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DESEMNUL CA 1YIJJLOC DE EXPRIMARE 

La început n'a fost cuvântul. .. a fost 
mişcarea, căci mişcarea e viafa. 

1. Din epoca gestajiei, toate animalele prin mişcare îşi ~xprimă 
existenta şi vigoa1·ea, deci mişcarea e pri1nul n1ijloc de exprimare al 
fljnfelor . Din 1nişcări directe sau deriv~te s'au formal toate celelalfe 
mijloace de exprin1are care, cultivându:se de ~peciali ştj, au devenit 
arfe, penirucă mjşcarea e însăşi viata. 

2. AJ doilea tnijloc de exprin1are e sunetul produs de vibra= 
fiuni le coardelor vocale, care e iot o mişcare, însă mascată . 

Intreaga activitate on1enească se prezintă sub două aspecte : 
munca şi jocul. Omul şi,,.a întreţinut viata prin n1uncă, iar prin joc 
şi-=-a făcui:o 1nai p.lăcu1ă . Munca e interesul praclic, jar jocul plă= 
cerea desinteresată. Când întreg organisnnil fizic: şi psihic funcfio.
nează în litnitele energiei acumulaie, activitatea aceasta potrivită pro= 
duce plăcere, iar plăcerile n1ăresc energia vitală. Din 111unca intere: 
sată s' au format acttvităfile pradice, n1eseriile, agricultura, comerţul, 
-etc.; din joc s'au formal artele, p1odus fără scop uiili1ar, ci nutnai • 
pentru a face viaja ,nai plăcută, 1nai frumoasă. Omul jucându:se şi.-a 
.exercitat n1ijloacele de expri01are şi din utile k·~a făcut frumoase, 
adică plăcute prin ele înşile. Mişcările rit111ice au devenit dans. Ritn1ul 
dansului e ra ordonat de sunetele produse de len111ele sau pietrele Io.: 
.vile şi de slrigăie de înde1nn şi de coniandă. Aceste strigăte au de= 
venii mai armonice şi n1elodice şi astfel apare muzica vocală. Nu 
n1:.1mai cântând omul şi:a desvoltat coardele vocale, ci şi imitând sbe: 
rălul sau mugetul animalelor şi flueratul păsări lor ; le momea ca să 
le vâneze. Prin exercifiu1 sunetul vocal s' a cultivat, registrul s' a 1nărit, 
iar tin1brul a devenit n1ai armonic. Muzica a pregătit astfel coai'dele 
voeale pentru lin1bajul articulat, după cum densul şi jocurile copijlor 
Je pregătesc muşch ii corpului peniru muncă şi lupte. 

3. On1ul pre.istoric, dupăce şi..-a construit inslrun1eniele, obiectele 
casnice, arn1ele şi adăpostul, a cău1a1 apoi să le înfr~musefeze în.: 
.crusfându-cle, cun1 fac şi acuma artiştii populari ; şi:a or11an1entat ca= 
verna cu in1agini vopsite ; a n1odelaf în lut, lemn şi piatră diferile 
chipuri de lucruri şi fiinfe. Incrustările sunt prin1ele desemne, iar 
modelările sunt începutul sculpturii. 

Sun1 paseri care cântă, castorii sunt buni constructori, unele 
.anin1ale dansează, dar afară de 01n nici-=o fl i ntă n 'are intenţja de în: 
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frumusefare, dovadă că orname1Jtarea, mijloeul. acesta de exprimare, 
e 1nai evoluat şi deci posierior dans1Jlui şi muzicei. 

In ordinea aparifiei, al treilea mijloc de exprimare e desemnul 
care e produs tot de mişcare: ., O linie e urma pe care a lăsat..-o un 
punct ce s' a mişcat". Deci mişcarea, ca ordin mi A tal, e factorul 
care a produs linia. Mai n1ulte linii combjna1e, deci mai multe miş..
cări, compun o jrnagine, adică un dese1nn ; iar deseinnul, produsul 
aees!or mişcări, e alfabetul, adică baza artelor plasfiGe. Omul preis"' 
toric era bun vânător şi consfl:uctor, dar cea mai delicată şi mai evo„ 
luată dintre aetiunile lui a fost tnfn.1111usetarea, adică desemnul şi 1110..

delarea . ,. Oamenii preistorici aveau gust, sin1ţul simetriei şi al pro.., 
„ porfiilor în in1aginile lor sobre, pli'ne de viată şi mişcare, care s.e pot 
1,compara cu desemnele oamenilor moderni1

' 1). 
Cea mai prefioasă dintre calităţile un.ei opere de attă plastică 

sau dinamică e mişcarea, adică viafa pe care o evocă sau o red'ă. 
Artele plastice, derivate şi ele din mişcare, au ca scop principal să 
redea şi să fixeze în timp şi spafiu n1işcareâ, adică viata. 

Şninta modernă a dovedii că omul posedă un orga11 special al 
limbajuJui, situat îo creier, în partea circumsctisă în hemisfera cere=
brală stânga, unde e .şi centrul :motor al mişcărilor men1b1<elor din 
dreapta. Dacă această parfe e distrusă, omul înţelege bine sensul cu ... 
vinlelor, citeşte şi scrie, dar e afazic, â<lică nu mai poate vorbi, ceeaee 
dovedeşte că acest organ nu se poate cenfunda cu organul analizei 
sau al memoriei. 

Copiii anormal desvo.Uafi şi cari nu putea u vorbi şi:au căpătat 
graiul făcând n1jştări regulate cu mâna, lucrând .Şi dese1nnând. S'a 
dovedii, prin urmare, că ol'ice exerciµu al mânii influenfează creierul ; 
că desemnul şi orice lucru ... manual sunt mijloace de educaţie psihică, 
penlrucă mâna e drumul care duce direct la creier ; că, educând m,âna, 
eG!ucăm în acelaş timp <::reierul. P enfru acest moJiv cu drept cuvâ1it 
s'a spus că : ,,Mâna lucrând gândeşte" . 

Ordinea în mişcări şi actiuni nu nun1ai că face educafia orga..
nului vorbirii, dar produce şi ordin,e în gândire şi judecată. Pe prin..
cipiul acesta se sprijină „Şcoala acfivă" din America, pentru ea p~ 
da.gogii ·europeni se tiudesc să învingă tradiţiile medievale din şcoa..
lele europene, ca apoi să o treacă peste ocean. 

ReveAind la fHogene.ză, adică la fazele de desvoliare ale civili=
zatiei omeneşti, an1 arăia.t· că muzica a pregătit coardele vocale pentru 
aJtlculaflunea şi modulafiile limbajult1i ; iar acum an1 arătai cum lucrul 
şi desemnul, ca acfiune psiho ... fizică, a trezit, a stimulat şi a desvolfat 
însuşi orgapul vorbirii după principiul : ,,Funcţiunea creiază şi des.,,. 
voltă organul". Ontogeneza. în cazul aeesfa repetă p.erfect fazele fllo.,,. 
genezii. Copilul la început nu1nai se rnişrc=ă şi tipă ; după ce şi..,a luat 
a.titudinea t'etticală, imită sgomolele şi mişcările din jutul lui, articu ... 
lează cuvinte monosilabice şi onomatopeice, n1âzgăleşfe şi sgârie, cântă 
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ş i dansează tn ac:laş timp, ca la vârsta de şapte ani, când aju,1ge să 
vorbească mai bine, să înceapă şcoala cu „scris-='cetitul". 

Dansul cu mimica, cu râsul şi plânsul, sunetul muzical, vocal 
sau jnstrua1enfal, excla1nările cu onomatopeele şi dese,nnul ornarnental 
sau figurativ, fie ele 1nijloace de exprimare pri1nitive sau arte rafinate, 
n'au nevoie de traducere sau co111entarii. lnţelegerea lor e nelimitată 
pe tot spaţiul planetei. Fiecare fiinJă umană depe globul terestru dan..
sează, râde, plânge, cântă, gesticulează ş i desemnează cam la fel, pe 
întelesul 1uturor. Acestea sunt prin u1'1nare mijloacele de exprimare 
ale. ua1anităjii. 1)jl'ltre acestea, s ingur desen1nul, pe lângă acest i,n..,. 
portt111t privilegiu al neHm·itări i în spatiu, ii mai are şi pe cel al ne..
l in~ilării in tin1p. N u n1ai ştiu curn dansau sau cum cântau străbunii 
preisJorici din quaterna r, dar acun1, după mai ,nulle zeci de mii de 
ani, ştiu cum desemnau, penlrucă efortul lor mintal şi de mişcare 
educată, contopi.te în desemn~le lor, Jc:au 1ncrerunţa f să Ji,..l păstreze 
materia - os de re11, sau piatră silex - care nu n1oare n ici„odată. Deci, 
ca nici un alt mijloc de exprimare, dese1nnul e nelimitat, nu nu1nai 
î,a spaţiu, da r şi în timp. 

4. Muzica şi desen1nul cu lucrul:manua l au pregătit al patrulea 
n1ijloc de exprimare, care e limbajul arficulat. 

Nevoja pennanentă şi mereu crescândă de a exprima un gând 
a sil ii pe om să producă li mbajul arficulaf. Cauza principală ş i adâncă 
a progresului e facultatea superi0ară pe care o are omul de a ana: 
liza şi sintetiza, iar rezultatul cel n1ai · i1nportant şi mai 111inunaf al 
acesl1.1i privilegiu intelectual a fost creafiunea li1nbajului. 

La instinclu l de mai bine s' au asocial instinctele de a cunoaşte, 
a imita ş i înfrumuseţa, care au s ti1nulat pe 0 1n şi a:.1 contribuit, în1.:
preună cu acţiunile psicho ... flz ice, la apa rifia şi des,·oliarea vorbirii şi 
în genere la desvoltarea civilizajiei on,eneşli . 

Lin1bajul, la început onon1atopeic, apoi monosilab1c şi r.itmic, a 
evoluat la limbajul actual. Li1nbaju l ritmic poetic s'a mentinut până 
în tin1purile istorice. Vedele, Ramayana, Î\lahabharataJ Iliada, Odissea, 
Psalmii, Corc1nul, etc., sunt concepute în forn1a versificată. In tot ce 
a făcut omul ca 1nuncă, joc şi artă, a pus pr ... )porfie, ritm şi simefrie. 
Egoc~11tris1nul lui i nconştient i:a irnpus aceasl<l . l:a plăcut proporfia 
ş i simetria, pentrucă organisn1ul lui fizic e proporfionat şi în 1nare 
parfe s imetric; i~a plăcut şi riln1ul, pentrucă funcfiunile lui fisiologice, 
c;:a respiratia ş i pulsatia, activează într'un ritn, perfect. 

Practica îndelungată a lin1baju lui a devenii predispoziţie îunăs-=
culă penfru toţi oa1nenii. Fiecare trib sau nafiune şi:a făurit cuvin=
fele de care au avut nevoie; astfel s'au fonnat liinbile şi apoi litera-" 
furile populare, ncJjionale. Toale aceste literaturi s'au frans,nis run noap..
tea vrernurilor trecute, din generaţie în genera(ie, nurnai prin viu 
gra iu. Aezii, rapsozii, truverii, trubadurii, conocarii, colindătorii, etc. 
erau cărf ile vii ale literaturilor populare. Această literatură nefiind 
scr isă, n1ari con1ori folcloristice şi de gândire s'au uitat şi s'au pierdut. 

Trebuinfa de a păstra şi a transn1ite posterităţii gândirea, sin,.,, 
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lirea şi experienta on1eneasca, a satisfăcut ... o desemnul. Prima mani=
fcstare a acestei 1~ece.sităji a fost scrierea hieroglifă. Acesi fel de a 
.seri, pe lât1gă greutăjile fechnice pentru execuţie, necesita mult timp 
-Şi spaţiu. Mii de ani s'a practicai aceasfă scriere, pâl'la când Feni-= 
'Cienji - după alţii 1:-licsoşii - simplificând tot mai mult inlaginile, au 
aju11s la alfabetul fooefic · întrebuinfat astăzi. Cu ajutoru I scrierei fo=
rJefice se pot exprima nu nun1ai ide.i concrete, dar şi tot rodul gân_.. 
dirii omene~ti şi, astfel exprimat, se poate transmite generaţiilor actuale 
şi viitoare. • 

Acţiunea de a desemna, după ee a stimulat şi cultivat în ere: 
ierul omenesc organul special al voroirii, tot ea \line în a jutorul Jim ... 
bajului, pentru a,,.J înregistra şi a:l ,răspândi în timp ş i spafiu cu aju: 
oru] grafiei. 

Scrierea, adică grafia, e un desemn convenfional. Prin exerciţiu 
repetat, semnele care reprezinta sunetele, adică liier.ele, au trecut în 
inconştient ş1, ca urmare, executarea lor se face în mod auioma:t. 

Scrierea sau grafia derivată din de.senin e un fragment din el 
şi, ca orice fragment, se integrează şi se diferenţiază din întreg, păs..
trând însuşiri de ale întregului. T of i ştiutorii de cade cunosc frag..
menJul, Îl'l timp ce întregul e foarte pufin cunoscut. D esemnul e cel 
mai neglijat şi mai pufin îrJtrebuintat dintte feate mijloacele de ex: 
primare de care se serveşfe omul. 

Pe cât îmi va perrrii1e spaţjul, voiu Încerca să explic întregul 
(de.semnul) cu ajutorul. ,fragmentului (grafia) care e mai bine cunoscut. 

Modelele desemnului sunt toate formele concrete din natură, pe...,. 
când modelele grafice actuale (caraderele: latin, chirHic., germa·n, grec, 
armean, etc.) suni câteva _figuri din geometria plană. Modelele de..
semnului au, prin urn1are, două ş_i, trei dimensiuni, pe când ale grafiei 
nutnai două ; ele sunt: punciul, linia dreaptă, ovalul şi spira (primul 
fur al unei spirale). Aceste elemente sintetice sunt generatoarele 
tuturor literelor care con1pun foaie alfabetele care se scriu cu ri1âna. 
Dar punctul, linia şi ·ovalul suni n,otiuni abstrade, închipuite numai 
de mintea omeneasca. Punciul e capătul unei linii sau locul unde 
s'au întretăiat două linii. E ceva care ,n'are dimensiune, ori ceva ce 
nu putem aprecia cu si1nţuJ·ile noastre ; e abstract. Cu cele 1nai bune 
insirun1ente grafice, nimet1i nu poate construi o figură. geori1etrică per=
fectă, care să corespundă 1denlic cu definiţia. 

Scderea caligrafică e un desemn calculat şi deci conştient, pe 
când scrierea curentă e acelaş desen1n convenţional, dar care se execută 
în mod automat. Semnele care reprezintă sunetele, adică literele, prin 
e-x1ercifiu repetat, forma şi executarea lor, au trecut tn _inconştient ş i $e 
execută automat. Când scriem, nu ne gânrum la forma şi €"x.ecuiarea 
literelor, ci la ideea pe care dorim să o exprimăn, cu ajutorul acestor 
liiere. Tot aşa când desemnăm, nu ne gândim la executarea liniilor, 
ci la forma modelului pe care voim să o reproducem pe hârtie cu 
ajuiorul acek:ir linii 

Pentru gtafie elerneniul component -al unui cuvânt (al unei i1nar 
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gini) e litera, iar penfru des.e1nn acest element e Jioja, Şi linia şi litera 
suni semne grafice produse în acelaş mod, adjcă sunt urmele ce le,,,.a 
lăsai un punct care s'a mişcai, creionul sau penifa. Li niile care compun 
orice desemn sunt de două feluri : linia dreaptă şi linia curbă sau 
ondulată, pe care francezii le numesc linii 1name (lignes meres) pe când 
grafia are 26 de fonne deosebite de lliere m inuscule şi 26 majuscule, 
adică 52 de se111ne deo.sebite. 

In şcoala primară copilul, după câi€va luni de e.xercifiu zilnic, 
cunoaşte sen1nele grafiei şi le deseinnează din 1nemorie; iar după un 
an i s'au fixat in incor1şfient, adică Ie execută automat. Cu mult mai 
uşor şi într'un LinJp mai seuri ar lrece în i nconştien1ul copiilor cele 
două feluri de linii necesare desemnului, decât cele 52 de semne 
ale grafiei n1anuale şi al.te 52 ale grafiei imprimate. 

Dacă :;,fiutorii de carte nu inJrebuinfează desemnul cu aceeaş 
uşurinfă cu care înfrebuinţează grafia, e din cau'lă că pentru grafie 
în clasa îniâia primară, s'au executai în fiecare zi şi în fiecare oră, 
pe când cu dese,mnul nu s'au executat decât cel 01uli - conform 
programei analitice ,_ două jumătăfi de oră pe săptămână . 

Ca şi la grafie, la dese11111 deosebin, două părfi :· una conştientă, 
adică imaginea sau ideea exprimată şi alfa in conşlien tă, adică liniile 
care au servii penJru con1urarea acelei imagini. La un mşnuscris suni 
aceleaşi părţi ca ş i la desenJn : actiunea conştientă sau ideea ce an1 
avui de exprim at şi partea inconştientă, grafia, sa.u n1ijlocul de expri.:
n1are grafic. Atât Ja (grafie cât şi la desen,n avem scopul conştient 
şi 1nijlocul aut0n1at. La an1bele exprimări, afâf prin linii cât şi prin 
cuvinfe, creie1 ul dictează conştient şi mâna execufă automat. 

Modelele generatoare ale grafiei fiind abstracte, sunt mai greu 
de reprodus, pe când n1odelele desemnului sunt concrete, se pot 
verifica prin piţ ăire, co1nparafiuni şi n1ăsw·ători . 

Modelele reale ale desemnului nu sunt perfecle ca expresiile 
geomefrîce. Ele au forn1e variate chiar la acelaş lip şi din cauza acestei 
mari variabililăfi şi imagi nile lor reţ,roduse în descn111 pot varia, deci 
pot fi pujin greşite şi toluşi să placă. Ovoidul făcut de găină nu.,,i 
perfect ca cel definit de ge0n1etrie. Nu nu1nai desemnatorul, dar nici 
găina n'ar 111ai putea să facă un al doilea identic. 

Nimeni nu scrie ca în modele; ori, nepulinfa aceasta de confonnare 
n'a descurajat· pe ni,neni; toti câfi au irecut prin şcoa la primară scriu, 
dar foarte puţini pot să ş i desemneze după cum scriu. Fiecare aven1 
grafia noastră speci:llă, individuală, ş i variabilitatea aceasta e infi11ităit 
După cum nu s'au găsit doi oameni identici, Joi aşa nu s'au găse 
nici două grafii identice. Variabililăţii infinite a indivizilor corespunde 
va riabi litatea infinită a grafiilor. Fiecare desemnator are felul său d _ 
a desemna, sti lul său propriu care r1u şe poate confunda . Fiind an1es
tecate desen1 ne de ale lui Leonardo cu desemne de ale lui Ren1brandt, 
chiar un neiniţiat le:ar putea uşor deosebi. 

Savanlii au studiai grafia ş i au făcut importante observaţii asupra 
e1. Diferitele caractere tipice de scrieri le.-au ordonat şi clasificai, for,,. 
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mânci adevărate dicţionare de tipuri de scrieri, care corespund cu fem...
peramentele un,ane. Pe aceste cercetări şfiinliflce se înferneiază gra: 
fologul şi expertul..-grafic. Grafologul, în cercetările sale, pleacă _dela 
nişte premise conirolale în mod ştiintific, însă interpreta~ea lor depind_e 
de iscusinţa cercetălorului. Din această cauză Alf. B1net a dovedit 
că grafologia nu:i şfiinjă, ci mai 111ul1 arfă. 

Din mai n1ulfe probe de scriere grafologii distinşi pot face por= 
:tre.tul psihologic a l scriitorului mai bine şi mai exact decâ1 l~r fi 
făcut bazându ... se pe cunoaşterea tuturor celorlalte patru mijloace de 
exprimare enumerate până acu1na ; aceasta pentrucă scrisul nu repre.:
ziniă numai traducerea grafică a limbajului, ci este în acelaş tinJp şi 
imaginea constituţiei, a femperamenJului, a caract~rului, cu un cuvânt 
a întregii noastre individualităfi psihice şi fizice. 

5. Peniru motivele arătate şi cele ce vor urma, considerăn1 grafia, 
fragmentul desemnului, că esfe al cincilea şi ultimul, în ordinea aparijiei, 
dintre n1ijloacele de exprin1are de care se serveşte omul n1odern. 

Grafia variază în cursul vietii, dela copil la omul bătrân. Tot 
aşa variază şi desemnul. Copiii au o grafie naivă, care se asean1ănă 
în aspectul ei general dela un copiJ la allul şi dela băefi la fete, aşa 
cum se aseamănă şi desen,nele lor. Scrierea aceasta „şcolărească" 
sau „ bucherească" se deosebeşte de scrierea stângace a adultului i neuit, 
după cum se deosebesc şi greşelile de vorbire sau pronuntare ale 
copilului n1ic de ale adulfului imbecil. 

11 epoca adolescentei, când începe să se formeze caracterul şco= 
!arului, şi în grafia lui apar trăsă1uri caracteristice individuale, pe care 
nu le avea mai înainie. In această vârstă numiiă şi „periculoasă", ado,.. 
lescentu l, ca ş i puberul, trec repede dela o extremifaJe la alia ; chiar in 
aceeaşi zi poate .să co1nită un acf de mare curaj şi altul de laşitate ; 
dar şi grafia sa marchează aceste oscilaţii şi sbuciun1 clocotitor. 

Nu nu,nai în cuprinsul unui caef, dar chiar pe acEeaşi pagină 
poate să aibă două şi chiar mai n1ulte feluri de scrieri, foarte deosebite 
în aparentă . La aceaslă vârstă deosebirea dintre scrisul fetelor şi al 
băefilor e bine n1arcală. Deosebirea aceasta e fot atâl de evidentă şi 
la liniile dese1nnului; nt1111ai elevii transferaţi dela alte licee, cari nu n1ă 
cunosc, îndrăznesc să=mi prezinte spre notare dese111ne făcute de fete. 

Literele şi lrăsălurile inici din grafie reproduc rifmul respiraţie i 
şi al pulsafiilor. Penita e un minunat indicator grafic pentru cei ce 
ştiu să interpreteze rezultatul. Literele mari, buclatele, fre111ele, acoladele, 
{iratele şi parafele, corespund gesturilor, sunt fotografiile lor. P entru 
acest 1110/iv şi bătrâneţea, cu slăbiciunile ei, o arată plastic grafia . După 
a11erările grafisrnului se poate preciza dafa când a început vre ... o fur= 
burare cardiacă sau a sisten,ului nervos, chiar fără ca pacientul să fi 
simjif şi s·ă fi reclamat aceasta medicului său. Grafia 111ai ~videnfiază 
fazele boalei şi crizele ci, agravarea sau ameliorarea, mai bine decât 
chiaJ mărturisirea bolnavului. Pentru unele boale medicul se poate 
servi de grafie pentru fixarea diagnozei; cu ajutorul ei poale urn1ări 
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fazele boalei, aşa cum se serveşte de tennon1efru pentru măsură-= 
foarea febrei: 

Sun1 unele cazuri de afazii, când bolnavul nu poate vorbi ; atunci 
scrie; deci agrafia e o stare maladivă mai gravă decât afazia ş i aceasta 
pentru că limbajul e un mijloc de exprimare conştient, pecând grafia, 
derivând din desemn, care a apărut la om cu foarte mult timp 
înain1ea limbajului, e un mijlocul de exprimare al incocşlientulu i. Şi 
copiii mâzgălesc cu creioanele înainte de a vorbi bine. Limbajul e 
inconştient în lapsusurile studiate de psihanalistul S . Freud, în vis, în 
aiureala febrei şi în somnul hipnotic. Grafia însă e numai sen1icon"' 
ştientă, alunei când culpabilul în cabinetul Judecătorului Instructor, 
face eforturi pentru a:şi masca scrisul obicinuit, spre a nu fi descoperii. 
ln1enfia aceasta de mascare a scrisului obicinuit corespunde cu ascun-= 
!ăfoarea strufului, căci cel care f-a.ce acest efort, totdeauna e trădat de 
uzconştienl, care nu se lasă înnăbuşit de conştient. Conştientul se ex:: 
primă prin limbaj, iar i nconştientul prin grafie. 

Potrivit obiceiurilor, credinfelcr religioase şi convenientelor sociale 
impuse de gradul de civilizafie la care am ajuns, suntern siliţi să n1ascăm, 
să refulăn, în inconştientul nostru cât puiem mai bine toate pornirile 
primitive egoiste ş i an1isociale. Ca ur111are, ne prezentăm in lunJe cu 
n1asca şi poza care credetn că ne=ar avantaja, in,iiăm fără să ne dăm 
sean,a pe oa,nenii pentru cari am avut admiraţie. 

Totul poate minli, gestul, atiludinea, expresia, fapta, haina şi 
n1ai cu seamă vorba ; dela copilul din leagăn, care plânge fără să:l 
doară ceva, ci nuLnai pentru a fi luat în braje, până la oniul băirân 
care gen1e fără dureri, nun1ai ca să inspire mila şi co1npăti 1nirea celor 
din jurul lui. Toate pot minfi, nun1ai scrisul nu minie şi nu n1inte 
pentrucă nu poate. 

Scrierea e mijlocul de expri1nare al omului civilizat. Nu !ofi câfi 
întrebuinfează celeJalle n1ijloace de exprimare pot să şi scrie. Omul 
pri1nitiv ne apare aşa cuu1 e, el nu:şi controlează faptele şi dorinfele 
şi nu:şi dă sea1na că e imoral sau antisocial. Omul civilizat n1oşte ... 
neşte dela 01nul prin1itiv aceleaşi porniri şi dorinje, dar le 1naschează 
şi e cu a"tât 111ai civilizat şi mai educai, cu câi ştie mai bine să le 
mascheze. Pornirile pri1nitive, feroce şi egoiste, refulate în inconştient, 
find să năvălească afară din adâncul ascunzătorii ş i , fără să ne dăm 
seama, găsesc în grafie o supapă deschisă de n1işcările auton1ate, prin 
care se strecoară să se înşire pe hârtie, în văzul tuturor, a lă1uri de 
foale calilăfile care conipun caracterul scriitorului. ln văzul tuturor, dar 
pentru infeleger~a nu1nai a grafologilor distinşi . Grafia e trădăioare, 
vorbele însă pe unii oa1neni îi maschează foarte bine. Vorbele pot să 
spună ceva vesel, în timp ce trăsături le fetei, adică expresia 1nin1ică 
care e mai sinceră decât vorba, trădează fristefea lăuntrică . Conţinutul 
unei scrisori poale să cxprin1e idei nobile şi altruiste, iar grafia să 
arate tocn1a i contra riul, adică un suflet negru şi egoist. Din acest punci 
de vedere căsătoriile prin corespondentă, ca ş i ori ce altă afacere, 111ai 
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bine s'ar face, dacă nu s'ar lua în considerafie litnbajul, ci s'ar infer=
preta expresia grafică prin grafologie . 

Oricare ştiuior de carie poate fi ît1fr'o n1ăsură oaueca~e grafolog . 
O ricine poate distinge o scriere n1urdară de alta curată . Dac.:, e or=-
donată şi îngrijită, sau e desordonată şi neglijentă. Dacă scriitorul e 
copil sau aduli, dacă e bărbat sau fe1nee, dacă e cult sau incult, etc. 
Se spune despre 0n1ul conştiincios şi n1e.ticulos că „e cu punctul 
pe i" şi poporul ştie c( dacă scrisu] e „talpa gâştii", şi cuprinsul „e 
gândul 1nuştii " . 

Tot ce a1n arătat despre grafi~ (fragn1enf) se poate spune şi 
despre deseu1n (întreg). D esemnul evidentiază plasiic puterea de analiză 
şi sinteză a dese1nnat0rului, unpreună cu toate calităfile şi defectele 
psihice şi fizice, ,nai bine decât grafia, penfrucă d-ese1nnul e în acelaş 
ti1up grafie şi limbaj, mijloc şi scop, fond şi formă, gândire şi exprimare. 

După comparaţia desemt1ului cu grafia, din care se vede că 
desemnul e mijloc de exprimare automat şi inconştient ca grafia şi, 
pe lângă aceasta, 1nai e şi mijloc de e.'<pri1nare conştient ca vorbirea, 
vom continua comparaJia lui cu limbaju). 

Exprimarea prin viu g raiu irnpresionează direct şi mai puternic 
decâJ exprimarea prin vorbele scrise, pentrucă ideile ce se transmit 
auditorului sunt dinamizate de min1ica plaslică şi cea sonoră a vor=-
biiorului. Oratorul e în acelaş timp a utor şi actor. 

b'lijlocul de exprjo1are prin vorba rostită a înflorii în grădinile 
lui Academus şi a devenit artă desăvârşită în forum şi agora. Cu=
vântul rostit e mijlocul d·.: exprimare sfintit de 1narii profeti propo-= 
veduitori ai religiilor. Viul graiu a răsunai prin văile Gangeluj, Y erne=
nului şi Iordanului. Are însă desav.antajul că se manifestă într'un 
spaţiu şi ti;np foar1e Lin1itai. Exprin1area prin vorba scrisă penuife 
lectorului să mediteze ideile scriitorului, dar spafiul şi n1ateria ~ cartea 
sau manuscrisul - care e între autor şi cefitor, fac ca impresia să 
fie mai mică, deoarece co1nunicativitatea ş i farmecul direct au dis ... 
părut. In schimb exprimarea prin vorba scrisă se adresează unei în ... 
tregi najiuni - ştiutorilor de carie ..- ca spatiu, iar în iitnp, poale 
dura şi un veac fără prea rnulte adnotări sau comentarii. Peste aceste 
limite de limp şi spatiu ideile gânditorilor şi artiştilor pot trece, dar 
numai pentru specialişti, filologi şi poligloti în original, iar pentru 
marele public e nevoie să fie traduse. Ori traducerea, după zicătoarea 
iialiană , ,,Tradutiore e fradiiore", nidodată nu redă înli'eaga frumuseje 
a originalului, pentrucă în fiecare lin1bă sunt fonne intraductibile. 

In afară de această cauză de alterare a frun1usefei originalului, 
limbile, ca şi organismele vii, evoluează ca structură şi resonantă dela 
o generafie la alta, aproape fără să ne dăin sean1a. După cum spi"' 
ritul unei naţiuni evoluează, î11 aceJaş ritm se transformă şi limbajul 
pracfjcaj de ea. Pentru fiecare lucr.u sau nojiune nouă apare ş i un 
nume sau expresie nouă ; totuşi , ,,Ce departe:i strofa ce.s-o purtăm în 
nunte de cea scoasă la lumină I" Cuvintele, ca şi organis1nele vii, se 
nasc, ~resc şi apoi îmbătrânind, mor. Ideea însă nu moare, îşi schimbă 
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numai haina; când învelişul în care a fost concretizată, cuvântul, nu, 
mai e incăpător, îl sparge, cum sparge puiul coaja oului şi apoi sboară · 
să ... ş i caute un cuib sau o haină mai încăpătoare sau „â la mode" . . 

Ideea exprimată prin dese1nn nu evoluează, nici ou are nevoie 
de traducere, pentrucă e exprimată cu ajutorul unui 111ijloc de expri.,. 
1nare universa l şi e fixată pe materie - os, bronz, granit, mannoră, 
pânză etc. ,...., care nu creşte, nu îmbăJrâneşte, nici nu moare, nefiind 
organism viu cum e limbajul. 

Cuvintele scrise sau vorbite pot exprima nuante fine şi idei 
abstracte care nu se pot exprima prin desemn. Când avem nevoie 
să descritn o imagine plastică şi ne servi,n de cuvinte pronunţate sau, 
scrise, niciodată nu vo1n isbuti să evocăm în ,nintea cetitorului sau 
auditorului forma exactă, caracterul sau proporfia părtilor care compun 
imagil)ea plastică ce voim să o descri,n, tot atât de exact cum am evoca=o, 
dacă această descriere am face:o prin desemn. De acum n1ai bine 
de o sulă de ani Napoleon I a spus : ,,Un simplu crochiu de desemn 
în1i spune mai mult decât un raporf detaliat, scris sau vorbit" . 

EforfL1l de a evoca i1nagi11i plastice cu ajutorul cuvintelor e cw 
n1ult mai marc decât a evoca aceste in1agini cu ajutorul desen1nului. 
Marii literaji, cu talentul lor de exprin1are ş i i1naginafia lor reproduc.,. 
tivă, pot evoca tablouri din na1ură, dar sun1 lipsile de preciziune: 
C uvin!ele, con1parafiile, ima~inile, metaforele ş i toate n1ijloacele lor de 
evocare, trezesc şi în fi ripă în ,nintea cetitorilor cu fan tazii diferite, 
i1nagini şi tablouri diferite. Poetul nu compune un singur tablC1u ca 
pictorul, ci o mare mul(i111e de tablouri, câte unul pentru imt1ginatia 
fiecărui cetitor. C11vintele n1arilor poeţi, purificate de sensul co,nun, 
devin neprecise, nedefinite ca sunetele armonice ale n1arilor 111uzician i. 
Ca şi sunetele armonice, cu,·intcle lor ne transportă în „lu1nea supra= 
sensibilă", în Olimp, în Nirvana, sau în Paradis, adică î11 infinit. 
Suntem o scânteie de lun1ină apărută din infinit, trăind şi ur111ând 
legile firii ; infinitul ne atrage şi ne farrnecă , iar noi spre dânsul ne 
îndreptă1n, să ne topim definitiv în el. Din noi va rărnânea nu111ai 
ce am ex.pri1naJ ca gândire şi sin1tire cu ajutorul grafiilor şi prin 
desen1n. 

Neprecisul, nebulozitate;:i, clar_:obscurul, ,,ii sfun1afo", sunt ele: 
n1ente estetice de n1are valoare, dar din punct de vedere practic, 
tehnic, sau ştiintifi c:, lipsa de preciziune e un n1a re defect. Preciziunea 
şi claritatea desem11ului1 caracterul lui sintetic, rezumativ şi de o per= 
fectă întclegcre universa lă , a făcut să apară, să progreseze şi să se 
perfcctioneze toate produsele tehnice industria le, n1ecanice şi ştiintifice . 
P entru gândirea concretă, pri,na realizare e un desen1n ; iar pentru 
acest fel de gând ire, exprimarea prin desen1n e superioară exprit11ării 
prin vorbele scrise sau rostite. P entru acest 111otiv cu drept cuvânt 
s'a spus că : ,,Desen111ul e pron1otorul înlregei activifăti plastice a orne=
,,nirei ş i în acelaş tin1p limbajul ei universal 11eli1niiat în tin1p şi spatiu" . 

Desen1nul, pe cât e de precis in exprimarea imaginilor concre1e, 
pe atât e de elocvent 111 concretizarea imaginilor f anlaziei creatoare şi 
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-constructive, artistice şi ştiimf ifîc~. E destul să ne amintim de sim= • 
boalele ma1eo1aficilor superioare, for:muJele chimice, planurj, hărfi, dia.: 
grame, ete. }?arqdisul şi infernul, ca şi reconstituirile istorice, ale geo..
Uogiei şi arheologiei istorice şi preistorice, cu ajutorul dese1nnului a11 
fost e..-x:primate, cunoscute şi înţelese; pdn el intuite şi transm'ise fu= 
turor generajiilor actuale şi viitoare. 

Desemnul are difedfe şi variate aspecfe, ajuta activitatea oine= 
nească şi înfrumusefează fotul. Pătrunde umil în căsufele sărace şi se 
Iesfafă în palate ; iar omul e cu atât mai n1ultumit şi mai fericit, cu 
.câi J.=-a tntrebuinfat mai n1ult pe el şi derivatele lui tehnice şi artistice. 
Desemnul e ctJltivat de artiştii populari şi de cei culfi, de n1odeştii 
n1eşteşugari şi de inventatori ; dela primitivi la savanţi, tuturor li:e 
necesar. Prin pu1erea fui de evocaie, claritate, preciziutJe, e bine 
simJit de copii, înfeJes de surdo:111ufi şi cetit de analfabeţii din lumea 
întreagă. 

Desemnul a evoluat cu civilizaiia umană, ajutând pe om Ja 
muncă şi la joc, La meserii şi la carte. El singur poate dovedi gradul 
de civilizafie Ja caie a ajuns un popor. După ce a creat artele plastice, 
a vertif şi în ajutoruJ artelor clina mice, dându.=1e posibilitatea de. a 
supravieţui, traosmifându:le din generaţie în genţrafie, răspândindu:Le 
pe tot spafiul cunesc1.,1t prin ajutorul grafiilor speciale. Muzica Egip: 
ienilor sau Elinilor nu se cunoaşte, penJrucă n' a fost scrisă ; deabea 
prjn veacul al XI.:lea, dela călugărul italian Gui d'A'rezzo, notaţia inu.: 

.zicală capătă preciziune şi, prin aceasta, puterea de desvoliare, îr;iregis: 
irare şi transmrsiune în timp şi spaţiu. O simfonie de Beethoven se 
poate executa astăzi, după mai hine de o sută de ani, toi atâf de 
exact ca şi cum orchestra ar fi condusă de însuşi genjalul musician. 

Sunetul, care durează o clipă, a devenit etern . Miracolul acesta 
desemnuJ l=a înfăptuit cu grafia muzicală, care a îrnegi'strat perfect 
ioale nuanfele. sunetului, le păstrează şi le fransmite veacurilor viitoare 
şi omenirei întregi, fără nici-=o alterare, căci sunetele annonice nu se 
.inveahesc, nu mor cuu1 n1or cuvi~tel.e, nici nu trebuesc traduse. 

„Nihil est in inteUectu, quod non 
prius fuerit in sensu" . . 

Faţă de aceasiă importantă contribuţie ce a adus d~semnul cui: 
·fur ei omeneşti, ~I n 'a fost întrodus în şcoală ca obiect de studiu decât 
pe la mijlocul ~eacului trecut-, când Pestalozzi, genialul pedagog, te.ore= 
tician şi practician, l:a inlrodus în şcoalele conduse de el. In com.=
pa.ra1ie cu celelalie obiecte de studiu, care figllrează în prog~amele şcoa: 
lelor de 1:nii de anj, chiar dela începutul de organizare al lor, de.: 
semnul e un obiect nou, a cărui didactică· şi 1ne.todică încă nu=i fixată. 
A oscilat mereu întfe artă şi dexteritate, nu numai la noi, dar şi în 
alie fări. La noi preda.rea desen1nultti a fost încredinţată pictorilor. 
Şi acum se crede că cel n1ai bun profesor de desemn e cel care 
pictează mai bine, ca şi cun1 s'ar spune că cel mai bun profesor de 
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1itnba maternă ar fi un poet ; ori artistul, de cele n1ai multe ori, nu:j 
pedagog. In orice caz calitatea de artist în predarea desemnului nu 
irebue să primeze. Şcoalele de Belle..-Arte aveau un scop bine de= 
tern,inat: de a pregăti artişti, sculptori şi pictori. In programul lor de 
studii nu figurau caligrafia, desemnul liniar, nici pedagogia . Aceste 
_şcoale s'au transfonnat în .Academii de .Arte.,.Frumoase, care, după 
mai J)ine de zece ani, fot nu au secţiunea pedagogică complet orga: 
nizată .. $coalele de Belle=Arte de altădată, ca şi Acaden1iile de acum, 
pregătesc pictori=artişti, cari devin maeştri de desemn, obligaţi să predea 
ce n'au învă(a t ş i să uite ce ştiau . 

La Seminariile pedagogice universitare absolvenţii şcoalelor de 
Belle..-Arte puteau să capete cunoşti nţe de pedagogie generală, iar 
.despre didactica şi metodica desen,nului aproape nimic. Desemnul în 
.şcoa lele pregătitoare, din această cauză, a fost şi rnai este considerat 
.sub aspect artistic, ca şi cum, vrând să învăţăm limba maternă, am 
începe cu analiza literară, metrica, sau retorica. 

Din cauză că artişt:ii=picfori sau 111uzicanfi, cari n'aveau suficientă 
pregătire pedagogica, erau într'o situafie inferioară fată de colegii lor, 
profesori de obiecte teoretice, era firesc să facă multe greşeli peda ... 
gogice ş i, din această cauză, să fie desconsiderafi şi, odată cu descon.=
siderarea lor, să fie scăzut şi presfigiul obiectelor predate de ei. Mai 
sunt încă profesori, cari oiai curând scuză un viciu decât o greşală 
de exprin,are sau de ortografie. Au fost destui profesori cari au făcut 

' traduceri greşite, alţi i au lăsat probleme nerezolvate, altora nu le.c-a 
reuşit experienţa, dar nu s'a pon1enit vre=o dată ca un artist, maestru 
<le dese1nn, să nu poală corecta o greşală de desemn, sau un tnaestru 
de 1nuzică să nu distingă o greşală de i ntonaţie. Aceşti artişti=piciori 
sau muzicanţi aveau o educafie artistica cu n1ult superiooră celei ne=
<:esare unor buni maeştri de curs secundar, dar această însuşire nu 
se vede.a, nici nu se auzea. Ceeace li se ren1arca în totdeauna în 
cancelarii şi pe catedre erau nu1nai greşelile lor pedagogice. 

Niciodală nu s' a dat desenmului de către legi şi regulan1eniele 
şcolare o in1porianja n1ai mare decât cea actuală, căci s'au anulat 
dispozitii care desco11siderau obiectul, făcându.=-1 „cea mai u111ilă dintre 
dexterilă!i ". Acuo1 250 de ani un 1nedic gen ial cu cunoştinţe enci: 
clopedice, John Lake, a văzul şi a propoveduif imporfanfa educativă 
a dese1nnu1ui. La noi tot un distins medic, d.,,.I d..-r C. Angelescu, in 
calita1e de J\1inistn.1 al Culturii Nafiona le, a repara1 greşelile din ve: 
chile dispoziţiuni. şi regulan1ente. Era firesc ca un distins chirurg să 
prejuiască mai bine ca predecesorii săi cru valorează pentru educafie 
cultivarea simtului de observaţ i e, a memoriei vizuale şi siguranţa miş: 
cărilor n1ânei. 

In viata practică, dese1nnul a avut şi are trei faze. Incepe prin 
a fi dexfeâlafe, când e tipic şi special, cun1 e dese1nnul 111eseriaşului, 
care repetă 1nereu aceleaş i forn1e în diferite 1nărimi . Când insa me~ 
seriaşul an,plifică sau înfrun,usefează un lucru utjl cu ajuiorul de.,. 
semnului, deci când face o mică creafie, în asemenea caz desemnul 
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11u mai este dexfer,ita1e, ci e un mîjloc de exprimare şi, în fine, a 
Jn:1ia faz.ă e deşe111.nul artistic, când n1ijlocul acesta de exprimare a 
devenit elernent estetic şi se numeşje sţil. 

In ş.coalele elementare, I.a grădinite, când cop.iii mici calchiază 
un <lesemo, sau fac u11ul sl:ig9n1ogra6t, adică tt~1esc nişte puncte im.,
prin1ate pe caetul lor şi obfin o imagine, atunci întrebuinţează dese,nnul 
ca dexteritate, peufrucă în acest fel de desemne nu se vede nicio tră: 
sălură proprie individuala ; leafe desemnele copiilor 'sunt la fel, G:ca lu.: 
erările manuale, sau ca o poezie, sau rugăciune, memorată de toţi la 
fel. Dacă COJ)iii des.e).1'lnează dl!lpă natuîă , clesemnele lor, deşi au avut 
acelaş n1ocleJ, diferă mult unul de altul, nu mai sunJ asemănătoare 
ca în copiile calchiate ; fiecare di11nre aceste clesemne după natură ase 
cevâ original şi individual, pentrucă repreziniă grafic califătile şi de ... 
Eectele lo.r psihice şi fiii.ce. Aceste gânguriri grafice naive şi diforme, 
din care abea se recunoaşte modelul, sunt foarte si1npaiice ; aµ făcut 
pe unii piclori să imifeze naivitatea, logica specială şi stângăcia copiilor 
şi astfel a apărui un nou J..:en de pictură decadei:it : Dadaisnn1l. In 
asen1e.nea caz copiii n'au întrebuiinfat de"se111nul nici ca de.;deri:rate, 
nici ca artă, ci ca mijloc de exprima1·e. Dacă copiii mici întrebuin;
fează de.semnul ca mijloc de expri,na re, cu atât rnai mult în .şcoaia 
primară şi secul'ldară nu trebue să rna'i fie socolit ca dexJeritate. In 
liceu, pentru un foarb;: n,1ic procent de elevi, desemnul poate fi con= 
siderat şi ca artă. Od, în şcoala secundară legile şi regulan1en1ele 
pentru clasificafie îl numesc artă, dar e ·considerat-ca dexteritate ; iar 
artiştii cari,..J predau îl concep numai ea artă. Echivocul acestc1 ar 
trebui să înceteze şi de.semnul să fie c0nsidera1 ceea ce este, Ul'l mijloc 
de expri,nare. 

Omul a selecfiG>nal fructele, legun1ele, ce1:eale.le, florile şj ani: 
malele n1ai bine decâi şi:a e.duca·t copiii ; aceasta din cauza traditiilor 
medievale care, sub alie forn1e, se mai .1nentin şi acu1na în şcoală . 
$€oala teoi:etica are ca scop îngrămădirea de n1ulte cunoştinte în capul 
elevilor şi aceasta indiferent de lnodul cun1 sunt asimilate şi cun1 vor 
fi reţinule şi utilizate mai fârziu în . viata practică. Se î11vată teorel,ic 
prea mulJ şi se retine prea pulin, adică atâl cât se experirnentează. 
Teoriile şi fol'n-1ulele abstracte se învaţă greu şi se uită uş0r, claca nu 
sunf pJantate pe un leren bine pregălit şi dacă nu sunt fixate în 1nintea 
elevilor prin lucrări, desemne ş, exp~rienfe. 

Educaţia trebue sa tină sean1ă de fazele de desvoltare ale onfo ... · 
genezei care, în privinţa de.seninului, repetă perfect fazele filogenezei. 
Educa~ia va începe cu exercitarea mişcări/o;-, a suneiului vocal, /u:
cru/;mc!11Ua!, desemnul, limbajul şi la urmă scrierea. Prill')ele J,'l1ij ... 
Joace de exprimare, care ir:ebuesc exercitate la copilul n1ic, suni miş: 
căt1le şi sunetul glasului. Ne amintim că omul preistoric şi..-a făurit 
adăposiuri , obiecte casnice, arn1e de vânat şi apărare, în urmă a 
sin1fif frebuinfa de a le înfrun1usefa ; deci, după exercifiile de mişcare „ 
sunet şi lucru:manual, ar trebui să urmeze e:xercifiile de infrutnuse, 
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tare, adică desemnul; un desemn elemenfar liniar şi decorativ. După 
desemn s' a desăvârşii graju] şi după gra1 scrisul. 

Copiii, înain1e de a vorbi bine, si1nt irebuinfa de a mâzgăli cu 
creioanele, mai ales cele colorate şi aceasta chiar când t1'au văzut 
pe nimeni din casă scriind. Copilul nu mâzgăleşte ; e1 înfrumusetează ; 
aceste manifestări, pentru noi aduljii sunt mâzgâliluri; peniru copii 
sunt ornamente, sau înfruml!lsetări, după cu1n pentru noi calul copi-=' 
lului nu=i 'ele.cât un beţişor. Tofi pedagogii de aUădată ş i de "Z!Cum 

au constatat la copii trebuinta de a n1âzgăli ; totuşi şcoala n 'a exploatat ... o, 
cuJiivând=e atât cât ar fi trebuit; ori această Jrebuinfă înăscută trebue 
cultivată chiar din prin,a copilărie, alunei când ea apare. 

In afa1·ă de nevoia de desvoltare şi cultivarea 1nijloacelor de 
exprimare, copilul are trei frebuinte instinctive', iar peniru satisfacerea 
'lor se serveşte de 111ijloacele de exprimare. Acestea sunt : trebuinJa 
de a şli, care se manifestă prin cuâozitate; trebuinta de jmilajie, care 
se 1nanifestă 1nai mult prin acfivjfale ş i trebuinţa de iofrumusejare, 
car~ corespunde mâzgă/e/jfor, 111odelajului şi vopselelor. Trebuinfa de 
imila/ie e cea n1ai puternică dinfre aceste trebuinfe; o au şi anima: 
lele, dovadă posibilitatea de a fi dresate. In al do.ilea rând vine curio ... 
zilalea, pe care o au în formă rudi,nenfară pujine ani1nale (n,aiinuta, 
elefantul, câinele, etc.); iar ultima dintre aceste frebuinfe, adică de 
infrumuse/are, o are nu,nai omul. · 

Dintre aceste 1rei trebuinfe instinctive, pe care ar trebui să se 
bazeze educa!ia, şcoala teoretică a cultivat mai mult instinctul cu.rt 
noşlinfe1 şi a neglijat pe celelalfe două. Dar aceste trei insfincte co-= 
r~spund celor trei funcfiuni ale sufletului : inleligenfa, voh1/a şi afec= 
fivifafea, care forn1eaiă un iot unitar inseparabil. Dacă o uzină are 
trei motoare şi dintre ele functionează nun,ai unul singur, iar celela!Je 
două stau în rezervă, uzina îşi indepli11eşte perfect serviciul pentru 
care e destinată. Aceasta pentrucă motoarele uzinei sunt făcute ca 
să lucreze s@parat şi independent; pe când rnotoarele sufletului se 
sprijină şi depind unul de altul. Buna functionare a unuia din ele 
depinde de functionarea celorlalte două, oricare din ele ar fi don1i= 
nant într' o anu111ită în1prejurare. O plantă, pe orice teren şi în orice 
climat ar răsări, are nevoie de luniină, căldură şi u1niditate. Unul din 
aceste ~le,nente dacă-=i lipseşte, total sau nu1nai în parte, 111oare sau 
degenerează. Adevărul acesta \.,.au ştiut horticultorii când au făcut se.: 
lecţiunea plantelor, dar pedagogii nu l=au aplicat şi în educafie, pentrucă 
tot fe1neiul a fost şi n1ai este pus numai pe cunoşfinje teoretice. Tra-= 
<litiile st:1111 inai tari decât convingerile. Morfii n,edievali ne mai stă.-

A a ~ panesc 111ca. 
„Şcoala de azi cotnprin1ă mobilitatea copilului, ucide curiozitatea 

lui nativă, tae aripile imaginajiei creatoare, toceşte spiritul şi omoară 
voi11(a de dragul vorbei, de dragul cărfii, al abstracţiei şi· al genera: 
lizărei" 1) . Din aceste cauze şcoala teoretică, pe lângă puţine elemente 

1) I. N1SJPEANU ş i T. GEANTĂ. Penfru educa/ia eslelică a copilului. Editura 
,,Cu11ur-a Românească'', pag. 69. 
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de valoare! mai produce ş i multi diplomaţi fără c~noştinfe, surmenat» 
şi neurastenici, obosifi fără s-ă muncease:ă, îmbătrâniţi fără de vreme 
şi desgustafi de viafă fără să o _fi trăit. 

I n Statele=Unite ale A1n erieei fi losofii prag1natişti au pus ba.:
zele şcc;,alei active pe princip,iul ~,Learning by doing", adi~ă a învăfa 
lucrând , cercetând şi creind . W. James a· scris : 

„Cel mai mare progres al educatiei e întroducerea în şcoli a 
lucrăriloi: maf!ua!e. Importanta acest.ei intreduceri nu stă în fapiu) 
că vom avea 0a111eni rnai dibaci, 1nai practici şi 1nai experi1nentafi 
în viaţa de toate zilele, ci în fonna·rea de cetăfeni a căror fibră in..
telectua lă va fi cu totul nouă ti . Muoca în laborator şi atelier sau 
grădină desvoltă spiritul de observafie, dă o intuiţie a realităfilor 
co1nplexe ale naturii, are avantajul preciziunii, desvoltă Lealitatea . . . ~ 
dă încredere în sine, menţine interesul ş i aientia într'o coniinuă vioi..
ciune" 1) . 

Imprejurările care au urn1at în epo..:a post.=belic;ă, au dat dreptate 
voluntariştilor sau pragmalişfilor. In unele j,ăti lucrătorii manuali au 
fost puşi pe aceeaşi treaptă socială cu intelectuali'i. In Europa de astă.zi, 
în locul n1onar~Hor de drept divi,n, sute de milioane de 0a~neni sunt 
conduşi ·de foşti lucrători . Atât raţionaliştii cât şi voJuntariştii au dreptate 
fiecar.e din punctul lor d.e vedere. Fo§tii lucrători n'ar putea fi atât 
d,e destoinici cornducători de popoar,e, dacă n 'ar fi ajutaţi de intelectuali, 
pentrucă acţiunea sau vo. inţa nu rodeşte fără ajutorul gândirii. Educând 
îusă nu1nai :vointa şi rajiunea, n·arn făcut o educafiune completă, dacă 
nu educăm în aceeaşi măsură şi afectivitatea . Educatia aceasta neco1n-"' 
pletă s

1
ar puiea compara cu o sobă bună, în care arde un foc mare~ 

dar care nu dă căldură . O ed1,1catie completă va fi aceea care va 
avea de scop educarea echi l ibi:ală şi armonică a întregului organism 
psihic, adică infeligea/a, voin/a şi afeclivitatea, sau îriir 'o forn,ă mai. 
pufin şfiinţifrcă : minfea, mâna şi inima. 

Psihologii spun că în · prima copil~rie d01nină sensibilitatea şi 
voi nţa, iar raţ iunea începe să se diesvolte după vârsta de 13-14 ani. 
Educatorii frebue să ţină seamă de această ordine de desvoltare fi,,. 
logenetică şi ontogenetică ş i să nu piardă timpul oportun potrivi! fiecărui · 
fel de educaJie. Ca urn1are, exeTciţjile de desemn IJ·ebuesc făcuie 
din prima eopilărie împreună cu primele Jucră1·i manuale. 

