoană, care să.:mi deschidă perspective noi în viată ... " 

- ,,lnfeleg !. .. lnfeleg bine, fiule ! Ai vrea un sfat care să:fi 
lumineze mintea. Numai că asemenea lumină nu se poate da cu 
uşurinfa cu care răspunzi unui strein ce te întreabă despre o stradă 
oarecare, sau aşa cum arunci un ban unui cerşetor în fata porfii !. .• 
Adastă, fiule, ca mai întăi să stau de vorbă singur cu 1n1ma mea, 
apoi, împreună cu ea, cu Dumnezeu, singurul dela care ne vine lu= 
mina adevărată !.. . La ceas de vecernie, treci mâne, sau poi1nâne pe 
a biserică şi vei asculta o vorbă hotărâta !. .. " 

. Preotul îi strânse mâna şi plecă în biserică. Dionisie · se' ntoarse 
acasă. Ii părea rău de- vorba stricată. Ce lucru mare era să zică aşa, 
ori aşa? ... De ce s'a 'nconjuraf de atâta faină? ... Să'ntrebe pe Dum.=-

1 • H ' A t 1 dv b •tv d vl v 11 ş• nezeu ... . m .... s a s o crea a o oa1 a e ca ugar ca e .. .. 1 
cum l=a insultat când i:a spus că un sfat nu se aruncă în tocmai ca 
un ban în căciula unui cerşetor în fata porfii. Erau chiar în faf a 
porfii bisericei, prin urmare. .. ar însemna că cerşetorise ... 

Ce greşeală mare a făcut ! 
Să se ducă să ceară sfat la el muierile cu mintea lor neroadă, 

nu el, un intelectual de forfă ! 
·Cugetând astfel, Deliu ajunse în oraş, luă o bere în centru şi 

se' ntoarse acasă şi se culcă repede, că se şi simfea obosit. 
Dar parcă fu chip să afipeaşcă ... Roiuri_ de gânduri îl înfepau 

şi:I sileau să se sucească în aşternut. 

- ,,Dec~ să fi spus părintele Epifan aşa? ... " 
Tonul vocei lui avusese modulări ciudate. Ba a făcut şi cu 

mâna un gest, care da de' nfeles... Desigur ! Popii ăştia primesc spo= 
vedanii, iar proastele de muie'ri spun toate câte le au pe inimă. 

Sigur că şi Paula se va fi spovedit la el. 
Şi iarăşi îşi aduse aminte de scena din dimineaf a aceea, când 

fu vorba să rămâie la ea şi peste zi. De ce:a făcut mutra aceea 
d V ? • 

aşa e acra ..... 

- ,,Ai dracului mai sunt şi popii ăştia !. .. " socoti Dionisie întru 
sine. ,,Iti pot face uneori servicii neuitate !. .. Sunt sigur că voiu afla 
adevărul ! ... Mâine pe seară mă dwc la biserică !. .. " 

• 
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Profesornl Dionisie Deliu se simţi umilit şi ruşinat. Nu găsi
n1c1 o vorbă de spus. Nu crezuse nici odată, că un om aşa de 
simplu la 'nfăfişare, ca părintele Epifan, ar fi putut să-=i de"a un 
răspuns ... 

Dar, hotărât lucru! ... Părintele Epifan era inspjrafu1 lui Dum,.
nezeu ! 

Sw f' ' 1- 0 pw • t J CI - ,. a ie cu le!' aClune, arin e .... 
Deliu sărută mâna 0ătrânului şi se' ntoarse Julburat către că.:" 

su(a lui. 

Bucureşti, Aprilie 1935. Mihail L Pricopie. 

• 
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STROFE ODICE DIN HORAŢIU 

I. 

Cu ederă pe fruntea gânditoare 
Sunt pus în rândurile zeilor, idr corul 
Cu satirii şi nimfele uşoare, 
Pădurea... mă despart de tot poporul. 

E de ajuns ca muze dragi şi bune 
Să însoţească versul lirei mele, 
Şi dacă printre lirici mă vei pune 
Am să ajung cu creştetul la stele. 

(Finalul odei 1, I). 

li. 

Regină Calliope, lin coboară 
Şi zi din flaut lunga melodie, 
Sau însoţeşte vocea ta zglobie 
Cu acordări pe strune de chitară. 

O auzifi ? Sau numdi mi se pare, 
Cuprins de visuri, cum ascult alene 
Şi rătăcesc prin sacrele poene 
Cu vânturi şi cu ape de izvoare ? 

Copil fiind, am adormit odată -~ 
• Trudit de joc ;_ pe multele Voltur, 

Iar nişte porumbiţe dimprejur 
M' au învelit cu frunza scuturată ... 

Şi inuit s' au minunat sătenii mei 
Cum a putut să doarmă, fără frică 
De vipere şi urşi, fainfa mică 
Proteguită doar de mirt şi zei. 

www.z:iuaconstanta ro 

(4, III). 



I 

• 

• 

I 

,_, 93 -

III. 

Da. Mâine o furtună stârnită de Eur . 
• • 

Va învăli tot jărmul cu alge verzi şi foi 
Di~ arborii pădurii, dacă mi ... a fost augur 
Ce nu înşală, cioara bătrână, pentru ploi. 

. ' 

Cât poţi şi mai e timpul, tu .- A.elius - aruncif), 
~ 

ln vatră lemne : mâine, pe zeii voştri buni, 
Înconjurat de sclavii scutiţi o zi de muncă, 
Tu să=i cinsteşti cu vin şi un porc de două luni~ 

(lî', lll)-

ODA. TAL.Ii\RHULUI 

Vezi cum se urcă alb , de nea spre cer 
Soracte, iar pădurile trudite 

• 

Se pleacă sub povară, când ,......, de ger -
Chiar fJuviile stau încremenite. 

Tu, Taliarhe, viscolul de iarnă 
Înmoaie..,l punând lemne ,în cămin, 
Din amfora sabină apoi toarnă 
Un vin de patru ani, toarnă din plin. 

Rămâi sub straja zeilor divini 
Ce.:Tau potolit o mare biciuită 
De vânturi. .• 

Chiparoşii sunt . senini 
Şi vechii frasini nu se mai agită. 

Nu întreba ce, mâine~ va maJ fi ! 
Socoate;:o pe oricare dintre zile 
Un dar aLsoaf'tei. Nu, dispreţui 
Nici dragoste~·, nici hor~le, copile,: 

Cât încă 'bătrânetea .~ departe, 
Acum e vremea dulcilor şoptiri. 
Sub seară, pe. câmpiile., 1 ui .Marte. 
La ora hotărâtei întâlniri~ 
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Acunt răsună ţainicul ungher 
ln râsetele vesele de fată, 
Când tânărul îi ia un giuvaer 
Din deget ... de se lasă alintată. 

LEUCO NOEI 

Nu căuta să ştii sfârşitul ce ni s'a dat, ţăci nu e voe, 
Şi nici nu•I iscodi prin stele ca vechii magi, Leuconoe, 
Să suferim, e inuit mai bine, ori ce va fi. Sau că vor cerne 
tvJai nnalte ierni pc noi zăpada, sau cea din urmă dintre ierne 

ln stânci opuse potoleşte acum înfuriata mare. 
la seama deci: strecoară vinul, măsoară clipa trecătoare 
După lungitnea năzuinfei. Stând la taifas, timpul hain 
.Z\ şi fugit: petrece•fi ziua şi'n „mâine" crezi cât mai pufin. 

LU[ DELLIUS 

Adu•fi atninte, Dellius, la fel --
În vremuri grele - cugetul să•fi fle 
Şi să păstrezi o Rrc de ofel 
ln "rieo insolentă veselie. 

Căci l)tl ai dus un trai nefericit, 
i •~•ai făcut chefliu. de sărbători 

·- P~ inrba prlnlik-are kliănit ---
Cu vinul .s~ din boci... T Qf ai să mori. 

~ C\t tUll'qUl pin şi albul pl-lp 
t~ ttnplciese u,nbriri. ocr~~are 

.. ... ... ... . 
u, romm1 \,'ttm. şi, a~1, cu ce scilp 

Priu ,-aduri satt5 apcl;'> fugare ? 

7J wfi ~ducl vin, pamun i dMi 
viata !>'CUtti'i... R~ri d~ muuinftt; 

îî- \'ffln~, vaM3, w~ trci nrron 
Jti wt mai ~re.: ~'®I \.itj\i Rr~ 
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V ei părăsi grădina cumpărată, 
Pe care apa Tibrului o udă, 
Şi vei lăsa urTnaşul ui tău h,ată 
Averea strânsă cu atâta trudă. 

Nu„i pasă morţii, dacă tu ai fost 
Bogat şi că descinzi din vechî domnii, 
Ori un sărac şi neamul îţi e prost 
'fot victima lui Pluto ai să fii 

Pe tofi aceeaşi_ soartă ne încearcă ... 
Şi vor ieşi .- acum sau mai târziu -
Din urnă sorfii noştri, iar o barcă 
Ne va portti spre veşnicul pustiu. 

T radticere de Ioan Micu . 

•• .,0000~0 ~ 

•o~o.oc:-0 000• 

Eş·rr FLACA.RA DE SOARE ... 

Eşti pulbere, eşti undă şi flacă de soare ! 
Că te vei stinge'n ele, de _ce să te'nfioare? 
Târî=-vei după tine şi lumile din jur? 
Răpi•vei floarea luncii şi aştrii din azur? 
Când fi"'vei întuneric, a lumilor contururi 
În splendida lumină vor scânteia de..rapururi ! 
Şi toate vor rămâne; iar tu, un fir desoglindă, 

În care nesfârşirea putea să se cuprindă, 
Strop închegat din truda mileniilor stinse, 
Te vei întoarce 'n sânul naturii necuprinse, 
Înapoindu:ţ clipa şi ferma ta de lut, 
Oglinda 'n care firea pe sine s'a văzut. 

.,,90ooooo(i0 ~ 

• 0 ~000 000°• 

Grigore Sălceanu . 
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• LUMINA 

Adânc mă cutremură noaptea! 
Fiinfa-=mi întreagă s' anină 
De alba nădejde. că mâine 
Vedea,,.voiu un cer de lumină. 

Se sf_âşie vălul de besnă. 
Lumina din nou fulgerând, 
Se umplu de zâmbete ochii, 
Dar noapte s' aşterne pe gând. 1 

Căci nu voiu putea niciodată 
Să ştiu pentru ce străluceşti, 
Lumină! Eşti însăşi· nădejdea, 

Şi totuşi, adânc mă 'ngrozeşti. 

De ce,,.mi spui că ochii, în care 
Odată zâmbind te,,.ai răsfrânt, 

Sunt pulbere fără simJire, 
Pe veci îngropată 'n pământ ? 

Deapururi uitată sub .lespezi 
E azi Cleopatra, o, soare, 
Ce 'n zori luminai frumusefea"'i 
Pe treptele ninse de floare. 

00000000@00 

00@)000000°
0 
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FALEZET„E MARII NEGRE ÎNTRE CARMEN 
SYL VA ŞI SCHITU ... COSTINEŞTI 

l. Ca mai peste tot la Sud de capu l Midia, p0dişul dobrogean se 
termină abrupt spre Mare- şi între sfajiunea balneară Carmen Sylva şi 
Schitu Costineşti. La capuri el arată faleze, încă vii, d·e lut cu baza 
de piatră, în care valurile scobesc pe alocuri bolţi de abraziune ; iar în 
băile larg arcuite dintre capuri, faleze mai ales n1oarte, prin~e de ve"' 
getatie; sub ele terase false de surpare şi mai jos pl ăji nisipoase pline 
de alge. 

Linia fărmului nu e dreaptă, ci formează uşoare ar.,cuiri spre 
uscat în dreptul stinselor sinclinale ale plăcii sarmatice şi capuri 
râpoase cu stânci ce se .continuă şi sub mare în dreptu l anticlinalelor 
aceleeaşi plăci care, dela N. la S., prezintă ondulafiuni, precum am 

arătat într'un studiu anterior, după cum prezintă ondulafiuni şi dela 
W. la E., evidenfiate prin ·profl lele geologice ale regiunii. 

E un tărm care evol uează încă spre faza maturifăfii depline. 
. In articolul „Proh1e qualernare in falezele M. Negre" 1) am 
arătat că, imediat deasupra stratelor. sarmatice şi a argilei roşcate ce 
le acopere1 se aştern, spre această lature a M. Negre, depozitele 
eolice a1e loessului. Acestea sunt suprapuse ,în 4 orizonturi, ce co= 
respund celor 4 · perioade climaterice aride şi reci ale timpurilor gla..
c\are şi anun1e: GUnz, Mindel, Riss şi Wiirm, despărjite între ele 
prin orizonturile sau brâele roşcate-=-cafenii ale perioadelor intergladare 
corespunzăk)are. Am mai arătat că în ultimul orizont de loess, Wiirm, 
se poate distinge clar, - de şi nu în tot lungul coastei -, un sub..
orizont colorat mai slab în cărărni.:iu, care divide perioada gl aciară şi 

-!oessul Wiirn1 în două subperioade: Wii.rm I şi Wiirm II. întocmai 
·ca în unele profite din stepele dela nordul M. Negre. 

N 'aş m-ai fi revenit asupra chestiunii, dacă nu ml s' ar fi expri..
mat oarecare îndoeli asupra existentei primului orizont de loess, Giinz, 

1) In BuleJ. Soc. R. R. de geografie 1933. 

,,An.i{ele Dobrogei" X V!. • i 

www.ziua constanta. ro 



' I - 98 -

de la baza quaternarului şi dacă n'aş fi descoperit - mult mai clare 
de cât cele publicate în menfionatul articol, - alte două profile, î n 
care evidenta acestui prim orizont face in1posibi lă once obiecţie şi 
certifică definitiv concluziile noastre anterioare. 

Aceste două profile se găsesc : 
1. Unul, lângă al doilea cap spre Sud de . plaja cazinoului 

Carmen Sylva ; 
2. Celălalt, lângă primul cap spre Nord .de punctul Pescăria 

Schitu-=Costineşti. 

II. Profilul dela Sud de Carmen Sylva. (Fig. I) 

Faleza Mării are aci o înălţime de 19m,50 şi cade vertical până 
la nivelul apei. 

La bază ea este fonnată din 8 orizonturi sarmatice pe o grosime 
de 3m,60, iar deasupra, peste un strat de argilă brun=roşcată, urmeaza 
4 orizonturi de loess tipic, despărfite între ele de benzile colorate în„ 
ierglaciar.e, precum urmează : 

Metri 
0,25 

2,38 

2,36 

2,82 

0,86 

1,53 

1,90 

0,97 

1,50 
0,15 
0,45 
0,45 
0,49 
0,52 
0,22 
0,30 

. om.25 Sol negru actual. 

F ig. 1. 

2m.38 Loessul Wiirm. Pe la mijlocul său, 
o bandă slab colorată în bru11.=roş=
cat îl desparte în două orizonturi : 
Wiirm I şi Wiirm II. 

2m .36 Orizontul interglaciar Ri.ss = W iinn, 
de c.uloare roşcată.=cafenie. 

2m.82 Loessul Riss, de culoare gălbue. 
om.86 Orizontul interglaciar Mindel: Riss, 

de ·culoare roşcată:cafenie. 
1 m.53 Loessul Mindel, de culoare gălbue. 
2m .53 Orizontul interglaciar Giinz.=Mindel, 

de o culoare intensă cafenie:roş.:
cată. 

1 m.90 Loessul Giinz, de culoare gălbue, 
cu pete albicioase de carbonati. 

om,97 Argila roşcată de la. baza quaterna=
rului, confinând în partea inferioară 
multi bulgări albicioş1:făinoş i de 
carbonat de calciu. 

1 m.50 Plăci calcaroase sarmatice în strate 
orizontale, cu slabe i ntercalări de 
argilă roşcată. 

"" "m , . .... _,: . ~ ~ 
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l?,obrogei. Relieful : prea accid~ntat a înlesnit aci opera deflaţ iunii şi a 
şiroirei, aşa. că loessul, chiar dacă se depunea, ·era· spulberat în lunile 
secetoase şi vâ11toase, sau era spălat de ploi în lunile mai .bogate în 
precipitări. Deaceea vârfurile unor dealuri, cum sunt fL~taclea, Denis: 
Tepe, Consul, Beş..r Tepe etc., ne apar golaşe şi stâncoase: pe cân~ 
unele pante din spre Dunăre nu prezintă de cât în adăposturile_ lor un 
sîngur loess, \,'(/(irm, dar ş'î acela astăzi pe cale de denudare, fiind 

ruinat prin şiroire de nun1eroase râpi. 
2. Din cercetarea unei văi largi şi puţin adânci, cu pante prelungi 

dEt podiş şi acoperită de foale orizonturile de loess, cum este cea de 
la Schiiu.:Costineşti, rezultă două concluzii: 

a) Că eroziunea văii in stratele sarmatice era teni1inată înainte 
cde depunerea loessurilor, care n'au făcut de cât să imbrace în n1an ... 
faua lor, mai muli sau mai puţin groasă, un relief plioce'n, preexistenţ. 

b) Că submersiunea văii s'a produs târziu de fot, la sfârşitul 
quaternarului, întrucât şi baza ultimului loess stă în unele puncte sub 
n1velul Mării. 

I 

Evoluţia laturei marine dobrogene e ceva mai deosebită de cât 
a celei dunărene. La Dunăre depozitele lacustre levantine acopere o 
buză înaltă de pod_iş între Rasova şi Rusciuc pe o lărgime până la 
10-15 km., iar văile râurilor spre vărsare taie depozitele pliocene şi 
roca subjacentă pe o grosin1e de peste 80 şi chiar peste 1 oom până 
la un vechiu nivel de bază, care se găseşte sub nivelul actual al 
Dunărei. Aceste văi înguste şi ad.inci au fost sculptate, prin urmare, 
în quaternar. In scurt, văile largi din spre Mare ale platformei pre: 
balcanice dobrogene, acolo unde suni acoperite de 4 loessuri, au fost 
r.oase şi terminate în pliocen, iar în qualeri,ar a u fost sedimentate, pe 

când cele din spre Dunăre abia in quaternar îşi c;apătă o adâncime 
mai impbriantă datorită unei eroziuni mai puternice. 

De ce? Cauza stă în raporturile vechi de nivel ale podişului 
dobrogean faf ă de nivelul de bază şi în mişcările pe verticală ale 
scoarfei, ce s' au îndeplinit a ci mai târziu. 

In pliocen, până la finele levantinului, !aiurea din spre Marea 

Neagră era mai ridicată, iar Dobrogea se întindea până departe Ln 
Mare, oferind o suprafafă continentală întinsă pentru sculptarea văilor 
f.luviale, astăzi submarine, ale Dunărei, C.:simcei, îYi angaliei etc., pre.: 
cun1 am arătai"o şi în altă parfe : în tin1p celaturea din spre îYiuntenia era 
mai lăsată şi acoperită în parfe de ap2le lacului levantin, ale cărui depozite 
litorale se pot urmări pe suprafafa, astăzi înaltă, a podişului dobrogean. 
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In qu'aternar însă raporturile de nivel se inversează: l,lfurea din spr·~ 
Mare se scufunda, câmpia răsăriteană dobrogeană se îneacă împreună 
cu văile sale fluviale, -formând un larg şelf submarin ; în tin1p ce 
laturea dunăreană se ridică cu un număr important de mei~i peste 
nivelul de bază, dând posibilitate râurilor să.=-şi roadă văi adânci în 
depozitele levantine ale podişului. Insăşi platforma podişului se difor:a

mează. 

Aceste fenomei:ie trebuesc distinse însă de o ultimă submersiune, 
care a transformat gurile văilor, pe ambele laturi ale Dobrogei, în 
golfuri şi mai apoi în limane. A.ceastă ultimă submersiune s' a realizat 
după depunerea uliimului loess, Wiirm. 

Iată de ce socotim ca greşită interpretarea răposatului geograf A.. 
Norclon şi a altora cari, ademeniţi de ideea preconcepuiă a eustatis= 
mului, s' au grăbit să nege mişcările epirogenetice şi diformarea plat; 
formelor dobrogene în quaternar, pentru care pledează şi atâtea alte 
argumente: , 

a) nivelul la care se găsesc depozitele litorale levantine în Do„ 

brogea, Basarabia şi Carpaţi ; 
b) existenţa unei flexuri către M. ·Neagră, paralelă cu ţănnul 

Mării, descoperită de geologul Popescu.=-Voiteşti ; · 
c) adâncirea progresivă a .basinului M. Negre în pliocen şi qua: 

ternar şi mutµrea neegală în sens vertical a liniilor de ţărmuri ; 
d) înălţarea coastei Anatoliei 

I 
în quaternar şi scufundarea (pe 

alocuri şi ridicarea) ţărmului de N ., W. şi SW ., al M. Negre; 
e) inversarea profilului podişului dobrogean în raport cu direcţia 

văii Cara.=-su şi a altora vecine de Ia Sud; 
f) evolufia ceva mai diferită a văilor dobrogene din spre M~re 

de a celora din spre Dunăre etc., etc. 
3. Prin stabilirea existenţei celor 4 orizonturi de loess şi deci a 

4 perioade climaterice favorabile formării acestui depozit eolic, fiind 
. . 

pusă · o bază în studiul quaternarului, se poate trece acum la aplică=· 

rile paleogeografice din cuprinsul ţării. Mai ales în sludiul evolujiei 
regiunilor de câmpie, cum ar fi Bugeacul Basarabiei, Câmpia Română, 
sau Câmpia Tisei, unde numărul orizon/urilor de loess poate · ară/a 
fără gr~ş vechimea usca/ului şi epoca când aceste cân1pii au scăpai 
/repiai de apele lacuslre ce le acopereau, - baza aceasla se arală 
în deosebi ferlilă penlru concluzii şi rezullate din cele · mai frumoase: 
Nu rr.ai .vorbesc de studiu/' unor anumile terase, unde nu,nărul ori.: 
zonturilor de loess ce le acopere ar pulea I; un criteriu muli ,nai 

www.Z1Uaeonstama,ro 



I 

- 99 -

om.15 Un orizont format din moluşte sarmatice (m~actra sp.) 1strafi„ 
, ficate oblic, cu îr.clillare slab~ .deda Sud spre Nor.d. q 

0"'.45 Un orizont calcaros„n:i.arnos, oferind .asp~ţtul unor golQf 
n1oafe albicioase, cu intercalări marnoase ondulate. · · 

om.45 Strate de calcar sarmatic conqui'lifer, groase de 2..:....:5 cm.; 
cu slabe intercalări de argilă roşcată. , •111 

om .49 Un orizor.t .format din moluşte, sarmaţice (mactra sp.) 
stratificate oblic, cu o înclinare de 35° dela Su.d spre Nurd. 

Om.52 Marnă calcaroasă albicioasă cu pete roşcate. 
Qm.22 .i\.rgilă marnoasă gălbuC-"vinetie. 
om.30 Calcar sarmatic slab fosilifer, rezistent, coborând şi sub 

nivelul mării. 

O aten(ie deosebiiă în acest profil am dat:o orizontului de loess 
Gi.inz, din care am luat probe din peretele râpei spre mai amănun„ 

1ită cercetare. Roca oferă toate caracterele unui loess tipic; culoarea 

Baza sarmatică a falezei Mării Negre la S. de Carmeo-=Sylva. 

gălbue, porositate&, urmele organice de plante, spargerea în felii ver=-
1icale etc. 

Vrednic de menfionat în acest profil este şi orizontul sarmatic 
IV dela nivelul Mării în sus, format exclusiv din moluşte stratificate 
.oblic dela S. spre N., cu o înclinare regulată de 3S'. E un fenomen 
înlr' adevăr curios, care aci, în faleza Mării, apare pe o întindere nu 
tocmai mare. Departe de a avea o origine tectonică, - de oarece 
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stratul stă cuprins între alte două orizontale, - fenomenul s'ar explica 
mai curând prin actiunea unor curenfi repezi, locali şi temporari, cari 
au depqzilat în strate succesive, pe un plan înclinat şi la mică adân= 
cime sub fata apei, conchiliile acestor m~luşte. Un fenomen identic 
am constatat şi într'una din carierele dela Cuza Vodă, jud. Constanta. 

II[ Profilul de la Nord de punctul Pescăria Schitu:Costineşti. (Fig. II) . 
Ati faleza Mării are o înăltime de 18m şi cade de asemenea 

vertical până la nivelul apei, aşa că descopere în sectiune clară toate 
str-atele până la sarmatic. 

· La acest cap însă sarmaticul urcă peste fata Mării abia omso. 
Deasupra vine un strat de 2m de argilă brun:roşcată, după care ur: 
rnează _în sus orizonturile quaterriare până la solul actual. Deosebirea 

I 
între acest profil şi cel anterior stă în aceea că orizonturile interloes ... 
siene arată o ·Structură mai complicată. 

\ 

·Mdri 
0,90 

1.,85 

0,80 

2,80 

1,40 

2,00 

3,55 

.2,10 

1,80 

0,5Q 
0,30 

'1 rr .80 

0;".90 Soi' negru actual. 
1 m .85 Loessul Wiirm, despărfit clar printr' o 

bandă slab colorată în cărămiziu"' 
brun în două suborizonfuri : W iirm 
I şi Wi.irm II. 

om.so Orizontul · interglaciar Riss"' Wiirn1, 
de culoare brun.:roşcată. · 

2m.80 Loessul Riss, de culoare gălbue . . 
tm.40 Orizontul interglaciar Mindel .=- Riss, 

cu 4 benzi roşcafe.:cafenii, de cu.=
loare variabilă ca intensitate. · 

2m.oo Loessul Mindel, de culoare gălbue: 
3m,55 Orizontul interglaciar Giinz=Mindel, 

de culoare caf enie.:roşcată infe,1să, 
lăsând să se distingă în el mai 
multe zone suprapuse, de sus în 
jos: a) un brâu de I 111.25, intens 
coloraţ ·în cafeniu:roşcaf şi b) un 
brâti de · 2m.30, de culoare ceva 
mai descf?isă, plin de bulgări al~i"' 
cioşi de carbonat de calciu, având 

la n1ijloc o bandă 
şi mai albicioasă. 

-, ·~ _ 2°.1.10 Loessul Giinz, de 
F. 2 culoare gălbue, cu . . 1g. . 

intercalări neregu.=-
late şi slabe de argilă roşcată şi cu pete a l bicioaşe . 

Argila roşcată:bninăi dela baza ·quaternarului. 
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om.50 Un miciniş conglomeratic, ~narnos.,..argilos, cu pete roş,,,. 
cate, de vârstă. sarmatică~ . 

· ., om.30 Calcar sarmatk conquilifer, alb,,.cenuşiu, rezistent,.~ cobo; 
rând şi sub nivelul Mării. 

Proba de loess Gunz, pe care am luat:o din mal şi aci, .are 
.de asemenea toate caracterele loessului, numai că . e mai 'bo2at,ă' · în 
ca~bonaţî albicioşi făinoşi de calciu şi contine şi slabe intercalări de 

Faleza Mării. 'Negre la Nord de punctul Pescăria Schifu,Cos!ineş!i . 

. argilă roşcată. Loessul Giinz .acopere aci u·n relief praer·quaternar. 
înaintând de la capul, al : cărul profil J ... am analizat mai sus, spre Sud, 
-către vă Ieie~ punctului „Pescăria ", vedem că orizonturile de loess 
i'ntră treptat sub nivelul Mării, aşa că la ·gu ra văii nu mai rămân 
peste acest nivel de cât o parte din grosimea orizontului roşcat .inter"' 
glaciar Riss..-Wurm şi loessul Wurm de deasupra, dovadă sigură de 
submersiune, constatată cu alt prile j şi la gura văii Agigea. Vârsta 
.a~estei submefsiuni est~ pos!erioară perioadei W~rm, de oarece la: 
.Ăgigea, ca şi în alte puncte, baza ultimului loess stă sub nivelul Mări'iiJ . 
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IV. Concluzii. 

l. Dup_ă aceste două pro[lle, pe care le adăugăm la cele ank.,. 
rioare, rezultă dar că s' a făcut dovada definitivă pentru existenta· a 4 
lo.essuri în profilele compleJe de podiş din tara noastră. Pentru cei 
cari mai exprimă îndoeli\ mărturie concretă stau falezele de la Con" 
stanta, Carmen Sylva, Schi.tu:Costineşfi etc. Acolo oricine îşi poate 
pro·cura suficiente prooe din toate ce>le 4 orizonturi de loess. Orizontul 
inferior Gi.inz, care în alte profite ar părea nu toc1nai tipic, fiind 
oarecum alterat prin actîunea ap_el-or de infiltrare şi în oarecare mă" 
sură argilificat, - aci, în falezele Mării şi mai ales la S. de Carmen 
Sylva, î~i păstrează aproape toate caracterele sale iniţiale, aşa în cât 
este de o eloqneofă ce nu sufere obiecfiuni. · 

Aceste 4 orizont~ri de loess corespund celor 4 perioade glaciare 
din Europa şi ele dau mărturie, . pentru paleo;:elimatologia tării· noa" 
stre, de e..~istenta a 4 perioade quaternare reci şi aride, în care vâ-n" 
furile attticidonale, coborând dela NE, de peste calotă~ au aşternut 
peste fata podişului dobrogean 4 oriz('lnturi' palide:gălbui de · loess. 
Ele dau mărturie şi de existenfa a 3 perioade interglaciare mai calde 
şi 1nai umede, în care s' au format orizonturile colorate î :1 cărămiziu 

sau brun.,.roşcat, ce separă loessurile, întocmai după cum în perioada 
actuală, postglaciară, se formează sol ul vegetal. Dacă orizonturile in..
terglaciare d\lbrogene nu au o culoare aşa de închisă ca cele din 
stepele ruseşti, sau ca solul aciuai bogat în suhstante organice, cauza 
trebuie s'o vedem şi în faptul că, în trecut, in interiorul' Dobrogei, 
cu un relief calcaros încă vizibil la suprafafă, se desvolfa multă terra= 
rosa care, spui berată de vânt şi chiar spălată prin şiroîre, a luaf 
parte activă la alcătuirea orizonturilor interglaciare sau inter=loessiene. 
Ca să ne facem o idee de cum se prezint-a un asemenea sol de 
terra=rosa interglaciar, instructiv este să cercetăm împrejurimile mi: 
eului liman Bolata dela N. de capul Caliacra, unde, peste placa 
calcaroasă sarmatică, odihneşte un strat gros de ţărână roşie, ca sân.: 
gele aproape. Deflatiunea, care este toarte puternică aci --- podişul 
înalt fiind inatntat îA fi1a re ca o pe pin sulă şi măfur~f violent în timpul 
iernei, primăverii şi toamnei de vântul dominani de NE, - n' a în.: 
găduit aŞ1ernerea peste ten:a=rosa din păduricea de tufani a nici unui 
orizont de loess, după cum n 'a î ngăd uif la capul Caliacra nici măcar-
păstrarea peste placa de calcar a acestei terra:rosa. Pentru aceleaşi 
motive nu trebuie să căutăm profile complete de loess nici în Nordul 
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CALEA DUNA REANA ŞI DOBROGEANA 
A LUI GRILLP.l\.RZER ÎN ANUL 1843 

Ca autor dramatic, Franz Serafim G:rillparzer este una din per: 
sonalităfile cele mai impunătoare ale literaturii germane. Poetul însuşi 
îşi reclamă locul imediat <;lupă dioscurii clasici, Goethe şi Schiller. 
iar critica nu=l contestează această poziţie atât de sus pusă, conside"' 
rând totalitatea operei sale şi mai ales după ce s'au iv'it încă multe 
piese necunoscute, ieşite deabia după moartea lui din sertare cari au 
stat încuiate cu sgârcenie, cât timp a fost incă în viafă. 

În literatura n1ondială, dran1ele sale clas,ice s'au încetăfenit prin 
efectele puternice ce emană din ele. 

O rară castitate sufletească, o modestie aproape bolnăvicioasă, 
o timiclitate nervoasă de a ieşi la lumina stridentă a publici ăfii, eşe= 
euri literare nemeritate, neplăceri suferite prin neînfelegerea superiori-= 
lor şi presiunea care apăsa asupra activităţii literare în epoca trăită 

de el, au făcut că acele mărturii mai mărunte ale. viefii care rotun .... 
jesc cadrul biografic al unui scriitor au putut fi culese şi publieate 
deabia relativ târziu, şi că nu e mult decând biografii şi criticii dispun 
în mod mai bog·at de materialul necesar pentru a elucida chestiuni 
nelămurite, ajungând în cele din unnă la o sinteză cât se poate de 
completă a caracterului său poetic şi sufletesc. 

Anuarul 1) închinat memoriei lui Grillparzer şi a contempora"' 
nilor săi şi:a început aparifia, ce e drept, 20 de ani după moartea 
lui, dar rămâne fragmentar şi nu e uşor de ccnsultat. 

Dea bi a rapoartele Z) despre convorbinle sale şi oglindirile firii sale,. 
adunate din scrierile altora de către repaosatul August ·Sauer, fost 
profesor la Universitatea germană din Praga care şi=a închinat o 
via(ă întreagă de savant neobosit în serviciul autorului său favorit, au 

1) Ja hrbuch der Grîlloarzer.=Gesellschaft, 1891 şi continuând până astăzi. 

2) Ciri/Jparzer's Ciespriiche und Ch,1r,1lderistike11 seinl·r Personlichkeif durch 
die uitgenossen. GesammeU und herausg, ·geben von August Sauer = Schriften . 
des Literarischen Vereins in Wien, Wien 1904-1916, I, III, VI, Xll, XV, XX. 
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pregătit înc@ronarea acestor încercări, repr~zen!ată prin volumele din 
.edi/ia 1) monumentală îngrijită de acelaşi învătaf şi cari cuprind co .... 
.respondenta, docum~ntele, actele personale şi însemnările sale auto.,. 
biografice. 

Această editie, scoasă în urma însăre;lnării de către Primăria 
·Oraşului Viena, în care s' a născut şî and~ a murit poetul, lucrată în 
baza unui plan cât se poaJe de vast, nu este · încă termina.tă. 

Un mare noroc e însă pentru cercetători. că chiar tomurile ce 
·contin părtile biog:rafice au .fost prezentate publicului mai degrabă, 

.astfel că putem renunţa deocamdată la celelalte volume. 
Iată dece jurnalul călăloriei din 1843 a lui Grillparzer la Con.:

.sfantinopole şi lăcaşurile Eladei vechi, n 'a fost considerat până acum 
-decătre istoriografii noştri. 