Desemnul e o acţiune psiho.=fizică, deci o acţiune con1pletă. 
Fizică prin mâna care lucrează şi psihi'Că prin ideea ce o exprin1ă . 
Orice desemn e un produs intelectual, afectiv şi voluntar. D esen1nul 
poate fi tehnic.;indusfrial, ştiinVfic sau artistic. Orice caracter dornioant 
ar avea un desemn, el re_prezibtă cele trei elemente care le„a produs. 
Orice destinafie ar avea u11 dese1n n, poate fi în acelaş tirnp bun sau 
util, frumos şi adevăr-al. A.ceasta penfrucă desen1nul a fost şi este 
cel 1nai import.ani instruo1ent aJ omului, pentru căutarea binelui, fru.:
n1osului şi al adevărului. 

1
) W, JAMES. Psihologie şi Educa/ie. Traducere de G . I. Simeon. 
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Pro1notorii şGoalci active susţin că lucrări le n1anua le confribuesc
în aceeaş măsură ca şi studiile teoretice la educarea sufletească a, 
şcolarului. E i nu tăgăduesc i1np..ortanJa educativă a dese1nnului, dar 
nu=i relevă în deajuns această i mportaAfă. Oei, după cum am arăiat, 
dese1n:1ul poate fi joc, n1uncă, sau 1ucru.,,manual şi Lnij loc de expri;
n1a.re ştiinfific ş i artistic, sau gândire şi si111fire. CQiar desemnul ele;-
1nentar, orr:iamental Sdu decorativ, e o acfiune mai evoluată pe scara 
filogenetică decât lucrul:manual. 01nul preistoric şi;-a făcut n1ai întâiu 
obiectele, armele, instrurnentele de lucru, casa şi apoi le=-a în frumuseta1 
ornan1entându-=le sau sculptându=le. 

Cu o lucrare manuală bună, care nu poate fi decât o imitaţie 
sau copie, mai 1nult sau n1ai puţin fidelă, se poate obli·ne un bre:-
vet de 1naistn1, pe când cu un desen, n bun se poa.te obfine o di;
plomă de artist, inginer, arhitect sau inventator. 

Educatorii trebue să stimuleze interesul penfru subiectul pe care:-! ' 
predau; ori, interesele înăscute ale copilului fiind din domen'iul sen..
safiei, acesj::1 e domeniul care trebue ,nai îniâiu sti111ulat şi educat. 
Copilul e mai atent la ceeace face educatorul decât la ceeace spune 
şi, pentru acest motiv, mai mull instruieşte fapta decât vorba . 

Orice obiect fără inJeres propriu poate să-=l împrumuie dela un 
obiect irtteresant, graţie asociaţi ilor ca re se forn1ează între ele. In urn1a 
în1prumufului isvorul nu seacă şi în1regu1 poate deveni 1nai interesant 
decât cum era la început obiectul cu interes propriu. (După W. 
James). 

Obiectul prin excelentă in1uitiv e desemnul şi, prin fap1ul că e o 
acfiune produsă de sensafii superioare, e şi cel mai interesant. Desem,,. 
nul e instrumentul însuşi al tuiuror intuifiilor vizuale. El face inie= 
resante pe toate celelalte obiecte cărora le vine în ajutor ş i acestea devin 
mai clare şi 1nai uşor de înfeles, cu cât ajutorul desemnului e ma 
important. , 

Â tentia voluntară şi activă se poate dobândi prin exerciţiu şi 
cel mai indicat exercifiu de atenfie voluntară e dese111nul. Desen1nul 
este pentru cultivarea atenjiei ceeace suni jocurile şi sporiul pentru 
educaţia fizică. Efortul fizic dela joc şi sport nu s' ar face dacă n 'a r 
fl însofit de plăcere ; tot astfel, efortul de atenţie pentru desemo e 
compensat de plăcerea ce o simte elevul când recunoaşte în liniile lui 
imaginea objectului din natură. Copilul e 111ulfu1nit că a pătruns puţin 
în fainele naturii; iar gustul lui pentru proporfii şi frumos nefiind des= 
voltat, îl mulţu1nesc şi desemnele lui greşite. Copilul nu vede clar şi 
precis, dar aceasta e un avantaj, pentrucă nu.,,I descurajează deo"' 
seblrea dintre dese,nnul lui şi n1odel. 

După cutn prin exercitiu, organismul fizic nu se foriifică numai 
pentru sport, fot astfel a ten fia nu se cultivă nurnai pentru dese1nn. 
După toate felurile de măsurători ale gradului de oboseală, în urma 
lecfiunilor dela toate obiectele de studiu, s' a constatat de tofi pedologii 
din lun1e, că desen1nul nu produce niciun fel de oboseală, tocmai 
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p~ntrucă e însotit de plăcerea compensatoare. (Măsurătorile pedolo: 
_gilor: A. Binet, Wannod, Wag11er, Sakaki, etc.). 

Desemnul cultivă toaJe rwnc(i.uAiJe sufleteşti. Ceeace a susţinu! 
W. James pentru muncă sau ]u.cru-=rnanual, cu drept cuvânt se poate 
spune şi pe.niru desemn, pentrucă ş i desernnul „desv0ltă simţul de 0b= 
servafie, dă inlui'(ia realităjilor c0n1plexe ale naturii, are avantajul 
preciziunii, desvol1ă lealitatea, dă încredere în sine, menf'ine interesul, 

-desvoltă simţul de ordine şi curăfenie" etc. Pe Jângă loate acecStea de..
semnuJ 01ai mult decât lwcrul-=maoual, desvolfă şi simfu/ pentru frumos. 
Se ştie ce ,nare importanfă are educajia estetică pentru E:a însă"Şi ,şi 
pentru rolul atm,onizator în educatia generală, deoarece senfimentul 
moral e stimulai şi ajutat în desvoltarea sa de sentimentul estetic. 
Mai n1ult decât lucrul.manual, desemnul mai cullivă rpemoria vizuală 
şi imagina/ia. Desemnul din memorie probează, calitaliv şi canti!ativ, 
cât limp şi cum au fost retinute impresiile primite, dac;:ă in1aginaţi-a 

-desemnatoruJui e constructivă sau c:reatoare. După gânguririle grafice 
ale Gopiilor se poate vedea ce subH~cte îl inlersează şi cum le reproduc. 
Desen1nele lor sunt, prin urmare, cele mai comp1ec1e tesle după care 
se poate m·ăsura gradul de des:voltare aJ facultăţilor sufleteşti. Se n1ai 
poate diagnostica gradul de sănătate psiho;-fizică ca şi -apfiludi nile sau 
vocaţia lor, după cum au dovedit' ac<:>asfa G. Kerschensfeiner, A. 
Binef, Ed. Claparede, etc. 

La lucr~rile de desemn, ca şi la compozifiile dela limba oJafernă, 
·mai mult ca la oricare alte obiecte de siudiu, elevii au ocazia să..-şi 
.afirme originaJitatea şi individual ifafea, penirucă ambele aceste exercifii 
cultivă câfe un mijloc de expri111are : unul prin cuvinle scrise sau vor ... 
bite şi aliul prin linii 1). 

Dese1nnul desvoJlă în copii puterea creatoare. lnsfiI)cJul creaJor, 
care e şi la copii în formă embrionară, vibrează în in·conşl'ienf şi apare 
sublin1af în dodnta de a crea, de a construi şi a produce, in1itând 
sau inventând ; iar Î:ll desemn copiii, ca şi adulfi i în artă, găsesc posi: 
bilitafea de descărcare şi realizare (după S. Freud) 2). 

In şcoaleJe noastre elevii cultivă loafe n1ijloacele de exprimare; 
mişcarea (educatia fizică), sunetul vocal (muzica), desemnuJ, SG:rierea 
şi limbajul. Cel n1ai imporlant loc îl ocupă exprimarea prin vorba 
scrisă sau ro&tită, iar desemnul e 111ijlocul de exprin1are cel mai pulin 
cultivat şi cunoscut, cu toate că nu este niciun obiect de studiu care 
să aibă o mai strânsă legătură cu toate celelalte şi o valoare edu..-

.cativă mai mare ca aesemnul 3).. 

Pragmatiştii sau voliJioniştii, doctrinarii şcoalei active, sustin că 

1
) GH. CA~P : ,,.Analele Dobrogei" anul I Nr. 3 din l920. 

2
) Gn. CARP: Le Dessin comme moyen d'expression. Communicalion faiie au 

congres interaationa1 de l'enseignemeol secondaire, reuni ă Bucarest en!re le 18 et .le 
23 Jullid 1928. 

~) GR. CARP: nReyista Generală a lnvăfămânlului". Anul XVl Nr. 6 din 
:iunie I Q28. 
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i n pri1nul rând trebuie educaiă voia/a. Ei mai susjin că lucrul„manoal 
are o pu!ere educativă superioară obiectelor teoretice ; ca atare, un 
lucrător califioat1 un maistru, e mai arm·onic pregătit pentru lupta vieţii 
şi mai ele folos societăţii decâf un titrat speda·list şi unilateral. Ei 
pun toJ temeiul educaţiei pe voiajă, pecând raţionalişti1 saw Kan·tienii 
ii pwi pe cultivarea inteligentei sau i:afiunei. IntegraJişill activişti Fac 
transitia între voliti0nişti şi rafi0n21lişti, căci vor o educa~e anr111'011ică şi 
complectă. 

Desemnul e p,remergltorul lucr-ulwi:tnanual de ori'ce fe'I; pe de· 
altă parte obiectele teoretice nu se pot învăfa' fără' ajutorul desetnnului· ; 
prin urinare dese1nnul apropie şi serveşte deopotrivă toate conceJ>fiile : 
cea rationalisfă, cea activjsfă şi cea integralistă, peA1rucă e .în â<1:elaş 
1imp aplicafie practică şi Je0rie, dexteritate şi n1ijlec de exp·rimare, care· 
poate deveni artă. ln şcoală şi în viata pr,actică desemnul, servirfa 
toate· genurile de activitate, câştigă în valoare el însuşi devenind mijl0c 
de e.'<pFi1nare adislic. Mulfi artişti plastici şi teGhnicia·ni· de rnaFe va"' 
loare au început prin a fi meseriaş i , dovadă istoria si.u bîograâ:ile 
oamenilor celebri. 

Activişti i sustin că, pentru educafia psihică, s·i11gur lucrul:manual' va: 
1orează <::ât toate obiectele teoretice. Noi sustinein că desemnul vakirează 
mai muU decât lucrul..-n1anual, pelilirucă el nu cultivă numai voinţa ca lu" 
,crul:manual sau numai inteligenta ca obiectele teoretice, ci p-elângă a·cestea 
el mai cultivă şi sentimentul estetic sau afectivitatea. Profesorul de 
filosofie dela Universiiatea di11 Paris G. Chartier nu:i maes1 ru de 
desenu1 ; el n' a exagerat când a scris că „ Tot îovăfământul este în= 
vătământ de desemn, ori al1fel nu.,-i decât vorbărie, pentrucâ de: 
semnul e cu mult mai aproape de gândire, aşa cuo1 nu poale· fi 
limbajul" . 

,,(On peut dire que, tout au moins pour Ies notions· p1>oprem·ent 
scientiflques, et peut:etre pour toutes Ies nofio"ns, l'education de l'ceil 
~t de la main se confond avee l'education de l'esprit. Tout enseigne ... 
ment est enseignement du dessin ; 0u bieo ce n'est qwe bavardage, 
parce que le dessin est bieo plus pres de la pensee que ne peut etre 
le langage" 1). 

Adeseaori auzim pe unii in1elecfwali declarând, uni"i cu regret, 
iar aljii fără nicio j enă, că nu sunt în stare să tragă, măcar o' linie· 
la desemn. Daclaratia aceasta cu nici un chip n•'ar face.=o despl'e 
oricare alt obiect, dar pentru desen,n unii o fac chiar cu sa..-
1isfa€fie, adăogând explicatia falşă şi comodă că „n'am c1vuf talent'' , 
<:a şi1 cum ar spune pentru n1uzică „n'anl avut. ureche muzi·1::ală". J,~ 
adevăr, eine „n'a.re ureche muzicală", nu poate gusta din plăcerile şi 
farmecul muzk:ii, dar pentru desemn numai orbii şi idiotii n 'au orga ... 
.nul aperceptiv, numai· ei se pot compara, la desen~n, cu- cei cari. N'au 
ur.eche n~uzicală. 

N~am întrebat cutn se explică fap1ul că infelec:tu·a:J j nonnal'i, şi 

l) @ASTO!'! QuENrAux. Manuel de Dessin, pag. 3. 

. J.ln11/cleDo/>rogei", XVJl. ·::;t- ~-;-.-- ·-·- -'• ·--·-·--
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chiar. disJinşi, cari au învătat desemnul 12 ani în ş<;;oala primară .şt 
în lic;eu, să nu fie în stare sâ tragă măcar o linie la desemn, cânti 
tli.n fiecare obiect· pe care 1-=au invăfat, şi:ar aminti ceva. Am ob: 
se.rvaf .ap.oi că cei eari declară că „n 1am taleru la d~.se11u1", disting
ctle mai fine nuanţe de formă, lumină şi culoare, eă percepfia lor 
vizuală se face roonnal şi cu finefa ; că ochiul lor e perfect educat. 
Aceşti intelectuali văd, simt şi înţeleg bine d.esemnul, dar nunrai 1nâna, 
lor nu poate să redea ce a văzut ochiul ; însă mâna e cel mai edu.:r 
cabil dintre organe. După ce am constatat lacuna aceasta în educatie„ 
am cercat să r.ie.,,.o explicăm. 

Se spune : ,,măcar 0 linie- la desemn" ; prin aceasta se crede căi 
tragereca unei linii e cel mai elementar lucru. Elementar e numa·i în, 
apţ1renJă, căci în realitate tr,igerea unei linii e foh1l. Cine poate să . 
tragă o li,J:i ie, poate să tr-t1gă şi mai multe şi, în asemeClea caz, obfine· 
o :imagine, deci un desen111. Trasarea unei singure linii, adică desem.r 
narea ei, ~chivalează cu cunoaşierea literelor şl scrierea lor Îh mod. 
aµfqruat ; de.ci cine ştie să desemn.eze o lini~, ştie să de·s-emneze orice 
imagine. Pentru dese1u11 trasarea unei linii cu uşurinfă şi sigura nfă„ 
adică .în mod automat, înseamnă posibilitatea de exprimare _prin linii, 
care echivalează cu celelalte exprimări de ·a seri, ceti, vorbi, etc. Od, 
după cum vedem, tragerea u11ei singure linii a fost mai greu de în .... 
vijţat decât scdsul, ceti.tul şi, celeJa lte exerci!ii, dovadă că toti ştiutorii 
de c<)rte. ci1esc şj scriu, dar nu pot desemna. Marea majoritate a căr..,. 
tutarilor pregătiţi de şcoala actuală nu.=·şi pot exprima gândirea şi prin· 
ac~şt mijloc de exprimare ·de o importantă capitală. 

In schin1b ţăranca analfabetă, pentru trebuinfele ei de înfrumu= 
s~tare, Gunoaşte aJfabetul dese1unului şi citeşte cu ajutoruLlui ; încon.a
deiază· ouă minunat, 1rage chenare colorate îo1prejurul ferestrelor şi 
uşHc;,r, etc. fără să o fi învăfat cineva desemnul. Mai uşor putem 
învăţgi pe un analfabet să desemneze, decât pe unul care ştie să scrie 
şi. să · citească. Susţinem că şceala î1npiedecă avântul copiilor de a 
cţesernna şi face aceasta inconştient, fără niciun avantaj p.entru ce, 
lelalte exerciţii, şi cu 1nari pagube pentru tot învăţământul de toate 
gradele. 

_Trebue să şe fină seamă mai bine de. f az-eTe ontogenezei care,. 
în cazul de-semnului, repetă exact f.azele filogenezei. Omul a desemnat 
mai întăiu şi pe urmă a scris, iar copilul mâzgăleşte înainte de a 
vqrbi Q'ine. Ca urmare, în şcoală ar trebui să se fac~ mai întâiu exer.o · 
citiµ! desemnului' şi, apoi al scrisului. Inaiute de a face să freacă în 
incooştientul copiilor cele 52 de litere ale grafiei manuale şi alte 5Z 
ale. grafiei imp.rimate, e cu n1ult , mai uşor .să se facă automatizarea 
celor două feluri de linii necesare desemnului, linia dreaptă şi linia 
Of},c}:u./ală, care sunt alfabetul desemnului. (Ambele linii s'ar reduce 1a 
una singură, linia dreaptă). Dacă copiii pot executa cu îndemânare şi 
a]..IJo..mat , t1<~est~ linii,' .s' a uşura1 .enorm toată educa fia, nu, numai .cea din 
şcolile primare, ci şi cea din şcolile secundare şi universităţi~ 

Dacă automatizare? .ace~oc Jiaii nu s'a_ făcut inainfe de exer.,,.. 
' • 
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eitiul „scris=-cetitul", n1ai târziu e foarte grett şi , în majoritatea- cazurilor, 
e imposibilă. Timpul cel mai potrivit e înainte de a învăţa co;:,ilul să 
scrie. Toti cei cari pot să desemneze au avut posibilitatea de a se exer= 
cila înainte de a învăta să serie. Copiii în jurul vârs tei de- şapte ani 
au sensibilitatea şi receptivitatea cea mai mare ş i mişcările, des re=
pelale, se automatizează mai temeinic şi mai repede la această vârstă . 
Mai târziu, pentru n1area majoritate a copiilor, locul pentru au/orna". 
fizarea acestor linii e complet ocupat de rnişcările auto1nate ale grafiei 
şi, pierzându:se tilnpul oportun sau ocazia, parecă s 'a pierdut şi locul. 
La elevul in vârsta de ll -12 ani, când vine la liceu, modalifalea 
spirituală a c0pilului de şaple ani s'a schimbat în duritate. La -această 
vârstă, încetând de a mai fi cvpil, adolescentul are vederea mai con=
crefă, e ,nai pufin in1aginativ, vede bine diferenţa dintre modelul din 
natură şi dese1nnul hîi ; sirnful lui cr itic e mai cultivat decâ1 . mâna ; 
iar lipsa de exerciţiu îl face să cceadă că n' are talent şi nu se 111ai 
exer.citează la desemn decât silit. · 

Dacă automatizarea liniilor necesare desemnului s'a făcut înainte 
de a se începe exercifiul scrierii, alunei desen1nul, ca şi scrierea pentru 
tofi ştiutorii de carte, va fi actiune automată şi, ca urmare, desemnul 
va fi fnlrebuin/a t de toată !urnea cu aceeaşi uşurin/ă cu care se 
înfrebuinfează acum numai grafia. Fiecare şliuior de carie va de= 
semna aşa cum scrie, adică să se cilească ce a scris şi să se îa::
fe/eagă ce a desemnai. In cazul acesfa profitul pentru învăfământ va 
fi r<'alizat, căci la fiecare obiect se va învăţa desen111ând, adică lu= 
crând şi creind (,,Learning by doing"). Tofi profesorii de orice m.1= 
terie îşi vor intui obiectul cu ajutorul dese1nnnlui, elevii îi vor i111ita 
şi se va invăta mult mai uşor şi mai temeinic. Ceeace s 'a învătat cu 
ajutorul desemnului se fixează în inconştient şi nu se mai uită, cuin 
nu se uită nici desen1nul. Şcoala secundară nu va mai fi urâtă şi n.u 
vor mai A atât de multi surrnenati şi desgustaji de preocupările inte=
lecluale, adică ignoranfi cu diplomă. 

Se cuvine să repet ce a seri~ W . James cu privire la lucrul=
n1anual şi aceasta f.ără nicio nuanfă de exagerare pentru desemn : 
„ Vom avea oameni mai dibaci, mai practici şi 111ai experirnentaji în 
viata de Joate zilele şi mai cu seatnă se vor forma cetăfeni a căror 
fibră intelectuală va A cu iotul nouă" . In viata practică orice ştiutor 
de carte va avea la îndămână un li,nbaj plastic universal cu car.e să 
se înteleagă cu toate flintele depe glob. 

E uşor de constataJ răul, dar e greu să•i 
găsim originea, iar dacă i--am găsit,o, e şi 
mai greu să ne hotărâm pentru a•I combate. 

Elevii din liceu, cari „nu p0t" să desernneze, când vor să tragă 
o linie, încep să facă nişte mişcări inici în aer, par'că s'ar pregăti să 
cânle cu ,nandolina, iar când încep să fragă linia, o întrerup, o fac 
di11 mai 111ulte bucă!i, adeseori suprapuse. Liniile făcute în acest n1od 
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sunt urâte, greoaie, nesigure şi totdeauna greşite. Mişcările acestea 
mici fac ca linia să fie des întreruptă, iar faptul că aceşti începători 
privesc vârful oreionului, în loc să vizeze direcfiunea sau punctul 
(finta) unde trebue să ducă linia, face ca linia trasă astfel să ajungă 
cu lotul în altă parte decât la punctul unde trebuie să ajungă, Ori, 
penlru a desemna o lir:iie, dupăce sta pus crek,nul pe hâriie, trebue 
să viză,n punctul unde trebue dusă linia. Ochiul în elipa urn1ăfoare 
nu mai priveşte vârful creionului, d finta, aşa cun1 ţintaşul vizează 
cătarea şi pe urmă ti nta. 

Mişcarea aceasta întreruptă e tocmaj nuşcarea automată a grafiei 
pe care incepătorul, în mod incomştient, când simie creionul în mână, 
o întrebuinfează şi pentru de-semn. 

La grafie nu frebue să vizăm un punct la care trebue să ajun:: 
gem. Direcfiu Aea sau alinierea rândurilor, dacă nu e neglijat~, o re„ 
gulează traosparentele ; iar când scriem, privim vârful ş i îndâră:tul pe:: 
nitei, nu atât pentru forma grafică, ci penfru a ceti ce am scris. La 
grafie trebue să privihl în urma peniţei sau creionului, iar la desemn 
lrebue să privin1 înaintea lor. 

Dacă mişcarea aceasta specială grafiei s'a automatizai înainte 
de a se exercita desen1nul, faptul acesJa constitue1 pentru marea ma:: 
joritate a elevilor, un obstacol peste care li-=e imposibil să mai freacă 
vre..,odată. Oricând ar voi să desemne.ze vo.r înirebuinţa şi pentru 
desemn mişcarea grafiei. Greşala pe care o fac aceşti începători la 
desemn, de a nu viza fi nta, n'ar face-=o tn alfă împrejurare. N'ar 
ochi bătui - punciul care se mişcă - tn loc de nunge, nici cio,.. 
ca nul î11 loc de cuiw, pentrucă la fi~care abatere şi:ar primi pedeapsa: 
s' ar !ăia, întepa cu acul, n 'ar Lovi ,ningea, sau şi=-ar zdreli degetele cu 
ciocanul; pe când la desemn văd numai că linia n'au făcut~o buQ.ă 
şi nu.:rşi e."<,p\ică altfel cauza decât că „n'au lalent". 

E necesar să rezum această observaije foarte importantă, pe 
care nimeni n'a semnaJaj„o : l\1işcările automate ale grafiei impie; 
dică auiomalizarea mişcărilor proprii desemnului. ln scbirnb, dacă 
s'ar e..xercita mai întâi n1işcările desen1nului, aceste mişcări ar folos i 
mu\1 grafiei. Omul mai infâiu a d esemna! şi apoi a scris. Copilul 
mâzg_ăleşfe şi apoi scrie ; când vrea să desemneze, îi vine în ,ninte o 
irnagine reală, cunoscută şi iubilă, nu o formă perfectă şi abstractă 
din geometria plană. Din acest punct de vedere efortul de a scrie e 
cu n1uJt mai mare decât efortul de a desemna, pentrucă desemnul 
corespunde unei trebuinfe naturale, inslinctive, moştenită de n1ai multe 
mii de ani ; pe când scrie.rea e un desemn conventional, un artificiu. 

Cu mult mai uşor desenu1ătorii pot deveni caligrafi, decât cali= 
grafii desemnăfori, pentrucă desemnul e întregul, iar grafia fragn1en.tul 
lui. Pictorii absolventi ai şcoalelox de Belle::Arie -reuşeau la exa= 
menul de capacita!e pentru caligra Fie, pentrucă de.semnau literele. Li: 
/erele se pol d~semna, dar liniile desemnului nu se pot scrie. 

Din cele e.'tpuse se vede lămurit ilin care cauză oamenii culfi, 
cari au absolvit şcoalele pregăfiloare cu succes la toate obiectele, ,,nu 
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sunt în stare să fragă măcar o lioie la desemn '\ penJrucă ei, în loc 
să desemneze linia, o scriu. Unii se tânguesc ca de o infirmitate, 
când in realitate ei n 'au nicio vină ; cauza a fost şi 1nai este sis=' 
temui sau programul, care cere să se clădească întâiu casa şi apoi 
temelia . 

Onor. ceti tori, cari cred că „n'au faleot la desemn ·', sunt res= 
pecfuos rugati să binevoiască a..-şi face această observaţie introspec..
tivă ş i, cbiar după c;:âteva încercări, se vor c:onvinge că au lalenf la 
desen111, cel pufin fot ;itât cât au şi la celelalte mijloace de exprimare. 

C elor cari ştiu să inne:rnte, să pedaleze, sau să danseze, li se 
pare curios faptul că ceilalfi, cari nu ştiu, nu-=şi dau osteneala să facă 
ctt uşurinfă şi siguranfă mişcările pe care le fac ei atât de natural. 
Tot aşa, pictorilor profesori de desernn li se pare curios faptul că 
elevilor nu le alunecă creionul pe hârtie, aşa cum le alu necă lor. 
Mişcările acestea sunt greu de observat şi explicat, pentrucă sunt 
simple şi automate. Profesorii iofi au observat la elevii lor, când de..
semnau, mişcările auto1nate ale grafiei, dar nu şi le""au putut expbca. 
Ei nu şi,::au dat seama de această forn1 idabilă piedică, ce le stă în 
cale elevilor cari „nu pot desemna", pentrucă ei n'au avut.:o. Toţi 
desemnătorii pe cari i=an1 întrebat, invariabil n1i.-au răspuns că ei au 
desemnat înainte de a învăţa să ser.ie. E şj explicabil, căci în caz 
contrar, poale că nici ei „n'ar fi avui talenf la desemn" . . . 

Prez.inf aici un exemplu din care se pot vedea avantajele de,,. 
senului pentru profesor şi elevi : 

La liceul din Constanta a fost profesor de ştiinte:naturale d=l 
Onoriu I>1ironescu. Toji foştii d.::sale elevi, şi ai n1ei, îşi aduc aminte 
cu n1ultă plăcere de lecfiile d..-lui Mironescu şi enfuziasmafi îmi spun 
că nu le vor uifa niciodată, penfruc-ă au fost n1agisfral intuiJe prin 
desemn. 

D=l Mirenescu, pecând era elev de liceu, a avut profesor de 
desernn pe un fost profesor şi director al şcoale i de Belle:Arte şi 
totuşi n'a învatat desen,nul dela el, deşi profesorul d=sale era un ar: 
tist desă·1 ârşif. L.:a învăţat singur, pecând era student la universitate, 
desenul ştiinţific, necesar pen!Tu intuirea obiectului său . Am văzut 
desen1ne făcute de acest distins coleg ş i susţin că, din punct de ve.:: 
dere ştiintific, niciun artist desenator sau pictor n'ar fi putut exe1...uta 
un deserr.n n1ai bun ca d:sa, pentruca numai un profesor de ştiinfe 
şi pedagog ştie ce anume detaliuri trebue să scoată în evidentă prin 
desemn, detaliuri pe care artistul le,,..ar fi neglijat. 

La diferite clase din liceu, unde an1 fost diriginte, intre a1tele 
an1 cerut elevilor să.::mi răspundă în scris, fără să semneze, la între: 
barea : ,, Care e obiectul de studi u care le place n1ai n1ult şi pen ... 
truce ?" . Rezu ltata! a fost că obiectele predate de d:nul Mirenescu : 
zoologia, botanica, geologia, anatomia, efc., în n1od invariabil, tof..
deauna au întrun it cele mai 111ari 1najorităfi de voturi. Motivările va..
riate se pot rezutna în : ,,Pentrucă e obiect frumos, uşor, interesant 
ş i n1ai cu sea1nă pentrucă ne desemnează pe tablă cu crete colo ... 
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Taie şi înfelegem mai bine". 11 clasa întâia a1n avut elevi atât de 
slabi, încât din cele WJSprezece obiecte de studiu, ei_ n'au avut ,ne.dia 
decât la gimnastică şi ' la zo0logie. Cer€etez să văd eun1 s' a făcut 
de nu au tnedia la desemn şi aflu că la lucdfrile scrise sau desern-= 
nate, Ja zoologie, au nofa trei, iar la oral şapte. D„nul Mirenescu 
n'are corijenfi. Arfa lui de a pred_a, Sprijinită de desemn, a inieresat 

e apatici, a liniştii şi a făcut atenfi pe neastâmpăraţi, a stimulat atentia 
~i memoria celor leneşi, a încântat pe cel buni, iar pe cei slabi nu 
~ .a-a obosit. D:nul Miro1Jescu nu da pedepse disciplinare, pentrucă fafă 
1de d:sa elevii timizi au curaj, iar ob"raznicii au respect şi cu toţi'i îl 
iuh>esc. Semnalul pentru recreafie nu:i aşteptat de elevi, adeseori îi 
surprinde în mod neplăcut, de oarece îi trezeşte dinir'o vrajă duke 
care Je:a nutrit stdletul. 

D..-nuJ Mirenescu a văzut lumina zilei şi albastrul nernărginit în 
munfii TazlăuJui, tntre copaci, gâze şi burueni, între animale şi paseri 
blânde şi sălbalice. S'a căfărat prin copaci şi a sărit din stânc:ă in 
stâncă. F:ără Să ştie că urmează inciicafiile lui Rousse,au, a trăit în 
coruaet cu natura şi a cunoscut.=0 mai întâiu prin simfuri. L..-a înviorat 
frumusefea priveliştilor, l,.-a încântai ciripitul paserilor, J.,,a îngrozit mu= 
getul fiarelor şi l=a îmbătat mirosul florik>r. A cunoscut natura odată 
cu chipul ma1nei, deaceea o şi iubeşte atât de mult. Când l=a înţepat 
urzica sau furnica, a ştiut cu1n ustură fiecare, dar n'a ştiut cauza. 
Târziu, când i'n laboratorul de chimie a studiai acidul formic, şi=a re= 
găsit o veche cunoşfinlă, îi era viu îh an1intire mirosul lui pipărat şi 
gustul acru. 

D=l Mironesc;:u cu o mare înde1nânare nu 1uânueşte numai creionul, 
ci fo<1te instrumentele, dela microscop şi microfom, până la ac şi ma" 
şina de cusut; îndemâna cea dela desen1n îi serveşte _pentru toate acfiu= 
nile lui: în laboratorul de ştiinfe dela liceul din Constanta, în menaj 
şi în atelierul de tâmplărie dela Tazlău. Fericirea pe care alfii nu o 
€Unesc, el a găsil=o acolo unde trebue să o căutăm, în activitatea 
rodnică 1nanuală şi infelectuală. 

D:I Mironescu, ca să se puoă în curent cu noile cercetări şti in.,,. 
tifice, are nevoie să citească, dar ca să::şi prepare tn Secare sea.ră 
Jecjiile pen tru a doua zi, el n'are această nevoie, pentrucă cunoştintele 
pe care le=a acumulat in Universitate şi în anii de practică, le=a aSi-" 
milat lucrând, experimentând şi desemnând ; iar desemnul, ca ş i scrierea, 
fHnd acfiune automată, nu se uită şi pentru acest motiv n'a avut 11ici= 
odată nevoie să=I prepare, nu nun1ai pe el, dar nici t.unoşfinfele ·ca= 
pătate . cu ajufort1l lui. 

D=I Miron-eseu, în ul/imul an de funcţionare - acu,n e pen: 
sionar - rănit d[n războiu şi bolnav flziceşfe - e scâ11teietor de veselie 
tinerească, pe care o con1unică f.uturor cunoscufilor şi elevilor ; e n1ai 
'Vesel şi n1ai plin de encrg1e psihică decâJ multi din colegii Jineri, 
cari sunt la îucepulul canerei. El nu:i surmenat şi nici pe af/ji n' a 
surm·enal. Miracolul acesta l=a făcut proincipjul pe care l-a unnaf, 
principiul şcoalei active int€grale, a cunoscui viaja şi natura n1ai în.: 
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tâiu prin simfuri şi apoi prin raţiur:ie, a învăfat lucrând, observând şi 
tot aşa, mal mult de 30 de ani, a învăfaf şi pe alţii. 

Cu ace:st exemplu a1n vrtil să arăt cum : ,, Cunoşlinfele do..
bândile cu ajutorul desemnului împrumută dela desemn proprie/alea 
specială lui de a frece .Şi a se fixa în inconşlient. Ori după G ustav 
le Bon şi toti pedagogii : ,.Educafia esle arta de a face să freacă con= 
ştientul în inconştient" (L'education est !'art de faire passer le con..
scient dans J'inconscient) 1). 

Pentru atingerea acestui scop educatorul n'are alte mijloace mai 
bune decât lucrările, experienfele şi mai cu sea1nă desemnul, care în 
şcoala de până acuma a fost considerat ca „cea mai umilă dintre 
dexterităti". 

Puterea educativă a lucrului manual, demonstrată de activişti, e 
incontestabilă. F uocfiuoile sufleteşti cultivate de el folosesc tufuror 
,obiectelor, dar aceasta în mod indirect, deoarece lucrul=rnanual, nu se 
poate- asocia cu ele; pecând desernnu1 e în acelaş timp lucru..-rnanual, 
dar care 1nai are proprietatea de a se asocia şi a servi direct fiecare 
obiect în parte şi mai cu seamă de a fi cel mai bun n1ijloc de a fixa 
cunoştinfele în inconştient. 

Ca urinare, desen1nul în şcoală nu trebue să mai fle considerat 
nici ca dexteritate, nici ca adă, ci ca 1nijloc de exprimare. Considerat 
astfel,. contribuţiunea lui pentru educaţie va fi fot a1ât de valoroasă ca 
şi a limbei materne şi a lucrului 1nanual. Toţi elevii pot să desen1neze 
şi vor desemna după cum scriu şi întrebuinfează celelaUe mijloace de 
ex-primate. Indemânarea la desemn se cap;îtă cu mai multă uşurinţă 
de fofi elevii ş i mai temeinic, urmând ordinea filogenetică, dacă mai 
întâiu se automatizează mişcările desemnului şi pe urmă mişcările 
grafiei. Şcoala actuală nu poate deveni „activă" sau „ integrală" decât 
prin întrebuinţarea în mod obicinuit a desemnului. Cei cari fac ob..
servafii Ja microscop, ştiu că „ creionul conduce ochiul"; deci pentru 
omul tnodern, îndemânarea lui va fi adevărata diplomă. Exercifiul de 
îndemânare, pe care..-[ face copilul la desemn sau lucrul de mână, se 
transforn1ă în dexteritate de specialist: mecanic, chirurg, sau artist. In 
viafa practică, dese1nnul poate fi infrebuinfat de tofi cu aceeaşi uşurinţă 
şi îndemânare, cu care se întrebuinţează acum numai grafia, pentrucă 
fiecare ştiutor de carte are neapărat nevoie de un 1ninimum necesar 
de exprin1are grafică : să se citească ce a scris ş i să se înteleagă ce 
a desemnat. 

Desemnul fiind controlat de cel mai pulernic şi mai complet 
dintre simţuri, orice on1 şi la orice vârstă îl poale învăţa şi singur şi, 
odată învăfat, nu se n1ai ui1ă, cun, nu se uită nici grafia. 

O descriere făcută cu cuvinie scrise, o poate ceti nu1nai ştiutorii 
de carte conafionali, pe când un desen111 îl pot ceti copiii, surdo=muţii 
şi analfabefii, nu numa i din aceeaş i ţară, ci din lu1nea întreagă. Astfel 
toată lumea s'ar pulea servi de desen1n ca de un limbaj plastic universal. 

1) Dr. GusTAVE LE BoN. Psychologie de l'E:ducation. 

www.ziuaconstanta .ro 



...., 24 ...., 

Desemnul e o mină foarte bogată pentru instru,qie şi educafie, p.e 
care şcoala tradifionalistă n'a e.xploatat.,,.o. Nefiind practieat curn trebue, 
n'a dai 11ici educatiei, nici civilizafiei toi cât poate da. Mi jl0acele tech ... 
niee şi de locomoţiune progresând vertiginos·,. re:latiile otnului modern 
ca şi interesele lui îl vor sili să„-t întrebuinţeze cfjn ce în ce mai inuit 
şi, practicândrt..-1, va găsi în desemn noui surse de exprimare, pe care 
acuma nici nu le bănuim. 

Mişcădle, sunetele glasului şi cuvintele le produce on1ul direct, 
fără nici=un instrun1ent; pentru acest motiv le inlrebulnfea:ză mai n1ult 
decât desemnul şi e mai .rnuJfumit de felul cum s.'a exprimat cu ele·. 
In s.chimb desemnul ?r~inde întrebuinţarea unor 1nateriale, pe care 
nu le avem tof deauna la îndămână. Pe de altă parte, desemnul fiind 
controlat de cel n1ai puternic şi mai perfect dintre sin1furi, greşelile 
sw,t remarcate imediat şi precis, ,, sar în ochi". 

To<11ăJumea gesticulează, dansează, cântă şi vorbeşte, dar nimeni 
i:i'are pretenfia să gestieuleze ca un actor, să danseze ca o 1:,alerină,
să cânte ca un solist de operă, sau să vorbească ca un orator. Fiecare 
e mai modest, gesticulează, dansează, fredonează şl vorbe~t-e aşa cum 
poate. NunJai când desemnează cineva, e n1ai nemulţumii, vrea să 
desemneLe artistic, aşa cun1 desen,na adisful care l=a învăţat. 

Când scriem, nitneni n'are pretenfia să scrie caligrafie. Nimeni 
nu se jenează de o scriere urâtă şi nedescifrabilă ; scrie aşa cum poate. 
Unii afectează neglijenţa, crezând ca aceasta e un semn de distincţie, 
când în realitate nu e decât un s emn 'de inpolitefă. 

Cei cari dansează, nu dansează pentru a Se produce pe scenă 
ca dansatori coreografi, ci penfru plăcerea lor. Fredonează sau flueră 
melodii din 0pere muzicale. To.t aşa, chiar fără să le arate cineva, 
dacă vor, pot să şi desern11eze. V or desemna la început gre'şif, nemultu-"' 
mitor; gustul lor pentru forma corectă ~a fi contrariat ; dar şi ctînd 
au învajai să 1nearg.ă, au căzut; când au învătat să vorbească, au 
gângurit, iar când au învăţat să dansese, au călcat pe picioare pe cel 
careri i niţia, clar n'au spus ea penisu dese1nn: ,,N'am talent şi nu 
pof. să ... l învăţ". 

Cine n'are pufin simt al ritmului, nu poale dansa, dar poate 
desemna şi fără acest simJ. Cine n'are ureche muzicală, poale de" 
se1nna. Cine n 'are timbru plăcut, v0ce sonoră şi dktiune clară , nu poate 
fi bun vorbitor, dar poate fi desemnator. Conversat.ia şi dansul p~e= 
supune două persoane; muzica poate supăra pe vecini ; pecând de..
semnu\ îl pu1em exercita singuri şi nu supără1n pe ni1neni. Toată lumea 
îl poate învăfa, dacă vrea. Un desemnator are nevoie de cel puţin 
un ochiu cu care să vadă, de una din mâni, oricare din ele, dar care 
să aibă trei degete cu care să tină creionul, de o minie normală şi de 
voinţa cle a se e.J:(ercita. Cu aceste condiţiuni minime, poate deveni 
cineva artist. 

Cîi cari ştiu să scrie fac do~ada că ar pu1ea să şi desemneze. 
Nu=l pot învăfa numai orbii, idioţi i şi cei cari nu vor. Desemnul îl 
şliu loţi oamenii normali, îl au în minte; nun1ai mâna nu:i deprinsă 
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s-ă execute şi să servească facuJtăţjle spirituale. Dar mâna e mai edu.:t 
cabilă pentru desemn, decât urechea pentru ,nuzică . Mâna nu gângăe, 
nu fonfăe, nici nu stropeşte. Ea e instrumentul cel mai supus al 
creierului, căci atunci când ea lucrează, creierul gândeşte prin ea. 
(Denkende I:-Iand). 

Elen Keller, celebra inflrmă, nu dansează pentru că e oarbă, 
nu cârnă penfrucă e surdă, nu vorbeşte pentrucă e mută, nu desem..
nează pentrucă desemnul n'are relief; în schimb sculptează, modelând 
ca o artistă şi scrie ca să se citească şi să i se poată tipări operele. 
Mâna ei ii înlocueşte simturile pier:dute, căci cu ajutorul ei vede, aude, 
vorbeşte şi înţelege. Mâna ei a făcut=o să:i fie dragă viata şi să se 
simfă fericită. Niciun alt organ nu i=ar fi făcut atâtea servicii câte 
i.:ta făcut mâna ei minunată. 

Infirmii îndemânatici, plinj de n1ultă bună=voinfă sunt o dure"" 
roasă şi aspră mustrare penfru lof i cei normali, cari 11u ştiu să lucreze 
nimic ş i neglijează să.::şi cultive mâna, ,.dascălul creierului şi prin creier 
al îniregei făpturi omeneşti'' (S. Mehedinfi). 

ln rezumat: Desemnul în via fa practică a fost muncă şi joc, 
lucru-=manual şi n1ijloc de exprimare, după cum a fost şi este artă. 

In şcoală el e scop şi n,ijloc, e insfrunientul însuşi al intuifiei, 
se intueşte singur, după cun1 intueşte şi pe cele.lalte obiecte. El e 
teorie şi practică, e vorbă şi faptă, sau exJ>rimare, acfiune şi idee. E 
scriere (grafie) şi continut, fond şi fonnă. E detaliu şi rezumat, sau 
analLr.ă şi sinteză. E concretizare şi abstracfiune. E meşteşug, artă şi 
ştiinfă . E expresia întregului aspect psihic, e voinfă, gândire şi sin1fire. 
El e cel mai importan1 şi aproape unicul mijloc de a face să freacă 
cunoştintele din conştient în inconştient. E l, ca şi grafia, fragmentul 
lui, e expresia inconştientului şi af'innarea individualităfii, aşa cun1 nu 
poate fi nici limbajul. El e suprema probă a cunoştinfei şi a inteli ... 
genjii, cum nu poate A limbajul. El nu=i nu1nai Jin1baj plastic na: 
fional, e şi universal. Prin desemn se răspândesc şi supraviefuesc : 
cultura, tehnica, artele, ştiinfa şi toată gândirea otnenească. El le ... a dat 
darul nemărginirii în spaţiu şi al. nemuririi în timp, direc! şi prin 
grafiile speciale. 

Gh. Carp 
Profesor de desemn la liceul din Constanta 
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CRITIC ŞI POET 

Criticul 

Şi codrul şi n1area şi norul 
Şi dragostea' n. versu rl s' au spus. 
Le ce să mai cân/i? Poezia 
Răn1nne un soare ·apus. 

Din tainele firii eterne 
Un ~// n'a rămas nedesc1·is. 
111 vrafuri de romuri celebre 
tll luu1ii splendoare s'a'11chis. 

Cifurft\ ad1nir,1 niai bine 
Pt cei ce-rau vibrai înainte, 
Clici rol c;e voeşli .1 ne spune

1 

',1 şpu, in elerne cuvinte. 

Poeta/ 

Si d.acli de , ·ttacuri ~'Opfeşfe 
Pr,,1 Cl:'dn: vrăjind d$/ălo.rul, 
D~~etw1a. prl'n crâ11€lJri iu .ioare. 
Ol pilim ~'ă Iacii ~ , (._'rul ? 

~ ~ .... n untfd~ lui clnd .rl.lsfra~<?e 
Al .n_,.ptik.v ~ inskl.il, 
&i au .ne -Uk-» ~'-l u> JaiaJ 
C€." allt'1.e ~i <lU ala.iul . 

Cn"itenl 

P>~ ~t ~lrui $t ~k 
A~ d<- \W.hi 8let~fflt ft~ ! 

..;_" ~t~ ~ w~ ~,. ,~{~ 
}fao frâfpi l'Ab\~V ll"JR.Îi. 
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Criticul 

Pu/ini vei găsi imprejuru,;1fi 
S' aseufle cânfărife fa le, 
In care .roşeşle amurgul 
Şi floarea se'mb1·acă'n petale. 

Poetul 

Acei ce au inimi în piepturi, 
Sub Dori cunoscuie şi sie/e, 
1n valuri şi ra.ze de lună, 
Găsi„vor simfirile mele. 

Si fără ca nimeni s'asculie, 
Nu cânlă pădurea de brazi? 
Eu scriu pentru ochii de mâine 
Şi nu pentru orbii de azi. 

Criticul 

Pe lumea aceasla, eterne 
Nici p iaira, nici bronzul nu sâni. 
Topi„se;:,vor foaie, când focul 
Va arde şi cer şi pă1nânf. 

Alunei, manuscrisele fale, 
Pământul şi marea şi luna, 
Luaie'n vârtejul pieirii, 
S'or face cu pulberea una. 

Doar clipa' ncăfzeşle mul/im.ea ; 
Vorbeşfe clipitei de azi; 
Ne cântă simfirea de ... acuma, 
Nu luna pe vârfuri de brazi. 

Ne loar11ă în versuri aprinse 
Blesteme scrâşnind printre din fi; 
Descrie"ne frupul bacaniei, 
Stârneşfe bolnave dorinfi I 

Te lasă de versuri eierne 
In marmură I Scrie pe ful. 
Şi gloria la va fi mare. 
E toiul să placi un minuf. 
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Poetul 

De nu niai rămâne nici urmă, 
Ce=m.i pasă de gl0ria c/ipei ? 
Dar, Cel ce dă pulberii v:iafă 
Şi=avânlul de flăcări aripei, 

Acela ce=mi dele poruncă 
Să .iu, să vibrez de uimire, 
In la/a naiurii mărefe, 
Isvor nesecat de simfire, 

Tot El porunci'Ju~mi=-a tainic 
Frumosul în versuri să?,l cânJ I 
Iar dacă vreodată sdrobi=va 
Şi ceruri şi mă.ri şi pământ, 

El singur î11 minte purla=--va 
1n ore/e.:iacele supreme, 
Aduceri=aminle din veacuri: 
Siaiui. simfonii şi poeme. 

Şi ni.meni nu poale să şlie 
Ce nou, fermecat univers, 
Ce lumi fericite deapururi, 
Ce rai va creia dinlr' un vers I 

a,uC' o, o.;, Q O(jo. 
~@>:eooooo0 • 

Grigore Sălceanu 
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GALOP 

Costume roşii de mătasă, 
Mănuşi de nea, biciuşti de.,,.alun, 
Cilindre negre, cai de rasă ... 
GaJopul ropofă nebun. 

Pe.,,.aleea parcului, prăfoasă, 
Pare că trece un simun; 
Ies glonţ copii din umbra deasă 
Şi mâna streaşină şi..,.o pun. 

Privesc văzduhu 1 cum îl taie, 
Să11ind în goană peste.,,.un gard, 
Un vultur uriaş, săJbatec .. . 

Parc'a sburat o vâlvătaie .. . 
Şi'n fundul zării, tot mai ard 
Ca roşii fluturi de jărafec. 

• • ooOOOO(ito, 
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Grigore Sălceanu 
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ELEGIE DE TOAMNA 

Toamnă târzie. Pe §earnul din fund, 
Frunze de aur în casă pătrund; 
Roşu covorul de Jar se 'nfioară, 
Cad.e adâncă tăcere de seară. 

For·me rotunde de trup pe divan ... 
Sună departe talazu 'nspumat. , . 
Cine, prin noapte, foşnind a sburat 7 
Cine a smuls melodii din pian? 

Formele albe zâmbind au căzut. 
Buzelor cine le-a smuls un sărut? 
Form·ele albe, î11 toamna târzie, 
Braţu l le strânge în du!ce beţie. 

Mâine, pe-alee, încet când va trece 
Rochia 'n foşnet prin tlori Ele rugină1 
Cine-o să ştie că 'n trista grădină 
Fr1;1nzele strâns-au o lacrimă rece? 

•°'ooOOOO(ijo. 

••~o 00000°• 

Grigore Sălceanu 
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VI.SÂ'ND IN UMBRA 

Vlsând în umbra încăperii, 
La ~ocul vâne~ de s~ejar>, 

Năluci în ~ermecul ~ăcerli 
Nainlea ochilor răsar. 

ln noaple uşa se deschide 

~pr>e slngur>alecele slânci: 

V.ă.d marea vâjiind cum vin~, 

Cu valuri mari ·dtn zări adânci. 
. 

Pelrunzi în casă ca o umbră ... 
Se' nchide uşa dupe line 

$t-asculL la sânul lău , lalazul 

Cum urlă, spumegă şi vine. 

.oooooooaaoo 
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Grigore Să1ceanu 
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lN CEASUL DIN URMA 

G·oJli{i de loc, pieriră de'nghieţ I Invingăiorii 
l)in Â 11sle1·litz priviră cum soare1e apune, 
$i '/11/oscova, în urrnă, văpaie şi tăciune 
/-lrzS11d apoteoza de visuri şi de glorii. 

., I' fr'ltn1ânlâ11d nărnefii îngă1nădifi în dune, 
l111br,l{iş11ri} caii, tovarăşi de victorii, 

• 

Ci 'ngllie/u/ ii străpunse, iar seara lupiălorii 
J)rivt'<lU c11 groază clipa când moarlea:i va răpu11e. 

1 u,nhM lunii rece se revărsa cascadă, 
(tl!lJHla l'inpriişlialul, infrânt b-atalion ... 
"tu -:etlsuJ cel din unnă, chirci11du:se grămadă, 

7:iri ca'11 ,·is, curu, fulger, urmai de un dragon, 
1'rlt_,~iî,id {) un1bră nei~vă pe câmpul de zăpadă, 
A~un ... ul ,nai 1?/b ca 1uN1ua, sbura Napoleon! 

Grigore Să1ceanu 
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CARlERA ROMANĂ DELA CERNA VODA 

Pe malul dobrogean al Dunărei, la Cernavoda, lângă podul 
,)Regele Carol I", spre S ud, s'a deschis o carieră de către fabrica 
de· ciment din localitate (Fig. 1 ). In cursul exploatării masivului cal ... 
caros, la circa 400 m. dela pod, a ieşit la iveală o serie de excava: 
ţiuni cu pereţii drepfi şi de o formă mai mult sau n1ai pufin regulată. 
Din ele, la început, lucrătorii neştiind ce sunt, s' a distrus o parfe, 
adică vreo 1 O n1efri în adâncime, spre uscat. C~nd însă, la circa .50 
n1elri mai spre Sud, a ieşit la i veală o excavaţiune mai mare (Fig. 2), 
cu pereţi drepti şi formând unghiuri drepte ca şi o cameră, iar ·pe 
peretele din fund a apărut şi o sculptură, direcfiunea fabricei de ci=
n1ent a oprit lucrările şi a anunţat autorităfile. 

ln urma intervenţiei Muzeului NaJional de Anlichităf i din Bu ... 
cureşti, Comisiunea Monumentelor Istorice m'a delegat cu cercetarea 
acestor descoperiri. 

La primele investigatii am constatat că în acest loc se află o 
mare carieră i:omană, de piatră calcaroasă, care se întinde dela circa 
400 metri dela pod, dealuogul malului Dunărei, până la Hinog ( Axio: 
polis), adică pe o distantă de aproape 2 km. Dincolo de ceeace s'a 
descoperii în actuala carieră a fabricei de cin1ent, se observă pe de: 
arându1, la suprafata terenului, partea superioară a pereţilor excava ... 
fiunilo~, astupate chiar în antichitate, însă numai în parfe. 

Descoperirea e foarte in1podantă pentrucă e prima carieră romană 
pe teri1oriul nostru, pe care o putem cunoaşte destul de precis. 

Cu fondurile puse la dispoziţie am pufut libera nun1ai excava: 
tiunile ieşile la iveală în cariera actuală 1), asupra restului, până la 
Hinog, rămânând a se decide de către Comisiunea Monumentelor 
Istorice. 

Prin săpătură, an1 constatai că un1plufura acestor excav.afiuni era 

l) Şi aceasta operafie a putut fl dusă la sfârşii numai datorită sprijinului dat 
de d.-1 Col. Pelrescu, comand. Reg. 2 Grăniceri, dau Ceraavoda, care mi,a pus la 
dispozifie o grupă de I O soldaji, pealru care ii aduc şi aici cele mai vii muljumiri, 

. Analele Dobrogei", XVII. 3 
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compusă din elemente varia1e şi avea o stratificafie complicată, însă expli: 
cabilă. Astfel, partea de sus era compusă din pământ şi pietriş, adus de 
pe deal - terenu1 este înclinat dinspre uscat spre fluviu - de torentii 
formati în iimpu1 ploilor, şi fonna un strat gros de circa 1-2 m., 
înclinat ca şi forenfii cari !..-au de.pus, adică dinspre uscat spre fluviu. 
Sub acest strat, umplutura e compusă aproape numai din piatră fă..
râmafă - bolovani, aşchii şi 1shiar praf - care în cursul timpului 
şi din c~uza ~me,1eUi s'a petrificat aproape din nou, 0punând o mare 

... 
. ·\ . 

• I 
.. ' 

•• 

rezistentă târnăcopului în cursul săpăturii. Stratificafia acestei urnplu~ 
1urL se prezenta sau dela dreapta la stânga, sau de.la stânga la ·dreapta, 
sau dinspre uscat spre flu:oviu şi, în fine, chiar sub formă de muşu= 
roiu. Aceas1ă varietate în sJratificafie e o dovadă limpede că foafă 
această umplutură a fost aruncată de n1âna o,mului. Şi anLJme lucrul 
s' a întâmplat astfel : după scoaterea pietrei dirur' un loc, lucrătorii s' au 
mutat alături, la dreapta, la stânga sau înainte. Tot pă1nântu1 de dea"" 
supra stâncei, ea şi fărămăturile de piatră rezuJtate din săparea şan: 
tw;ilor printre blocurile. ce trebuiau extrase. ( vezi mai departe) au fost 

,., aruncate în groapa părăsită de · alături, formând în cădere straturi în: 
clinafe in diferite direcjii, după locul de unde erau aruncate. 
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Exploatarea antică a început în n1arginea masivului stâncos, 
dinspre fluviu, şi a îr1aintat tnspre uscat. 

Din ceeace a scăpat nedistrus de exploatarea actuală, se con'"' 
stat.ă că, pe distanta de circa 100 metri, până unde s' a întins cariera 
actuală , e'rau pairu excavaţiuni, la rând. Din prima excavafiune, în= 
cepând dinspre pod, se păstrează foarte puţin din peretele din fund ; 
p1n a doua se păstrează o bună parfe din peretele din fund şi cel 
din stânga ; din a treia jarăşi foarte puţin, iar a patra, cea cu scuip= 
Jura pe peretele din fund, se păstrează în întregime şi e adâncă de 
15,30 1n.; largă, pe peretele din fund, de 18 111 . şi lungă, pe laturi, 

Fig. 2. 

de 14 m. (Fig. 2). Excavaţiunea a doua are piretele din funJ, săpat 
foade regulat, adus, sus, în interior, în fonnă de boltă (Fig. 3). Fără 
îndoială că această „ hrubă '' a fost intenfional săpată în acest chip, 
spre a fi folosită drept can1eră, fie pentru adăpostirea lucrătorilor, fie 
pentru păstrarea uneltelor etc. 

In spatele acestei din urmă „ camere", adică înspre uscat, se 
află o altă exca .rafiune de o formă foarte neregulaiă. Neregulari1atea 
ei provine, fără îndoială, din faptul că explqat.area aci abia a fost in= 
cepulă şi a trebuit să fi e părăsită dintr' odată, lăsându-"'Se lucrul în 
stadiul în care se afla în acel momenl (Fig. 4). Dar Jocmai această 
particularitate a carierei noas.tre este de cea 111ai mare însen1nătate, 

pentrucă ea ne dă posibilitatea unor precizări cu privire la tehnica 
exploatării şi, înfr'o oarecare măsură, şi la fixarea datei. 
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Cu pnv1re la tehnică, în primul rând, e de constatat că exploa: 
tarea se făeea sub cerul liber 1). Dupăce se curăfa pământul de dea: 
supra masivului, se începea extracţiunea blocurilor de sus în jos pe 
o suprafaţă care depindea de numărul h:1crătorilor, fiecare lucrător 
ocupând, după cum reiese din ceeace se păstrează în cariera noastră, 

o pertiune de circa 8-1 O m. p. în suprafafă 2). ln excavaţiunea noa..
sfră aceste Sl!lprafefe,..porfiuni, pentru câte un lucrător, se prezintă sub 
fornJă de terase etajate, în urcare, dela mar:ginea carierei spre interior 

Fig. 3. 

(Fjg. 4). Prima terasă nu răspunde în marginea masivului, ci e li,.. 
mitată de un perete gros de circa 1 m., lăsat, probabil, intentionat, 
ca măsură de precaufie, ca să nu se întâ1nple vreun accident lucră: 
terilor. După cum se observă însă, şi din acest perete se mai extră.:: 
geau blocud, păsfrându.,,se o diferenţă de nivel între el şi terasă de 

1) Cf. DAREMBERO SAOLJO, Dic/. des ani. s. v. Metalia, 1860. Studiul lui CH. 
Duao1s nu mi•e accesibil. 

2) Pentru distribuirea câte unui singur lucrător înlr'un loc; vezi : MbROAN, Les 
carrieres ani. de Plolemais, în Mem. publ. par Ies me,mbres de /a Mission fr. au 
Caire VIlI/3, 1894, p. 358 sq. ; Pauly-=Wissowa, R. E. III (seria II) s. v. STEIN„ 
BRUCH, col. 2288. 
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cii;ca 1,50 m., fapt care e în pi2rfect acord cu rolul său ca de 
,, b,;1lustradă ". 

Pe toate terasele se păstrează aproape foate blocurile, liberate 
de jur îtnprejur însă nedesprinse, pe faţa de jos, din masiv (Fig. 4, 
5 şi 6). De. aici constatăm că blocurile erau izolate pe laturi prin 
şanţuri continui săpate cu târnăcopul 1). Şanfurile sunt largi de circa ., 

1 

Fii. 4 . 

0,15-0,20 111. ş i adânci de circa 0,45 111. Acest sistem de izolare a 
blocurilor prin ş_anfuri continui de jur împrejur .e determinai, fără în= 
doială, de nafura pietrei. Este o piatră calcaroasă, 111oale, care pe de 
o parte se sapă foarte uşor cu târnăcopul, deci prezintă spor la lucru, 

1) Sistemul acesta al şanjurilor continui în jurul blocurilor apare acum peniru 
prima dată. După cele cunoscute până acum, se f,'iceau la rând mai muUe şăn!ulete.,. 

gropi pentru pene - cf. Pauly.,W issowa, R. E. I s. v. BAALBEK, 34; idem, III (seria 
II) s. v. STEINBRUCH, 2289; idem, suppl. IV, s . v. BEROBAU, 124. 
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iar p e de alta, dacă s' ar fi între-buintat sistemul penelor, blocul s' ar 
fi rupt Îf! buc~fi. Numai pe fata de jos a blocului, c;a să fre desprins 
djn 1nasiv, s' au întrt:buinfat ş i per)e. Dar şi aci au fost co1nbinate 
ambele sisteme, adică ş i al şanfului continuu şi al penelor. Astfel, 
după cum se ebservă la un (;>loc, care a incepuf să fie desprins din 
peretele despărţitor dintre extavafiu,~ea cu relieful şi cea din dreapta, 
după ce acest bloc a fost izolat la capete, ca să fie ,desprins de jos, 
s'a săpat în lungul lui un şant lat de circa 5 c111 . şi adânc de 6 cn1 ., 
iar Îtl acest ş-anf s'au săpat două găur i adânci de aproximativ 1.0 cm. 
şi la distante egale dela capetele blocului şi între ele. I n aceste găuri; 

Fig. 5. 

de sigur, erau introduse pene, subtiri la capătu l introdus şi din ce 
in ce ,nai groase spre capătul din afară . Totuş i LlU e de admis că se 
întrebuinţa apa ca să umfle penele ş i în felul acesta Si forfeze des.:
prinderea blocului, penlrucă, găurile fiind orizontale, apa se scu rgea 
imediat Ci, mai degrabă, forfau desprinderea blocului prin baterea 
penelor mai groase decât găurile în care aveau să intre. In lipsc1 a pei 
însă, care, pe lângă acfiunea ei de umflare a penelor, mai avea una 
şi asupr,a blocului de desprins, detern,inând o omogeneitate de rezis: 
tenfă a acestuia şi , deci, evifând fărârnarea lui în bucăti, în cazul no: 
sfru, ca să se înlăture acest inconvenient, cred că se punea deasupra 
penelor, în şa1,tul săpat, de sigur şi cu acest scop, un drug sau placă 
mai groasă de fier, cu aceeaşi lungime ca şi a blocului. In felul acesta 
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apăsarea penelor se exercita asupra drugului sau plăcii de fier care, 
la râhdul său, o transmitea blocului pe toată lungimea lui, evifând 
astfel făr.âniarea Lui, cum s'ar fil înf.âmplat prin forfarea numai intr'un 
punct, dată fiind nafura moale a pietrei. 

Privitor la uneltele întrebuintafe 1), fără îndoială, în primul rând 
era târnăcopul, cu care se putea lucra foarte uşor în stânca aceasta 
moale. După urmele păstrate pe perefii excavafiunilor, târnăcopul avea 
un vârf ascufit într' o parte şi o lan:1ă lată la capăt în cealaltă. Lă..
fimea lamei, n1ăsurată în mai multe urme găsite pe peref i, este de 

Fig. 6. 

circa 4 cm. In afară de târnăcop, de sigur ca se înirebuinfa şi dalta 
la facerea găuriJor pentru pene, şi ciocanul, 1nai ales la baterea penelor. 

Blocurile găsite în carieră au dim.ensiuni variate. Cele rămase 
pe loc în excavajiunea părăsită sunt lungi de circa 1, 10-1,20 m., 
late de circa 0,45 m. şi groase, măsurate în adâncimea şanţurilor, de 
circa 0,43-0,45 m. Sunt prin urn1are de o 1nărin1e potrivită ca să 
poată fi n1anipulate cu uşurinţă chiar numai de doi oameni 2). Unele 
din ele au forn1a curbă (Fig. 5), tăiată anume, desigur, având să fie 
înirebuinfate la construcfii cu zid rotund, cun1 ar fi, de ex., turnuriJe 
unei cetăJi. Blocurile din excavafiunea cu relieful au dimensiuni mai 

l) Cf. Dicl. des ani. s. v. MALLEUS şi I , p. 381, fig. 465; R. E. ill (seriam 
s. V. STEINBRUCH, 2288. 

2) Ţinând seama că ele trebuiau inc.ii cioplite, ca să li se dea o formă r~gu.,, 
lată şi o fafă curată, dimensiunile lor deveneau şi mai mici 
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variate şi mai 1nari decât cele din excavaţiunea părăsiiă . Cele mai 
mici dintre acestea au lungimea de c. 1,50 m., lăfimea de c. 0,'65 rn., 
şi .grosimea de c. 0,60 rn . 

Nu e lipsit de in1portanţă acest fapt, căci din1ensiunile blocu-r 
riler pot fi ufilizafe ca element de datare. 

Fig. ,. 

ln adevăr, chiar în construcfii se ebservă acest lucru, că anun1e, 
în zidurile din epoca n1ai veche, de obiceiu sunt întrebuinţate blo..
cud cu lungimea de c. 1,20-1,50 111. şi 1ătimea de 2 picioare, adică 
c. 60 cm., iar în cele din epocă mai nowă, lătiinea blocurilor nu frec~ 
de 1,5 picioare adică c. 45 cn1., b3 chiar e şi inai mică, iar lun= 
gimea lor rar frece peste 1 rn. Micşorarea aceasta a dimensiunilor 
materialului de eonsfrucfie în e.poc_ă târzie, e determinată, fireşte, de 
situaţia critică îo care se găsea imperiul în c.1cea vren1e. Năvălirile 
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barbare fiind jn continuu ameninfăfoare, construcţiile - în gener~ re=
faeeri de cetăfi etc. dărâmate în năvăliri anferi9are - trebuiau e.xe...
cutate cu cea mai mare repeziciune. De aceea, în această vreme, când 
se înftebuinfează material nou de consfrucfie, se caută să se taie în 
dimensiuni mici ca să poată fl uşor şi repede manipulai. Ba chiar 

Fig. 8. 

blocurile de falie nu se mai întrebuinfează decât la paramentul fur..
nurilor, în acela al curiinelor fiind în.trebuinfate blochefe n1ici, de 20-
40 cn1. o latură, şi făţuite sumar din câteva lovituri de ciocan. Aşa 
este la Capidava 1), la castelul dela S eimet1ii Mari, la cetatea dela 
TopaJu etc., pe malul Dunărei şi tot aşa e şi la Adamklissi. 

Prin urmare deosebirea de di1nensiuni la blocurile din cele două 

l) Vezi GR. FLORESCU, Fouil/es ... în Dacia m. 
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•excavafiuni poate 6 un indiciu de. exploatarea lor în epoci deosebite. 
Şi anume, excavaţiunea părăsită, eu blocurile n1ai mici, poate fi da..

·tată înfr'o epoca mai târzie, câ.nd năvălirile parbare se înteţiseră . ·ln..
·suşi faptul că aceasfă excavafiune a fost părăsită dintr'odafă, în toiul 
Uucrului, lăs.ându..-se pe loc blocurile izolate de toate părţile, rămânând 

Fig. 9: 

numai să fie desprin.se pe parf€a de jos, e o dovadă că trebue să se 
fi întâmplat, pe · neaşteptafe, un fapt alarmant, de sigur, un atac al 
barbarilvr năvălitori. Suntem deci în vren1ea năvălirjlor barbare, cel 
-mai de vreme în a doua jumătate a secolului III p. Chr., când aceste 
năvăliri devin violente 1). Câteva cioburi de vase, găsite în acest loc, 

1
) Cf. S. LAi.rnRrNo: La deslruclion d'l{islria el sa reconslrucfion au. m e 

.siecle, în Revue des Eludes !ai. tome XI, 1933, p. 4.57. 

, 
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confirmă datarea noastră. Ele sunt prea mici ca să ne dăm seama 
de forma vasului, însă au o culoare roşie-=-gălbue, o pastă puţin fră.,,. 
mântală şi nepătrunsă cu arsul, la n,;jloc păstrând culoarea cenuşie, 
iar în exterior sunt dec0rate cu slriuri, trase cu pieptenele, orizontale 
şi în valuri . Acestea sw1i caractere ale ceramicei pe care o găsim în 
mod frequent în straturile târzii ro111ane, ba chiar se continuă şi în 
straturile barbare. 

Fig. 10. 

Di1npotrivă, excavaţiunea cu relieful dalează dinfr' o epocă n1ai 
veche, foarte probabil din secolul II p. Chr. In afară de din1ensiunile 
mai 1nari ale blocurilor, această dală e confirn1ată şi de cioburile de 
vase găsite aci. Deşi nici acestea nu ne spun ni111ic cu privire la 
forma vasului şi, încă, nici în exterior nu prezintă niciun ornan1ent, 
au însă o culoare roşie şi o pastă fină şi bine arsă, ceeace e obişnuii 
într'o epocă bună. In afară de aceasta exploatarea a mers până jos, 
la o adâncime de c. 16 m., formând o excavaţiune în forn1ă de 
ca1neră cu pereti drepfi şi cari, la ib1ersecfie, formează unghiuri drepte. 
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Această regulari taie presupune o epocă liAiştită· îo care s' a putut lucra 
sistematic, nu cu graba din vren1uri furburi. 

Relieful. Pe peretele din fund al acestei „camere", la o înăltime 
.de 6,30 m. de jos, înfr'o nişă arcuită sus, înaltă de 0,90 m, lată de 
0,7€, m şi adâncă de O, 15 m, e săpat în relief înalt, aproape ronde= 
bosse, chipul unei divinităţi, Hercule (Fig. 7). Este aşezat pe o bază 
înaltă de 0,12 1n., care a fost curn1ată la mijloc - probabil că la în= 
seput sculptorul a scbifat picioarele până jos pe baza nişei ; când însă 
a început să modeleze, socotind că picioarele sunt prea lungi, le:a 
scurtat_, dându=le o bază jos, rămasă însă cu şantul vertical la n1ijloc. 

Chipul zeului, înalt de 0,62 m., e reprezentat gol. Pe piept se 
vede un cap între două benzi care, coborând de pe umeri, se înoadă 
sub acest cap (Fig. 8). Este desigur blana şi capul de leu redate cu 
st-ângăcia unui meşter fără experienţă şi care nici 1năcar nu are un 
rn0del la îndemână, ci lucrează după ceeace=şi aduce aminte despre 
chipul zeului. Dovadă e că mai reprezintă odată pielea de leu şi cu 
tot atâta stângăcie, făcând=o să atârne în aer sub bratul stâng în loc 
s' o aşeze pe umăr. Capul şi picioarele din a infe ale leului, în această 
a doua reprezentcrre, sunt redate i arăşi atât de sfângaciu, _încât la prima 
vedere ai impresia că este un cap de şarpe cu gura deschisă. (Fig. 9), 

ln mâna stângă zeul fine măciuca sprijinită jos, iar în dreapta, 
întinsă lateral, fine un vas care se apropie de forma unui canlharos~ 
Jos, sub acest vas, e reprezentat un altar de formă simplă, fără 
profil, ş i cu o scobitură pe fata de sus, în care se văd urme de foc 
- piatra este înroşifă - eeeace înseamnă că această i.coană a fost 
făcută pentru a răspunde unei necesităţi religioase a lucrătotilor din 
carieră, iar urmele de foc de pe altar sunt un indiciu de practicarea 
cul1ului acestei divinităţi în cariera noastră. 

După cum am spus mai sus, zeul reprezentat este I-Iercule
Adorarea lui în această carieră nu e datorită numai faptului că aci au 
lucrat soldafi, ca aproape în toate regiunile militarizate ale imperiului 
roman 1 

), Şi cum a trebuii să se întâmple mai ales în regiunea noastră 
şi în vremea aceasta a năvălirilor ;1 ci Bercule, în cali1a1ea lui de bi.= 
ruitor în toate grelele cazne pe care le=a îoiâmpinat, era firesc să fie 
adoptat ca divini1a1e protectoare - după cum dovedesc numeroasele 

1) Cf. DAREMBERO SAOLJO: DicJ. des a11l. s. v. Metalia, p. 1866; Pau(y.,. 
Wissowa R. E., III (seria II), s. v. S-rmNBRUCH, col. 2254. 
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111scriptii votive descol!)erite - a carierelor şi lucrătorilor mineri, sub 
numele de Hercules Saxanus 1). 

In atHudinea din relieful nostru ,..... făcând libatii - îl mai aflăm 
pe Bercule pe un altar găsit la A.mberloup, în Franfa 2) şi pe o 
icoană de calcar, aflătoare în Muzeul Regional al Dobrogei; din Con..
stanfa, sub No. Inv. 24, şi publicată de d..-1 T. Sauciuc,:'Săveanu în 
legâtură cu temeinicul său studiu despre „O sfelă funerară cu in: 
scrip/ie şi cu palmele deschise în relief'',,8). E drept că figura re= - -
prezentată în această icoană e şi stângaciu de tot lucrată şi atât de 
mult roasă încât cu greu poate fi fălinăcită (Fig. 1 O). Observată însă 
mai cu atenţie - după cunoaşterea reliefului nostru din carieră - se 
vede că mânile nu sunt ridicate în sus, în semn de rugă, ci stânga, 
întinsă lateral, fine măciuca, sprijinită în pământ, iar cu dreapta fine 
vasul pentru libafii, ca şi în Telieful nostru din carieră. Sub vas, pe 
icoana din Constanta, pare a fi tot o figură omenească. Nu văd care 
ar fi rostul acestei figµri aci, ci n1ai degrabă ar putea fi o diformare, 
prin coroziunea pietrei, a altarului care trebuia să fie reprezentat în 
acest loc, dată fiind atitudinea arătată a lui Hercule din icoana noastră. 

Despre un stil nu puten1 vorbi nici în reliefu] nostru, nici în 
icoana din Muzeul din Constanfa. An1ândouă sunt opera wi~r meşteri 
improvizafi şi cari nu au nici măcar un n1odel după care să copieze. 
Sunt deci lucrări spontane isvorâte djntr'un sentimen1, cel religios, şi 
executate cu multă naivitate. Dar tocn1ai aceasta le dă calitatea de 
lucrări de artă. 

Io relieful din carieră, deşi se constată o totală lipsă de pro=
porfie între elen1entele corpului, artistul a isbutit să redea ideia pe care 
o întrupa zeul protector. Mărin1ea disproporţionată a trupului fafă de 
picioare, lărgimea exagerată a pieptului, grosimea şi mai exagerată a 
grumazului şi severitatea fefei colfuroase, dau impresia, la prima ve: 
dere, a fortei biruitoare a tuturor greutăfilor, deci, a lui Hercules 
Saxanus. 

Dar tocmai faptul că avem de a face cu un meşter lipsit de 
experienfă ş i care nu are nici măcar un model după care să lucreze, 
e o dovadă că ne aflăm într' o epocă de turburări, de sigur în epoca 

1) Cf. W. I-I. RoscHER: Le.x. griech. u. rom. Myfh. p. 3014 sqq.; Pauly1 

Wissowa, R . E. , VIII, 610 şi ill (seria II) s. v. STEINBRUCH, col. 2254 sq. 
2) Vezi S. RmNACH: Rep. de reliefs gr. el. rom. III. p. 474. 
3) T. SAuc1uc.,.SAvEANU: O slelă funerară cu inscrip/ie şi cu palmele des1 

chise în relief, în A nalele Dobrogei, XV, 1934, p. 13, fig. 2. 
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incepuiului năvălirilor barbai,e, când n1eşterii pietrari devin din ce în 
ce mai rari, 1nodelele, care circulau prin provincii, dispar, iar fradiJia 
artistică se curmă, revenjndW<se, pe baza amintirilor, la dibuiri rudi= 
mentare ale formelor cerute de necesităli spirituale. 

Aşa dar putem data relieful nostru în aceeaşi vreme cu exca..
vafiunea părăsită, adică a doua jumătate a secolului III p. Chr. 

A.ceasiă dată se confirmă şi prin aşezarea reliefului : pe pere" 
tele din fund al excavatiunii datată în sec. II p. Chr., la 3,50 m. 
înălţime dela fundul ei. Dacă ar fi fost contemporan cu această ex..
cavatiune, nu puiea fi aşezat la înăljimea de 3,50 01., pentrucă nu 
s'ar fi puiut practica culiul pentru care fusese făcut. Este deci clar 
că icoana aceasta n'a putut fi faculă decât după ce excavaţiunea fu..
sese umplută, cu fărămiturile de piatră din excavafiunile vecine, până 
sub nişă. Şi, de fapt, strafrficafia dovedeşte că aşa s'a îniâmplat. Căci, 
începând de sub nişă, dela c. 1 m. jn sus până la c. 2 m. deasupra 
nişei, umpluJura era compusă numai din pământ roşu şi pietriş adus 
de pe deal de ape. Sub acest pământ s'a găsit o umpluiură bine 
bătăturită, formată din fărămiluri de piatră şi depusă în straturi de 

diferite direcfii după locul de unde fusese aruncată. 
Prin urmare, când relieful a _fost săpat pe peretele excavafiuaii 

1loaslre, aceasta nu mai avea adâncimea de 3,50 m. dela relief în jos, 
ci ccl mult 1 m., fiind umplută cu muli înainte, pentru ca această 
wupluiură să se fi aşezai bine şi să fi permis mersul comod pe de= 
asupra ei în vederea cultului. Cum pe de aliă parte nu se constată 
în acest loc o altă funcfionare a carierei decât aceea din a doua ju= 
111ătate a secolului III p. Chr., trebue să admitem această dată şi 
peniru rclief. 

• 000.000~ 

~00000•• 
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SATIRA 

In perdele mişd:itoare marea.,,şj vântură argintul, 
Vin din <lepădări catarge, pânze ce;:-au văzut Corinful, 
In albastru pescăruşii cad uşori ca nişte fulgi. 
Dar privirea din adâncuri nu gândi să ţi.e<o mai smulgi,. 
Dacă vrei ca vraja dulce din culori înfiripată, 
Tot ce cântă în cţuzu„ţi să nu piară 9intr'odată. 
Căci 1 în soare, pe terasă, în adâncă toropeală, , 
Fără umbră de ruşine stăpâneşte proza goală. 
Incă ude de talazuti, cu ochi lacomi de succese, 
Iată stoluri de fecioare trecând goale printre mese . 
Peste şold, o'nchipuire, o f~şie de mătasă, 
Care'n loc s'ascundă trupul, par'că şi mai gol îl lasă. 
O dorintă numai mintea fiecăreia..-i străbate : 
Cum să fle mai râvnită şi mai goală decât toate. 
Ori.ce tânăr , ce de fa rmec are plină fantazia, 
Din femei uimit priveşte cum dispare poezia. 
T rupul ce.:rl credea, în haină, inocentă de zăpadă, 
Las'acuma orişicine goliciunea . să i..-o vadă, 
Ca femeile pierdute I Şi trecându•-fi mâna'n plete, 
Contemplând aşa minune, mai inspiră=-te poete! 

.. * • J(. 

Altădată, câte lacrimi, câte nopţi în vis pierdute, 
Pân'ce tânărul s'ajungă chipu=i palid să..-1 sărute I 
Câte rugi flerbinfi, cât sbucium, câte lacrimi, până cândI 
Din mătăsuri să"' i răsară, ca zăpada, fulgerând ! 
Roş ca mac~tl de ruşine, chipul ei zâmbea cuminte ; 
Copleşea atunci femeia un torent de jurăminte. 
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Ca privirea ta să vadă frumusetile ... i jnfime, 
Nu mai trebue de.,,.acuma inima să,1i bată'n rime. 
Nu ! ... această desfătare e un lucru foarte lesne, 
Căci se plimbă desbrăcatâ dela creştet pân• la glesne ; 
Cu µgara 'n coiful gurii, ea zâmbeşte orişicui, 
Orice ochiu o cântăreşte, socotind ... o că ... i a lui. 
Chipul fetei nu mai ştie să roşească de sfială: 
Azi, sfieala e,:ro ruşine şi tupeul e o fală . 
Nu mai trebuie de doruri să te mistui, tânăr bard: 
Pe terasele marine, dimineţele când ard, 
Ele singure te chiamă şi cu braţele deschise, 
Vrând s'o dăruească, sfarmă fericirea ta din vise. 
Azi, plimbarea pe alee, când apune'n zări lumina, 
Nu mai are nici un farmec: ele sboară cu maşina. 

Luncile rămân în urmă, florile se sting uitate, 
Ochii lor vopsiţi disprtjul şi.,,.l aruncă peste toate ; 
Vălul de pe cap în vânturi fluturând tremurător, 
Pare că închipueşte fumul vanităţii lor. 
Praful ridicaf în urmă, fastul aprigei viteze, 
lată sufletul, iubirea rătăcitelor burgheze ! 
Cine mai visează vraja unui ceas de aşteptare? 
Un poet nebun !... şi poate, cine ştie? visătoare, 
La un geam, pe.duo vârf de mtinte, o sfioasă copiliţă, 
Cu ochi mari, eu gene dese, cu păr lung şi cu altifă. 

25 A ugust, .1936 

.0000000'910. 
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Grigore Sălceanu 
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MAIMUŢELE ŞI LEUL 

Intre tigri şi pantere, o maimuţă a zărjf 
leul stând trufaş la mijloc, admirat şi măgulit. 
Iar sub fruntea ei turJită, de necaz, urzi un gând : 
Ce•ar fi leul să ia masa cu maimuţele la rând? 
Şi s'a dus, ca să se'nalfe pl'intre alte animale, 
Cu smerenie să ceară vizita Măriei Sale. 
Leul a tăcut o clipă, neşliind ce să pri~eapă . 
.l\poi, mila cuprinzându.-!, s'a gândii că'n drum spre apă, 
A.r putea pe la moşia maimuţoilor să freacă ; 
Doar nu„j scris numai cu tigri laola ltă să peireacă. 
Iar a doua zi, maimuf e aşezară lrufandale 
Şi podoabe împrejurul unei mese tropjcale. 
Şi, mă rog., unde,,o să stee? a'n.trebal cu ifos una. 
Eu rămân în fruntea mesei, unde=am stat întotdeauna. 
Bine, spuse maimu(oiul care leului vorbise; 
O să sfee lângă tine. Dar, o alia se zbârlise. 
Frământând din ochi angelic şi mişcând păroasa•i frunte, 
Legănându ... se · pe labe, a 'nceput ca să„i înfrunte : 
Mi„aµ uitai, se vede, rangul; nu mă mir : un leu! fireşte I 
Dar, s.ă văd, cine din locu=mi să mă mişte îndrăsneşle? 
Nu"i nimic: va sta alături de Măria Ta, atunci ... 
Cum? a isbucnit a treia ; îndrăzneşti ca să•mi arunci 
O asemenea insultă ? Mi se pare prea de tot ! 
O să spună toată lumea că ni=i frică de,,un netot. 
Dacă vrea, cu dinadinsul, leul neamul sâ ... mi cinstească, 
Nu în fruntea tuturora, d la coadă să poftească ! 
Astfel, pe la gard, vecinii- când or trece, s' or mira 
Că la coada mesei noastre leul s'a'nvoit să stea. 
Jaguarul, elefantul ne vor şti astfel de frică ; 
Chiar pantera 'n faţa noastră se va face milliică. 
Toji, atunci, în jur.ul mesei începură să se'nşire, 
Miorlăindu.-se în prada nebuniei de mărire. 
Cu paşi leneşi, printre arbori, leu 'nainla semef, 
Şi de groază, pe maimuţe le cuprinse un înghiet. 
Dar, când lett 'u coada mesei l,au văzut cum se aşează, 
Frica s'a topit ca umbra în lumina de amiază. 
Când îşi dete leul seama de obrăznicia lor, 
Pe la gard, pantere, tjgri îl priveau surâzător. 

Unii sim.t o cinste rară lâng'o frunte 'mpărătească. 
Proştii, ca să se înaJje, trebuie să înjosească. 

23. IV. 1936. 

Grigore Sălceanu 

-Analele Dobrogei", XVJJ. 4 
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SATIRA 

Gâştele"'s încredinţate că se trag run Capitol ; 
Orice bou cu pete multe şi cu capul plin de gol, 
Crede că.ri din boul Apis ; şi 'ndătăin.icul măgar 
Şi;aminteşte cu plăcere că'n pustiul solitar 
Un strămoş, odinioară, pe Isus 1„a dus departe 
Ca să ... l scape dela moarte. 
Dar, să vezi un om, pe care d&anirual i1 osebeşte 
Şi o inimă ce simte şi o minie ce gândeşte, 
Că îl scade pe un semen, nefiind fiu de bancher, 
El, nerodul cu avere, socotindu=se boer1 

Vrând s'.arate că noblejea nu..-i în suflet, ci 'în pungă, 
Să nu"i spui ce se cuvine : minte scurlă, mână lungă ? 
Iară el, meşteşugarul, ch.inuindu..-se avan, 
Când copilul şi...l ridică printr'o muncă de titan 
Şi ... l dă fării, un tezaur de ştiinjă şi de minte, 
Cea din urmă secătură săzi arunce înainte 
Tot ce poate să străbată creerul unui apa.ş, 
Ca'n noroiu să terfelească breasla de meseriaş? 
Dar, s'au întrebai vreodaiă: ei din cine se coboară ? 
A rborul genealogic îl presimtl pe din afară : 
Dacă,,.j judeci după fapte, dup'a lor înfăfişare, 
După josnicele inimi, toţi se trag din nişte fiare I 
Parcă.ri văd cerşi.ud la poartă îndurarea lui Isus, 
Dânşii, pleava omenirii, care azi se cred de sus I 
Căci sărmana gospodină, mândra fată din popor, 
Care fese, zi şi noapte, la vestmântul tuturor, 
Lucrătoarele din fabrici, după dânşii, sunt de jos I 
A fi castă, e,ro ruşine ! a munci, e odios I 
A miop_ cu dibăcie e o marcă de noblefe, 
A umbla pe stradă goale, anmcând priviri semeţe, 
A uita Dumnezeirea în spoelile ştiinţii 
$i•a rămâne stană rece înaintea suferintii ! 

1:;1t.1&;200001'~. 
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CULTUL „CA VALERILOR DANUBIENI" 
lN TOMI 

1. - Relief fragmentar cioplit în marmoră abă. Se găseşte 
acum în colecţia M. C. Soutzo, donată Academiei Ro1nâne din Bu= 
cureşti (Inv. 7, A .). Din1ensiunile : lungirnea plăcii e de O, 115 111 ., 
înălţimea de 0,078 şi grosin1ea cea mai 1nare de 0,018 tn. 

Partea de sus a monumentului e complect distrusă şi se pare 
că era arcuită. Reprezentaţia e închisă într'un cadru sitnplu, mai -lat 
la bază şi săpat neregulat în înăJti1ue. 

Io centrul .reliefului se ridică bustul unei femei fără brafe, că: 
reia i s'a pus în fată un trepied pe care nu se vede nimic. Zeifa e 
îmbrăcaiă cu o haină lungă, strânsă peste mijloc; iar pe corp are un 
văl ce=-i cade pe umeri şi spate. In dreapta şi în stânga ei sunt dis.:
puşi în schenli:i heraldică doi Cavaleri, ce sunt îmbrăcati cu câie o 
tunica manicafa, peste care aveau prinse câte o chlamidă fluturând în 
vânt, păstrată fragmentar nu1nai la cel din stânga. Capetele lor cu o 
parte din bust sunt distruse. E i aleargă peste doi oarneni că:zuti cu 
fata la pă111ânt pe cari, prin atitudinea încordată a călărejilor, par a= 
lovi cu ceva. 

Usechile exagerat de mari ale animalelor, le face să fie idenfi= 
ficate cu asini. 

Execufia sculpturii e foarte neîngrijită şi surnară . Fără îndoială 
c~ era complectată prin pictură ce nu a resistat agenfilor atmosferici. 

2. - Fragment dintr'un relief de 111armoră, rupt în coiful 
stâng de jos. Se află în Museul National de Antichilăfi din Bucu.= 
reşti, în deposif. Măsoară : 0, 105 m. lungin1e, 0,070 111. înălfime şi 
0,020 m. grosime. 

Era deaseme.nea încadrat cu un chenar mai lat în partea infeA 
rioaFă şi abia vizibil pe !aiurea stângă. Din flguraţij n1ai ră,nân : partea 
inferioară a unui cal şi talpa piciorului C avalerului, sub care e căzui 
pe partea stângă un 0111 pe ju1nătate ridicat. Copitele calulµi sunt 
săpate în mărin1e exagerată şi nu ating pe cel căzut. Personagiul do ... 
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borât sub cal se reazuna de păn1ânt pe cotul stâng şi priveşte de 
faţă. In fata calului şi pe marginea spărturii din dreapta se distinge 
o dungă simplă, care poate fi un picior al trepiedului sau haina di: 
vinităţii femenine ce se aşează în acest loc. 

Reliefu] e mult tocit de apă. Pieioarele calului, bine modelate, 
ca şi corpul celui căzut, ne indică mâna unui n1eşter pietrar mai pri.:
cepuf decât al monumentului precedent. 

E pentru prima dată când aflăm existenţa religiei „ Cavalerilor 
danubieni" la Torni. Cultul lor, deşi extrem de popular în Dacia, 
Pannonia şi cele- două Moesii, e aproape inexistent pe coasta vestică 

• Fig. I . 

a Pontului Euxin1). Aci pătrunde târziu, cam prin secolul ID d. Cr., 
de când datează cele două fragmenfe prezintate mai sus. Tehnica ne..
îngrijită a lor (nr. 1), ca şi dublarea Cavalerului sunt o bună dovadă 
în acest sens. Pr:XUul fragment are unele părti din reprezentaţie lipsă, 
care totuşi trebuiau să existe, cu1n ar fi bratele Zeiţei duse spre botul 
cailor pe cari=-i hrăneşte, peştele lipsă de pe trepiedul din fata ei, ar: 

1) La mine, L Cava/ieri danubiani, în Ephemeris Dacoromana, VII, 1110n. 50 
(Odessus) şi 53 (Troesmis ?), v. şi harta anexă (sub tipar) Cf. deasemenea, Scorpii, 
Descrierea anfichilăfilor din finu/ul "/Vfării Negre, II, ne. 14, fig. l O, Sofia 1927 (în 
bulgăreşte) (= Kazarow, în Osler-r. Jahreshef., XXIV (1929), Beibl., col. 130, nr. 
2, fig. 48) ş-i CumooJ, în BuJJ. arch. com. lrav. J1isl. el scienlifiques, 1896, p. 11 
ff, pl. m. (= acelaş. Texles el mon. figures re/al. aux mysl. de Mithra, li, p. 
526 sq,, nr. 328, bis şi fig. 493, Bruxelles, 1896). 
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mele din mânlle Cavalerilor, etc., elemente ce se întregeau prin pic= 
fură. In această epocă policromia joacă mare rol în iconoplfisţica acestor 
ex:vofuri 1), în ale Caval~tului Trac 2) şi la cele mithriace 8). 

Relieful pe care sunt păstraţi cei doi Cavaleri este redus, ca 
reprez~ntaţie, numai Ia elementele principale : Zeita, tovarăşii ei şi oa.,, 
menii că~uti sub cai. In partea superioară, ce lipseşte acum, putem 
bănui a fi fost cel mult busturile divinifăţilor solare : Sol şi Luna, 
care se aşează frecven1 în această zonă. Sărăcia repertoriului ca şi 

schiţarea sumară a figurilor sunt ir.1diciile epocei de decadentă ale 
acestui cult 4

) . Atitudinea cailor şi urechile lor mari sunt o caracte= 
ristică întâlnită nun1ai la unele monumente de acest gen găsite în 
Dacia 6

) . Probabil că fragmentul din fosta colecpe Soutzo să fi fost 
lucrat în Dacia şi adus la T omi de un credincios, probabil soldat, 
căci acest cult se refugie în primul rând între militari. 

Depărtat, din punct de vedere artistic, de grupul tăbliţelor daou= 
hiene închinate celor doi Cavaleri, ne apare fragmentul dela Muzeul 
Naţional din Bucureşti. Picioarele calului, atât cât se păstrează, au o 

! ' 
siluetă şi o tratare a1nănuntifă a detaliilor, neîntâlnilă în regiunea ex"" 
pansiunii acestei religii. Animalele apar într ' o atitudine liniştită şi nu 
calcă duşmanul dintre picioarele lor. Personagiul doborât are o mo= 

delare şi o atitudine deasemenea neobişnuite în cercul artistic al acestor 
monumente. El e pe jumătate culcat, sprijinindu=se pe cotul s tâng şi • 
într'o pozifie asemănătoare personificării unui fluviu în arta greco..
romană. Stând astfel, îl găsim numai pe o placă de marmoră din 
Ratiaria 6). Pieptul şi fata lui sunt pline, căutând a imiia modelele plas..
tice ale artei bune. Pe câtă vreme fragmentul din colecţia Soutzo e 
un import la T omj, cel dela Muzeul N afional din Bucureşti este 
opera unui artist local, care se îndepărtează de normele plastice şi 

1) La mine, o. c., mon. 61 şi fexl la policromie. 
2) Kazarow, s. v. Heros (thrak. Reiler) în Pauly,Wissowa, Realencyc/., ill 

Suppl., col. 1133. 
8) CumooJ, Texles el. mon. Miihra, I. p. 217 şi Rostovtseff, în Mii/. deuf. 

arch. lnsi., 1934, p. 186. 
4) La mine, mon. 15, 39, 61, 67, 68 şi //6. Cf. deasemenea la mine, în 

An. Ist. Studii C!asicezC/ui, voi. Il {1933-1935), p. 181 sqq., nr. l şi fig. 1. 
S) lbid. mon. 4, b ; 9, b; 2, b ; ele. 

O) lbid. mon. 41, b. Cf. şi Kazarow în Arcbiv I. Religionswiss., XV (1912), 
p. 156, nr. 4 şi pi. I, 4; Rosfovlseff, U11e tabletJe volive Jhracomilhriaque du 
Louvre, p. 31 Şi pi. V, 2, Paris 1923. {în Mem. presen!. par div. savanls Acad. 
lnscr .• tom. Xlll. rr„e part.). 
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religioase, traditionale în acesf cult, nutnai în centrul de înflorire al 
lui, care fu în Dacia şi Pannonia . 

O aliă contribujie de s.ean1ă -a pieselor prezentate tnai sus, e că 
ele apar într'o loealitate în care cultul Cavalerului Jhrac 2) şi al Ca: 
biro.:-Dioscuri]or 1) erau populare. Deci, foaie aceste religii ne apar 
independen1e una fată de alta în aeeeaşi localitate, fără a putea con,.. 
sidera „ Cavalerii d·aoubieni" ca fliind unul şi acelaşi cult cu al E roului 
±brac sau al Cabiro,..Dioscurilor, aşa cum greşit l-=au confundat unii 
savan_ţi 3). Au fost numai legături arfisfice în pri1nul rând şi apoi reli ... 

F. ? 1g. -

gioase infre aceşti zei, fără să se ajungă la un sincretism perfect. 
Cultul cavalerilor danubieru e sărac în Sciţia minoră, fiindcă în 

vren1ea în care el înflorea în garnizoanele romane din V alea Dw1ărei, 
această regiune era lipsită de centre 111iUtare mari şi cu ele1nent ori,.. 
enfal, adoratorii cei n1ai asidui ai acestor zei călăreţi. 

D. Tudor 

1
) Bibliografia la mine, în Cronica nuwism. şi arcb., an. XI, Nr. 102, p. 3, 

nota 5. Un nou monumenl al Cavalerului Jhrac descoperii la Tomi. 
2) Vezi pi. bibliografie, art. respective din Roscher, Aus. f. Lex. griecb. rom. 

lv'[ylhol. PauJy,..Wissowa, Realer1cycl., şi Daremberg..-Saglio, Dicl. Cf. deasemenea 
Netzbammer, în Bui. Soc. numism. rom. an. X, nr. 20, p. 29 sqq. şi Teodocescu, 
Moaumenle inediie din Tomi, p. 97, nr. 40 şi 142 sqq., Bucureşti 1918. 

8
) DiscufJa, ca şi alle date, la mine, în Epb. Dacoromana, VII. 
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Q. HORATIUS FI~ACCUS: ODE 
LUI HIRPINUS 

l-Iirpinus, ni se duce tinercfea 
Cu fannecuJ fi.iutei împreună ... 
Pe vise şi pe dragostea nebună 
Are să„şi cearnă albul bălrânejea. 

Nu„s totdeauna florile podoabă, 
Nici luna nu"i tot roşie la fată : 
De ce alunei sărmana ta viafă 
Eternei plănuiri să"i fie roabă ? 

La umbra unui paltin, ori sub pinul 
De colo folăni~i; cu trandafir 
Pc părul uns cu nardul din A.sir, 
De ce să nu sorbim din cupe vinul ? 

El i;iogur de necazuri ne mai scapă. 
- I-Tei, unde-=i sclavul care, la izvor 
Ducând în cupe vinul arzător, 
Să,.[ răcorească repede cu apă? (U, 11) 

LUI BACCHUS 

Prin &iâncile ascunse, aru zăril 
Cum Bacchus învăţa pe zâne versul. 
II ascultau şi Satirii cu mersul 
De capră şi auzul ascujit. 

Evoc! tremur şi acum de frică, 
De şi e plin de Bacchus pieptul meu. 
Evoe Baccbus, crufă.:mă mereu 
De tirsul tău grozav când se ridică. 

Eu voiu cânta Bacantele nebune, 
Isvoarele de vin şi râuri care 
Au lapte şi nu apă, voiu mai spune 
De mierea de prin trunchiuri curgătoare. 

Tu fluvii potoleşti şi mări întinse, 
Tu, îmbătat, pe dii de munfi colinzi. 
Cu împletiri de vipere, lu prinzi 
Bacantelor şuvifele desprinse. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
{II, 19) 

Traducere de Ioan Micu 
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AMURG 

Când zeii, obosiţi şi în declin, 
Se'nianecă, stingându.:se 'n amurg, 
In plebea de pigmei~ de sine plin~ 
Zoil se'nnalfă 'n line . . . demiurg I 

Prin ciurul minfii sale, strecurate, 
Vak,rile de.:avalnia iar se cern: 
Din temelie toafe=s răsfurnafe 
$i=i frecă/or ce ieâ a fost etern. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Un felinar fe.:orbeşfe prea de.::aproape 
Şi,.-i palidă lumina Junei pline 
Care p)anează peste munfi şi ape I 
Dar . .. pune spafiul înlre el şi tine I 

Şi=atunci când argintosul nopfii soare 
Inundă de lumină mtreg cerul 
Şi Je'nfioară vraja şi nusferul 
Efernifăjii fără de hotare, -

Cu ce măsură mai măsori valoarea 
Feştilei clipocinde' n felinar ? 
O I Perspectiva spaţiului şi:a vremii 
E.:al judecăfii clare mdrepfaI I 

Alicum, măreful soare când apune 
Şi lumea obosită cade'n somn, 
In negura ce' nvăluie planeta 
S.tă felinaru' n coiful străzii . .. Domn I 

ouooogoo.;oo 
ooooOoOoooc 

Salsovia 
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IDEAL 

ln van, î11 van I Nu în genuni, 
Ci'n slăvi de limpede azur 
Străfu!ger' adevărul pur: 
Chemarea lainelor,,,minuni. 

Dar cât de aspră.,,i până sus 
Cărarea printre sfeiuti reci! 
Toiag de.,,ofel pe.:un drum de veci; 
Calvar şi crucea lui Isus I 

Cu plumb în aripi, ca un rob, 
De urci mereu, - foi afle zări, 
Cu alte piscuri şi cărări, 
Sub inghe/alul Lunei glob, 

Ca freplele se'nnalfă 'n cer I 
Şi lot mai sus e creasta lor I 
Acum se'nvăluie 'ntr'un nor 
Şi· se ascunde în mister I 

Iar dacă le avân/i, ca'n vis, 
Cu brafele întinse 'n zbor, -
Destinul meu şi.,,al tuturor: 
Genunea negrului abis I 

Aievea să.,,/ ştii întrupai 
Frumosul vis nu:/i este dat. 
Străfu/ger'adevărul pur 
In slăvi de limpede azur I 

Salsovia 
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TREI LUPI 

Eram la vânătoare lângă crânguşorul dela Ghiaur Âmzalia, loc 
bogat în păsăret, la care fin clin vren1uri vechi - po.târnichile. 

Stând întinşi sub un tufan şi gustând ceva de an1iază, făceam 
haz mare de doctorul Macarie, un vânător aşa de păfi1naş, în cât se 
spunea despre el că nu s'a însura1, tocm:ai ca să vâneze neturburat 
şi care înainte cu un ceas dăduse alanna, că i:a ieşit în cale un lup, 
fără să fi tras măcar un foc. 

,-J Da, se scuza el simplu, n'a,n tras, fiindcă n'aveam în annă 

decât o singură încărcătură c-u ploae, pentru păsări. Voj nu şiif i, lupii 
sunt agresivi, ei nu µn sellllă că e.şti doctor. De=aveam carabina ... 

- Făceai tot aşa l Programul : potârrucbi ... Nu ieşai clin program. 
- Toiuşi ... Eu ştiu sâ calc şi peste program. Odată, cu toafe 

că nu plecasem la vânăfoare şi eram singur...-singUiel, - am împuş= 
cat trei lupi I 

- Trei lupi? E interesant!. .. atrase atenţia un vânător distins. 
- Da, eram lângă moarfe . . . Cu lupul nu e de glumlf. E 

fiara care n'a avui nevoe de armonia cu care omul a binecuvâoiaf 
pământul ... 

Şi doctorul, uifâl'ld să istorisească, se cufundă, cum îi era ob i-= 
ceiul, în consideraţii filosofice. 

- De câte ori aud urletul lt:ti, mă înfior . .. Mă gândesc : mai 
avem ceva de cucerit I Urletul lui e simbolic, e fipătul naturii care 
moare, dar nu se lasă î1nblânzită. Şi e 1ogic: viata e îoiăi şi 'ntâi
putere l El este înzes1ra1 cu foale însuşirile animalului, care poate trăi 
ca duşman omului : singuratec, mizantrop ... Pufernic şi calculat, dă 
lovitura ca un strateg. Dacă e şi crud, e din instinctul pulerii, .-
urăşte, nu cruţă, distruge cu sete pe cel slab . . . 

- Şi cum a fost cu lupii, nene? lnirebarăm cu totii. 
- Eram medic de plasă, reşedinţa în Murfatlar, locuinţa la 

Â lacap, unde.,,mi găsisem casa bună, Cei câfiva chilon1efri erau pentru 
mine, tânăr, o pli1nbare. 
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Obidnuiam să ple·c de cu noapte, cu puşca 'n mână, bătând 
dealul şi valea pâraă la reşedinfă. Iarna luarn carabina ş·i un ciomag 
făţuit, 0 măciucă 'naltă ca un toc de biliard, cu bold la capă± pen= 
tru sprijin. 

Intr' o dimineafă de iarnă plecasem mai de vreme, eram grăbit, 
fineam şoseaua, să· irlc pe la un bolnav ... 

Imbrăcat cu mantaua blănită, arn1at cu carabina cu opf cartuşe, 
cu un briceag cât un iatagan şi cu măduca, nu (Dă gândeam la nimic 
rău. Era lună; pârtia de zăpadă strălucea, aentl fare îmi făcea bine, 
mă simtean1 uşor ca şi cum aş fi fost în1brăcai în câţiva fulgi de 
vată, iar sub paşi zăpr1da scârtăia, zornăia ca nişte pinteni de argint. 

Mă depărtasem bine de Alacap ; şoseaua se îoiindea albă, li.,, 
niştită, îmbietoare. G:rămezile conice de piatră, depuse pe margine, 
îmi însoteau paşii c:a nişte buni tovarăşi. Pluteam, visao1 . . . Mă 
gândeam : când va trece trenul de iece, voiu fi în gară ; în tren voiu 
vedea, în cele câleva 1ninute de oprire, pe aceea pe care o iubian1 ; 
doriaro să fie soare în ziua aceea la ora zece, s' o pot vedea bine ... 
Şi fantezia mea se întindea s' o în1brăfişeze, să,-i mângâe obrajii, ochii. 
gura . .. N u-=i nevoe, cred, să vă spun, că eram înamorat. 

De"odaiă aud fâşiituri, săriiud de animal, - nu eram singur ... 
Privii împrejur ... 

- Cei trei lupi I Exclan1arăm noi. 
- Da, cei trei lupi mergeau cu mine la Murfatlar ... parcă 

vorbi fi; unul era înainte la vr' o sută de paşi, iar ceilalti: unul în 
dreapia şi alJul în stânga mea, cam la aceeaşi depărtare. )\veam suită 
,,Mă, voi n'avefi gânduri bune I" le zisei eu. 

- Cu gura pe jumăiate ! 
- Ba chiar pe sfert I Frica e frică ... Mă stăpânij, îmi mic= 

şorai pasul, desprinsei carabina de la cingătoarea de sub mania, so ... 
co!indu„mă : cun1 să scap? 

Prin minie îrni trecură crân1pee din viata 1nea ... Mi..-era necaz, 
un fel de turbare, că mă voiu sfârşi stupid ca o oaie. Alte crân1pee 
din viată . . . Şi deodaiă n1i se opri ln gând o scenă : era1n n1ai n1ulti 
studentj, era şi unul de la drept. Noi, mediciniştii, vorbiam de boale, 
tratan1ente. Cel dela drept se ridică şi ne zise râzând : ,,Mă, doctei" 
rilor, când tratafi boalele, nu uifafi că microbul trebue surprins, ca şi 
adversarul nosJru la bară, - nu dafi doctoria de cât ca o lovitură 
de teatru" ! 11 fine, el ne făcea o teorie a surprinderei n1icrobilor, o 
teorie de strategie medicală, iar noi râdeam, râdeam ... 
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Din scena asta parcă a scăpărat în creerul meu o lumină : 
mijloc de scăpare. 

Privii la lupi. P.refa'.cufii . . . Mergeau linişf.iji, mă studiau ! lmi 
prinsei carabina iar la cingătoare, sub manta. Din mers desbrăcai 
mantaua. Infipsei ciomagul într' o movilă de piatră. Agăţai mantaua 
în vâr[ul ciomagului ca să rămâe în locul meu, iar eu mă furişai pe 
vine, printre grămezile de piatră, înapoi, repede, uşor ... 

Oprit Ia vr'o douăzeci de paşi de mama, pilit după o grămadă 
de piatră, spionam ce=are să fie, de astă dată cu carabina în mână 
şi cu briceagul pus la loc potrivit. Mă aşteptam chiar la o h.ţpfă 
corp la corp. 

Ce credeti ? Lupii au văzut ceva, dar nu şi..-au explicat subsfi: 
iuirea, m'au crezut în ea. S'au oprit în loc, apoi furiş s'au lungif pe 
zăpadă. Ca la comandă, în fine, au început să se târască, aproape, 
mai aproape, veneau spre manta. 

Mantaua sta înfiptă, ca o victimă înlemnită de spaimă, ce=aşteaptă 
să fie sfâşiată . .. 

- Bravo, doctore ! Sirigarăm noi ridicând paharele-. 
- Ă.şfepfafi, măi oameni buni, să:j împuşc ... 
Şi doctorul, sorbind mn pahar, reluă: 
- Cumsfamaşa pilit, cu:o mulfumire perversă că schimbasem 

destinul, la adăpost, rezemai carabina pe piatră şi ochii pe cel din: 
ainte, care era mai mare şi s'apropia îndrăznef. Lovit în cap, a rămas 
svârcolindu=se. 

Bubuitura armei nu furbură pe ceilalfi, - au rămas doar câieva 
clipe pe Joc ş-i iar s'au pornit, - atâta sânge rece.. . Spun drept, 
îi compătimeam. 

Ochii şi pe cel din stânga n1ea ; venise tocmai în lumină . . . 
Nu şiiam unde lz-am nimerit, căci a sărit urlând îngrozilor, umplând 
seninul nopfii de fiori şi~ căzut sbătându,:se. Am văzut în urmă că:i 
străpunsesem deşertul. Dar urletul acestuia a fost penfru cel din urmă 
un semnal par' că. Acesta s' a repezit să1ba1ec asupra mantalei. 