Vom dâ_ în cele ce urmează traducerea pasagiilor ce ne privesc 
.:Şi \/Ofl'.l încerca să reconstruim atmosfera acestui pelerinaj spre Io.eu rile 
cari reprezintă scena dramelor sale magistrale, cu subiecte din lumea 
.antică. 

Grillparzer a fost o fire stăpânită de· nerv.i până la neurastenie ; 
.simtindu..-se mereu străin în mecHul în care trăia, nefiind niciodată 
mulfuniit cu soarta ce j .... a fost hărăzită şi prea putin sigur de puterea 
;sa vitală, el. n'a fost în stare să:şi dureze un cămin. 

Cele cinci n1ari călătoni' ce le'"'a făcut prin tarile străine, au 
fost evadări conştiente din viata _de tq~te zilele şi însemnau sau re" 
4ragerea din fata unui eveniment apăsător, sau o fugă de sentimente 
nelămurite. Ele sunt întreprinse, aproape toate, la porunca neclintitei 
:sale vointi, suprimându=-se inclinatiile adevăratei sale· firi. Indispozitia 
sufletească, adeseori şi fizică, ce o resimte la plecare, se prelungeşte 
~i în cursul drumului, degenerând câte odată chiar până în teama de 
a.muri printre străini. Rezultatul. favorabil i:i.l deplasării care nu 1-ipseşte, 
,cel putin în unele momente fericite ale şederii departe de tara lui. sau 
la întoarcere, se schimbă brusc nu odată, în contrariul, aducându.:l 
-la sifuatii pline de desperare. Dificultatea de a se adapta mediului, 
proprie caracterului său, se manifestă nu numai acasă, ci..-1 urmăreşk 
.şi dincolo de ·granitele patriei sale, sub influenta reciprocă a fizicului 
.ş1 a sufletului. 

Cea dintâiu încercare, la 1819, de a scăpa de umbrele negre 

1) Grillparzers Werke. Im Ăuffrage der Rtichshaupt, und Residenzstadt 
Wien, herausgegeben :von Augusf Sauer, Wien, 1909- . 
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ale existenţei .. sale, în vesela· şi însorita lA1lie, s' a întârnplat câtev<b 
săptămâni âupă sinuciderea prea iubitei ,sale mame. Tineretea l=a 
ajutai atunci să=şi uite necazurile şi să profile de farmecul tării do:· 
rită pururea de locuitorii· nord ului, dar un eveniment blestemat, pu-= 
blicar_ea unei poesii care preamăria splendoarea păgânismului antic, îi 
atrase persecutia aufor ifătilor Austriei bigot.,-catolîce. Totuşi, sfirnula"' 
fiunile celor trăite şi văzute prin Italia se arată foarte puternic. 

'Şapte ani mai târziu, la 1826, o călătorie în Germania, începe 
sub auspicii dacă se poate şi mai triste. Poetul consfaf.ă că e aproape 
vestejit şi descuraja!. Călătoria o consideră ca ultimul mijloc să vad'ă 

dacă mai persistă înfr'însul o rămăşif ă de vitalitate. Se leme că pu" 
ferea sa creatoare ar fi secat. 

Porneşte apoi, zece ani mai târziu (l 836),, spre FraIJ./a si An ... 
glia. El declară că niciodată n'ar fi plecdt cineva într'o apatie mai 
gravă şi spune că voiajul n' ar avea nici un scop, Ajungând în fară, 

i se vesteşte că fratele său Carol a nebunit. Durerea năprasnică ce:l 
cuprinde o formulează într' o fr~ză îngrozitor de simplă : ,, Cu aceasta 
se ·încheie jurnalul meu". 

Scurgându:se un alt ciclu de şapte ani, i se iyeşte din Aou. 
nevo.ia de a ... şi părăsi cărninul, de data aceasta activează reminiscenfe 
pronunfat literare, cari, de altfel, n'au lipsit nici la călătoriile de mai 
înainte. Primul pro iect prevedea Spania ca f ară de destinaţie, .a cărei 
cultură şi literatură a fo.st bine cunoscută traducătorului şi discipo,,, 
lului lui Cervantes, Lope de Vega şi Calderon. Această intenfie se 
schirnbă în alfa, deasemeni ini fiafă de activitatea sa de autor dra.:
matic. El se hofăreşfe să viziteze în Grecia peisagiul pieselor de 
teatru, cari constituie titlul de g lorie a scrisului său : Sappho, Hero şi 
Leandru şi grandioasa trilogie, .,Lâna de aur". 

Depăşind cadrul expunerilor noastre, vom menfiona că în cursul 
ultimei sale călătorii rnai mari ce.:-1 duce prin ·Germania, până la 
Hamburg, (1847), Grillparzer era însotit de favoritul său, tânărul 
Wilhelm Bo.gner, nepotul miresei sale Katty Frohlich. Câteva luni 
dupăi ntoarcere, acesta moare, iar evenimentele zguduitoare ale a~ului 
1848 nu-=l .lasă să se bucure de urrnările binefăcătoare ale plecări1 

sale din .Â.ustria, ce ar fi reieşit, fără îndoială, sub alte împrejurări. 
Revenind 1a tema noastră,. constafărn că intentiunea de a porni 

spre Orient o avea mai de demult~ la 1839, apoi la 1840. Diferite 
şovăiri mărunte au împiedica! realizarea ei. 

La 2.7 August 1843, în fine , la orele 4 după amiazăzi, vap~ruţ 

' 
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Sodetăfii de navigatiu,ne . dunărene părăseşte portul Vien·d, în iosul 
Dunăriî. Tovarăş de drum ·trebuia să=i fie baronul Ferdinand Mayer.,,. 
hofer vort Grunbiihel, maior şi consul austriac la Belgrad, om foarte 
cult, familiarizat cu literatura şi prieten cu multi literatL El· se urcă 
pe vapor însă d~abia la Rusciuc. După o oprire la Bratislava, tocmai 
·când parlamentul .unguresc era adunat, călătoria continuă spre B'uda,,. 
pesta, unde se opreşte câteva zile. La 3 Septemvrie vaporul grăbeşte 
mai departe. Carlovăful i se pare frumos, îl numeşte însă din gre,, 
şeală : Cernăl:lţ1. 

Cum jurnalul purtat de Grillparzer dela trecerea prin PorfHe. de 
fler şi până la eşirea în marea plină va fl tradus de noi pela sfâr= 
.şitul acestui articol, vom înregistra numai că la 12 Sepfemvde se 
.zăreşte n1.ult doritul Bosfor. Priveliştea îi face o impresie înăltătoar,e, 

iar aşezarea Ţadgradului îi impune mai mult decât acea a Neapolei. 
Atmosfera în c:are se petrec cele două săptămâni îhfâtziar~ acolo, 
.a.pare destul de favorabi l 'ă. Viata orientală, moscheele, . palatele şi ve.,.
-derile îl interesează. E bi1:ie şi cu multă atenţiune primit decătre ' in= 
'ternuntiul (ministrul) Austriei, baronul Bartolomeu Sti.irmer şi dec:ătre 
societatea internafiona lă din care făcea parte pe atunci şi o altă că=

lătoare, confesa Ida ,Hahn,,.Hahn1 cunoscuta romancieră germană. Ti.,,. 
nerii dela Legaţiune îl omagiază cu admirafie ; vremea şi starea să= 
nătătii sal.e lasă de dorit, dar sunt suportaj;)ile. 

Romanticul hun al lui Leandru îl găseşte transformat într'un 
spital. La Jenikoi, însoflforul său, baronul Mayerhofer e primit îi;t 

audientă de către Domnitorul Munteniei, Gheorghe Bibescu, care 
,eta în drum spre Constantinopole. Poetul vede de mai multe ori pe 
st:.1ltanul A bdul Medjid. 

La 25 Septemvrie vaporul „ Metternich" se îndreaptă spre 
Grecia. Această ultimă parte a excursiei ce era să=i aducă înfăptuirea 
unui vis de demult, umblatu l _pe drumurile . sfinţite d'e poezia şi le: 
gendele veehi greceşti, n' a reuşil aproape de fel. 

În fata Mit.ilenei, patria eroinei sale Sappho, i se face rău; 
salută deci amintirea ei - după cum o spune însuşi 1 ) - într'un mod 
foarte puţin cuviincjos. Totuşi, îi este dat să cerceteze la faj"a locului 
geografia Iliadei ; pe insula Syra e chinuit de ceremoniile ridicole ale 
cara,nfinei, printr'o încarcerare plictisitoare de zece zile. Ajungând· la 
At.ena, g.ăseşte tara revolutionafă. Regenta e silită să recu·noască o 

./ 1) Franz Grillp,uzers Siimtlic:he Werke ... im Auftrage der Bundeshauptstadl 
Wien, hg, v. Ăugust Sauer, Ill/2. Briefe u. Dokumenle, II, No. 526. 
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preţis Îh determinarea vârstei lor de cât criter.iul alfifudinei peste 
talveg (saara Deperef), aplicabil numai acolo unde n' au infe1veni. 
miş·cările pe verticală ale scoarfei~ adecă acolo unde, scoarta rămâ;::' 

nând neclinfită, numai mişcările eustatice ar putea fi invocate pentru 
explicarea acestei altitudini, dacă nu cumva şi cele cli.materice, sau şi 
.alte cauze locale. 

o o ooOOOO(i~ 

•cfDoooooo0• 

NORUL 

C. Brătescu 
Prof. la Universit. din. Cernăufi 

MIHAIL LERMONTOV 

Un noi" de aul" noaplea-şi pell"ecu 

$opltnd la piep~ul slâncii Ul"iaşe 1 

ln 2ori de ii, în depărlări lrecu, 

Pluhnd 2globtu cu rol"mele-i gingaşe. 

Dar lacl"ămi au rămas pe urma lui . 

ln ţ~ldurile rl'egre de pe sL".lncă, 
~i-acum, pl"lvlnd pe i nhnsu l cerulu.l 

Cum. plânge slânca
1

n linişlea adâncă '!· 

~00000000000 

"0000000000 ° 

trad. Mihail [. Pricopie 
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LANGA. PA.TULEŢ 
NADSON Iii 

Ades sopteşti, cop ile drag, visând 
ln pătuleţul care te'n călzeste : 
.Of, Doamne, Cflnd m'oi face ,nare, când 7 
Mai repede dac'aş putea eu creştE! I 
Urâte lecţii n'aş mai învăta, 
Şi bârrr ! Nici gamele pl ictisitoare l 
Tot rnosafir prin case aş umbla 
Şi rn'aş culca'n grădi nă, la răcoare !'' 
Cu trist surâs, pe lucrul meu mă plec 
Şi-ascult aceste vorbe în tăcere . .. 
Dormi, dragul meu, cât grij ile nu-ţi trec 
Sub frunte'n părinteasca încăpere ... 
Oor1ni, păsăruica mea I Azi timpu-i gr~u : 
Nu vrea să cruţe, nu te-aşteaptă, trece ! 
Cu rnultă bucur ie-as face schrrnb 
Ca să mă joc, sau ca să cânt ca tine, 
Să rîd, ne'ntunecat de-al grije! nimb 
Şi să mă uit o clipă şi pe mine .. , 

frad. Mihail L Pricopie 
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constifutie şi să concedieze o parte din sfetnicii străini. Ura populafiei 
.împotriva Bavarezilor din anturajul regelui e destul de vehemrc:ntă ; 
cine vorbeşte- nemţeşte e suspect şi primiZjduit. Cu toate că era acom.,, 
paniat de funcfionari ai Legaţiunii austriace, al cărei titular .era cava.,, 
1erul Anton Prokesch„Osten şi de oamenii regelui,şi se servia de grai11l 

. I rr 
italian, penfru a ... şi ascunde obârşia, călătorul nu poate duce la îndepli.;, 

• J 

nire programul său. La 22 Octomvrie, aproape fifră ispravă, părăseşt·e 
G recia ; la 28 e la Trieste, iar la r Noernvrie salufă din nou silueţa 
-capitalei a ustriace. 

Călătoria lui' Grillparzer spre Orient ar fi putut să se desfă.,, 

şoare sub condifii mai bune decât cele de mai înainte. Supărări în 
ca riera sa d~ funcfionar nu s'au prea întâmplat pe atunci, căci dela 
anul. 1833 dânsul functiona ca diredor al A rhivelor ţe lângă Mini.,, 
sferul Finanfelor. Crize de dragoste deasemeni nu sunt cunoscute din 
acea epocă, iar emotiunile furtunoa-se sufleteşti pricinuite prin relatiile 
.sentimentale c_u eterna sa mir-easă Katty Frohlich, 'ajunseser,ă de mult 
1~ o situafie calrnă şi plină de resernnare, de ambele părfi, deşi nu 
dispar ca desăvârşire hărfuieli ocazionale cari pot fi întrezărite şi acum, 
'căci prima scrisoare a poetului trimisă v~ch ii prietene, din P~sta 1), 

se f oloscşte de alocufia : ,, Stimată domnişoară" şi de formuld 
,,D-=- Voastre". Katty replică 2) foarte drăguf şi indulgent, răspunzând: 
,,Iubite Grillparzer ! sau iubite bătrâne sau iubite!", eerându..-i o fitu-"' 

latură sin1ilară, amestecând apoi şi ea obişnuitul „tu" cu „D" Voastre<(. 

Totuşi, începutul jurnalului de drum repetă aceleaşi fraze de 
depresiune sufletească ce le cunodşte-m din memorialele precedente; 
Mărturiseşte că plecarea sa din Austria „e fără rost''. ,,E aproape 
o prostie să fac această călătorie de lungă durată şi anevoioasă, în 
vârsta mea. înain1Jtă [52 ani], cu sănătatea mea şubredă, părăsit de 
teţi [ aluzie la nesosirea însofitorului baron 1Ylaye1 hofer ], în felul unui 
student" 3). O face numai pentru a învinge reziste11ja sa hipocondrică. 
Avea impresia ca şi când n'ar merge „pe apă ci în apă". 

Vom găsi poate cea mai bună explicatie a dispozîfiei sale, dacă 
cetim, intercalată în jurnalul său, la 23 Septen1vrie, când era să pă-" 
răsească Constantinopolul, o poezie, exhalând suspinul unui om care 

• 
se simte străin în fara lui: 

1) ibidt:m, No. 520. 
2) Edifia suscitată, III/2, Briefe u. Dokument" ll, No. 52l, p. 232. 
3) ibidem, Il/ 11, T agebi.icher ... , V , p. 21. 
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.... ,, W o also willsf du weilen ? 
Wo findest du die Sfatt? 
O Mensch, der nur zwei Fremden 
Und keine Heimaf haf" •). 

' 

!Unde vrei deci să mâi ? Unde,,.ţi găseşti adăpostul? Ah omuie, ce 
nu cunoşti decat [două) tări străine, ~i nu ai un cămin să fle al tău]. 

J1.1rnaluJ n'a fost destinat publicităfii şi nici n'a fosf publiqat 
~ât tin1p poetul a fost în viafă. UI1ima redactje lipseşte. Se găsesc 
neegalităfi şi asperităfi sfilisilce cari n'ar fi rămas necorectate de autor. 
Unele păreri prea severe le=ar fi moderat desigur. 1n schimb pro: 
fitărn de avantajul să cetim prim ele impresii originale, nesulemenîfe. 
E c:.:Jte odată ca şi când un copil răsfătaf şi rău dispus îşi scrie 
terua, cu sila. 

Inclinatia spre formulări ascupte şi epigramatice, proprie stilului 
s."iu d\? ,nai târziu, se observă în fot cursul redactării. Deseori o ,m_,,. 
pr.;Si"' e redată numai cu un cuvânt_, ce se poate considera mai mult 
ca un ajutor dis rnen1orie, unnând a fi compleciat. P rintre rânduri se 
~b"l!rYă .:i cruzime fată de el însuşi şi fată de lumea c<'il înconjoară, 

Tu purern caracteriza n1ai bine felul lui Grillparzer în scrierile 
$-llc autobiogr.:1ficc, decât prin c:u,·intele învăfatului isroric liferar viene-z 
.:'t~f.ln Hock, pronun(al~. în precuvântarea sa din volumul XV al ediJie:i 
.J!}Jcl\()r p~ctului, îngrijită de d.=sa ~-

~J urn.ll<le lui Cnillp.1n.er sunt indispensabile pentru cunoaşterea 
J)\.~~n.1litlUi s.1l~. El.: suni atrăgătoare şi importante ca rapoarte pe 
d~lin ,-...1l"ro.isc_ d~spro .-.'.'lm,?.nii şi stările din prima iumătale a seco: 
lutui ~l l~l.:J. fct'ă o bî)găfie d~ obs-m-atii, ou totdeauna imbucu: 
tlt.., ir..\ J.ir tt-td~uua im~dlote, .1. căr,:,r e...;.ploaiare a rost omisă 
p-S.nl .k."\lm d.:- psil1<>l'3gi ;i ncur,:')l-1gi. D<2S,·ălu&"C, f.ărl milă; o inimă 
r.iuitl, r~l~Tt~L.1 u1 1n i.d mişcit.or d.?Spr~ nc,·oile unui biet sufl,!f ; 
~inc l~.l ~ ~.1 un oopil viJr,zg al lui Dum uacu. aci pe pământ'«. 

Et.-xrul cltl~ri.::i .i-supr.l slării sufi.:.r~ti a ~fului era tc~;;.isa-= 
~ a ':it~,r. Şi .l~.l U.Q'~ ~~li.:-ă un pas.agiu din aurobicgr.lfu: : ' 
... •llt~""l..: tt\i-=au {.:)St ~td.:c.a.un.1 DQ\ltcrir~ dar efectul mi=a ra: 

~~-~~ .. 
t- t..~:- -~~~~ \V.::.\.:. ~ ,. Std.m ~ 'B<l , .. & c~ Batat., t-llJ 

I-'- l l. 
. ~ ~--. l-4.~ 
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Dintr'o convorbire notată de Adolf F oglar 1 ) află1n chiar din 
gura lui Grillparzer că „scC\pul principal al călăfqr,iei a fost totuşi 
ajuns : să fiu li,b ·raf de greutatea şi apăsarea sufl~tului''. 

Iată pasagiile închinate regiunilor noastre: 2) 

,,5 S~pfr ,nvril'.'. [ 1843]. .. Ca,n pe ·la orele 11 înainte de a,niazăzi 
a1n ajuns la Tre11kowa 3) şi nl.':eain luat ră1nas bun dda .,,Sa111son" . 
1'1'am aptovi1.ion.1f cu n1âncări reci şi cu vin. Cu1n călătoria prste 
cele din tâi v.ict~juri ale I) 1 \1r~i era să tie ş 1pll cea:htri, 11,.,-.un 

niutaf pe o corabie inânată de vâ:;laşi roinâni. A,n fost rău dispus ... 
Dacă · apc1 este urcată, ca 111 prezent, vârtejurile Dunărei n' au nici o 
irnpo.d.intă. În schi1nb vremea era 1nizerab ilă. Ploaie, vânt, frig. Mi-" 
nundtul p..:isagiu 111.,1 puh,a să ne desp .igubească pentru atâtea neplă ... 
ecri . .S,:ar<1, lc1 Orşov~l veche. Un han niai bun decât era de aşteptat. 
lndispozi!i,1 n1ea tine înain te. (PL'şfera lui V eter a.ni)'' . 

,,6 S~pkn1vrie. Cu1n plecarea noastră se va înfâ1rtpla deabia 
la orde 3 după a 1niazăzi , nc.:a1n hotărât să veden1 1'1ehadia. · A1n 
pornit dimineata la oreh: şapte . Regiunea e frumoasă, dar nu e ,nai 
frumoasă decât multe cât~ k,-an1 văzul. Mehadia e fru1nuşică, chiâr 
\'kgantă. - Peşfere de h,,fi .. - Se pare că regiunea devine tot 1nai 
frumoasă înspre vale, ain fost însă nevoifi să ne în fvarcein", • 

„ Prânz. J_a 3 ore pleci:1rea intr'o barcă cu vâ~le prin Porţile 
de fi.er. V~rfejurile ceva 111ai puternice d~câf pe pr i1na porfiune. So.:e 

,l3ire lc1 Klads:i Solowa 4). Nt! urcii1n pe vaporul „ Argo:'. Lnediată 
1 " p"·care .... 

1 J Grillp,1rz\'rs G:-espriiche und C haraklerislîken seiner Personlichkeit.. .. , hg. v. 
'August Sauer, ll 1/2, No, 798. 

2J Edifi,1 oraŞL:lui Vien.i, ll/ l 1, Tal!'ebi.icher... V . No. 3626-3703, p. 30-34. 
3) Drencvva, jud .. Caraş. 
4) lNold din edifiunea oraşului Viena:1 po<1!e Skela C ladowa. 
[Nota no,1str.'i :] E vorba inlr'adev5r de Schela Clildovei, jud. 1v1ehedinfi. Iat.'i 

ce ne spune ghidul contemporan, ap.'irul numai doi ani inainlea c.'il.ilvriei lui G rill"' 
parz_r: D 1e Do,1au ... von Ad •!beri /Viii /Ier, II. Die, unt ere Don du, R,·gensburg, l ~41, 
la G. Iosef :-.1<1nz, p. 213/215: .SkeJJa.,.Clddova (niai exact Skela"°Cl<1dovili]). Ca an;, 
trepozit al vapoarelor de pe Dun.'ire.a de jos am b.'inui aci o localitate mai irnporlant5. 
G,'isim ins,, o adun.'itur,, mizerabil,'i de cilteva case r.'iz letile . .Numai edificiul caran.: 
linri d.l localităfi i o oarecare inf.it işare rn11i interesant.i ... Principele muntean a dispus 
să fie construii chiar acum un Iveai nou de carantin,'i, pe dealul ind,'i rj tul turnului 
dela Severin şi care pare că va fi foarte solid şi potrivii. I.Nota lui Miiller: ,,După 
ullimele şftri casa a şi fost termi11at,1"). ,.Pe aceste coline se înfiinfeil"Z,'i un oraş nou 
Severinul. ln:.lirt1liile de carantiuă au fost introduse in Muntenia de Ruşi, in ultima 
lor inv<1zi 11". Prin ele tar a e serarat.'i de provinci ik turceşti şi sârbeşti.,.•. 

"La Skella=Cladova îl primeşte pe c.'ilător unul dintre vapoarele care ci rculă 

,,A1'.afele, Dofrrogei" XV!. 8 
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- Lectura pe drum se compune arn poe'zille lui Omer, nu=i 
prea place călăiorului Dtţnărea dintre Vidin şi Rusciuc. Obiceiurile 
orientale le întâlneşte prima dată la Vidin: :t;1itropolitul ortodox„ o 
figură venerabilă, îl primeşte cu dulceafă, cafea turcească .şi ciubucuri. 

* 
... ,,8 Sepiemvrie. !n Rusciuc se înfăfişează în fine şi tovarăşul 

meu de drum 1). Vizitez oraşul GU el. Acest imperiu e pierdut. Peirea 
nu esfe iminentă, ea este săvârşită. Aş vrea ca bărbafii noştri de stat 
să călătorească numai până aci, pentru a infelege zădărnicia nădej.= 
dilor de restaurare ce le hărăzesc. 800 de tunuri aşezate în fortăreată 
cu afete putrezite, făFă pază, fără servanfi. Băieţii de pe drum se 
joacă cu ghiulelele tunurilor şi cu bombele. 1Casele, ruine sfărâmate. 
S'a terminat, nu poate ajuta nici un Dumnezeu. Silisfra, pe vremuri 
o forlăreafă atât de puternică, într'o stare şi mai rea. Am sosit noaptea 
la Ce-rnavoda. Zgomotul straşnic de pe vapor nu încetează. Căpitanul 
cunoaşte arta de a inventa mereu ceva ce te supără, ploşnitele ii 
ajufă. Spre unu şi jumătqte zgomotul încetează şi reîncepe 1n zori de zi". 

„9 Septemvrie. Ne găsim ·într'o regiune din cele mâi pufin 
atrăgătoare~ la începutul canalului roman spre Constanfa. Suntem fi.= 
nuf1 să îndurăm aci o zi întreagă, până când vor sosi trăsurile pentru 
călăt0;ria spre uscat. Deci mcă o noapte în acest cuib de ploşnife. 
Tinerii âin societatea noastră vor să meargă la vânătoare, am 
să"'i însoţesc, să:mi freacă timpul, căci numai două puşti stau la dis.:s 
pozifie. Vremea începe să se posoxnofească'1 • 

„ Vânătoarea s' a sfârşit cât se poate de pufin f4vorabil. Am 
tras nun1ai o îrnpu$cătură, asupra unui pelican care sbura prea sus 
şi pe care nu l:am n1merii, din această cauză. Câinii sunt proşti, 
polârnichile nu r,abdă. !n cele din urmă am rătăcit şi m'am întors la 
vapor .numai în tovărăşia Olandezului celui mai bătrân. Pretutindeni 
pustie; nimic decât pustie .. Derm în cabina maiorului unde cel pufin 
ploşnifele nu sunt atât de frecvente şi unde sunt excluşi fânfarii uriaşi 
cari înfeapă ca moschitele. 

între această locali.late şi Galaţi, pentru · a.,..l transporta în josul râuluL." (Nota Lui. 
MiiUer: ,,Cele două vapoare <rare circulă adualmen'fe intre Cladova şi Galafi sunt 
împiedicate prin regulamentul de carantină <le a fi o legătură pentru locuitorii am,.. 
belor maluri. Unul. e nevoit să se fi'e exclusiv dealuogul ' malului mucitean, celălalt 

dealungul malului turcesc"). 
1) Baronul Mayerhofer. v~zi mai sus. 

• 
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,,·1 O Septemvrie. Dimineata la 7 am pornit mai departe, cu 
trăsura. Nioălri un sat, cel muli cimitire ca rămăşite de . sate distruse. 
Aşa la fel prin 20 de mile germane. Caii, unde era cu ·putinţă, în 
galop, ba ehiar în geană mare. Un şir delacuri la dreapta drumului, pre= 
sărate cu paseri ac.vatice. Niciodată în viata mea n' am văzut mai 
multe potârnichi adunate la un loc. Vulturi, uli, şezând pe movHe 
vechi de morminte. La mijlocul drumului; la aşa zisa cafenea, cearta 
cu t:1n turc care găseşte că trăsura sa de clasa înt~i ar fl prea proastă, 
cu toate că plătise numai pentru clasa a treicJ.. În apropierea Con~ 
stantei priv.elişte asupra Mării Negre. )\rată ca o movilă în culori 
albastru-=închise. Vânt din răsării. Ne amenintă o. trecere rea. Sosim 
la Constant a. Devastată ca fot ce e turcesc. Colatiune [ cină] cu peşti 
dl mare, care ne face bine, fiindcă n' am luat nimic dela orele 5 şi 
chiar alunei numai o ceaşcă cu cafea. Aşteptăm ce se va mai întârnpla". 

,,Am plecat înainte .cu comisarul companiei de navigatie cu va.:
poare. Restul s0cietătii noastre urlJlează după un ceas. Mergecn până 
la malul mării. Miros răcoritor de mare. Ne desbrăcăm. Tânărul en.: 
glez înoată până la vap0rul nostru, la radă. Mă multumesc să fac 
exerciţii mai aproape de mal. Gust neplăcut al apei mării. Apa e 
mai rece decât am presupus.=o. Supa caldă şi vinul de Tent?dos 
servit la un prânz bun, ne fac să simfim şi mai mult cât de binefăcă:.. 

oare a fost baia de mare. Facem o plimblare, însotiti de un misionar 
minorit, Neamt din Coblentz, care a venit cu noi dela Cernavoda. 
La 8, spre vaporul care e cam mic, dar bine înzestrat pentru odihna 
de noapte. Jucăm whist până la 11. La miezul nopţii vaporul se 
pune în mişc-are. Sunt fericit că am putut să adorm imediat". 

„ 11 Septemvrie. M'am trezit dimineata la 4. Noaptea temută 
a trecut. Vremea cea mai frumoasă. Marea e liniştită cu toate pr90= 
rocirile contrare. Nicăieri în jurul nostru nu se vede malul. Delfini 
săritori înconjoară vaporul". 

,,Ziua a trecut în splendoare şi plăcere ... ". 

* 
Descrierea călătoriei orientale a lui Grillparzer, (Tagebuch auf 

cler Reise nach Griechenland), a fost destul de târziu cunoscută pu..
blicului. Heinrich Laube, directorul Burgfeatrului, a descoperit auto..
graful scris cu creion şi=l publică în biografia sa intitulată : ., Viata lui 
Grillparzer", la 1884, deci 12 ani după moartea lui 1). Complectată, 

1) p. 91- 135. 
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e~ reapare d~abia în editia 41 5=-a a operelor, scoasă la 1892 la Stutt..-· 
garf (I. G. Cotta) de August Saul;'.r 1 ), lile unJe tr~ce în editia d-Aui 
Ştefan HoGk, făcând partt> di11 aşa nu,nitele „editiîle Gla~ice de aut" 
{Berlin, Bong & C-=ie) i). R~da\it.irea d,dinitivă, în„o(ită de co,nen:: 
'tarii bogate, se găs11şte îri' niarea edi ţ i~ a oraşului V1e11a, îngrijită de.::
·aser11eni de August Sauer 3). CitaJ-Lle noastre se referă la această, 

ulti1nă editie. 
D Funiurile -spre răsări.tul Europ~i. cu mici excursii în l\sia, erau 

de inul! la rnodă, ca şi pub\icar,;:a 1111pre~ii~or cuks~ in aceJ~tă \u,ne 
străină Europeaiiuhii din a:Pus. Astfel s.: face că pute,n controla, în 
parte, eveni1nentdetrăife de Gri!lparzer, Jup..1 jurnalul contesd lda Hahh-=
Hahn ~) ş1 după acel aJ unuî alt s,:riitor austriac, Iacob Nicol.ius Crai:;, 
gher6

) , care tJcea parte din ce11adL1l ro1111nhc din jurul po~tilo r F r,iedrieh. 
Schle.g\/1 şi Zad1a ias 'Kl <.'n11cr . Era pL:.-atw 1c1 Consul b-:'lgian la Tri,ste. 

Doi ani în-aintea lui Gti!lparzer, apryape ac?!eaşi dru111wri au 
fost bătute de poetul da nez H.111s Christian And\!rsen. Capitole\.e pri..
viteare la trecen::a lui pfin Ţară au fost traduse şi publicate de subse1n=
natul, în 1930 6). 

ln vre1ne ce paginile contesei din Mecklenburg şi acelea ale ro.,,-
1nanticului vienez,· puse alături de cde scrise de l irillparzer, nu ne 
dau un rezultat 1nai inh.>rt'sant se in1pun unele co1nparati1 înl{e poetul 
basn1dor şi auton,I „Lâ,wi d~ aur" . 

A,nbii au fost 11.1!uri neuraskniC<!. Andersen era la fel inapt 
să ... şi înte1neieze o căsnicie, dar el se simte bine în străinătat,, el 
caută şi găseşte în (Jrile străine ceea ce=i refuză patria: adinira(ia en" 
fuziastă a operelor sale şi aureola de p.:,d ntondial. El e ntereu dispus 
s~ laude ceeil ce vede, populând p.e1sagiile prin care trece cu re1ni-"" 
nîscente din tara sa. E în largul său, fiind un călător din inclinatie, 
iar nu un călător fortat ca Gri\\p.1rz~r. Cun1 este, în pri"111ul rând„ 
un narator e1nine-11t, descrierile sale sunl 1nai largi, n1ai binev,;1itoare, 
nu lipsesc evenirnentele ron1antice ş i pitoreşti. Grillparzer e ,nai concis 
ş1 .r.nai abtupt ; ele111enfele dra,natice, aforistice şi epigra,natice pre"" 

1) XX, pg. 147-184. 
~) xv, p. 287-319. 
;i) l[/11, Tagebiicher V, p. 20-64. 
") Orient<11ische .Bri1::fe. Bertin 1844. 
") Erirnwrungen aus dl'nl Orient, Triest, 1847. 
6) Vilf/a şi opera lui fL C .. 4nderse11 şi trecerea lui prin Româ11ia 111 I 84 t 

de E. I. PJ.u11el. 13m ~t · · Socec & Co.. 1930. 

i iI.i;:\l ~ ,!>~ 
?l ~ 
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valează.. Acolo creionqn colorate sau acvarcle mai mwlt conciliante, 
.aci gravuri în lenin, crude în khnica lor, deseori necrutJ1oare şi injuste. 

Paralel cu jurnalul de călătorie apar câtevil scrisQri, adresate 
ce căire poet prietE:nei Katiy F,ohlich 1). Cum acde notite de drum 
n'au fost scris!? în vederea unui vublic, găsim, aci şi acolo, redate 
aceleaşi impresii, adeseori cu ac dea.şi cuvin le. 

:Refinem doar din scrisoan:a trimisă din Constanta: ,, .. . astfel că 
ne putem aş1rpta acum, la !;,alui marii N ,gre. după o foarte intere: 
santă călăt0rie prin provinciile turce~tî, la o trecere pe deplin nb: 

rocoasă. Aci toate diferă aşa de niult de stările de pe la noi, în„ 
t, ucât scopul unei călătorii ,'lu pc,ate Ci nicăirri niai bine ajuns decât 
-tocmai în această directie''. 

* 
Ne mirăm întrucâtva că nu gasHn printre foile rămase din ZÎ-"' 

lele petrecute în Grecia o aluzie la acel cap dcmo,,iac, ce ar fi trebuit 
.să.-i i,rsa înainte ca o ve<lenie, î11chipuind pe o frm<c:ie de o frumusefe dum.=
nezeească, - după cum o spune el însuşi-originară din aceste meleaguri, 
Maria Smolk de Smolenitz, fiica unui mare negustor grec, măritată 

apoi cu renumitu l mhiiaturist vienez Moritz Daffinger, portretistul 
lumii bune contemporane. Viata poetului a fost influenfată în mod 
nefast prin dragostea pentru ac.:astă A intă fermecăto.1re. Dt.'.ceptia su..
fktea~că în urma acelei pasiuni i..-a inspirat, între altele, poezia amă= 
râtă „ B lesk'mul" (Verwunschung), şi se oglindeşte în mu lte pasagii 
sumbre din scrieri'e sale autobiografice, iar vraja ei stranie ne=a rămas 
în flgura eroinei Hero din „Ale niării şi iubirii valuri" 2). 