Şi mai liruşfil am tras şi în el. Am tras de două ori. Era cu 
dinţii în umerii mantalei, când am tras a doua oară. Glontele i..-a pa= 
ralizai picioarele dinapoi, căci, căzut, cercă vr'o câţiva paşi să se 
depărteze, lârându=se, - a rămas însă râcâind zăpada spasmotic cu 
picioarele ilinainte ... 

- A.cum să ne spui, doctore, ai avut curaj să mergi la manta? 
n încolţi unul. 
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- Cum nu, cu briceagul în mână . . . râse altul. 
- Cu bricec1gul şi carabina ! Ce credeţi voi, e glumă sa ai 

de-:a face cu aşa duşmani ? Cel împuşcat în urmă tot îşi clănfănea 
dinţii, muşca în gel. l;am bă~at ţeava carabinei pe gât şi i.=-am înfipt 
briceagul în be,i;egată ! 

- Doctore, te:ai purtat ca un lup ! 
- In momeo1ele acelea, intre dihăniile in.sângerafe, m'apucase 

o furie, o ,poftă d~··a ucide . . . Aş fi îAjunghiaf pe oricine n1i..-ar fi 
eşit în cale : om, animal, - aş fi vărsat cel mai scump sânge, aş fi 
băut sânge ... 

Mi=am adunat f_ebril duşmanii, isbindu=i cu piciorul, i:arri legat 
de=o curea, am îmbrăcat maruaua şi am pleeai spre Murfatlar sprinten, · 
cu accese de bucurie copilărească, târând după mine lupii, ca pe=un 
frofeu, pe pârtia şoselei, prin întunericul din spre ziuă. Nu mă b u= 
curam că am scăpat cu viată, ci că i..-am ucis ... 

Când am intrat în sat şi le:a mirosit câinilor a lup, huia satul 
de lătrători . . . Nemernicii, nu fac doi bani fată de„un lup, - ar 
muri de foame de n'ar fi mâna omului să le arunce bucata de pâir.e! 

- Auzi, Dudaş, cum te fra1ează doctorul I se adresă unul 
câinelui său. 

- Stima pentru duşman, suflet civilizat I adntlră altul. 
- Doctore, să bem pentru cel cu teoria surprinderei microbilor I 

se ridică al treilea. 
- Să bem, da, da I • • . coborî glasul doctorul t1acarie ; să 

bem pentru el J Iubita mea n' a trecut în ziua aceea cu trenul . . . când 
o aşteptam renăscut, - n'a mai trecui niciodată, se logodise cu altul!. .. 

- Făcea să rupă, ba chiar să divorţeze l . . . trei lupi ! . . . îl 
mângâiarăm noi şi cu fofii golirăm paharele. 

000ooooo(ii
00 

00@>000000°• 

D. Stoicescu 
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ŢĂRANUL DELA DUNĂRE 
· de La Fontaine 

Nu judecafi pe oameni, după ceea ce par I 
Sfat bun, aar nu e nou. 
Greşal a cu ecou 
.14- unui şoarec azi apare în zadar 
1n ceea ce urmează. Deci, iat'aduc în plan 
Pe a/Jjj: pe Socrale, Esop şi pe:un făran 
Def a Dunăre, cărui chiar Marcu .1-lurel 
Ne:a dai _portret fidel. 
Urâ./i păreau aceia, cât despre:acesl erou 
Vi:-1 zugrăvesc din nou : 
Bărbia lui creştea o barbă:arababura, 
Ce:i îmbrăca sfal/.Jra, 
De:ai fl CJ·ezuf că urs e, dar urs nelinsJ sburlil. 
Sub grape de sprincene pândea un ochiu mocnit, 
Privirea într' o parle, nas greu pe::o buză groasă, 
Iar sarica mi/oasă 
lncinsă cu bălran ... 
Şi omu„acesl era Jrimisu;:unor celă# 
De Dunăre uda.fe,-căci nu mai erau păr/i 
Scăpate de R.o;mani 
Şi lăe.omja lor, care sugea avan. 
Sosi dar deputatul şi:acesf discurs /inu : 
,,Senat şi voi, Romani1 ce sfa/i a m'ascul!a, 
Mă rog înfăi de zei, să sară:a m' ajuta. 
Ei fină frâul limbei, ce::i dau drumul acu, 
Ca să nu uil ceva, ce"'ar trebui răs:spus ! 
Să vă sădească 'n cugef., alie:ajufoare nu:s, 
Că rău şi nedreptate 
Doar zeii pot să 'nfrângă cu legea lor divină, 
Ca probă ?-Noi I Ne stinge romana strâmbăiale, -
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Şi R0ma ne 'nge11uchie pân ceia ce ne desbină, 
Nu prin măre/e fapte I 
Temeff:v:ă., Romani, ·că cerul Jntr"o zi, 
Pe voi să nu răstoarne mizerie, ocări1 
Şi dând în 111â11a noasli:ă spre a ne mâoiui 
Chiar ai·ma ce ajuJă amarei răsbunări, 
S' ajungem la 'nfruntări, 
S' ave/i nouă"a robi . .. 
De ce v' am fi noi-vouă ? Ia spunefi"mi curai, 
Cu ce întrecefi pe:alie o sulă de popoare? 
Şi=-a fi V(;)i domni pe h11ne- cu care drepturi, oare? 
De ce:a/i căzui cu silă pe:un neam nevinovat? 
Noi ne munceam în pace pe:ogoare şi pe arii, 
Iar mâna oi:era '13 arfe şi meşteră ş1 vie . .. 
C'u Ce,a-a/i cioplii barbarii ? 
Curaj au, dibăcie,-
lar de v'ar fi 'nfrecuf 
In lăcomie, silă, -
ln locul vostru dânşii puferea:a1· fi avui 
Şi ar fi mânuif-"o, ca şi voi, fără milă ! 
Precum pretorii voştri alât ne:au asuprii, 
E de ne 'nchipuil, -
Chiar ale voaslre.,,altare 
Ocara au simţit I 
Dumnezeirea are 

• 

Asupra noastră ochii. J„afi dai din plin exemple,
Să şfifi, că zeii voştri văd numai grozăvie, 
Dispreţ de ei şi temple 
Şi lăcomia, care se scaldă 'n nebu11ie. 
Pe cei ce dela Roma la noi i=aruncă vântul, 
Nici munca, nici pământul, 
Nu"i satură şi doată cu Io/ii ne silim. 
Chema/i:i. Nu voim 
Ca numai pentru dânşii s' asude cele frun/i,
Vom pără 5j cetă/i şi vom fugi in mun/i,
Tovarăşele noasfre iubile-părăsim I 
Nu vom 1nai sfa de vorbă decât cu urşi sburliţi, 
Feriodu:ne=a da viajă la al/i 11enoroci/i, 
Popor a creşte Romei 1n jări ce ea oprimă. 
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Copii, ce,...avem acum, 
Dorim ca să.:şj sfârşască curând al vie/ei drum, 
Căci pretorii, c~avem ne mână pân'la crimă. 
Cihema/i.:vă.:i; căci dşnşii nu ne vor învăfa 
De câi lene şi vifil, -
Ca ei barbarii noştri eurând s'or răsfă/a 
ln rapf şi avari/ii. 
]ăiă, vă spun cum Roma văzui dintr' o cătare. 
Nu vju s'aduc vlun dar, 
Nici laude 'n porfiră. Vă spun că în zadar 
ln. legi cătăm azilul; serviciul lor e iar 
Drum lung de asuprire. Discursul e cam tate, 
Poate vă pare.:amar, 
E gata ! !mi dau capul, dar nu vă cer ierlare, 
Cam plâns cinslil şi clar!" 
Zicând, el ingenuchie ... Şi loji-popor, senai
Admiră elocinta, bun:sim/ul, avâiiiarea, 
Pe care Je.:arălase barbarul prosternat. 
Palriciu il făcură . . . Aci Fu răsbunarea 
Ce se crezu mai bună la:aşa discurs. S' alese 
Alfi pr:elori. Prin adrese 
Ceru senaiul scrisă întreaga cuvântare, 
Mode} celora cari ar fi să cuvinieze ... 
Dar Roma nu fu 'n sfare, 
Prea muli după aceea modelul să urmeze ! 

ooooogooooo 
.:-0000000000 

Traducere de D. Stoicescu 
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CAVARNA MEDIEVALA. ŞI MODERNA 
(MONOG:RÂ:FIE ISTOIDCĂ) 

A) IMPRESII ASUPRA ORAŞULUI ACTUAL, CA VARNA 
L a 50 l<m. de Bazargic şi la 15 km. depărtare de Balcic, se 

află orăşelul Cavarna, situat pe un podiş la 100 n1. dela nivelul n1ării 
şi la 3 km. de Portul cu acelaş nu1ne. Spre seară sau ziua dealurile 
calcaroase sub razele soarelui scânteie ca argintul, de aici şi nun1irea 
Coasta de Atgint, pentru regiunea dela capul Caliacra până la Ecrene. 

Pozitii piforeşJi, locuri pline de grai, da1· mute penfru cei de azi, 
mozaic de naµonalităfi, - e Cavarna. 

O lumină vie, veselă scaldă oraşul, lumină bună pentru penelul 
unui n1aestru1 ce ar scoate efecte ad1nirabile pe o pânză. Lipseşte 
numai pictorul talentat, cu sufletul sensibil la iot ce..-i fruinos sau etern 
omehesc, să prindă în culori viata cavarneană sub n1ul1iplele ei înfăfişări. 

S1rada principală, strada Carol, străbate oraşul dela un cap la 
a11ul, până la „ Cjşmele", de unde urcă pe slradă un măgăruş cu 
două butoiaşe pe . spinare, pline cu apă, urn1at de un copilaş. Două 
turcoaice cu feregea pe fată şi îa1brăcate în albastru trec in sus. La 
.cafeneaua lui Alexe, afară pe scaun 5fă un Găgăuz, vorbeşte cu un 
Bulgar ; ainândoi gonesc mărgelele de pe un şirag. Macedonence în 
rochii negre şi lungi, cu basn,ale negre pe cap, aduse pufin de u1neri, 
-caJcă voiniceşte . Un Turc cu fes roşu şi 1nurdar, dar în haine verzi, 
mănâncă ,1 elengelic" (semi o te); iar copiii sglobii se joacă sau fug spre 
,, Cişmele". Acolo Orientul parfumat subtil îti surâde. 

Dela „ Cişmele" începe valea şi râul Cavarnei; ambele duc până 
în Port, unde s' a amenajat o plaje artiflcială, spafioasă şi drăgută. 
Tot în Port era pe vren1uri colonia Bizone, distrusă prinfr'un cutremur 
în sec. I după Christos; Acropola ,ei se afla pe platoul Ciragman. 

In apropiere de „Cişmele" era baia turcească, credem noi, astăzi 
iransforn,ată !n baie con1unală. 

Vecină cu baia se găseşte un bazin ci1nental1 alin1en1af de Buiuc= 
Ceş1nesi, unde femeile şi fetele cu fustele prinse în brâu şi desculţe , 
spală scoarţele sau rufele; unele cântă, altele râd de cine ştie ce gând 
rău, ascuns; îh Jimp ce măgăruşii, urn1ati domol de stăpânii lor, se 
duc şi le un1plu butoiaşele cu apă proaspătă, iar mai departe, caii se 
adapă la Sovat,Ceşinesi. 

E atâta mişcare şi alâta viată ş i pitoresc, că nu te pofi sătura 
privind ! 

• A 110/e/c Dobrogei", XV][. 5 
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1nsă frum1. .. sefea oraşului e noaptea. O podoabă a naturii suni 
vara, ooptile €avarnene, - nopji albe, când e aş.a lumină de parcă.=i 
ziua. Se vede piatra pe care calci... Veri e-ăldutoase, adesea eu zile 
t-11opieale, încât tărâna „frige" sub pieioa1.1e, cu după a1u1ezi aliniate de 
briza mării, răcorind plăcut atmosfera ; cu vânturi puternice iarna, dar 
neregulate şi zăpezi de 2-3 zile, topite de razele soarelui, cu toamne 
dulci ce „se prelungesc în iarnă, iar iernile în ,primăvară" 1) aceasta=i 
clima cavar.neană, - climă de iranzipe între cea continentală şi cea 
mediteraniană, unde s.mocbinii cresc la Balcic, Ca\(arna şi pe litoral 
la c.:rpul Caliacra, ca în fările calde. 

Suni zile, în toiul iernii în Decembrie sau Ianuarie, când la Bu, 
cureşti a nins şi=i ger, 1a CavaJna e soare şi poti ieşi în haină. 

Dar ciudăţenii de prive)jşfi pitoreşti nu oferă numai Cavarna ; 
dimpohivă, toată Coasta de A rgint cu Balcicul, Venetia Ocientulw, 
valea Batovei şi faimosul cap Caliacrâ cu focile sale, cu mormâniu1 
Sft. Nicolae îndoelnic, cu poarta celor 40 de fete, ,,Câre câs capusâ", 
ioate, te mută într' o lun1e a bascnelor orientale .... 

Ca.vama face să fie văzută înir'un sezon pentru specificul său, 
pentru împrejurimi şi pitoresc. 

B) LEGENDA FlJNDĂREI ORĂŞELULUl CA. VARl-JA 

Nirnic nu este mai dificil decâl a reconsii!ui trecutul din ma...
terial istoric insuficie_nf ; totuşi, -- întru c~t în anii precedenţi am pu...
blicat in „ Analele Dobrogei", ,,Bizone - Por/ul Cava;na"" 2) şi 
„Descoperiri arheologice dobrogene" 8), o continw9re şi o confirmare 
a ipotezei, că în nici un caz Bizone, aşezarea antică, nu treb.uie iden"' 
fific;afă cu oraşul actual Cavarna, ci . cu oraşul Cavarna sifuat la 
3 km., depădare de mare, - acun1 prezentăo, o monografie a oraşului 
sus numit. 

Dirl cerce!ări1e noastre rezultă că şi oraşul Cavarna are legenda 
sa. De aceia o mentionăm : Se spune că oraşul Cavarna a fost în;:' 
temeiat imediat după distrugerea prin cutremur a cetăfei BoCrov·q (BtC6>ve), 
de către doi tiner.i bogaţi, un frate şi o soră. 

Fratele s~ numia Gheor_ghe, iar sora Cavali; şi aceştia au pus 
temelia oraşului Ca;var11a, numit aşa clupă numele Cavaliei, ca amintire, 
şi fratele ei ar fi zidit o biserică, Sf. Gheorghe, dându.=i numele 4). 

1) C. BRA'îESCU: Clima Dobrogei în „Dobrogea", 50 de ani de viajă româ• 
nească, Bucureşti, Cultura Najională, 1928, p. 793, v. p. 70. 

2) OCTAVIAN MĂRCULESCU: Bizon&Portul Cavarna, în „i\nalele Dobrogei", 
.Anul ){V, 1934, Ce.cnăuţi, Ed. ,.Glasul Bucovinei" v. p. l45- l62. 

3) 0CT,\V!AN ~acm:i::scu: Descoperiri arheologice dobrogene (cu 20 clişee} 
în ,,,Analele Dobrogei•, Anul XVI, 1,935, Cefnăuji, Ed. ,,Glasul Bucovinei", v. P.· 
l 19-132. 

~) Leg~ndă, culeasă dela d. Ion Ciomu, Secretarul Gimnaziului Mixt de Stat 
Cavarna, căruia, pe a<::eastă cale, îi mulJumim. 
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Alle persoane dau ca fondaior al oraşului pe un Italian Caveri11„ 1). 

Ad0vărul este următorul : 
Ca va rna n' a E)Utut fi îrtle,neiată imed iai după dislrugerea prin 

cutremur a cetăţii Bizone, pentrucă din anu'! 47 d. Ch., când dispare 
,,o ,nare parte din cetate" 2

) şi până în sec. XU[, izvoarele nu po= 
1nenesc nimic despre Cavarna. Ori, izvoai;ele făcând, înseamnă că la 
altă dată trebuie pusă fundarea Cavarnei. De asemenea nu corespunde 
realitătii nki afirmafia că Gheorghe ar fi pus temelia Bisericii Sf. 
Gheorghe _9in oraş ; aceaştă biserică abia să aibă vechin1e de peste 
un secol. Totuşi leg~nda Cavarnei a1nioteşte o altă legendă mileziană 8), 
ci vorbeşte toi despre un frate şi o soră , care au ridicai un templu, 
în cazul de fată un or_aş şi un templu, o biserică. 

In schimb asemănările dintre ambele legende confirmă părerea 
emisă de noi asupra originei locuitorilor cetă/ii Bizone4). Cealaltă 
părere, că I@lianui Caverino ar fi fobdai Cavarna şi i.a-ar · fi dat nu: 
mele, ni se pare gratuită. 

Adevărul trebuie căutat în altă parfe. 
Deci ou se poale stabili cine a întemeia! oraşul Cavarna. 

C) CÂND S'A FUNDAT CAVARNA 

Cea mai veche măr1urie despre existenta Cavarnei o da Por: 
julanefe ifafiene dintre anii J ~ 18- J 580, în care oraşul e numit : 
G.auarna, Cauarna, GavaToa f>) . 

Altă 1nei1Jiune vech~ o găsin1 prin anul 1320, cu ocazia w1ei 
1iste a p0sesiunilor Patriarhiei din Constantinop0I : ,, Ta. ?tept Bapvav 
Ilo.tpt«pxw x.a.o-ts),),a, ·q Kapva.~a., ·q K pa.vse<, ~tot 'tO Ao'X.OOt6!J.tO\/, tex 
r ep&.vto., 6p6~-rpu., I'C1.>.Jta·,po. 6). 

Din aceste citate se poale deduce, că oraşul Cavarna exista în 
inod indubitabil în sec. XIV; dar, existând sigur în acel veac, pre" 
supunem c'a existat şi în cele anterioare : XIII şi XII. 

Deoarece d:l Aihanase ManoU în studiul său consideră Cavarna 
drept capitala principatului Oguzilor prin ahuJ 1263 sub Sari Saliuk 7), 

1) Aflrmafie culeasă dela d,;-na Drăgan Goceff, Ion .Ciomu ele. 
Z) OCTAVIAN MĂRCULESCU: Bizone„Porlul Cavama, op. dl. p. 157. 
3) Prof. Dr. FmEDERJCH BILABEL: Die lonis.che Kolonisatioo p. 97 şi urm. 
•I) OCTAVIAN Y.LĂRCULESCU: Bizone.-Porlul Cavarna, op. cil. (p. 148) : .,Deci 

locui/orii Bizonei erau b11rberi /raci amesleca/i cu Greci dorieni din Mesemb.ria şi 

Greci ionieni din Milei". 
") KONRAD MOLL.ER: Itineraria Romana, 1916, (p. 511-512): .... Jelzt Ka .. 

varna an deren Stelle, Gavarna (ital. Portulan a l 3 t8·- 1580) .. . ". 
") M1KLOS1Cr1 şi MOLLEl~: ActaPatriarchatus Conslanlinopolitani, I, 95 . .,Cas .. 

Ielele patriarhale din jurul Varnei suni: Kavarna (Karnava), Craoea (Ecreoe), Chilia 
(Licostomion), Gerania (Dispudac) SilisJra şi Caliacra". 

7) ATHANASIE MANOFF: Oui sonl les Gagaouzes, în „Le Message.r d'Athenes, 
Nr. 3700 (3700), 20 Fevrier 1934. 
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urmează că oraşul Cavarna dăinuia în sec. :XI şi probabil în prima 
j1.J111ăJale a secolului XI a . fost înfemeiaiă. 

Nu putem admite părerea d:lui O. Tafrali care, bazat pe două 
imscripjii găsite la şcoala greacă, desfiinfată de Bulgari după anul 1873, 
.-- o inscripţie greacă ş i una latină 1) - conchide: ,,ii est prouve 
que la ville actuelle (Cavarna) a un passe bien anden" 2). 

Inscriptiile provin 1nai mult ca sigur din Ceta1ea Bizone; şi din 
Podul actual al Cavarnei, unde sunt urme de aşezare veche şi, pxo.;
babil, au fost aduse din port ÎA on!'ş. Oare cine nu ştie câte vanda,;" 
lisme se fac la noi, în Dobrogea, cu 1nonumentele antice? 

·rrecut îndepărtat a avut Bizone, - nu oraşul Cavarna, (cu1n 
crede d..,.I O. Tafrali), cafe abia în sec. XI exista. 

Aceasta cu atât mai 1nulf, cu cât după venirea CumanHor în 
Dobrogea (sec. XI)J Cavarna a fost unul din centrele cele mai .în ... 
se1n11ate a neanu1rilor turce : P ecenegi, Cuma ni, Turco= Uzi, cărora 
ap,utin şi Găgăuzii 3). 

Prin urinare, credem că s'a fundai Cavarna în prima jumăfale 
a veacului XI, jucând un rol i1npor1an1 în secolele urtnătoare. 

D) DIFERITE NU~IIRI ALE CA VARNEl 

.~rn văzut că în lista ce indică castelele P atriarhiei din Consfan ... 
nopol di n anul 1320, Cava rna e nuD1ită : ,,Ka1·nava sau Carnava" 4

) , 

i.n în hă rtile rnaritime ale Italienilor, în Portulane, Cavarna e nun1ită : 
Gauarna, Gavarna 6) , adică C ,. ,arna. In1r'o hartă lituitrofă din anul 
1589, reprezentând litoralul Măr" i N egre dela Nipru până la B osfor, 
se dau locali lăfilc : ,.b'Ioncastro, ... Constanta, P angalia, Cavasco 6) , 

adică ot·aşul Cavarna. . 
R agusanul Paul G iorgio, scriind la finele sec. XVI, în consta;" 

f~rile sale etnografice nun,eşte oraşul: Cavasno 7) . 

In t~'(Jele biza nline din sec. X N Cavarna se nwneste : Carvouna, 
I(arbona. 

Âsffel Ioan Cantacuzen nume$te pe Balica, arhonte.le de I{ar=- • 

t) J11~1:.-cru<: Ârch.Epigr.Nliltcilungcn 10- 12, 1886- 1888, p. 186 : v. şi E. 
l\alinka, Aulike Dcnkm:ikr in Bulgaricn, Wien, 1906. 

!) O. TAF~ALI: L .1 cite p,mliquc de Dionysopolis, l(Jli=-Akra, Ca.vama, Tekc 
ct E.kf'tnJ, P.uis, 1927, p. 7::?, v. p. 50 . 

3) A TU,\~ASI:: t,;f,\l\'OFF: ihid. 
11) ;:-.1nn.os1c11 "i l.\[01.tER: ibid. p. 95. 
~ KoNR,\n l:IH1ttn~: ibid. p. 511 -51 l: v. şi G . P<)pa.-Lisscanu, Cetă{1 şi 

or,,şe gt\:~wrom1111c fn noul teritoriu al Dobrogei, 1921, p. 40-41. 
ll~ lOA~ C. Bl.Clt..\: St<1mpc şi hJtji priviloar..: la ~ului Dobrogei, io „Ana= 

ldc Îfl,bt~g.zi"', \ ! ol. II. 1928, p. 260. 
~ ~iANUSCE\l~ [onum~nta hist.:irieu Slav-orum mcridionalltun ll, Glasoik. voi. 

S. V, p. :?43. 

www.ziua constanta. ro 



- 69 

vana sau Ka1·bona 1), care - după noi - nu..-i decât Cavarna, deşi 
d.:I O. TafraJi se îndoeşte dacă Carvona şi Cavarna e unul şi acelaş 
oraş şi vede mai 1nult o asemănare între nume 2), fiindcă „Skorpil a' 
descoperit" o inscriptie interesantă în satul Adjemler aproape de Varoa 
şi foarte departe de Cavarna. 

Inscrietia n1e0Jionează numele lui T eodoros, Theofilos şi alfii, 
apoi aJ lui Ba1ica şi numele Carvouna, inscriptia fiind săpată pe o 
piatră pusă pe mormântul lui Teodor, fratele lui Balica. Aceasta de= 
ter111ină pe d,,-1 Tafrali să i se mărească „le doute que Carvona corres=' 
pondat vraiment a Cavarna" S) . 

Nu vedem cum o inscriptie, care prin · cuprins nu infirmă afir: 
mafia că oraşul Carvona şi Cavarna e unul şi acelaş, mai poate 
provoca o îndoială. D e pildă: o inscripfie dela Histria, în care se 
vorbeşte despre KalJatis, înseamnă că una din aceste cetăti n'a existat 
sau dovedeşte contrariul, adică existenta cetăfii Kallatis şi relaţiile ei 
cu Histria ? 

In cazul sus.=citat se poate deduce că Balica, seniorul de Car= 
bona (Cavarna), slăpânia, până la Sud de Vania, unde s'a găsit in= 
scripfia (în salul Adje1nler), iar nu să ne îndoim asupra denumirei 
Carvona ce h·ebuie idenlificală cu Cavarna. 

De aseinenea nu se poate ad1nite aliă opinie: ,,li se pourrait 
peui=efre que l'ancien nom de Carvona fOt Bizone" 4), deoarece noi 
am stabilit înf:r'un arlicol, Cd Bizone a fost o colonie greacă ce 
trebuie identificată cu Portul aciuai al Ca varnei 0) şi sprijineam cele 
susfinute printr'un alt articol, unde arătan1 descoperirile arheologice 
făcute până la anul 1935 6), pe locul fostului Bizone. 

Deoun1irea de Ca.varna se găseşte la scriitorul. Philip Callimachi 7), 

cu ocazia luptei dela Varna din 1444, când oraşul a fost cucerit de 
oştile lui Vladislav, regele Ungariei . şi Poloniei. 

In hărtile occidentale din sec. XVI[ şi XVIII, oraşul poartă 
nun1ele actual 8) , spre deosebire de geograful Meleiios din sec. XVill, 
care nun1eşte regiunea Karia, iar portul Cavarna, I{aron 9) . 

1) lOANNIS CANTACUZENI: Ex imperatoris historiarum, Ed. Bonn, în Corpus 
scriptorum bistoriae byzanlinae, voi. H, (p. 581): n ll;J1>; M1t'J.1,lY.o.v <rtva toi> Kap~wY~ 
lf.p'f..OYta". 

2) O. TAFRALI: La cite pontique de Dionysopolis, op. cit. p. 53. 
8) ibid. p. 51 ~52. 
4) ibid. p. 53. 
0) OCTAVIAN MĂRCULESCu: Bizone.-Pvrful Cavarna, în „Analele Dobrogei", 

1934, p. 145- 148. 
ll) OCTAVIAN MARCULBSCU : Descoperiri arheolvgice dobrogene, în „Analele 

Dobrogei". 1935, p. t 19- 129. 
7) PHILIP! CAI.LIMACHI : De rebus a Vladislav Polonorum alque I1ungarorum 

rege gesfis, Ed. Schwandtner, 1746, Tom. I, (p. 512): ,,Decimisque casfris Cavarnam 
assecufus ... " 

ll) o. TAPRALI : Ibid., p. 52. 
9) MELETIOS: I'so·rpwf>W. 1tQ.1,Q.t~ ~(1.t vi:a, Venetia, Glykys, 1728. 
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Dar a.irmafia noastră, ca oraşul Carbona sau C aJvona e tot 
una cu Cavarna se con.iirmă şi prin alti cercetăkiri străi n i. Astfel 
d=I Konrad Kretschmer spune : ,,Gauarna... Carbona, Kawrarna, 
kleines Dori ii>sfl.ich von Ballschjk in einen1 Tal versleckt liegend" 1), 

adică Gauarna ... Carbona, Cavarna, mic sal fa. răsării de Balcjc. 
Deci_nu idenlilică Carbona cu Balc1cuf, ci cu Cavarna. Aceeaşi 

identificare stabileşte şi d:1 N. loi;ga : ,, . .. Ja Cr1rvona, care nu e· 
decâJ Cavarna în teritoriul anexa! la L 913 .... " 2

) . ·o afirmaţie similară 
dă în alt studiu 8) . 

Această părere o are şi d=I Tafrali 4) .şi d:l C. Brătescu 6) . 

Din cele spuse mai sus rezullă, că oraşul Cavarna a purfal 
diferife numiri în cursul vr.emii şi anume: Karnava, Gauarna, Ga~ 
varna, Cavasco, Carbona, Carvona şi Cavarna; că oraşul Cavarna 
esfe fol una cu Carbona, unde avea capita lă arhontele Balica şi, 
în consecinţă, cade a.irmafia istoricilor hulgari : Irecek 6) şi Slatarski ), 
cari identifică Carbona cu Balcicul şi nu cu oraşul Cavan1a. 

E) LOCUITORII CA V ARNEI 

Istoria şi etnogra6a ron1ână şi apuseana recunoaşte existenta 
Românilor în Evul..,Mediu 8), pe malul drept al Dunării , in D0brogea. 
Pe când noi, prin ce rcetări, am ajuns - într'un arficol ş i in teza 
noastră de doctoral - la concluzia, c'a existat o popula/ie româ~ 
nească şi pe /ărmul Mării Negre. 

Pe ce ne it'ltemeiam afirmatia ? 
P e un argument toponimic, (aflat prin cercetările noastre) ş 1 

1) KoN"J~AO l(RETSCHMER : Die italienischen Porfolane des Miflelalters, B,erlin. 
1909, p. 688, v. p. 941. 

2) N . l oROA: Vene(ia şi Românii, în „Cinci conforlnfe despre Ve11ejia", p. 125, 
S) N. I oROA : La polilique venilienne dans Ies eaux de la Mer Noire, Pre.

mie.re partit, Dobcotltsch, v. p. 289-290. 
'1) o. TAERALI ; La dte de Dionysopolis, op. cil., (p. 21) ; ,, La residence efait 

Carbo110 ou Carvouna, qui correspondail a Cavarna, viile voisioe de DionY.Sopolis". 
6) C. BRĂTESCU: Populafia Dobrogei, in „Dobrogea". Voi. festiv, p. 221. 
O) .[lp. KOHCT. RPE1IEKB, HCTOPI15I HA Eb.11fAPI1T'o, npeao.n pe

.nanA;pa npocp. B. H. 3JIATAPCKlI, cocpW!, 1929, (p. A62) v. (p. 247) . ., ... ynoa
arumam. 110'il'Jlu-·CaM.ocTOKHO apXOHTbTb aamuu, c& ce.ttemnJle Bb 1eapoom, (6a=ma;)" 

conduce aproape independent arhon.tele Balica cu scaunul la Carbona (Balcic). 
7) DR. W . N. SLATARSKT: Geschicbte der Bulgaren, I. Tel1, L eipzig, 1918, 

p . 182, v. p. 172 : Ausserdem wurde uogefiihr um dieselbe Zeit eio anderer Teil 

des Landes, das G:ebiel von Kanvona (Ballscbik) unler der Fiihrung von Bc1/ic 
unabhăngig vom Zartum Tirnovo". 

8) Este imposibil de dat o listă fie şi a lucrărilor capitale asupra acestei ches„ 
tiuni, fiindcă su.nt atât de. numeroase, încât am umple pagini cu bibliografie. De aceia 
ienunjăm a le menriona. 
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anume : ,,In oraşul Balcic exisfa şi există o mal1ala, numită de bă-= 
trâni şi aeum Vlab:Mahle sau Vla.h:Mahlesi, adică Mahalaua Via= 
h.ilor (Românilor) 1). Aceasră denumire dată de Turci unei mahalale 
din Balcic şi sub. care bătrânii o cunosc şi acum, - e un indiciu 
şi, în acelaşi tim.R, un argument ce trebuie luat în consicierare. 

Dacă ne gândim că Vlah=n1ahlesi exista sub Turci, pufen1 
aflrn,a, că RomEnii erau aşa de numeroşi, încât au impus Otoma: 
nilor să dea denumirea mahalalei de Vlah=mahlesi, după originea 
populaţiei loGale. Deasen,enea acest argument toponi1nic „ne permite, 
fără a exagera, să tragen, urn1ătoarele concluzii : 1. Vlahii (Românii) 
au viefuit tn Dobrogea nu numai dealungul Dunărei, ci şi pe fi.,, 
fora/ul Mării }legre; 2. Românii au existat înainie de stăpânirea 
otomc1nă, cât şi în timpul ei ; 3. Dar, existând înainte şi în timpul 
Turcilor, Românii au existat şi după 18f8, deci au fost aulohloni 
în DobrogeE 2

) . Iar existenta lui Vlah;"n1al1lesi din Balcic şi a sahdw 
Vlah/ar (Vlahii sau Ron1ânii), puţin mai la Sud de E krene sunt o 
dovadă, că Românii ta Evul~Mediu au existat in masse co111pacte 
şi pe lărmui Mării Negre, nu numai pe n1alul drepf al Dunărei. 

Chiar inscripfia n,nică (finele sec. XI) dela Sjonhem, în Gof..
land, care pon,eneşte despre Rodfos, Varegul suedez ucis de Bla-" 
kumen (Vlahi) în drumul său dela Baltica la Marea Neagră, ~ Jrebuie 
infeleasă ca o afirma/ie despre existenta Valahilor căire Marea 
Neagră 3), EŢecizăm, în special spre Nord: Vestul Pontului Stâng, 
iar nu „la Ron1ânii din stânga Dunărei se referă denuinirea „Bla"' 
kumen" '.l), cun1 crede d=l C. C. G iurescu. 

Insă, existând Ro1nânii în Evu/.-Mediu pe liloralul Mării, î.n 
mod Cel'i trebuie să fi exisfaf şi la Cavarna, fiind o pânză deasă de 
autohtoni Ron1âni la Cavarna, Balcic= Vlahmahfesi şi până dincolo 
de Ecrene, la salul Vlahlar;Românii. 

Totuşi, nu=i exclus ca, în cursul timpului, Ron1ânii din Cavarna 
să se fi împutinat „până aproape de disparlfie'' 6) ş i sub Turci să nu 
mai fie deloc, pe când al/i Români sub Turci trăiau Ia Balcic în 
Mahalaua Vlahilor, Vfab:111ablesi şi'n salul V lablar. 

Deasemenea Cavarna trebuie să fj avut între locuiiorii săi şi 
11uJnero.~i Greci., ur111aşi ai vechilor colonişt:, cât şi Pecenegi. Aceş1ia 

l) OCTAVIAN S. MAR.CULESCU : Din dreplurile Românilor asupra Dobrogei. Un 
argument toponimic, Vlahmahlesi.-Mahalaua Vlahilor din Balcic, în „Revista lavă.: 
/ălorimea Vasluiană", Anul I, Nr. 8, p. 358. 

2) ibid. p. 359 
8) G. I. BRĂTIANU : R echerches sur Vicina el Cetatea .Albă, Bucarest, 1935, 

p. 195, V. Vicina (p. 26, Nota 2): ,,Pour la presence des Vlaques au xr.,.e siecle 
sur la route de la Ballique a la mer Noire ii faul rappeler l'inscription runique de 
a pierre de Sjonhem, qui menlionne I<! meur1re de Rodfos par Ies Blakumen". 

4) C. C. G1uRESCU: Isloria Românilor, Voi. I, p. 309. 
fi) C. BRATESCU: Populajia Dobrogei, în „Dobrogea". Voi festiv, p. 21 i. 
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în 1048, sub Kegen 1
), în număr de 2.0.000 se stabilesc în Dobrqgea 

sudică, implicit Cavarna, cu asen.ti111e1l1u1 împăra1ului biza1~1in Con..
stantin Monon1abul (_1042-. 1054). Peste Pecenegi năvălesc mai iârziu 
Cu.manii, Uzii sau Oguzii, cât şi Găgăuzii, cati aparfin neamului 
Turc0:Uguzilor 2-). Deci Găgăuzjj nu=B nici Bulgad, nici G reci, ci
un neam turc „pariam le turc et professant 1'or1hodoxie chcetienne, 
sous le norn d'Ouzes, Ougu~es et generalement Gagaouzes" 3) 

Găgauz!i s'au stabilii „sur la cofe de la Mer Noire (en Si"' 
listrie, Mangalia, Cavarna, Baldjic, Varna 4-)", consliluiad în Cavarna, 
în cursul Evului=Mediu, elemeJJiul etnic majoritar. 

In unna cercefărilor recente, se ştie că în anul 1263, doi ani 
după recucerirea Constantinopolului, îtnpăratul M ihail VIII Paleologu! 
adnlise stabilirea sultanului detronat, Jsseddin Kaikavuz din Konieh 
(Iconium) cu oamenii săi, în Dobrogea. Isse<!ldin, cu încuviinfarea îm'..
păratului bizantin, creie „une pdncipauie îndependanie" la Nord de 
Balele, 0J1ganiză feudul şi se reî'ntoarse la Constantinopol, lăsând ca 
guveu1ator pe unchiul său, Sari Saliuk, cu vreo JO.OOO de fM1ilii 
turceşti. Creştinismul fu declarat religie oficială a noului Stat. Ca~ 
varna deveni capitala lui 6). 

S'a mai stabilit, bazatj pe dialectologie, ,Ja. perma11ence de la 
popu/afion iuTque immigree au Xll[:e siecle en Dobrogea" (Turcii 
lui Sari SaHt1k) şi „la parenfe des Gagaouzes de Bessarabie el des 
Turcs du Deli:Orman, au Nord:E'st de la Bulgarie ei aux confins 
de la Dobr0gea meridionale" 6) . Asupra exisienfei Bulgarilor băştinaşi 
în Cavarna şi în Dobrogea î11freagă., î11 Evu/:Mediu, nici nu:j de 
vo1·bii, fiindcă nici foponimia nu le confirmă exisfen/a muliiseculară, 
aşa cum o doresc unii istorici bulgari. 

Dar, ca să fitn precişi, să cercetăm toponimia Cavarnei şi 
fugitiv a Dobrogei sadice. Părăsind strada Carol I, unde~ i centrul 
oraşului Cav;:,irna şi coborând pe şoseaua ce duce spre port, dăm de 
,,Hamam", adică Baia furcească (era în ruine pănă în anul 1935 ; 
azi s'a transformat într'o baie con1unală; zice111 baie turcească, fiindcă 
însăşi inscripjia găsită cu ocazia nouilor lucrări e turcească, iar baia, 
prin constructia ei, indică originea ofotnană). Baia se află pe o ridi: 
cătură, numită Dermea:Bair, sau Ceşn1esi:BaiJ, adică Dealul Ciş: 
melelor. In adevăr, în apropiere de baie se află 5 cişmele, care curg 
încontinuu .şi toate poartă denun1iri turceşti şi anume : Buiue:,C'eşmesi 

1
) Gi0Ro1os KEDRENOS: Pecenegii, în „Analele Dobrogei", 1924-1925, p. 

146-150. 

~) ATHANASE MANOFF, Qui sont Ies Gagaouzes? op. cil. - ., ... ii faul prouver 
qu'il s'agit d' un race lurgue particuliere, nommee Ture:Oguzes, a laque/le, lres pro.
bablemenl, appa,rJie,menl les Gagaouzes". 

8) lbid. 

q Ihld. . 

I>) .8.THl\NASE l'i1AN.OFF, ibid. v. Le Messager d'A.tbenes Nr. 3701, 25 Fevrier 1934. 
ij) G. I. BRĂTIANlJ, ibid. p. 80. 
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= cişn1eaua:mare, si1ua1ă in fata băiei, are loc ş i pentru spălai chili=
n1urile, rufele, într'un bazin cimentat. 2. Sovaf„Ceşmesi = Ciş111eaua
adăpatului. Putin mai încolo e: 3. Ocbiuz:Ceşmesi = Cişme<1ua vi: 
telor: 4. <!il1iumiiş:Ceş1nesi = Cişmeaua argintie, care se află la poaJeJe
dealului Şeilan.=-Bair:Dea lul dracului, care pe drept îşi n1erifă numeJer 
urcându:se anevoie. 5. Ciragman:Ceşme.si = Cişmeaua Cuagman:u/ui„ 
este la poalele platouJui Ciragman, apa:i bună, se folosea pe vremur '" 
la fabricarea renumitei rnastici de Cavarna. Insuşi podişul Ciragmani 
pe care se găsia Acropolea Bizonei, este cuvâni de origină turcă şi 
înseamnă /oe lnaU, loc fulării. 

Tot pe ţărmul Mării, spre Vest de Ciragman, curge lin un iz: 
voraş cu apă de pucioasă, pe care Cavarnenii o socotesc apă de: 
leac. Izvorul e numii Chior:Bu11a1·; Chio1· = orb şi Bunar = fântână, 
adică Fântâna orbului. Izvorul, deşi curge n1ereu, are o legendă, ce 
spune, că nu curge decât în preaj1na războaielor. Dacă Străbalem 
valea Cavarnei dinspre port, paralel cu calea Balcicului, dă1n de:o 
altă c işmea, toi cu denumirea turcă : Coci:Bunar, Coci:berbec şi 
Bunar - fântână, ad ică Fântâna berbecului, şi poate fi considerată mai 
n1ult un izvor; însă, prin felu l cun1 cade apa, îfj dă aspectul unei 
mici cascade. 

Lângă Şeilan:bair = Dealul Dracului, este o movilă mare cu pă.,,
n1ân! roş, denun1ită plastic : Kâzî/:iuk = Movila roşie, I{âzJJ - roşie 
şi iuk - 1noviJă, unde se zice că s'a găsit frâuJ de aur al ca lului 
lui Lysimachos. Faţă'n fafă cu Ciragmanul se găseşte alt podiş, 
Ceair:Burun, ·ceau- - fâ1~eafă, Burun - cap 1). 

Pdn urmare, inlreaga Joponimie, - din raza oraşului Cavarna 
şi până 111 port, - e turcească şi trebuie de re/inul că Tu1·cii au 
numii cei dinfâi astfel cişmelele, dealurile şi movilele regiunei şi că
aceste denumiri Bulgarii /e:au păstrat după 1878; 1nai muli, se În=
trebuin/ează şi azi, În anul 1937. 

Dac.ă Bulgarii ar Fi fost majoritari sub domina/ia otomană, d~ce
n'au pulul in-1pune schimbarea toponimiei În bulgăreşte, cel pu/m 
in parfe? 

Dar să vedein satele din în1prejucimile Cavarnei ce numirr 
poar1ă şi ce origină vădesc. 

Oraşul Cavarna se n1ărgineşfe Id Est cu satul Ghiaur:Suiuciuc, 
situat la c kn1. de Cavarna, pe tărn1ul Mării; la Vest cu satul Mi: 
halbei, la Nord cu salele Cara=iaşchioi, [uzghîubenlic, Seid;,Ahmecf, 
Ragi Baira1n. 

Satul Ghiaur:Suiuciuc corespunde denurnirei turceşti Răchită 
creşlină, adică Ghiaur= creşt in şi Suiuciuc = răchită. Turcii i:au 
dat o nu1nire adecvată, popula/ia satului Ghiaur:,$uiuciuc fiind com.=
pusă, 1n, 1najorifale, sub Otornan,~ cât şi actualmente 11u1nai din-

1
) Toalii toponimia Cavarnei este rezultatul cercetărilor noaslrc în acel oraş

unde am vieţuii şapte ani. 

www.ziuaconstanta .ro 



- 74 -

Găgăuzi, (11ea1n_ fure, însă de religie creştină) ; de aici ş1 nufil/Iea 
salului. 

La fel satul Ma/coci trăch>-ază numele fu1Jdatorului fure ; Mi: 
halbeiu este satul beiului (guvernatorului) Mihai ; saiul Caraiaşchioi 
toseamnă ; chioi = sat şi Cara = negru, adică saiul Negru ; satul luz: 
,ghiubenlic = o sută de, movile ; satul Seid.:-Ahmed este salul fundat de 
paşa Seid Ahmed, care era proprietar acolo, iar Bulgarii abia după 
19051-=-au numit Racovski; salul Hagi Baira111 e numele Turcului hagiu. 

Ne:am limitat la deriumirea satelor, renun/ând la numeroasele 
movile şi dealuri dia cup1insul satelor sus-=-men/ionale, cai:e foale,, 
,dar absolut toate poartă denumiri turceşti. De asemenea renuntă1n 
Ja enu111erarea fufuro.r eomurrelor din judeful Caliacra, care foale au 
n0meelalură furcă şi, spre exen1plificare, dăm numai câteva comune 
mai insemna'fe din jude/ul Caliacra : 

1alâr-=Suiuciue-=-Salcia tatară, comună loc.uiiă în majorilal_e de 
Tatari, chiar şi a.cum. 

Teke = t.1pu\, dar şi mănăstire de dervişi, scris aşa : Tekke. 
Ceauşchioi = satul sergentului = chloi:sat şi ceauş-=-sergent. 
Sulei:rnanlâc, d1.,1pă întemeietorul Suleirnan, botezat de Bulgari 

.Spasovo, după 1878. 
Gargalâc = ciorărie. 
Şabla, dela Aiş~Abla, fiica beiuluj, propdetarul con1unei. 
Dw·anculac, dela cu/ac..-ureche, vale ş i Duraa=slătut ; deci Valea 

Jncbisă. 
Diuvaniuvasi = Cuibul vuliurului ; dela Dogan=vultur şi iuvasi 

= cuib. 
Cea.ir:lighiol = Lacul din fâneaţă, adică Ceair.:fâneafă ş i ghiol:lac. 
Gbelengic, lalea sălbatecă, dedetel. 
Oraşul Balcie = dela Balcik=-noroiu 
Chaşul Bazargic, dela Bagi Qglu Bazargic. 
Din toate aceste denu1niri de provinjeo/ă furcă rezuliă că ab: 

.solu/ !oală lopouimia, nu numaj a oraşului Cavarna, ci a jude/ului 
Caliacra şi a inlregei Dobroge sudice esle furcă şi abia dacă se 
găsesc 30 de denumiri bulgare şi acele inlroduse în circula/ie 
după 1878. 

Această constaiare ne duce la concluzia că, toponimia fiind 
111 mafotifale olomană, cei mai vechi sfăpânilori ai Dobrogei sudice, 
după Români, au fosf nean1urile /urce : Pecenegjj, Cumanii, Uzii, 
Găgăuzii şi Turcii. 

Dease1nenea, neexistând o toponimie veche bulgară, e ceri că 
n'a exislaf nici o domina/ie veche şi multiseculară bulgară şi'n mod 
I)eîndoios rămâne slabi/ii, că Bulgarii au ve11il în Dobrogea în cursul 
.sec. XIX. · 

Asifel, dintre cercetătorii români, nu 1nenţionăm decât pe unul 
-ce nu poate fi învinuit de nici=-o părtinire, întrucât a străbătut Do: 
hrogea în 1850, când nu se putea vorbi de drepturi bulgare asupra 
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ei. .A<2est Român obiectiv este Ion Ionescu dela Brad. El spune : 
,,Bulgarii au venit (în Dobrogea) de 20 de ani, părăsind nişte pă.,.. 
mâniuri sterpe, pentru a se aşeza _pe eele inuit mai fertile, pe care 
le.,.au găsiJ aci" 1), 

PJin urn1are, Bulgarii au Fncepuf să se aşeze 1n D obrogea 
după 1830. 

Referitor la această chestiune, etnograful bulgar M iletici aduce 
o contribuţie in1portantă. Cităm : ,,crroMeHax 00-rop,J,

1 
qe H B"b 

Vedere din Covarna 

Partea de tăsăril a oraşuluj, X =· Cişmelele 

po111'hHCKa .noopy.n»ra O'bJJrapCKOTO HaceJiefUi e C'bCTOH OT'b cpaa

HHTeJIHo HOBH noceJieHctK OT'b Kpa51 Ifa no·MKEia/lOTO CTOJl"BTHe 

HaCaM'b Ha .nopa .l(O DOCJl'B!.(HaTa pycKo-rypcKa BOIDia" 2) . 

Iar în altă luci-are ne spune de unde au venit în Dobrogea 
Bulgarii : ,,So gescbah es, dass jelzi die bulgarisch<> Bevolkerung in 
Nordostbulgarien, speciell in Dobrudza und in den l{reisen von 
Varna, S ilisfra und Sumen iiberW!iegend i'IUS Siidbulgarien und den 
Balkangebirgsgegenden (Siara Pianina) hersfaJJ11nt" 8); adică : Bulgarii 
provin în Dobrogea întreagă din S udul Bulgariei şi tinufurile n1un.: 

1) IoN lormscu dela Brad : Excursiune agricolă în Dobrogea, în anul 1850, 
tradusă de F I. Mihăi.lescu în n.Al1alde Dobrogei", 1922, Anul III, Nr. 1, Iaouarie
Marfie, v. p. 153. 

2) Jlp. JI. MI1JIET0:U, CTAPOTO B'bJifAPCKO HACEJIEHME s'h c-lme
poHaTo<ma s1>11rap.11a, cocpm1, A1>p,a:asea ne'!aTBHlla, 1902, B'bJITapcKa oe:6,wo·reKa, 
Bp. 1. (v. p. 167- 118): .Am menţionat mai sus, că în Dobrogea românească popu, 
a/ia bulgară esle compusă compara/iv din colonizările recente dela sfârşitul secolului 

precedent (sec. XVIII) şi pân,1 În ul!imul războiu rusoziurc". 
S) Prof. Dii. LJ. MrLETrC: Schriften der Balkancommission, Linguistische 

Ableilung II, Dt1s Ostbulgarische .. . , \Vien, Alfred Holder, 1903, col. 13. 
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ţilor .Balcani (Stara Pianina). Mai i:nult, Mi/etici eoniesfă răspicai 
vechimea Bulgaâlo;- în Dobrogea : ,,,lla CH Ml!C/IKM.'b, qe B"b JlO· 

opy.ll,lKa, KaTO H3KJllOlllIM'b rpa.U.OBeT'B, HMa H CTap0Bp$MCKO 
O"blll'apcKo HaceJieH.8e, 6H OHJIO roni;Ma caMoHsMaMa" 1) 

Prin un-nare Bulgarii nu..-s aufohioai Î1) Dobr0gea întreagă, ci 
au venii la linele sec. 18 şi în cu1·sul secolului 19, din Sudul şi 
cenfrul Bulgariei. 

Acestea ne dau dreptul să spuoe1n : în Dobrogea a fost o. 
popula fie veche românească, turcă, (afară etc., dar bulgară nu; /opo.::
nimia co11/esfâJ1d în mod peremlo1iu o stăpânire yecl1e bulgărească, con.::
fionă lotuşi exisfenja unei popula/ii vechi româneşfi2) şi furco ..- falare8) . 

DA C . Brăfescu, înfr'un studiu documentat, se pronunţă asupra 
pc;,pula{iei Dobrogei vechi as/fel : ,, ... în Dobrogea, hi sec. XIX, 1n 
cursul războaielor ruso:turce, alături de majori/alea 1·omâ11ească -
înh·ecuJă .numai de popula/ia n1usulmană1 considerJnd pe Turci şi 
pe Tăia1i 1n bloc -, începe a se forma şi o min0rifate bulgară, a 
cărei lipsă. de rădăcini mai adânci în !reculul acestei provincii se 
vede şi din cercefa1·ea J0ponimiei 1) . Intr'adevăr, în cele '1'38 hărfi 
ale vechei Dobroge, ridicate de S. M. R., aflăa1 în loial 3TT6 nume 
fopice1 dinlre care 36'1' suni 11ua1e de safe, iar 3409 nume de văi, 
coline, lacuri, bălţi, ruine, cariere, cruci şi fâniâ11i izolate ele. După 
origina lor, se găsesc: 2338 nu111e turco=iălare, sau 61.89°/o ; 1260 
române.şli, adică 33.34°/o; 145 1·useşli (mai Cll seamă În deltă), sal/ 
];84°/o; 28 bulgăreşli, sau O. ,1 şi 6 de origini diverse, sau 0.22°/o" 0) . 

A.supra loponimiei de origină fllrcă din raza Cav<1rnei, a ju.::
defului Caliacra şi a Dobrogei sudice, ne.::-am ocupat mai sus (v.p.). 

Dar ş i einografia Dobrogei araiă că Tutcii erau elemeniuf 
etnic 1naiorifar, în al doi1ea rând slăfeau Ro1nânii iar Tătarii în a! 
Jreilea rând. 

Acesţea le afinna IoJJ, Ionescu dela Brad 6), Can1ille Allard 7) 1 
Francis Lebrun 8) şi En1manueJ de Martonne O), abfinându=ne de a ,nai 
cita şi părerile lor ş i ale etnografilor ron,âni, altul fiind subiectul nostru . 

1) JJ.y. JI. MHJIETI1q, CTAPOTO BbJITAPCKO . . . ibid. p. t68-169: 
,.Sa credem că există i11 Dobrogea, exceplând oraşele, o populajie veche bulgară, 
ar fi pevtru noi inşi11e o mare Fnşe/ăciune". 

~) N. IoRO.A: Droits notionaux el politiques des Roumains dans la Dobrogea; 
Jassy, 1917, p. 90, v. p. 51-52. 

8) AL. P. ARBORE: Contribuliuni la studiul aşezărilor TJtarilor şi Turcilor în 
Dobrogea, în arhiva Dobrogei, Voi. ll. 19 19, p. 213 şi urm. . 

~) C . BRATESCU: Conlribu1ions â la queslion de la D-,brogea în „La Dobroz 
gea 1oumaine.", Bucaresl, 1919, p. 87. 

~) C. BRĂTESCU : Populafia Dobrogei, în „Dobrogea". Voi. festiv, p. 235. 
0) IoN IONESCU dela Brad: ibid. p. 153. 

I '1) CAMILLE .ÂLLARn: Mission medicale dans la Talarie Dobroutcba Paris, 
Tipographie Felix 1"1altesle. & Co. p. 66, 1857, v. p. 57", 64, 58, 59. ' 

8) FRANCrsLEBRUN: La Dobroudja, Paris, Alcan, 1918, p. 44,v. p. 7şip.16-17. 
0) EMMANUEL DE MARTONNE: La Dobroudja, Paris, lmpr.imede Nalionale, 1918, 

P· 20, v. P; 8: in ,Preajma Congresului dela Berlin, 187'8 ; în Dobrogea raportul etnic 
era: ,, Apres Ies 1 urcs el Ies Talares, I' element dominant 11' elail pas Ies Bul,.,.ares, 
mais Ies Roumains". 0 
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Referitor la eln0gralia Cavarnei, vom tnenfiona ce spune Kanilz : 
,, ... A I' epoque de ma visiie (1860-1880), le chiffre des habifans 
musulmans ei celui des chretiens el:ait a peu pres e11 epuilibre: 125 
maiso11s furques ei 60 lafares .col1ire 150 grecques el 25 bulgares. 
Parmi ces 1800 a 2noo habifanfs, Ies Grecs com1ner<;anis ferment 
la majorite et I' element le plus actif" 1 ) . 

Prin urmare, judecând după datele lui Kanitz, rezultă că în 
Cavarna, între 1860-1880, Turcii erau cei mai numeroşi, apoi 
Grecii, între cari lrebue să înfelegem şi pe Găgău2ii ce vorbesc 
li1nba greacă şi furcă, încât j.,.a confundat cu Grecii, deşi-=s de neam 
turc, iar în al treilea rând erau Ta/arii şi uliimii, Bulgarii, judecând 
după cele 25 de case, locuite de ei. 

Din cercetările noastre am aflat şi n1ij locul prin care populaţia 
bulgară s'a 1nărit simţitor în Cavarna după . anul 1878. Bulgarii, 
după recunoaşterea Statului lor, au început să se aşeze în Cavarna 
printre Turci, Găgăuzi, Greci şi Tătari . Fiindcă Turcii erau n1ari 
proprieJari de pă1nânt, au recurs la persecuţii şi băJăi. A.cestea nefă..
cându.,..i să..-şi părăsească pământw·ile, Bulgarii au născocit un pro..
cedeu sitnplu, dar sigur. Turcii suni opri(i de Coran să mănânce 
carne de porc şi, cum fântânile erau rare şi foarte necesare plugarilor, 
Bulgarii spurcau fântânile cu carne de porc sau osânză. Neputând 
să 111ai folosească fântâna spurcată de Ghiauri, Turcii vindeau pe 
preturi derizorii moşii le sau le amanetau, dându~le actele de proprie-" 
tate şi plecau. Dacă se întâmpla, câţiva ani 1nai lârziu, ca Turcul să 
se întoarcă şi să vrea să.:şi vândă pă1nânlul, era băiut şi gonii de 
Bulgarul, devenit proprietar Cţl actele Turcului sau, dacă nu avea acte, 
îşi făcuse cu martori ad..-hoc, cari confirmau în fata primarului din 
sat, că=I ştiu a fi proprietar acolo. 

A.şa au fost deposedaţi Turcii din Cavarna şi infreaga Dobroge 
de pământurile lor şi au devenit n1ari proprietari Bulgarii 2). 

Aşa nu1nărul lor s' a n1ărit, încât în timp de 50 de ani raportul 
etnic a fost inversai, Bulgarii constituind elemenful 111ajorifar în 
Cavarna. 

Spre exen1pliflcare dăm două sfafisfici referitoare la Cavarna, 
una făcută de Bulgari, din care s'au omis Găgăuzii, an1estecafi infen-" 
/ionat probabil cu Grecii şi chiar Bulgarii 8). 

Pe timpul sfăpânirei bulgare Cavarna făcea parte din plasa 
Ba lcic, judeţul Varna . 

l) F .. !{11N1Tz: La Bulgarie Danubienne el le Balcan, I-Iachel:le, 1882, p. 572, 
(E ludes de voyage (1860- 1880), v. p. 479. 

2) A.ceste chestiuni le•am lralat pe larg in leza noastră de doctoral, ce va _ 
apărea în cursul anului 1937, infilulală „Dobrogea sudică ÎL1lre 1913-1919". 

3) In slalislicile lor şcolare Bulgarii djn Dobrogea sudică frec pe fiii Găgău, 
-zilor ca fiind de nationalilate bulgară . Acestea le şlim noi precis, stând a!âtia an 
prin acele meleaguri. 

www.ziuaconstanta .ro 



'(X) 
t-- · 

I. Statistica din 31 Dec. 1910 1) 

. ' .. . . . 

N A Ţ I O N A L I T A T E 
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·a :::: ·;::. :::; t:: :::; localifajilor ~ ·u ~ ·o "" -~ "' C: Tot a 1 ·- E E "' "' '3 "" :I .... ... . 

::l ;;a o ... .!:!' -c!3 > -populate. i:q o:: f-< f-< P:: µ:) ,<( f-+ ,<( 
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s. Malkoci 60 3c - - 1- - - - - - - - - - - - - - ~ 61 40 s. MihaJ,,-Bei 117 93 1- 6 1- 2 - - - - - L1 ' - 1 137 100 - - - . 
s. TiurkzSuiutciuc 81 69 - - 2_0 18 153 147 - -. - - - - - - - - - - 256 23'. 

l) Maiorul G:. A.. DARIJA, Cadrilaterul b_ulgar, Ed. I[, Bucurnşti, ,,Socec", 1913, µ. 200, v. p. 32. 
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Din această statistică bulgară rezultă că Bulgarii în comuna şi 
ol'aşul Cavarna consfiiuiau elementul majori/ar; Grecii, implicit Gă'f 
găuzii, defio rândul al doilea, Turcii şi Tătarii în rândul al freil.ea. 
Aceasfa daio1'1tă recenfek~r colonizări făcufe de Bulgari înire anii 
1878-1913, câf şi prigoanei dusă contra elementului Jurco.,:fafar 
care, înlre anii 1860- 1880, ne arată Kanitz, forma majoriiafea, iar 
Bulgarii erau elementul etnic 1ninorifar. ~· 

·-C 

'"' -C o 
~ 

656 

II. Safistica pe naţionalifăJi a locuitorilor din Cavarna 
în anul 1930 1) 

r 

N A. Ţ I o N A L I T A. T E A. 

·;:; ·c: 
"' :::s 

C 
., 

TOTAL .!:fJ ) <'O ·o ·o "' bi) ... ., os ., -::I , ... ::I ... :,o .::I C 

'° C9 E--< (9 ~ t-:i: o 

1.979 1.476 ao1 229 376 66 2 5.085 
' 

Din stalistica noaslră rezuUă că Găgăuzii împreună cu Românii 
şi Grecii consfifuesc majori/alea absof ută a Cavarnei, că în realHate 
Bulgarii sunt etn iceşte n1ajorifari, în rândul al doilea stau Găgăuzii şi 
în al treilea Românii. 

Insă aceasta nu înseamnă că Bulgarii au drepturi asupra 
Cavarnei sau Dobrogei, unde n'au fosl aufohio11i, toponimia, efno;:
grafia şi arheologia co11ieslându.:le orice vechime în această pro:: 
vincie. 

F. RELAŢIILE CĂLĂTORILOR STRĂINI ASUPRA 
ORAŞULUI CA V ARNA ŞI DOBROGEI 

Mărturiile călătorilor străini asupra Cavarnei şi Dobrogei nu 
numai că sunt rare, dar abia se găsesc căire finele sec. 16, pe când 
provincia transdanubiană era în stăpânirea T urcilor. 

Paul Giorgio în 1590, constată că oraşul Cavarna esle locuii 
de creşfini şi de Turci, iar Balcicul nu,nai de creştini 2). 

Marco Vernier, în anul 1596, afir1nă că ală/uri de Turci s'au 
aşezai fn Dobrogea 40.000 de Tafari sub conducerea unui frate al 
banului tătăresc 8). 

1) Date luale dela Primăria Cavarna de aufor. 
9) MAKUSCEV: Monumenta historica Slavorum meridionalium, II, p. 243. 
B) HuRMUZAKI: XI, CCLUI (pag. 151): ,,ma colui affirmo che queUe gente 

non erano del Re di Ta.rtaria, ma dell fratello del Re, quali pasati a Dobrizza al 
numero per quanto vien delto di 40 miile, vivevano di preda allo campagna ". 
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Ballhasar Walther, în de.scrierea sa, spt:1ne : ,,In .câmpiile cele 
fniinse ale Dobrogei, peste :Dunăre., ce se întind <dela Marea Neagră 
spre Ungaria ~i del,a Dunăre pân~ Ja. J?rovadia Bulgariei . .. -~uni 
.asezale cu /ocu1nja, JJJ dese daJ" m1zerablie sale, pesfe şase mJ1 de 
Tătari amesfecafi cu Turcî 1). 

Negust0ru.l din B0l0nia, Thomas A.lberfj, numeşte în 1612 
Bazargjcul ,,cilfa dei T urchi" 2

). 

Evlia Celebi descrie Cavarna în 1651 ca un oraş ce depindea 
,de Bakic, .având 300 case acoperite cu olane, vii, grădini, câteva 
prăvălii, un han şi o bae. Satele d~ prin în1prejurin1i fiind bogate, a 
<leveni1 un loc bun pentru exportat 8). 

Iar Paul de A lep, un diacon arab, însotitorul Patriarhului Ma.:
-carie, arată că: ,,Sul1at1ul Maho1ned a colonizai Dobrogea cu Tatari 
.aduşi din Caran1ania şi din părţile Alepu luî, ca să întărească malu,,. 
rile Dunărei în contra inamicilor săi creştini, căci e o provincie 1năr" 
ginaşe şi ca să îhfărească hotarul Run1eliei, care e opusă Dunăre i , 
Moldo\(ei şi Valahiei 1) . 

Cornelio Jvfagni nu cuooaşfe în. Dobrogea decâJ celă/i turceşti 
şi sa.te româneşti 6). 

Călătorul francez Xavier l-I0mn1aire de Hell, care a stri:ibăiut 
Dobrogea în 184.6-1848, dă relaţii importarue asupra Cavarnei: 
1, Cavarna . .. forn1a altădaJă un înfloritor şi magnific burg de n1ai 
mult de 1.000 case. A · fosf con1plet distrusă de Ruşi în 1828, ... 
Astăzi o populatie furcă şi bulgar~ (?!) 1şi împarte aproape egal cele 
200 de case mizerabile ale Cavarnei. Imprejurul lor toiul este ruină ... " 6). 

Românul Ion Ionescu dela Brad vorbeşte despre „oraşul Ca: 

1) BAL, 'lcHASARIS WALTHER1: Brevis el vera descriplio Ierurn ... în Tesauru de 
Monumente istorice de A. Papiu llarian, Buc. 1862, Voi. I, p. 38. 

2) ToMMASSO .A.LBERT1: Viaggio a Constanfinopoli (Bulet. Instif. p. l'etude de 
'Europe sud,orienl.), II, ( 1915) p. 225. 

~) V. STROESCU: Dobrogea Nouă. Pe căile. străbunilor, Voi. II, Bazargic, 
1925, p. 47. 

4) TRAVEl.S of M,\CARIUS Patriarch of Antioch wrifen by his attendant arch" 
,deacon Paul of Aleppo în Arabie translated by F. C . Belfour A. M. Oxon, London, 
1829, Voi. Il, (p. 41-42): ,,911 ouf left were Romelia, Silistria and Ba1za on wkh 

-wehad non anded whercof all the inhabitans ore Moslem Tartars. For the Sultan 
Mahomd when the con·querend this province removed the chrislians from it and 
peoped it with lhese T artares. 1'>1ost of them are from Caramania and from our 
Contury. This he did to forlify lhe banl<S of tbe Danube âgainls their enemies Ilie 
.Chr.istians ~ as i1 is fronfier provinee, and !he Coundary of Romelia which is opposite 
ihe Danube, and of Moldavia und Walad1ia. Ali thei r habitafions are upou tbe banks 
of the Danube, and are built of word and reeds". 

li) CORNELIO MAGNt : Ouanfo di piu curioso . • . Parme, 1678, p. 238 şi 450 
1n BuJfet lnstit. sud•orienl, IT, p. 226. . 

O) MARIN RAREŞ : Xavier l"Iommaire de Hell, Un călăJor francez în Dobrogea 
in 1846, în. ,,Analele Dobrogei•, Anul XV (1934), p. 59~60. 
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varna, aşezat înfr'uha din cele mai frun1oa,se poziţiun i ce se pot în-=
Jâlni ... şi care n'are azi decât 86 case clădite, în mijlocul unei mari 
îngrămădirj de pietre, resturi al.e caselor dărâmate . . . Cât despre port 
.. . el a fost cu totul părăsit de con1etJ, desigur f oar1e activ altădată . . " 1) atCI . 

Cavarna făcând parte din cazaua Balcic, Ion Ionescu dă cazaua 
Balcic că avea Îh 1850 : ,,620 de famili i turceşti, 482 familii bulgă= 
reşti (?I) şi 2 familii arabe. Ne mirăn1 că menţionează pentru ora=
.şele 2) Balcic şi Cavarna 482 familii bulgăreşti ; însă nu arată existând 
nici o fan1ilie de Găgăuzi ; probabil i=a confundai cu fan1iliile bulgăreşti . 

Insă relafiile lui Ion Ionescu dela Brad, necldre asupra Cavarnei, 
se elucidează prin constatările lui Kanitz. Cităm : ,,Cette petite viile 
(Kavarna) eşt situee dans l'interieu.:r des terres, a cieux kilometres 
de son port. A 1 '~poque de ,na visite (1860 - 1880), le chiffre des 
11abiiants musulmans et celui des cl1retiens etaii a peu pre3 en equi-=
libre : 125 maisons turques et 60 tata res contre 150 grecques et 25 bui= 
_gares. Paro11 ces 1800 a 2000 habitants, Ies G-recs co1nmen;:ants ferment 
Ja majorite et l'ele1nent le plus acfif" 3) . 

Deci relaţiile călălorilor vorbesc de popula fie furcă, Jalară, greacă 
în Cavarna şi împrejurimi şi de o minoritate bulgară, îa anij 1860-
1880, cum arală Kanifz şi nicidecum nu confirmă existenta mulii: 
.seculară bulgară în Dob1·ogea. 

G) DIN TRECUTUL CAVARNEI 

Prin anul 1040 Cavarna făcea parfe din ducalul de Par.istrion, 
aflat sub sJăpânirea Bizantinilor până la răscoala Asăneşlilor '1); in1= 
,plicit Cavarna se a fla sub dominaţia bizaniină. 

Pe când era duce în Parislrion :b'lihail, fiul lui Anastasios, are 
Joc invazia Pecenegilor. Un oarecare Kegen cu vreo 20.000 Pecenegi 
s'a răsculat contra hanului Tyrach, însă „covârşit de 1nulfi111e, fu în= 
vins şi se adăposti peste Dunăre, la Silistra, cerând ajutor ş i protecfie 
,ducel ui Mihail. Impăratul Constantin lv'lonoo1ahul (1042~ 1054) dădu 
ordin să pritnească pe fugari. Hanul Tyrach înfuriat, trece Dunărea 
înghetată cu 80.000 de P ecenegi, ruinând totul în drun1ul său . Luptele 
între P ecenegi şi Bizanlini sunt dârze, încetând abia în anul 1053. 
Tyrach recunoscu suveranitatea bizanlină şi depuse armele, îngăduin" 
du=i ,se a se aşeza în Dobrogea. 

1) loN IONESCU dela Brad: ibid, p. l23. 
2) ION I ONESCU dela Brad: ibid, p. I 52. 

8) f . l{ANJTZ : La Bu lgarie Danubieone et le Balcan, ibid. p. 479. 
4) N. BĂNESCU : Dobrogea Bizantină, Ducatul de Paristrion, .Dobrogea", voi. 

-festiv, p. 298-302; v. de aceJaş autor, Changemenls polifiques dans Ies Balkans, 
p. 63-72 în Bui. de la Sect. Hist. Tome X, Ac. Roumaine; v. şi La Domination 
Byzanline sur les regions du. Bas.-Danube, p. I 7 -22 în Bui. de la Seci. I-Iisl. 
îome XIII. 

,.Analele Dobrogei", XVl!. 
6 
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Astfel locuiau în Dobrogea l 00.000 de P ecenegi. Kegen fw 
Iidicaf la rangul de pafrician, căpătând mare tniindere de pământ şi 
fu scris printre prietenii şi alia{ii Bi2iantinilor. Kegen ocupase teritoriul 
nutnil de Kedren6s „siv.xtoY ~ouvoo~ tov t61tov ovop,iCou~n" (o sulă
de movile numesc acel loc) - câmpie întinsă între 1nunfl, Dunăre şi
Mare şi ... cu păşune, crânguri şi păduri de tot s0iul şi cu apă" 1) . 

Noi credem că teritoriul cu 1novile multe şi păşuni corespunde
judefului Caliacra actual şi mai ales Cavarnei şi împrejurimilor sale, 
salul Ghiaur:::Suiulciuc, dru,n semănat cu inuite movile mici şi mari,. 
iar nici în1r'uo caz nu ni se pare plauzibilă situarea acelor „sx.-.xic6v 
~oovo(11 "dans la Dobrogea sep!entrionale" 2

). 

Prin urnJare, după 1053 Cavar11a era locuită de Pecenegi, în· 
afară de alte nationalităfi. Prin l 065 năvăliră Cumanii şi nea ir.urile 
înrudite cu ei Uzii sau Uguzii şi în special Găgăuzii, neam 1urc din 
ramura T1,1rco ... Oguzilor, dar creştini 3). Petenegii dispar definitiv din· 
istorie după înfrângerea lor, în anul 1123, de către Impăraiul Ioan_ II 
Comnenul (1118-1143). Până vor pieri, sunt neliniştifi de Cumani, 
neam înrudit cu Pecenegii. 

Pe scurt, în sec. X[ Cavarna este călcată de Pecenegi, iar în 
sec. XII, de Cun1ani, a căror puJere va înceta odată cu năvălirea 
Tătarilor. 

Nu..-i exclus ca în sec. XI, când se ştie că un număr conside-=' 
rabii de Pecenegi se aşezaseră în Dobrogea, să se fi fundat mici sfă-=' 
tulefe la ,CJilistra, Vicina, probabil şi la Cavarna, - sfătulete sub 
domina/ie bizantină conduse de Talos, numii şi Halis, de Seslla.v şi 
Sa/a sau Sa<..ea 4

) Deoarece „popula/ia ( era) amesfecafă, pe jumătate 
barbară {p..teo~iip~~pot) 6) nu se poale afirma, cun1 face d..-1 N. Iorga, 
că ne găsin1 in fafa primelor crisfalizări de Stal ale Românilor. E 
cert că, în aceste stăluleţe, în afară de P ecenegi, Găgăuzi, G reci ş i 
ceva Bulgari, a fost o populaţie românească, însă nu se pol exclude 
celelalle nafionalilăfi şi nici nu se poale conchide, că şefii fiind Ro-=' 
mâni şi popula/ia s/ăfuleje/or lor era compusă numai din Români. 

Asupra interpretării unui citat din „Alexiada", opera scriitoarei 
1) GEOROIOS KEDRENOS, Pecenegii în „Analele Dobrogeic', 1924-1925, p. 

14p- 150; v. şi N. Bănescu, Dobrogea Bizanfin:i ... p. 300 şi G . I. BrăHanu, Vi ... · 
cina, op. cit. p. 21-22. 

!) G. I. BRĂTIANU : Vicina, p. 22. 
3
) ATHANASE MANOF, Oui sont Jes Gagaouzes? en Le Messager d'Athenes, 

No. 3i"OO, 24 Fevrier 1934. Găgăuz nu#i "un n:,m nafiona!, mais ii sicrnifie /oul 
simplemenf chrelien". 

0 

4) N, IoROA, Cele dinlâiu cristalizări de Stat ale Românilor, în „Revista Isto.,, 
rică" Anul V, Nr. 6-7, p. 103-113; v. şi N . Iorga, Droils nationc1ux, p 32-33. 
Aceiaşi părere are N. Bănescu, Cele mai vechi şliri bizantine asupra Românilor la 
Dunărea de joş, în Anuarul Ist. C luj, I ( 1921-1922} p . 138...- 160. 

5
) M. ÂTTALIATE, Historia ed. Bonn, 1853 (p. 204) : ,,iw.pri. o:bv ''Ioo:poY r.r.<

tOtl'.WY jJ.tţo~&p~apot 1tap'll'.îtYtCI.! ·rri.p 't'ij ix_ÎJ·I] 't?OtO'.) 7tO~l,«t l((.(t 11S'i(M(.(t n:OASV h ... 
, ' • • r ,, 

n:«OYJ~ T 11,q10~·')\; ooY'l)TP.tvov Îit?o:1~v 1tA·ij&os r.al •.. ". 
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bizantine Ana Comnena. ş i concluziilor d-=lui N. Iorga s'a pronunţat 
cu inuită obiectivitate d-=1 C. C. Giurescu 1 ) şi nu 111ai e c,izul să 
insistăm . Aceeaşi opinie împărtăşeştoe- şi d-=l G. I. Brătianu, care ad= 
mile exisienja mai mulior nafioDaliiă/i in Dobrogea 2), implici/ Ca= 
varna, recunoscând Jn mod absolut logic: ,,![ est bien difficile d'a: 
firmer I' exisle11ce d' une nafionaliie precise a I' exclusion de toules 
Ies aulres" 8). 

In 1 l 85, Valahii din Balcani, sub conducerea ce/rzicilor vlal1i, 
frafii Petru şi Asan 4), se răscoală împotriva împăratului bizantin, Isac II 
Anghelos ( l 185 - 1195), creind un imperiu româno-=bulgar cu capi= 
tala ta l'ârnova. Statul Asăneşlilor, ,,având la început un caracter mixt 
ron,âno:bulgar, s'a transformat în scurtă vreme în sfat exclusiv bui= 
gar'' :i), aceasta după stingerea Asăneştilor. In acest răstimp (1186-
1241) Dobrogea şi Cava rrrn erau sub do111inafia nominală a /arilor 
dela Tâ.rnova 6) şi probabil sub conducerea vreunui şef local, (a cărui 
nafionalitate n'o puten1 preciza până' la 1241, iar după această dată 
sub do1ni11ajia efectivă a Tătarilor, plătind tribut 7) hanului !{oardei 
de Aur di11 Kiptciak 8 ) şi după anul 1261, când Mihail Paleologul 
recucereşle Bizantul. 

In anul 1224, Cu1nanii aliafi cu Ruşii sunt învinşi în lupla dela 

1
) C. C. GruRESCU Istoria Românilor, I, p. 311-313 „Aşa încât n'avem 

până aslăzi nicio dovadă, cJ inlr'adevăr micile organiza/ii pofilice dela Dunărea de 
jos au apar/iau/ slrămoşilor 110.şlri ... nµ putem prezenta drepl ceriiludine o simplă 
ipoleză ... şi aceea bazală pe o impresie", (p. 313). 

2) G. I. BRĂTIANU, Vicina, p. 24-2,6: ,.La Dobrogea, qui est encore au,,
jourd'hui tule etonnante mosaique de nations diffe.rentes, a conserve ce caractere co~ 
mopo/ife a lravers louf le Moyei_1 Age. Fonclionnaires el m,1rchands grecs, avealus 
riers russes el pelcl1e11egues, paysa11~ vlaque.s devaient se cotoyer journellement dans 
Ies ruelles primitives de Drislra ou de Vitzina; d'aulres elements s'y ajouferont plus 
lard". lată popu/afiile ce conviefuiau in Dobrogea şi implicit Ca•1ar11a. 

O) lbid. p. 26. 
4) C. C . G1URESCu : Despre Vlah ia A.săneştilor, in "Lucrările Inslil. de Geo, 

grafie" al Univ. din Cluj, Voi. IV, 1928-J 929 şi urm., v. şi Istoria Rom. p. 288. 
6) C. C. GmREscu: Istoria Românilor p. 288; v. şi p. 296-307. 
•l) C. C. GmRESCU: Din istoria· nou.i a Dobrogei Î!l „ Dobrogea", 4 Co11fe"' 

rinfe ale Uaiversităfii Libere, Cartea Rom. Buc. 1928. p. 57. 
1) Relafions des voyages de Guillaume de Uubruk, Bernard le Sage el Sa.x 

Wulf publiees en eatier pou.r la premiere fois d'apres Ies manuscrils de Cambridge, 
de Leyde eJ de Londres par FrtJncisque N!icliel el 'l'homas Wrigt, Publications de 
la societe dE' geographie, Paris, MDCCCXXX!X, Itinerarium \'Vilhelmi de Rubruk 
(p. 20): ,,Ab orificio Tanais versus occideatem usque ad Danubium, /olum est eo, 
rw11, eliam ulira Danubiu111, versus Conslanlinopolin, Blakia, que est terra Assani, 
el minor Bulgaria usque in Sclavooiam, omnes solvunl eis lribuJum: et diam ultra 
lributum condicfum swnpserunt annis nuper tr:ansaclis de qualibet domo securim unam 
d totum ferrum quod invenerunl în massa". 

S) G. l, BRĂTIANU: Vicina, p. 35. 
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Kalka de Tătari. După înfrângere, ,,une grande partie des C'ou=
mans avant;:a vers I' empire byzantin. D' autres parmi ces derniers 
s' unirenl avec Ouzo: T u1·cs chreliens, c' esl a dire Ies Gagaouzes, 
d' autres avec Ies P etchenegues musulmans ef d' aufres enfin pousse-=
rent jusqu'en Thrace et en Macedoine .... 

1
) 

Des Ouzes-=-Turcs qui s'elaienl ela&lis sur Ia [ronlie.re russe, la 
plupaII se n1irenl a emigrer en pefils groupes ou en familles izolees 
el, traversanl le Danube, ils commencerenl a s'inslaler dans la Do:: 
brogea, disperses parn1i les races furques des P etchenegues, des Cou-=
mans et des proiobulgares (?II) 2) . Les chreliens (Ies Ouzes: Turcs 
ou Ies Gagaouzes) parmi eux penelrereni plus avani el s'etablirenl 
suI la cote de la Mer Noiie (en Silislrie, J\1angalia, Cavarna, Bal: 
djik, Varna) ainsi qu' en Asie:Mineure ei meme en l{ongrie, od ils 
subsisfenl encore, par/ani le luic ei professanf I' ortodoxie chrelienne, 
sous le nom d' Ouzes, Ougouzes el generalement Gagaouzes" 8) . • 

Deci Uzii creştinati sau Găgăuzii s' au stabilii în cursul sec. 
:xl- XIJI, în grupe n1ici sau fanulii, pe Joi litoralul Mării Negre şi 
la Cavarna. Altă imigrajiune de Găgăuzi s'a făcut după anul 1261, 
în împrejurările urn1ătoare : Sultanul detronat din Konieh (Iconium) 
Izeddin Kaikavuz ., cerut azil „aupres de son an1i, l'en1pereur de 
N icee, 1'1iche1 VIII ( 1259), auquel ii de1nanda des ferres pour s'y 
etablir avec Ies siens. Ayant re<;u une reponse favorable, îl s'en1: 
barqua avec sa mere, chrelienne deja r.t ses parfisans" 4) 

După ce Mihail VIII P aleologul (1261-1282) recuceri Con.=
stantinopolul dela Lalini cu ajutorul C:ienovezilor 0

), îngădui lui Izeddin 
sa creeze un principal independent în Dobrogea sudică, - având 
de capitală oraşul Cavarna. Noul Stat trebuia să ne un zăgaz contra 
năvălirilor barbare. lzeddin veni cu JO.OOO fan1ilii de Oguzi (Gă=
găuzi) ş i se stabiliră în Dobrogea sudică . E l organizâ feudul, apoi lăsând 
guvernator pe unchiul său, Sari=Saltuk, în 1263 se reîn1oarse la 
ConstantinoJ>Ol 6) . ,,Le cbristianjsme fut declare la religion officieUe 
du nouvel E tat. A Cavarna, sa capitale, le Palriarcal oecu111enique 
nomma un exarque. Les Gagaouzes etaient c brefiens, furent consi-=' 
deres com1ne l'ele1nent principal et servirent de noyau aux autres Turcs 
Seldjouques qui suivirent Izeddine. De soTfe que Cavarna disposait 

1) A:rHANASE MANOFF: Oui sonJ les Gagaouzrs, en Le Messagcr d'Alhencs, 
Nr. 3701, Le 25 Fevrier 1934. 

2) Partinleza şi semnele din/J"e paranteze ne apar{in; ne place cum lo{i islo~ 
ricii bulgari cred Îl1 existenta unei popula/ii vechi bulgare i11 Dobrogea, nemăr/u: 
risilă mei prin numismalică, . nici prin toponimie, prin nimic. 

3 ÂTHANASE MANOFF, ibid. 
4) lbid. 
6) W . HEro : Hisloire du commerce du Levanl au moyen1âge, L eipzig, lJ, 

1885, p. 156- 157. 
6) ĂTtlANASE MANOFF: ibid.; v. şi G. I. Brălianu, Vicina, p. 35. 
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sur mer el sur lerre de forces qui souveni rendirenf des services 
signa les au Basileus de Byzance" 1). 

Prin urn,are Cavarna, în a ][,,a jum. a sec. XIII devine ca;: 
pila/a principalului Găgăuzilor, dispunând sub Sari,,.Salluk de forte 
apreciabile pe mare şi uscai, dacă pufea da ajufor însemnai Jmpă-= 
ralului din Bizanf. 

Nu"i exclus ca, după tratatul dela Nymphaeum (13 Martie 1261), 
când Genovezii şi Pizanii capătă supremaţia în Marea Neagră, să fi 
trecui prin Cavarna negustori genovezi sau pizani, făcând schitnb de 
1nărfuri şi lăsând n1onedele lor, pe care apele sau plugul le scot şi 
azi la lun1ină . Iar după victoria Genovezilor la Meloria, în 1284, 
contra Pizanilor, singw·i Geno'vezii îşi desfac n1ărfurile pe litora l 2) . 

Istoricii bulgari : Dr. lschirkof/ 3), W. N . Zlalarski 4) ş i Dr. Risoff 5) -

spre a ..-şi susfine drepturile lor, au căutat să dovedească prin studii 
a lhese, la care nu lipsesc hărfi speciale, favorabile argun1entări i lor, 
că Bulga rii au exercitat o stăpânfre 1nultiseculară asupra Dobrogei 
şi S udu.lui Basarabiei, - afirmafiuni neserioase şi gratuite. 

In uliimul timp, d:J G . I. B1·ăiianu a stabilit, - bazat pe se: 
rioase ceJcetări de izvoare n1edievale ş i hărfi, că în adevăr a existat 
o do1ninafie bulgară vreme de 22 a111 i, nu de 111ai inuite veacuri, -
domina/ie „dincolo de Dunăre" (,,sxtor, vl otpoo''), prin care trebuie 
înJeles nu asupra Olteniei şi Munten iei, ci asupra Dobrogei şi Ba: 
sarabiei 111eridionale, pe când era far Teodor Svelos/av (1300- 1322), 
vasa lul Tăiarilor 6) . 

l ) ibid. 

2) W . HEYD: op. cil., p. 156. 

3j Prof. DR. A. IcHJRl<OFF: La Bulgarie el la Dobrodja, p. 32, v. (p. 5); 
„La Dobroudja n'a jamais cesse de faire păr/ie du royaume bulgare "1nl qu'il y a 
eu un !ltal bulgare ind€pendenl dans la Bulgar ie Da11ubier111c"; v. şi Dr. A . IchirkoH, 
Les Bulgares e11 Dobroudja, Berne, 1919, p. 189. 

4) DR. W. N. ZLATARSKI: Le sori hislorigue el poli!ique de la Dobroudja 
în La Dobroudja - G.eographie, 1-Iistoire, E!hnographie, lmporlance economique el 

poli/jque. Sofia, lmprimerie de la com. p. 348, v. (p. 48): D in sec. IX „Ies bouches 
du Danube el que la Bess,uabie, par/ie orientale de I' Ela/ bulgare, ftlf occupee par 
Ies Magyars, la D,,broudj,1 dcvieol, de pays i nferieur qu'elle etail, une region limi: 
lrophe ... , ce qui ne /' empecha pas de resler la senlinelfe fidele de la Bulgane, pen: 
danl !oul le moyen:âge" . Spre confirmarea celor spuse lri111ilem celilorul a cerceta 
bărfi/e d. Dr. U7. N. Slalarski în „ Geschicble der Bulgar1m" I, Teii. Leipzig 19 18, 
p. 182 ; vezi la sfârşitul volumdui : Harta I-I V inclusiv, unde arată că B 11~garii 
au stăpânii Dobrogea /oală şi sudul Basarnbiei, între anii 679-888 ; iar dela 11arla 
V-.X (inclusiv) stăpâneau ,wnwi Dobrogea inlrcagă dela 893-1355. 

0) DR. R 1zoFF : Les Bulgares dans leurs fronfieres hisloriques, efhnographi: 
ques el poliliques, Atlas conlenant 40 carles, Berlin, Wilhe lm Greve, 1917, p. 74; 
v. p. XI „la Dobroud ja est le berceau du peuple bulgare el fi i parfie de la Buf„ 
garie pendant 12 siecle consecufifs"; v. şi p. X 11I şi hărjile Aliasului. 

6) G. I. Bl?ĂTIANU : Les Bulgares i.1 Cetatea Albă au debuj du XIV .,.e siecle, 
în „Recherches sur Vicina el Cetatea Albă", p. 104 ş i urm. 
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Dăm p e scurt în1prej urăriJe. Murind Nogai, hanul Tătarilor, în 
1299, care fusese „pendaol toule la deuxien1e moitie du XIII siecle 
le vrai maîire de la Russie meridionale et de la Bulgarie" 1), - Han 
al Hoardei de aur deveni Toklai. Tchaka, fiul lui Nogai, se duse 
împreună cu cun1nalul său, Sveioslav, fiul lui George 1'erteride I, 
far al Bulgariei - să ocupe tronul bulgar, vacant prin n1oarfea 1ui 
Sniilet, fără urmaşi. Tcbaka sau Djeku deven i far al Bulgariei la în.= 
cepulul anului 1300. Sve!oslav, spre a intra în gratiile lui Toktai, 
,,prefera lui sacrifier son beau.=frere, il le fit iuer par des bourreaux 
juifs, quelques 1nois apres son avenemeni et ful proclarne en1 pereur 
â sa place. Ce ful le dernier regne p1·ospere du Moyen Age buk 
gare : les monnaies d'argent de ce souveraio nous en 0111 conserve 
le souvenir" 2). 

Ţarul Svetoslav cuceri dela împăratul bizantin, Andronic ][, 
(1282-l 328) porturile dela Marea Neagră : Agatopolis, Mese rnbria 
şi Anchialos. Prin pacea încheiată la 1307 în1re beligeranf i, ră.=
n1ase stăpân pe ele, în schimb „eut l'habilite d'envoyer de grandes 
quantites de ble â Constan1inople pour sauver la capitale de la 
famioe" 3) . 

Probabil Cavarna, aflată sub dominaţia Ţarului bulgar Sve=
toslav, să fi furnizat o parte din grânele, care au salvat de foan1ete 
Bizanjul. Se ştie că cerealele constituesc una din bogătiile Dobrogei. 
I n continuare d,l G . I. Brălianu spune: ,,li -se1nble qu'a tous Ies 
points de vue la puissance bulgare ai1 connu, pendant le 1egne de 
vjngt ans de ce souverain aussi energique que denue de scrupules, 
une derniere p.eriode de gloire" 4) . 

l'1a i n1uli, pentru gestul său „apres la breve incursion des fils 
de Nogai (Teki et Djeku ou Tcbaka), el la dispersion de leur froupcs, 
Svetoslav s' est entendu avec Toktai, le khan legitirne de la Horde 
d'Or el a obtenu de lui , comn1e une sort"- de fief, le litJoral de la 
mer Noire des deux cotes du de\t;r du Danube. La Dobrogea el la 
Bessarabie meridionale onf dane apparfenu, de 1300 a 1322 environ, 
au !zar d'origine coumane, qui regnail e11 Bulgarie" 6) . 

Astfel Bulgaria şi=a înfins stăpânirea la Nordul Dunărei sau 
dincolo de Dunăre", (s,<:co,; YI(rrpoo), - dominafie care a fosf de scurfă 
durală şi nu mulliseculară, precum corectează fot d=I G. I. Brătianu : 
„A.pres sa mort (Svetoslav) Ies territoires situes au Nord du fleuve 
et la region du delta onf fait retour ă l'empire du Kiptchiak ... et a 
partir de cetie date ( l 322), la rnort de Svetosla v), la Bulgarie se 
trouve ramenee „en dei;:a du Danube" - E'X.tdc; "la-.poo 6). Autorul 

l) ibid. p. I 09. 
2) ibid. p. 110-111. 
S) G. I. BRĂTIANU: ibid. p. I t I . 
•J) ibid. 

6) G . I. BRĂTIANU : Redw.rches... Vicina, p. c3. 
6) ibid. 
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-sus.:-citat îşJ sprijină afirmatiile pe un citat al călătorului arab lbn 
Balu/ah care, străbă1ând Dobrogea, vede în drun1ul său „des for-= 
teresses Jatares et des postes byzantins" 1) şi pe un pasaj din „Hisforia" 
.scriitorului bizantin Nicephor Gregoras, despre care spune, că „est 
-d' ordinaire exacte el precise" 2). 

Tot referitor la ocupaJia bulgară din Nordul Dunărei, adică dintre 
Dunăre, Prut, Nistru ş i Mare, d-=l Brătianu se pronunţă : ,,cette do; 
rnination bulgare entre le D an ube el le Dnieslr (1300-1322) ne 
pourait etre qu'un episode passager" 8), deoarece, după înfrângerea 
Bulgarilor de Sârbi la Velbujd, în .:111ul 1330, ,,la Bulgarie a une 
role de plus en plus efface. L a Ser bie s' affirmai.t deso1 mais comn1e 
la puissance principale des Baikans. Aussi n' est.oii ţlus rnenfion de 
possession bulgare au Nord du Danube. S i la Bulgarie s'etend encore 
jusqu'au Dnieslr sur la carie de Dulcerl en 1339 et sur celle de 
Mecia de \/iJadesks en 14.13, on ne saurait y voir autre cJ1ose qu'un 
souven ir conf us d'un eta t de choses anterieur" 4). 

In cursul secolului XIV, cu toate luptele ce se vor da între 
·Genova şi Venetia, apoi între Genovezi şi Bulgari, foluşi nun1ai 
Venefienii şi Genovezii au făcut cornerf cu grâu în porturile Mării 
Negre, - probabil şi în portul Cavarna. 

Se pune întrebarea : Cine a stăpânit Cavarna în secolul XIV? 
Istoricii bulgari, vrând să:şi confirn,e dreplurile lor „vechi" asupra 
Dobrogei şi pentru sec. XIV, au atribuit lui Balica şi Dobrofici na: 
ţionaliiatea bulgară. Astfel d~I Zlaiarski consideră pe Br1Uk „d'origine 
koumane" 6

); d-=l Iscbirkoff zice : ,,J'archonle Balik qui paraît efre 
d'origine koumane. .. . Le non1 de Balik esi fure" 6); iar despre fratele 
său, Dobro/jci : ,,ll se peut qu 'ii fut koun1a11 bulgarise" 7), pe când 
lrecek: ,,şi a trecut pe la despotul bulgar, Dobrolici" 8) ; şi d:I Mu: 
Jafciev: ,, Le nom du despote de la Dobroudza etait proprement, 
sans le suffixe diminulif, Dobro1a. H apparlient a un fype largen1ent 
repandu non seulemenl parmi les Slaves du Sud, mais aussi parmi 
ceux de l'Est el de Ouest. On en 1rouve des exemples, noia1nn1ent 
chez Ies Bulgares" 9

), adică Dobrolici e Bulgarul Dobrofă. Iar în 

l) G. I. BRĂTIANU: .Recherches sur Vicina ... v. JI, Les Bulgares a Cefatea 
Albă, p. I 14. 

2) ibid. p. 11 4. 
ll) ibid. p. 113. 

4) G. I. BRAT!i\NU: ibid. p. 113. 

6) 21.N!'ARSKI: Le sort historique et ... 1n „La Dobroudja" p. 57. 
6) DR. A. lsCH!RKOFF: Les Bulgares en Dobroudja, ibid. p. 46. 
7) ibid. p. 52. 

8) ,llp'b. KOHCT. I1PE1:.IEK"b, MCYOPH.sI HA 60.n:r APvl.T1'>. npeoo;n, 
pe,11aKTHp'b npocp. B. M. 3JIA TAPCKI, Coqnui, 1929, p. 462, v. (p. 255) : .. M ce 
OTapaaH111> npH 61>11arapcKHS1 .necnol'b .no6poTH•n,". 

O) P. MuTAl'CIEV: Dobrolic..-Dobrotica ci la Dobroudza, în „Revue des Erudes 
S laves", 7, 1927, Tome seplieme, p. 33. 
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aliă lucrare: ,,DobroiIC ou Dobrotica, despote de la Dobrogea (XIV ..-e 
siecle) p.:>rte un nom purement slave, derive de Dobrofa et son frere 
13alika a un nom Juranien" 1) . 

D espre logica istoricilor bulgari sui "generis şi a na liza acestor 
afirmafii ne.:am ocupai în alt studiu, în timp ce istoricul Iorga a do: 
vedit că Balic ş i Dobrotici au nume ro1nâneşti ce se găsesc la 
Ron1ârni şi, deci, sunt Ron1âni 2) . 

n ... 1 C. C. Giurescu se pronunţă cu rezervă asupra nationa...
litaJii lor ; cifăm : ,,Ştim că Bale a fost unul din vechii voevozi 
ai Moldovei. Aşa dar Balica, pe care izvoarele ni..-1 arată drept 
Cuman, poale să fi fost la urma urmelor şi din neamul nostru. Dar, 
în .::azul acesta, dacă Balica era Român, este greu de admis ca frate 
său Dobrotici să fi fost bulgar. De aceea spun : nu şfi1n exact de 
ce 11afionalilale va fi fost acest DobroHci. Să admitem însă că a 
!os! bulgar" 3). 

D ~ci istoricii bulgari fac pe Balic şi Dobrolici, Cumani sau 
Cuinani bulgarizafi, iar istoricii români - Români; însă contrariu 
acestor păreri, un istoric bulgar sus(ine ş i docun1entează că Balik şi 
Dobrofici sun~ Turci creşlinafi şi, 1n concecinfă, drepturile Bulgarilor 
asupra Dobrogei în sec. XIV suni, ca şi p entru celelalte secole, gra= 
Juife, Bulgarii venind în Dobrogea abia la finele sec. XVIII şi îa 
cursul sec. X!X, aşa cum am văzut că spune Mi/etici. 

Cum altul e subiectul nostru, răn1âne ca în alt studiu să cer.:
cetan1, dacă e înten1eiată opinia d=lui Athanase Manoff; deocamdată 
o admitem cu rezerve. 

D-=-1 Manoff .irată, că principalul Găgăuzilor a contu1uai să 
existe dela 1263-1383, când şi=a pierdui independenta . Deasen1enea 
arată că principalul nu numai a existat, ci a avui şi o conlinuifafe 
în ce priveşte succesiu11ea la fron. Să expunem evenimentele : ,,Apres 
la mort de Sari Saltuk, nous voyons ă la tete du pays des C'arbunes 
(Dobrogea) un cerfain Balik d'origine /urque" '1). 

1) P. P. P ,\NAITESCU : Les relafions bulgaro„roumaines au moyen âge, a pro..
pos d'un livre recent de. Mr. P. Mutafciev: Bălgari i R urnă.ni văl isioriala na Du.
navski!e zemî", în „Revis ta Aromânească; Voi. l, Nr. I, 1929, · p. 14-15. 

2) N. ÎOROA: Notele unui istoric cu privire la eve11ime11tefe din Balcani p. 
117-153, în Mem. Secf. •Ist. An. Ac. Rom. Seria II, T. XX.XV (1912-13) v. 
p. 148. Apoi v. de acel aş autor: Cinci conferinje despre V ene(ia, Ed. Il:a, Vălenii 
de Munte, ,.Dafina Românească", 1926, p. 221. v. p. 125; Droits nalio11aux el ... 
p. 36; v. Etudes roumai11es, I, Paris, .Gamberu, 1923, p. 91, v. p. 51 ; Ve11ejia 
iiJ Marea Neagră, I, An. Âc. Rom. Tom. XXXV, Mem. Secf. Ist. p. 1043 şi 
Dobrotitch (Dobrolic, DobrolicO, quelques observations, en Revue ffislorique de 
Sud•Est•europeen, v„e annee N"'os 4-6, Avril-Juin, 1928, p. 133 şi urm. 

3) C. C. GtuRESCU: Din istoria nouJ a Dobrogei, în „Dobroge,1", 4 Conf. 
ale Univ. Lib. p. 58. 

4) ATHANASE MANOFI': ibid. v. şi G. I. Brătianu ... Vicina, p. 79 şi 81. 
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Se ştie precis că, pt 1i,npul lui Balika, foi Cavarna era reşe,:!" 
d_jnfa principatului său . Totodată se P"Jte deduce, că tara sa se afla 
înfr'o stare prosperă şi avea o organizaţie militară însemnată pen1ru 
acele vre111uri, dacă B.:izilisd .4-na i=-a clrut ajutor şi B.:ilik i=-a trimis 
pe fratu săi, Teodor şi Dobrofici. 

Astfel Ioan Cantacuzen în „ f-Iistoria" sa scrie, că în anul 1346 
Bazilisa Ana, mama lui Ion V Paleologu!, contra căreia se r1dicase 

Str. Caro l - Cavarna 

ve.chiul său tutore, Ioan VI Cantacuzino (de partea cui trecuse toate 
cetăţile) şi neră111ânându-=-i in putere decât Constantinopol, ,,fri1nise o
delegafie la un oarecare Balik, print al Carbenei (Cavarnei), dela care 
Ana ceruse ajutor. Balik primi bine pe cei tri,nişi şi expedje pe 
frafii săi, 1'eodor şi Dobrolici cu o mie de solda fi aleşi, ca alia fi ai 
împăTaiu/ui" !). 

Teodor şi Dobrotici cucerind mai inuite cetăfi, în1părăteasa Ana 
,,dădu lui Dobrolici în căsătorie pe fiica mi11isfrului său atof:pufernic, 
Apokaukos şi J.-a făcui generalisim al armatei bizantine şi îo ace/aş 
timp al acelora cari /:au mlovărăşil" 2). 

'Teodor se va întoarce la Cavarna cu ostaşii, iar Dobrotici va 
rămâne câtva tin1p la Bizant 3) . 

„A Balik 111ort succeda au trone des Ouguzes Totnbrotiska 
(1354) '1) . Deci între 1346-1354 traeşte Balica. ln acest timp Ca: 
varna se bucură de o situatie înfloritoare, de linişte, con1ertul trebuie 

1) lOANNJS CANTACUZf.:NI : Ex impe.ratoris hisforiarum, Ed. Bona, în „Corpus-
scripforum historiae byza11fine" v. II, p. 584. 

2) lbid. p. 585. 
:J) lbid. p. 585. 
•1) ATHANASE MANOFF: ibid. 
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I11 1.wl~ie~ c.iv. c <.:er/, cii Mircea t1 sll,p!ioil Dobrogea Veche 
~l Cd d,1/ll Ro112Ji11'1 'turcii o cuceresc in c1n11/ 141 r, nu dela Bulgari, 
~; /cit l~l'l1niînli o ia II fnapoi dela Turci, în 18 r8 1). 

ln ,..,·ec:e./u/ ,'\111 Ca v,1n1;-1 este o cil.1de/,1 a G~găuzilor şi a creş/i„ 
1JiS1tH1l11i ,· Ogo~ii (G <1Y,t1uzilj fiind creşli11i, aveau ,,şcoli greceşti $i 
bi,'\:'riri .~-,vreşli, d11r vorbeau limba furcă, pe care o scriau cu ca: 
radt'l'C ~·r<?Ctt{ili1

' 11). 

(·ră~J11zii - crcd.'111 noi - Şi•au păstrat majoritatea în Cavarna 
~i sub ~t,ip(ini re,1 \')forna11ă. Abia după anul 1878, Bulgarii au schimbat 
r,1p~-wlurilc etnice ale oraşului. 

s~ ştie c~ oraşul Cavarna în sec. XIV depindea de episco„ 
p,lful \ f.1r11ei. lnlr'11n act al palriarhului dela Consfanti11opol din anul 
13?5, s~ nun1cştc protopop Jvfclodios în scaunul mitropolitan al Varnei 

"i i Cur,-..,nci (Cava rnei) 3). l'i1Iai târziu, prin anul 137'0, Carvona (Ca: 
, ,,'Iru,,), l{ali,Jcra, I(ratlea, Gerania şi Durostorum sunt citate ca făcând 
parfe din 1nitropolia Varnei 4). 

Să ,·cden1 ce soarfă a avui Cavarna sub Turci? 
Prirnul n1on1ent însemnat e lupta dela Varna, din anul 1444, 

când Vl.1disla\'1 regele Ungariei şi Poloniei cu oşfile sale, conduse 
-de Iancu de Inidoara şi ajutafi de oştile rnuntene ale lui Vlad Dracul 
s'au luptai cu annata sultanului Murad II. 

Creştinii inaintau încet ca să asedieze cetăţile. După ocuparea 
Raba\'ei „sau poate a Razgradului, de aici, la 24 Octombrie, regele 
(Vladis1a\') a trimis procla1na/ie către comandanţii tw-ci din Şumla, 
lvlalro, ăl, Pclref, Var na, Cavarna şi Galata ca să se predea . Ar" 
mafa expediţionară pretutindenea ardea şi pusfia" !j). Creştinii nu s' au 
multttn1iJ nurnai cu proclamafia, dar au şi cucerit multe cetăji prin 
lupfe, Turcii fiind gonifi. ln afară de Varna, Şun1la, Pelret şi Caliacra, 
.a căzut şi Cavarna, însă fără luptă ; garnizoanele turceşti fugiseră pe 
rnare, iar Cavarnenii s'au predat şu s'a ocupat oraşul de oştile tari 
ale creşfinilor G) 

ln anul 1612, Cazacii pradă litoralul lYiării Negre până la b1c„ 
sembria, deci şi Cavarna. 

Năvala căzăcească aduse expediţia turco:tatară din anul 1620 
a Paşei Skender ; atunci s'au aşezat în Bugeac o parte din Tătarii 
-0obrogeni. 

CanJemir Mirza cu Tatarii din Bugeac apăriî în anul 1630 Do„ 

lJ C. C. G1unescu: Din istoria nou;i. .. p. 58-59. 
~ 1'TUMM5f! Mr.wor,,,: ib1d. 

31 ~:. JowtA : Vc:nefi;i Io Marea NcagrJ, 11 Dobrotic:i, p. 104.3. 
47 M11sin111c11 el M1J1.r,ef{: .Acta p„Jrl,1rch,1tu:i, I, MCLXXH, p. 521:l. v. şi 

~- ur~, Vi1WJi,1 fn.,. J, p. 1043. 
11) L M1111.:A: VJ,td JJra,ul el VrtmlW K,1, p. I H2. 
ti) JJ111t,WP1 CM,1,1t,Mţ111 : De rt'/)1111 11 Vlnd/ll/,w / >l)h11111r11111 otq111 • t-r,w.~.11\,n1111 

l 'C~I' /!C."llo, f!d, &l1w,1t11ftt111r, 11461 '1'0111. L I,), 912 1 ,, l)vel111IRq11t ('1H1 trls (',11•,11·11.1111 
()§~~, fn. #klltlmu•m MCfflll, 
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brogea Nouă de Cazaci, cari devastaseră litoralul Mării dela Varna şii 
până la gurile Dunărei. ln ti1npul războiului rusodurc, din 1768-
177 4, Cavarna a fost centru de ,aprovizionare turc ; iar generalii ruşi„ 
Dolgoruki şi Ungern s'au retras pe fărmul Mării, pe la Balcic, 
Cavarna ele. 

Cu ocazia războiului ruso..-turc din 1828, Cavarna a fost distrusă 
cotnplect de Ruşi ; dar irnediat ce s' au domolit lu0rw·ile, locuilorii şi-=au 
refăcut gospodăriile, casele, etc. 1): 

In cursul războiului Crimeii, cele 30 de brutarii ale Cavarne 
fabricau galeti (pesmeti) pentru aprovizionarea arn,atei. 

Războiul din '1877 face să se petreacă un ev~nirnent istoric 
pentru Cavarneni. La 17 Iulie 1877 apar cete de Cazaci,, care vor 
să pătrund,\\ în Cavarna. Cavarnenii fac gardă şi se î1npotrivesc 3 zile, 
până soseşte din Balcic Curt Mehmed A li. 

Acesta chemă 4 bătrâni ca delegafi ş i , în fata a 4 Cerchezir 
ceru 60.000 groşi, spre a fi crutat oraşul. 

In ti1npuJ tratativelor Cerchezii 01norâră doi din delega fii Cavarnei ; 
ceilatti doi scăpară prin fugă . .Z\ceasta fu începutul măcelului. Ca-= 
zacii jefuiesc şi omoară pe cei ce se opun; îşi 1nântue viaja femeile, 
bătrânii şi copiii, fugind pe jos sau în cărute, dela Cavarna tocmai la· 
Capul Caliacra (la 15 kn1 depăriare). 

O fregată şi armată din Bazargic sosind, pun capăt n1ăcelulu i. 
400 de Cerchezi au pierit, iar dintre băştinaş i numai 25. S'au distins
în aceste ciocniri frajii Pe1re şi Amira Giracrus, Bogdanoglu Dumitru, 
~Iihalbei .~ndon şi alţii. 