Dar unele flre ale viefii lui se întind pănă în Capitala Moldovei. 
Grillparzer, la 1846, îi spune tânărului diplomat Ernil Wicker:: 

h<'llfser, detaşat pe atunci pe lângă · consulatul austriac din Iaşi, la 
pkcarea lu i spre noul post 3): ,, Vefi fl deci şi la Ia$i? Acolo prie= 
jena mea Hefojsa -este măritată după proksorul Costinescu ; vizlta(i:o 
şi prezintati:i salutările mele cele niai bulle''. Doanina Costinescu, năs=
cută Hoechner tHechner), fiica unui înalt funcfionar comercial din 
Viena, s'a bucurat 111uli aflând de amintirile aniicak ce.ei păstra ve.., 

• 
chea cunoşti ntă. Heloisa {A na) Hoech ncr a fost tlltima dragoste a 

1) Edi/ia oraşului Viena, llf/2, Bride \lnd Dokumente II, No. 52?,, Con-' 
Slanja, 1 O Sepf. 1843; 526, Syr.a, 3 Oct. 1843; 528, Triesle, 2i:\ Oc.t. 1843. 

2) Tradus în metrul original de Constantin l:3e:rariu, Cern,1uji, 1904. 
3) ~illparzers Gesprăche ... 1II/2, No. 8<9, p. 368, 533/6. 
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poetului 1). Câte.va scrisori diB 1834, adresate lui, sunt foarte intere.-. 
sante. Ea ar fi avut toate însuşirile alese să-l f erie::ească, iar el îşi 
reproşează însuşi că a fost crud faţă de dânsa . 

.Acest ultin1 ttpi od sentimental din viaf a sa şi câteva legături 
cu persoane proen1inente din Principate şi cari rezultau d in funcfia sa 
de director al arhivelor Ministerului Finanfelor, vor fi subrectul une1 
alte comllnicări . 

, 01100.:.00@•-. 

,Q~®1>00000°9 

Eugen I. Păunel 

., 
. , 1) Edi/ia oraşului Viena, H/10; Tagebîicher ..• IV, p. , XI. Edi(ia Ştefan 

lioc:k, I, p. XLIU. Pentru amănuntele biografice comp: b1ografia pusă de A. Sauer 
înaintea.. operelo~ din edifia a S.-a dela Colia. şi acea redactată de d„1 Şt. E-lo.tk în 
primul volum al ediţiei sale, iar apoi, pe lângă cclefalte \zvoare citate to <;ursul i::re-'" 
:reniului articol, şi Karl Goe..deke, Grundriss zur Gesch. der deufschen Dichtung, 2. 
Ăufl. Dresden, vol. Vlll, .(1905), § 323. 
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DOBROGENE 

L1tr' un articol precedent , tipărit ln „Analele Dobrogei" pe anu 
1934, am publicat o monografie, ,,Bizone.-Portul Cavarna ", la care 
am âdăugaf şi câteva clişee, ce reprezentau parte din rezultatul cer.,. 
cefări lor noastre. 

Cum anunţasem, şi era necesară aparitia unui articol detailat, 
voiu trata în rândurile ce urmează ceeace însuşi titlul prezen1ului 
articol anunţa. 

Săpăturile noastte le.i.-am făcut împreună cu elevii gimnaziului 
român - în califate de profesor şi director al acestei şcoli - pe 
plafoul Cjragman, unde, <lupă părerea noastră, se a fla .4.cropolea Bizon ei. 

In primele noastre: săpături pe Ciragman, în 1929, am d11t peste 
o serie de schelete omeneşti, ce se găsiau îngropate în pământ la o 
adâncime de jumătate de metru, sau mai mult chiar. 

Majoritatea scheletelor se aflau în nişte blăni de lemn - acum . 
putrede - groase de 7j5 cm. şi lungi de 1,75 1n., căptuşite în ex: . 
erio.r cu lespezi . de piatră~ groase de 6 cm. 

Din lemnele care adăpostiau scheletele păstrăm o bucată în 
,,Muzeul arheologic regional" al gimnaziului. 

In morminte nu s' au găsit obiecte de lut, ci nişte cercei de 
bronz, cari nu s'âu păstrat întregi; totuşi, din bucăfi le lor s'a putut re: 
constitui forma'·lor exactă. 

• 
Blănile .erau fixate cu scoabe de fier, din. care o parte se păstrează 

la muzeu. 
Din scheletele desgropate s' a putut reconstuit un ul, ;ţflat în pc.,, 

.s.esia gimnaziului. 
l 

Suntem de părere, că îi1 ambele extremităţi ale Ciragmanului 
se găseşte cimHirul Bizonei, fiindcă numai pe o portiune de 6 n1~. . . 
s'au descoperit 15 schelete. 

Sondage s'au făcut şi înaintea noastră de d.:l Ion Ciomu, se..
cretarul şcoalei care, favorizat de noroc, în săpaturile dela poalele 
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Ciragmanului, a desc0perit o sfaluetă reprezentând un Efeb, m0delat 
în terra rosa şi gol pe dinăwnlru. 

Efeb1:1l se af)ă azi în posesia d..-l1,1i Dr. I. Lepşi, v3iduvindu~-se 
rnu„eul de un obiecl de .:1i:tă, ce trăda mâna pricepută a unui 
maestru grec. 

Regretăm imens, că nu posedăm nici- un clişeu. 

De asemenea s'a găsît şi un r(']iel voliv de rnarmură, lot la 

Fig. I. .uus şi Hera. 

rotundă; în foi exprimă tristete rejinufă. 

poakle Ciragn1anului, lung 
de 19 cm., lat de 14,5 cnl. 
şi gros de 6 rm., tepr.e.: 
zentând un bărbat i!l că: 
rui, cap lipsq,te, iar dege.: 
tele n1ânei stângi le spri..
jină pe un sceptru, pro=
ba bil un a tr•but al puterii 
- bărbatul fiind un zeu. 
Alături de el se află 

sotia sa, în văl uită îi1 hi:: . 
mation ; ca pătul veshnân:: 
tului e. aşeiat pe un1ărul 

stâng, iar rest-ul pe dea:: 
supra unlărului dn'pt. cu 
n1ultă el.eganfă . Părul zeitei 
e coafat şi ac0pcrit cu o 
poală a hi rnafion ului. Fî=
gura e prelungă, umerii 
obrajilor proeminenji, gura 
mare şi sensuală, bărbia 

P robabil câ relieful votiv reprezintă pe Zeus şi Hera. (Fig. 1). 
U11 obiect, găsii de noi în sondagiile de pe Ciragman= .C\.cro: 

polea Bizonei, este un cap de Alrodi!e, zeija iubirii, modelat din 
lut ;;irs, gol pe dinăuntru spre a fi umplut cu rn iresme. Sigur că 
statueta a"ea întreg corpul, cu o bază pe ţare se sprijinea. Din ('a 
n' am găsit decât q:ipul; restul probabil că s' a fărămat prin cutreniur .. 

·Capul de Afrodile are 4 cm. lungime şi 3 cm. lătime. (Fig. 2). 

Probabil că e un produs al artei locale greceşti din secolul V 
sau IV îna inte de Hristos. ... 
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J„teres,ţ nf şi adn1ira bil prin .sculptură se prezintă un J0rs de 
1nan11ură, care după noi ~ este o statuetă; ce reprezintă pe zeul 
D1ony.,os 1), lungă de 21 cn1. şi lată l·a piept Je 13 cn1. Artistul 
;i i ntMişiH pe D,onysos nud, cu organele genila lt' .:1coper.ite de o foaie 
J~-· vită, in::-.ă vizibile. Pieptul laJ, are n1usculatura corpului arn1onic 
drsvC1!1ată. Mâna dreaptă şi•o sprijinea pe un suport, din care a răn1as o 
bu, ătică, rşilă în rdief pe 
~0IJul dr~pf. Probabil că în 
rnâna stângă finea un cior.: 
cbine de strugure sau alt 
obiect. S1a tueta e lucrată 
cu n111ltă s i1nctric. propor= 

1iile tHnJ bine pfstr ate, iar 
d1:tdliik a n,,ton1i11e, redate 

Cli 11111ltă 111ăt'Sf·rie ~,Of)firn1ă 
părer!.'a că ne flăn1 în 

fata unei opere de ărtă 
greacă di,~ SfC. V\ sau I\l 
.a. ·chr., sculptată ~robabil 
la 13.1zor re. D1on~\os s' a 
găsit Id poakte Ci agn>a"' 
JlUllii. 

·r of i 11 să pătur pe 

Cirag1nJ1l„Acropol.\'.',1 izo: fig. 2. Cap de .A.frodile, găsit pe Acropolea 

nei. s' <1u d!.'sCe>p, rit si 1 • şte Bizonei. 

opa1f~ dl? 1nări1ni d fr· k. 

Opaiţ,,l Nr. I ar lungin1e,1 de 9,5 cn1 .. , lăfin1ea de 6 cn1. şi 

înăh inh ·a d~ 3,8 cn1. ; paitul Nr. 2, spart şi lipit, din care lipseşte 
o pc1rk, a, e hi gimea 6,5 cn1., lăpn1ea de -6.2 cn1. şi înălfin1ea de 
2 .5 \'111.; opaif11I Nr. 3 re l11ngi1nea de 5 cn1., lăfi111ea de 3,2 cn1. şi 
i nălfHnt·a d1c 2,2 cn1. ; aiful Nr. 4 are lungin1e<1 de 4,5 cn1., lă..

t n1v<1 Je 3 crn. şi înă imea de 2,5 cn1 .. iar opaiţul Nr. 5 arC' Iun: 
gin1~a de 3,4 cn1., lăţin1 de 2,7 cn1. şi inăltin1ea de 1,2 cn1. Opai..-

') O . ]\'/Jrculescu: Bi ne - Portul Cav.Joia, publkat în „Analele Do: 
brogei" din ,,nu I l 934. Acolo se. afl,'i, la pag. 160, Dionysos {lors). Io articolul 

de fatâ nu diim dt>cât descriere statuetei. 
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tele sunt de luf ars şi fără d-esemne Qe ele, afară de opaitul Nr. 4, 
oare prezintă nişte figuri geometrice, romburi .. 
' O,paitele se află în Muzeul arheologic regional al gimnaziului 

A roman. 

OALE 

In săpiturile făcute de noi, în cursul anului 1933 împreună cu 
elevii gimnaz:iului, am găsit o ulcică de kit, lungă de 6,5 em. şi cu 
diametrul de 6 cin. 

In pământ, la o adânci1ne de 2---3 m. s'au descoperit 5 vase 

' . . 

Fig. 3. Opaiţe. 

' 
n1an de lui ars, care erau sparte şi aveau o tiiclinare de 45°, aş.a 
cum se aflau în păm~nt. Această înclinare a aselor (chîupurjJor) 
de lut căire mare confirmă opinia noastră, că o parfe din Bizone; 
~in platoul a_ctual C ira~1nan, unde a~ situat/A_cropo/ea celă/ii, --
sa cufunda! 1n mare prin cufremur ş1 aluneckn de feten . 

Trei vas'e mari aveau înăltimea de 1,5 m. şi diam"trul de 0,9 m., 
iar alte două vase aveau înăltim2a de 1 m ş diametrul de 0,60 m. 

Vasele erau goale sau pline cu melci. ntr' un vas s' a găsit o 
piatră de moară, căzută în timpul cutremurul I eine ştie de unde. 

Probabil că în · aceste oale Bizonenii 1şi tineau grâne, untde,,. 
iemn sau ·~in. Buza inferioară a vdselor aJ a o lărgim<! de 11 cm. 
şi o grosime de 12 cm. Chiup urile n 'aveau nici U·ll fel de inscriptie. 

Regretăm că nu le~am fotografiat aş" cum se aflau fixate în 
pământ. Cioburi din ele se păstrează la M zeul _şcoalei. 
. Deasemenea nu frebue uitate nici alte 9biecte gasi!e în ~ăpături 

ulterioare anului t 933, la nişte morminte. 

I 
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Astfel, s' a descoperit o oală de lut, lungă de 1 ?' cm. cu dia=· 
metrul superior de 13,3 cm., iar diametrul bazei de 7,5 cm. ; alăturăm: 
fotografia ei. 

' 

Fig. 4. Oală de lut ars, găsită cu cenuşe într'un mormânt 
în portul Cava(na - vechiul Bizone. 

Fig. 5. Ulcele de lui, modelate cu multă finele, p~rcă te aştepti 
să vezi si nişte figurl pictate. pe ele. 

. . , 

Ulcelele s' au găsit într' un mormânt, la picioarele scheletului •. 
Tot act s 'a găsit şi o amforă mică, fără toarte şi buza superioară. 

www..z4i.taoof\atan1uo 
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Fig. 6. A.mfor5 mic5, g5sită în preajma Acropolei Biione, 
în portul Cavama, 

Pe tarl,aua d:lui Diamandi dela poalele Ciragmanului s' a găsit 
.o metopă, reprezentând o !Joa1e. Floarea este moJelată din păniânt. 

Se găseşte între obiectde Muzeului arheologic al gimna.ziului • 

.Fig. î. Metop5 dela un templu grec, înf5tÎşâod o floare. 
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INSCRIPŢIILE 

Jirecek 1) pon1eneşte de nişte inscripţii, care se găc;iau în Ca=-
varna Ja· şcoala greacă, inscriptii pierdute, întrucât Bulgarii, câfiva ani 
ma i t!rziu, după 18?8, au desfiinfat şcoJ la greacă, silind pe copiii 
Grecilor şi Găgăuzilor să se ducă la şcolile de stat bulgăreşti. 

Pietrele clădi rei s · au folosit la construcfii nouă. De aceea cităm 
din Jirecek 2) : ,, l~ine I11schrift ist in cler griechischen Schule zwi ... -
schen den F enstern des groficn Sai:1les eingen1auert, 0,63 h., 0,29 br.,. 
rechts und links, leider i.iberti.incht : 

. .\r A0IJ(l)TrXHl 

(0)EOJ'gNHt ~Kf0(01') 

(tsp )soc; To:ur,wv 

Lx60·~i; 0in1zv( ouc; t)spsoi; T,,.6pmv x( al.) 

Et>E(J"'(Zt·~c; 7t0/,E( m:;:) .• , . 

xoc; Iloosto( w) vU)ou 1 

(far, )soi; T ry.upw•,, 0ilJ. ..•. ~>t~0ou fopsoi; To:(6r, )tiw, 

·rr pox),o.; Li:'.i0(o•) t)sr,s6; To:U[JUl'J, . . . . 'A( îtOA(A) 

urAou far,io( <;) T)?.61,wv, Xr,u:;lit( ît)li(,:; Ll )"-t,;(ou (?) 

tspsu; (To:upw(',, II01sti3<i>v(to.;) (M)6'.i'J'X,'J'.) susp(·rzt)Yji;. 

In dcmselben Gebăude liegt auf den1 Hofe neben einer Kloake 
ein sehr abgeschlieffener Stein 111il einer 111ittelalte~lichen lateinischen 
lnschrift, vielleicht ein Denkma! der ifdlienischen Seef ahrer, welche 
wăhrend cler Genuesenherrschaft auf der Kri1n diese Gestade oft· 
besuchten. 

ţoE~0N1S olE / / / / / / 
SCICOS Mo:NoEM / / / / 

CuNSî / / / / / / / / / / / 
STEF / / / SD / / / / / / / 

Inscripfiile menfionate de Jirecek se aflau în oraşul Cavarna, 
pe când inscripfiile ce le von1 descifra, cât şi 1nănuşile de amfore cu 
inscripfii provin din sondagele făcute la poalele Ciragmanului, -
Por/ul Cavarna, situat la 3 k,n depărtare de oraş . 

• 
l) 2) Jirecek, ,.Ard,. Epigr . .lYlitteilungen 10-12, 1886-888, p. 186, 
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Fig. 8. MarrTlul'ă cu insi::riplk, 
Por-tul Cavarna - Bizone. 

Fig. 9. Marmură cu ins{;riptie, 

Portul Cavama - Bizone. 

• 

D(scifrarea inscriptiei: 

' E),G> 
EYBPO 

OMAPI@ 
HOAB,MHP 
01:l'EIMN 

101:1ir1rxo 
HrtlfilfM 

AlffiNAI0AI 
MG)M@NIA 

/ EAfENO 

Descifra(ea inscri ptiei : 

A fAlll-1 
lITIMIOO 
IPANT6lN 
IPl·IAPIOT 

• 
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MĂNUŞI DE AMFORE CU INSCRIPŢii GRECEŞTI 

Fig. 10. MănuŞ.e de amforă cu inscrip(ii greceşti, 
gasiJ,j pe Ciragman - Acropelea Bizonei. 

Fig. 11. Insci:ipfia de pe mănuşa unei amfore, 
găsiJă pe Ciragman - .A.cropolea Bizonei. 

Descifrarea inscri pf iei 
de pe mănuşe : 

.PIAOKPATH~ 
Al:TfNOivlOî 
LPATI TAPXOt 

De,scifrarea inscripţiei 

de pe mănuşe : 

A~TîNOivlOf 
A0HNl nror 
rrivlHT. POAIGOJ 
AflATO!PIOt 

Descifrarea inscripf iei: , 

IIAPION 

Fig. 12. Inscripfia de pe mănuşa unei ~mfore. 
Ciragman - A..cropo!ea Bizonei. 

• 
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'. F ig. 13. Inscripţi a de pe mănuşa unei 
a,nfore. 

Ciragman .... ::Axropolea BizoneL 

Fig. 14. Inscrip(ia el~ pe mo,iuşa unei 
amfore. 

Cira.gman - A.cropolea Bizonei. 

Descifrarea inscrip!iilor: 
APl~îO 

(K)PAl'EOt 

F ig. 15. Inscriptia de pe mănuşa unei 
amf ,,re. 

Ciragman - A.cr.:>polea Bizonti. 

Fig, f6, Inscr ipfia dt pe mănuşa .unei 
amfore, 

Ciragman - A.cropolea l~izond. 

Descifrarea inscripfiilor : 
A PI!TO 

(K)PATEO}: 

Fig. 1 l. Inscripfe de pe mănuşa unei 
amfore. 

Ciragman - A.cropolea Bizonei. 

0(X) / / / 9 
/ / NTIAN 

Fig. I 8. Inscripfia de pe mănuşa uner 
amfore 

Ciragman - A.cropo!ea Bizonei. 

(A)lONNC 
Descifrarea insciiptiilo,r: 

API~TO 
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Fig. 19. Inscripfia de pe m,ănuşa unei 
amfore. 

Ciragman - Acropolea Bizonei. 

Descifrarea inscriptiei : 

I I I tro 
I I I tot 

CONCLUZll 

Bazafi pe acest material arheologic, conchidem că Biz,one era 
o colonie greacă, unde pulsa o vic1tă intensă comercială şi industrială. 

industria locală a ceramicei era foart~ desvoltată. 
Dacă luă1n în considerare efebul, relieful votiv, ce repre.:-. . 

zintă pe Zeus şi Hera, capul de Aphrodite, floarea, melopa de 
h::111plu grec şi torsul identificat de noi cu Dionysos, trebue să afir.,,. 
111ă1n că ne găsim în fata unor opere de artă greacă din sec. V sau 
I V a. Cr. şi că, deci, la Bizone în acel timp cultura şi civilizafia greacă 
~rau într'o -stare înfk,ritoare. 

nAna/e/e Dobr;,geiH X Vl 

Octavian Mărculescu 
Directorul Gimnaziului Român din Cavama 

9 

• 
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PAGINA FRUNTAŞ(LOR DOBROGEI 

• 

COLONELULIONESCUM.DOBROGIANU 
Este născut într'una din mahalalele cele mai mărginaşe ale Bu..

cureştilor (Delea Veche, str. Cireşilor, 23), la 21 Noe1nbrie 1866, 
dintr'Q familie mai putin decât modestă. 

Studiile şi le„a făcut la liceul Matei Basarab ; dar, din cauza 
sărăciei, a trebuit să părăsească şcoala, după absolvirea a şase clase, 
şi să caute a:şi croi o . pârtie în armată, unde a r11uncit din greu, în: 
rolându:se ca simplu soldat. 

Reuşit întâiul în Şcoala subofiterilor de la Bistri'ta, iese sublo: 
cotenent la 1 Octombrie 1890 şi este dat în Constanta, de care nu 
s' a deslipit timp de 45 ani. 

A cunoscut în tinerefea sh pe protagoniştii culturii noastre, pe 
Eminescu, pe Vlăhufă, Carageale, Delavrancea (cu care era din 
aceeaşi mahala), de la care a căpătat dţagostea în ale cititu1ui. 

Pasi0nat cititor al cronicarilor rroştri vechi, de la cari a împru.: 
mutat ceva din arhaismul stilului, Colonelului Ionescu..-Dobrogianu 
nu:i era streină întreaga noastră literatură. 

Dar Colonelul mai este şi un cercetător neobosit ; cunoaşte 
"de visu" toată Dobrogea..-Veche, pe care a străbătut.:o în lung şi în 
lat, cu mijloacele rudimentare ce puteau să:i stea la îndemână acum 
aproape o j~mătate de veac şi în starea de sălbătăcie în care se 
afla pe atunci provincia noastră. 

Acest cărturar a avut înaintea războiului una din bibliotecile 
cele mai bogate din Constanta ; dar i:a fost răpită de armatele ocu= 
pante bulgare. Este o pierdere, care nu se mai poate înlo<::ui, de 
oarece inuite din cărfile Colonelului Dobrogianu nu mai pot fi cum=
părate, ele fiind peste măsură de vechi (de prin Sec. 17, 18 ş·i 19), 
majoritatea de istorie şi geografie. 

Colonelul Dobrogianu a citit mult ; dar a şi scris mult şt de 
diferite naturi, mai ales în ramurile sus pomenite. 
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De 40 ani face parte-din Societatea noastră de Geografie, t1nde , 
a fătut comtlnicări importante, publicate în Buletinul acestei Societăfi. 

Şi prin a;te reviste de greutate_ a scris. 

Dăm lista l.ucrărilor acestui 1.iborios · cercetător : 

ci) Cercetări asupra oraşului Cons/an/a, 1896 (epuizat). 
2. Cursul inferior al Dunărei .şi formarea Deltei. In Buletinul 

Soc. geogr., Voi. 22. 

3. Dobrogea in pragul veacului al 20.:-/ea. Lucrare închinată 

Regelui Caro.I L Premiată de Acad. Ron1. şi răsplătită cu medt1lia 
.de aur la expozl!ia din 1906 (epuizat). 

4. Colonizarea Dobroge1: Buletinul Soc. geogr., Voi. 25. 
5. Două probleme âe geografie. 191 O, (epuizat). 
6 . .hor:mârea Deltei Dunărei. Bui. Soc. geogr., Voi. 29 . 
• 7. Scylhia minor, BPrdzan., Dobrogea. Bui. Soc. geogr., Voi. 31. 

8. După 3 ani de 1a închegarea sec/iei ·mi/ilare a S. R. R. G., 
Voi. 31. 

9. Din nolele de călătorie ale lui EY11-lia Celebi, Voi'. 34. 
10. Note relalive la istoria Dobrogei, Voi. 34. 
11. Vn veac şi jumătate din viaţa Dobrqgei n1ed".i-evale, 

Voi. 36. 
12. Ce ne::a dat „Renaşferea".,. Via fa R.omâne~scă'', IX- X, 914. 
13. G . .Schumberger. Le siege, la prise ei le sac de . Cons/an; 

Jinople en F453. Recenzie. Idem, 1915. 
14, Valea Carasu. Bui. Soc; geogr., Voi. 37. 
15. }lăvălirea /fu/gară în Jud. Tulcea . 1920, (epuizat). 
16. Delta Dunărei. Bui. Soc. geogr., Voi. 40, (1921). 
17. Reminiscen/e (Delavrancea şi Vlăhu/ă}. In ,,Analele Do,,. 

brogei ", 192 L 
(!8_,, Amintiri din Conslan/a (Ricordo di ConsJanz.a) 1921, 

(epuizat). 
19. Spicuiri şi iJlmăciri din Hţrodot. Bui. Soc. geogr., Voi. 

42,· (1923). 
20. Intre Capul Midia şi gura Sf. Gheorghe. In „Natura" 

I/925 . .. '"' 
'-Z:1! Dobrogea şi Conslanfa. aeum 100 ani. In „V.iafa Dobre= 

geană", 1927. 
22. J<o,rinarea Deliei Dunărei şi confJgura/ia iei veche. 192?', 

(tpuizat). 
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23. Dobrogea: Pământul şi omul: Bui. G!amerei de Comerf, 
Constanta, 1 ~28. 

• 

24. Temis,..C:onslan/a, f931, (epuizat) . 

. ~ lncepulurilecreştinismalui in Dobrogea. In „Tomis''i 1932. 
26. ,.Peuce" era numai grindul Chiliei? Bul. Soc. geogr., 1933 • 
2f. Cum am cunoscut pe Emineşcu. In „Omagiu", 1934. 
După demisia sa din armata (Aprilie 1920), ,Colonelul Dobro-=' 

geanu a profesJit : 
a) Doi ani la Şceala Specială a ofiţerilor de infan'ferie (Gro:..

grafle şi Istorie). 
b) U.n an la Şc,oala of~er1lor de marină (Geografle).. 
c} Cinci ani la Şcoalo Superioară comercială de băE;fi din Con&r 

fanta (Geografia economkă).' 

' 
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KEMAL 

Tătarul acesta 0\1,,,i o plăsmuire a unei minfi istefe în scorniri1 

<:j a trăit, ca oricare altul, pe meleagurile dobrogene, 
Potrivit de statură, drr bine legat şi cu f afa oacheşă, Kemal 

era un om bogat, stăpânind în orăşelul Megidia păr:nânturi şi case, 
.rămase lui moştenire dela părinfi. 

Kemal se plimb-a agale prin orăşelul împrăştiat pe panta unu 
delwşor depe rnalul mlăştinoasei Carasu, plină de miasme şi de fân,,, 
ţari, căci, filnd primar, avea grijă 1.:a totul să meargă bine sub ad= 
ministrafia lui. Uneori s.e mai oprea la câte o cafenE::a ca să„şi piardă 
timpul, ori să afle noutăţi. Cerea, ca ori şi care, o cafea pe care şi"'o 
sorbea tacticos din fcligran ; apoi scotea Kemal din punga dela brâu 

·O monedă' de zece bani şi.:o întindl:la lui lzet cafegiul şi, curn pe 
·vremea aceea, cafelele se vindeau trei de zece bani, Izet tră~ea cu 
tibişirul două linii pe uşă, semn că ornul avea dreptul să mai bea 
două cafele. De altfel, uşa şi grinda din cafenea erau numai lini~ 
.frase cu tibişirul, <1rătând că şi alfii îşi aveau trecute aco!o cafelele 
Jor. Cu vremea, unele erau şterse, altele adăogate. Cum le mai finea 
socoteala, numai Izet cafegiul ar fi putut să vă lămurească. 

In anul 1890 se pusese piatra fundamentală şi se ridicase 
numai temelia bisericii rornâne~fi din Megidia ; d,1r, din cauz-a lipsei 
.de bani, lucrarea se oprise, Trecuse câtva timp şi nu era nădejde ca 
.să fie dusă rnai departe. Aceasta îl frământa amarnic pe Kemal, care 
nu putea înfelege ca, în orăşelul lui, musulmanii să=şi aibă geamia 
Jor, iar creştinii să fie lipsiti de bist!rică, lucru ce nu era, ,....., du'p-ă 
socoteâla lui, - nici bun, nici drept. Până când, tot muncindu=se 
el cu gândul, i=a venit în· minte c'ar trebui să ceară şi ajutorul Mi,,, 
nisferului Cultelor. De audienţă nu se temea Kemal, fiindcă, într'o 
încurcătură ad·minisfrat,ivă de sub regimul special al l~gii de organi-= 
zare a Dobrogei se prezentase el şi Regelui Carol l şi căpătase 
dreptate. 

lntr'o. bună z1, îşi schin1bă primarul şalvarii şi celelalte straie 
• 
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tătăreşti cu altele „nemfeşti ", pe care le avea pentru ceremonii la zile 
mari, ~ păstrându,,.ş i însă fesul, · pu:ne caii la căruta dobrogeană 
ce păcănea să s'audă de departe şi pleacă la Cernavoda. Cum podul 
de peste Dunăre era tocmai în construc~e, - între ! 890-1895, -
trece .Kernal fluviul cu remorcherul, iar balta apostoleşte în curmeziş, 
trece şi Borcea cu şlepul şi, dela Feteşti, apucă trenul şi ajunge la 
Bucureşti. 

Pe vremea aceea, la instrucfie şi culte era ministru Take Ionescu-, 
care a condus acest departament, pentru prima oară,, între t't-91-1895, 
făcând part~ d'in marele guvern conservator Lascăr'Catargiu-Petre Carp . 

. Sătul şi el, Ga oricare, de vecinicile cereri de bani, vestitul. 
orator de atunci stabilise o întelegere cu un funcţionar supe·:ior dih 
minister , îl chema în fata celui cu plângerea şi, dacă ministrul rn"' 
cepea afirmati:v propo2.i~unea, funcfionarul răspundea la fel; i'ar daeă 
începea negatiy, celălalt răspundeq tot aşa. 

Ken1al a făcut tot ce"'a putut şi a ,isbutit să pătrundă la Take 
Ionescu. Când l:a văzut, ministrul s' a uitat curios la Tătarul dorno,=' 
gean, care şedea fantoş cu fesul în cap. 

- "Ce doreşti ?" 
_. ,,Dom' menistrij, la mine pirmar Medgedia estem. Acolo 

ai cep.ul un beserica pentru crisfiani, ai pacut temelia, ama para 
pµsin şi nu pute,m mergem mai depaţfe. Treba dai un agiutor, is.: 

,prain1 ala beserica !" 
Take Ionescu l:a privit cam chiorîş, neputând înţelege cum un 

Tă,tar să se intereseze de ridicarea unei biserici pentru creştini. A 
sunat să vină functionarul superior. Când s'a înfăţişat acela, 1=a 
întrebat :. 

- ,,Nu mai avem ceva bani?" 
Potrivit înţelegerii, funcfionarul a răspuns tot negativ : 
.- ,,Nu mai avem, domnule ministru !" 
Take Jonescu s'a întors către Kemal : 
.- ,,D-e, do1nnule primar, îmi pare destul de rău, dar vezi 

bine că nu mai av~m bani şi nu putem să:ti dâm pimic. F~cefi cum 
putefi, până când vom putea şi noi să vă ~enim în ajutor !'" 

~emal a înfe les şi a eşîi ; dar, ajuns în sală, s' a răsgândit, s' a 
' î n1ors şi a dat busna la ministru, vorbindu=i repede şi aprins : 

- ,,Bini:', dom' menistră, la ·mine asta nu mai , 'seie~em. La 
mine Tai.ar ş i musulman este_m, la tine Urman şi cristian estem ; la 
n1ine ivrei pacem ala beserica 1Yledgedia, ama la tine nu iv.re i ! Ce 
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fel de Urman şi eristian la tine estem? Urşine, bre, urş1ne, aman, 
aman l" 

Ministrul s'a uitat înt-âiu crunt la Kemal, gata să""l asvârlă pe 
uşă afară; dar pe urmă, s'a r-ăsgândil. Prea _era sinceră revolta pri-= 
marului 1 

}\ sunat di11 nou pe funcfionarul superior, care s'a înfăfişat 
îndată. Acum tninistrul 1-=a întrebat : 

- 11 Mai avem ceva bani?" 
Iar funcfionarul a răspuns : 
__, ,,JYfai avem, domnule ministru!" 
Pe dată, s'a şi înto<;:mit ordonanfa de plată, iar Kemal a trecut 

pela cassierie şi a luat banii. 
A plecat el vesel şi, aducându• şi aminte că.:i este foame, a 

intrat într'unul din cele m.1i mari restaurante. Acolo, lume multă ş1 
aleasă. Hemal s 'a aşezat tacticos la o masă. A ciocănit, a strigat şi 
abia.:abia s'a îndurat un chelner să vină şi la el. Cu chiu, cu vaiu, 
prost servit, Kemal a lsbutit să mănânce. La plată, ca pe vremea 
aceea, socoteala abia era de vre,,-o doi lei. K.emal a mai scos şi o 
monedă de argint de cinci lei şi a dat-=-o ca „bacşiş" chelnerului, că"i 

ruia nu, i venea să„şi creadă ·ochilor. După ce a plecat, lefi ceilalf 
îşi dădeau cu pumnii în ('ap că nu..-! serviseră ei, crezând că cine 
ştie ce mare paşă turc este. 

După amiază Kemal a dormit la hotel. 
Seara, din nou la masă, la acelaş restaurant. Cum !.:au văzut, 

chelnerii au dat uitării pe tofi ceilalţi dela alte mese şi au sărit cior,.... 
chine să~l servească pe Kemal. A mâncat Tătarul ca un padişah; 
dar la urmă, c1 plătit numai bucatele ce poruncise, s' a ridicat, a dat 
,,bună seara" şi a plecat fără să dăruiască ceva, lăsându..-i pe chel= 
neri mirafi, uitându-=se lung după el. 

Dela restaurant, a luat un „muscal CI şi mână întins la gară_ 

Când a ajuns la cassă, a cerut: 
,......, ,,Dom' pucsionar, dai repede un belet Peteşti, clasa doi !CI 

Funcfionarul i.:a dat un bilet pentru Piteşti. 
Pe peron, Kemal J întrebai pe unul cu şapcă roşie : 
- ,, Care este tren Peteşti ? CI 

- ,, Uite, acela este, sui repede că pleacă ! " 
A sărit Kemal în !tenul cai:e ,mergea spre Piteşti şi s'a aşezat 

liniştit într'un compartiment. A mers mai toată noaptea. ln zori, aude 
K .emal: 
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- ,,Piteşti, domnilor, cinci minute[" 
S'a dat jos; dar ,când a văzut gara, deşi s'a uitat bine, n'a 

recunoscut.=-o şi a întrebat pe unul : 
,,Ce gară estem aici?" 

- ,,Piteşti !" 
- ,,Cum Peteşti? Ala Peteştj altpel este1n. A.colo, Dunătea !" 
- ,,Aha, d..-fa vrei să mergi 1la Feteşti ! Apoi, te i'ntorci cu 

alt tren, freci prin Bucureşti, mergi înainie şi ajungi la Dun.are !" 
,, Cum, dorr1nule, doi Peteşti estem la U rmania ? " 

- ,,Ba nu; unul Pite.şti şi altul Feteşti !" 
,....., ,,Ei! Peteşti, Meteşti1 la mine ştii tot una estem !" 
Ce să facă bietul Kemal? A văzut şi el că necazul i se trage 

din faptul că, potrivit limbii tătăreşti, zicea în unele locuri „p" in loc 
de „f" şi, de ciudă, a dat „pesul pe ceapă", a luat alt bilet, s'a în= 
tors la Feteş,ti, a ·trecut Dunărea şi a ajuns acasă. 