Totuşi, cuhnea ironiei, cornandantul Hasan Paşa găseşte vinovafi 
fot pe Cavarueni ; de aceia pe 20 îi închide 2) . 

Din cauza politicei externe greşite şi a dorinjei de a realiza Bul..
g<1ria b'!are r'.in r~zbt'iul bal~anic, ~e provoacă inte~v:nf!a R?~ăniei. 
Aceasta mob1hzeaza arn1aia ş1 ocupa Dobrogea sudica, 1mphc1f Ca"° 
varna . Annata ro1nână în marş rapid ajunge în apropierea Sofiei; 
tarul Ferdinand I, spre a:şi crufa Capitala de ocupaţia oştirei române, 
adresează o telegra1nă Regelui Carol I, care înfelegând-=i si!uafia, 
dă ordin să se oprească înaintarea trupelor. Pacea dela Bucureşti 
din 28 Iulie 1913 ne aduce Dobrogea Nouă. 

Cu ocazia războiului de întregire, în Ca varna nu s' a dat nici o 
luptă. )\.tât însă că după evacua rea oraşului de către autorită fi şi func-= 
!ionari spre Îl1edgidia, Bulgarii au distrus şcolile şi casele Ro1nânilor, 
iar ce"'au găsit iu ele, mobilier, îmbrăcărninte., etc. au vândut la licitaţie 8) . 

1) 1YL,R1111 &\REŞ: Xavier Hommaire de Hell, Un căl1ilor francez în Dobrogea 
in 1846, în „An. Dobr." Anul X.V {L934), p . 59-60. 

'9) I11formajiitc,s cukse de subsenmalul dela d•l Ioan Ciomu, secretarul Gimr 
nazlului 1'lix1 de Stat din Cavarna şi cunosc.uor al multor cuvinte, ştiute de bătrânii 
naşului. F,11,,tele nu fost verificate de noi, în timpul cercetărilor noastre îndelungate. 

S) Tonic acestea se vor expune pc larg în teza mea de doctorat, intitulată 
~Dobn~gt:a S11dică iuire ,mii 1913-/919", care va apărea în cursul anului 1937. 
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CONCLUZII 

Din tot ce s'a spus, rezultă că oraşul Cavarna, fundat probabil 
în prin1a jumătate a sec. XI, a purtat în Evul Mediu diferite nun1iri 
.şi anun1e : Karnava, Gauarna, Gavarna, Cavasco, Carbona, Cavarno 
şi Cavarna ; că oraşul Cavarna este tot una cu Carbona şi nu cu Bal,.. 
cicul, cum îl identifică istvricii bulgari . Locuitorii săi au fost: Ro..
n,âni, cari cu timpul s'au îi11pufinat, P ecenegi, numeroşi G reci, Cu= 
n1anii Găgăuzi, cari constituiau elementul etnic n1ajoritar în Evul 
Mediu, apoi Turci şi Tătari, dar 1na i ales Turci numeroş i, indicaji 
,de toponimia Cavarnei şi a Dobrogei Sudice; iar Bulgarii au venit, 
.aşa cu1n şi MiJelici o spune, abia Ja Ancie sec. XVIII şi în cursul 
sec. XIX. Deci nu există Bulgari vechi, Bulgari autohtoni. 

Insăşi relafiile călătorilor străini vorbesc despre o pqpulatie turco: 
tafară şi greacă la Cavarna şi în îrnprejuri1ni şi de o tninoritate bulgară, 
care apare abia între anii 1860 ........ 1880, cum arată K anifz. Iar trecutul 
Cavarnei este sbuciu1nat, făcând parte în 1.040 din ducatul de P aris: 
trioo, e invadată · de Pecenegi, dintre cari 100.000 se stabilesc în 
Dobrogea Sudică, la cari se adaugă ulterior Cumanii şi Găgăuzii. 
Intre 1186-124 l Cavarna se află sub don1inatia nominală a tarilor 
dda T â rnova şi probabil sub conducerea unui şef local şi, după 1241, 
sub dominafia efectivă a Tătarilor, plătind tribut hanului Hordei de 
Aur din Kiptciak. După 1261 Cavarna devine capitala principalului 
independeni .:ii Găgăuzilor sub Izeddin, apoi din 1263 e condusă de 
unchiul său, Sari Saltuk, care, dispunând de forte ferestre şi na vale 
apreciabile, va da ajulor L11păratului din Bizant. Intre 1300-1322 
Cavarna se afla în stăpânfrea efemeră a ţarului bulgar Svetoslav, după 
care arhontele Ba li k, apoi Dcbrofici o stăpânesc. 

Să mai repetăn1 afhmafiile lui Athanasie Manoff, că principatul 
Găgăuzilor a continuat să existe neîntrerupt dela 1263-1383, că şefii 
săi sunt Balik şi Dobrolici, Turci ş i deci drepiuri asupra Dobrogei 
au n1ai curând TvTcii, decâf Bulgarii, nu 1nai e cazul să insistăm aici. 

D e asemenea nu insis.tăm nici asupra relafiilor con1erciale, bise: 
riceşfi ş i politice ale Cavarnei, care se pot urmări în lucrare. 

• 

0000o ooe@ o-~ 
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Octavian S. 1'1ărcu1escu 
DocJorand în Litere 
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l~ÂNDUNICI 

Sorb adânc i'n ochi albastrul spu,negoaselor abise 
Două inimi plufitoare peste""ocean ca două vise 
Şi prăpastia se cască fi0roasă dedesubt, 
Svârcolindu:se sălbatec înlr'un clocot ne 'ntrerupf. 

Nouri negri ca făciunii în adâncuri se arafă, 
Za1·ea scapără de fulger şi un Junei lung, deodată, 
Sfâşie nemărginirea, rupe=al norilor zăgaz, 
Ploaia vine ca o pânză şi apoi ca un talaz, 

Se revarsă Jumulfoasă, baie repede cu ciudă, 
Pesie frupul mic şi firav. pesle:aripa foi 1nai udă, 
Şi din când în _când, in goană, ochii lor pe=ascuns se sorbr 
Cu avânfuri înmiite sfrăbăfând vârtejul orb. 

Turnuri roşii de casfele rândunicile visează, 
Cuiburi agăjafe 'n vârfuri, umbra frunzei, blonda rază 
Şi fântâna, stropi de rouă picura/i din rămurele, 
Şi culcuşul, puf de sălcii, slrejuif de""un roiu de stele . 

. 
Şi sfrunfând şi vânt şi valuri şi sfăfulgere de foc, 
Duc cânfări de primăvară căire /ărmuri cu noroc. 

Grigore Sălceanu 
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IARNA DOBROGEANĂ 

Pe maPe suţlă vJoros Rusnacul, 

Dorm beilhle şi Dunărea sub sloluri; 

Pe ghiată care gr>ele curg în r>oiurl, 

La mori de venl vin oamenii cu sacul. 

Pr>in slepele sventate de noroaie, 

ln case ţocul ar>de r>oş ca macuL 

Se coace rumenindu-se dovleacul 

$t pânzele curg albe dtn r>ăsboaie. 

Î ăcerl mocntle 
I 

n Valea-~ăr>ă- iarnă. 
p„in şure bou rumegă cocenli; 

ln vânt aripa moFii se răsloarnă. 

$i povestind dtn vt>emuri, Dobrogenii 

Cu ochii visători pe lâna ţurcii, 
Ca 

I 

n nor>l de ţum văd luptele cu Î urc ii. 

Grigore Sălceanm 
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.STUDIU ASUPRA POPULA'ŢlEI TURCEŞTI DIN 
DOBROGEA Ş[ SUDUL B)\SARABIEI 1) 

I. 

ASPECTUL ETNOGRAFIC AL DOBROGEI ŞI 
SUDULUI BASARABIEI 

După cum s'a arătat şi în studiul asupra „lredenlei bulgare", 
-populafia din Dobrogea şi Sudul Basarabiei a avut o viafă foarJe 
-sbuciumată în decursul vren1urilor, suferind diferite influente străine 
şi fiind împiedecată în desvoltarea ei normală de nesfârşitele răsboaie 
şi de necontenitele infli1±rafiuni sau Băvăliri ale altor neam.uri, atât de 
la Est, cât şi de la Sud. 

Rezultatul ac~sfui amrstec de difeJite neamuri şi seminfii este 
n1ozaicu1 de naţionalifafi pe caxe ll găsi111 azj în Dobrogea şi Sudul 
Basarabiei. 

Din dalele obţinute dela „lnsHlulul demografic«, reiese că în 
Dobrqgea trăesc în 1:rezenl 20 (douăzeci) de nafionalilăti difed1e, iar 
în S udul Basarabiei 15 (cincisprezece) nafionalităfi. 

Siiuaţia etnografică a Dobrogei este reprezentată prin Graficul 
Nr. 1, în care se vede că nationalităfile care predo111ină ca nun1ăr 
sunt: R0mânii, Bulgarii ş.i Turcii. 

Nu1narul total al Turcilor din Dobrogea este de 150.826, la cad, 
dacă se adaogă şi Tatarii, în număr de 22.091, se obţine un total 
general de 172.917, deci, în orice caz, inferior numărului total al 
Bulgarilor. 

In graficele Nr. 2, 3, 4 şi 5 din anexa Nr. 2 se poate ve_dea 
situaţia etnografkă în cele patru judefe ale Dobrogei. Se observă că 
în veGhea Dobroge şi în special în judejul Constanta predon1ină Ro.:
mânii, în tim_p ce în Dobrogea nouă se găsesc în n1inoritate, acolo 
predon1inând Bulgarii in jud. Caliacra şi Turcii în jud. Durostor. 

In harta eJnogra6că a Dobrogei, anexa Nr. 3, se poate vedea 
sifuafia pe teritoriu. Se observă îo această hartă că Turcii sunt răs= 
letiti în vechea Dobroge, iar densitatea lor n1erge crescând spre Sud, 
găsindu-=se în massă compactă în regiunea din apropierea cu Bulgaria 
cŞi, 1n special, în col ful de Sud-=-W est al Dobregei noui. 

1) Redacfia "A.oalelor" atrage a'tenjia asupra celor tipifrjte pe pag. a doua a 
.copertei. 
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Tot în această hartă s.e observă că el~n1enful bqlgăresc se gă"' 
seşte în partea de Nord a Dobrogei vechi înfipt ca o pană în zona 
Sud Tulcea-West Babadag-capul Midia, iar in Dobrogea nouă 
predomină în tof jud. Calracra şi se întinde spre Silistra. Această 
aşezare a Bulgarilor în Dobrogea..-nouă este, probabil, rezultaful poli: 
ficii de colonizare a Statului bl:llgar, cu scopul vădit de a izola de 
Români massa Turcilor din jud. Durostor şi cu infenfiunea de a 
măcina şi a disloca ulterior acest bloc iurcesc, eeeace se şi întâmplă, 
<lupă cum vom vedea în cuprinsul acestui studiu. 

Pentru Sudul Basarabiei, nedispunând de date Statistice precise 
dela Insiiiuiu'l demografic, deoarece încă nu s'a fermina.t lucrarea de 
<:entrali.zare a rezultatului recensă1nân1uJui din 1930, se arată situajia 
€tnografică a celor patru judete în anexa Nr. 4, după datele unui 
recensământ adtninistrativ din anl!l 1932 şi în harta .etnografică ane~a 
Nr. 5, după ha.da p~ofesorului Alexis Nour. 

Din graficele Nr. 4, se poate vedea că elementul românesc este 
repre-zenta1 într'o foarte slabă proporţie în judeţele Ismall şi mai ales 
Cetatea Albă, iar elementul bulgăresc tocmai îo aceste jude.te se gă..
seş-te înfr'o proporfie n1ai mare. 

Tot în aceste grafice se observ'i că în Sudul Basarabiei nu se 
_găsesc Turci, în schin:tb se găsesc Găgăuţi - cari nu sunt altceve 
decât un soiu de Turci creştinaţi, după cun1 von1 vedea în Partea 
ITI.:-a a acestui studiu - în 11un1ăr total de c4.616. 

Din harta anexă Nr. 5 se poate vedea că aspectul etnografic 
al Sudului Basarabiei este următorul: 

Ron,ânii se găsesc în nun1ăr 1nai mare pe văile Prutului şi 
Nistrului şi în zona Nord-Basarabeasca. · 

Bulgarii se găsesc în partea de S ud -a Basarabiei, aproximafjv 
în zona dinfre C. F. Reni-Basarabeasca-Cetatea Albă. 

Găgăufii se găsesc la V est de Basarabeasca şi 1nai la Sud spre 
T0raclia-Bolgrad-Reni-Ismail-Chilia. 

Gern1anii şi Francezii se găsesc în colonii ră'zlefe în zona P e: 
irovka-Leipzig-Tarutino- Tatar Bunar-Tuzla- C etatea Albă
Ivanovka Rusească-Manzir. 

Restul nationalifătilor sunt îtnprăştiate peste toi. 

II. 
EMIGRAREA TURCILOR DIN DOBROGEA 

1. Numărul emigranţilor 

Incă din anµI 1922, s'a observat în Dobrogea o nuşcare de 
en,igrare a Turcilor, în special a celor din judeţele Caliacra şi Durostor. 

Această n1işcare a mers crescând, descriind o curbă sinuoasă 
şi foarte neregulată, după cum se vede in diagra111a Nr. 1, anexa 
Nr. 6, şi atingând 1naximun1 la finele anului 1926. 

,Analele Dobrogei•, .!'Vll. c 
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După datele obişnuite dela Politia portului Con&fanta, numărul 
Turcilor emigrat.i intre 1919-31. III. 1934, ar fi de 12.928. 

Din diagrama Nr. 2, anexa Nr. 7, se vede că avem numa~ 
1.835 de emigraţi din jud. Copstanfa, restul de 11.093 fiind emigrafi 
din Dobrogea nouă. 

Dacă raportăm numărul de 6.675 emigraţi turci din Caliacra şi
Durostor până la finele anului 1930 la totalul Turcilor din aceste două 
judeţe, după recensământul din acelaş aA, găsim un proceQf de aproxi=
mativ 5,26/o. Acesl procent creşte însă pâAă la 31. ID. 1934, de
oarece aceste emigrări ating maximum în jud. Caliacra în anul 1932 
şi o cifră destul de însemnată în jud. Durostor în anul 1933. 

In ipeteza ca populafia turcă din aceste jueete n'a înregistrat 
nici o creştere datonilă nafalitafii , pentru a con1pensa pierderile sufe.= 
rile prin en1igxări între 1930-1934, procentul scăderii populaţiei se 
ridică la aproximativ 8, 9°/o. 

ln această apreciere trebuie să finem î11l,ă sean1ă şi de faptul 
că foarte n1ulfi Turci, pentru a ocoli piedicile ce se puneau ae auto.,,. 
ritafi în calea -emigrafiei, au cerut şi obţinut paşapoarte pe termen 
scurt, can1uflând astfel intenţia emigrării, sau au părăsit fara trecând 
prin Bulgaria. 

1n orice caz, o statistică exactă a Turcilor, cari au părăsit fara 
între 1919-1934, ar da un procent cu mult mai mare; însă, în 
foarte multe cazuri, autorităţile admit1istraiive locale au incurajat în 
mod inconştient sau interesa! aceste emigrări, deci este foarte greu de 
a se stabili, cu ajuiorul lor, o asemenea statistică. 

2. Cauzele emigrării 

Emigrarea Turcilor din DoQrogea se datoreşte mai multor cauze~ 
Vom cita pe cele principale : 

a) Ac/iunea bulgărească pentru dislocarea blocului turcesc dirr 
Cadrilater. 

lncă înain!e de anexarea Cadrilafţrului la Ro1nât1ia1 guvernul 
bulgar a căutai să determine, prin orice 1nijloace, o e1nigrare sau o 
retragere în interior a popula~ei musulmane din această regiune, pentru 
a o popula cu elemente naţionale. 

Colonizarea C adrilaterului cu Bulgari aduşi din regiunea Fili...
popoli s'a urmărit ani dearândul, după un plan melodic întocmit ş i 
energic e~ecutaf. 

Coloniştii bulgari, având conoursul tacit sau pe fafă al autori: 
tătilor, s'au dedat la fot felul de violenţe fată de populafia turcească, 
încălcându=-i pFoprietăfile, devasfându=-i gospodăriile, batjocurlndwi ere.,,. 
dinfa, pentru a o determina să plece şi să=-i acapareze pămânh.irile 
părăsite. 

I n jud. Caliacra s'a înregistrat o adevărată teroare asupra ace-=--
stei populaţi i , determinâod=o să emi-greze în massă. Rezultatul a fost 

www.ziua constanta. ro 



- 99 -

e::â, după 6 ani, Bulgadi au reuşit să nibă o situatie nu1nerică pre= 
ponderentă, pe care o mentin până azi. 

Acest succes a fost uşurat şi de faptul că p;a1âaturile dia acest 
jude/ apar/ineau marei pţoprielăfi, deci marea mljoritafe a p,opu= 
la/iei nu era legată de pămâniul pe care se hrănea. 

In judeful Durostor, unde terenurile apartin micii proprietăfi, 
Aind şi mai fedile ca în judeful veci n, procesul de dislqcare a 1ners 
mai încet şi se poate chiar al:lrrna că politica de colonizare a Bui= 
garilor a eşua1 în fafa tenacităfii Turci lor, nereuşind decât să în cer= 
cuiască pe la Nord blocul turcesc d'in acest judet, după care urina 
să se producă, mai târziu, procesul de măcinare printr' o penetra fie 
lenta, dar bin.e organizată şi susţinută. 

După alipirea Cadrilaterului la România, Bulgarii nu au renunfat 
la planurile lor şi au continuat 1up1a prin toate mijloacele, recurgând 
la tactica infiltraţiei elementului bulgar în n1c1ssa compactă' a Turcilor.o-

Intreagă această cţcfiune politică a fost încredinţată de către gu: 
vernul bulgar societăţii iredenliste V. D. R. Q., care - având şi con= 
cursul populaţiei locale - a reuşit în scurt fi111p să capete întinse le= 
gături pe teritoriul nostru. 

Progra1nul V. D. R. 0.=ului este : 

I) Djslocarea elemeniului Jurcesc prin toate n1ijloacele la în= 
demână, în1re care şi intrefinerea unei permanente stări de suresci..
tare, prin răspândirea svonurilor că bande de cornitagii vor ataca sa= 
tele turceşti de pe frontiera rornâno.=bLLlgară pentru a le jefui şi dis= 
truge. Scopul unnărit prin această acţiune cu teroare este de±ern1i.o
narea populaţiei turceşti la emigrare, penfl'u ca terenurile şi întregul 
in ventar agricol al acestei populatii să treacă în proprietatea Bul.a
garilor. 

2) Zădărnicirea colonizărilor întreprinse de Sfatul român î12 
Cadrilater. 

3) Capfarea inlefecfualilor români pentru sprijinirea acflunii bul= 
găreşfi in această provincie. 

Toate aceste puncte de progra1n aµ fost in parte atinse. Popu= 
lafia turcească continuă să emigreze, vânzându=şi averile pe preturi 
derizorii, dueă cum se vede din tabelul.a-anexă Nr. 8. Băncile bui= 
găteşti din Cadrilater, sprijinite cu fond,uri de guvernul bulgar, pun 
la dispozifle sun1ele necesare pentru curnpărarea terenurilor vândute 
de Turcii en1igranti. · 

Legea „Dobrogei noui", prin care se lua întregii populafii o 
cetă de pământ din loturile ce avea, pentru a da posibilitatea îna= 
poierii în Dobrogea a Bulgarilor refugiafi în Bulgaria, a întărit şi 
mai rnult elernentul bulgăresc, a sporit nemulfumirile ş i a alimentat 
curentul de emigrare a Turcilor. · 

După informafiunile obfinute de la Consulul României la Varna, 
se observă şi în Bulgaria un puternic curent de emigrare a Turcilor, 
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ale căror pământuri au fost achizif1ohate în cea mai mare parfe de 
către refugia(ii bulgari, în special dobrogeni . 

Pentru zădărnicirea colonizărilor întreprinse de Staturi roman în 
Cadrilater, societatea iredentistă bulgară V. D, R. O. a făcut tot ce 
i$a sfat în puiintă spre a întreţine în Cadrilafer o stare ele . pern1anentă 
agifatie şi panică prin atacul bandelor de comitagii şi a înăspri rapor=
furile dinlre colonişti şi populajja furcească. 

Coloniştii venifi din vechiul regat trăesc în cele mai· bune reia: 
ţiuni cu Turcii ş i toate încercărîle BulgarHor de a"'i pune în conflict 
au eşuat. 

Coloniştii macedoneni insă au fost i11sialati, încă de la venir~a 
lor, în locuin tele Turcilor. Instal.uea s'a făcut fără nici uo criteriu, 
având aspectt1I unei expulzări. 

Deşi sfatul a destinat coloniştilor locuri pentru construcfia ca: 
selor şi le•a pus la dispozitie şi malerial de construcţie, aceştia, nu 
n,ni voesc să iasă din locuinţele Turcilor, pretinzând să=şi facă 1'urcii 
c,,se dacă le trebuie. 

I11stigati de Bulgad, coloniştii macedoneni se dedau la tot felul 
de ab\lzurl în dauna paşnicei populafiuni turceşti, cu scopul vădit de 
a o forja să e111igreze, fără să..-şi dea sean1a că, prin aceasta, se în: 
f ă rcşte elcn1e11l11l bulgar. 

Astfel, deşi aceşti colonişti au terenuri de cui.tură date în folo.:e 
sinti'i , nu s\lnt 1',ll'e cazurile când încalcă proprietăfile Turcilor, ridi: 
când11„1e chinr parte din recoltă, făl'ă nici o 1eaină de sanctiuni, de.;,
ot1rcce t1d1nlnistrntia locală este în mâna Bt1lgarilor şi toate reclama-=
ti11nile ri'in1un f~ră nici un efecf. 

I11 co1nuna Sungurlar, colonşfii 111acedoneni au devastat prin 
drfrişnrc p~durilc Turcilor. Rezultatul reclamatici făcute de proprie-=
!nl'ii acestor p;tduri n fost a1nendarea lor de elitre Regiunea silvică, 
penlr11 n,oHvul cit au defrişat pădurea înain1ea termenului fixai prin lege. 

Li\ aceste încXlcă1·l şi samavolnicii din partea coloniştilor ma: 
cedoncnl se r1daog1' jignirea sentio1cntului rcligios, care nemulfurneşfe 
prol\1nd pop11l<ttia hwcească. Din .îndcn1nul Bulgarilor, coloniştii ma: 
cccloncni au ,uunc<tt în fâ11tfi11ile 1\ircilor slănină de porc şi umblă 
111 c11prlnsul gospodifriilor coniune in finută inde.a:n.ia, din care cauză 
aotiil,~ 1'urcilor nu pot ieŞ:i din ca1n~re pcn!n1 a ... şi vedea de 1reburî. 

l II vcdcn"n captări! lntclcctualUor românl, cari ocupă funcţiuni 
in Ct1dfilţl lel', Bulgarii tnks\1es.c căsătol'ia acestora cu femei de ori: 
giur bul~nră, ii cointc.resc"ză ln diferite afaceri locale-, sau îi coiu= 
prc,01il, pl-'11tn1 a,i p\1tea specula în interesul cauzei bulgare. 

ln lu·1"a inte1 vcnfid f~ctoril r politici bulgari şi E_C baza ia.flu.,. 
eujcl îo adn1iuistratla locahl, s'a rQllşit a se d~!e:nnina Ptclccturile de 
l\l<l<·t aă dE'<l un orcUu c•rc.ular, pdn care se crre a se in1ocmi tabele 
de locuitoru. cad doresc a eu\igl'<I. în tări strii.in~. 

tgi.ln<:'lc hl sub~rdine au h,tcrpi:etat atest ordfrt in ~nsul că 
el priv~şk· tuu,1al populatia ninsutn1..1nă şi au fos.t chen1ati la Pti= 
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n1ărie toţi Turcii, cărora li s'a pus direct întreb?,rea : ,,La ce dată 
1 t. ? " p eca 1 • • 

Acesl otdto a produs oarecare panică în sânul populafiei fur"' 
ceşti şi, cun, nu s'au dat dispezijiunîfte necesare pentru interprefarea 
lui, agila/ia pe.rsislă, n1ai ales că ordinul sosea după un aliul, prin 
care se eo1nunica hotărâJea de a nu se n1ai elibera paşapoarte de 
emigrare. 

b) Propaganda emisarilor furci pentru a determina popula/ia 
musulmană să en1igreze. 

După informatiunile objinute dela Direcfiunea Geoeral.ă a Po.-r 
litiei prin Ministerul Muncii şi cele culese dela Serviciul Secret de 
Inforn1afii ale lVlarelui Stat Major la fata locului, rezuliă că emigrarea 
Turcilor din CadriJa1er se datoreşte într'o măsură neînsemnată şi e1ni: 
sarilor de origină turcă, agenfi de legătură ai Consula1ului otoman 
dit1 Constanta. 

~Ministerul de Externe diu Angora, sezizat de numeroasele plân: 
geri ale populafiei musutmane din Cadrilater, ameninţate de Bulgari 
cu extenninarea tota lă, pe cale confldenfială a dat insfrucfiuni orga= 
nelor consulare turceşti din România şi Bulgaria că, întrucât în Ana= 
folia sunt disponibile terenuri întinse, în urma plecării Armenilor şi 
Grecilor, guvernul a dispus ca toţi e1n igranpi turci din cele două jări să 
fie în1proprietărifi acolo, acordându.:-se fiecărui cap de familie câte 30 
I-fa. pământ arabil, mijloace pentru construit case şi uneUele 11ece.: 
sare ~xploa1ării pământului . 

Au fost ident i ficaţi patru asemenea emisari, cari au activat în 
special în judetele Caliacra şi Durostor şi anun,e : 

Hasan H ifzi, fost învăfăfor în comuna )\.iorn1an, judeţul Ca..
iacra, cu do1niciliul în Bazargic, Str. Maramureş Nr. 2. Este refu..
gia1 dln Turcia, fiind condamnat la 1noarte de Jusfitia din Angora, 
pentru molivul că făcuse propagandă revolufionară contra regin,ului 
kemalist ş i a apărut în Dobrogea în anul 1922. 

Iu ullimul timp a cerut an1nestirea dela Angora şi, pentru a se 
reabilita, desfăşoară in Cadrilater propaganda de emigrare, ca agent 
principal al Consulatului otoinan din Constanta. 

Ismail Zaodala, stabilit în Bazargic, fosf proprietar„director al 
ziarultJi turc ,.,România" ce apărea în Bazargic. 

R iza Karamurafia, hangiu în Bazargic, unde sunf concentraţi 
solicitatorii pentru en1 igrare. 

IJias Z iskarsin, din Bazargîc. 
Aceşti en,isari vizitează sa1ele turceşti, fac liste de capii de fa..

milie de origină turcă, amatori de emigrare ş i le depun la Consulatul 
010.man din Constanta pentru apJocare. 

Consulatul otonian acordă viza gratuită, avizând în acelaş tin1,p 
autorifăfile din I stambul, pentru a primi pe emigranfi, a le înlesni de..
barcarea ş i a..-i conduce la desfinafie . 
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c) Propaganda prin ziarele locale scrise în li111ba turcă şi română· 

ln D obrogea apar câieva ziare scrise îo lin1ba furcă şi ron1ână, 
care fac o propagandă bine camuflată în vederea emigrării Turcilor. 
Nu con tin îndemnuri dire:cJe la e1ni,grare, ci speculează in acest scop 
clHeritele stări de lucruri ş i de spirit ·din România şi din Turcia. 

Aceste ziare sunt: 
I-fac $or, scris în limba 1urcă, apare la Silisfra . 
]Jderim, scris în lln1ba b:1rcă 1 apare la Bazargie. 
Legionarii, scris în româneşte, apare 1a Bazargic. 
Putem a6nna, aproape cu certiiudine, că acesfe ziare S\.H1Î opera 

iredentei bulgare, care Je imprim·ă directiva şi le finantea,ză pe sub ascuns. 

d) Abuzurile administra/iei locale. 

Bulgarii din Cadrilafet, conform ins!ructiunilor prio1.ife dela Sofia 
şi s.prljinjfi de societatea iredentistă „V. D . R. O.", au începui ime-=
diat dupa războiu lupta pentru acapararea administraţiei Jocale. 

Urmând o politică oportunistă, dusă cu mult 1act şi sprijiniti pe 
siluatia economică superieară celorla!Je nafionalităti conlocuiloare, pre; 
cun1 şi pe faptul că stăpâneau oraşele din Cadrila1er, în care se gă..
ses€ în mare Bumăr, au reuşit treptat, treplat să pună 1nâna pe în: 
fregul aparai admioisfra.1iv local, pri n care să..-şi pună în practică pro..
gramul, a cărui realizare o um1ărese cu perseverenţă. 

Dacă în judeful C aliacra, unde se găsesc în 1na1oritate, acest 
]ucru pate firesc şi greu de împiedecat, în judeful Durostor, unde 
formeaz,ă o minoritate faţă de Turcii, cari predomină ;,colo ca număr, 
explicaţia nu se poa:te: găsi decât în faptul că stăpânesc oraşele Tur,.. 
iucaia şi Silistra şi, prin acapararea ild1ninistrafiei centrale a judefului, 
au ajuns să puna n1âna şi pe admin istraţia co1nunală. 

Acest lucru a, 1"lemultumit proflu1d pe Turd, cari se văd tipsiti 
<le drepturile lor de a se administra sing1Jri, având impresia că 11in1ic 
nu s'a schimbat şi toi Bulgarii sunt slăpâni 

Cucerirea puterii adn1inistrative ~ dat posibilitatea Bulgarilor să=şi 
pună în aplicare planul de dislocare şi măcinare a blocului turcesc 
-din iudeful Durostor, şi să mulfun1ească populatia turcească prin tot 
felul de abuzuri şi ·samavolnici'i, pentru a detennina să emigreze. 

Chiar acolo unde în capul administrafiei loc-ale se găsesc ele: 
menie româneşti, Bulgarii -au ştiut să le câştige de partea lor ş i să le 
îndemne la abuzuri fată de _populafia turcească paş11ică şi îndelung 
1·ăbdăJoare. 

O ancheJă făcută în Dobrogea de către organele informati ve ale 
Serviciului Secret a constatat o serie înlreagă de abuztn i comise <le 
autoritatile locale cu o perseverentă adesea inconştientă. 

Astfel, în Dobrogea şi în special în Cadrilater se pracfic:ă încă 
sisfe1nul angaralelor, o urn1ă a unui vechiu obiceiu de n1ult ieşit din 
uz în celelalte fari şi chia r în celelalte provincii ale ţării noastre. 
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Dacă acest siste,n ar fi aplicat cel pufin cu impartialifate, ar 
puf.ea fi suporfa_ţ, fără a provoca nemulf,umiri din partea nin1ănui. 

Se întâmplă însă ca sistemt:JI angaralelor apasă asupra popula"' 
1iei turceşti, elemer~ful bulgar fiind 1nenajat. 

Toate reclamafiile Turcilor au răn1as fără efect, deoarece co"' 
misiunile de anchetă au luat contact cu conducătorii poliiici bulgari, 
.aceştia au reuşit să obţină clasarea sub diferite prete.xfe, recla,nanfii 
fiind expuşi persecufiunilor administraJiei locale. 

P enfru exemplificare, semnalăm nun1ai câteva din abuzurile ad"' 
minisfratiye : 

In anul 1931, s.' a transportat pe şoseaua Beibunar=Silisira şi 
Rabman.:Aşiclar"'Accadânlar.=Silistra, 26.000 eăruje de piatră de către 
Turci, fără a li se plăti nici un ban pentru transport. Antreprenorii 
Jucrării erau Bulgarul Tomoff ş i Evreul Vla11des. 

In anul 1932, Legiunea de Jandarmi Durosfor a transportat la 
anun1ife loealităti o cantitate apreciabilă de mafer.iale de construcţie 
utilizând pentru cărăuşie în majoritate pe Turci. Pentru transporturi 
nu s'a plăiit nici un pan, deşi se efectuau în plină campanie agricolă. 

L1 anul 19311 Comandantul Legiunei de J andanni Durosfor a 
-scos la angara şute de cărute de ale Turcilor. pentru a transporta de 
la 60-70 Kn1. piatră şi nisip, cu care avea să paveze strada din 
fafa locuinfei sale, proprieiatea Bulgarului Din1itrie Dimoff. Bine în= 
ţeles că pentru aceste transporturi nu s'a plătit nici un ban. 

Abuzurile aulorităf ilor administrative locale sunt consemnate ş i 
înfr'un ordin al P1=eturei Plăşii Aca<dânlar, cu numărul 604 din 15.Ill 
1932, în care se recomandă „să nu se facă abuzuri ca pâJ1ă acum, 
-când unii locuitori n1ai înţelegători erau scoşi de nenu111ărate ori la 
lucru, iar alfii se sustrăgeau şi nu erau scoşi deloc". 

Populaţia turcească a fost nedreptătilă de autoJifătile locale, in..
fluentate de Bulgari1 şi cu ocazia lucrărilor de con,asare, când i s' a 
atribuit ca teren de ct.~tură în proporfue de 50°/o terenuri împădurite, 
pe care nu are voe să le defrişeze, conforrr; codului silvic. 

3. Consecinţele emigrării 

a) Slăbirea unuj elemenl de 01·dine şi de rezisfen/ă Ia graniţa 
de S ud a Ro1nâniei in fa/a Jendinţe/01· i1·edenlisfe bulgare şi schir11= 
barea aspeclufuj etnografic al Dobrogei noui m favoarea B ulgan'Jor. 

Emigrarea Turcilor din Dobrogea în număr atâf de ,nare tre..
bueşte privită ca o pieJdere greu de reparat. 

Populafia turcească a dat dovadă, în fot cursul istoriei de când 
Dobrogea se găseşte sub stă·pânire românească şi în momente deci-= 
sive, de lea.lifafe şi a taşament sincer fată de Statul român. Se rea ... 
1ninteşte atitudinea delegaţi lor furci în congresul nîusulman dela Con.c
.sfanta în 1·918, menfionată în studiul asupra „Iredentei Bulgare". 
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-~ceastă p0pulatie, care nu cere decât să fie 0111enos trafa lăr 
este capabilă de un devofatnent fără r.nargini fată de noua sa patrie. 

C opii Turcilor spun cu mândrie că sunt Români, iat tinerii 
arnânafi sau clispensafi de serviciul 1nilitar se reagă, plângând, să nu 
li se facă ruşinea de a .fi socotiµ nevolnici şi sculiţi de obligafiunile 
serviciului militar. 

Conservarea şi ît1tărireca elementului turcesc din D obn,gea şi„ 
în special, din cele dowă jude-te dela grallita roinâno.=-bulgară constifue 
o proble1nă de ordin nafional superior şi tratarea ei eu uşurintă ar fi 
o enormă greşală, ale cărei efecte dezastruoase se vor resimţi mai târziu . 

b) Intărjrea elementului bulgăresc, alâf din puacf de vedere 
numeric, câi şi economic. 

Iredenia bulgară, sprijin ită din punct de vedere financiar de 
Statul bulgar, după a cărui directivă lucrează, urmăreşte cu perseve..
renţă realizarea _preponderentei elementului bulgar în Dobrogea nouă, 
câştigând terenul pas cu pas. 

In această provincie se dă o luptă surdă între ele1nentul bulgar 
şi !urc, la care autorităfile româneşti asistă impasibile, sprijinind chiar 
în mod inconştient sau vf novaf isbânda celui dintâi, atâf di11 punct 
de vedere nafional, cât mai ales economjc, după cun1 s'a arătat în 
studiul asupra „Iredentei Bulgare". 

4. Măsuri pentru stăvilirea emigrării Turcilor ·din D obrogea 

Primejdit1 slăbirii prin ernigrare a elementului turcesc din Do.= 
brogea a fost sesizată încă din 1927 de către auiorifăfile centrale, care 
au căutat să ia anumite măsuri, fie _pentru a stăvili emigrarea, fie 
peniru a,.:'i atenua consecinţele. Aceste măsuri au rămas însă fără 
efect, deoa1·ece en1igrările au conf.inuat crescând, iar consecintele n'au 
putut fi atenuate din cauza crizei financiare în care se sbate Statul român. 

Prinia autoriiate centrală care a luat asemenea nrăsuri a fost 
Ministerul Mw1cîj, respectiv C0misiunea Migratiunilor. 

La început, această Comisiune n'a pus nici o piedică emigrării, 
ci a cerut nun1a,i celor cari solicitau paşapoarte în acest scop, să facle 
dovada că şi-:au vândui avere.a Româ11ilor. 

Observând că emigranţii îneep a se înapoia, din cau~ă că nu 
au găsîl condipuni favorabile de stabilire în Asia Mică, unde erau 
colonizafi în regiuni insalubre şi expu.şi molimelor, Comisiunea a oprit 
en,igrarea către Turcia. 

Cureniul de emigrare n'a putut fi oprit însă prin această n1ăsură 
şi cei cari doreau să emigreze au început a se adresa prefecturilor de 
jude!, cerâ,nd paşapoade generale pentru trei luni, sub pretextul dife,,. 
ritelor i11terese persohale sau familiare . 

Cu toa1e că, în coAformitafe cu legea migrafiunilor, prefectu.:
rile de judeţe nu puteau elibera aseme1,1ea paşapoacte pentru tările 
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exlraeuro.pene, fo,tuşi a1:1 comis acest abuz~ constatat oficial de către
Ministerul Muncii, care arată că între 1927 -1932 prefecfura jude..
tulw Durostor a eliberai paşapoarte generale penfru 1.044 T urci, iar 
prefectura judeţului Caliacra pentru 1.336 Turci. 

Sesizat de acest fapi, Ministerul Muncii a intervenit la Minis= 
lerul de Ioterne, cerârtd să interzică prefecturilor să mai elibeteze pa.e
şapoarte călcând p.revedecile categorice şi precise ale legii migraţiunilor. 

Pentru a se lua o măsură deânilivă ,în această chestiune, Mi.: 
nisterul 1'luncii a cerui Marelui Stat Major, Oficiului Naţional de 
Colonizări şi Min-isterului de Externe Să=i comunice punctele lor de 
vedere. 

Marele Stai Major a comunica1 cu adresa No. 24.220/ 1932 
că este bine ca locuilodi de origine turcă să nu emigreze din Do..
brogea, fiind de preferat înain1ea altor mino-rilă fi, graţie calitătilor lor. 

Oficiul Nafional al Colonizării a comunicat că este de părere 
a nu se aproba emigrarea locuiforilor tw·ci, decât pentru cazuri spe..
ciale şi bine definite şi, în fot ca,zul, cu avizul prefecţilor, e1nigrafia 
populatiei de origine turcă :ietrebuind a fi încw·ajaiă. 

Ministerul de Externe a co1nunicat că ,,consideră foarte regre..-, 
fabil faptul că n:unoritatea turGă, cea mai laborioasă şi liniştită din 
toate cele ce se găsesc în Dobrogea, este pe cale de a emigra din 
tară şi socote_şte că ar trebui să se facă t0t posibilul pentru a o retine" . 

După prin1irea acestor avize, chestiunea a fost supusă Comi..
siunii Migrafiunii, care a opinai că este necesară o hotărâre a guver= 
nului în ceiace pl'iveşte oportunitatea e1nigrăril supuşilor turci din Do=
brogea şi că,. în cazul când s'ar hotărî ca Turcii, cari vor să e1ni-" 
greze, să fie lăsa ji liberi la en1igrare, să se ia măsuri ca pământurile 
lor să treacă în posesia Românilo1·, sau .să se cumpere de Sial, in 
scopul unei colonizări organizate. 

In cursul anuh.rf 1933, Ministerul Muncii a intervenii la Mi..
nisferuJ de Interne să i se con1unice hofărârea luată cu privire la eroi: 
grarea Turcilor din Dobrog<'a, rntrucâi L egatia furcă a comunicat <;:ă 
s'a r fi cpnveni1 înfre Ministerul AgricuUurii şi Don1eniilor şi Mini= 
sterul de ln.ierne, ca acesta din unnă să elibereze paşapoartele pentru 
Turcia, cetăţenilor români de 'Origine: htrcă, recornandati de acea le" 
gafiune. 

La acea.stă intervenfie, Ministerul de Interne a răspuns că, atunci 
când populafia n1usulmană îşi manifestă e,"<pres dorinţa de a emigra 
în Turcia, nu poate fi 1·e~nută cu forţa . 

Cu aceasta, chestiunea a fost considerată închisă şi e1nigrările 
au continuat. 

După cum se vede dh1 schin1bul de vederi între diferitele de ... 
partamente şi auiorifăfi superioare, expuse 1nzi sus, chestiunea n'a 
fost prezeniafă niciodată sub aspectul unei probleme de inieres na.e
tional superior şi s'au exprin1at nu1nai deziderate plator1ice, 11epu,.. 
tându.,,se ajunge la solufiuni practice. 
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In încheierea acestui studju, ne vom perrr.ife a propune mă: 
·surile pe care le socotim jmperios neeesare rezolvării acestei probleme 
-vitale pentru interesele româneşti in Dobrogea. 

m. 
TURCII DI~ RIT CREŞTIN (GĂGĂUŢll): SCURT ISTORIC. 
SITUAŢIA GÂGĂUŢILOR DIN SUDUL BASARABIEI. 

RAPORTURILE CU BULGARII. INCERCĂRI 
DE BULGARIZARE. 

1. Istoric. 

Pe coasta occidentală a Mării Negr;e, din Balcani pâ11ă la gu: 
-rile Dunărai, în Basarabia, în nord:estul Bulgariei, dealungul ţărn1u: 
,llor Dunărei şi în jurul A drianopoluluj, se întâlnesc resturile unei 
natiuni, care a locui't odi11ioară - ş i în mare număr - aceste fi"' 
nufuri sub .numele de Găgăuz/, vorbind limba 1urcă, dar aparfinând 
Bisericii oTtodoxe. Cu ioate sforţările Grecilor, Bulgarilor şi Ruşilor 
de -a:i asimila, Găgăuţii au rămas credincioşi rasei lor, păstrându,.-şi 
Hmba şi obiceiurile strămoşilor. 

Istoria oflG:ială nu cunoaşte o nafiune care, sub numele acesta, 
să se fi stabilit vreodată în Balcani. In urrna însă a cercetărilor în.,_. 
ireprinse asupr~ moravurilor, a limbii, a cântecelor, etc., precun1 şi 
în urn1a unor inscripţiuni descoperite şi interpretate de vestitul tur-=
colog Thomsen, s'a d~vedit că Găgăuzii reprezintă o Fasă furcă 
deosebită, purlâud la începui n11n1ele de Tu1·c„ Oguzi. 

Oguz Han este considerat ca întemeetorul dinastiei turceşti sta: 
bilite în Turkesfanul chinez. După 1noa1·tea sa, cei 24 de urmaşi aj 
fiillor săi au răinas în fruntea celor 24 de triburi principale care., după 
o lungă convieJuire, s1au divizat în rnai n1uUe grupe jndepe.ndente, 
printre care Pecenegii, Uzo:Turcii şi Cumanii, cari vorbiau aproape 
-aceeaşi lin1bă {urcă . După turcologul rus Gu!obovsl<i, aceste popoare 
..turceşti au înaintat spre Eur©pa, o parte prin Asia Centrală şi alia 
prin P ersia ş i Asia M.ieă, sub numele general de Uzuzi. Aceştia au 
adoptat în urmă numele de Turci Sele,llJcizi, apoi pe acela de Os ... 
mantii, după numele şefului dinastiei ; pe când cei dintâi, sub numele 
gerreric de- Turci, au năvălit în regiunile de Sud ale. stepelor ruseşti, 
divizati politiceşte în Pecenegi, Uza: Turci şi Cumani ; în seeolul IX 
aceste se.mintii sunt aşezate între fluviile Volga şi Yaik. 

După mulfe peregriflatiuni şi vicisitudini, în 1055 U zo..-Turcii , 
împinşi de Curnani, s' au îndreptat spre pdncipatul rus P ereiaslav, 
.dar au fost siliti de principii ruş i să treacă Dunărea. 

Astfel au apărut la Nerd de Dunăre Uzii sau Oguzii, în anu.I 
1065, au trecut fluviul şi, luptând cu armatele imperiale; au ocupat 

Bulgaria de astăzi, ajungând chiar până la Salonic. Dar decimaţi de 
--eiumă şi hărtuiti de Bulgari şi .Pecen€gi, unii dinfre ei au ră1nas 
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supuşi ai imperiului, pe când alfii s' au înapoja1 ~ă se stabilească la 
f rentiera rusă. Aceştia din urm.ă au fo.st însa îmµrâşfiati în anul 1080 
.de către Vladin1ir Mono1nachul şi, din acel moment Uzii şi.:au pierdut 
indepet1denfa politică. Unii s'au răspândit printre neamurile înrudite 
,eu ei - Pecenegii şi alfe semintii furce - în jurul Deliorn1anului, iar 
cei rămaşi în Rusia s' au creştinat. 

Din Uzii stabilifi pe fronfiera rusă, c;ea m~i 1nare parte au 
en1igrat mai târziu în grupe inici Sdu în familii izolate, au trecut Du=
nărea, aşezându.=se în ])_qbrogea şi Bulgaria printre celelalte neamuri 
turceşti de Pecenegi şi Cumani şi printre Bulgari. Cei creşfina/i au 
111ers mai departe şi s'au aşezat pe coasta Marii Negre (Silistra, Man-=
.galia, Cavarna, Balcic şi Varna), precum şi în Asia b1ică şi Un: 
gada, unde se găsesc şi astăzi, vorbind limba turcă şi profesând 
-ortodoxia creştină sub numele de Uguzi sau Găgăuzi (U1.ii mari) . 

1.'inuful clin Dobrogea în care se adunaseră aceste nean1uri 
turce se numea pe la 1230 Ţara C§Jrbunilor, cu capitala Carbunas 
(Cavarna ) . 

Byzanful înrola în deosebi pe Uzii creştini în arn1ată, acordându..-le 
_grade înal.te .• Existau regimente uzice, care însă, tn fata Turcilor, de.: 
zertau la inamic, oind <1sffel mai de grabă periculoşi decât uliii. 1n: 
păratul M1hail VIII Paleologul a remediat acest neajuns, creinj un 
principa1 independeof la Nord de Ţara Carbunilor sub lz.zeddin 
Kaikavuz, sultanul decăzut al Keniei şi amicul său. Acesta îşi or.:
.ganizează noua feudă şi lasă ca guvetnator pe unchiul său Sari Salfuk, 
care declară creştinismul religie oficia lă a noului stat, în a cărui ca: 
pitală, Cavarna, patriarhatul ecumeniG nu1neşte un exarch. Găgăuzii, 
t1ind creştini, au fost considerati ca elementul principal servind de 
.nucleu celorlalţi turci cari treceau la creştinism. 

Utmează apoi în fruntea Ţării Carbunilor - Balik sau Balica, 
a cărui origină şi..-o dispută Bulgarii. Tw·cii şi Ron1ânii - care vine 
in ajutorul Impărătesei Anna unpotriva Impăratului Cantacuzen, fri: 
1u.itându.:ti pe fratii săi Teodor şi Tombrofiska (Dobrotici) cu oaste. 
Cel din urn1ă este numit „generalisim al Roma.nilor". 

Dobrotici urmează lui Balica ( L354) şi ia titlul de despot. Sub 
~], Ţara Carbunilor (vechea Scythia Minor) ia denutni.rea de Do: 
brogea. Dar sub urmaşul său Ivangos (lvanco), principatul îşi pierde 
jndependenfa, căzând în vasalitatea lui Bajazid (1383). _;;_stfel statul 
independent al Găgăuzilor, înte1neiat în 1263 pe coasta occidenială a 
Mării Negre, a dispărut după 130 ani, spre a nu se 1nai ridica 
niciodată. In urma acestei catastrofe, o bună parte clin Ci:ăgăuzi au 
frecuf la islamism, restul continuând să pr.acfice în faină creştinis1nul. 

In concluzie: Găgăuzii sunt Turci creştinati, veniţi în Europa 
Jnai de mult chiar de cât Turcii otomani şi suni ultimii supravieţuitori 
.ai triburilor de origine iurcă - Pecenegi, Cumani şi Oguzi, cari au 
năvălit în fara noastră în decursul vremurilor. Li1nba vorbHă de ei 
,este mai pură decâ1 cea vorbită de Turcii oto1nani, care a suferit in..
fluen'ţe persane şi arabe. 
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Este., deci, o in1posibilifate istorică aceea ca Găgăuzii să fie 
Greci sau Bulgari turciji, după cum au pretins anumiţi cercetători 
inieresafi. Istoria stă mărJurie că Tw:di n'au desnationalizat pe nimeni„ 
n 'au turcizat în ser:is etnic pe nin1eni, multumindu=se să cor.1vertească 
la religiunea mohamedană inuite elemente creştine, 1nai ales· Bulgari 
şi Greci, şi aproape deloc Ro1nâni. 

Găgăuzi i sunt un popor cu fire veselă ; sunt viteji, gene.roş~ 
până 1a risipă, ospitalieri şi răzbunători. 

Se îndeletnicesc cu sericiculJura, agriculJura, creşterea vitelor şi 
1nai ales cu cultura viilor. 

2. Găgăuzii din S udui Basarabiei. 

Găgăuzii au venit în Basarabia de peste Dunăre înaintea Bui.,. 
garilor şi au ocupat la început partea sudică a judeţului Tighina şi 
partea nordică a judetului Ismail, n1ai ales basinul râului Ialpug, for.,, 
rnând sate mari de la 2.000-5.000 locuitori şi întinzându:se apoi şi 
în judetul Cetatea Albă. 

Există în BaEarabia următoarele colonii:comune găgăuze : 
In judeful Tighina : Avdarn1a, Baurci, Beşalma, Bes=-Ghioz, 

Gaidar, Djoltai, D esghinge, Cazaiaclia, Cbiriet :: Lunga, Başchiei, 
Cornrat, Con·gaz, Too1ai, C eadâr.=-Lunga, Cioc-=-Meidan. 

In judeţul Ismail : Bolibochi, Volcăneştii, Curci, Tabac, Ciş.:
mechioi, Efulia, Enichioi, Caracurt (1/2), Taşbunar (1/2), Starotroian 
(Traia·nul vechiu), Tabacu. 

In judeful C etatea Albă : Satâlâc„Hadji, Cubei, Dimitrovca, 
Bolgaria (;-/2), Talar.=-Copceac. 

Centrul comercial ş i intelectual al coloniilor Găgăuzilor din Ba.,.. 
sarabia este Comraful, cu vre:o 20.000 locuitori. 

3 . Raporturile cu B ulgarii şi încercările de bulgarizare. 

Incă de pe când Găgăuzii au e1nigrat de peste Dunăre în Ba...
sarabia, ei au fost frecu fi în rândul Bulgarilor ş i consideraţi ca Bulgari 
cari vorbesc limba turcească . Această confuziune oficială a d?iinuiJ 
in bună parfe până în zilele noastre şi actiw1ea Bulgarilor a încercat 
şi încea rcă să profite de ea . Este de sperat însă că un nou recen"' 
sământ va elucida această chestiune, redând poporului găgăuz adevă-=
r<ifttl său nume. 

Unul din motivele de apropiere dintre populaţia găgăuză şi buJ ... 
gară este ş.i acela că Bulgarii din Sudul Basarabiei, cari convjetuesc 
cu Găgăuzii, vorbesc şi ei limba turcă . Momentul acesta, în1preună 
cu corn unitatea de crediofă dintre cele două populatii, sunt puternice 
atuuri în mâna oficiali tă fii bulgare peniru acţiunea de bulga rizare ur.,.. 
mărită cu perseverentă specifică de la Sofia. De curând Ministerul 
Inshucfiunii PubUce bulgare din Sofia a donat bibliotecii comunale 
a roaşului Belgrad 956 voluLne în limba bulgară. 
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Oficicialifatea noastră românească afirn1ă că în Sudul Basarabiei 
nu există şcoli primare bulgare sau găgăuze şi că toate. şcolile sunt 
ron1ânizate, personalul şi limba de predare suni româneşti, chiar în 
şcolile în cai·e Bulgarii sau Găgăuzii reprezintă aproape unanimitatea 
elevilor. 

Realitatea este însă că şcolile româneşti nu sunt aproape de 
loc frecventate de către Găgăuzi şi aceştia ră 1nân astfel sub influenta 
de toate zilele a contactului cu Bulgarii. 

Calea de urmat pentru sn1ulgerea Găgăuzilor de sub această 
infJuenfă a fost în mod luminos arătaiă de părintele J,.1ihai Ceacbfr, 
care a ttadus în limba găgăuză Evanghelia, Psaltirea, Acatistul, Is: 
foria vechiului şi noului Testament, Istoria Bisericii, etc., recoltând 
pentru această faptă culturală recunoştinfa poporului găgăuz. 

IV. 

CONCLUZIUNI ŞI PROPUNERI. 

Provocarea etnigrării Turcilor din Cadrilater şi încercările de 
bulgarizare a Găgăuzilor din Sudul Basarabiei sunt două aspecte di.,
ferife ale activităţii irredentei bulgare de pregătirea ierenului în vedera 
.expansiunei spre gurile Dunărei şi Nisfrului. 

Irredenta bulgară exploatase cu multă abilitate şi persistentă 
,orice slăbire a puterii de rezistentă etnică a nafiunilor conlocuHoare 
pentru a realiza preponderenta elementului bulgar în Dobrogea şi 
Sudul Basarabiei, pentru ca - profilând ulferior de circumstanfe fa ... 
vorabile - să freacă la alacul decisiv pentru cucerirea obiecfivelor vizate. 

Aceste tendinfe bulgăreşti nu trebuesc pierdute nici un ruo1nent 
-din vedere şi este o ele111entară obligafie de conservare nafională să 
se ia măsuri de supraveghere şi contracarare. · 

O înteleaptă politică de prevedere itnpune întărirea grani/elor 
.celor n1ai amenin/afe cu o cuirasă solidă, consfiluifă di11 elem.enfe 
ron1-âneşfi, sau cel pufin din ele,vente leale şi devotate intereselor 
Tomâneşli. 

Turcii au dat în decursul istoriei suficiente dovezi de lealitate 
.şi credinfă faţă de Statul ron1ân, care are toi interesul să:i sprijine 
în lupta cu celelalte najionalităfi conlocuitoare, să:i conserve, slăvi: 
Jind prin măsuri de persuasiune şi bun fratan1enl emigrarea, ia1· 
alunei când acest lucru lJU este posibil, să se asigure de înlocuirea 
lor cu elen1enfe româneşti. 

F af ă de Găgăuzi, St.atul ro111ân are datoria de a lua n1ăsuri 
pentru a le menfine trea'Ză conştiinfa nafională şi a înpiedeca bulga=
rizarea lor. 

Măsurile luaJe până în prezent penfru stăvilirea etnigrării Tur: 
-cilor din Cadrilater sau împiedecarea bulgarizădi Găgăuzilor din Sudul 
Basarabiei, le socoti,n cu fotul insuficiente. Cauza creden1 că se da=-
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toreşte faptului că această chestiune n' a fost privită sub adevăraJul 
ei aspect, adieă acela al pericolului expansiunii bulgare. 

Problema trebueşte încadrată în ansamblul problem<!l0r de in: 
teres national sup~rior şi Marele Stat Major are datoria s5 cdea ala rina, 
fund în strânsă legătură cu apărarea natională. 

Pentru atingerea aecstui rezul1at, propunem unnătoarele n1ăsud : 
1. Să se intervină la Ministerul de Interne pentru sanc/io11area

abuzurilor autorifă/j}or adminisfrafive locale, cercetarea nemulţumirilor 
populaţiei turceşti şi safisfacerea celor întemeiate, împiedecarea pro, 
pa.gandei pentru ·emigrare şi începerea unei actiuni de contra-=-propagandă, 
sesizarea Consiliului de Miniştri asupra pericolului emigrării Tur: 
ci/or pentru a se putea lua măsuri fn vederea exercifării dreptului 
de preem/iune al Stalului asupra averilor Ţurcilor e1nigra/i şi în= 
ceperea unei ac/iuni de colonizare în Cadrilafer cu Românii din 
vechiul regat sau Transilvania în locul Turci/or emigra/i sau cari 
vor emigra. 

2. Să se inter\ână la Minisferul Insfrucfiunii Publice peniru 
a. se lua măsuri de ÎLnpiedecarea bulgarizării Găgăuzilor din Sudul 
Basarabiei prin: 1rezirea conştiinţei naţionale pe calea unei propa.,,. 
gande culturale acfive şi încurajarea tuturor 1nanifestărilor specifice 
naţionale ale acestei populaţiuni nzglijate şi hulite, încurajarea înfiinfăriii 
de şc01i confesionale găgăuzeşfi, tipărire de cărfi de ~coală, literatură 
şi bisericeşfi 1 constructii de biserici, etc. 

3. Să se dea un ordin· circular pe întreaga Armată, prin care 
să se a/ragă afenfiunea asupra soldafilor furci si găgăuzi, cari vor 
trebui câşiigafi sulleteşle, penfru a face din ei cei mai bu11i propa-=
gandişli ai ideii de rezisfenfă în fa/a iendin/elor şi ac/iunei bui= 
găreşfi. Armata va .trebui să completeze în această directiune op·era. 
şcoalei şi a bisericei. 

Dacă n1ăsurile propuse mai sus vor fi aplicat! cu stăruinţă şi 
pricepere, se va putea spera în atingerea unui rezultat favorabil în, 
consolidarea etnică· a graniţelor româneşti in Dobrogea şi Sudul Ba=· 
sarabiei. 
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FEERIE 
Fosf..-a demult 1nândru castel cu fecioare, 
Fiice de domn, blonde, cu ochi de cicoare. 
Singure stau ziua torcând în odaie, 
Până vedeau palida lunj i văpaie. 

C lipele trec pline de taina tăceri i , 
Flori ascultând cum şi le scutură merii. 
După perdea toate..-şi învălU1ie plânsul, 
Par'că zăresc cum se apropie dânsul, 
Mirele drag . . . paşii răst,nă pe scară, 
·roate şoptesc: - C ine s'aude pe:afară? 

Roşii pe ram fructe zâ mbesc în fereste; 
A nii se duc, tânără, duJce poveste, 
Verile sbor pline de lună, de soal'e, 
Iernile frec albe de ger şi ninsoare, 
Z ilele pier, nopţile cad înstelate, 
Nun1ai în turn ni1nenea nu se abate. 

Ce::or fi 'nsemnând florile, iernile, focul, 
Dacă nicicând nu.:-ţi mai su râde norocul ? 
Oare de ce 1na i scânteează..-aurora ? 
I- impede'n turn ornicul tremură ora. 

S cris le era de ursitoare a:şi trece 
Fără de soţi viafa pustie ş i re.ce. 
Le.,.au dăruit pati111a jocului. doară. 
Le cuprindea, când de pe mări , solitară, 
Luna sclipind se furişa prin perdele, 
In1prăştiind flori de argint printre ele. 

Iute, atunci, ele=-ş i îmbracă condurii, 
Sboară în dans, urnbre invăluie murii , 
Cântă şi ' n joc toată durerea Ş Î='o lasă, 
Până se rup albii conduri de mătasă, 
Până se sting razele lunii pe liră . 
Zorii albesc; crunt in1păratul se 1niră: 
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-- Ce vrăjitori fetele 'n noapte le ch~amă? 
Porfj de oţel ferecă h1r11ul de-=-aran1ă. 
Până târziu stă gânditor împăratul. 
SoJii străbat lumea de=-a lungul, de=a latul. 

-- ,,Cine-=-o afla, stând lângă poartă de strajă, 
Cum de se. rup noaptea condurii ca'n vrajă, 
înduplecând farmecul fajnic să picu-ă, 
S ingur să-=-şi ia cea mai fru1noasă fecioară". 

Trec peste mări fli de'mpărat şi de rege, 
Sbor spre castel, farn1ecul vrând să.::1 deslege. 
Prinţ după print strajă rămâne la poartă, 
Ţintă privind sala castelului moartă . 

Rumenii zori când se resfiră pe coastă, 
Fulgere mari când se răsfrâng în fereastă, 
Şi fremătând frunza de plop se'nfioară, 
Smuls 'în adânc, piere pândarul de seară. 

Astfel pe rând, fainic se şterg fără urmă. 
Prinţii rămaşi dorul din inimi şi-=1 curmă. 
1'rişti se întotc pe la cărninuri feciorii . 
Fetele torc caere albe ca norii. 

Cântă zefiri, scântee soareJe'n geamuri, 
Iar în livezi mugurii crapă pc ramuri ; 
Râde mijind iarba de.::alungul potecii 
Şi ca din vis albi se trezesc liliecii. 

A pe ţâşnesc fire de,..argint de pe stâncă 
Şi spumegând cad în prăpasfie,,.âdâncă ; 
Lacu'n fiori tremură undele'n arii, 
Joacă pe fund umbre de aut: arţarii. 

Cerul răsfrânt cade'n adânt;u] genunii, 
Albă de.=-arg-int floarea şi=o scutură prunii, 
Cad sub copaci s tropi de lu1nină cât banul, 
Lângă un plop stă să adoarmă ciobanul. 

Oile lui fug în lu111in 'albăstrie1 
Nour i de nea leneş plutesc pe cân1pie, 
Vine pe vânt dulce mireilsmă de floare, 
Ochii se'nchid, raiul în vis îi răsare : 
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Albă din bolfi vine pe nouri o zână, 
Vine plutind, toarce un caer de lână, 
Fulg înstelat sboară prin aer ca vânful , 
Plere sub el ca o fantasmă pământul. 

Singuri plufesc înfr'un ocean de lumină. 
Zările cresc, trupul tu raza se'mbină. 
Zâna şoptea: - ,,Turma lăsând pe colnice., 
La împărat sboa1·ă ca vântul, voinice ! 

Du,,fe'n castel unde norocul te ... aşteaptă". 
Piere' n adânc. El tresărind se deşteaptă, 
Cată'tnprejur, seara coboară pe vale, 
Visul pierit inima.,,.i umple de jale. 

Sboară o zi. Freamătă plopul din frunză. 
Suflet în trunchiu pare copacul s' ascunză. 
Şade culcat iarăşi in umbra-='i Jungifă, 
Cântec de somn frunzele'ncep să ... i trimită. 

Ochii se'nchid, somnul îl fură şi iată, 
Zâna torcând lâna de nea înstelată, 
Albă'n azur vine pe ... u11 fulg argintie, 
Glasul ei blând tremur'acum de mânie. 

Amenillfând, piere'n pădure cu 'ncetul. 
Sare din vis. Şuer străbate făgetul. 
Caută trist visului tâlcuri să ... i dee. 
~1oare'n amurg cea de pe urmă scântee. 

Intră'n păduri ; negura nopţii se lasă ; 
Stăruie 'n ochi umbra din vis ne'nteleasă; 
Până târziu el o zăreşte, oriunde 
Pasul lui rar dus ca de vrajă pătrunde. 

Prin rămuriş clarul de lună. se cerne, 
Neagră pe )ac umbra de plop se aşterne 
Şi ca din vis, frânte pe ape s'arată 
Turo de argint, poartă de=otel fărân1ată. 

Somnul J.,,.a prins stând rezemat de.:to tulpină. 
Soare di11 lac iese, de ramuri s'anină, 
Apa foşni , ochii deschise cu teamă, 
A rd î11 văpăi porţi uriaşe de;:aratnă. 

www.ziuaconstanta .ro • 



120 -

Cuireerând albe cărări şerpuite, 
N inse de flori, poduri din aur zidite, 
Paji ]..-au zărit şi în cuvinte încete 
l.=-au povestit taina din turnul cu fete. 

Duse'n castel roşii mănunchiuri de fl0are, 
Fetele'n zori i le.,..au primit zâmbitoare. 
Celei mai mici florile când i le''niinse, 
Ca de un foc eJ în obraz se aprinse. 

1Ylânile ei albe ca flori de ninsoare 
Blând i-au atins mânile tre1nurătoare. 
Ea J,..a privit, tainic silnţind dintr1odată 
lnima'n piept iute cun1 prinde să.,,i bafă. 

Cum au pierit somnul şi dulcilc...j vise! 
NopJi după nopti trec cu pleoape deschise. 
Ochii lui ard şi însetează să vadă, 
Rumenii zori, fata cu mâni de zăpadă. 

Bate încet, uşa se crapă şi iute 
Scântee'n jur scoarţe în aur bătute. 
Albe năluci lunec 'uşoare ca gândul, 
Braţe de nea vin către flori atingându:l. 

Cald în amiazi ; doarn1e demult în dumbravă. 
F ulg înstelat zâna coboară din slavă. 
,....., ,.Uită ... fe'n crâng : arde de aur o sapă ; 
Două tulpini dafini răsfrâng înfr'o apă. 

De=i îngrijeşti până vo.r prinde puiere, 
Ţi ... or împlini tot ce dorind le vei cere". 
Când s'au deschis ochii din so.mn şi priviră, 
D in,tr'un . tufiş dafinii mici se iviră. 

Bulgări sfărmând sapa de aw: răsună, 
Până ce:au pri11s, tainic, pe:o noapte cu lună, 
Jncetişor înfr'un foşnit de mătasă, 
Pe câte=-ttn ram fragede frunze să iasă. 

Nopţile trec, zilele sboară puzderii, 
Dafinii cresc na]fi şi puternici ca merii. 
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Luna p.rin crengi pânze de aur anină. 
Doarme pe lac limpede cer de lumină. 
T rece visând umbra păstorulu i frântă 
Peste părâu ; lin işti adânci înspăimântă. 
Umbra de tei doarme pe ape rotundă, 
Dafinii dorn1 strâmb oglindjti într' o undă . 

- ,,Dafin vrăji t, el în dumbravă se roagă, 
Fiica de domn, mândra fecioară mi='e dragă ! 
Ca un zefir fă=-mă prin lumi a ră-sbate 
Şi nezărit să n1ă strecor printre 1oate" _ 

Creanga uşor de înflorire fresaltă 
Şi scânteind iese o floare îlllvoalta. 
Doar atingând mâna de frageda mladă, 
Floarea s'a rupt, jar de rubin şi zăpadă. 

Repede'n sân el o ascunse ev teamă 
Şi a simfit cum în văzduh se dec;framă, 
'fot mai uşor se înălta ca zefirii, 
Duh nevăzut lin mângâind trandafirii, 

Trece plufind lunci poleite de lună, 
L impede'n turn clopotul tremură, sună, 
lmprăşfiind în albăstrimea de seară 
Cercur i de...-argint care pe ape coboară. 

lntră'n castel ca o fanfasrnă pe sală ; 
Se furişa luna prin bolta de smoală, 
Desvăluind colţuri de veacuri uitate, 
Negru tavan, lespezi de piatră crăpate , 
Porfi de stejar, n1annureene coloane, 
.~rcuri de geam, negre firizi şi balcoane. 

Unde, in fund, besna coboară deplină, 
Vede, ca'n vis, într'uu ,nănuncbiu de lun1ină , 
Care ţâşnea de sub o uşă deschisă, 
Pată de foc, ca de jăratec trimisă, 
Fete pierind ... Iute cărarea le..-o taie 
Şi nezări t intră cu ele'n odaie. 

S'a răspândit din nevăzuta ... i fantasmă 
Adormitor dulcea grădinii mireasmă.t 
L una pe geam peste n1ătăsuri răstoarnă 
Verde umbrar dela o boltă de coarnă. 
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Nouri s'abat, Juna o'ntunecă toată, 
A tbe'n oglinzi fetele pjer dintrtodată, 
A poi răsar ca nişte flori prin perdele, 
Umbrele lor leneş se'nfind p·e podele. 

Cu măesfrii mânele'noadă'nfr'o floare 
B londe şuviţi peste grumazi de ninsoare. 
Rochii de.=argint una din cufăr le scoate 
Şi îtnbrăcând albe vestminte'nst€late, 
Farmecu) viând fiece soră să.:şi vadă, 
Ochiu'n oglinzi vede u.n nor de zăpadă. 

MâniJe.,,..ating coarde de harfă alene, 
S unete dulci picur' ca lacrimi din gene, 
Vrăjile vin, tremură'n aer perdeaua, 
Peste adânc jjn s'a deschis duşumeaua. 

Mâna
1
nti11zând, una de alta s~anină i 

Nori cohotând trepte de albă lumină, 
Tainic s' au dus până 'n adâncuri, uşoare. 
Ape foşneau şi o mireasmă de floare 
Au răspândit, în fluturări de năframă, 
Albi lilieci după un zid de aramă. 

Singur plutea ca o fantasmă peraproape, 
Blondul păstor peste foşnirea de ape. 
Alunecând mâna pe coarde de liră, 
Porţi de ofel singure'n zid scârţiiră . 

Larg s'au deschis ... Urnbre miş.când pe cărare, 
E le străbat codru de.,,.arginf Yisătoare, 
Cutreerând punJi de oglinzi arcuite, 
Peste abis fără de fund asvârlite. 

El cobora tot mai aproape de dânsa ; 
D uh nevăzut, brafu""i de umbră încins..-a, 
T remurăfor, fragedu..-_i mjjloc de fată. 
Ea se sin1ti dulce pe ochi sărutată, 
Strânsă cu foc, n1intea plut1n.du-=i aiurea? 
Până s'au şters pomii de.=argint cu pădurea. 

Drumul pietros urcă pe 1nunţi de'ntuneric, 
Scântee'n nQuri culme de aur feeric, 
Urcă încet marmura neagră de trepte, 
Creşte'mprejur golul prăpastiei drepte. 
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-Şueră vânt. Merg pe o piaftă să stee, 
Iar împrejur codrul de aur scântee. 
LanJul de munfi până departe se'ntinde. 
Pline de somn linişti domnesc pretutinde. 

Punţi de smarald sboară săgea('ă sub luoă, 
!',1unj.ii legând peste albastra genun1i. 
Cutreerâ11d codrul de aur ca'n vise, 
Drumul l=au rupt întunecat~ abise. 

Ele-=-şi aleg puntea ce sboară săgeată 
Până în fund, unde un munfe înoată. 
Lunecă'ncet peste prăpastia mută. 
Creşte văzând culmea în neguri pierdută. 

Codrii sclipesc de diamant ca un soare. 
Păsări de foc cântă pe crengi de ninsoare. 
Un povârniş iute coboară din munte. 
Des se opresc colţuri de piaţră să'nfrunte. 

Marea sclipi ... albe oglinzi fumegoase, 
Rostogolind mii de talazuri spumoase, 
Vâjie surd, fierb î n tăcerile zării. 
Mândru castel creşte din freamătul n1ării. 

Bărci cu luntraşi , pe..-o tremurândă alee, 
Vin către ţărm, sfraiele'n aur scântec. 
Urcă jncet fiece soră'ntr'o barcă; 
El însoti fata cea mică şi par'că 
Luntrea mai greu simte vâslaşul c'o duce, 
Pânza în vânt albă de lună străluce. 

Valuri veneau, barca sui11d-=o spre stele, 
Ea le privea, mintea pierzându.,,-şi prin ele. 
Şi fren1ătând el o cuprinse la sânu=i. 
__. ,, Tainic fecior... spuse încet în suspinu.::i : 

Mintea mi.,,.o pierd când uni răsai dirnineafa, 
Flori aducând ; pat'că mai dragă mi.::e viaţa ... 
Par'că mă iau valuri spre ţărmuri senine ; 
lară acum par 'că te simt lângă mine. 

Nu ştiu ce vânt îmi netezeşte obrazul; 
'fot aş pluti, leagăn să.,,.n1 i fie talazul; 
Tot m'aş lăsa dorului, viselor pradă, 
S tele din cer vrajă pe suflet să:n1i cadă !" 
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Alunecau luntrile iufe pe valuri ... 
Şuerător vântul le scoase la maluri. 
Negrul castel raze pe gean1uri revarsă ; 
Peste talaz tremură fata-"i întoarsă. 

Bat, se deschid porţi arcuite în stâncă ; 
Paşi nevăzuţi sună în linişte=-adâncă. 
lnJunecimi se înspăimântă de ... o rază, 
Ning trandafiri, bo1ti de oglinzi scânteează. 

Zale de,.-argint scapără'n umbră ca focul, 
Le înfăşor flii de rege mijlocul, 
Lire şoptesc, sboară cu foşnet mătasa ... 
Fără de prinţ fata cea mică rămas ... a. 
Ci de mijloc braţ nevăzut o cuprinde, 
Lunecă'n joc, tot mai vioaie s'aprinde, 

Sboară prin săli ninse de roze petale, 
Mantii de.=azur flutură'n dans triumfale ; 
]nvolburaf roiul s' avântă furtună 
Prin încăperi ninse de fluturi şi lună. 

Când îşi desfac albele braţe molatec, 
Soarele roş arde'n oglinzi de jăratec. 
Roiu nevăzut ies prin păreţi . ursitoare, 
Crunte porniri prind în surori !ă strecoare. 

Fetele=-şi simt inima rece de stană, 
Ochii fi.erbinfi scapăr' de ură duşmană ; 
Prinţii le par chipuri atât de străine ! 
Vin spumegând toarnă din amfore pline, 
Şi surîzând prinţii iau cupa in mână, 
Sorb cu nesaţ, galeş privind spre stăpână. 

Vălud Încep peste priviri să se'ntindă, 
Văd cum se şterg n1aatii albasfre'n oglindă, 
Ochii se'nchid, somnul de vrajă îi fură, 
Tainic adorn1, flntură zâmbet pe gură. 

Astfel de când noaptea rămas.,..au de strajă, 
Vrând a curma lunga ursitelor vrajă, 
Făr'a trezi focul iubirii în ele, 
Vefnic rămân înmărmuriţi în castele. 
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Din încăperi ele încet se strecoară, 
lnfiorând liniştea codrHor iară. 
Drum în castel prin adâncime îş i taie ; 
Palide.,,.aju ng în fermecata O'dai·e. 

Peste câmpii ca o suflare adie, 
Când djn zefir lainic păstorul învie . 
.- ,,Dafin vrăjit, el în dumbravă se roagă, 
Fiica de don1n, mândra fecioară mi.=-e dragă ! 
Zale să ... mi dai , care pe toţi să-=i vrăjească, 
Minie de domn şi 'nfăfişare domnească !" 

Cn::anga uşor de înflorire tresaltă 
Şi scânteind iese o floare În \'oaltă. 
Repedţ'n sân el o ascunse şi'n minte 
li răsări roşu potop de cuvinte ; 
Zale de-=argint au scăpărat în Jun1ină, 
!',1antă de.,,.azur grea pe un umăr s'anină. 

La împărat merge, se'nchină ca prinţii. 
Gârbov, în jilJ, barba îi tremură dinţii. 
- ,,Ce te .... a adus, tână r cu chip de fecioara?" 
- ,, VTeau să pândesc fetele tale deseară". 

Nu=i cuuoscu nici o domnifă privirea ; 
Dar i=a'nteles sora cea tnică zân1birca. 

* • ..• 

Pe înoptat, tofi în adâncuri coboară, 
Jnflorând liniştea codrilor iai·ă. 
Bat, se deschid por ji a rcuite în stâncă, 
f)aşi nevăzuţi sună în li11 işte adâncă. 
Zale de.,,.argint scapără'n u,nbră feeric, 
l\1antii de.,,.azur ies din adânc întuneric, 
Ochi de smarald fulgeră 'n gene ca focul; 
Le înfăşor fii i de rege mijlocul, 
Sbca ră în dans, umbre învăluie muri i. 

lntr'un târziu, când se sfâşie conduri1, 
Cupe un1plând, sora cea ,nare le'ntinde; 
Prinţii le sorb, chipul de flăcă ri s'aprjnde. 
Ochii sc'nchid , somnul de ,·rajă îi fură, 
1' ainic adorm, flutură zân1bct pe gură. 
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Când a intins mâna păstorul la rându.,,i, 
Cupa din mâlli fata cea mică luându-=i, 
O aruncă peste arcade... Cu larmă, 
Fulgerător vraja ursitei se sfarm_ă. 

Cutremurat, crapă cle=a lungul , de:a Jaful 
Şi'n adâncimi se nărueşte palatul. 
El o răpi în vijelia pierzări i 
Şi aiurind peste prăpastia m-ării, 

Înlănţuiţi , se avântau împreuna, 
Se ridicau muntii de valuri în Jună, 
Se sirecurau pe lângă ei ursitoare, 
Zâna din vis le 1nu.rmura 1,;umbitoare. 

Tronul sclipi . . . craiul cu greu se ridică ; 
Tre.mură'n jur curtea întreagă de frică . 
- ,,lnduplecând vraja ursitei să piară, 
Ţie îfi dau tronul şi mândra:mi fecioară l" 

Prinţii sosesc şi din adânc întuneric 
Vine cântând 1·oiu de domnite feeric. 
·euce şi prinţi craiul îi binecuvântă. 
V estca purtând, pajii în lume s' avântă. 

Lângă'mpărat, zâna încet răsărit=a. 
- ,,Mândrul fecior care înfrânse ursita, 
E un cioban dintr'o colibă uitată ; 
Jnima lui, însă, e cea mai curată." 
- ,,Şi pentru ce fetele...-mi fură vrăjite ?" 
- ,,Fiindc'ai ţinui gloatele'n lanţ un1iJiie !" 

Spiţele roţii 
Se învârtesc .. • 
Sbcară alaiul 
Iu1pă1·ătesc 

Albe domniţe 
Râd Ia feciori, 
Strânse· n a lti te, 
Nin ·e de flori. 

* * 
Soarele cade'n 
Pulberi pe stânci„ 
Urlă cascade'n 
Codrii adânci. 

Muşcă pămânful 
.2\ prigii cai .. . 
Sboară ca , ·ântul 
Mândrul a lai. 

G rigore Sălceanu 
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MONUMEN1"'E ANTICE DIN MUZEUL 
REGIONAL AL DOBROGEI 

In Muzeul Regional al Dobrogei s'a adunat până în prezent un 
număr insen1nat de 1nonun1enle, a căror valoare documentar=-istorică 
cât şi muzeistică este în deajuns de a preciaiă de vizitatori, intre cari 
multi străini'). In n1ai multe articole, publica1e, ir.epfat trepta t, în re.: 
vista de fată, aceste n1onun1ente au fost prezentate ş i interpreia.te pen.=
iru a sta la dispozifia oa1nenilor de şfiinfă ş i pentru înfclegerea Lor de 
către marele public. Cu articolele respedive din JDrezentul volun1 al 
„ Analelor" se termină publicarea n1ateiialului arheologic din Muzeul 
Dobrogei - numai monumentele provenite dela Capidava vor fi pu.=
blicate în revista „Dacia", toi în cursul. acestui an . 

In acest articol eu voiu prezenfa două n1onun1enfe înedite şi voiu 
propune o nouă interpretare pentru alte două deja pu blicate de d.: l 
T. Sauciuc.:-Săveanu 2). 

C ele inedite sunt două reliefuri votive - unul reprezentând 
eroul cavaler (11\~. Nr. 114), iar celălalt pe Hercule (Inv. Nr. 24). 

Relieful cu eroul cavaler s'a găsii în comuna Independenta, jud. 

1) Intemeerea acestui muzeu se datoreşte stăruintei directorului său, d:I C . 
B RATESCIJ, profesor la universitatea din Cernauli, care, ca un fiu iubitor al Dobrogei, 
i11 fiecare an se apropie cu dragoste de pământu.,.i st răbun, adună cu pasiune toi ce 

reprezinl,'i v iata lrecul:i pe el, îl cercetează cu amănunjime ingrijit1i , ca să~I cunoască 

până în adâncurile tipului şi să•I faca cunoscut şi altora. 
Desvollarea acestui muzeu a fosl sprijinită în ultimul timp, cu o reală înjelc."' 

legerc, de către actualul primar al Constanjei, d:I T-IortrA Gtl!OORESCU, care, pasio" 
nându..se de pietrele vorbitoare despre timpuri trecute, a pus la dispozific fonduri mai 
însemnate pentru schimbarea aspectului aceslui )1uzeu. Faptul ne bucură mult şi ne 
d1î speranfe el, în seuri timp, d.,.sa va face să se ridice un local propriu pentru 
Muzeu - aşa cum se cuvine înlr'un oraş de felul Constanfd, pc care, mai ales, 

at.âlia străini îl vizllează. 

In ace-s t muzeu vor fi reprezentate diferitele epoci, din trecutu l nostru inde"" 
părfal până în prezent, dovedind astfel, împotriva def,iim:ilorilor, cari ne clasifică intre 
"popoarele făr5 istorie", că pc pământul pc carc1 l locuim avem o via/ii 11ci11trcr11plă, 

din neoii/ic până in prezeul. 
2) T. SAvc1uca.SJ\VEANU, O im,crip/ie /alina şi ,7/te obiec/e ,111/ice şi şliri din 

şalul roman Petra, Camena de u?.i, din jud. Tulcea, in . .J.11a/ele /)obrogci, XV 
(1934). p. 93-1 12. 
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Constanfa, în curtea locmilorului ~h. Mazilescu, cu ocazia unor să-=
pături penh"u fundatii. E o placă de calcar înaltă de 0,38 u1., lată de 
Q,30 m. şi groasă de 0 , 10 ,n., R elieful, înir\in câtnp adâncit care 
ocupă două lreimi din înălf i111ea plăcii, e încadrat de o ra,nă sin1plă lată 
de 2 cm. Partea de jos a fe tei plăci i er,1 rezervată, probabil, pentru inscrip: 
fi e, care p·oaJe chiar să fi existat, însă zugrăvită ş i deci, azi, ştearsă. 

ReJieful (Fig. 1) re prezintă un căl~nd mergâ,~d spre dTeapta, 
unde e figurat un vas a~ezat pe o n~asă. De o parte şi de alta, spre 
gură, vasul are câte două proe,ninente, 1,111a sub alta. Ar face in1presia 

Fig. 

că sunt odfidi!e unei râşnife în care se în1bucau pârghiile care o în-= 
vârteau ; însă astfel de râşnjfe au forn,a de cilindru strâns la rnijloc 
şi orjficiile pârghiilor se găsesc chia r la n1ijloc. Este clar, deci, că 
obiectul reprezentai pe rt1asă e un vas, un c rater, iar proe111inen1ele 
suni resturi din fertile lui fărâ1nate . De altfel, prezenta unui vas it1 
acest loc e în concordantă şi cu a.titudinea cavalerului . Acestd fine 
cu dreapta un corn de. băut, rhyto11ul, ia r stânga o întinde spre ,·as 
cu intenţia, pare.=-se, de a=l lua ca să=ş-i toarne_ de băut. 

Rhytonul şi craterul se găsesc rcpre.zenfate pc reliefurile votive, 
ca atribute ale Eroulu i căruia ii su111 închî'naJe aceste reliefuri l). lnsă 

1) Vezi arlicolul lui DENEKF.N, 1 feros, în W. }I. RosCHE!'t, Lcx. dcr gried1. 
u. rom. 1'1,ytho/ogie, col. 25T3 sqq .. 257'6 şi 2586 şi fig. 11 , cum şi la Tocu.Eseu, 
Mon., apigr. şi scuipi., p,. 428 sq • .fig. j şi o. 
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îii foale aceste reliefuri eroul nu e reprezentat călai:e, ci culcat pe o 
kline sau chiar în scena ospătului funeh>ru. Eroul cavaler cu rhyionul 
io mâna dreaptă - după cât a1n putut cerceta - se găseşte _pe un 
singur monumeni din Muzeul N afional de antichităji din Bucureşti -
fără, însă, a fi reprezentat şi <::raterul (Fig. 2). Es.te urt fragment din=
tr'un alt,FJr, p1°obabil, a cărui forn1ă a fosJ stricată drn nevoia de a 

F. ? 1g. -

putea fi utilizată într'o construcţie ulterioa ră. In relief se vede eroul 
cavaler mergând spre stânga, unde se mai păstrează o parte din pom 
cu şarpele încolăcit. Călărelul ţine cu stânga dâ rlogii, iar în dreapta, 
ridicată în sus, tine un corn de bău1. 

Pe un alt relief, însă, provenit din comuna Topalu, jud. Con.,,. 
stanja, şi p,ublicat de d:I D. Teodorescu 1) figurează: eroul cavaler 
mergând spre dreapta ; lâ ngă el un acolii din cortegiul dionisiac; apoi 

i) D. M. T eoooRESCU, N[onuine11le inedite diJ1 Torni, Buc. 1918, p. 85 
sqq. fig. 44. 

.Analele Dobrogei", XVil. 9 
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o mc1să deasupra căreia e aşezat un vas i un alf acolit care întinde 
un vas de băut ;. iar la rnarginea din dreapta două figuri femenine -
probabil nimfe. Prin aceşti acoliti ş i nimfe şi prin vasele de turnat şi
de băut d:J 1"'eodorescu scoate în evidentă caracterul dionisiac al în: 
fregii ftgurafii. Cu aju1orul unui aJJ relief 1) , stabileşte apropierea dintre 
eroul cavaler şi Djonysos . Cum jnsă în mitologia greacă nu se gă.:
seşte un Dionysos călare, d-=I T eodorescu conchide că e vorba în 
aceste re1iefuri de un sincre/ism religios. O divinita1e tracă; asemănă: 
toare prin caracterul ei cu Dionysos grec, a fost contopită cu acesta 
şi reprezentată adesea eu atribute pe care le găsim în suita zeului 
grec. O identificare a acestei divinităţi, d:I T eodorescu o încearcă pe 
baza unui relief găsit în Ron,a 2). 

Acest relief reprezintă d0uă figuri bărbăteşti : un călăret tânăr 
şi o divinitate cu fulgerul în mână, şi e dedicat, după cum spune 
inscripţ.ia : 0str Z~eA&obp'ooo X?.!. 'lo.p.oaoo6):q. Curn Zbelthurdos e zeul 
cu fulgerul, Jarnbadule nu poate fi decât călăretul, pe care Seure 3) 

îl apropie de Dionysos. 
Revenind la relieful n0stru, co11statăr11 că eroul cavaler repre= 

zentat ad, fă ră nici o arn1ă, nu are de lac caracter războinic sau de 
vânător . Ci, dimpotrivă, după aiributele sale - rhyton ş i crater -
ustensile obişnuite în cortegiul lui Dionysos, el are un vădii caracter 
dionisiac. D eci ş i în acest relief este vorba de un sincretisn1 religios 
traca-greco-roman şi, foarte probabil, călăreţul nosttu poale fi iden= 
tificaf cu acea divinitate tracă, Jambadule. 

Lucrarea e cu toiul neîr,idernâoatecă, naivă, executată de un 
01eşter rustic, iah,1şi, cred că n'ar putea fi datată inainle de secolul 
II d. Chr. 

I 

-~l dqilea relief votiv este tof pe o placă de calcar oolitic, gă= 
sită în Constanta, inallă de 0,41 ro ., lată de 0,34. tn. şi groasă de 
O, 12 111 . . 1'1frginea din dreapta pare a fi retezată sau tocită, ,nai mul.t 
sus, rămânaod aci lălin1ea plăcii nu1nai de circa 30 cin. De asemeni 
şi sus piatra este ruptă. Relieful se .află intr'un cârnp adâncit şi în: 
cadrat într'o ran1ă sin1plă, laiă : sus, de 7 cn1 ., la stânga, de 5 cn1 ., 
iar la dreapta de nici un centimetru. In general atât relieful cât şi 
câmpul lui au fost roase de apă atât de inuit, încât, prin figuraţie şi 
câ,np s 'au produs tot felul de şanţuri şi dungi care îngreunează ur=
mărirea f0nnelor. 

D..-1 T. Sauciuc=Săveanu, indus în eroare de această ca a doua 
s'culpfură a pietrei prin acfiunea apei, utilizând nu1J1ai n1onumentul în 

1) ibidem, p. 88, fig. 45. 
2i Vezi G. SEURE, în 12ev. des Etudes Cirecques, 19 13, p. 236 sqq., fig. 7, 

care, cu privire la provenienJa reliefului spune: n Trouve jadis sur l'Esquilin, ii pro, 
vient des ruines d'une caserne ou des soldats etrangers, parmi lesquels beaucoup des 
Tbraces, posseda\enf une chapelle consacree ă leurs dieux nafionaux". 

3) /. c. p. 237-240 şi 255-258; cf. D. M. TEODORESCU, /, c. p. 90 sqq. 
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lucrarea sa „ O s!elă funerară ... '' 1), 1= .:i interpretat ca re prezentând 
două figuri un1c1 11e cu n1âinile ridicate in sus în semn de rugăciune. 
Şi, de fapt, din fotografie aşa pare a fi (Fig. 3). E xaminând însă cu 
dean'lănuntul monun1entul1 s~ observă la mijloc o figură umană cu 
n1âioile întinse laferai. Nlâna stângă nu se ridică dela cot In sus -
linia care se vede, e o dungă scoasă în relief de acţiunea apei - ci, 
dincolo de şaritul săpat tot de apă şi care o curmă, se continuă spre 
dreapta ca să a puce capătul de sus ::ii n1ăciucii, care se profilează 

l 

Fig. 3 

destul de clar în partea ei de jos. După acest atribut e lesne de în= 
te.ies că figura noaslră reprezintă pe 1-Iercu le. I n mâna dreaptă tine 
un vas, din a că rui fonnă se 1uai păstrează resturi destul de sigure 
pe p iatră 1) . 

I1igura cea inică, din stânga, în niciun caz nu poate fl o figură 
un1a11ă. Tăetura din daltă de sub brajul drept, presupus, e o tăetură 
lineară forn,ând unghiuri drepte, ceea cc nu se potriveşte pentru un 
corp omenesc. In articolul n1eu de 111ai sus, ,, Cariera romană dela 
Cernavoda'', arn identificat această flgui·ă cu un altar, ceeace e în 

1) T. SAuc1uc.rSAvE1\NU, O stelă fu11erar<1 cu inscripfie şi cu palmele deschise 
in relief, în A11alele J)obrogei, X V ( 1934) p. 13. 

1) Vezi mai sus la mine: ,,Carh?ra romană clcla Cr!rn,1voda" . 

www .ziua constanta. ro 



- 132 -

perfect acord cu atitudinea lui Bercule. Examinând însă din nou 
placa, ~m constatat oă e o 1nasă cu trei picioare, cu un obiect 
<ieasupra ei - poate un vas. Este, probabil, masa de sacrificiu. 

Prin urmare relieful nostru este un ex"'volo depus. probabil, de 
adoranţi, într'un Joczaş de cult al lui Bercule, divinitate destul de răs,.
pândită în regiunea dobrogeană. 

Executarea lucrării, cu toată deteriorarea, se vede clar că e cu 
.totul rudin1eotară, ceeace n'ar fi admisibil într'un centru de o stră"' 
veche civilizaţie cum era Torni. De aceea, dacă relieful n'a fost adus 
cumva dinir'o aşezare rustică din apropiere de Tonii, nu l=am putea 
data mai de vreme de secolul III d. Chr. 

Monumentele pentru care vreau să propun o altă interpretare 
sunt cele două fragmente ,...., unul epjgrafic celălalt sculptural __. pro= 
venite din vtcus Petra, Camena de azi, din jud. Tulcea, şi publicate 
de d..-1 Sauciuc.-Săveanu (l. c. p. 93 sqq.) 

Prjvitor la inscripţie, dela început a1n rămas nedumerit asupra 
lecturei date de d=l Sauciuc=Săveanu siglei SS din ultimul rând. Ipo-" 
.teza sa că ar însemna s(uo} s(umpfu) nu putea fi acceptabilă, de 
oarece, în mod obişnuit, această siglă, în epigrafie, se întrebuinfează 
pentru cuvintele supra scripfus, fireşte, în forma gran1alicală cerută 
de text. Pornind dela aceasta, când, astăvară, am aranjat secJia arheo= 
logică a Muzeului, având ocazia, să văd inscriptia, în timpul mutării 
ei, într' o lumină mai favorabilă, am constatat că în penultimul rând, 
pe fragmentul cel n1ic din dreapta (Fig. 4), în loc de Tiiio, cum a 
cetit d..-1 Sauciuc ... Săveanu, e U/pio . In adevăr, ultima literă e O, 
penultima I, însă antepenultima nu e T ci P, căci in d.reapta se vede 
destul de dar urn1a buclei, care nu atinge l1asta cu capătul de jos, 
adică aşa cum e şi la P ·diri corporis, pefrenses etc. Din litera ah= 
ferioară lui P s.e păstrează fragmentul de sus .:ii unei haste care nu 
poate fi decât difl L. Prin urinare, după resturile păstrate pe piatră, cu= 
vântul întreg nu poa1e fi cetit decât Ulpio. Adică aşa după cum cere 
şi sigla SS = supra scripfis, căci atât Maximus câl şi Ulpius sunt 
scrişi mai sus, cel dintâiu fiind magisler viei, al doilea quaestor. 

Deci, baia satului Petra s'a construit sub supravegherea lui 
Ulpius şi Maximus, numiti mai sus (în inscriptie) şi a lui Aelius 
Iulius (care nu e nu1nit), adică : curam a {geniibus U]Jpio, Maximo 
s(upra) s(cripfis) el Aelio Iulio. 

In rândul 2, după cuvântul BALINEV, d"'l Sauciuc ... Săveanu ci-= 
teşte un P, apoi partea de jos dintr'o hasfă oblică, şi propune pentru 
reconstituµ-e cuvântul pa[rcum]. Examinând piatra, am constatat că 
prima literă nu e P, ci o legătură între E. şi L. A.nume, pe piatră 
se vede o hastă din al cărei capă.t de jos porneşte o bară orizon.tală 
spre stânga,, iar cam dela mijloc o altă bară orizontală spre dreapta, 
vizibilă în mod sigur în fundul micei spărturi. E drept că lipsesc 
barele orizontale de sus şi de jos ale lui E, însă acest lucru e obiş.,-

www.ziua constanta. ro 



13'3 -

• 

www.ziuaconstarita.ro 



~ 134 ~ 

nuit şi la aJfi E din inscriptie . • C\stfel este ultimul E din Petrenses, 
care- are numai bara de 1nijloc, apoi E din balineu, cc1re are bara 
dela mijloc şi ceva din cea de jos, E de dL1pă F din effecfu, iarăş i 
numai cu bara dela mijloc, etc. Fragmentul de literă care urinează 
după această legătură este, 4şa cun1 a arătat d=l Sauciuc„Săveanu, 
din litera A. 

Pornind dela aceste elen1ente µăstrate, pentru îolregirea cuvân: 
tului, nu ne putem gândi, de sigur, decât la elapsum. Prin acest 
cuvânt se eX:pri1nă starea ,nonumentului de mai înainte, ceeace e 
foarte obişnuit în inscripfiile de pe edificii 1 ) . 

Conchidem de aici că baia exista de mai înainJe însă, cu s i= 
guranfă, în iin,pul năvălirilor barbare, fusese distrusă cu lotul, fapt 

Fig. 5 

exprimat mai preds, poate, prin elapsum decât prin dilapsu,n sau 
conlapsum, care, de altfrl, sunt n,ai obişnuite în inscripfiile de acest fel. 
Aşa dar, cu rectificările propuse, inscript1a dela Camena, ă cărei va: 
loare documentară a fost scoasă în evidentă· de ci:! Sauciuc:Sfh·ca11u, 
în transcriere spune : 

Q (uod) B(onum) F(ausfum) F(elix) 
Vicani pefrenses qui fjecelrunf 

causa salutis co;poris sui balineu (sic) ela{psu. Qu/od opus 
effeciuYsic} magisferio anni Nymphidi Maxim/i cum/ quesfori= 

bus viei Ulpio Romano el Cassio Prhnifivo curam a[geniibus Ujlpio 
Maximo s(upra) s{criptis) el Aelio Julio. 

Aş mai avea de atrns atenlia asupra cuvintelor balineu ş i e ffeclu, 

1) R. CAONAT, Cours d' epigraphie laline, p. 265 şi :?75. 
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fără desînenţa m a acuzativului, ceeace nu poate fi o abreviafie, ci e 
un fenomen linguistic care indic~ epoca Jârzie a inscripfiei confirmală, 
de altfel, ş i prin dispariţia diflongului ae din guesloribus, cun1 şi prin 
faptul că baea fusese complect distrusă, e/apsum. Acest din urmă 
fap1 ne face să ne gândin, la năvălirile barbare, deci, cel mai de vreme, 
a doua jun,ătate a secolului III d. Chr. 

Al doilea monument, asupra căruia aş propune o nouă inter..
pretare, este fragmentul cu Nr. de inventar 77 publicat de d.:l Sauciuc..
Săveanu (/. c. p. 11 O sq) (Fig. 5). D..-sa ii determină ca fragment 
de capac de sarcofag, iar în nota suplimentară dela p. 114 propune 
.să se adauge după cuvântul „sarcofag" cuvintele „sau poale de 

1. f" re 1e . 
Exa1ninând piatra n1ai de aproape, tot cu ocazia aranjării Mu..

zeului, am constatat că frag1nentul nostru face parte dintr'o stllă, n1ai 
precis, din câmpul reliefului stelei. 

F igura reprezentată cred că e o fe1ueie, înfr'o atitudine mult asemă..
nătoare cu a femeei care desmeardă un căţeluş, de pe stela grecească 
din Muzeul Nafional de Antichităţi din Bucureşti . E drept că, lip= 
sindu=i capul, şi sânul îi e bine disimulat sub haina groasă şi bă= 
toasă de par' că ar fi un zăbun, obişnuit azi prin Dobrogea, cusuJ ca 
-0 plapumă. Totuşi chiar prin acest vestmânt se ghicesc ma i degrabă 
nişte forme rotunde şi moi decât unele colţuroase şi vânjoase de 
bărbat. In mâna dreaptă tine un porumbel, atribut obişnuit pe mo= 
numenfele funerare, la femei, ca un ele1nent, mai ales în vren1ea res..
pectivă, pur decorativ. In stânga tine ciucurii cari atârnă din coiful 
pernei pe care figura noastră îşi reazen1ă colul. 

, 00oo~ oo@•ft 
00®o o ~oo~"0 
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Uitată în u1nbra chiliei, 
D0rin/ele'11 piepl /e:a strivii, 
Ca'n clipa din urmă să aibă 
Spre ceruri un drum Însorii. 

Aslfel a'n/eles ispăşfrea 
lntâiului nostru păcat. 
Dar dorul o chea1nă adesea 
Cu zvon din adânc depărlai. 

Trec anii ... ,5; via/a, ia juru:i, 
lncheagă adesea clipite, 
1n care seninele inimi 
TresalJă, surâd fericite. 

La gean1u:i, un fluture bale, 
O roşie floare de jar, 
s· aşează pe:o creangă 'nflo1·ifă, 
Din aripi bătând foi mai Tar. 

Din fundul vie/ii /recule 
ln freamăt sim/i1ile vin; 
Si'n neagra chilie coboară 
Triste/ea suspin cu suspin. 

O ! Doamne! de intri în ceruri, 
Dorin/ele' 11 piepl nimicind, 
De ce nu ne=ară/i veşn1c1a, 
Să Jindem spre ea suferind ? 

De ce, in lăcere şi umbră, 
Rămâi nevăzut Jufuror, 
Şi ochii ni=i furburi cu vraja 
Acestui pământ lrecălor? 
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Cu1n, oare, să /J·eci printr' o luncă, 
Cu inima'nchisă'n April, 
Când ori şi ce creangă fi=aru11că 
O floare, un flutur, un iril? 

Şi · cu,n să l e'nchini mănăsfirii, 

Când glasuri ie cheamă în crâng, 
Iar raiul din scor/a psaltirii 
Rămâne în ochii ce plâng? 

De este o lume eternă, 

In care noi iofi ne vom duce, 
Araiă=n&o, Doamne, o clipă ! 
Şi lofi, aplecafi sub o cruce, 

Sui:vo1n calvarul durerii, 
Primind răslignirea lui Chris/, 
C'un zâmbet sfruntând vijelia 
Destinului celui 1nai Iris!. 

Ca sufletul dus la răspânJii 

S' aleagă' 11/re două cărări, 

Cea aspră, ducând către 1'1i1e, 
Cea lină, spre dulci desi1tă1·i, 

De ce ne arăfi nun1ai v1·afa 
.,tlcesfor plăceri pământeşfl: 
Şi numai prin glas de Apostoli 
Lumina de=apoi ne.:o vesteşti? 

Adânc ie cuiremură gândul 
Că toiul sfârşeşte aici! 
Pe drumul durerilor, li·unlea, 
T rezii ca din vis, fi:o ridici, 

Priveşti lmprejurul tău viafc1 
Şi' n piepf răscohndu.::fi foi focul, 
J\1ai repede inin1a.:: fi baie, 
Cerându.:şi Î.n viafă norocul. 
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Te prinde un râs diabo/jc, 
Te=arunci în vâ1Jej ca furtuna, 
Te'mbală mireasma dorinţii 
Şi inima=fi vâjâie'nfr'una. 

ln fuga năvalnică, oarbă, 

Nimic nu mai vezi împrejur. 
Arar, îfi apar din vârtejuri 
Făşii insfeiafe de=azur. 

Târziu, când talazul fe=aruncă 
Pe fărmul tăcerii de lui, 
O voce le mustră amarnic: 
,, Ce câmă cu mine.=ai făcui ?" 

Să fie chiar glasul Tău, Doamne ? 
Să fie a Tale 1nusfrări, 
Că omul, în loc să se urce, 
Coboară pe strâmbe cărări ? 

De este'ncercare via/a 
Cu roze şi soare de Mai, 
Ridică o clipă perdeaua 
Şi=arafă.=Te'n veşnicul rai! 

Oricin: îfi simte puterea, 
Când şesul de iarnă ii sculuri, 
lntinzi aurilele lanuri 
Şi zarea o umpli de fluturi, 

Când, singur, în juru.=i, pământul 
Cu munfli, cu marea sbăluiă, 
Se'nvârfe în goluri albastre, 
Pe osia lui nevăzută. 

Dar, dacă adesea credinfa 
Ne,.-aruncă pe lespezi năuci" 
Gândirea deapururi se'nlreabă: 
Spre care tărâmuri ne duci? 
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Când lrâmbi/i de=aramă suna:vor, 
Vestind judeca/a de..-apoi, 
.$i smulse din somnul de veacuri, 
Veni=vor popoarele ,roi, 

Lăsa:vei să cadă, Siăpâne, 
Slrângându=i p e io/i la un loc, 
Pe unii surâsul nădejdii, 
Pe al/ii un v ifor de Foc. 

Ce rost vor avea, dup'aceea, 
Eterna gheenei lor/ură 

Şi..-Arhanglielii, sirajă deapururi 
La veşnica raiului gură? 

.'Şi, dacă' 11/rebările noastre 
Sunt slrigăle Făr'de răspuns, 
De ce ne dr1i apriga sefe 
Să sparge111 un zid nepălruns ? 

.ooOOOOO(iito. 
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Grigore Sălceanu 
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RECENTE ACHIZIŢII ARHEOLOGICE 

Luna Noembrie s'a ară tat dela tnceput fructuoas:ă : au fost des-=' 
coperite în Constanta şi au intrat în Muzeul Regional al Dobrogei 
două fragn1enfe valoroase : unul epigrafie, aliul arhiteclonic. 

Fig. t 

TEA.A.i'du>N A A 
NECTH.CANIPAC 
T AwlOC K.A.lAliIA 
l'OCKAlABP Aroc 
IT.\TPI lt.iiwA.rrTA 

PANwTETE 
OTl 

TE[ 

I. Frag111ent din partea superioară a unei stele de caJcar slab, 
înalt pe stânga de 0,56 m., pe dreapta de 0,77 n1., lat de 0,55 ,n. 
ş i gros de 0,1 9 111 .1 găşit cu ocazia unor săpături de canalizare pe 
SJr. Daciei coif cu Str. M ihai V iteazul şi trecut în inventar sub 
No. 226. (Frg. 1). 
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Pe pariea de sus a s.telei funerare e sculptat un f,onton, înalt 
de 0,22 tn.,- a cărui 1nargjne de jos formează corp con,un cu ca„ 
dratura inscriptiei - cu două aeroterii, de o parte şi de alta, fără or: 
11ament interior, avâl'ld în fată câte o excrescenţă pe cele două laturi 
care se întâlnesc în vârful frontonului. In mijlocul frontonului e o 

rozetă cu şase foi închisă într,un cerc. 
lnscriplia greacă, încadrată de un chenar cu profil s"implu, se 

află pe fata adâncită a stelei funerare. Cuprinde opt rânduri, dintre 
care prin1ele pairu foarte bine păstrate, iar celelalte frej numai o parte, 
aceea din dreapta. Literele, citete, însă rusti.ce ca forn1ă şi gravare, 

Fig. 2 

nu păstrează aceeaşi înălti 1ne, variind dela rând la rând şi chiar în 
acelaş rând, ca - de ex. - în r. 4: primele litere au 0,03 111., ul: 
ti111ele 0,024 m. Literele nu prezinfă ligaturi, dar n'au forn1ă con: 

staniă : w e făcut în trej feluri. 
Pentrucă fac numai o presen/are a n1a1erialului intrai recent în 

Muzeu, rezum consfalările în nota că monumentul acesta funerar a 
fosi ridicat de IP AC11AMOC, AtllAfOC şi ABP .A.TOC tatălui lor, 

ţ l ~, 
1to:-tp~ wltr. 

Il. Fragment de epistil, de marn1oră albă cu dungi vinete, lung 
de 0,60 m., înalt de 0,36 111. şi lat de 0 1 18 ,n., găsit în urma unor 
.săpăfuri pentru construcţia actualei Vile Popescu, de lângă Rest.au: 
raniul Dor Mărunl, din Anadolcbioi, desigur în aşezare secundară*). 
In timpul din urmă a servit ca prag la o casă nou construită. 

*) Fragmentul a fost găsit acum 25 de alli de Ioan Pop1,scu, proprietarul vilei 
azi decedat. D,I Dumitru I. Popescu, fiul proprietarului, spune că fragmentul e pro.
venit din alt loc ; precis nu ştie de unde, îns1i toi din raza oraşului Constanta, 
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Se deosebesc, la frag1nentul acesta, patru registre, al cincilea 
fiind prea îngust şi prea ros ca să poată fi menfionat prin ceva. 

:Registrul 1uedial - cu tofu! neted şi uşor cu rbat, acum diforn,at 
de izbifuri şi tăieturi - e limitat deasupca de o linie de profil şi de 
o friză cu fo·i de acanihus bogat stiUzate, iar dedesubf de aite două, 

registre, unul cu n,otivul şiragul ui de ove, altul cu denticule. 
F ragmenful acesta arhitectonic ornaJnen tal, im portant ptio 1nă.,. 

esfria cu care a fost Lucrat ş i pe care o eviden ţiază ca document ar.: 

fistic, făcea probabil parte din epistilul unei clădiri publice sau dinlr'un 
fru1nos templu fomitan. E coinparabil cu alte două fragmente de epis: 
tilii găsite de V. Pârvan, toi în Constanta, şi publicate în Desco: 
e_en'ri 11ouă in Scyfhia Minor (pp. 23-25, fig. 8; pi. IV -fig. 2 ; 
pl. -V -fig. 1) precun1 ş i cu fragn1entul arhitectural, descoperit în 

Carsiun1, despre care scria : · 
,,ln adevăr arta superioară pe care o documentează acest res=

pectabil bloc de marrnoră sculptafă... e un semn că vechea aşezare 
rornană de aki a fost, nu numai djn punct de vedere n1ilitar şi eco=
non1ic, ci şi cultural, un centru iu1poriani la Dunăre,- că anwne, pe 
drun1urile numeroase ce se adunau rn mănunchiu aici, dela Ax.io"' 
polis, Tonii, Histria şi Troesmis nu veniau numai oameni şi bogăfii, 
dar şi înrâuriri şi forme artistice. , Odată cu vinurile dela Rhodos, 
aduse pentru desfătarea bogătaşHor, veniau si blocuri de marn,ură 
run insulele greceşti, ori din Asia, sau din Grecia, pentru a îtnpo"' 
dobi clădirile publice de aici, întocmai ca în centrele înfloritoare dela 
1VIare, in Callatis, T 01n i şi I-Iisfria". 