Cu banii aduşi de el, biserica 'din Megidia, care fusese în=. 
cepută în anul 1890, a fost termiflată ; in 1898 i s'a făcu:t sfinţirea 
şi asfăzi este o podoabă a orăşeluluL 

Kemal a murit şi doarme sub o lespede de piatră, într'un ci..
mitir lângă o margine de dru-m ; iar astăzi, pe străzile oraşului Goz:l= 
stanţa, feciorul fostului pi:imar bogat şi cu atât de mult suflet este un 
om sărac, trăind din ce po;ite şi pe unde apucă. 

.l>o-qQ009~~ 

.. o@!)O.l)OOoO·o• 

I. Dumitr~scu....-Frasin 
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~O l'li A5l1PRA STELEI FUNERARE, CU 
1NSL' l~Jl}'f1E. Gl-lEAC,\ Şl CU I\ASSORELIEFUL 
UNUJ tiE'rlAl<llJS, DIN t'v1UZEIJL DOBROGEI 

[,npreîurarea, s.au modul cum a fost găsită piesa arheologică, 

obiectul observa'tiuhilbr şi notelor de acum, 11u este l ipsită întru nimic 
de amănunkle unei descoperiri cu totul neaşteptate, pe care le· votu 
expune î11 rândurile urmJtoare, fiindcă vor servi la o viitoare stabilire 
a punctelor de €Xiensiune ale vechiului To1ni. 

In \Hffi,l unui anunt, prin care se, făcea cunoscut Muzeului 
R\!gional că valurile mării au scos la ivea lă, de sub nisip, un trunchiu 
de leu - în vedi,ăratea plajei Doiunifa Ileana - am plecat, în 
sotit de ziaristul Ion Neicu, pentru o cerceta re- mai apropiată. Am . 
coborât la mare pe la capătul Străzii Cuza Vodă, unde se află o 
scară cu trepte de lemn; care face legătura între parte-a de sus a ma.: 
lului şi baza lui. După cum se ştie, tnalurile din estul Constantei, · 
form,1te din loess şi argile, sunt într1

0 prăbuşire lentă, dar continuă, 
.:işa că spatiu l dir.1tre peretele malului şi plaje este ocupat numai de. 
asemenea surpături. 

Dda baza peretelui, unde se termină scara, porneşte o cărare 
principalâ care duce, cu suişuri şi scoborâşuri, spre mare. La circa 
lOO m dela scară, într'o movilită de pământ peste care trece cârarea, 
se afla stda funerară, vizibilă numai pe una din laturile sale - în"' 
colo toată fiind băgată îi1 pământ - şi anume pe laturea din stânga 
cum ar privi.=o cineva din fată: In situ, era aşezată pe o coastă, cu 
inscri ptia şi bassorelieful în sus, şi acoperită de un sfral sub fire de 
păm.â11t. ,. . 

P iesa se află actaalmente în Muzeul Regio,'l'al ,:ii Dobrogei, fre.,
cută în inventar cu Nr.- 208.- E făcută- din calcar compact şi are o 
formă par.,kl i pipedică, având dimensiunile: înăljimea 0,67 m., lăfimea 
0,34 m., iar grosimea O, I O m. Singura supraf ată neted·a e aceea pe 
care sunt i11scripfia şi bassorelieful; celelalte suprafefe au rămas aşa 

cun1 k=a cioplit, în mod grosolan, pîetrarul. Piesa nu prezintă nici o 
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leziuAe puternică, însă bassorelieful ar.ită că a suferit o serie de ero.,.. 
z1un1, evidente mai ales în regiunea capului : figura apare rotunzită. 

r ti ·. 
~,,,-.~~~~ . . . . 

"' ·--·- -1 · -.. ·- ···· ····· .. -· 0, 14 .. ••• • · · · · - ·-- -·· · •;..) . ; : .. .... _ ......... - ... - •.... .,,,b..:' .. . .... ___ • - . -- -- ·-·-

.. . 

' . . 
<>.~$ .. 

' ·- -r······ 
• 
' ' . ... ~ 
' 

Suprafata principală a stel.ei funerare este aceea care merită 
foată atenţia. Bassorelieful ocupă mijlocul suprafeţei, fiind incadrat 
înfr'un quadralum incusum cu laturile aproape egale, una de 0,3'8 m., 

alte de Q,3Q m. Deasupra $i d.edesuptul bassoreliefului închis în pa ... 
fraf sunt două spatii inegale: spatiul superier-, mai rriic, cu inscriplia 
greacă, şi spatiul in ferior, absolut gol, pe care se văd numai urmele 
daltei cu care la·picidul · a îndepărtat asperitătile pielreL Intre pătrat şi 
marginile laterale din .stânga şi dreapta piesei, e un spatiu îngust 
ae 0,02 m. 

Inscripţia cuprinde cinci linii, dintre c_are numai primele patru 
au ·respectiv câte trei cu'linfe, iar ultima , doar un singur cuvânt. Li?" 
ferel1:; inscripţiei sunt săpate cu o îndemânare deosebită, deaceea pres
zîntă în chip regulat rândurile epitafului. Mărjmea literelor , este de 
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2 cm. Sunt câteva litere incisate într' o , formă rar întâlnită, ca de ex. 
omega făcut ca un dublu V tu barele nu arcuite, ci în unghiu 
- 1N - ; sau C, a cărui formă curioasă· se peate vedea bine pe n.-=
gură. Litera A este întotdeauna apicată, prevăzută - adică - deâ-'" 
supra cu ·o bară. Litera r. e în fonnă de 1:. Litera lhiţa o întâlnim 
cu două for~e :· de romb în rândul întâi şi ij în rândul al tre !ea. In 
aCi:eastă inscri ptie sunt caracteristice şi ligaturile, fiindcă sunt nu numai 
între literele - doua sau trei - aceluiaş rând, dar avem şf un exemplu 
de ligatură între literele dela sfârşitul a două rânduri : între e din a 
doua linie şi ~ (sigma) din a treia. 

Inscriptia nu ocazionează dificult~ti, aşa că se poate citi chiar 
cu multă uşurintă: 

'Ap-(OOtoc; sv&6.oc e·rw 
-xe:i p.e: P'f/tlCl(;lOc; '1€·q€ 
1'},,z iCtS 3E !,LS '0(,S'J t'f/~ 
p.VEL'.X c; 'X:7.(;tY xo::lpe: 

"1'tet.pol5s i to: . 

Din rândul întâi şi al doilea al 1nscriptiei rezultă că stela aceasta 
funerară a fost pusă pe mormântul unui luptător de circ: ,,Aici 
odihnesc eu, Ârgulos retiarul. Cel care .l=-a îngropat şi i=-a ridicat 
monumentul acesfa, ca amintire, e un oarecare Ore sie". 

Sub inscriptie, lapicidul a săpai - desigur după indicatiile a.,
cestui Oreste - chipt,11 defunctului în una din pozifiile obişnuite la 
luptele de circ. Cu sigurantă însă că retîarul pe care îl vedem pe 
stelă nu avea să păstreze în totul trăsăturile tânărului Argutos, ceeace 
era foarte greu1 ci, reprezentându..,[ într'un act al profesiunei sale, pu-=
tea să reapară in memoria celor cari au asistat, poate, la sfârşitul său 
tragic în arenă. Aşa dar, lapicidul a căutat n1ai mult o redcne a as..
pectului profesional, în virtutea căruia el treb uia să dureze p.ve:i~~ ;(iptv. 

. Cum este înfătişat Argutus ? 
Ca înfătişare generală, e un tip musculos, cu statură atletică, 

în pozitie gata de atac. Sprijinit pe piciorul drept, cu talpa bine fixată 
pe pământ şi întoarsă de la călcâi spre dreapta, el îşi tine gamba în=
cordată ca şi coapsa. Muşchii sunt într'o perfectă tensiune. Piciorul 
stâng şi J,,,a dus înalnte şi stă acum înfipt, datorita ,aceleic1şi viguro-= .. 
sităti a muşchilor. Bratele, deasemenea musculoase, tin încleştată în 
mâini {urca prevăzută cu trei dinti. Mâna dreaptă strânge din răsp1~ .... 
teri coada furcii, înclinată, iar· cu stânga a apuca1..-:o de. lângă clinti ; 
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iot cu stânga ş~ tot în acelca,ş loc ţine strâns un pumnal de m=arune 
,exag~rată. Pieptul său e lat şi t'lşa ·de musculos încât se curbează ca 
nişte sâni. 

Argufus e îmbrăcat, ca măsură defensivă, cu un subligaculua1 
·de piele, care îi protejează corpul, începând dela umărul .stâng, şi ,a.:: 
:copere numai partea stângă a pieptului, regiunea ventrală, dorsală $i 
_şoldurile, lăsârrd coapsele descoperite. Pentru defensiune serveşte şi 
manica de care este proteguită mâna stângă, în vreme ce mâna 
dreaptă r:ămâne goală, focmai ca să manevreze cu uşui:intă reteaua, 
rele sau jaculum, ce se poate vedea, pe figură, la dreapta lui Argutos. 

Capul acestui luptător e desfigurat, fără îndoia lă, din pricina 
.eroziunilor care au survenit ulterior= chipul s'a rotunjit. Se păstrează, 
bine definite, fruntea şi p.ărul căzut pe umeri ; bărbia e frumos arcuită. 
Porl'lind dela bărbie spre ochi, obrazul are o tăetură curbă. După 
felul cum tine capul, deducem că privirea cehilor lui era îndreptată 
<:ătre stânga, atentă în fotul la lovitura pe care a·vea să o dea. 

l3espre A rgutos, epitaful spune că era „p·~nipto;«. Cuvânful 
aeesta, care defineşte meseria defunctului, nu e, altceva decât, o irans.: 
,punere <i:n greacă a latinescului refiarius, cu toate că existau tel'me·ni 
..- în limba greacă _, prin CJre se putea reda ace~sfă profesi&ne: 
·ot-x.1:oo,f6p.,~1 sau OL'ltt'l.)o~6Ao~ 1) au exact accep~unea lui refia-rius. 

Un reliarius se recunoqşte foarf'e uşor pe monumente după 
arma de atac pe care o tine- în mârii. ln mod obişnuit - şi aşa este 
;Şi pe monumentul nostru - e o furcă num.ai cu trei . dinti, fuscina 
sau fridens, înloi:-uifă în mod excepfional printr' o suliţă, cum e pe o 
frescă în amfiteatrul din Rompei 2

). Tot ca armă de atae, retiarul mai 
poartă o sabie, sau un pumnal, care serveau în luptă ca auxiliar, ca 
.şi refeaua pe care luptătorul o arunca, d·o.f dt cu o dibăcie deosebită., 

cu scopul să învălue în ea pe adversar şi să#i temporizeze mişcările. 
S' a făcut o legătură înf,re echipamentul şi manopera retiarului, şi 
aceea a pescarului care a servit ca model când s'au organizat . cele 
dintâi lu.pfe şi cei dintâi profesionişti. Numele unul retiar, Aequoreus 3), 
e o ·dovada neîndoelnică pentru precizarea originei a~.esfor lupte. Cu 
1nuli timp inainfe, Grecii .avuseseră ideea acestui gen de luptă, dar 

l) Cf. Gloss. Lab.b. la cuv. refiarius. 

ll) D.aremberg,,,Saglio, Dict. des Antiq , II, 2, fig. 3576, şi Pauly„Wissowa, 
,Real„Encyclopăd ie, la „Retiarii ". 

3). Corpus inscriplionum latinar.um; X, 1927': D. M. Aequoreo refiario qui 
-vixit annis XX V .... lnscriplia ·a fost găsită la Puzzuoli. 
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îrrtr'un- mod cu totul qeosebif şi rarele exemple pe ca.re ni le pune· 
dinainte istoria nu pot să fie considerate, propriu :o.torbind, că au dat 
naştere gladiafurei, insfilufie specific romaiiă. 

1<.efiarul avea de lupfaf sau cu murmillo - un fel de gladiator 
cu coif, pe vârful căruia era făcui un peşte - sau cu setu/or, fot 
gladiator ca tnurmHlo. Tactica retiaru.lui consista în a se menfine, câ't 
era posibil, departe de adversar, pe:1fruca să aibă locul necesar unei 
mat)evrăr! repezi şi nestingherite. El caufă să prindă cu plasa capul' 
adversarul şi, pe urmă, să.-şi înfigă lridetul în el. J\1urmilo sau seculor 
aveau o altă factică; pe ei îi interesa sa" ajungă la o luptă corp la 
corp. La începutµ! luptei, retiarul finea tridentul cu mâna stângă, iar 
cu dreapta arunca refeaua. Când aruncarea ei dădea greş., lupfăfori.tl 
avea posibilitatea să o tragă îndărăf, deoarece reţeaua avea de jur.=
împrejurul ei un şnur puternic, care era legat de subligacul cu o ex"' 
fremifafe. Şnurul 1) acesta rezistent îi permitea .retiarului ca, într'un 
eventual insucces, să.,.şi retragă plasa şi să reînceapă lucrul cu mai 
muli noroc. . 

Retiarul de pe stela noastră funerară este reprezentat chiar în, 
momentut când vrea să atace, sau se pregăteşte să atace pe adversar~ 
Plasa e lăsată, deocamdată, la o parfe, poale din prîcină că nu mai 
are nevoe s o arunce, alacul adversarului fiind prea îndârjit şi prea 
apropiai. 

O astei de luptă, unde însă apare şi secufor, este înfăfişată pe 
un. relief descoperit în Grecia şi reprodus în Diclionnaire des Anli.=.-
quifes ~). Retiarul, urcai pe o movi lă, primeşte atacul unui secufor. , 
E îmbrăcai' numai cu balfeus, !of un fel de subligaeul şi tine în mâna 
stângă un pumnal şi un trident, iar în dreapta, ridicată deasupra 
capului, un all trident cu care vrea să-= şi izbească adversarul înarma.t-
eu sabie şi apărat de scul şi zale. Tot în acest dictionar suni repro;-
duse ·o serie de bassorelie.turi cu as.lfel de luptători. În figura 3594 t 

suni arătati doi luptători, unul cu un pumnal - seamănă perfect cu 
pumnalul âe pe stela noastră - tinându-=l cu vârful în sus, altul cu 
tridentul îndreptat în jos. În fig. 3595, deasemenea o luptă între un 
retiar şi un secutor. Pozifia acestui retiar este identică, în cele mai 
mici amănunte, cu a retiarului de pe monumentul nostru. In fig. 2887 

1) Spira .une corde, enroulee autour de filei, el donf une exlremite etait al, 
lacbee a son corps, peuf„etre a sa cein1ure" (Daremberg,-Saglib, Dicl. des. ant., la 
c.uy, Retiarius). 

~) Daremberg.,,Saglio, 11, 2. 
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se poate ve::dea, în colţul de sus din âreapla, un retiar care tine cu 
mâna dr-eaplă fuscina înfiptă în pă·mânl,. iar cu stânga, lângă şold., 

ţ.ine un putrinal cu vârful în sus. În fig. 357 <;J un retiar c;u trident ; 
coada tridentu lui este îndoită la mijloc, formând o curbură evidentă, în-= 
toemai ca la tridentul lui Argutos. Tridentul acestuia, privH din f afă, 
apare drept; pi.ivit însă de sus, curbura e uşor vizibilă. 

A,şa dar, Atgutos face parfe din ace-a speţă de gladiatori, în 
r,1ng eu telul inferiori, cari se,numeau refiai:ii. Identi1icarea am făcut:o 
afâf după nota din e.pitaf, ev&ci:Si; e"fro 'ltelt1-1;; p'l)ttcxplo~, cât şi după echi..
pameht, în legătură cu fiecare ·elem·ent asemănător găsit în alte re": 
prezentări ale aceluiaşi lip. 

Interesează acum dacă acest 'Ap·ţoo-to<; este grec sau nu. În 
Worterbuch der Griethischen Eigennamen 1) nu figurează numele 
Ar~utos pe acel ,,Tablou al numeler de persoană", aşa că ,am căutai 
să stabilesc o oarecare legătură între numele retiarului, pentru stabi=
lirea originei, a tătii de providenfă a acestui tânăr, şi celălalt nume 
din acelaş epitaf: 'Opi-3tl);. Nu111el.e Orestes este fără îndei.ilă gFec. 
Ei' are o înt, ebuintare azi, ca şi în vechime, în lumea greacă, foarte 
-mare. An1 cătilat să.:mi explic ce rol a putut avea Oresfes în viafa 
tânărului Argutos, ca să văd dacă nu cumva era la bază o afinitate 
-etnică. Greutatea însă intervenea din clipa cânu trebuia să precizez 
ce era, î.n realitate, Orestes, ce relatiurii puteau exista între ei. 

Ipoteza pe care am emis=o rezidă în următoarea apropiere pe 
care am făcu!=o ~ trupele de refi ari erau alcăfulle şi conduse de un 
lanista: Orestes e un astfel d~ Ianis/a. Seneca vorbeşte de aceşti 
diriguitori de trupe lanisfae, - pe care Darenberg ... Saglio îl compară 
cu „racoleur-=-H" vechiului regim --- cu totul priceputi în a instrui şi 
a face profesionişti ai circului pe tinerii, numere.Şi şi deosebiti ca giple; 
cari roiau nu numai la Roma dar şl în provincie. Argutos era şi el 
tânăr, inscriptia ne spune dar că a murit vă·~~= tânăr .. Ce făceau 
lanistae? .,Momeau pe nenorociţii tineri, destul de naivi ca să,d 

creadă, - spune Seneca --- şi aruncau în şcolile lor pe cei mai 
frumoşi oameni, pe cei mai bine făcuti pentru serviciul militar" 2). 

Pe mâna unui astfel de 7anista -a i_ncăpul Argutos, c\fr:as poate 
_, aici intervine apropierea ipotetică --- de mirajul conatioµâHtăfii, so:: 
cotindu..-se mal bine în societatea şi sub protecfia unui astfel de om, 
pentrucă, odată intrat în şcoala de gladiatură care era condusă de un . 

l) Cf. Pilpe.:-Benseler, Wort. der gt. Eig., 1825. (două voi.). 
2) Seneca Tiltal, Controv. V, 33. 
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procurator; tânărul - potrivit acelor leges gladiaioriae - trecea în 
gri ia directorwloi trupei, la noi Orestes. · 

1:rcbue să intercalez o supozitie, foarte interesa ntfi, pe care o 
fac Dareo1berg.-Saglio î11 citatul dicfionc)r: după cum existau şcoli dE' 
gladiatori în toate regiunile im portante, e cert că a <'xistat şi in re-= 
giunea danubiană o şcoală „pour les pays du Danube et l' Achaîe". 

Pd11 urmare, tânărul P.rgutos -- poate băşti ndŞ, poate n1ai cu" 
rând din Ahaia 1 ) - a . intrat în şcoala din fara Danubiului, unde a 
primit ·instrucfie sub Orestes, ea lanista, şi a profesat io amfiteatru, 
l.:,cul unde cd instruit punea în practică tot ce invăjase la şcoală, ludus. 

După un t-imp de profesare a meseriei sale, car-: pun~a în ·risc 
viata, Argutos a murit tânăr. A n1urit, desigur, într'una din l,,ph:le 
corp la corp cu nu ştiu ce alt gladiator, în fata unui publi.z satisfă, ul 
în plăcerea lui sanguinară. A murt tânăr - şi multi colegi Je circ 
au 111urlf astfd. - fără să· ajungă ca Veia nius, celebrul gladiator din 
:versurile lui Horafiu: 

Veianius, armis 

Herculis ad postem fixis, latei abditus agro, 

Ne populam extrema to/ies ex.orei arena. ·, 

(Epist. Ad .Maecenatem, 4-o) 

• 

! 

11
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• 

J) 'Ap1o&,oc; dela "AP'}'ot;? A.rgianul? 

Ioan Micu 
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RUGA 

O, Doamne, Tu, în veci Alotputerr,uce, 
In besna mea scântei divine scapără, 
Din nou pFimeşfe rugile;,'.mi cucernice, 
A.rată;,'.mi calea cerului, mă apără I. 

Căci simfurile sufletul mi:} nărue 
In viforul de pal.emi ce mă bânfuP, 
Dar cugelul <fflă judecă şi stărae 
De apriga robie să mă mânlue. 

Cu simţurile caut fericirile 
Ce )nlJ' ' una îmi ÎnJală aşteptările; 
Gândirea îmi arală rălăcirile 
Şi:alâta de :amare:s deşteptările! · 

Câ~d patima e pulberea pământului, 
Iar cugetul a cerurilor: ramură, 
Tu, Domn ?I veciniciei şi:al cuvântului. 
Mă mânfue, fă:mi s1.,·fleful G lamurf!. 

• 

I 

L Dumitrescu-=Frasin 
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,,AnaMe D:~r~gei" XVJ. 

, 

' 
PLECAREA 

Un dengăl de elermă 
$i pun~ile s' eu lr~s. 

Nădejdile se sţermă. 
De-ecume, bu.n rămes ! 

Mi-erunci pe cheiu o ţloere 
Alăluree s·ă-mi peri. 

Mireesme ei mă doere. 

C' en -vis, 1nceL disperi. 

I n lin lşlea p~she, 

lmt ţlulurl braţul slâng, 

Surâ1i cu duioşie, 
De leemă să nu· plâng. 

Corabie le duce 

$i ochi-mi lrişh rămen, 
lmi rec în leină cruce . 

$i-o ·rugă: ncel îngân . 
• Grigore Sălce:anu 

ooooogooooc 
oooC'I00 0oc.oo 
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El?IGRA.ME 

D-lui Dr. C. Mureşanu 
preşedintele socielă/ii cu/Jurale 

,, Car/ea sub icoană". 

Profesorul are"o toană : 

Câte:o carie dăruieşte ; 
Preotul dac' o slujeşte, 

Omul nici n' o mai citeşte, 
Ci o pune ... sub icoană. 

• 

Unui profesor 
de muzică şi malemaiici. 

Multi elevi par enigmatici . 
Când spun ce păfesc la şcoală : 
La muzică=i vâri în febră 

Cu orobleme d€ algebră 
Şi, în loc de matematici, 
Le faci . . . muzică vocală. 

I. Dumitrescu ... Frasin 

• 

.. 
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PSALMUL 136 

I n Vavilon, pe lengă re uri lale, 

Slălur~m n@i alunei şi-am pL~ns amar, 

Cu harţele de sălcii rezemale, 

Noi ne plângeam Sionul în zadar. 

Cenlare ne cereau apăsălorii, • 

La veselie ne 'mpingeau mereu: 

„ C&n la li-ne ca să sim bm ţiorii 
Sionului cledil de Dumnezeu i" 

Iar noi, pelrunşi adânc de pocăinle, 
Ceream se le-arelem cumplilul chin: 

„Pulem cânla cânleri de biruinlă 
Cand ne-ab robil tnlr'un pămenl slrein ?

11 

Ierusalim! .. . De le-om uila vr'odale, 

~e-şi uile dreapla vrednicia ei, 

Lipească-n i-se 'n gură Lmba leale; 

$e nu mai şlim nici cenl, nici vorbe ce-i! 
, 

P~lernice ~lepân din veşnicie; 
~ă nu uih de-ai ~domului copii, 

Ce ei slrigau în zile de urgie: 

,,~rermah Sionul pene 'n lemeLi t". 

~erice om ce h-ar plăL vr'odale, 

O , Vaviloane, dornic de război! 
La prunci le srarme leasla bleslemale, 

Ce mulle rele ai ţecul cu noi ! . ." . 

' 

• 

Mihail l. Pricopie 

000000000 000 

• 0 00000000°
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EPIGR.L\ME 

Lui Brătescu· Voineşti, 
au/or al volumelor ,,111 slujba 
păcii", ,, In lwnea dreplă/ii" şi 

,. lntuneric şi lumină" 

O viafă:ai sfat „ în slujba păcii", 
Dar răsplătirea fa deplină 
E'n „lumea celor drepţi" .. '. dincolo 
In „întuneric sau . .. lumină" 

Scriitorilor de azi, 
/a doi ani dela încetarea 

apari/iei „ Gândirii" 
1 

Azi cărţile de seamă.=-s rare 
Şi se presimte prăbuşirea, 
De când falangei literare 
J.,,a dispărui din cap ... gândirea. 

Ministerului Instruc/iunii, 
care, în vederea reformelor în şcoala 
secundară, a co11sulii!I şi pe pro.: 

Reforma' n şcoala secundară 
Iar preocupă'ntreaga /ară. 

De ce ne mai consultă iaf 
Când profesoru:i ... secundar. 

1'0 0000000000 
0000000000°• 

Fesori. 

fJ 

Traian Marcu 



. UN MONUMENT DE MÂSURÂ NUMITÂ AIMOAION, 
DIN MUZEUL DIN CONSTANŢA. 

Piesa n.r. 199 din Muzeul Regional al Dobrogei din Constanta. 
este un bloc de marmoră, lucrat pe toate părfile. Ea este rt:tplă la 
stâ11ga. Vezi figura nr. l, 

r JA~·,.·~·--':"!"1,o.~·~· ~,,.~., .. ~~~ 
... _ ' ....... -O " 

~-,~· ~ f~~ ...... 
~ . ' .!! 

' 

.... ' 

( .. · 
J~• · L 1 • ,J' . 

Fig. nr, I. 

Blocul acesta, lucrat rectangular, are lungimea păstrată de 93·5 cm 
-95 cm, lătimea de 79·5 cm .şi inăltimea de 47'5 cm. 

Acest bloc, cu marginile şi coifurile azi fârâmate şi tocite, arată 
pe fa}a de sus două excavafiuni aproape conice, 16'5 cm, una dela 
cealaltă. Una din ele nu ne este păstrată decât pe jumătate; cealaltă 
jumătate, dela stâng-a; a excavaţiunii lipsind ct'.1 o parte a blocului. 

Scobi fura integral păstrată se apropie cu 21 cn1 de marginea 
laturei înguste şi cu 2 L cm de fiecare dintre cele două laturi lungi, 
A.ceste două excavaţiuni, cu adâncimi aproape conice, sânt încadrate 

• 
de un .şăntulef de 5 cin lârgime .şi 3 cn1 adâncime, săpat la 15 cm 
de!a marginea fiecărei din cefe două laturi lungi. . 

Laturea îngustă a bloclllui de marmoră este bine lucrată, 1111 însă 
bine netezită, cum sânt cele două laturi lungi. 
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In scobitura conică, integral păstrată, care cjre aceea:şi adâncime 
ca şi înă lfjmea blocului de 47·5 cm, se constată, la 44'8 cm adân"' 
cime, o ruptură, probabil ulterioară. Scobitura păstrată pe jumătate 
se pare .::i fi avut o adâncime mai miGă, căci perforarea a ro cm din 
adâncimea ei a.rată o lucrare diferHă de cea a celeilalte părţi . 

F. ? 1g. nr. -· 

.... 
... 

\ 

\ 

Diametrul de bază 
al uneia dintre cele două 
scobituri aproapeconice> 
este de39·6cm, iar alce=
leilalte, piistrată pe jumă: 
tate, de38·7cm. Celedo"' 
ua laturi lungi poartă câte 
o inscriptie.Insci:iptia n1ai 
lungă, cu . litere mari, de 
4'8 cm, şi frumoase, are 
Hrmătorul text ( vezi fi.,. 
gura nr. 2) reprodus în 
maiuscule l) : 

81$ 18'5 cm A1Al0liIA 8K vacat 10 cn1 · 
EQNENA DAClNEI0IN:,AC vacat 9 cm 

I~NTlANOC KAT TIIN"fQN vacat 11 ·2 cm 
CAI llKIC'fA Il.APEAfiIDEN vacat 6 cm. 

lnscripjia mai scurtă, cu ţin singur râl'id, ne arată următoar~le 
litere, cu în~rijire SăR~~·r şi de 5 cm mărime; 

· Ll!MOAJAN.;:.K.11MOATA Vc:7.i ·ngura nr. 3. 
La inscripfia ~· .. , _ 

intâla, rândul 1 se 
pare a . fi scris de 
altă mână decât ce.: 

• lelalte trei rânduri, şl 

pe alocurea pe un ni.,,, 
vel ce\(a mai jos decât 
cealaltă suprafafă. 

In rândul întâi 
al inscriptiilor de pe Fig, m·. 3. 

cele două fete, este 
de. ren1arcat farn1a târzie a Juj xi, şi forma pufin elegantă, parecă 

improvizată a literelor pi, xi şi kaJ?a, 

1) Regre!5m că din moiiv~ 1ehnice nu putem teproduce liiercle şi p}irfi de ll.,. 
tere în forma lor original5'. Vom repara această sc5'dere. insistând ln acest articol, 
mai mul! decât de allfol, i1supra momentelor cpigraftce. d1ii fiecare rând al inscriptiîlor 
care se public,,. 
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Rândurile 2-4 ale inscripfiei mal lungi arată llt.ere f.rutnoase 
cu forme rotunde pentru epsjlon şi sigma. Literele theta şi omega ne 
îndre,aptă cu forma lor înspre secolul al doilea după Hrrstos. · 

I n rândul 1 a 1 1nscripfiei îi1fâia, după litera h1 formă de xî tăiat 
în jumătate la mijloc între cele două bare odzont-ale,.pr·intr'o linie cţ1re 
nu este paralelă cu ele, urmează o hastă vertkală, după care ur= 
mează imediat un S latin. Am aştepta ca litera care lamează d\ipă 
xi, să, fie kapa, ca şi lifera dela finea acesiui rând. 

Cele două brate ale unghiului dela kapa nu se pot clar distinge, 
.astfel că ar fi nevoe să contăm cu litera S, care şi ea poafe să.,,şi 
aibă rostul şi explicaţia în metrologia antkă elenă 1 ). După literele 
aceste, pe o întindere de 18'5 cm, nu putem vede.;1 nici o urmă de literă·. 

In rândul 2.,, la început, se vede, înainte de litera epsilon, un 
s.emn în formă de, semicerc, ca un spirilus lenis, prin care se tra= 
<leazâ litera rho. 

In rândul 3, literele a treia şi a patra îmi par a fi mai degrabă 
tau şi iota, decât pi. 

Ne dăm bine seama că ne găsin1· în faţa unui monument- de 
mare importanfă metrologică din antichitatea clasică. 

i1tp.6S.i?.: este cuvântul de care ne legăm. Acest cuvânt se gă..
seşte de două ori pe fiecare .din cele două laturi lungi ale .monumen.,,.
tului de marmoră. 

illµ6âto:, nutnărul plural dela 6tp.66toY7 înseamnă grecizarea şi 

dublarea cuvântului lat-în mQdius, care este măsura romană principală 
de capacitate pentru materii lichide şi solidei de 8'75 L Vezi Fried= 
rich Hultsch, Griechische und rtimische Metrologie, z\veite Bearbei.:: 
iung, 1882, p. 104 şi urm. 

Până acum cun~şteam două măsuri de capacitate formate clehi 
• 

cuvântul „modius": ,,sen1odius", jumătate de 1uodius, şi „fri'modi1,1m", 
trei modii. Vezi Hulfsch, I. ·c., p. 121. 

Lltp.6owv arată deci măsura de doi medii. Ll~1J.6otov ne este nou 
ca nomenclatură, nu .însă ca măsură pentru capacitatea de doi medii. 

Căcî doi medii erau o n1ăsură protincială bine cunoscută, care 
se desvolfase ·în sfafitinile militare romane şi ca măsură pentru ce.:: 
reale, .şi se 11umia acolo „casfrensis modius", cu capacjfatea de 1 r· 51 I. 
Vezi Fr. Hultsch, 1. c., p. 121, ~i 629 şi urm. Casfrensis modius 

1) Vezi 9espre semne şi abreviafjuni în m~lrologia :intică F r. I{uf sch, ?vfo.: 
trologicor\un sc:riptorum reliquiac I I, p. XXlX ~i urm., apoi cf. I, p. 1,0 şi urm. 
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corespunde măsurii cu .raumirea gre<::ească de IJ''itO()lp,o, f.1,03to~. V ezj 

Hultsch, L c .• p. (116 şi 629. 
Cele două excavaţiuni aproape conice de pe mo.numenful nosfru din 

Tomis sânt, importante pentru verificarea rezultatelor in detaliu, la care 
ştiinţa metrologică a ajuns în ce priveşte modius=i:11 şi multiplul luL 

Din diametrul orificiului şi din înălţimea acestor excavaţiuni pu"" 
tem lesne calcula volumul, pentru a cărui predzare vom trebui să 
jinem conf de curbele de revolujie ale acesfor două excavatiuni. 

Airăgând atentiunea ;supra· interesantei inscriptiî din vechiut 
oraş Philipp,oi din Thracia, publicată de P. Lemerle în Bulletin de 
Correspo.ndance Hellenique, LVIII, 1934, p. 457, nr. 3, care in: 
scriptie înc~pâncl cu cuvintele: ,,aequîlafem Augusfî et mensuras", ne. 
arată că edHii or~ţdui au comandat şi fixat pe stela inscriptiei - pe 
partea superioară a Etelei se şi vede cavitatea - un arheotyp de 
măsură de bronz, ca acest arh.eoţyp să servească cetă)eJîilor cle mo:

del sau de mijloc de control, r~zervăm pentru un stud.iu viifor inter,.. 
pretarea mo·numenfului tlin Muzeul din Consfanta şi a inscripfiilor lui. 

Azi însă tinem să constatăm eă' acest monument rie interesează 
mult şi din punct de vedere al locului lui de descoperire. De.spre 
îmbogăţirea Muzeului din Constanta cu acest monument şi cu încă 
alte două moriumenfe epigrafice, d:J profesor Consfantin Brăte?cu, 

meritosul director al acestui Muzeu, a avuf amaoilifafea să mă in: 
şfiînteze în'dafă după sosirea acestor piese, în vara 1935, în Muzeul. din 
Consfanta, După informafiunile primite la Muzeu, ele au fost găsite 
lângă Oieria Statului din Palas, lângă Constanta. 

Primind, cu concursul d...-Jui profesor Consfanfin Brăiesa.i, un 
aiufor din partea Primăriei municipiului .Constanta - profii' de ocazie 
de a mulţumi onoratei conduceri a Primăriei Constanta penfru acest 
gest frumos făcut în interesul ştiinţei arheo,Jogice şi epigrafice - am 
putut să fac, asisfat de fânărul .profesor secundar Robert Schmidf, la 
începuful lui Septembrie 1935, studii .î.n Palas, ş i să stabilesc cu pri.:r 
vire la cele trei piese urmăfoarele date im portanfe : 

Ele au fost scoase, în ,primăvara lui 1935, din valul de piatră, 

castelul llL care se găseşfe la o distantă de 2177' paşi dubli dela 
staţiunea c. f. r. Palas, unde este castelul 11 al valului de piafră. 
Vezi lucrarea lui Carl Schuchhardt, Die sogenannfen TrajariswăUe în 
de r Dobrt:tdscha, A.bhandlungen der preussischen Akademie der Wissew 
schaften, Jahrgang 1918, philosophîsch:-nîsforische Klasse, nr. 12, p. 
1-60, care complectează lucrarea h.ii Gr. Tocilescu, Les vallumsde 
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Cernavoda 'a Coi1stantza dans la Dobroudta, Inscripf'ions inedits„ 
Communication f aite a I' .Academfe des Inscripfions et Belles,,.Lettres 
de Paris, seance de 27 Octobre, 1899, din F ouilles et rechercbes
archeologiques en Roumanie, Bucureşti, 1900, p-. 145-184. Vezi ş; 
F abticius1 sub voee Limes, la Pauly..-Wissecwa.::Kroll, RE, XIIT,; t „ 
1926, p. 647 -650, unde se găseşte şi altă literatură. 

Acele trei piese au fost găsite în partea apuseană a zidului: 
de miază-=noapte a castelului III din valul de piatră, şi este meritul 
savantului doctor N. Teod0reanu, directorul Oierii Statului din Palas, 
că aceste piese au aju1:is unde kebue, şi nu pe mânile acelora cari 
din materialul valului de piatră şi,,.au făcut, de decenii, un izvor de 
câştig ilicit. Ca1'1 SchuchJJardt, 1. c., p. 28 şi 29, zice în descrierea. 
profilului pe care ni..-1 arată valul de piatră : ,,Im Aufwurfe des 'S±~ 
W. zeigt sich heufe aber fast ilberall eine Mulde, die . durth clas. 

Berausbrechen der Mauer enfstanden 1st. Dlese Raubarbeit ist sehF 
gierig und gri.indlich ()usgefiihrt \-Vorden . ,,Ganze Dorfer sind aus. 
den Wallsteinen erbaut, Omurdscha, Murfatlar, Alakap ; auf al!en 
tiirkischenF riedhofen wimn1eln die unverkennbaren iomischen Ouadern,. 
die Eise11bahn verdaJ1kf ihnen ihre- sichere Grundlage, und nach dem 
allen werden noch heufe ganz-e W aggonladungen ex:portierf : bei dem 
Dorfe Hasandscha sah ich eine mehrere hundert SchriH lan~e Reihe 
Wallsteine auf-geschichtet, die fiir Konstantza besfimmf waren und, 
von da weiter befcrdert ,verden sollt€n ". So habe ich 1884 geschrieben_ 

Und dieser Raubbau hat sich nachher so forfgesefzf, dass heute: 
kaum mehr eii1e intakte Stelle der Maiter zu finden ist". 

• 
După săpăturile noastre arheologice din Septembrie 1935, făcute· 

pe o distantă de n1ai bine de 200 m. a valului de piatră, putem con-=-· 
firma şi noi pasagiul din urmă din constatările făcute de Carl Schuch.,,.
hardt, in 191c: P-e urn1a explpatării frauduloase sistematice a valului 
de pia1ră, în anii din urn1â, ca o carieră de piatră, nu am gâsif nici 
un punct tnfacl· în zidul de nord al castelului III din valul ron1an de
piatră, care după Tocilescu, 1. c., p. 160, avea o gr~silne de 1.65 m~ 
şi o, înăltirne de 3 m. I1rtr'un raport special :voiu publica constatările 
făcute cu ocazia săpăturilor arheologice dela castelul III al valului 
roman de piatră, din -Septembrie 1935, în ce priveşte zidul împrej-"· 
mt!.Hor şi resturile de ceramjcă_ găsită. 

Cele trei piese din Muzeul din Constanta fiind ~ăsife în portiunea, 
apuseană a zidului de nord al castelului III, ne indică prin mornen-=-· 
tele epigrafice cuprinse în ele, un terminus post quem, pentru istoricul-. 
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"Valului de pia1ră sau cel pu(in pentru acea. porJiune a acestui val, în 
·Care au fos1 găsite cele trei n1onumente epigrafice din Muzeul de 
"Constanta. 

·Anticipând, putem afirma că1 prin aceste piese epigrafice, se 
-confirmă concluzja lui C:arl Schuchhardt, I. c., p. 6'1, care atribue 
valul de piairă perioadei ultime de don1nie romană în Dobroge~ de 

.ati, at"easta atât pe unn21 tehnicei antice foarte târzie care se poate 
,corrstata în sfructura zidului şi la piesele architech.trale romane târzii, 
cât şi pe urma momentelor epigrafice din inscripţiile folosite în unele 
.porfiuni ale valului de piatră din apropierea Constanţei. 

Ref uzând de a fi de acord cu Tocilescu şi a atribui valul de 
piaf.ră vren1H tmpăratului Constantin cel Mare, Carl Schuchhardl 

-care, acu la t 898, s'a gândit la vremea împăratului Teodosius1 nu se 
lasă tulbui:at în această con_vingere, de ceramica sarmatică, descoperită 
în castelele valuluî de piatră. Carl Schuchhardt, L c., p. 62, termină 
consideraţiunile- sale cu cuvintele: ,,Es muss also fafsăchlich ein hter 

.ansăssiges unromisches unâ wohl auc;h ungermanisches Volk mit 
âem Grenzschutz beiraut gewesen sein,undzw21r allerWahrscheinlichkeit 
nach am Ende des 4. Jahrhunderts und noch spăter". 

Pe la 400 d. H. sau mai târziu au fost scoase blocuri şi mo.=
numente> antice din constructiile şi cimitirele Tomiţilor, pentru a fi 
transportate şi zidite in valul de piafră menit să He un zid de apă"' 
rare împotriva barbarilor nordici. După o mie şi cinci sui~ de anij 
istoria îi răsbună pe Tomiti; le resfîtue Const~ntenilor crâmpee di11 
monumentele falnice odinioară ale oraşului lor. 

Tf'.ofll Sauciuc:Săvl':anu · 
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EPIGRAMA SEPOLCR.A·L.2-\ DIN MUZEUL DIN 
CONSTANŢA, A LDI HERMOGENES, ŞI Al~TE 

FRAGMENTE DE INSCRIPŢII. 

O bază de calcar, cu. bogat profil sus şi jos, de 122·5 cm 
înăltime , de 42·7 cm lătime a suprafetei scrise, sus, 46 cm jos, şi de 
oo· 5 cm grosime (cu profilul), care poartă nl.:!mărul 188 al :tv'Iu zeului 
Regfonal al Dobrogei din Consta11ta, ne arată o insciiptie sepulcrală 
metrfcă. 

Literele destul de neregulat, ba chial! neglijent săpate, aîung 
până la 3 cm mărime. 

Iată figura nr. 1 a a acestei baze cu insctiptl'e şi tex.tul transcri-s : 

5 

10 

'Epp,o·rsv·~5 ISvoµ,' ~v 
w:1.l K.oCbtt6v ftS 

vacat 7 cm )!.{1../,,"Jl.aY.OY' vacat 10cm 
"If pţr.t ~â.tV1~ OSfl.')<tlt;' 

' ' C1.'('.ipuvo11x~v ts 

vacat 7 cm ts),soorJ.·vacaf 13 cm. 
Kcd q:,t),i,1 n:pos 

' ' 'Cl. 'rrll'lt".I.~ Sttp;qv·~ 

vacat 1 O cm i.rto6~w;. vacat 7 cm. 
Tfavt·~'X.o•rc' e:.swv 
S~C'l.')OQO.t; ~lO't'OV 

x&t'l}c,.IJOV o' C:}<;TCep EX[ ~t J 
'it&.OtV to 7t:Sit(JW!J.EVOV 

vacat 12 c:m s),&si.•,. vacat 17 cm. 
15 vacat 9 cm xo.p vacat 17 cm 1t(l.p. 

După w.p vacat 13·5 cm. 
Din punct de vedere epigrafie con„ 

statăm, că literele au acea „inconsfanfi,1 
scripturac" care se apropie de neg1ije11f ă 
şi de ne.iscusintă. 

Fig. nr, 1. 
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Litera kapa din rândul 2, dela începwtul cuvântului KoCl~Lov, . 
arată cele d0uă brate a!e unghiului, pufin încovoiate. 

ln rân\3.urile r, 8 şi 9 vedem litera omicron, care de altfel, dară 

mai ales în rândurile 13 şi 14, este refundă şi mult mai mică decât 
celelalte litere, în forma de pătrat adţndt, aşezat pe un colt. Omî-=
cronul pătrat se schimbă cu omicronul rotund şi într'o inscripţie âin 
Thasos, r~cent publicată de Launey, B .CH, lVUI. 1 ~3.41 p. 495, 
ni. <, din vremea î-mpăi;atului Septin1ius Severus saH Diodefian. 

A.ceeaş formă pătrată ca şi omicronul inscrlptLei noasfre, o are 
şi litera ·thela în inscripfia de pe ,baza lui Hermogenes, în rândurile 8 

şi 12-. Litera theta se deosebeşte de omicron prin diagonala, care 
leagă două coifuri. Această diag<inală esfe abia vizibilă, când lqpicidul 
nu reuşeş.te să facă incizrunea pătrată, fără să se spargă interiorul 
pătratului. Vezi lHera fhela din c;uvânful etq.1.ri{}·IJ al rândului 8. 

F otmele pătrate ale Uterelor qmicron şi theta apar în inscri ptiu.:

nile -atice în cursul perr0adei dela circa 120 d. H. până pela 210 
d. H., după Larfeld, Handb.t!Ch det griechischen Epigraphil<: n, 2, 
p. 490. F G1rma pătrată a h,,ii -sigma apare mai degrabă în epigrafia atică. 

Inscriptia noastră ne arată pentru litera xi o formă, care este 
rară şi · pe carţ o găsim în inscripţiun11e atice, după Larfeld, L c., p , 
502, după anul 210 d. H. Litera om~ga are ·forma de mi întors, cu-m
rt\ vedem la Llufeld, L c., p. 500. 

Relevăm şi numeroasele !igaturi, pe care 1~ vedem în . această 
inscripţie din Muzeul de Constanta; în -rândul 41 eta şi rho în cu_..
'Vântul ~P~~. Sigma finală a genetivului 'lt/1,it(rq:; din rândul 4, serveşte 
totdeodată şi ca literă inifială a adverbului oeftY&S' din aGelaş rând,. 

In rândul 8, avern ligafura liJerelor mi şi eta în cuvântul ·St~!J,~&·q; 
în rândul 1 O, eta şi kapa în cuvântul '!Cev,:;rix.ov,:;a, apoi omega şi n,y, 
în cuvâr:itul gtefov; în rândul 12, omega şi sigma, în cuvintele &~rrep; 
în rândul .. 13, pi Şi Cpsilont apoi pi şi rho, în acel.aş cuvânt 'ite-îtpU)i,teYov, 

ln rândul 12~ ntJ. vedern la fihea lui decât litera ,,:(". Metrul 
cere persoana a treia a prezentului lx_el, care se potriveşte bine aci. 

După textul acest.ei inscripfiuni sepulcrale, urmează două com-=
pendii, două abreviafiuni cu câte trei litere mal mari, împletife, aşezate 

una înlăuntrul şi .alta deasupra celei de a treia literă. 

Regretărn că din moJlve tehnice nu puten1 reproduce aceste 
două compendii interesante. 

La prima vedere s'ar părea că abreviafura întâia, care se vede 
în rândul 15, la 9 cm dela marginea stângă, esfe · monograma lui 
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Hristos. La o examinare mai atentă se vede ·arătiltă litera alfa în ju-= 
mătatea de jos a literei X, iar litera rho, ridicată mai suş Rână pe 
transversala literei alfa, şi tăind litera X în două jumătăJi, una la 
dreapta şi alfa la stânga, astfel el avtm de cifif XtxP sau x.aip. Ur„ 
mează 17 cm după aGeastă abreviaţiune, liferele îrnpleflf\! ~9.p. Litera 
alfa este aşezată înlăuntntl literei pi, iar rho se arată cu folosirea 
celei de a doua linii v.erficale a literei pi, şi c1:1 adăogarea semicer.= 
-eului în part-ea de sus a acestei linil verticale. Ne gândim că aceste 
compendii ar putea să fie o prescurtare p€ntru xaî.p(e ©)mp(ooeI.tcx), 
cuvinte pe care le găsim afâf de des pe monumentele sepulcrale 
ale secolelor de apoi. , 

Textul acestei inscripţiuni meb:ice arată forme ionice, în rândul 
5 prin cuYântul &·topavopkl)V, şi în rândul 7, prin -,tftÂc~. Fraza <ptAhJV 
'ttpliv 'ltpo~ ttVa pe care o citim în rândurile 7 şi 8, se găsesc în !im„ 
bajul grecesc de toate zilele (Pape, Griechisch:deutsches Worterbuch, 
'1864, II, 1255), nu înS"ă la Horner. 

·Cuvântul ~(otov din rândul 11, înseamnă, după .~poli. Lex 51, 
23. ~ (<tYlj ,'/.I.( tel. 1tpo; ~o.rqv. 1A legăh.1ră cu verbul S~!XYOW „perficio, 
c;onficio", îl găsim des la Homer. Vezi Ebeling, Lexicon homericum, 
I, 1, p. 428. Despre cuvântul 1te'lt{)°rot,t,svov, vez'i Pape_, l. c. II, 673. 
sub voce 1topw. 

Sinonime cu 1te1tpro1-1.svQv din rândul 13, sânt cuvinte ca !,!-Otpi:i., 

-~ ettJ.?.P?·~'J'1) (v:ezl Gundel, RE VII1 2622 şi uu.), 'Cox·1, atoi:i., &vii,~~-~
Vezi lucrai:ea lui S. Eitrem, Schicksalsmachte, Symbolae Osloenses, 
fasc. Xlll, 1934, p) 4î' -64. Cf. şi cuvintele ,,quisque suos pafimur 
martes" (Verg. Aen. VI, 743) şi articolul BoyaNce, Les deux dern.ons 
personels dans l'antiquite, Rev. de phil. IX, 193,5; p. 189. 

Dintre cuvintele aceştei înscripţiuni> mai apar)ine vocabularului 
hom~ric, verbul "ll.l'l{.A·,1~-x.av, în rândul 3. Vezi la Ebeling, Lexicon 
homericum L 2, p. ?'95. 

Cuvântul 1ta.'tp-~ din rândul 4 se găseşte în înţelesul de patrie 
în lexiconul homeric. Ebeling, 1. c. II, p; 14<. 

1n rândul 5, avem conî unctiunea ta, în l0c de 'X.d.!, , 
Textul acestei inscriptiuni din Muzeul de Constanta, ne arată că 

monumentul sepulcral aparţine lui Hermogeries, numit şi Kyzikios, 
Numele acesta este format după oraşul Ryzikos din Phrygia ad 
Hellesponfum, în Asia Minoră. 

Până acum cunoşteam numai formele de Ko~t<'il.oi; şi Ko~~Wl)v6<; 
-ca nume proprii de persuane. Vezi Pape=-Benseler, Worterbuch der 
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griechischen 'Eigenna111e11. Hermogenes nu şi-=a avut oare porecla de 
KoCbtto~ după origina sa sau după cea a F,amiliei lui ? Cert este că 
oraşele de pe coasta apuseană a Mării Negre au întretinut ' legături 

comerciale strânse cu oraşele coastei Mării Negre din . )\.sia Minoră,. 
între care de bună seamă era şi Kyzikos, cu cele două porturi bune. 
Vezi .Besnier, Lexicon de geographie ancienne, p. 256. 
Hermogenes, n11n1it şi Kyzikios, a murit cum trebuie să:i sosească 
fiecăruia veleatul. Şi Hermogenes nu era un oarecare: fusese în, 
patria sa arhon şi agoranomos. Functiunea de arhon o îndeplinise cu 
demnitate ( -Jsµ•,o,; din rândul 4). A. ţinut în cinste prietenia fată de· 
toată lumea şi s'a achitat cu glorie (i1tio1;ol; din rândul 9) ~) de 
această datorie. 

Nu este ceva. neobişnuit ca un cetăţean să fi fost arhon şi ago: 
ranon1os. 

Despre 11:ropry.vop.oc;, vezi J. Oehler, RE, I, 883 şi uu. In vren1.ea 
căreia aparţine această inscripfiune cetăţenii nu se prea îrnbulziau la, 
funcţiuni de Stat destul de costisitoare . 

.2\.cest monument sepulcral al lui Hermogenes a fost scos, odată 
cu monumentul dimodiilor, din partea apuseană a castelului III al va:· 
lului de piatră de lângă Palas: şi este de importantă pentru. fixarea, 
cronologică a zidului din care făcea parfe. 

Dacă momentele epigrafice ale acestei inseriptiuni ne cond. uc 
înspre jumătatea a doua a secolului al treilea după llristos, este clar 
că, până la utilizarea acestei baze sepulcrale cu inscripţie, în zidul de· 
apărare a valului de piatră, ca simplu material, a trebuit să treacă 

un tin1p rnai îndelungat, că abiEy după mai bine de una sută ani a 
putut să nu fie socotită ca o lipsă de pietate, transportarea ace-stei 
pietre sepulcrale, unde avea să fie aşezată alături de alte blocuri cio:· 
plite şi necioplite. 

Şi urmele unei alinieri se pot· încă desluşi pe partea stângă a 
eestei baze sepulcrale, ui1de profilul de · sus şi de jos şi mici părf ~ 

din suprafaţa scrisă au fost tăiate. · 
* 

• La un loc cu baza de calcar cu epigrama lui Hermogenes, a, 
fost adusă dela Palas în Muzeul din Constanţa, piesa care poartă 
numărul 189 al Muzeului. Este un fragment de calcar fără nici o 

1) Cf. adverbele ),«p.rcpwc; şi 1.rc:<pavwc; din inscripfia callatiană publicată de To, 
~ilcscu,_ Arch .,epigr. l>1illeilungen VI, 4, nr. 4 (ăyovolh1:'Y}ocxvtCL ),«p.rcpuu;; I [<i]p~avta. 
tlt!'jl<.<VWc;). 

• 
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urmă de margine pe n1c1 o parte. Marginea cioplită, la dreapta, nuY 
va fi fost departe de marginea neregulată a frânturei. Esie o bucată< 

fără1nată dintr'o bază similară cu cea cu număru] 188 al Muzeului 
din Constanţa. 

Acest fragment de calcar, care poartă o inscripţiune, are dimen...-· 
siunile : 41 cm. înăltime, 38 cm. lătime şi 25·5 cm. grosime. EL 
poart<l pe fata dinainte, litere de 2·5 cm. mărime, săpate cu destulă 
îngrijire . 

. Această_ 'inseriptie are 9 rânduri de litere. Ea ne arată pentru 
xi, în rândurile 4 şi 5, şi pentru omega în rândurile 3 şi 8, forme:· 
care, pentru inscr-ipfiile din Atica, sunt n.oui, în perioada între 30 î . 

• H. până ca1n pe la 50 d. •H., d11pă Larfeld, Handbuch cler griechi.:-· 
schen Epigraphik, II, 2, p. 484. Ele se găsesc mai des în perioadele 
de ~poi, peste anhlL. 120 el. H. şi peste 21 O d. H. (Vezi Larfeld~. 
I. c., p. 489 şi 498). 

De relevat este forma· literei theta, în ra;)durile ' 1 şi 7, care are 
în ~1ijlocul cercului o li11iufă, scurtă api<::af;ă. La fel e~te şi liniufa· 
horizontală între cele două hastae ale literei eta, care se găseşte la 
mijloc între aceste hastae fără să le atingă. 

Ligaturi avem de constatat în rândul 1, efa şi ny la x{)-·~v, în , 
rândul 4, mi şi epsilon, la (J,' e1ti, în rândul 6, mi şi epsilon, la~ 
µs, în rândul 7, ny şi. eta, la x.-x]Jt·,11·11tot, în rândul 9, e-ta şi rho,. 
la ~prot. 

In A tica, ligaturile sunt foarte rai;e în epoca ante=hadrianică. 
In vremea după impăralul Hadrian, se înmultesc considerabil exem.:- · 
piele de ·ligaturi. (Vezi Larfeld, l. c., p, 513). ' 

Acest fragment de inscripfiune este, după cuprinsul ei, o parfe 
dintr'un monument sepulcral, dintr'o bază cu inscripţie funerară ... 

I 
Vocabularul acestui fragment de inscripţie nu aparfine, limbei obiş.:1 

nuit.e, libere, de toate zilele. E l este scos din limba1ul poetic ş i nu•. 
v:qm greşi dacă afirmăm, că forma ac~stui text· d.e inscripHune a fost 
metrică şi că autorul acestor rânduri a finut să fie în stilul lui Homer~ 

ln rândul 1, avem dativul CX:AOXlt), fără iota adscriptum. Cuvântul, 
ă>..ox,:ic;, fo,art.e. qes la. Homer, înseamnă ,1tori consors, coniunx" •. 
(Vezi Ebeling. Lexicon nomericum I, 1, p. 87). 

Coojuncfiunea 1tp(v se găseşte foarte des la Homer (Ebeling,.. . . 
I. c., II, p. 224), la fel şi cuvântul O!Xtf.1,<0V din rândul 3. (Vezi Eb~z· 
ling, I. c., I, 1, p. 268). 

• 
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Iată figura nr . 2 a acestei inscriptiuni şi text·ut ei :-

1.·' ? 
1.• 1g, nr. -· 

x&r,v i,,).czct) ;'tf,tll vaca! t ·r cm. 
t1)ets o' ~ .. o t(Xorrr~ 
s110, o'l.i1,1wv vaca! T·5 cm. 
:,i. 's1tI ~e',1t~V vacat 6~5 cm. 
',;\),s:~ivopsl~'\I 
CXÎ JJ,S ~~.:!'.lzc;y 
~o: Joi.1\'Yjt(:i~ ~at'ltll . " t ::pt::J!X'J -' 1J!Jl0t -:tQ!():t 
t-lt asa 

\ 

In rândul 2. nu şfi1n cc să incepetn cu literde (t)GE. In rândul~. 
<U,·,inl\11 ~\',Yj s~ găseşte „i la Ho111er. (\Iezi Ebeling, I, c., I, 2, p. 1178). 

ln r.indul 5, este de in1portan1ă nun1clc oraşului Alexandreia, 
('.UC n:u po,llc fi d~c.it -. r,lşul Egiptului, cc1re aYea l"-gături strânse 
cotncr:Ltl~ cu oraşek d\? pe coa·la apuseană a 1'Iării Negre. Un 
'Thc,:,n, fiul lui PotJlllOll, din _:.\lcxJndrci,1, 3 rnurif in I\.alla.tis, după 
·tun n'-· ,lrJt:i stcb fun("rJră de tn.irn\or.i de -10·5 cm. înălttn1c. 29 
t:tu. l.'ltin\c sus. ~l.)·5 cn1. lJt1n1~ j('S ~i de o cin. gro~im..-:, nepublicată, 
c,trc ~ gas~şt~ .i.n in Pluzcul de .,ntichităli din I'langalia. 

I, r.1cdul t\ IJ inc\;put, arn pu11.'.l să n~ gândin1 $\ la )l(,t?]o:t 
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. !J,E ')l.~t'ioxov. Cf. Homer, Ilias XXI Vi 49 : t'Aîjt'OY ·ru.p Moip~~ .&uµov 
&eor.xv dv3pw1toţotv. Totuş n1ai des se găseşte verbul 'lt11.1:fux_sv cu un 
alt subiect. Vezi ra.l(.( 'l'.?:"tiaxev la Homer, Od. XI, 549. 

In rândul f, citim cuvântul x.,:}1t7v·q,o-~, care este obişnuit în 
limbajul paetic. La Homer îl găsim des. (Vezl E.beling, I. c. I, 2 658). 
Ultimul rest de literă din rândul 7 ne tradează mai degrabă un lambda. 
?e pare a nu putea fi litera alfa. Literele KAN0A nu le pot infelege. 
Literele rândului 8 sunt scrise mai rar, la ·distanţe mai mari, una 
dela cealaltă. Litera dela începutul rândului nu poate fi, după restur.ile 
păstrate, decât ut'l tau. Verbul EpECto este de re1ulă · fără augment la 
aorist. (Vezi Ebeling, 1. c. -I, 1, p. 4<3). 

In rândul 9 cuvântul ~r,,w;, la dativ, este cert. La Homer î 
găsim des. (Vezi Ebeling, l. c. c. I, 1, p. 548. 

In rândul 1 O, după litera thefa urmează un spatiu nescris de 2"8 cm. 
Am putea să ne gândim la 'l(.?:J,& {H:1[(pa.-::1.1]. (Vezi Ebeling, I. 

c. I~ 1, p. 565. 
Această'inscriptie prin tnomentele sale epigrafite se· aşează sub 

raportul cronologic. înaintea epigramei lui Hermogenes. 
* ,,. . :ţ. • 

In Muzeul din Constanta se mai găsesc şi fragmentele de in-= 
scripţii greceşti, pe care ni le arată flgura nr. 3 (cu 3 inscripţii aşe=

zate pe un bloc interesant cu cinci figuri omeneştl în relief, dintre cari? 
numai una nu este în picioate, ci este aşezată) . 

Fig. tir. 3. 

,,An.,lele /)ofirogei" XVI. 11 
• 
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Provenienţa acestor insc:ripţiuni fragmentare nu se cunoaşte , 

exact. Se şfie numai că au fost găsite in Constanţa. 

* 
'Fragmentul întâilea la stânga din figura nr. 2, cu numărul 7 al 

Muzeuhii de Constanţa, este de calcar, de 17 cm înălţime, 20·5 cm 
· lăţime şi 13 cm grosime, şi ne arată în trei rânduri următoarele litere, 

de 3 ctn mărime : 

' 

AKAltiC) 
OOPOtP 

X 
ln rândul 1, îna1ntea literei kapa, se vede o linie oblică, care 

fiind urmată de kapa, nu poate să fie decât a unui alfa, nu şi a unui 
lambda sau a unui n1i. 

In rândul 3, nu vedem~ înaintea lui X, nici un singur rest de 
literă. După rândul ac::esta nu se văd urme de alt rând de litere. 

Fragmentul acesta de calcar, fărâmat pe toate· părtil~, pare că 
are, jos, urme d~ margine lucrată. X[o:lpe] sau x[o:tpete] ? 

Inscriptia fragmentară a doua de pe blocul cu ;elief, din figura 
nr. 3, cu numărul 9 al Muzeului de Constanta, săpată în calcar, are 
20·5 cm înălţime, 25 cm lăţi me şi 15 cm grosime. 

ln patru rânduri se văd următoarele litere de 3·5_4·5 cm mă.rime: 
·O<I>I 
l:AN.TIE 
MBIQl:Q 

THt 
ln rândul 1, 2· 2 cm dela litera omicron, nu se vede nici o li: 

feră. Litera <P are fonna târzie de cerc tăiat în două, prin o linie ver„ 
ticală. După literele O<I> se văd resturi de litere, care nu se pot uşor 
preciza. După <I> ui:mează cert o hastă verticală (iota sau epsilon ?). 
După aceea, resturi ca dela doi lambda. Sau se ascunde aci un M? 

ln rândul 2, înaintea lui sigma, se vede o linie verticală, pro„ 
babil a unui H : ~09'.Vtl E sau ~ocxv-r:t z. 

ln rândul 3, se vede înaintea literei M, la înălfitnea acestei litere, 
un rest de linie ' orizontală. Dela un E? 

ln rândul 4, litera fau este certă. l nainte de · tau se vede sus, 
un rest de hastă verticală. După tau urmează două linii verticale şi 

apoi partea de sus a unui Ii, astfel că literele tl)i;; par a fi asigurate . 

* 
lnscripfia a treia fragmentară, din figura nr. 3, de marmoră, cu 
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numărul 18 al Muzeului din "Constanfa, are dimensiunile: 21 '5 cm 
înălfime, 15 cm lăfime şi 5·5 cm grosime. Numai sus se arată a parte • 
de cadru pufin ridicat, de 2·5 cm lărgime. 

Se văd şapte rânduri de litere, de 1 ·2 cm mărime : • 
fAOTE 
T.El'PA 

2 IOt.TO 
ONTAPX 

5 4JIA0tf10N 
K01'II 
Por 

In rândul 2, înaintea -literei T, se vede jos o liniuţă orizontală. 
La finea rândului 3, după litera omicrofî, se vede, jos, un în= 

<:eput de linie verticală, la fel şi la finea rândului 4, după litera X. 
Ih rândul 6, înaintea literei K, se vede, sus, o lin!ufă verticală, 

la foi şi în rândul <, înaintea literei" P. 

* 
Inscripţia de calcar, rupt în două, cu numărul 164 al Muzeului 

din Constanta, are dimensiunile~ 23 (9 + 14) cm. înălţime, 26 cm. 
lăfime şi 10'5 grosime. 

Literele au mărimea de 1 '4 cm. şi sunf, cu toată defectuositatea 
materialului, destul de bjne săpate. Vezi figura nr. 4 . 

• 

Fig. or. 4. 

Starea în Gare această inscripfie a ajuns l.a noi, nu ne lasă să 
o putem descifra în întregime. Loviturile cu un obiect ascu!it şi 

www.ziua constanta. ro 



• 

.. 

- 164 --

• 
diferifi agenti afrhosferfci au lăsat numeroase urn1e, sub care se 
ascund alocurea liferele inscripţiei . 

M\1lt se îngreunează descifraFea lor şi din cauza diverselor ligafuri. 
Am putut consfala ligaiurile următoare: In rândul 3, linia orizontală 
de sus a literei sigma este prelungită, ca să servească şi pentru litera 
tau, la fel,şi în rândul 1 O. ln rândul 5 esfe ligatura literelor N şi II. 
în rândul 6, N şi K, în rândul 8, N şi E, de două ori, în rândul 9, 
II, N şi E,. apoi N şi E. . 

5 

10 

lată această inscripfie franscrisă in majuscule ~ 

.ELIOi1orKAitlE 
ASArANO:ETOr KAIA 
EBAPAI • _ TOI •• TPI 
Ol KAil • . P .NIIO,\r 
NKAIL,,. • [[OA,/ 

.AlONO~E.ET EftKAl 
' • • I • • 

f!;UN l QNEl1IAI00NE~ -
or 8IINE(II]L\l00NEtL. • KOA 

O:ETOr ori:toor ETAEEIQ 
@I-IEOIAlfJO.E.E L 111.,. I. 

EL' A.--••• fIOA 

• 

Din punct de vedere epigr:afic mai avem de relevat că literele 
sânf apicale. Chiar litera alfa, care are liniuta de legăfură a brafelor. 
îndoită, poartă o căciulifă . Litera thefa are un punci în centrul cer~ 
eului şi are aproape prefufi11deni aceeaş mărime ca şi litera o.micron. 
La litera epsilon lini ufa orizontală din mijloc nu atinge linia verficală. 
Litera ypsilon poarfă, în punctul de ramificare a celor două brate, o 
liniufă orizontală. Literele xi (din rândul 4 şi 1 O) şi omega (din rândul 
8 şi 10) au forme târzii. Li1era omega are cele două capete înco,,
volate înlăuntru şi aşezate pe două liniufe orizontale, una fângă cealaUă. 

lnscripfia aceasfa are 12 rânduri. • . 
Din rândul 1 nu vedem decât un mic rest rotund, de 0 sa'u 

O, deasupra literei ~ din rândul 2,. 
In rândul 2, \ledem înainte de sign1a, sus, un început de hasfă 

verticală! La finea rându lui 2, vedem, jos, un început de linie oblică. 
In rândul 3, litera f nu esfe sigură. 

ln rândul 4, după s~ctpo:n urmează un spajiu pentru o literă, şi 
apoi două linii paralele orizont ale. 

• 
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Am putea oare să citim aci e~11.pa.([v]:to, in loc de E~lj(?IXLvsto? 

In rândul 6, a. şaptea literă arată unghiul , stâng, ca dela un 
delta~ apoi o liniufă oblică sus. La finea rândului 6, se văd două linii 
oblice, una după eeaia!Jă. 

I,a finea rândului r, se vede, după alfa, sus, un început de 
linie vertie:ală. 

In rândul 8> 1ifera a cincea are o hastă verticală. La finea 
acestui rând se văd, după ypsîlon, două linii_ orizontale paralele, ca 
dela un sigma, şi apoi încă o linie orizontală, sus. 

In rândul 9, litera înainte de lambda, are o hastă verllcală. 
In rândul 1 O, resturile celei' dintâi litere, ne indică pe kapa, astfel 

că sî])(;oi:1,00 oyoooo rămâne cert. 

fn rândul 11, a opta literă arată formă rotundă. La jumătate de 
omic;.ron se vede o linie oblică. După litera sigma se pare a urma, după 
resturile păstrate, alt sigma, apoi sus, resturi de două llnii verticale, apoi 
partea de sus a literei kapa, şi iarăş resturi de două linii verticale, 
un rest jos, celalalt sus. 

In rândul J 2, după capetele de sus ale literelor păstrate, credem 
.a puf ea citi btri.[ ·J-] too, irOA. 

tn rând urile 8, 9 şj 11, citim ; i 1t1 ),li'}tJv. 

·~ 

" 
Fig. nr. 5 . 
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Figurile nr. 5 şi 6 ne arată Elouă caprtele de f tot t-ârzii, încă 
nepublicate, din Mu.zeul din Constanta. 

Fig. 6. 

T. Sauciuc..-Şăveanu 

Cer11ăufi, 1Voembrie 1935. 

' 

• 

• 
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RECENZII 

Tud9r, D. : Ui1 11ou mo1wmei1! al cavalerului /rac descoperii la Tomi (în 
,,Cronica numismatică şi arheologică" , anul X(, 19:35, tip. Gobl Fii, Buc, 1935). 
Monumentul a fost desceperit la Constanta împreună cu alk douil piese arheologice 
şi este ast!izi în posesiunea d:lui V. Cana rache. Este o placă de marmoră albă, 

. ls.mg,'î de o,sr m.. înaltă de 0,45 m. şi gr'oasă de O,Oi"5 m., ciupită pufin la bază şi 
cu rupturi ÎA figuri. Repre:2,int~ u11 cavaler care înainteiJză domol privind spre speetator 
şi finând în mânil o pateră, îmbrăcat într'o tunică până la genunchi, peste care e 
prinsa cu o Cibulă rotundă o mantie umOată de vânt şi terminat,'!' cu doi ciucuri; părul 
îi e în şuvite mari căzând pe spate, iar piciorul drept, probabil cioplit izolat şi prins 
cu un cui de bronz, lipsll'şte. Calul are coamă bogalil, picioarele s!ipate liber {dreptul 
dinapoi e rupi), capul ridicat spre dreapta şi tu o expresiune de mare atenfiune. Sub 

pântecele calului este schif at un câine atacând un mis1ref care se apXră. In fafa că= 
Lă'rejului e un mic altar cu profil dublu, iar înapoi un arbore scorburos cu şaple m~: 
mJnund1i de frun2e, fiecare purtând câte un fruct (mere?). ln jurul pomului e înco.

lilcit un şarpe care pare că muşcă frâul calului. In dreapta plăcii e Cybele aşezată 
pe o cathedra cu speteaza lată şi intre doi lei cu gurile deschise pe cari îşi sp~jjină 
braţele; e îmbrăcată cu un chiton şi un himation legal.e sub bust cu ri cingiiloare 
simplii, pe cap un.văl c'e cade pe umeri. Ca şi cavalerul, ea are fafa ovală, molatecă, 
iar nasul, gura şi ochii frumos rotunjifi. Poartă în dreapta o pateră şi în încovoetura 
braJului stâng un ·fympanon. După specialistul Kazarow, monumentul cavalerului trac 
ar intra în calegocia A: cavalerul înainteazil domol spre pomul cu şarpele, cânele 
luptă cu mistreful etc. Deşi cavalerul şi Cybele suni populari la Torni, asocierea depe 
acest monument e. cu totul nouă, ceeace face pe autor să creadă că el a fost ridicat 
înt'un templu al. Cybelei; altfel, obişnuit, ea era reprezentată împreună cu Dioscurii. 

Tot interesant este şi numărul şapte, foarfe ri'lspilndit în cultele orientale, ca şi în 
monumentele mithriace, thrace.,.mithriace ori cabire. Din punct de vedere artistic se 
deosebeşte mult de celelalte monumente ale cavalerului trac descoperite la Torni Şi 

dacă nu e cel mai fiuntos, este cel puf.in printre primele şi legat de o puternică in.,, 
tluenjă helenistkă. Epoca în care a iost sculptai ar fi mai curând sfârşitul sec. I 
decât începutu! sec. II d. H. Dan Iliescu 

ii' .. ,,. 

Dr. H. Sarafidi: L'bisloire de l'evolulion de la Medeciue eu Dobroudgea 
{extrait des Comptes rendus du Congres international d'f!istoire de la Medecine 
\~eance du 12 Septrmbre 1932); I01pr. ,.Lupta ", Buc,arest, 12 p. in 40). Săpăturile 

fiScute în Dobr~ea au scos la iveală ~numite dovezi privitoare la . practica medicinei 
în aceste pătfi. ]11 epoca preelenislică, Gefii şi Dacii aveau nofiuni din medicina 
preistorică. Dealtfel, Thracii adorau în Zamolxis, iar Sciţii în A.baris, divinitilti me: 
dicale. flerodol povesteşte c;i pri1J1ii medici în Sci!ia minor! au fost preofii:vrăjitoci, 
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fa cari apela~ în caz de boală regii Scifilor şi descrie un număr de practice medicale. 
Vechii locujtori ai DobrGgei uzau de toate medicamentele obişnuite epocei, atât ale 
medicinei vrăjitorilor cât şi ale agentitor fizici şi galenici. 

Dela mediGina preistorică trecem la medici11a prehipocralică „ colonii.lor gre"' 
ceşti, fundate spre secolul VI a. H . Prezenta blilor şi palţsfrelor în săpăturtle aţ~stor 

flf colonii sunt indicii sigure despre existenta în aceste locuri a medicinei şi medicilor, 
măcar cJ în inscripţii nu găsim menfiuni în acest senil'. Templul lu, ApoUon Iatros 
la Flislria a trebuit să fie servit de preoti. cari în ace!aş timp erau şi vindecltori de 
boale; iar instrumentele chirurgicale găsite în săpăturile dela Dionysopolis sunt şi o 
mai bună dovadă de existenta medicînei pr,ehipocratice. S 'au găsit apoi 1n diferite 
tocuri şi instrumente de farmacie, 

'Epoca domi11a/iu11ii 111adkio11e11e n'a lăs ai nrci o urmă în această privint~. 
precum nici aceell a .slăpâ11 irii roina11e (Ovidius se plânge de lipsii de medici şi 'că 
a 1rebuit să..-şi îngrijească singur, cum putea, pieuresia· şi frigurile de car,e suferia). Nici 
epoca bizal!fiJJJ n'a fost mai fericită din punct de vedere medical ; numai târziu, in 

vremea stăpânirii turceşti, prin sec. XVII şi XVIII, încep să apară câtiva medici , 
dintre cari unii erau călători Din secolele XVIII-XIX sunt multe mărturii privi" 
1oare ta boa!e!e contagioase, care au decimal populatia Dobrogei şi care se datorau 
deselor invaziunj şi răsboaie ruso„turce. Abia cu i11slafar ea slăpâ11irii româ11eşli, Do.
brogca a luat alt asp~ct : s 'au organizat serviaii sanitare, spitale, infirmefii, farmacii 
şi s'a finul în deosebită grijă s~nălatea popu!afiei. Ceeace s'a realizai până în prezent 
{autorul enumără toate îmbunătăţirile) e cu totul deosebit de ceeace a fost înainte 
de 1878. 

Comunicarea d.rlui S .irafid i prezint ă un deosebit interes -pentru is to ria medi" 
cind î1l l<omânia; es te, \n acelaş timp, şi o bună călăuză Pfntru eercet.:irile viitoare 
prin con$liinciozitatea şi obiectivi lalea c,are se desprind din întreaga lucrare. 

D;in Iliescu 

Ion I onescu ; ,, ~ai, G hiuve11/ia. !" \Tip. ,,Lucrătorii .-isodaji ", Conslanfa, t ()J<f ; 
88 p. in il\ cu 14 fig. în text). Nu anunjă nici o primejdie; ~ doar titlul glumeţ al 
und monogr.:ifii a satului Chimogeni (fost G:11iuv,mlia). Dup~cc înşir3 pe scurt l>!"' 
gtnddc privitoare l.1 întocmire-a s;itului, se opreşte la adcvăn1rile istori~ : ,, Dupl 
lupt~k lui Bai.12id cu 1'1ircca ~I 1"111rc, Turcii dii primii vr.?o 30 de familii t;!t5reşti 
din 1..' rimciil şi h:.-,1u iiŞ\."Ziil în punctul numit „Ghiuvtn!ia.; aroi, dup:î r,'ishoiul di n 
18c.-î8, s'aµ .tkut dou.'l inc.;rcări de colonizare cu Români, dar făr._.'l succes; în 
sfâ~lt. ,1 treia coloniµr~ s'a [,leul cu Românii din com. C hirnogi (Ilfov). Ndnfele-,, 
gerlk duse intoc Români şi Tătari au dus la un fapt in1.portant : T:îtarii au început 
,1 pJr;isi l.°0Dllll\J, ill cât până in 19 Io au r~mas doar 10 familii; dar- şi acestea au 
p:\rfisit "atul de t11ama r~:;punderilor p·~ntrti stricăciunile cauzal>! go.spodlriilor Româ, 
11ik1r in tln\pul c.Ssboiului. Ca toate ctomundc Jomânl:şli din bobt~,gca, a avut şi 
lihtuV('nlÎa m1.1lk de suferit in timpul r.isbciului, in cât a trebuit fotul luat dela capă!, 
p~ntru <l ?'~ aiung•! la ;;tar\'!\ rd aliv inOo,i~are de azi. 

-~ut~rul $.: -,c;up.1 mai di!partc cu d1oscrierca fi-zici'.\ a comunei: aşe7.a rca, plamd. 
p,nn.in!ul, dim,1, intindi:rc,1 tcxit-,rktl:i "i popu"latia, Trece apoi la sl.irea ccvnomicl: 
.~•rkullum • .:-,mu11icatiile. C,mu:rlul şi instiluliilc com..-rci.1lc loca.le. InfM i~cază framl 
s.11.:nil-,r l<>culnt.i • .:-cu.p-1tiik şi portul, pentru a s~ opri l.x :.lJr(;.1 m„rnl ,i, culturall $l 
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socială, unde dă un loc de cinste obiceiurilor în diferite ocaziuni, cele mai multe t 

transplantate din lacurile de origină ale locuitorilor. Autorul sfârşeste printr'un apel 
către pătura intelectuală şi educatoare a fării, cerându.-i să iubească poporul şi să: 

tlesvolle calitătile; ,,dar penfru a iubi poporul, lrebue· să.:! cunoaştem pe orice cale, 
şi mai ales prin monografii". 

Această monografie, fără să aibă pretentiunea de a fi desăvârşită, este neapărat 
o încercare frumoasă, mai ales prin scopul ei; şi bine ar fi dacă de astfel de inifia: 
tive s'ar molipsi câ.l mai multi cărturari ai ~alelor. Ceeace 'trebuie avui totdeauna în 
vedere esle un plan bine stabilit, iar folosirea materialului să se facă în spirit strici 
,obiecliv şi arătându.,.se exact isvoarele de informatie. Dan Iliescu 

Stoian, Al.: Caramural (Ferdinand 1), monografie. (Tip. "Albina", Copstanfa, 
1935; 56 p. în 80 cu 28 fig. în texl). Lucrarea d:lui Sloian este una din încercările 

frumoase, care ar trebui întinse asupra luluror localil0ăţilor dobrogene, mari şi mici. 
Importanta acestor monografii e recunoscută cu prisosintă şi de nimeni discutată as.,. 
tăzi. Autorul începe cu un isloric a 1 satului pe care, după mărturia bătrânilor, î l 

crede întemeiai de cel putf n 300 ani de căire t.1ural cel Negru şi populat' cu Tătari 
din Cdmea; iar după informafiile culese din călăloria lui Eulia Celebi, vechimea ~a.: 
!ului ar pulea atinge chiar 400-450 ani. D.,-J Cergău, institutor în Constanta, ne 
informează că salul ar fi fost clădit pe urmde unui „ Vicus Clemenlinus", după cum 
reiese dintr'o inscriptie inedită, prin care părintii pomenesc pe fiul lor „Dumis". Intre 
neamurile aşezate ulterior, autorul pomeneşte pe Cerchezi, ale căror urme de aşezări 
se văd în ,,ceair"; aceştia s'au 1isipil de muli, căci la 1870-72 Asan Abdulah era 
singurul lor reprezentant la „Caramurat. Intre 1879-1880 s'au aşezai aici familii de 
Români transilvăneni şi Germani din Crasna, jud. Cetalea ... Albă (după d„l George: 
seu: "Coloniile germane în Dobrogea", An. Dobr. 1926, Germanii suni şi de aiurea, 
din Cherson şi Caraibil ş1 o parfe au emigrai în Dakota şi Argentina). Astăzi sa: 

tul este împărfil în trei cartiere deosebite: românesc, german şi tătăresc, cărora li s'a 
adăugai satul model Ferdinand I, un centru de .experienţă pentru intensificarea şi 
valorificarea agriculturii şi creşterii vilelor. In mod sumar şi uneori cu lacune, autorul 
se ocupă de aşezarea salului, populatiunea (regimul proprietătii, nafionalilalea, religia, 
portul, obiceiurile, cultura şi aria), viata (locuinlele, hrana, viata casnică şi sociţ1lă, 

mişcarea populajiei), institufiile publice, ~bogăţiile şi sfârşeşte cu clima, capitol a l 
cărui loc nu este ales nimerii. Cu privire la bairacul Tătarilor, toi d„I Cerg;iu ne în: 
formează că el nu este un obiceiu local, ci este răspândii şi în satele vecine. Suni 

interesante amintirile din cap. bDin viafa_ J.1oca11ilor4, , ca şi • Viafa la stână", în 
care bine ar fi fost să se fi stăruit mal mult. Ca şi celelalte sale dobrogene, Cara..
muratul a avut de suferit multe pierderi materiale în timpul răsboiului, mai cu seamă 
cartierul românesc; deşi Germanii sunt mai numeroşi, răsboiul n 'a stins dintre ei 
decât 15 vieti, faţ,1 de 100 ale Românilor căzuţi pe câmpul de luptă. Mai- departe, 
autorul descrie sumar cătunul Oituz şi mai pe larg satul model Ferdinand I. La 
sfârşii dă, la pag. 52, trei exemple de folk lor românesc.:: cântec, urare, strigături ; iar 

la pag. 53-54, folklor german: nunta, înmormântarea, !lirigoii, proverbe, ghicitori, 
emigrare, un cântec. Intr'o nouă edifie, desigur că autorul ar putea iinbogăji mono.
grafia şi cu alte informafiuni, înlăturând lacunele pe cât posibil şi pJstrându.zse în 

cadrul obiectivităţii slricfe, singurul şi totdeauna de recomandat. • 
Dan Iliescu 



, 
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Max Vasmer. _, Osteuropăiscbe Ortsnamen. Acta el Commenl<!liones Uni..
versilatis Dorpatensis. Humaniora B Ia, Tarlu 1921, 16 pag. (Articol scris în 
limba germană). 

Intre alte numiri lopogr-âfice din Răsăritul Europei autorul caută să explice 
numele m. Negre. După părerea sa num.ele grecesc al M. Negre „Uovtoc; Eu;otvos" 
ar fl o transformare efimologico„populară a unei numiri iranice, anume ar proveni 
dela cuvântul iranic axsaena = de culoare î11chisă. Ae din limba irană se redă în 
greceşte prin .st, de ex. cuv. grecesc Ilapii8.\0oc; dela cuvântul iranic pairidaeza. 

. Deci cuvântul iranic axsaena ar fi c,-;stvoc; (= neospitalier în dialectul ionic 
cel mai răspândit pe marea NPagră), care mai târziuJpe bază eufemistică, s'a schimbai 
în soţtLYoc;. 

Numele de Pannonia ar veni dela numele unei localităfi 
mlăştinos). 

* .y. .:f. 

„Pannona" (= oras 
Şlemco Rom\in 

D. Rauser..-Cernousova, E!ude geofogique du lac Soleny dans la baie J{rou: 
glaya p1·es Sebaslopol. (Bulletin de !'Academie des Sciences de l'Union des Re.
publiqµes Sovieligues. Ill Serie. Classe des sciences phisico:mathematiques. Lenin-=
grad 1928. pp. 273-298. (Cu 7 figuri). Articol scris în limba rusă, cu un rezu.,. 
mat german. 

Lacul Sărat, un lac relict, e despărfit de Mare ptin un perisip îngust de 40 
m. şi s'a formal dinlr'un laguno:!iman, astupat la gură. Ţărmurile lacului suni for: 
male din calcar sarmatic şi sunt joase. Fundul lacului e orizontal. Talwegul lacului 
se coboară spre Mare. Adâncimea predominantă e 1 m , iar cea maximă, de 103, 
cm, se află 30-60 m. departe de perisip . . 

Sedimentele lacului constau din nămoluri. Grosimea lor cea mai mare e 2,8 
m. Nămolurile se împart în 6 orizonturi. La suprafafă avem un nămol negru ( 7 -12 
cm.), întrebuinfat pentru scopuri medicale. 

Toate aceste orizonturi cup1ind în canlilăfi mari 4 specii de moluşte autohtone: 
Cardium edule L., Syndesmya ovala Phil., Jfydrobia ventrosa Mont. ~i S etia va/,, 
valoides Milasch. 

In sens vertical, fauna arată în fiecare orizont o anumită deosebire foarte con" 
stantă. Schimbările formei observate la C. edule, în cele şase orizonturi, se pot atribui 
schimbărilor condifiunilor de viată (creşterea salinilăfii şi secarea lacului). 

* 
Şlemco Roman 

.\t "' 

B. Fedorowicz, Sur Ies /errasses dans Ies vallees de;; f/euves l{a/cha el Alma 
en Crimee (avec I fig.). (Bullefin de !'Academie des Sciences de l'Union des Re.,
publiques Sovietiques Socialistes. Vil. Serie. Classe des sciences phisico.-mathema: 
tiques. Leningrad 1929, No. 3, pp. 311-321). (În limba rusă). 

Multi autori pomenesc despre existenta teraselor în Crimea ;, totuşi, numai îrr 
linii generale (Pallas, Borissiak, Golovkinsky, Socolov, Toula, Andrussov). 

Autorul studiază depozitele vechi fluviale, care se găsesc la toate râurile din 
Crimea, dar cel mai bine reprezentate sunt pe valea Katscha şi Alma. 

Valea râului [\a/se/ia. - In cursul superior, unde Katscha· curge într'o vale 

îngustă şi adâncă şi unde are loc o eroziune puternică, numai în unele locuri s'au 
păstrat rămăşiţele teraselor fluviale. Aşa, prundişuri şi pietrişuri bogate găşim pe 
malul văii între loc. Kousch şi gura râului Ciuciun - liga. leşind din munfi, valea 

, 

\ 

f 
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râului se lărgeşte şi e acoperită în toată lărgimea ei de pietriş, peste care rătăceşte râuf: . 
Numai în dreptul localilălii Ulu - Sala a lbia râului e mai fixată şi pietrişul dela-· 
marginile văii e acoperii de nisip. 

Int.re localitatea Picka şi Kosch,..Degerman râul laie al doilea masiv din Crimea, 
Înalt de 420 m. peste talwegul aciuai (600 m. peste nivelul Mării). Aci Katscha, 
laie un canon adânc în calcare massive şi marne compacte ale cretacicului superior· 
şî eocenului mijlociu. 

Ieşind din calion, râul înlră în zona marnelor argiloase d in orizontul barlonian 
(eoc. superior), uşor erozive. Pe această portiune râul lasă multe ' terase vechi foarte 
bine păstrate şi desvollate. Mai departe, la vale, râul se îngustează, laie formaţiuni. 
oligocene, apoi calcare miocene, în care se infilirează o mare parte din apa râului. 
Pe această porţiune n'avem terase. · 

Profilul transversal, făcut pe valea râului Katsclia, între loc. Teule şi dealul' 
Eghis=Oba, scoale în evidentă următoarele terase, începând dela : 

• 
Lunca iJJu11dabi/ă1 care are o l~rgime de 15- 25 m. şi e acoperită de pic" 

trişuri (diametru de 5.-1 O cm.) formale din calcarele jurasicului superior şi gresiile 
triasice şi ale jurasicului mijlociu, dcsvoltale în cursul superior al râului. 

1) Terasa ]:a, situată la 1-2,5 m. peste talwegul actual, apare pe unul sau 
pe ambele maluri. E acoperită de aluviuni nămoloase, cu intercalafiuni de pietriş în 
formă de lentile. Lărgimea ei, împr~ună cu albia în dreptul loc. Teule, e de 320 m. 
şi abia mai jos, la vărsarea râului Ciunuk-=Su, se lărgeşte până la 620 m. 

2) .4. JJ„a terasă se întinde imediat deasupra primei, despărfită de ea numai 
printr'o pantă abruptă. Altitudinea ei mijlecie deasupra talwegului e de 10 m. E des„ 
voltată numai pe malul drept, cel Jllai bine tntre Kosch-= Degherman şi Topcekoi 
unde formeaz.'i o ~uprafaf ă netedă, uşor aplecată spre râu. E formată din prundiş 
mare, necompact, până la 25 cm. în 

1
diametru, alternând cu nisip şi nămol. Gro..

simea ei e de 4-5 m. Conslitujia · petrografică a prundişului e aceeaşi ca în albia 
râului. Deasupra terasei de pietriş zac, mai aproape de pante, deposile (,,suglinki •) 
marnoase d iluviale puternice (până la 9 m, la KoschrDegherman), care îndulcesc 
relieful. 

3) Terasa ,1 IJJ:a se află lot pe malul drept al r. Katscha şi se întinde între 
Kos:h: Degherman şi kurganul Egis:Oba. E formată din pietriş mărunt şi prundiş,.. 
mai mare. Diametrul fragmentelor, în n1ijlociu, nu e mai mare de 10 cm. ; câteodată. 
ajunge până la 25 cm. A fost supusă denundării ; de aceea grosimea ei initială nu 
e cunoscută. Totuşi, ca nu trecea de 2 m. !nălţimea terasei peste talweg _este de. 

18-20 m. pe malul drept. 

4) Terasa a ]V:a, foarte bine censervată, joaca un mare rol în relieful actuaf 
al regiunii. Se află pe malul stâng, la altitudinea 1elativă de 30-:38 m . (în miji. 34 
m.). Grosimea ei : 1,5 -2,5 m. Pietrişu l e rotunzii. . Diametrul fragmentelor de 30. 
cm. nu c o raritate. 

5) Ter<1sa a v,..,1, mai înaltă, s 'a păstrat numai pe trei holmuri:marlori, situate 

în centrul văii longitudinale, pe malul drept al r. Katscha, pe ambele dealuri : pe. 
Egis.-Oba la 164 m . alt. abs. şi pe Uzun Sirt la 162,8 m. alt. abs. Altitudinea ei, 
relativă se schimbă dela SE spre N\v', dela 60 m. pe K11rga•1ul Egis:Oba la 64 
m. pe dealul Egis.-Oba de Nord şi mai departe la ZO m. pe muntele Uzun Sir!-. 

• 

• 
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De aci rezultă că panta aceslei lerase e mult mai mică decâl la râul actual. Pietrişul. 
.a caru1 grosime .vanaza, Ctl strai, între 2-3 m., e frumos rotunzit. Diametrul predo.
minant e 7-10 cm., dar suni prundişuri şi mai mari. 

Dacă la înăltimea relativă de 70 m. a terasei \I V ,a adăugăm încă straiul de 
.sedimeute, gros de 20 m., din albia actuală a râului. alunei obtinem o amplitudine 
de 90 m ., rezullatul activilăfii r. Katscha. 

Valea râului Alma prezintă acelaş aspect. 
Aci terasele s'alt păstrat şi mai bine decât la r. Katscha şi aceasta nu numai 

pe portiunea văii longitudinale, dar şi mai sus între Karagac şi Beşuia. Cel mai bine 
desvoltale suni terasele în reg. gării Alma, unde r. Almalşi.-a adâncit valea in mar: 
nele moi ale eocenului superior. 

Panta albiei actuale c_oboară, în reg. gării Alma, dela cota absolută de 206 
·m. în dreptul cătunului Kun, Teimez (5 km. mai sus de gară) la 128 m. în dreptul 
loc. Alma„Kermen (la 5,5 km. mai jos de gara Alma). Lărgimea văii oscilează între 
20-45 m. în timpul inundatiilor anuale din timpul iernii şi primăverii, râul cară 
pietriş de un diametru până la 20 cm. Diametrul mijlociu al pietrişului variază între 
4-1 O cm. Compozifia petrografică: gresii triasice şi jurasice medii şi calcare ale 
juraşicului superior. 

Sondagîul făcut în 1925 în albia r. Alma, la 2 km, mai sus de gara Alma, 
.a dai următorul profil a I depunerilor fluviale : 

1. Prundiş şi pietriş fin . 
2. Argile plastice verzui 
3. Pietriş fin . 
4. Argilă verde . • . • . 

. 
• 
• . . 

. 2,90 m . 
. 0,62 m . 

• . 1,83 m. 
• . 1,68 m. 

I) Prima Ier asă, sau lunca neinundabilă, e acoperită la suprafaţă de aluviuni: 
;gros. 1-1,5 m, cu intercalafiuni de pietriş şi nisip fluvial. Se ridică peste talwegul 
actual în mijlociu 2 m. Lărgimea ei, pe toată suprafata marnelor moi bartoniene, va:· 

riază între 500-800 m. 

2) A doua lerasă s'a păstrai numai pe malul drept al râului, între satul Oi.
sunki şi calea ferată. Inăltimea ei peste ta.Jweg e de 8.-9 m. Se compune din pie;, 
·triş, de un diam'elru de 5-8 cm., a cărui grosime ca strai e de. circa l m. 

3) Terasa a IJJ„a se întinde numai pe malul drept, la înăltimimea de 20 m. 
peste talweg (colonia Bazarcek). Grosimea ei e de 1,5-2,5 m. 

4) Terasa a JV„a e desvoltată mai ales pe malul drept,. dealungul liniei de 
-tale ferată, -în· !inului gării Alma şi mai departe spre Oisunki. Allitudinea ei mijlocie 
peste talwe.g c de 30-40 m. E formată din pietriş de un diametru de 6- I O cm., 
şi a cărui grosime, _ca strai, variază între 1-2 m. Spre cumpăna apelor terasa aceasta 
se urcă treptat, formând o pătură care acopere ca o mania muntele Kisil.-Djar 

5) A v„a terasă e desvoltală pe malul stâng şi .se distinge foarte bine în relief 
pe toată întinderea între cătunul Kun„ Taimez şi calea ferată. Allitudinea ei e de 
53.-60 m. -peste lalweg. Mărimea pietrişului cel mai frecvent e 10 cm., dar atinge 
uneori 30 cm. şi mai muli. Numai pe alocuri terasa e acoperită de o pătură subtire 
de sol ; cele mai adeseori pietrişul se află direct la suprafafă. Grosimea lui atinge 
-4-6 m., alternând cu intercalatiuni de lut şi nisip fluvial. 
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6) Terasa a Vl:.a reprezintă altitudinea absolut'> de 284 m. deasupra cârciumef 
„Priatnoie Svidanie", la 3 km. spre NE de gara Alma. Altitudinea ei peste talweg 

e de 96,7 m. 'Terasa aceasta, format.'i din prundiş marct, repreziut.1 un platou mai 
întins, cu o înclinare uşoară spre NW şî fornJează o parte din cumpăna apelor între 
Alma şi părăul Bulganak. 

7) TeriJ$a a Vlf:.a, care numai condi(ional poate fi numită terasă, formează 
platoul Kisil Djar (330,i 1n. alt. abs0l.) care s11rveşle drept cumpăna apelor între r. 
A.!ma şi păr. Bulganak. Se ridică peste talweg cu 160-170 m. Platoul acesta e 
format din rrundişuri mari, care alternează c~ terra cosa (Kraii11ozem) pliocenă a lui 
R:. K. Rocht. Grosimea acestor depuneri atinge 35 m. For-marea acestei terra.,.rosa şi 
a prundişurilor e legată de o fază continentală şi de un climat cald. 

Co,iclu2ii. ~ /11 ge11eral, in Crimeia deosebi1n frei cal.egorii de terase i bine
dislillc/e. 

I) Supra/efe din prulldiş şi pietriş, lormâ11d pături puternice, 1.ufi11/rer11p/e, 
u:,:,r 1nclinate şi care înconjoară munfii. Aceste'i sun! desvollate mai mult in Grimea 
de Uăsărif, în raionul Karasubaz,arsk şi Sterokremski. In vr~mea actuală ele sunt 
erodate şi formează suprafefe 11fftede, rate s~rvesc ca cumpene ale ape/or Oompo.,. 
zifia lor petrografică depinde în întcegi·me de cea a munfilor înconjurători; iar ve; 

cbimea lo't, fo mu}fe cazuri, pe baza alter11,;1tiunii ţt1 terra r,osa (în oraşul Stary.j Krem, 
pe muntele Kisil=Djar, în gara Alma etc.) po.aie fi socofifă ca plioce11ă. 

1I) "Terase în formă de acoperişuri, care cad în pantă repede şi care se for.= 
mează deseoci din denundarea suprafetelor plioc11ne. Suni răspândite pe pantele văilof, 
mai ales ale pâraieler actuale cu revărsări puternice. A.şa suni terasele Sudacului, 
care sunt socotite de N. I. Andrussov ca formatiuni continentale semiaride ale epo,.. 
celor interglaciare. 

III) Terase /Juviale, formale din pietriş frumos rolunziJ, desvol!afe pe văile 
râurilor mari şi avâtki o inclina,e paralelă cu J4l,.,eg11J acfuaf. Sunt legate prin for, 

marea lor de perioadele mai umede ale epocil0rglaciare, (după P. A. D1voilsche11ko). 

La majori/alea râurilor di11 Crimeia găsim două sau chiar /oale trei grupele 
de lerase, din care ca(tză se iilregisfrează w 1 1wmăr f11semnal de terase, câteodată 
până la r. ,Răspândirta lor 1n văile Orimeei ne„o arată t~bela ală tu t.ată, unde, pentru 
comparare, s'a adăogat o tabelă asemănătoare, făcută de 13. L. Litschkow pentru ba.,. 

sinul de N şi W' al M. Negre. 

In ce priveşte aplicarea scării lui Deperel I a terasele fluviale din Crimeea şi 

în general, la terasele M. Negre, problema aceasta deocamdată nu poate fi rezolvată 

deoarece nu s' au făcut încă cercetări' sistematice şi amănun(ite în această privinfă . 

Prima încercare de a se stabili analogia terasei tirrheniene din Mediletana cu cea a 
IVI. Negre a făcut"'o 1. AndrusS@v. 

Paralelizarea teraselor fluviale din Crimeia cu eele ale M. Negre e îngn::uiată 

din cauza că te1 asel6 Mării sulll răspândite mai ales pe peni11sula I'i.erci, unde ele 
su11J foarte dislocale. Fiecare dintre acestea se al7ă la diferite niveluri, odată peste,
~ltă dală sub 11ivelul J.1ării. 

Şlcmco. R~man 
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Schema răspândirii feraselN fluviale în C rîmeia şi basinul 
lor peste lal 
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L Berg. Sur /'origine des eleme11ls sepie-11/rlonaux dans la faune de la mer 
\ 

Caspienne. Comptes Rendus de l'Acadtmre d;:s Sciem:es de l'lJnion de Republiques 
Sovietiq11es Si;>cialisteş . Len,ingrad, 19 28, No. 7, pp. !Oi -1 12. {Io limba rusă). 

In M. Caspică găsim un numiir de f-0rme nordice, care nu armonizează cu, 
aspect1:1l general al faunei caspice. A.ceste suni de două tipuri : unele care suni proprii 
n1:1mai M. Caspice, altele care sunt comune 'M. Caspice şi M. Negre. 

Iată lista formelor 11ordiceproprii nw11ai lv!. Ca.spice şi care uu se găsesc de: 
Joc 1n basi1Jul Nl Negre (~ Azo,-v) : 

1. Sieuod/:Js leucichtys Glild. 
2. Lin111ocala11us grima/dii (de Guerne). 
3. Mysis caspia Sars şi lv!. microphlhalma Sars. 
4. Gammara<ta11U1us foricalus caspius Grimm. 
:5. Pollloporeia 1nicroph1ha/ma Sars-,. 
o. Pseudolibrofus Delia Valle. 
c. €'Jiiridotflea enlomon caspia Sars. 
Tipurile 3, 4, §, 6 şi 7 trăesc în partea de Sud a M. Caspice, la adâncimi

de 500 m. 
ln schimb Salmo /ruf/a labrax Pallas se află atât în M. Caspică cât şi in 

M. Neagră. Cwn au ajuus acwe forme nordice iu M. Caspică? S'a susJinut că 
datorită legătu rii c,:e există intre M. IngheJată de N.ard şi M. Caspică lSars G., 
Ekman Sv.). Autorul combate această părere, ·invocând faptul că ka11sgresiuuea ara/o" 
caspică dln quaferuar (timpul, când au putut pătrunde aceste forme, nordice în M. 
Caspică) n1,1 trecui spre Nord mai departe de linia Ţari/ill- J(amescl1iti lin,ăl!imi 
paleogene) .şi anume p. l. allifu,diuea absolută de 40 -4a. m. (duţ?ă PraW'."OSlawlew 
60 - 654 m.). Pe /ărmuri/e J. -4.ral dfţ)Ullerile cu Cardium edule nu se ridieă ni: 
căerl mai sus de 4 ni. peste nivelul A.ralului, adică 111ai sus de 56~57 m. alfiiudirre 
absolută.. 

Alfi autori admit că aceste forme nordice au pătruns în Caspica prin râuri 
(~essler, Pallas, A, Berulia, I{. So.win~i ; după A. Hogbcm prin Volga). 

D..-1 Berg se dă de partea lui S. A. Jaco,vlerv, care în ultimul timp a des,
cqperif pe cµmp-ăna apelor ir,tre /a<;ul Onejskoie (r. W ety,gra') ş i basiuul Volgei 
(l:,eloozero) argile bariolate (dungate) (la tao m. aliitudine}, dwuse aci dl!pă reira: 
gerea ghefei (~copere depozite· morenice). 

Dec[ i11 timpul P')Siglaciar /ărnwl Balticei, basilluf lacului Ladoga, Onega, 
lac. Alb şi Scheksna au formal un intitJs basin facuslru, ale căcui graniţe de nord .şi 

sud ac.urna suht încă greu de stabilii. Âceastă descoperire a lui Iacowlew, după; pă"' 
cerea autorului, ue indică drumul pe care au pătruns Fonnele nordice în bashwf 
Vol.$,ei şi dupl,. aceasta ill M Caspică, 

Pălruuder~ formei Salmo Jrulfa labrax <fin Marea Caspică, in M Neagră 

este încă o enigmă. 
lu JY!. CaspicJ a pulul pătrunde sau din M. Neagră, sau pe calea destrisJ: 

uliJi sus, din lacurile glaciare ife baraj, prin Volga, lu M Nea1;ră a puful ,pălrunde 
din Mediterana, după slabilitea legăturii prin DarrJa,,ele şi Bosfor. 

Răspândirea form. Salmo Jrufa Îll Mediterana se poate ·explica prin venirea 
ei jll aceas/fi. mare folr'una di11 perioodele quafernare reci, când aei a pălwns un 
număr întreg de molu.ştenordice. A.şa în epoca siciJi.ană, formele boreale, de ex. Cy-
prinia islandica, s'au întins până în Sicilia, ins, Kos şi Rodos. 
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A. P. Prawoslaw!ew aJril?ue ori1;ontuJ sicilian epocei glaciare Mi11def· şi.,( 

-<:ompară cu orizontul „Ba1;uff de pe tărmurile CasP,icei. (pleistecenul inferior). Io 
.acest limp M. 1Ve<J/tră era legală cu Caspica, ilisă legătura· cu Me</ilera11a focă JW 

.exista. Legăiura aceasta s'a s{abilil după glaciafiunea Riss. După P.iwlow, fo /impui 
perioadei glaciare Wiii:m, după c1ltii hi peao~da inlerglacîară Riss- Wl'irm. 

Şlemco Roman 

V. Bogacev, Sur wie nouvel/e trouvaille d'especes medilerra11eenneş dans la 
,ner Casple1we, Comples Rendus de l'Ăcademie des Sciences de !'Union des Re~ 
publigues Sovieliques So~ialistes. Leningrad, 1928, No. 14- 15, pp. 263-264. 

{Articol seri s în limba rusă). 
Dintre J,80 de forme de moluşte po11fice şi azowice cunoscute, numai 5- i 

forme irăesc şi ln Caspica, w1ile numărăJn vreo 40 de forme de moluşte. Dintre 
.aceste numai Cardium edvle şi Drei~ensiii roslrilormis unt forme marme ; celelalte 
·trăesc şi în râuri. 

Dealtfel Cardium edule s' a găsit frăilid şi in Don aproape de Ros/ow şi ir, 
râul Ă.ksai, alluentul Donului, lângă No,vocerkask. D. rm;trilormis frăeşte iJ1 lima" 
nele din pariea de NW a. M. Negre. A ceastă formă e relicta faunei din mioce1wl 
.$Uperior sau pliocenul inferior, pe câ11d Cardium pdufe e venită di11 J\'ledilera11a in 
limpul 11uafer1lilf'Ului. 111 M. Azowtului şi limanele M llegre s' au păstrai şi a/le 
forme felic'fe pliocene - trei forme de Adacna şi }.'1011odac11a. 

Studiind terasa cu C. edule var. magn.i Golub pe ţărmurile peninsulei A.p~ 
.scheronsk, autorul a dal peste o nouă formă; Mylilasfer lineafus, pe care J„a găsii 
.acuma şi în stare vie, rn colonii mai mari, la adâncimea de 1 m. In M. A.zowu!ui, 
M. li11eali1s trăeşte în golful Taganrog şi la gurile Donului, între formele Polamogefon 
.şi Dreissensia. polymorplia. 

D.upă piirerea autorului această formă lrebue socolîtă ca un imigra12t posf; 
pliocei,; deoarece nu se găseşte în depunerile sarmatice, meotice, pontice din Trans: 
.caucasia, penin. Kerci ş i în Europa de SE. 

ŞÎernco Roman 

Prawo.slawlew P. A. Sur ies lravaux de I' expedilion de 1' AcademÎe de.tţ 

.$cie11ces pour explorer fes baies de la ·1.!'er Ca_spiennc .Mertw,y Keullouk el Kaiâak 
en 1934. (A vec l fig.) Bulletin de rA cademie des Sciences dec l'Union des Ri.
publiques Sovieliques .Socialistes. VIT Serie. Classe des Sciences mathematiqut1s et 
nalurel!e~. 1935, Nr. 3, pp. 335-34î). Articol scris în limba rusă . 

Lucrarea de mai sus prezi11tă rezult;itele princip,ale ale cercetărilor făcute în. 
.anul 1934 în partea de NE a M. Caspice, in golful Mertwyj Kultuk şi Kaidak, 
care până în prezent a fost partea 1;ea mai pu fin cercdată a acestei Mări. Exped,ifia 
era sub conducerea lut Prawoslawlew şi a durat dela 1 Augus~ până la ·t Septembrie. 

RepreZ"entarta fărmurilor golftdui Kaidak şi ale Mării Caspi~ necesită multe 
mo.i:lificări ; mai ales aceasta' se referă la ţărmul de W şi S. a golfului Kaîdak. 
Aceeaşi obiecţiune trebue f,kulă şi în privinţa răspândirii ,adâncimilor în p,irtea âe 
NE· a M. Caspice. 

Pe ruta urmată de e.xpedilie, Huriew - golful Mettwyj Kultuk, adâncimea 
.oscilează între 0'€) şi 4·8 m {în golful M. Ku !fuk). ln timpul expedifiei nivelul mij; 

12 
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Iodu a·i M. Caspke a fost cu 0·34 m mai jos ca cel normal (cel de o sulă de· 
ani la Baku). 

Salinitatea apei în partea de NE a M. Casţ;ice, creşte cu cât ne depart1im 
de la gura fluviului Ural spre capătul de,.sud al golfului J\:aîdak. Lângă gura fluviului· 
Ural, aproape de insula Peşneie, areometrul aratăo o· 10-0·20 Borne ; lâng·ă insulele
Buenski 0·70 B.; apro-ape de peninsula Bu:>.aci, la SE: de insula Durneva Q·jO-z·OO B. i, 
la întriU~a în golflll M. Kulluk z70 B.; în. golfu) M. Kulluk, în direkfia Djeman...
A.i1akli, 2-90_3·10B.; la întrarea în golful Kaidak, 3·50 B. şi 6'.50B. la capătul 

de sud. 
Diferenfa de saltnitale intre păluri\e de apă dela s uprafaf.î şi cele dela fund:. 

nu f(<!ce de 0·10-0 ·20 B. 
Salin:taleil apei ih parlea de sud a g. Ka'idak întrece pe cca a Mării Casp'ice 

în larg de 4-5 ori, iar p~ c.;e,1 a oceanului în larg de 1 ·7 ori. E însă înl~rioară celei 
din golful Karabuga.z. 

In rnionul Kaidak confinutul 1n 0 2 oscilează în.lre 3·41 cm" şi 7.2.,7 cru3 la 
litru; nicăeri nu scade sub minimul necesar organismelor viL 

Temperatura ,apei .ziua, în cursul !unei August 1934, a oşcilat îni.re 22-so şi 

27·80 C. la I> lemperalură a aerului de 22·60-J L·oO C. Diferenja de ·temperaturii 
îr-tlre păturile dela suprafajă şi cele de fund în cele mai multe cazuri n'a trecut de 
0·10-0·20 c_ Numai rareori a ·fost de 10 C. 

Culoarea ap.ei în golf. M . KuHuk a_ fosl verzue cu diferite nuanje; depinde 
di puterea vântului, adancimea şi caracterul fondului. 

Transparenta apei până la 3,2 tn. 
8urenfii în ambele golfuri curg în direcfia încotro bate vântul. La capătul de 

sud al golfului Katdak s'au observat doi curenti : la suprafală spre NE ; la adâncimea 
de l m spre SB, Un curent destul de pufernie se observă dinspre mare la 'intrarea 

in golful M. I{ultuk. 
Pe fundul golfului Kaţdak lângă ţărmuri, se observă un ,nâl albastru - în..

tuneca!, aproape- negru, cu miros de hidrogen sulfurat, ce trece 'în mâl de culoare 
c~muşie d~ diferile nuanfe. 

In partea de sud a g. Kaidak, în -mâl se pot găsi cristale de gips, uneori 
într'un număr mare.. 

Ă.celaş caracter prezintă fund1.1l g. M. Kul1uk in partea sa din.spre mare. Şi 

aci fundul e ocupai de un strat de mâl albaslru~cenu~iu, destul de-gros, acoperit de 
o vegcla~e marinii boga11î, între care .sunt îm?răştiate scoicile de Cardium edule, 1Ve.:: 
rifina lifluata, F{ydro.bia şi alfele. 

Flora din zona bentosului e ceprez<.:nfată mai ales p,rin Charaeeae, cu care e 
amestecată într'un număr m'ai mar.e sau mai mic.Ruppia maritima. Aceasta din urmă 
joacă un rol importa·nt 'în golful Kaîdak. In partea de sud a golf. Kaîdak, Ruppia 
dis pare aproape cu fotul. 

Dintre moluşte în lot golful Kaîdak întâlnim Catdium edule şi mai _rar J[y: 

droaia. Numărul lor se împuţinează cu dit nainlm1 spre capătul de sud al golfului ; . 
k1. schimb creşte numărul de Cl1iromonas. 

Ptanclonul e 1epre.zenlaf prin organisme caracteristice .zonelor periferice ale. M. 
Caspice, amestecate cu formele caractetisiice locurilor CQJl.linentale foarte, sărate. S'au 
găsit: 

.4.~h inocyclus Elirenber.gi1 Oscil/aloria margariltfera, Brachîonus i'ifiJIJeri, Pe: 
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da/ion oxyure, Celadoceea (Evadne camr,tonyx kajdakensis), Copepoda (P.:>~pella 
givemei) şi a. 

Dintre peşti au fost găsite Casp. braslwikovi, A.lerina, Syng11alhus, Gasferosfeus. 
Ţ .irmu! golfului Kaîdak e abrupt şi se ridica la capătul de Nord (Kzel: Tas) 

până la 215 m, 1a cel de sud pân:i l·a 245 m peste nivelul golfului. 
.Profilul transv~rsal, 1neepând de jos în sus, arată următoarea slc:atificafie; 
1. Argile marnoase cenuşiî şi albe, în grosime de vreo 3 m. 
2. Marile albe cu resturi bogate de CriJ1oide,j,gryph~ea, peşti şi a. până la 40 m. 
3. Ăfgile a:nuşii cu resturi t.!e peşti şi cu scoici de Pectunculus, Oskţa şi a.; 

in sus trec în argile cenuşii şi bnme.•c.enuşii de lipul maicovschi, cu cristale de. gips 
şi rareori cu urme de peşti. 'J.,a adâncim\!a .de aproximativ 20 m .dela granifa supe'-' 
rioarâ, apare un strai care trece in unele locuri de O·;?O m, format din materii ruginii 
închise. feruginoast cu gips; aeelaş strat în~uounii capătul argilelor. având în jos de"' 
pozite bogate cle seoicî de Osirea (Ostrea »gryphoidcs ?), uneori Pelecypoda, muna 
Venus, Cytherea, rareori Peclen şi a, pânJ la 100 m. 

4. Argile marnoase cenuşii şi albicioase:cenuşii şi depozite de calcar cu mo..
luşte mici de Spaniodonlel/a-, Leda şi Ervilia, jos; Unio, Limneus, Planorbis, mici 
J{ydrobia, rareori Spa11iod911lella, · aproape 52-55 m peste graniţa inferi,oară şi multe 
moluşte de S11;;miodo11lel/a ·s.us, grosimea până la 60-631n. 

5. Argile marnoase colorate pestriţ, uneo1Î foioase, şi depozite de calcar marnos 
cenuşiu deschîs. Jos ut'me de mici Pholas ; ln partea de sus depozîte bogate în 
scoici; Pholas usljurlensis, Ervilia e:.:. gr. lrigonula, Tapes al vi!ali11a, Syndesmya 
mici Cardium, Bucci11um, 1-lydrobia etc: pân,î !a 30-35 m. 

6. Ar.\-.rile cenuşîi cu Sy11des111ya reflexa, Cardium praeplicalum şi a. (sarma.
ticul inferior) 6 1\'t. 

7. Straie de mar,,e, argile marnoase şi depozite de calcar cu Tapes gregar ia, 
Bu/Ja lajonkaireana, Troc/ms, Nfodiola volhynica, 1\1.acfra ponderosa, Cardium Fil!o11i, 
C. eqşo/elum şi a. (sarmaticul mijlociu) p. la 15-·20 m. 

La suprafai;!, între depunerile i;liluviale, s'au gJsit mai ale.:, scoici de Macfra, 
de lîpul 1\1. caspia. 

Pe iartnul m,îrii se pot distinge bine urm,1toarele !.:rase: 
1. Terasa superioară, JniJl!ă de 25-40 m, acoperită de depuneri argilo" 

nisipQase 1~u scoici caspice de lip ,,.._hwalensclli~ {făr,"i Cardiu111 ed11/e). 
Z. Terasa inferio.:irii, de 6-l m a/Jiludine, co11fi11e depuneri caspice cu Ca).,, 

dium e<iule. 
Aceste două terase se observ.5 şi pe fârmul de apus al golfului Ka'idak, nnde 

ele se ridică peste o câmpie litorală formal;î de nisip. 
Vânturîle doininante în aceasM parte suni cele de apus şi de r;jsărit. Cele 

dintâi ridic-5, cele din urma eoboară nivelul apei în golful M, Ru!tuk şi Kaîdak. 
O miditatea aerului în golful Kaîdak ziua atingea până le 701Vo. 
Din punct de vedere economi<;, regiunea g-,!fului M. Kul.tuk şi Kaî dak pre: 

zintâ un mare intec..:s, m.1i ales în pri vi nfa pisciculturii. 
Şlemco Roman 

* • ·Y. 

w, ]. K-rokos şi W. G. Bondartschuk, Uber die quartiiren Ablug.erungen 
des nordos!lk:hen Teils des .lisowschen Meeres. Ukrainian A.cademy of sdences, 
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Symposium edited as a Memotidl to the Late Academician P. Â. Tutkowsky. Voi. I. 
193 l. I{iew, pp. 16: -183. (Articol .si.ris în !im.ba ucraineană cu un rezumat getman). 

Jn stucli ul de fată, rezultatul crercetărilor făt::ute in t 929 ~ fărmul M. ~zow, 
1n r~iuhea Taganr-0g„Mariupil şi în regiune.ii oraşului leisk (pe lărmui i:e sud a-l 
coltului de NE al M. Azow), autotii dau o scurtă privire asupra stratigrafiei depo= 
zitelor quatemare. S'a puiul constata existenta unei terase (menfionate mai înainte de 
Socolow) dea!ungul fărmului de N al M. Azowului. In rngiunea Mor.skoie lărgimea 
terasei e de aproape l km, La gura râului Sambek, lângă W areniwka,. ea se l~feşte 
până, la 2,5 km. Lângă Bezsergeniwka ea se îngustează şi, la apus de sat, ea alinie 
abia o· 5 km lăfime. 

ln cuprinsul regiunii T@ganrog lăţimea acestei terase vari<1iă intre 1/2 şi 3 km. 
La apus de gura limanului Mius, aptoape de satul Weselo ..-Woznesenskoie, terasa 
se lirgeşte sim!itor, atingând o lăfime p.ână la 10 kin, pentru a se. îngusta din nou 
spre S\X.(. lnăljimea acestei terase oscileaz~ între 13-25 m alt. relativ~. Platoul care 
o mă~ineşte spre N. are o altitudine de 50-i"O m. Terasa .(numită de autori; cas"' 
gidi) e formată din formatiuni argilo,,nisieoase cu Paludina diluviana, Corbicula 
Jluminalis etc. şi -acoperită de o serie de loessuri. 

La baza terasei se află calcllr sarmatic (şarm.aticul. mijlociu sau superior). Ea , 
se observcă şi pe .tnalt,1rile lima nulu( Mi us, unde atinge "O lăfime de· 0,,5- I km. 

Cumpăna apelor, i.are despa-rte limanul Mius de Mare, preiintă o pa,te a 
platoului dealungul căruia, spre Mare şi sp.re liman, se întinde terasa caspică sub
forma unei făşii înguste. Din .iceastă c;auiă părerea lui N. Sokolow că toată cumpăna 
apelor Intre limanul Mius şi Marei! A.iovului ar fi formată numai cli11 d-epuneri1e cu 
Paludina diluvia.na, nu po<!le fi hnpârtăşilă. 

Din plllict de vedere geologk, regiunea studiată e formată din păturile neogene 

(sarmaticul mijlociu şi .superior şi din pontic) şi quaternare. 
G:a!c..ire din sarmaticul mij lociu au fost observate la o dist,anfă de 2 km la 

apus de portul Taganrog, la atitudine de 1 m peste nivelul Mării şi pe matul drept 
al 'limanului Mius. 

Calcare din sarmaticul superior au fost găsite în .golful Gordiewoi şi pe· malul 
drept al limanului lângă satul Otrady. Inele s 'au~ă-sif Maclra bu~ark:a şi .1\1-aclra Caspia. 

Calea.re prontice cu multe C.ongerii se deschid pe făr.mul drept al limanului, 
lângă satul P.aramoniwka · 

Depoiitele quatemare sunt repreientate prin roc;e argi!o„nisipoase cu Paludina 
dilu·viana. Corbicula f}uminalis şi Cardide caspice şi prin seria loessurilor care le acopere. 

Depunerile cu Paludina diiuv. suni formate din roce argiloase sus şi nisipoase 
jos şi sunt acoperite de o serie de loess uri. 

ln unele cazuri loessul se află pe supr11fafa erodată a acestor depozite. 
N. A. Sokolow s 'a exprimat că moluştele caspice (Cardium, Ădacni!, Dre_is" 

sensia rostriformis) sunt caraderistice pentru regiunea Taganrog. In nisipurile lima" 
nului Mius el a găsit esclusiv o faună de a[>ă · dulce cu Paludina, Unio, Planorbis. 
Autorul a găsit în deschideriledei,:,e ambele maluri ale limanului Mius (Lakedemoniwka, 
Malomikolaiwska, Otrady) pe lângă forme de apă dulce, Cardide aaspice. 

Ădmitând că cumpăna limanul Mius,.,Marea A.zowului e formată î11 întregime 
din nisipuri cu Paludin şi lui roşcata-brun, N. A. Sokolow a tras concluiiia că valea 
adâncă a limanului Mius s 'a format după depunerea lutului reşcat.,.brun. 
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Cernetările autorului au scos în evid enfi( că depunerile caspice apar pe ambele 
maluri a le lima:iului Mius numai sub forma unei benzi'l!erase ingusle. Deci valea 
Jim. Mius s'a formal înainle de ex.isknta basinului cu fauna caspică . 

ln ce priveşte a!tiludinea nivelului b.asinului cu fauna caspicii, aulocul e de 
acord cu Sokolow. El n'a trecut de 15 m peste nivelul actual al M,frii Aww. 

Loessuril'e canf acopere depunerile cu Paludii1a diluv. şi depunerile caspice cu 
Cardium sunt formate di11 trei orizonturi de loess, desp,'irfile prin benzi de soluri fosile. 

Grosimea primului orizont de loess· oscilează îli tre 1,60 (Bezsergeniwka) şi 

6.80 ni la apus pe portul Taganrog) ; în mijlociu 4,60 m. 
Ăl doilea orizont de loess are o grosime înfre · 1,60 m {Nataliwka) şi 7,30 m 

{Budeniwka); în miflociu 4.40 m. · 
Pe când al treilea oriz~nl are o g rosime mijlocie de 3,4 m. oscilâ11d ·înlre J ,20 

(Budeniwka} şi 5 m (Bezsergeniwka). 
In pcivil1ta vârstei ace.sfor orizonturi de loess, dup.'i Ktokos, a r fi, de sus 

în jos: Loessul \Viirm H, Wiirm l şi Riss, adică orizontul imediat de peste m .<Y 

renă. Primul sol fosil ar data din perioada interstadială \Viirm I - \'.v'iirm lI, iar 
al doilea di:1 peri oda interstadială Riss" \Vilrm. 

Depunerile cu Paludina diluviana, Corbicula iluminal1s şi D'idacna trig. din r~g. 
studiată suii! acoperite des aceste frei or.izontLJri d~ loess. 

P rin urmare, vârsla depozifelor cu Paludina dihiv. şi Corbicl!la illlmi11alis 
ar 'fi iJ1lerglaciallll Mi11de!~Riss. In acesl Jimp basi1wl un.ii Ponto,,Azovic a sial hi 

· le.!jălt1ră c11 J'll. Caspică. La sfârşif11/ per. i11lerglaciare Mindef,-R.iss, poale chia, şi 
la incepuflll illai11tării glietarl!lui Riss, s'a formal, din cauza unei Jnălfări a solului, 
Jeraşa, pe care a incep11f s.'1 se depună loessul Riss. 

ln ce priveşte afirmare·a lui P. Ă. Prawoslawlew că am avut o fraţ1sgresiune 
recentă a· M. Âzovului, urmată .de o regresiune, după p,'irerea autorilor ea e greşita, 
deoarece scoicile recente ale M. Azowului tHI suni decât ră m<'işifele '. cul!urale din a.,. 
propierea satelor de pescari; pe când 1n locurile ne locuite nu le găsim . Dacă în„ 
tr'adevăr. ar fi avut loc o transgresiune recent,'i. atunci urmele ei s'ar fi păsfrnt sub 
forma unei noi ferase, iar cenwzemul ar indica urme de săraluri. Aşa ceva îns,'i nu 
se obserVo;î. 

'f,'irmurile abrupte, precum şi o lunecare conftnuă a masselor dealungul supra .. 
fetei drpozltelot a rgiloase cu Paludina <liluv . pledeaz,'! pentru o scufundare contim..
p.orană a reg. fărmului. 

Totodafă trebue remarcat c.'i î11 unele pllnC!e orizo11tur:i!e inferioare de loess 
se află Sl!b nivelul Mării Azow {Weselo„Woznesensc) şi limanlllui Mi11s {Nafaliwka} . 

., " ,,. Şlemc() R()man 

G. I. Brătianu: l<.echerd1e.s sur Vici11a et Cetatea.,.Albă. (Bucaresl 1935, 
pg. 195, VIII planches). 

D:<l G. I. Br,Hianu reia în acest studîu cercetările cu pcivire la timpurile 
medievale alE: coastelor nordice şi apusene ale Mări i Negre, expuse şi în alte lucrări, 

inzislând în special asupra Vi cinei, despre care s'a mai ocupat şi mai înainte (/311/letin 
de la seclion bisforique de /'Academie Roumaine t X, 1923, pg. 113-190), la 
care mai adaugi'i informafiuni şi unele interpretări ale i,Noarelor despre Cela1ea Alb.'L 

Urmărindu„se mai a les informatiunile U1 legJitură cu istoria bisericii şi cu aceea 
a comerţului din părtile ap.usene ale Pontului, n.'icse 'în mod lămurit însemnătatea ora" 
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şu lui Vicina, ce trebueşte deosebi!, după părerea autorului, de D ifzîna, un râu iden„ 
tifica! de Thomaschek cu Kamcicul de astăzi, a cărui yărsi;ire in mate este intre 
Var,na şi Mesenlbila, Căutând să precizeze; primele mentiuni ale Viţinei la scriitorii 
bizantini, autoru l inzistă în deos.ehi asupra inform(lfiuni!or cuprinse în „Ale..xiada" 
scriitoarei Ana Comnena, unde se povestesc faptele tat.'îlui său in leg<'î!ură cu expe.:
ditiunile împotriva Pecenegi lbr. După o bătălie pierdută de împărat, Cumanii şi Pe" 
<:enegii, neînfelegându~e asupra prăzii, se iau la luptă şi Pecenegii sunt aruncafi cu 
marî perderi pe malul marelui lac Ozolimne. aproape de ~o sulă de colirle": i,n ve.e 
cinălatea acestui lac se varsă m-ari fluvii, pc care plutesc căire sud corăbii ci~ comerl 

Pentru identificarea 020/inwei, autorul pn•feFă părerea propusă <le d„l N . Iorga, 
că ac~ast'ă numire corespundi cu marele lac Razi tn. 

Fiind vorba de o precizare, credem noi că in nici un caz nu poale să fie 
luată in considetare ipoteza d:lui N . Grămada, că Ozolitnna ar fi un nume indigen 
dai sub o formă grecizată de sGrii toarea bizantină şi că sub ac<::asta formă s 'ar asx 
cunde numirea de . Ezerele Ialomifei" [Codrul Cosminului II-III (1925-1926) 
pg. 85-97 : Oiolimna-l ... şezarea Ozolimnei-drig,ina numelui]. 

Că nu poale să fie un nume indigen ca cel propus mai sus o ar,ală şi faptul 
că o asen1enea nu.mire topică se gă-seşle dată şi sânului de II are în care se varsă 
Nipru!. [P. I. Schafarik ; Sia,•ische Alterlhiil21er, Leipzig 1843, I, pg. 502: Die 
llirkischen Volkerschaflen geben dem Dniepr den Spoltnamen Uzu, Uzi, Ozi, Ozu, 
Joza, woran aucb der Meerb-usen, in we)chen er fălit, den Namen Ozolimr1u, erhielt). 
Deci rezultă eă numir('a este turanică şi ea se mai p-ăstru'ază chiar -şi ast5zi în nu;
mitea localităţii Uzlina, de pe malul bratului Sf. Gheorghe, la nord„est de satul ş i 

ghiolyl Morl1ghiol, - şi in acela a celor două lacuri cu,prinse în acetaşi ditecfilme
între bratele Sf. Gheorge şi Sulina: GJiiolul Uzlina şi Ghiolul Uzlir1a mică. lVezi 
harta hidrografică a deliei Dunărei . Ridicările făcute în anii 1909-191 1 de serviciul 
pescărilor, .- an~ată de lucrarea: Dr. G-r. Antipa: Câlel'B prQQ/eme şliinlifice şi 
eco11omice privitoare la Delta Dur1ăre,î, în A11. Âc. rom. memoriile secţiun ii .ştiin„ 
tifice seria II, tom .. X.~XVI (I ()J 3-.1 u 14). . 

Credem că lacurile de astăzi trebuie să fi fost odinioară! mult mai mari, de 
oarece tleptat treptat s'au mai impatmolit, - şi că numai aici este, -de căutat şi de 
identificat localitatea Ozolimna aşez.ală, după afirmarea seriiloarei biza.riline, lângă cele 
no sulă de coline". Cine cunoaşte bine întreaga regiune aşa zisă a Colului Bagea: 
eului, cuprinsă între bratul Sf. Gheorghe, marele lac Razim şi o linie ce:ar merge 
de la Isaccea şi s'ar opri spre Babadag, nu poate să se mai îndoiască c.ă numâi aceasta 
poate fi regiunea celor o sută de dealuri, fiindcă într' ade,ţăr ma meloanele ce se văd 
în această întreagă regiune suni aşa de dese şi de multe încât puteau să facă im.
presia a o sula de dealuri, chiar dacă în realitate n'ar fi atins numă'rul de o sută. 
D ... 1 G. I. Brătianu înclină spre această solufiune (pg. 22.-23). · 

In ceia cc: priveşte populaţiunea de la Vicina, ce se găsea numai în această 
regiune, ea trebuit să fl tos! un fel de mozaic de fel de fel de neamur,i. 

~Fonctionnaires ei marchands grecs, avenfuriers ru.sses el petchenegues, pay-" 
sans valaques devaient se c:otoyer journellenwnt dans Ies ruelles primilives de Dristra 
el de Vitzina; d' auln•s elemenls s'y ajouţerent plus lard. II ~st hien difficile <l'affirmer 
l'existence d'une nalionalite pFecise a l'exclusion <le toutes Ies aufres" (pg. 26), 

Deşi pomenită încă în veacurile XI şi XJI, nu se poate trage totuşî nici o 
concluziune precisă .asupra locului unde anume se găsea Vicina, pe baza tuturor 
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felurilor de informafiuni din această vreme, cu toate că autorul crede că numai în 
această regiune pare să fl fost aşezată. p Une viile situee .au Sud du delta actuel pou„ 
vai! fort bl~, ii y a quelques siecles, etre entouree par des ramificalions du f!euve 
,el des lac-s qui ont disparu aujourd'hui. II faut surtoul observer avec atttntioi;i 
-la region du bras de St. Georges: le massif montagneux oe Bech~Tepe estenlouce • 
par une ceinture de lacs (:Razelm, Babadag) qui s 'avancent tres loin .i l '.interieur des 

ierres el communiquent entre eux par des canaux. E ·st"ce que celte presqu'île orien„ 
iale de la Dobrogea ne s~ai! pas la. iso/a Veoinae, l'ile d~ Vicina des cartes me" 
,dievales, el le fteuv.e de Vieina ne represente„f.-il pas ces annexes mecidionales du 

Delta danuj>ien ?" {pg. 68). 
Numele Vicinei apare intre 1260 ~i 1280 ea reşedinJa unui episcopat si pe 

,care, oricât ar il încercat Selzer să:l situeze prin Cuban, nu poate să fie decât fn 
Dobrogea ; ac;eslui episoop se adresează un grup de 16.000 d~ Alani i11armafi penlw 

.a Ie mijloci inirarea în imperiul bizantin dup~i moartea ham.11\1~ Nogai. (pg. 38). 
In capitolul »Comert1,1I genove1, la V icina în veacul .X.III şi politica bizantină 

î,n Bulgaria'' se arată că din socotelile comerciale al~ acestui oraş se, constată ..:ij de 
.aici pon1eau cereri pentru stofe şi metale prafioase, iar în schimb se exporta ceară 

şi grâu de „ Vezina", cu un unume mai m~re de dH acela de Vama rlinBulgaria. 
Jnsemrlălatea comercială a Vicinei rezult<'i şi din faptul că „existau J1yperptri de VJ..
cina", sau „dupli mlisura Vicinei", c.eea ce arată lămurit că oraşul avea măsuri spe: 

ci ale ca şi Pera, Caffa, sau Trebizonda şi chiar o· monedă speciali( fără îndoialii îmi.= 
jală după hyl).erperul bizantin. 

Din acest punct de veduc eŞ.te interesant de cons!alal că moneda greacă din 
Constantinopol este .icE:e11 care stăpâneşte piala ViciJ1ei ~ mai Ja nord, în Cdmeia, 
,dominaţia !ălătasc,.'i introdusese asprul, pe care.=] arloplase si Trebizonda, modiflcându.-1 
pentru folosinfa sa. Pare lămuri! cli V.icina ar fi fost punctul cel mîli nordic di·n 

ţinuturile l'llării Negre, unde byperpe\'u) ar fi avut curs in mod eX:clusiv şi unde ar 
fi fost imitai. (pg. 50-51). - S.l espune o intreag.1 situaţiune politică din Balcani, 

prin care: se explică aparifiunea unui scaun arhiepiscopal la Vicina, existând probabil 
înc,i din timpul imperiului de la Niceia. 

Urmărindu.-se siluajiunea Vidnei şi a Dobcogiei, de la invaziunea tătărască 

pana la cuctrirea otomană, se arată că Dobrogea şi Basatabia .sudic,'î au flparfÎ11ul 
dela 1300 cam p_ân,'î la 1322 /arului de origi11e cumanli, sfăpfm în Bulgaria. 

In privinţa originei lui H,alica .ct1 reşedinja la Kavorna, autorul nu face decât 
enumeră părerile istoricilor ce ·susţin originea românească a Jui precum şi a acelora 
ce.,.J cred de origină turcă (Balik). 

O părere interesantă caută să se infă{iseze alunei când se arată că in dialectul 
turc „dunărean" din Dobrogea s 'ar găsi amestecate cel~ trei straturi ce s1au suprapus 
in decursul limpurHor în această provincie : cel mai vechiu forme I din resturile Pe..

cenegilor sau Cu t'llanilor, peste care a urmai un alt strat anterior invaziuoe1 otomane, 
care nu poale să fie formal decât de aşe2a 1,ea grupei lui Saru„Salluk, un aghiotant 
al lui Issedin, şef seleucid, alungat din Anatolia cu 1 O.OOO de Turci , pe la. 1263 şi 
ciiruia ;.,a oferit această ospitalitate Mihai l a VIII ; pesl<c aceste dou;i straiuri s'a • • 

aşez-al in sfârşit colonizarea 1nlfnsă cu elemente turceşti, în ve,ae:_ul XIV. 

Ridicarea Chiliei şi Celăfii Albe ca seriC1ase concurenle comerdale aduce 
decăderea conwrjuluf dela Vicina, cu urmarea firească a disparifiunii complete a celăfii 
no.astre (pg. 82), despre care se mai păsţrea~ă unele amiutiri încă ln veacul XV !.n 
raporturile c1. le mai are oraşul dobrogean cu Caffa. 
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·.Rezerva autowlui este aşa de marn în ceea ce priveşte indentificarea ptecis. 
a locului uride. a existat .odjnioar.l! Vi cina, încât se măgineşle doar să creadă că ea 
n'c!'putut să fie· de cât în re~iunea ptecizată mai sus cu numeie âe ,,isola Veeinae„ 

cup.rinsa între bratul Sf. G:heorghe şi marile Jacuri d.;,broge,oe, Razim, Babadag etc 
In ultimul capitol D„J G:. I. Brătianu, dându•oe cele dfo urmă infocmatiuni c,.e· 

mai amintesc Vicina, ne arată că a făcwt pentru , icfontifiearea ac<>slei loca,lit51i Ghiar 

o scurtă recunoaştere a finutului in care presupune să fi fost acest oraş. Pe lângă 

resturile unor vechi celăfi întâlnite la Do1n11i/a M:atia (Vechea Prislava) şi la Ro mula 
se arată cil Mahmudia de azi ar fi în locul localilăfii de odinioară Beiesi11e; Tătarii 
din Mahmudia ar p~stra o tradifie despre existenta, în acest sat, a unei vechi for.:· 

• tărefe genoveze, despre care autorul se întreabă „:Emplacement de Vîciila ?·' (pg. 9 l ). 
Observăm că nu Tătarii sunt cei m'ai vechi locuitori ai aceski localităli, de

oarece înainte de venirea lor aici, după emigrafiunea din Crimea, acest sat era locuit 
de Mol-doveni, numindu=-se chiar Eeşlepea mo/deve11eascl., cum am arătai nei în 
studiile: Colul Bugea€ului, o incercacre de reoo11sfruire isforicfi a unui /i11ul de 1iofan 
dobrogecn în Analele Dobrogei II (1921) No. 3, pg. 853-857, precum şi O. J1i„ 

cercare de reco1Jslruire a trecutului Romanilor din Dobrogea în .~nalele Dobrogei 
III {1922) No. 2 pg. 45_ De asemenea ni se pare exagerată afirmaţiunea că „aujout~ 
d 'hui la pelite viile de Mahmudith est habitee ,par des Tatars" (pg. 90)1 când rnalitafea 
'eSte că dintre dânşii abia dacâ mai sunt câfiva şi aceia intr'o completă s tare de 
decădere_ Prin urmare nţi credem că aceşli Tăta~i ar putea fi dejinătorii unei tcadifi i· 
în legătură cµ lcecutul loca lităJi i, de oarece cei câfi11c,1 e::e mai există sunt unii din cei · 
mai noi loeuitori. Tr<!,.difiunea trebuie ca'l1lată, dacă există, la populafiunea cea mai 
veche, ·care. este cea românească. 

De bună s~amă că numai cercetările adieologice pe teren ar J)utea să a.ducă lumina 
sigură în toată mulf imea părerilor despre locul e.xisterifei importantei cetăţi Dobrogene. 

1n partea priviloate la Cetatea Albă se discută mai cu seamă chestiunea pre.r 
;ienfei Bulgarilor în acest port genovez, pe baza faptului că frat.e!e .A:ngelo de Spo>"' 

leto a fost ucis de Bulgari aici. Svetoslav ar fi domnit în mo!I efectiv dincolo de 
fluviu, numai datorită faptului că stăpânitorul fălar cu care se găsea în alianfă i"a 
permis să ocupe Cetalea.,.Âlbit, Ia vărsarea Nistrului : lui i--au lăsat mai apoi în grija' 
litoralul Dobrogei şi al Basarabiei sudice cele două căpetenii tătăreşti Toktaî şi Uzbek. 
După moartea lui Svetoslav şi a fiului său Gheorghe al II Terteridul, Bulgaria s 'a 
făcmijat din nou -într'o mul{ime de slătulefe. 

' · 
In cele câteva note asupra Genovezilor in Meldova în secolul XV este cu 

toiul demn de refinul faptul că după căderea Cetăfii:Albe sub Turci şi împră.şli erea 
populatiurJi oraşului, câfiva negustori genovezi şi„au găsit adăpost în Moldova, con~· 
tribuind într' o bună măsură la desvo·ltarea comercială a Moldevei în ultima parte. a 
veaculuiaXV. 

Urmează două anexe: Incercare asupra cercelărilot: de· elnografie balcanică· 

ii dunărea~.i<'l in veacul d1; mijloc, şi Actele no/arilor Genovezi de la .Pera şi de J.1 
Calfa. (!28 l - 1290) privitoare la Vicftta şi Ce!afea„Alb'fl. 

Prin bogătia informa~unilor şi mai -cu seamă P,tin • analiza pătrunzătoare a do„ 
cumentelor şi logica strânsă în pr~entarea concluziunilor, această luccace si; prezintă 

ca una din cele mai de seamă tlin literatura noastră istorică privind vremuri şi ever 
nimente din întunecosul nostru veac de mijloc. Ai. P. Arbore 

profesor;:F ocşani 
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NOUTÂŢI ARCHEOI:OGICff DOBROGENE 
' Histria. Săpăturile d.a-ne i şi d.a-lui P rof. S . L,ambrino, au avui ca obieel, i~ 

!n acest an, curăfirea ~ompletă a terenului plin de- dâjâmăluri, d in afara cel<1jii, în!re· 
zid şi valuri. l?e terenul acesta se găsesc fo:arle adesea pietre cu inscriptii şi etemen1e: 
<1rd1itectowce utilizate în sec-. HI la construc/ia zidurilor de apărare, precum şi ruine' 
de clăd iri sărace, din 'treme târzie, (citea sec.V-VI). De as~meni s'a lărgit z_ona de· 
săpături din capătu l stdftii, care dela poi!rl.i principa lă se prelungttşte în interiorul cetă/ii, 

Fig. t. - Săpăturile neş tiinfifice din ruinele casei romane dela Costineşti 

Vadul (Carahari1Ja11>. D..-1 Alex.(lndrescu, învăfător în acest sat, dărămâmf 

o casă mai veche spre· a""şi constr.ui una nouă, a găsit în construc/ie trei pieire cu, 
inscrîptii: un fr;gment âe archi travă lung de circa 0,60 111. cu litere greceşti fr umoase, 
un fragment mare de altar cu inscriptie latină, înalt de circa O;ro m. şi un fragment 
de placă frumoasă, lot cu inscripfie la tină, înalt de circa 0.60 m. Toate inscrip/iile,. 
acestea pe care l~am văzut în Seple1nbrie 1Q35 cu prilejul unei călătorii de cercetări 
împreună cu d,.l Prof. Nicorescu şi c.u archeologul englez G . A. Shorl, sun! din 
epoca roma1)ă bună. Ele provin poale din cetatea Histria, care e la câfiva km . de.-. 
părtare. E mai pu1in probabil ca să fie . în legătură cu castelul roman târziu dela mar .... 
ginea salului Vadul. La cererea d.-!ui Prof. Paul Nicorescu şi a· subsemnatului de· 
a transporta. inscri p1ijle la Hi stria, unde e !!t1,. muzeu, d"I Alexandrescu a răspuns cu 
toată amabilitatea, punându•ne la dispmijie şi un mijloc de transport. Pietrele au fost 
duse astfel la Histria spre a se adăoga materialului de acolo, care urmează · .(I f i pu,,
blicat de către d..,I Prof. S. Lambrino . 

Torni. Ziarele au adus de curând ştirea că d:I I. Miau, conservator al Mu ... -reului din localitate, a g-ăsil în dărJ.măturile de pe jărmul mării, îtJ · dreptul străzii 
Cuza Vodă, un relief reprezen!ând pe un gladiator anume Ore.stes, cu o inscripjie: 
greceasca de caracter funerar (Credi11/a, nr. 553 din 2. X. 19-35). 

Îl'I ~ursul lunii Iunie au fost aduse la M uzeui din Constanţa, prin grija d.a-lui 
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Dr. N. Teodoreanu, directorul oieriei Statului dela Palas, mai multe inscrrptil gre„ 
<eşti şi eletuente architectonice găsite pe valul de pia,lră, la circa 4 km. spre V de 
:Palas, in apfopiere de gara Valul lui Traiah, pe porfiunea care străbate meşia o'ie"" 
:r-iei (Curen!ul, nr. 2641" 12, VI. 1935). Menumeptde, gă'sile sunt toate de epoci5 
T<>mană târzie, creştină. Unele au ·semnul ctucii. Printre fragmentele architectonice 
'-deosebit de inlefesant eo, un capitel mare, sc:ulptat cu multă bogătie. de foi de acanthus, 
Transporlându,-mă la ?alas, in CL1rsul aceleeaşi luni, in tovărăşia archeo!eglloc englezi 

,dd. G. A.. Short şi R. M. Cook, am putut vedea in .,curtea oieriei şi alte elemente 
architeetonice· de mai mică insemnătate, dar toate de dimensiuni mari, bine lucrate, 

. •\f\ele it1 iharmocă, deootâAd provenienfa loc din daclîri importante· şi bogate. O căfă.._ 
. . 

ti;,rie până la locul desooper-irii mi.,-a lamurii şi rostul acestor piese de clă'dîri prin 
-excelentii orăşeneşti la o a.tât de mate dep-ărlace de Constanta (circa 10 km.). Au 
fost aduse din Torni, care a avut o viafă iAfloriloare in vremea romanii, şi 41ilizale 
·la conslruofia zidului dintre Mare şi Dµnăre, cunoscut sub denumirea de valul d~ 
piatră. Zidul, de o lungime considerabiÎă (59 km.), a fost deci construit inlc'o epocă 

.·târzie, in vremea invaziunilor, când era deosebit de trebuincios pentru apărarea pro,; 
vinciei Moesia inferioJ,ră, 

TocH<?ş_cu atcibuise. în 1&96 această construcfiţ mîlilar5 itupăcatullli Constantin' 
c.el Mare (FoailJes el rechercJies--aicheo.logiqaes en Ro11ma11ie, Bttcarest 1900, p. 
182). Din desc9Pecicile de acum rezulta că valul este -şi· mai recent şi n'ac fi exclus 
ca să fie. datat in sec. Vf, vremea zidului an<1log al lui A.naslasius din regiunea 
Conslanlinopoki. Pielcele care permit constatări atât de impqrtante au fost descoperite 
oJ prilejul unor distn1ged. D:-1 Teodoreanu, ridicându ,-ie şi tci,miţâhdu.,-le Muzeu lui 
din- Constanţa, !va salvat dela o dispacitie sigură, căci fµsesera scwse, din teme1ia 
:zrdvlui de cafre -sătenii din s.atele vecine spre a fi intfebui'nlate la ciădit, sall spre, a 
fi transformate in var. Această soarta tcebue sil fi avut„o multe altele inalotea lor, 
fiindcă in val se văcl săpătur.i adânci şi coofinui qe exploat.are radicală pe lungime 
de câfîva kilometri. Io utrna intecveotiei Muzeului National de Antichttăti din Buq,.a
reşti autorită(Ue locale au luai niăsuri ca asemenea stricăciuni să nu se mai cepe.te. 

In ultimele luni o pade din val, din aceeaşi regiune, .i iocepul să fie expio, 
:rată in chip şliintific de către d,-1 Prof. Th. Sauduc.,.SăveamJ . 

Printre anlichilătile consfJhtene mai avem de menfionat un pond de plumb 
emîs de cetatea Torni, având greutatea de 64,85 gr., adîc;l o optime din n1ina p.on"' 
fică (G. Severeanu, in Bucureşlii, I (1935) p. 15, fig. 5-6), şi mâl , ales un frumos 
relief de epoc:i romană din coles:tia d,luî V. Ca.naracJ,e (Bucureşti)., având dirhen" 
siunile o.5i X 0,45 ni. şi· repre.ze~lând pe eroul, trac alături de Cybele. Un monu„ 

ment analog1 dar de dimensiuni mai reduse şî de o executie mai pufin ingdjită se 
.află in Muzeul din Constanţa. Suol pân!i acum singurele reliefe cunoscutt>. care ce,,
prezinta pc Eroul tcae io asociafie cu Cy_bele. Piesa din coleqia Canarache, pre• 
~nlat-ă intr'o şedinlă a S-od!!:lălli Numismatice Ron1ânl! din Ianuarie (ci. ., U1ti1'ers11!" 
şi „Diminea/a", 22.. I. 1.;3;5}, a fost publicată de curând de către d:"1 D. Tudor, 
fost membru al Şcoalţî Române din l<0ma (C.'ro11ica num1S11iatică $i ar-hefJ!f>gică, 
~I (19.35), p. 1-90 sqq. si pi. V}. ---- -

CosHneşti, La ciC<;a l km. spre N· de sal, aproape de fărmul Mării, pe moşia 
d"lui I. Becindei, pcîmarul comunei Schitul, tmde inc;.ă de anul tcecpl am stabilii, 
existenta urmelor unuî intim, vicus r0-n1an, se pot" vedea urme de sJpăluri mai vechi, 
dîn care locuitorii au scos 111 diverse rânduri piatra antică spre a o inlcebuinta1 ca de 
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.obiceiu, la conslructiile moderne. In cur~u! acestui an o nouă săpătură de acesl fel a 
fost făcută, în acelaş loc, cu permisiunea proprietaiului, spre a procura material în 

.scopul construirii unei case de pescari. Acest scop, total neşfiinfific', a (ost din 
,nefericire pe deplin atins; au fost scoase la iveală pieire mari de calcar, în cantitate 
impunăteace, unele nelucrate, ,altele ecuari'zate cu îngrijire. In locul zidurilor pe care 
fe alcătuiseră aceste pietre se văd acum şanfuri adânci de 0,50 până la 1,70 m., 
·complet goale. Numai după direc(ia şi îmbinarea acestor şanfuri se mai poale ave,a o 
i deie de planul elădirii distruse. E un complex de 'lnc;ăperi patrulatere1 din care două 
mai mari (7 X 10 .»1. şi 14 X 8 m.). Suni şi indicii pentru existenta altor camere 
-c;are n'au fost încă explorate. E vorba de o locuin(ă importantă din satul roman de 
lângă C2ostineşti, fie o vil/a a unui bogătaş, fie o clădire de caracter public. Tehnica zidu.
rilor e fustică: pielcele nu sunt lipite cu mof~C, ci cu lut. Printre pi~lcele lucrate am 

• 

F ig. 2. - Vedere din aceleaşi sJpătuci dela Coslineşli 

distins un prag de uş,1 şi un fragment de piatră mare ·de moară făcu tă din luf vui: 
canic. De asemeni am găsi i, în tărâna aruncată din şan{uri , cioburi de figle de vase 
romane, printre care şi fe,11ra sigillala, precum şi mai mulle resturi de dolia. ln timpul 
săpăturilor s'au descoperii, după cum îmi spun unii dintre săteni, şi cJleva amfore 
în tregi, c-are s'ar fi spart tn urmă. De asemeni s 'au gă$it : un ulcior, pe care !, am 
văzut la pescăria din Costineşti, înalt de circa 0 ,20 m., cle formă sferoidal'! cu fun.,. 
dul foarte strâmt, pr~cum şi un văscior de circa l\10 m. înăl fime, cu :i! torti, şi o 
lampă, de lut cu un re lief neclar, Ultimele două se găsi au la ţin sătJan german din 
Costineşti : 11;.,.am luat ş i Jr„am adus fa Bucureşti. 

La 100 m. spce S de aceste săpături ilegale se vede. un a lt Ioc din care s'au 
sces pietre de ziduri antice în acelaş mod. Săpătura e mai superfidală (ci rca 0,50 
m. adâncime). U rmele zidurilor c.e se vor fi dis trus nu se. m'1i pet dis tinge. P ut ine 
pieire suni lucrate. Celelalte resturi mărunte (cid.>uri, dou.1 crenieni, o monetă de 
bronz cu ambele fofe .-şter.se) sunt lot de epodl romană. 

Suprafaţa r~slurilor de aşezare antice din aceast.1 regiune se întinde până li! 
râpa tarmului Mărit, unde se văd în secfiune constituind un strat de peste 2 m. pe 
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alocuri întrerupi de gropi şi mai adânci. Spre V resturile se ţin până la vreo 40lJ 
m. Spre S! spre Costineşti, nu trec decât cu vreo .50 m. dincolo de pescărie. Spre N 
se întâlnesc pe o întindere mai mare dealungul t,1rmului. 

Callatis. D. G. Severea nu a publicat în revista Bucure,~fii, I. l 9i5, p. 12 
sqq., fig. I -2, o ~reulate de plumb, găsHă la Man~lia, analoagă celei tomilane 
men1ionale mai sus şi având yaloare-a unei semi:uncii (254, 33 gr.). Prezintă în re-= 
lief numele la genetiv a lui >4po//odorqs, de sigur numele magistralului care a con.a
lrolat greutatea îna inie de a· fi pusă în ciroulafie. 

Lângă monumentul Eroilor din centrul Mangaliei s'a dărâmai de curând o,casă 
turcească. ln dărâmături am găsii o bucati de marmoră ( t,20 X O, I 7' X 0,06 m.) C'\I 

h1scripfia gt'ecească de epocă bună în care se poate disllnge genelîvul numelui Her<r' 
dofes şi caiificativul funerar cbresfos. Âm depus fragmentul l~ Muzeul din lo(lalilale. 

Progresele repezi ale Mangqliei, care lela modestul aspect al unui orăşel fur"' 
cesc a ajuns să capete.înfăfişar<!a unei frumo·ase stafiulli balneare, au şi rezullaie.ruai 
puţin îmbucurătoare. E vorba de distrugerile de· -2iduri care au loc foarte adesea, cu 
prilejul noilor construcfiuni. Una din cele mai, r.ecente şi mai regretabile din acestea 
e dărâmarea unei importante p.or(iuni din însuşi zidul de apărare al cel.:itii Callalis, 
situat ~e locul d--lui Dr. Ghimpeanu lângă judecălorie. Am văzut locul acela tocmai 
în mome-nlul când zecile de blocuri mari prismatice ale zidului fuseseră saoase dela 
locul lor şi pregătite spre a fi utilizate ca material nou de eonstruqie. Faptul e grav 
şi cu atât mai dureros cu cât d„1 Dr. Ghimpeanu e un fruntaş intelectual al locali ... 

tătii, căruia importanta monumentului pe care 1..-a distrus nu ... i era necunoscută, mai 
ales că e vorba de una din cele mai interesante drscoperiri archeologi-ce, pe care d=l 
Prof. Sauciuc Sjveanu le făcuse în ultimii ani (Dacia, lll - lV, ~- 435 sqq.; cf. 
i"'-kmfă/[/e arcbeologice do.broge11e !932-1934 din Â 11alele Do·brogei, XV, 1934) • 

.$.;lbliţ. Cu prilejul vizitei pe care am făcul=o la farul de aci, am constatat că 
ţărmul e acoperii pe o întindere de câteva sute de metri cu resturi de aşezare antică. 
C«le mai mufle resturi apartin epocd roman« şî bizantine, Sunt demne de menţionat 
mai ales zidurile conside1:abile de. castel, fătute cu mortar, ca,.re se văd în imediafa 
apropiefe a fawlui. Dar am găsit şi cioburi greceşti ci ;1sice cu ornamente roşii pe 
negru. Aci s'au descoperii în vremea sl.i;,ânirii bulg.are şi două inscripţii, una. elenă 

clasică din sec. V-IV a. C ~ şi alia biiantină confinânt un nlune turanic şi nu este 
exclusă posibilit'atea ca la Şabla să H fost localitatea Cor!/111 porhts sau Caria po.
meni1ă de izvoarele. literare {cf. G. Popa ... Lisseanu, CeNi/i $i oraşe greco.:romane dill 
nou/ feritori11 al Dobrogei, Bucureş'ti 1914, p. 50 sq.). 

Caliacra • .Â.cesl frumos promontoriu a fost pulernic fortificat ·în epoca bizan:,,. 
lin.'.î. 111 ilfară de zidurile de lângă far, consoervate pe o înJljime încă destul de impu" 
n.'iloare şi având o poarl.'î îo şicană. mai exist,J încă -doul linii de forlificatli care 
barează succesiv ~ cesul spre vârful promontoriului. Cea mai din afară din. aceste 
linii are forma unui va/!11m cu 1.id şi cu turnuri pulern1ce. M~vila de pietre care ,se 
vede pe -acest vallum, imediat lâniă dmmul aclu·al la dreapta mugân i:i..spre promon=
l~riu, reprezintă ruinile unui al;~fel de ·lu(ll. 

Diooysopolis. Reslurile anllce dela Baleic sunt greu de cercelat, fiindcă, în..
tocmai ca la Constanfa şi la Mangalia, ele se află situate e.xacl sub oraşul modern. 
In pl~s, e mare p;irte din ele s 'au distrus prîn modilicările .naturale ale lefenului, 

care se află aşezai în panl;t şi e fo~rfe friabil. Diferite descoperiri întâmplătoare din 
..::poca antebellică au dlll la iv,wl,j aci monumente de cea mai mare însemnătate,. pre.= 
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c;um e vestita iosc;riplie a Lui Acornion privitoare la regţle get Burebista, Dar cerce: 
cetăci sistematice nu s'au putut i,lcerca atâl dia cauza diftcultătilor all)inlite mai sus, 
cât şi din lipsa fondurilor. Io ultir11ii ani Balcicul in!rând intr'o fază o·ainflorire deo,,. 
sebită1 rtrultumită energiei şi destoruiciei da-lui G. Fotino, primarul oraşului , şi vice-" 
preşedinte al Camerei, zile 1,,une au venit şi pentq1 aroheologia 9ionys~olitană: De~. 
coperirea întâmplătoare a unor ruine şi a câtorva obiecte vechi, printre care Figurează 
şi un reiicf roman, precum şi dorinta de a organiza şi a înzestra un Muzeu local, 
kau determinat pe d.-t Fotino să prevadă în bugetul comunei un fond pentru săpă-
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juri archeologice. Pentru executarea acestor săpături d:sa s 'a adresat .Aşociatiei „ Vasile 
Pârv,30" a foştilor membri ai Şcoalei române din Roma, care numără Jo sânur 
său pe cei mai multi dintre archeologii români. Comitetul .Asociafiei a delegai pe: d.,.J 
Vladimir Dumitrescu, Docent universitar şi Director,-delegal al Muzeului Nafional de 
.Antichităji. Săpăturile s1au făcut pe acropolea vechei Dionysopolis, în apropiere de 
biserica Sf. Ghe.crghe şi imediat lângă vila d.;-iui General Gavrilescu, unde s'a dai 
pesta zidurile unei clădiri româno..-bizantine, de o grosime de ca. 1,20 m .. p.ăstrate 

până la o înălfime de. peste 3 m. Zidurile s.unt bine construite, cu' mortar. După pă: 
rerE;a d.-Jui Prof. P. Nicorescu ele apartin unei basilici. Io sprijinu! acestei inlrepre<" 
tări vine şi orientarea exact V-E a ziduri1or, care se continuă pe sub vila d„Jui 
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Ga-vrilescu în direcfia E până la râpa podi~ului pe care se afl.! acropolea. lu s.!p.!.:
iuri s'a gJsif, printre aHe obiecte, un frJgment de capikl corintic bizantin. 

D..,,I Dumitrescu a început săpături şi în afar.!· de oraş, în turnului maFe, ca~e

conslihie punctul trigonometric de lângă aerop::1rl. Această m:ivilă care. de sigur, e 
în legătură cu necropola cttă!ii Dionys0polis, a fosl săpată până la o adâncime de 6 

metri. Sfârşindu.:;e fundurile, lucrările au fosl înlrirupte, rămânând s.! fie reluate in 
anul viitor , 

Ecrene. In această localitate balneară, aproape de plajă, se află o mică terasă 
peste care s'a improvizai modestul restauraul cu numele de „Papura", După rda...

liunile dale de proprietarul reslauranfului, exista la exlremilalea dinspre }lla!e a fe..
raseî o movilă, care a losl săpată complet de către lucrători, cu prilejul construirii 

resl}1ura ntului. In movilii ~· ar fi găsii 13 morminte de înhumatie, scheletele respec, 
tive fiind apoi îngr:)pate în valea râului vecin. Schcle;tele se aflau aş(zate cu caper 
tele sp1e E. In cele 13 mor,minfe s'·ar fi găsit dfferite obiecte, printre care trei mo" 
nele de bronz, despre care nu mi s'a~ putut da precittuni. In locul unde a fost mo, 

vila se văd diferite pietre mi,iri şi mici şi se găsesc cioburi de epoc~ roman,1. Frag: 
mente de cărămizi şi de cioburi roma1fe se găsesc şi împrejurul terasei. 

Terasa e străbsitut.! în lăţime, de la N la S, de un zid, din c;are,- a fost des..
gropată o p0rfiune cu -prilejul construirii pivnîtei restaurantului. Zidul asifel scos la 

' iveal,l se p9ate încă vedea în pivnij.!: e constituii din blocuri mari ecuacizate, de 

calcar coi1chilifor, în dimensivni de f,20 X 0,fU X 0,55 m,, bin~ al.Hyrate, fără m0rfar. 
In general se pare că e vorba de Q importanl.'i cooslrucfie funerară din vrem~a 

romană .-

Durosforum. In primul volum (L 193~, p. 3f sqq.) din revi$la Bucureşlii a 

Muzeului Municipal din eapital~. d"I N. A. Muşmof, cunoscutul m mismat dela Sofia 
publi,;:ă rn româneşte un arlieol privitor I a un tezaur de pesk 1 O kg. de 1nonete bui" 

g.1re~ti din sec XIV glsile în 1933 de d„1 P. Dapahagi la Si!istra, în gtădîna 
publică. 

ln 11celaş volum din Bucure,;lii (p, 7 sqq. şi fig. 2-3) d„J dr. G. Severeanu 
publică în nernteşle o comunicare despre două impodante pumnale de aur preistorîe,e 

găsite în 1929 de cJh:e un f;jran lâ ff20 km. N de Silislra"; în salul „Miîcin", în" 
tr'un turnul. Numele acestui sat, alâl Jn iud . Durostor, cât şi în jud. Gonslan!a, mi.e 

total necunoscut. Pe harta p-e care o dă autorul. l.>cul e precizat în .judetul Cons tanta 
în apropiere de satul Mârleam.l. Dar aceasta nu înseamnă de loc „:20 km. nordlich 
von Durostorum (Sîlistrat, ci peste. 60. Având în vedere aceste nepotriviri, e de 

dorit ca d:l Severeanu să caute s.:i afle precis locul descoperirii c.elor două pumnale 
care, fără acest element topografic, îşi pierd din valoarea lor archeolegică şi aşa oeslu 
de compromisă prin faptul c.! au ajuns în colecfia parlieula,rJ a d:lui Severeanu p.e 
calea atât de nesigurii a comerfului de antichităfi. ln ca1:ul că toa·le elementatele exi, , 

genfe ~liinfiflce sunt satisfăcute, prezenta în Dobrogea a celoF două pumnale, de un 

caracter vădit orienli,il, capătă o semnificatie deosebită. Ele ar constitui cele ma, ca" 
r,acle ristice docum~nte ale imporlului orienll;ll spre gurîle Dunărei în epoca e11eolitîcă 

sau cel mai iâniu la încep\llul vârstei Bronzului. 

Abdlfus. A.ceastă important,î cetate, de I.a Abia! (jud. C.aliacra), în apropiere.a 
căr,eii! a perii eroic împăratul Decius şi flul său, apărând imperiul împotriva Goţilor, 

şi care a consfit ii un ,pisGopat. în primele veacuri ale vremii creşline, se întinde pe 
un plah'>I.I foart~ mare înconh,1tal de cotitura unei văi mlăştinoase, în mijlocul unei 
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din cele inai singuratice regiuni ale slep~i d::>hr-i_gzn!. Sipăttirile au fost începute .ici 

in 1916- de căire regrefatul G. G. Mate~cu . .R;i,tb.>iul insi le"'a întrerupt inainte de:
a se ajunge la rezuli-ale mii insem:1ate, Zidul cetJfi~ du?ă cam l"a:n vJzut de curând, 
este scos la iveală din loc ît~ loc prin săp,citurile de atunci şi l'l'!ai ales prin ex:plo,... 
rărite actuale ale t.'iraaibr din imprejurim1, cari scot piatra ca dintc'o cariera. Se pare 
că ac~l zid,, construit inlt1'-> vr~mz târzie din pietre mărunte şi mortar, n' a avut niciO-f"· 
d-1tJ placai de, pictN m.ui ecuarii.ate. C.,:,ntrastând cu întinderea enoril'.IJ a cetăjii, iiduf 

are un aspect foark mod~t şi sarăcJcios. E ca un simbol al vremurilor de nevoi şi 
de tl'\.'.lci necazuri, câlld a fost construit spre a sfăvili necontenitele atacuri barbare. 

Trov.aeum Traiani. SJpJturilc de aci, intrerupte încă dinainte de răzbpiu, .iu, 

f..:,llt reluate in ultima vr-cme. cu mijloace foarte reduse, de către d„l prof. P. Nico-=-

.Fig. 4. - Golul lăsat in iidul cetătii Callatis prin distrugerile r~en!e d~ pe Jocul 
d.:lui Dr. Ghimpeanu 

re.seu. D.=sa a reuşit să scoată la iveală laturile de S. ale <:.dălii cu toate turnurile.. 
Dcasemeni a săpat şi ia inleriorul cdllii, făcând, printre altele, descoperiri inter~sante 

în .Basilica Formsis, cd mai frumcs- edificiu din Tropaeum Traiani. 
Ziarele au public.it ro primăvară ştirea că un grup de e iccursioniş_ti consfănten i 

ar fi dw:op_erif .intre: satele Ghiolpunar şi Viişoara din apropiere: de: Adamclissi un 
.,tunel' lung de: peste: Z km., jnalt până la un staf de om, cu teren nisipos ,şi stâncos, 
cu „urcuşuri şi sa:,bonşun· (Curet1lul şi Universul, 25/V 1935). 1 u se pomeneşte: 
nimic despre eve:niualele ol>ie:cte ce: e/ ar găsi în acest „-tunel ". După toate e:le:me:ntele 
de:scripfki, e, f:ără indoială. vorba de o peşteră naturală şi nici de:cum de o construcţie: 

roman.î, cum apune: nofif.a dîn ziare:. To.tuşi ştirea poate: fi inle:resantâ şi din punct de: 
ve:der.? ardi.eok,g5c, O <:<ratare: a pe:şh:rii din parle:a unui special itlt ar putea duce: 
eventual la de.sa.,periri importante: de resturi de: viafJ ome:neasd din epodle preistorice:. 

Capidava. Săpăturile: d..tui Gr. Florucu, confe:re:nfiar universitar, au continuai 
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:ş1 tn acest an cu asiduitate, ducând la descoperir~a unor noi inscripfii romane ·şi I.a 
?:lărgirea zo.nei libere din prnajma frumoaselor ziduri ale- cefăfii. Pe şantierul de lucru 
. .a. fost clădită şi o locuinjă pentru conducerea şi supraveghierea m-ai, lesnicioasă a lu" 
crărilor şi pentru adăpostirea materialului provenit din săpături. E âe rema~cat că în 
mare par1e aceste realizări au fost făcute prin tnijloac:ele personale ale d„lui Florescu1 

-:un caracteristic exemplu de sacrificiile- cu care suru suplinite adesea absentele bugetare 
-<le 1 a capitolul săpăturilor areheologice. 

Aegyssus. :Pe platoul de la V. de Tulcea, unde a .fost cazarma reg. 33 in" 
f-anterie şi unde; terenul e gr;;zav de răscolit de războiu. a fost probabil v.chia ce= 
tale Aegyssus. Pe marginea di,,spre Dun,'lre a platoului am găsit, pe lângă cioburi 

,.romai:i,e, mai multe cioburi de epoc;Jî La T-ene getică, .lucrate- cu mâna şi prezentând 
.in luciu brun ori negru. Existent;i acestor cioburi acolo confirm~ concluzia mai ve.che 

,că Ae~yssus a fost 'O fortăreafă geticii înainte de a de:veni tracă şi apoi romană (cf. 
V. Pârvan, Cie!k;a, p. 62, etc.). 

Malcoci. In luna Ap,rilie s'a descoperit întâmpl5tor în via sătencei Virginia 
·Păsat o ulcieă de lut confinând 52 monefe, de argint romane, unele din vremea lui 
·Traian. Monefele :au fost r,idicaJe de către autorităţi (cf. U11iversul. 5. V. 1935). 

Domnita Ma,ia (Prislava). Un zid de epocă roman,'i, construii cu mortar~ s' a 
,desCO!;'erit tn ruptura unei râpi din mij!Qcul satului. Face parte probabil din incinta 
<U.rtoscutei cetăfi romane din localitate. 

Mahmudia, ~tate:a de la V. di acest :targ, pe malul bratului Sf. Gheorghe, 
-.foarte răscolită de tral.lşee bulgijre şi de obuze ruseşti din timpul ultimului războiu, şi 
-care, în ce priveşte antichitatea, a fost identificată C\\ SaJsovia (V. Pârvan, $alsovia, 
Bucureşti 1906, p. 25), este privită de cătce d. prof. Univ. G:. I. Brătianu Re" 
cheiches sur V'icill~ el Cetafea„Alb5, Bucaresl l93J, p. 91'), ca cea mai convenabilă 
pentru a fi eventual identificată, printre ruinile de cetăfi din Dobrog_ea de N, cu ves= 

' Jifa şi enigmatica cetate medievală Viciua. 
Dunavătul de sus. , Cetatea romano=bizanlină dintre t;.1orughiol şi Dunavăful 

· <it Sus scăpase până acum de distrugeri moder.ne. Am constatat însă pe. alocuri 
.sondagii recente pentru exploatarea pietrei din ziduri. Dacă autorităţile vor proceda 
.şi aci eu indifere·nt5 ca în alte părfi, nu va fi de mirare să constatăm pe viitor pro=
grese însemnate pe calea disfrugeiji. ln volumul d„sale citat aci mai sus, d. G:. r. 
Brătianu îndin5 a indentifica această cetate cu Vallis Domiliana ori cu Ad Sa/ices. 

Cdatea Zaporojenilor. Construcfia acestei for.tl\refe destul de bine conservată, 
mulfumită izolării ei în bălfile Dunăvăţului, este compar(ltă· de d. Brătianu (Joc. cif.J 

' -~u cetatea medivală d~la Enisal11 de lângă Babadag. D:s11 înclină să o identifice c1,1 
Ad Stonui. In afa,ră de P,ufine săpături făcute pe vremea lui G:r. Tocilescu, am văzul 
-pufine şi neînsemnate urme de distrugeri mai noi din partea localnicilor. Explic;ijia 
nu e decât în împrejurarea că cetate", situată la egală dep~rtare de Dunavăful de 
Jos şi de Sarinasuf, la o p1,1rte de drumul dintre J!Ceste două, e foarte greu 
..jlCCesibilă altfel decât cu piciorul 
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MULŢUMIRI 

.~ducem viile noastre mulfumiri următoarelor insfiJufiuni şi per~ 
soane! care au binevoii a sprijini băneşte Jipărirea acestui număr din 
,,Analele Dobrogei"= 

Primăria C'OnsJanfei (D.=-l H. Grigorescu) . . . 20.000 Lei 
Prefectura Constantei t)).:l Tr. Belltt) . . . . . 1000 Lei 
Nistor, propr. Casimcea • . . • . . • • . . 300 Lei 

A.ducem .totodată viile noastre mulfumiri şi urn1ători!or abonafi, 
cari au binevoii a achita abonamentul pe anul 1934 şi astfel ne.,..au 
dat puJlnfa a lmbogăfi revista cn un număr de clişee: 

1. .Z\rbore AL P., _prof. Focşani 16. Lăzărescu Tr., magisfraf, Chi.,.. 
2. Bibliofeca I. L. Caragiale a li.: şinău. 

ce-ului Mircea, Consfanfa. 17. Dumineca Poporului, Bucu;: 
3. Coriclan G. Directorul liceului reşti~ 

Mircea, Consfanfa. 18. C. N. Maieescu. prof., R . .=-
4. D. M. Cădere, prof. Iaşi. Vâlcii. 
5. I. Constantinescu, prof. Iaşi. 19. Oct. Mărcu1e-scu, Cavarna. 
6-. Călinescu R. r prof. Bucureşti. 20. Ministerul Muncii. 
<. Fccşa D. pensionar, ConsJanfa. 21. Nistor, propr., Casimcea. 
8. D. Frangopol, chimist, Const. 22. Prefectura de Constanta. 
9. Grigorescu I., Ferma Buda 23. Perdichi Stere, Balcic. 

Pioeşti. 24. Puşcaru C., Pomârla. 
10. HaşoUi, avocat, Baiargic. 25. Rizescu Ion, prof „ Constanta. 
11. Colonel Ionescu M. Dobro_gianu 2o. SJrajan V., medi'c, Sulina. 

Câmpulung. 27. Sioicescu C., inginer, Iaşi. 
12. Jelescu Paul, prof. Cernăuţi. 28. Sarafidi H., medic, Constanfa. 
13. Karadja C. I. Consul, B-erlin. 29. Tibacu Gh. inspector general 
14. Kirileanu Cr. T.1 Bi~cureşii. Consianfa. 
15. uscovar, propr., Consianfa. 30. Ţimira.ş D..-tru, avocat, c„ta-

Revista ră1nânând şi anul acesta datoare la tipografie, facem un 
ape} căld\1ros căJi:e d#nit abonati să binevoiască a ... şi achita abona"" 
ntenful, înlesnind prin aceasta şi posibi1itaiea unei apa.rifii mai dese, 
pofriviJă cu bog~fia colaborărilor. 

DIRECŢIA 

.. 
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Colectîa „Anal~l,e l)cbrcgei1
\ de la anu1 V încoacet n.umercle 

izolat~ şi abonamentele se pof cere d"lui C. Brălescn, prof. ,1ni~·er-

si1ar, Cernăuţi. 
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