Stilul frag111entului - cun, arată Pârvan penlJu cele trei frag::: 
mente de mai sus - indică sec. II d. Cr., epoca Antoninilor, când 
oraşele run Scythia M inor „se întreceau în clădirea de tem ple şi mo-= 
numente publice de piairâ şi de n1arn1oră, în cinstea zeilor, tmpăra.:

filor şi binef;icătorilor provinciei''. 
m. Un mormânt din lespezi. Către sfârşi1ulluaei Agust, anul acesta, 

s'a făcut o descoperire arheologică în curtea Regimentului 34 Infan: 
terie din Constanta. Soldaţii, săpând în fundul curfii regilnentului o 
groapă pentru gunoi, au dat peste un mormânf făcut din lespezi n,ari 
de piafră, aşezate direci pe pământ ş i dispuse în forma unei cu.fii 
paralelipipedice. Deast~pra celor patru lespezi laterale, care formau 
perefii cutiei, se aflau alte frei lespezi, aranjate una lângă alta . Pă.,. 
tnântul dela baza 1nonnântului era uscat şi bine netezit. 

Săpătura aceasta, făcută cu scopuri practice şi imediate, a ză,... 
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dărnicii cercetările care se puteau fac;e . După informaţiile culese dela 
soJdatîi săpători, am putui afla câteva indieii vagi despre un schelet 
- d:in care n'aru văzut decât putine oase ş i acelea sparte şi împrăş ... · 
tiafe - şi despre o seamă de cioburi din vase de lut ars şi de sticlă„ 
din care însă ~m găsi t numai două irei. Nin1ic despre pozitia în care 
a fost găsit scheletul. 

Este a doua descoperire de care nu se ştie nimic precis, in 
afară de locul n1or111ântului şi înfătişarea lui exterioară, după aceea, 
de acun1 câjiva ani dela Regitnentul 13 A rtilerie. 

Ioan Micu 
Conservatorul 1'1uzeului Dobrogei 

Constanta 

D. M . Pippidi, 1n jurul stelei lui Asclepiades din T omis. Re~ 
vista Clasică, Ton1. VI-Vil. Bucureşti, 1934-1935, pp. 168-180. 

Interesul arătat stelei funerare cu No. 61, din Muzeul Regional 
al Dobrogei, s' a fixat nu atât asupra bustului feminin din partea 
de sus a n1onumentului sau a inscripţiei înseşi, cuprinzând nu1nele 
copiilor Flavia A quilina şi Iulius Augurinus ai lui Asclepiades, n1orti 
prea timpuriu, - cât a părjii de mijloc, unde, într' o încadrare drept: 
unghiulară, sunt sculptate două 1nâni cu degetele desfăcute şi cu 
podul palinelor către privitor, înhe ele cu dedicatia ' 1

Hp(l)OL x{}ov[ot~. 

D..-l prof. Sauciuc.e-Săveanu, interpretul dintâi al stelej, a vorbi! 
în două rânduri despre simbolul acestor mâni ridicate : prima dată, 
la Congresul Naţional de }\ .rheologie şi Numisn1atică djn 1934, în 
comunicarea ,,Semnifica/ia mânilor ridicafe în reliefun"Je greco= 
romane« ; a doua oară, în stud iul publicai de )\nalele Dobrogei pe 
1934 „ O sfelă funerară cu inscripfie şi cu paln1ele deschise în re„ 
Jief din 1'omjs::Consianfa". Io a1nândouă, simbolul celor două paln1e 
era legat de două sensuri apropiate : in,plorare şi irnprecafiune. 

Recenta Lucrare a d"Lui D. M. Pippidi, asistent la Universi"" 
fatea din Iaşi, face o investigatie nouă, pornind dela însuşi rezultatul 
atins de d=l prof. Săveanu, pentru a dobândi „o preciziune supli-= 
n1entară" . Concluzia că cineva a puful să pricinuiască moartea co"' 
piilor, ii îndeamnă pe d"'l Pippidi să=! afle şi să:I precizeze pe acel 
cineva : 

11
E vorba să ghicim către cine se va fi îndreptat gândul lui 

Asclepiades atunci când, în fata morfii nefireşti a copiilor săi, du.:1 
rerea lui de părinte a simjit nevoia să. şi:o explice" (p. 171). 

P eniru d-=I Pippidi chestiunea aceasta prezintă două posibilităfi 
de solu1 ionare aproxin1a1ivă a simbolismului mânilor ridicate. 
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1. Revolta defumctului sau a părintelui contra zeilor răi şi ne: 
<lrep1i - iniquis - cad au pricinuit disparifia prea din timp a Hnor 
fiin te nevinovate, ca o înrâurire a dualism.ului iranian asupra păgâ• 
nismului grec şi ro1nan din sec. II-ID. 

2. Credinţa despre demonul ucigaş al copiilor, acel BcioKo:voc; 
-oC'i{!,1-(l)V, vrăjitor şi duh cu ochi răi Jo stare să răpună numai cu privirea . 

„ Consider neîndoios, scrle în final d..-1 Pippidi, că pi-otestul 
lui Aselepiades purcede din convingerea despre infervenfia fatală a 
.unei divinităti răufăcătoare '.' . 

0000000~0 . -. . ..- . 
~000000° 
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l1~ABULĂ 

ln glod se lăfăia porcimea 
Şi.=ades cu râtul atingea 
Piciorul unui cal cu pielea 
Lucioasă ca o catifea. 

Ci nu odată ridicându.:1şi 
Potcoava scânteind în soare, 
Frtunosul cal s imtea ispiia 
Să dea- în porci şi să-=i doboare. 

Dar căutând spre ei cu milă, 
Tertându:i, îi cruJa într'una 
Şi=ades, spre a uita băltoaga, 
Pri\'ea tăcut, în noapte, lLLna. 

Se minuna cun1 de se poate, 
S ub bolta cerwui înaltă, 
Atâţia porci să rabde Domnul 
Şi-=-atâtea stele laolaltă. 

Se tot trăgea în coltul şurii , 

Dispreţuind tărâţa lor ; 
Mânca doar fân curat din iesle, 
Bând apă clară de izvor. 

Trecură zile fără nu1năr. 
In coiful lui uitase tof. 
Când , într'o zi, doi ochi de scroafă 
Cu capul rezemat de,,.un ciot, 

Asupra lui se pironiră ; 
De..-w1 foc sclipea pupila-i ştearsă ; 
De ură 'ntâia oară scroafa 
Până' n adânc simţi că= i arsă. 

1,/!lnnlcle Dobrogei", XVfl. 
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Cu un picior atinse burta 
Celui mai mare dintre porci: 
- ,,Prietene, de vrei, o clipă 
Spre fundul şurii să te 'ntorci. 

_Ce văd, din cale..-afară..-mi pare: 
Un cal, mai negru decât smoala, 
SJând numa'n colţ, de noi departe, 
Cutează să-=-şi arate fala". 

Cu greu urnindu.,.se din locu-=i 
Şi sprijinit de porci vre..-o zece, 
S pre mândrul cal, în fundul şurii , 

Jşi lunecă privirea:i rece. 

Apoi, cu glas domol: ,,O gloabă! 
Dac'a fugit de prinfre noi, 
L..-o fi durând nobleţea noastră". 
Şi iarăşi adormi 'n noroi. 

Atunci, din baltă se ridică 
Un porc gen1ând : .- Ştiţi voi cumva, 
A cui e gloaba asta neagră ? 
A calului ce ne plimba 

I mpărăfeasca noastră ladă 
Din târg în târg, din sat în sat, 
Până când zilele trecute 
La poarta curţii ne:a lăsat. 

Aşa că, mult să nu vă mire 
J?e ce rămâne 'n colt fricos, 
Când ştiţi pe tafă:său ce este : 
Un cal de muncă păcătos. 

De stă mereu aşa departe, 
Se simte isgonit de noi" ! 
Şi mulfumifi ş i porci şi scroafe 
Adorm cu râtu] în noroi. 
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A des, când ocoleşti cu silă 
Un grup de oameni anumit, 
Nu spun că te fereşti de dânşii, 
Se laudă că te.:rau gonit. 

Şj d-e fi"'au fost plu2ari strămoşii, 
Sau nişte bieţi meseriaşi, 

ln îngâmfarea lor de trântori, 
Lovesc în ei ca njşte laşi. 

00000000000. 

• 0 ooot'oooo 20 

Grigore Sălceanu 
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DELA BĂTRÂNII DOBROGENI 
Culegeri de Titus Cergău 

I. Românii din Caucaz. 

. .A.păi, nu ştiu prin ce an să fi fost rezbelul a~ela dintre Ruşi şi, 
Turci. Pe vren,ea când Dobrogea noaslră era sub Turci, - ne po: 
veslia bunica-, a trecut 0 1nare oaste prin jud. Brăila spre valea 
Siretului. Când au poposit Turcii şi 'n satul nostru, la vadul Şeicii 
lângă Bereşti, nu departe de Dunăre, se înpriefen1se un ofiter arab cua 
bunicu:n1eu. )\u băut catel~ .î1npreună şi au fun1al 0 noapte întreagă ; 
şi la fiecare vorbă ofiferul arab ofta din băerile inin1ii zicând : ,,Să:n1i. 
ajute Dun1nezeu, Radule, să 1n'ă mai înforc înapoi sănătos ; dar tare 
nu cred, că tare suni n1t1lfi şi sălbaleci Ruşii aceia '

1 
! 

Şi nu s'au n1ai întors, nici Turcii şi nici ofiterul arab. Că, 'ci.:că 
Ruşii s'au dus în susul.Siretului şi au ridicat de acolo şapte safe de 
Ron1âni, pe cari nu se ştie unde puslia i:au mai dus. Totodată au, 
schin1bat şi cursul Siretului, aşa fel că Turcii au trecut vadurile pe· 
uscat . ..L\poi, după ce i:au n1ai lăsai să se apropie de annata lor, au• 
dat Ruşii piep! cu Turcii într'o luptă plină de moarle. Ruşii atacau. 
cu urlete sălbatece până ce i=au pus pe fugă pe Turci ; iar când. 
·n1u~in1ea acestora a dat să fugă spre vaduri, atunci Ruşii au rupt 
stăvilarele şi s' a înecat atâta turcin1e, încâ! se făcuse punte d'e trupuri 
de o/\n1eni şi dobitoace în albia Siretului. Nici arabul nostru nu s'a 
n,ai întors din lupta asta năprasnică. 

f-lei, şi poate s~ tot fi trecut de aJunci vre-<'O sută de ani, dela 
acel prăpăd, când la 1917 an1 fost silit să fac transporturi pe Marea 
Neagră, dela Sevastopol la Batu1n. La Batu1n, după ce terminai cu 
s·erviciul, n1'an1 coborât cu un camarad p1e cheiul podului şi 1nă plimbam. 
pe acolo, prin fata debarcaderului. Şi numai i ată că se apropie de 
noi un soldat sovieJic şi ne întreabă pe ron1âneşte. că de unde suntem? 
Vezi că ne auzise vorbind în li1nba noastră . I-=-an1 răspuns că su11fe111 
Români din Ro1nânia, iar el ne=a spus că este Moldovan. L..-a1n Îll-" 

trebat atunci că din ce loc este venit? - ,,Apoi, trebuie să fim de 
prin Moldova, de ne zice1n noi l>1oldoveni", răspunse el. Şi ne..-a n1ai 
spus că nu tin minte ei din ce timp vor fi venii părintii lor pe aici, 
dar că a înţeles dela bătrâni, că din vremea unui n1are şi crâncen 
rezbel, care s'a dat lângă o apă de lângă „I-Ialafi", de unde au fost 
ridicati ei ca la vre:o şapte safe şi aşezafi de Rus prin părfile Ba..,.. 
hunului. .Ş i ne-=-a n1ai întrebat oşteanul dacă „1-Ialafii" este pădure sau 
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„borod" (= oraş).' S'a mirat când i=a1n spus că Galafii este un oraş 
mare şi fru1nos. Şi ne.:a 1naj spus că din cele şapte sate Vin ite, hăt 
-de departe, din spre ,,soare~apune", s'au ajuns acu1n vre=o 14 sate 
numai d.e Moldoveni, cari îşi vorbesc limba lor şi au voie s'o poarte 
şi prin Ş<i:oli. Ba, ce m'a 1nirat tare n,ulf, a fost că fac şi horă mol.: 
dovenească în satele lor. Şi mai spunea Moldovan ul : ,l Ba să vezi 
n1ata, că noi avem ş i 1:111 cânlec cu vorba I-Ialajilor aşa : 

Pe drumul lialajilor 
Vine mândra fra/i(or. 

An1 râs eu bucurie de cântecul lMaldoveanului bolşevic clela 
Batun1 şi=n1 i pare rău că nu ţin lninte de cât aceste două versuri. 
Am ,nai sfat puti11 de vorba şi apoi ne:a1n despărtit, reamintindu.:mi 
povestirea bunicii niele, Tudora Radu Capră, de 80 ani, care î111i 
vorbise de cele şapte sate 1noldoveneşti ridicate de Ruşi din calea 
Turcilor. 

Auzită dela O. Dumbra,·ă din sal. Brătianu, jud. Constanta 

Il. Comoara din ,, [nsula fără nume". 

I. Insula aceasta, aflătoare în lin1anul Taşaul şi denutniia de d.:L 
prof. C. Brătescu, în1r'o lucrare a sa geografică „Insula fără nume" 
- deoarece n'avea nici un nume-, se ştie că a fost botezată de noi 
„Insula C. Brătescu" în urn1a unei slujbe religioase şi unei serbări 
organizate la fata locului. 

111 lin1puri îndepărtate, spun băJrânii, această insulă era locuită 
de nişte călugări, cari trăiau aci retraşi de lun1e1 ca nişte schin1nici 
într'un ostrov încunjurat de ape. Vorba vine „ca nişte schimnici" I 
Călugării aceştia aveau in iJ1sulă ş i o casă de piatră, anun1e spre 
marginea din spre Lnrninita ( = Şahn1an), adecă spre răsăril-=n1iază..
noapte, unde se 1nc.1i cunosc până astăzi pietrele scorn1onite şi im..
prăştiate din temelie. 

Călugării aceştia se ocupau cu nobila meserie a furJului la drun1ul 
n1are şi adunau ba oii în insu la, unde ii ascundeau într' un loc şf il,lf 
nun1ai de ei. Aşa au adunat ei o co111oară nu1nai din bani de aur şi 
s'aw legat ei cu bleste1n ,nare şi jurăn1ânt, ca nici unul să n'o scoată 
singur din pământ, ci, de cât aşa, ,nai bine s'o scoată un strein. 
Mai târziu călugării aceştia s'au in1prăştiat, fiind unnăriji de stăpânirea 
din vremea aceea. Pe atunci nu erau sate în jurul limanului şi de 
aceea 11it11eni, până hăi târziu, n'a răscolit păn1â11tul în ostrov, ca să 
dea de ton1oară . Dar nici 111ai apoi, când s'au ridicat satele in jurul 
ghiolului, nimeni n 'a putut da de ea, de şi au fost destui tari să cerce..-
teze locul. • 

Auzil.i dela Vasile Foca din N:ivodari, bătrân de 64 ani. 

2. Altă legendă. Se zice că la podul Taşaulului de peste părâu 
Casin1cea, trei tâlhari au jefuil pe vren1uri . poşta turcească ce venia 
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din spre Babadag şi se îndrepJa spre Constanţa, Balcic, Varna, 
$taml:iu1. Hoţii, după ce şi..-au u1nplut poalele manialelor cu lirele âe 
aur prădate, s' au urcat într'o barcă şi au vâslii în largul ghiolului 
1' aşa ul până la o Insulă clin mijlocul apei. Aici au îngropat con1oara 
astfel : au pus galber,ii îl1 nişte dăsagi, apoi au învelii dăsagii înir'o 
muşan1a i după aceea au săpai în insulă trei morminte turceşti ş i au 
pus comoara într'unul din ele; apoi au dat ţărâna la loc, au ridicat 
nişte pieiroaie mari deasupra şi altele mai n1ici lmprejur, ca să ·se 
creadă că în adevăr sunt mormi1'1te 1urceşfi şi în urmă s'au legat cu 
jurământ ca 1nai bine s'o scoată un om străir, de cât unul singur 
dintre ei, fără ştirea celorlaJti. Şi s' au despărţit. 

După pujină v1eme, poterile turceşti i..-au prins pe hofi şi i.,.,au 
trimis la Sultanul ca să.:i pedepsi'ască. Pe druru au n1urit doi dintre 
ei, aşa că n1i1n1ai unul ,a fost în.ten1nitat pe via jă în temnija Sfan1hu..
luiui. Acolo boţul a făcu.I cunoştintă cu un alt Turc, care„şi făcea 
osânda pe o durată mai scudâ de timp şi care, din întâtnP,lare, era 
toi din Dobrogea . Şi 1-=a întrebat dacă nu ctunva are cunoşfinfă des: 
pre un ghiol din Dobrogea, căruia ii zice rfaşaul şi despre o insulă 
din el. Acela i..-a răspuns că da. A,tunci h0ful cu comoara !:a în.: 
demnat ca, de'ndaiă ce va scăpa din închisoare, să se ducă în acel 
0sfrov ş i să sape în cel n1ai 1nare 1norn1ânt, căci acolo e 0 comoară 
de lire turceşti şi s'o ia dânsul, căci el nu mai are nădejde s'o n1ai 
vadă, ci..-i vor puirezi ciolanele în ten1nita aceasta . 

Aşa s'a şi întâ111pla1. Turcul cel tânăr, după ce,,şi ispă·şi pe: 
deapsa, hăt n1ai spre băkâoete şi..-a adus aminte la sărăcie de vorbele 
tâlharuJui din fenu1ifă şi a venit în Dobrogea, tocmai în satul Palazul 
Mic ; însă oricui isforisia această poveste, îi râdea în nas, făcându=! 
,, bătrân nebufl". Şi a plecat bătrâuul fără ispravă iar la Stam bui ; 
iar comoara se zice că încă se află. în i nsulă ... îşi tennină poves..
firea cu un zân1bet d l A . Călinescu, pensionar, fost revizor la Pes=
căriile Sfatului, care ar fi stal de vorbă cu acest 'I urc în satul P alaz, 
dar de ! i.:a uitat numele de atu11ci . 

Trânta lui Gavrilă. 

Se zice că un Paşe făceJ odată o nuntă ,n1are la Tulcea. Era 
()biceiul la nuntite din „ Turceasca" (= Dobrogea) să se facă „peh..
livănie" (= întreceri voiniceşti, lu; te). La această pehlivănie un harap 
.cât o namilă trâtdise o mulfime de alfi pehlivani· renu1nifi şi acwn 
sta trufaş <::·ă n'are cu cine se 111ai măsura . .Atunci un cioban, Ga: 
vrilă Coman, care haiducea prin Dobrogea şi era de pe la Răşinari, 
ceru voie Paşei să se trântească şi el cu harapuJ. Paşa îl învoi, căci 
ii cuJ1oştea .. Gavrila se repezi spre pehlivan; dar acesta îi spuse să 
se ungă n1ai întâi şi eJ cu undel-emn, c'aşa era obiceiul lor. S'a uns, 
aşa dar, şi Gavrilă şi când 1ni ti.:-1 înşfăcă odafă pe harap, măi tată, 
şi mj ţi.::11 ridică în sus şi n1i fi.:1- trânti în pământ, Doamne I, de a 
rămas pehlivanul îneremenit pe loc „ Minteni" Gavrilă începu a..-i 
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rage palme ca să ... } frezească. S'a trezit harapul, dar de supărare 
mare umbla cu nişte prieteni ai lui să ... J taie pe Gavrilă cu iataganele. 
Noroc de Paşa, care i.:-a zis: 

- De ce te suped, bre, pehlivane? Nu te gândeşfi fu pe câţi 
i.-.aj trântit şi nici unul n' a u1n blat să te taie cu iataganul. 

Vezi că harapului îi părea rău n1ai mult de palmele pe care le 
primise şi de galbenii Paşei, cari 1recuseră în chimirul _.lui Gavrilă . 

Aşa erau obiceiurile pe atunci la nunţile turceşti în „ Turceasca". 
Mai târziu, când sa moară bietul Gavrilă, fare mult s'a chinuit, 

căci îl umpluse vi.ern1ii pentru blestemăfiile şi cruzimile lui, pe care le 
făcuse ca haiduc. 

In tinerefea lui, acest Gavrilă era fecior voin ic şi fare ambiţios. 
Pe când îşi făcea armata la Sibii, a svârlH pe fereastră pe un ser: 
gent de ai lui, care numai doar că glumise cu el, când 1.-.a atins cu 
cureaua peste s pate. G'8vrilă, nici una nici două, l.:a prins de turul 
pantalonilor şi 1..-a aruncat pe gea1n. Văzând apoi că a făcut moarte 
de om, şi-=a luat arn1a cu el ş i a trecut n1unfii în Ţara Ron1ânească, 
iar de acolo a trecut în „Turceasca", c'aşa„i ziceam noi Dobrogei. 
Aici, în Dobrogea, Gavril ă_ ajunsese spaima r>1ocanilor şi mai ales a 
Tălarilor, cu jafurile şi cruzitnile sale. Se zice că nici glonţul nu se 
prindea de el. Doar prindea gloanţele în paln1ă şi le arunca înapoi 
spre ăia cari .... l puşcau. 

L..-arn cunoscut şi eu pe acest Gavrilă . P e alunei avean1 12 
ani şi 01ă aflam în Răşinari, când a venit la noi Gavrilă şi=! înden1na 
pe lata să 1neargă cu el în Turceasca, căci, spunea el, vrea să scoată 
o coo1oară de galbeni îngropată sub cişmeaua din Babadag. Tatăl 
n1eu nu s'a dus şi rău i.-a mai părut, căc i s'a auzit că un văcar ar 
fi dezgropat..-o el n1ai apoi. 

Culeasă dela moş Petre Licoi, de 76 a11i, din Sibioara, jud. ConstanJa . 
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PROFESORUL ION BORCEA 
FONDATORUL PRIMEI STAŢIUNL ZOOLOGCCE 

MARITIME DIN ROMÂNCA 
(1879-1936) 

In sarn zilei de 30 Iulie a închis ochii pentru totdeauna, pe 
pămâniul Dobrogei, doborâi fulgeră'for de o septiceLnie căpătală la 
masa lui de lucru, profe$0rul Ion Borcea dela Universifalea di11 Iaşi, 
fondatorul Sta/iunii de Zoologie maritimă dela Agigea (jud. Con.:
sfan/a) . 

Savantul ieşan, cunoscui în cercurile şfiinfifice din Apus prin 
numeroasele sale lucrări de Zoologie publicate în lin-1ba franceză, 
moare Îa vârstă de aproape 5r ani, în plină maturitate şliinfifică şi 
în fn1prejurări atât de /J"agice, care ne fac să deplângem mai mult 
dispa.rifia sa. 

Profesorul [. Borcea a văzut lu111ina zilei în satul Buhoci din 
judeful Bacău, la 13 Ianuarie 18c9. 

Studiile secundare le.:-a făcui la la.~i, la Liceul lnfernal1 fer: 
n1inându:/e în anul 1897. După bacalaureat s'a inscris fa facultatea. 
de .';liin/e din ]aşi~ uJJde a avut ca prc•fesori pe regrefa/ii P. Pani, 
Stravolca, Dr. L. Cos1novici şi pe dd. P,1ul 13uior, V. Bufureanu, 
Alex. Popovici, A . Obregia. ln anul 1900 îşi ia licen/a in .$tiinfe/e 
Naturale cu d..-1 Prof Paul Bujor dela c,1re a primii inifiarea in d..,= 
menju] Zoologiei. 

Inzesfraf cu fru1noase califăji suffeleşli, perseverentă, fena cifafe 
şi o putere de muncă curn rar se înlâlneşle, tânărul licen/iaf, după 
un seuri stagiu Î11 laboraforul profesorului P. B ujor, esfe Jrimis , ca 
bursier al fondului „Adamachi" , să:-şi co11ti11ue sludiile la Paris. 
A ici el unnează cu1·surile finule la Sorbona de 1naeşlri ca G. Bo11nier1 

E. Haug, Yves Delages şi a/fii. 
După o muncă încoTdală pe patru ani in fabr;,ralorul raarelui 

biologisf Yves D elages, 1. Borcea işi frece, cu deosebii succes, in 
Decembrie 1905, doctor;;,tul În Ştiinfe Na/urale cu /ucraJ"ea : Re,.. 
chere:hes sur le Syslemc uro:genital des Elas1nobranches, in ca1·e el 
-aduce o conlribu/ie remarcabilă la studiul morfologiei aparatului renal 
dela vertebrale. 

Despre această lucrare - rămasă clasic<"1 - profesorul său şi 
preşedintele con1isiunei de teză zice în rapoTfu/ său :, ,,Mr. Borcea 
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Profesorul Ion Borcea 
1879- 1936 
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est arrive a re-soudre d 'une fac;:on qui sernble vrairnent definitive la 
pluparl des probleu1es rclatifs -â la quesfion abordee par lui. ... C'esr 
un travail qui restera et da tera" . 

După obji1zerea gradului de doctor şi Îu urma sfr'ălucilelb1 
~tudii făcute la PaJ.·is, la S ta/iunea biologică dela Roscoff şi la cea 
dela Banyuls.,,stir;_NJer, I. Borcea se reinloarce la laşi, unde la 17 
Mar/ie 1906 este numii co11fere11par de Zoologie. la an1:JI 1909, el 
îşi sus/ine examenul de abili/are ca doeenf ia specialilalea Z oologie, 
iar în ziua de 1 Aprilie 1912 este reto1nandaf pr0Ieso1· iiiular de 
Zoologie la Faculiafea de Şti'inje din laşi. Ca profesor , nu nun1ai 
că a ilustrai catedra sa lirnp de pesfe 35 ani, dar a confribuil la 
progresul şliin/eî româneşli, publicând nurperoase sludi i asupra di.c 
verselor grupt: de anhnale· care alcăiuesc fauna ferestră, de apă dulce 
sau marină a ţării. A cfiyifalea şfjin/ifică din ultimii 3 ani se referă„ 
mai cu san1ă, la studiile întreprinse de el asupra Faunei limanelor 
din Sudul Basarabiei, a'svpra faunei sisien1uhii lagunar Razim şi' 11 • 

special asupra faunei litorale a Mării Negre. 
lncă înainie de fondarea Slafiunii de Zoologie marină dela 

Agigea, al cărei dir:eclor a Fost Jimp de pesle JO ani, profesorul 
Borcea er:a urn1ăril de problema faunei relicte din limanuri şi de 
problen1a provenienfii faunei M Neg1·e. 

ln specîal dela crearea acestei sla/iuni, adică dela 1925 in-= 
coace-, el a intreprins o serie de explora/ii în M. Neagră şi, tu n1ij-= 
loace ,nai 1nu/J decfit modeste, a reuşit să colecteze un imens ma" 
tei-ia! faunisiic, pe care a'a mai avui norocul să=-/ vadă studiai şi 
publicai. 

Rezultatele acestor cercefări au Fost consemnate în revista 
Annales Scienfifiques de J'Universite de Jassy, revistă care a ieşii 
până acun1 sub îngrijirea sa şi pe care el o făcuse să pătrundă în 
cele mai indepăti?Jle centre ş/iinfilice din lumea î11freagă. 

De asemeni, o aliă revistă ieşană, Revista Ştiinfifică „ V. A 
dan1achi 1

' a fosl publicată la începui sub direc/ia profesoruiuj Borce 
şi s' a bucurai pânli astăzi de colaborarea sa. 

Ca on1, profesorul Borcea era un caracter rectiliniu, un adversar 
implacabil al fransacfiilor şi, cu foaie asperităfile aparente ale lem=
peran1e11lului său, era un suflet bun, gafa Joldeauna a ajufa ele1nen.c 
tele muncitoare. El însuşi un mare ,nunei/or - care nu şi"'a permis 
niciodaiă o clipă de răgaz - a Înconjurat loldeauna manifeslările de 
muncă ale 11u1neroşilor săi elevi. Cu pereseveren/ă şi cu Jenacifale 
a reuşi/ lofdeauna să ducă la bun sfârşii tot ceiace inlerprindea. 

Lucrările sale au {osf .publicale în diverse periodice străine sau 
române pdntre care : Bulletin de la Sociele zoologique de France, 
A rchives de zoologie generale et experimentale, Con1ptes rendus de 
I' Acaden1ie des Science~ (Paris), Comptes r.endus de J' Academie deS
Sciences de Rounu1nie, Bullelin de la Societe scientifique et n1edi= 
cale de I 'Ourst (Rennes), Acadernia Română, Publicaţiile fondului 
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„V. _l\da tnachi", Annales scientifiques de l'Universite de Jassy, Re.:r 
vista şJiintifică „ V . .l\dan1acbi ", A.rchivio Zooloiico italiano. etc. . 

Daiorifă merilelor sale, numeroase socielă/i savante române şi 
străine l:a,u nu1nărat printre membrii ei. Profesorul I. Borcea a fost
membru fondator al A.cade1niei de Şfiinfe d in România, ,nembn.:r 
corespondent al Acade111iei Române, n1e111bru Jjfular şi preşedinte 
de onoare al Societăfii Zoologice a Fran/ei, m embru corespondent 
al Muzeului de f.storie Na/urală din Paris, ele. 

Erarl1ia socială a urcaff:o pân.ă la treapta de ministru al in= 
slruc{iei publice, în care caii/ale precum şi ca director al Muzeului 
de Istorie Naturală din Iaşi, a reuşit să înzestreze cu numeroase 
colecfiuni şi să reorgan izeze acesl muzeu . 

Ca fonda/or şi director finip de peste 10 ani al S ta{iunii de 
Zoologie 111arină dela Agigea, a reuşit să pue la îndemână cerce: 
tăiorilor din /ară sau din străinăiate, un insfiful chemat să joace un 
mare rol în viitor, precun1 şi o valoroasă colecfie de animale aparr 
linând faunei bentonice a Mării Negre. 

Crearea aceslei sta/iuni coastitue poale cel mai a1are iiflu de 
111erif al profesorului Borcea. Stafiur,ea de Zoologie dela Agigea este, 
peniru {ara noastră şi pentru Univer :ifalea din laşi, ceiace este, de 
pildă, Stafiunea biologică dela Roscoff pentru Fran/a şi penin, 
Sorbona. 

Lupta eroică pe care a dus=o el penlru ,nen/inerea acesfur 
aşezăn1ânl inlen1eial de el dar ar11eninfa l din foale păr{ile de va=
lurile vremilor în care trăim, frebue să fie un indemn şi o pildă 
pentru urmaşii săi „s.inguri În stare - cum spune un nafuralisl, fosf 
prieten al său - de a pune în valoare cu devofamenf şi pietate 
imensul 1naterial adunai acolo" . la1· ,,păstrarea inslifuiului in con: 
difiile Jn care a fost iniemeiat - 111ai bine zis cu scopurile pentru 
care a fost creiat - şi continuarea activităfii lui prin elevii şi ur: 
n1aşij naiurali ai fondatoru lui lui trebue să fie considerată ca Iesla" 
menful ştiinţific al marelui dispărut". 

Cariera ştiinfifică a profesorului Borcea se apr0piase de punciul 
său .culn1inanl, când a fosf atât de brusc curn1afă . lnvifaf de uni"' 
versifă/ile franceze, anul /recul în luna Mai1 profesorul Borcea a fi: 
nul o serie de conferin/e asupra faunei Mărei Negre, asupra fau nei 
de penetra/ie din limanuri, asupra insecielor vătămătoare din Ro: 
111ânia, la S01·bona, la Societatea Zoologică a Fran/ei, apoi la Uni,., 
versilă/i/e din Lyon, Grenoble, 1.Vfarseille, Jvfonlpellier. 

111 şedin/a dela 26 Mai 1935, consiliul p1·0J'esoral al Univer: 
silă/ii di11 Monfpellier ii decerne litiul de Doctor honoris causa, cin: 
slind prin aceasta munca Încordată a unei vie/i de om . şi lolod.ală 
/ara întreagă. 

Prin dispari/ia alâl de lin1purie a p rofesorului Borcea, şfiinfa 
românească a pierdut pe unul dinlre cei mai aleşi reprezenlan/i ai 
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-ei; universila1ea Mihăileaoă a pierdui un erni11e11I p1-...1fesor; f~ra, 
JJ€ u11ul din cei mai v1·e<inici fii ai ei. 

Profesorul Borcea a fost î11mornrânlal la R·acova, în jude/ul 
Bacău, în ziua de 2 August, deplâns de fofi prietenii şi colegii săi~ de 
sătenii din acea parfe, de familia sa zdrobiiă de durere. 

Şi astăzi octogenara sa 111a1nă îl plânge pe al său fiu iubit. 

LISTA CRONOLOGICĂ A LUCRÂl~ILOR 
PROFESORULUI J. BORCEA 

1. Sur la glande niâa111entaire de ['oviducte des E las1nobranches, în 
C. R. Acad. des ScÎences, Paris, lo111e 138, pg. 99-10 l. 

2. Des differences de sfructure bystologique et de secretlon enfrc le 
rein anterieur et le rein posterieur chez les Elas1nobranches 111âles, 
în : C. R. Acad. des Sciences, Paâs, t. 138, pg. 1342-1344. 

3. Sur le developpement du rein el de Ja glande de L eydig chez Ies 
Elasn1obranches1 în : C. R. Acad. des Sciences, Paris, t. 139, 
pg. 747 - 749. 

4. Sur un cas de co11fonnation anonnale de l'oviducte droil chez une 
pelite Rousselte: Scylliun, canicula, în : Buii. Soc. Zoo/. de 
France, 1904, t. 29, pg. 138-140. 

5. Ouelques observaiions sur une Epinoche : (-i:asterosfeus aculeatus 
L. var. leiurus C. et V. provenant d'une riviere se deversant 
au fond de la baie A.ber, pres du laboratoire de Roscoff, în : 
Buii. Soc. Zoo!. de France, 1904, t. 29, pg. 140-142. 

6. Ouelques consideralions sur l'appareil urinaire des Elasrnobranches, 
în : Bull. Soc. Zool. de T0·ance, 1904, I. 29, pg. 143-148, 
2 figuri. 

7. Sur Ies ~ntonnoirs segn1entaires du Cenfrina Salviani Risso, _în : 
Buii. Soc. scienf. el medicale de /'Ouesf. Rennes, t. 13, pg. 
108-110. 

8. Note complen1enlairz sur la niorphologie du rein des Elas111obran: 
ches, în : Buii. Soc. Zoo/. de France, 1904, f. 29, pg. 209-210. 

· 9. Sur quelques fails relatifs au developpen1ent du rein des Elas= 
n1obranches, 111 : C. R. Acad. des Sciences, Paris, t. 140, pg: 
672-674, 4 fig . 

. 10. Recherches sur le syste,ne uro:genital des E lasn,obranchcs, în: 
Arcbives de Zoo!. experin1. et generale, 4=en11.: serie, t. 4, pg. 
199-484, pi. XV-XVI, 103 fig. 

1 1. Sur Ies 1nasses n1esodern1iques intermediaircs el leurs derives 
chez Ies T eleosterns, în : C. R. Acad. des Sciences, Paris, t. 
149, pg. 637-640. 

12. Sur l'origine du coeur, des cellules vasculaires migralrices et des 
cellules pign1entaires chez Ies Teleosteen;:;, în : C. R. A.cad. des 
Sciences, Paris, t. 149, pg. 688-689. 

13. Locul E lasmobranchilor în clasa Peştilor, în: Voltunul jubiliar 
,,P. Poni", 1906, pg. 2c- 38. 
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14. Tricho<::ephalus tricbiurus L . în România, în : Bvll. el Mem. SoG. 
Med. Nai. Jassy, t, 25, pg. 9. 

15. Observations sur quelques Raies de la baie de Naples, in : Ân: 
nales Scienf. de tUniv. de Jassy, f. 4, 1906, pg. 180-187. 

16. Observ.atiuni a~upra câtorva specii de Raide din golful Napoli, 
in : PubL fond. ,, V. Âda1nachi", Acad. Rom., Nr. 20, 1906. 

17. Observations sur la n1usculature branchiostegale des Teleosteens, . 
în: Ann. Scienl. Univ. Jassy, 1906, t. 4, pg. 203-225, 1 c fig. 

18. Observatiuni asupra diferenjierii şi desvoltării branchioslegale la · 
Teleosteeni, în : Publ. fond. ,. V. Adamachi" .4.cad. Rorn., 
1906, Nr. 19. 

19. Une observation sur la n1aturite et la parturitio11 chez le Pristiu=
rus mel,111osto1nus Bp, în: Ann. Scienf. Univ. Jassy, 1908, 
t. 5, pg. 84-85. 

20. Materiaux p0ur la faune des Aphides de Rou111a11ie, în: Ann. 
Scienf. Univ. Jassy, 1908, t. 5, pg. 166-21 O. 

2 L Contribufiuni la catalogul 1\phidelor di11 Ron1ânia1 în : Publ. 
fond. ,, V. Adamachi", Âcad. Ro1n., 1908, Nr. 22. 

22. Conlributiuni la catalogul Afidelor din Ro1nânia, în : Publ. fond. 
,, V .. 4da111achi", Acad. Rom., t. 4, Nr. 23. 

23. Ouelques observations sur la circulation embryonnaire chez Ies 
Teleosteens, în: Bull. Soc. Zo~I. de rrance, 1909, t. 34, pg. 
l89-L91. 

24. Observation sur la circulation en1bryonnaire chez Ies rf eleosteens, 
în : Ann. Scienl. Univ. Jassy, 1909, f. 6, pg. 84-100, 9 fig. 

25. Sur Ies entonnoirs segrnentaires de Notidanus cinereus Gini., în: 
Ann. Scje11f. Univ. Jassy, 1909, t. 6, pg. 101-103, 1 fig. 

26. NoJe sur Ies Crustaces phyllopodes des environs de Jassy, în : 
Ann. Scienf. Univ. Jassy, 1909, i. 61 pg. 30-44, 7 fig. 

27. Rolul insectelor Eredatoare şi parazite în agricultură, în : Rev. ş~,
" V .. 4damacl11 , 1910, t. I, pg. 29-46. 

28. Despre naturalistul filosof Lan,arck, în : Rev. st. ,, V. Ada machi", 
1910, t. I, pg. 65 - Sc. 

29. Privire asupra progresului Zoologiei, în : Rev. şi . ., V. Adan1achi", . 
1910, t. 1, pg. 2 13-227. 

30. Crustaces Phyllopodes de Roun1anie, in : .4.nn. Scienf. Univ. 
Jassy, 19lt, t. 7, pg. 187-208, 11 fig. 

31. Zoocecidies de Rou,nanie, în: Ann. Sciens Univ. Jassy, l 9 11, .. 
I. 7, pg. 209-210. 

32. Zoocecidii din România, in : Publ. fond. ,, V. Ada1nachi", 1911, 
t. 5, pg. 129-133, 75 fig., 19 pi. 

33. Defonnatio1is provoquees par Exobasidiun1 rhododendri Cram. 
sw· Rhododendron 1nyrtifolil1111 Schot et I{otschky, în : Ann. 
Scienf. U11iv. Jassy, 1911, t. 7, pg. 209 -210, 2 fig. 

34. Ideile cu privire la fixitatea şi variabilitatea speciilor ; teoria n1u= 
taliilor, în: Rev. şi . .,V. Adân1achi", 1911 , I. 2, pg. 136-151. 
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-35. Prima societate ştiintiflcă din România: Secietatea Medico=-Istorico= 
Naturală din Iaşi şi Muzeul de Istorie Naturală, în : Rev. şi. 
,,V. Adamach/', 1911, t. 2, pg. 235-255 . 

.36. Supraviefuirea şi transplantarea organelor şi tesuturilor anirnale, 
în: Rev. şi. ,,V. A damachi", 1913, t. 4, pg. 63-72. 

37. NouveHe couhibuJion a l'etude des Zoocecidies de Roun,anie, în: 
A nn. Scienl. Univ. Jassy, 1914, 1. 8, pg. 394-404 . 

.38 Crustaces Phyllopodes de Rou1nanie, în : Ann. Scienf. Univ. 
Jassy, 1914, t. 8, pg. 301-307, 6 fig. 

39. Glande cu secrefie inlernă, în : Rev. şi. » V. A dan1achi", 1914, 
t. 5, pg. 23-41. 

40. Indjcaiion de quelques Copepodes parasites des pois·sons du delta 
de Danube, în: A nn. Scjen f. Univ. Jassy, 1915, t. 9, pg. 
243-244. 

-41. Omida de câmp sau rusească: Loxostege (Phlyctenod es) sticfr~ 
calis, în : Foaia agricultorilor, 1919, an. 1, Nr. 5 . 

42. D egats causes par Ies Boslrychides en Roumanie, în: A nn. Scienf. 
Univ. Jassy 1924, t. 12, pg. 221-260. 

43. Ouelques remarques sur le Microlepidoptere Homoesoma nebu: 
lella, î.n : A nn . . Scienf Univ. Jassy, 1925, t. 13, pg. 199-206. 

-44. Faune survivante de type caspien dans Ies limans d'eau douce 
de Roun1anie (note preliminaire), în : A nn. Scienf. Univ. Jassy, 
1925, t. 13, pg. 207.-223, 8 fig. 

-45. Observations sur la fa une des lacs Razeln1 1 în: Ann. Scienf. 
Univ. Jassy, 1925, t. 13, pg. 424-448, 2 fig. 

-46. Ouelques re,narques sur Ies Adacnides et principa lemenl sul' les 
Adacnides des lacs Razeln,, în: A nn. Scienf. Unjv. Jassy, 

; 1925, t. 13, pg. 449-473, 7 pi. 
47. P. Poni, în: Ann. Scienl. Univ. Jassy, 1926, t. 14, pg. 1-7, 
. 2 portrefe. 

48. Note sur Ies huilres du li1toral rou1nain de la mer .Noire, în : 
A nn. Scienl. Univ. Jassy, 1926, f. 14, pg. 111- J 28, 2 P.i. 

49. Note sur les n1oules et sur Ies facies ou biocenoses a n,oules 
de _la regio!, littorale ro~1n1aine de la n,er Noire, în: An~. 
Sc,enl. Un1v. Jassy, 19-6, t. 14, pg. 129-139, 1 pi., 1 harfa, 

50. Note sur q_uelques crabes de rivage du littora1 roumain et spe: 
cialement sur l'E riphia spinifrons, în : A nn. Scienr. Univ. Jassy, 
1926, t. 14, pg. 140- 147, 1 pi. 

.51. Donnees sommaires sur la faune de la mer N oire (littoral rou: 
n,ajn), în : Ann. Scienl. Univ. Jassy, 1926- 7, t. J 4, pg. 
536-581. 

52. Organiza rea serviciilor de Entornologie agricolă în Statele-=Uni1e, 
în: Bule/inul Agricu!IL1J'ii, 1927, an. 8, ser. 2, pg. 165-170. 

53. Nouvelles observalions sur la faune coliere de la mer Noire, fn: 
Aan. Scienf. Un1v. Jassy, 1928-9, t. 15, pg . 286-298. -
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54. Une observafion sur la nature du cordon litloral de Letea (Delta 
du Danube), tn: Ann. Scfenf. Univ. Jassy, 1928-9, t. 15, 
pg. 299-301, 1 hartă. 

55. Maeotias inexpectata d'ans le li1nan de R,1zelrn (Rournanie), în: 
Ann. Scienl. Univ. Jassy, 1928-9, t. 15, p6. 643-655, 8 fig. 

56. Observal:ions sur les poissons migrateurs dans Ies eaux roumaines 
de la mer Noire, în: Ann. Scienl. Univ. Jassy, 1928-9, 
t. 15r pg. 656-750, 1 hartă. 

57. Fauna Mării Negre pe titoralul Dobrogei, în: Volumul festiv 
Închinat Dobrogej, 1928, pg. 107 - l 13. 

58. Ouelques elements de la faune de penelration dans Ies eaux 
douces sur le liftoral roun1ain de la 1ncr Noire, în : Archivio 
zoologico .italiano, 1930, t. 16, pg. 661-662. 

59. Quelques consideralions sur la faune de la 1ner Noire en face 
du littoral roumain , în : A rchivio zoologico italiano, 1930, t. 16, 
pg. 654-660. 

60. Faune des lin1ans roumains en relalion avec le probleme de 
l'adaptation des efres n1arins a l'eau douce ef donnees son1=
maires sur la faune de la u1er Noire (liftoral de Rournanie), în : 
X congr. Intern. de Zoo!., pg. 1447 - 1451. 

61. RapporJs sur les insectes nuisibles a l'agriculture en Rou,nanie 
el Ies ,noyens employes pour Ies combattre, în : Ann. Scienl. 
Un1v. Jassy, 1930-1, L 16. pg. 263-276. 

62. Ravage3 causes en Roun,anie par la chenille russe (Loxostege 
ou Phlyc fenodes slicficalis L.). Ennemis natw·els. Moyens â 
en1ployer pour co1nbattre ce fleau, (en collabor. avec M. P. 
$u::: ter), în: Ann. Scient. Univ. Jassy, 1930- 31, I. 16, pg. 
277 - 278, 1 fig., 4 pi. 

63. Nouvelles contribulions â l'etude de la faune benthonique dans 
l.:i n1er Noire, pres du littoral roumain, în: Ann. Scienl. Univ. 
Jassy, 1930-31 , t. 16, pg. 655-750, 3 hărti. 

64. Action du froid et du gel sur la faune tittorale de la n1er Noire. 
în: Ann. Scienf. Univ. Jassy, 1930-31, I. 16, pg. 751-759, 

65 Livoneca pontica nov. sp., Cymolhoide parasile des Aloses e:t 
des Sardines de la n1er Noi re, în : Ann. Scienf. Univ. Jassy, 
1931„t. 1r, pg. 481-502, 3 pi. 

66. N ouvelles observations sur Ies n1igrations et sur la peri ode · de 
ponte des Poissons 1nigrafeurs de la n1er Noire, în: A1u1. 
Scienl. Univ. Jassy, 1931, t. 17, pg. 503-564. 

67. Note prelin1inaire sur Ies Clupeides de la region liUorale roumaine 
de la n1er Noire et des eaux interieures, în: Ann. Scienf. Univ. 
Jassy, 1933, t. 19, pg. 382-390, 1 fig. 

68. Ouelques considerations pour la rnise en valeur pecheries rna=
rines du Jiltoral roumain, în: Ann. Scienf. Univ. Jassy, 1933, 
t. 19, pg. 39 1-397. 
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69 . .A.ddendas aux communicalions a,~lerieuves, in : Ana. Sr.ie11J_ 
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RECENZII 

GEOMORFOLOGf A BULGARIEI RĂSĂRITENE 

Literatura geologic.i şi morfologic:i a Bulgariei răsăritene s'a înbogătit în ul, 
timii ani cu câteva lucrări valoroase, care pol fi considerate ca îndrumătoare şi pentru 
studiul mai aprofundat al regiunilor vecine, deci şi a l Dobrogei meridionale. Cităm: 

.Johannes F. Gellert: Dic 1Vcogenbud1t von Var11a und ibte Umrandung, 
Leipzig, 1929. 

Johannes F . GeUerl : Die Oberflăche11gesta//ung des Balkans in Ostbu/garien, 
Leipzig 1933. 

H. Wilhelmy: Die morpbologischen Probleme der Neogenbucbi von \Iarna. 
19"32. 

VQm rezuma după prima lucrare geologia regiunii; după a doua morfologia 
ei ; iar dup1i a treia, discujia ridica1:i cu privire la vârsta nivelului de eroziune „Akri.,. 
k(!s". La tJrm.i vom adăoga şi oare care observări ale noastre cu privire la platforma 

Dobrogei meridionale. 
Tinutul cercetai se cuprinde între granija Bulgariei spre Dobrogea la N. ; golful 

l;,urgas şi Munjii Strangea, la S. ; N"area Neagră la E. şi un meridian ceva mai la 
\V. de Novi„Pazar. 

In această regiune, Gcllerl distinge urmă !oa rele unilă/i orografice: 
]. Balcanul tabular (Tafelbalkan), caracJerizal prin strate cretacice şi tertiare, 

aşternute aproape orizontal şi uşor diformate, formând podişu ci, coaste, coline şi pante . 

El se d ivide în urm.iloareJe subunifăfi : 
1. Varnenska P/aaitw L), la NE, căire Dobrogirn. 
2. Regiu11ea car.<,licl1 a coli11e/or din jurul lui Iasilepe, la WSW. platformei 

Varna. 
3. Provadijska Pianina } între Valea P rovadiei şi Camcicul Mare, până la 
4. Novose1ska Pianina, depresiunea Sullanlar la E. 
5. A vrenska Pianina, intre lacurile Devnia, M. Neagră, Ca1ncic şi <lepre ... 

siunea Sultanlar la W. 

II. Balcanii (Sfara Pianina), cuprinşi între V. Camcicu lui la N. şi valea 

F.Iagidere şi Boazdere lt1 S ., cu 1t1.ilfimi de 300-500 m. şi străpunşi la W. de valea 

1ransversal.'i a r~.u lui Luda Kamcija. In această regiuue se cuprinde : 

1) .~utqrul menfioneazii în notă că denumirile de Varnenska PI. şi 1Vo110, 
selska PI. sunt denumiri nou,1, date de el, în lipsa unor termeni băştinaşi. PenJru 
Varnenska PI. însă am avea denumirea mult mai potrivită de Dobrogea 1neridională, 
care astfel n'ar mai fi numită după un ora'ş care slă în afară de această unitate oroz 
grafică. 

.An,1/elc Dobrogei•, X\l/1. 11 
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/. A;toska .Pla11i11a, la W. 
2. l(amcijska P ianina, la NE. 
3. Emine Balkan, la SE. 

DI. S ubbalcanii, fortna!i din : 
1. Ceatal Ba!ka11 la W: între L uda I{amcija şi Boazdere la N., şi Asmak1 

dete şi curs ul s uperior al. r. Ajtoska la S . 
2 . Burgaska Plt111ina, între r. Hagidere şi golful Burgas. 

IV . D epresiunea subbalcanică, formată din : 
I . B,1sinul .Âzmakdere, în reg. Karnobal. 
2. Basinul _4'jlos1 pe valea r. Ajtos. 
3. Reg. colinelor şi spinărilor ÎOase de dealuri din spre golf. Burgas şi valea 

r. Mandra. 
4. G...ollul 13urgas, eu cele 3 limane ale sale. 

V . S lrangea P ianina, la S., ca un mare masiv muntos. 

Din punci de vedere slraligrafic, autorul ·distinge următoare i~ formafiuni: 

I. C retacicul. Acestei formajiuni ii aparJin cele mai vecl1i straie cunoscute în 
regiune. Cretacicul inferior e formal din calcare Valendisiene, marne }Iautrriviene cu 
Belemnili şi gresii, marne Barren1iene şi calcare Urgoniene; iar cretacicul superior e 
format din gresii Cenomane, cakare şi mame cretoase, cu conglonrerale baza1e. 

0

lntre 

ambele diviziuni avem o lacuqă sfratig~afi.că ce cornspunde GauU..-ului, aşa că creta..
cicul superior stă discordant peste cel inferior. 

U. Eocenul. După crelacicµI superior urmează iar .o lacun,'i stratigrafică, c.are 
cuprinde Danianul, Paleocenul şi Eocenul inferior, aşa că Eocenul mediu, în lrans$ 
gresiunea sa, sta discordant peste creJacicul superior. Eocenul e forma!, în regiune, 
din calcare num1.1lilice, marne felurite cu numuliJi (probabil formatiu11i lagunare), gresii, 
breccii liloraJ0 şi calcar delrilic, care· arată apropierea ţărmului Mării. 

III. l n oligocen avem o importantă lacună stratigrafică în NE. Bulgariei, Este 
o epocă de denudare şi de creare de platforme ; de aceea miocenul stă discordaul 
peste eocen. 

IV. Miocenul, cuprinde o stivă de slrate în grosime de câteva sule de metri. 
Gelk:rt distihge aci : 

1. Nliocenul inferior, f~rmaf di.n mame deschise, sau brun închise, sau cenuşii 
ori duagale, He nestratificate, Ae în plăci sau bancuri, pe care Zlatarski le pune în 
legătură cu argilele şistoase dela Cherci. 

2. Straiele de Ciocrac, depuse inlr'o mare pujin adâncă, sunt formate din 
straie inferioare de Ciocrac {calcare oolitice şi nisipoase,,creloase ori !ufoase, asem ă.,. 

năloare cu cele sarmatice), şi straie superioare de Ciocrac (argile marnoase, nisipuri şi 
gresii, în parte cu stratificare încruci şată). 

3. Slralele cu Spaniodor1, stând discordant, în rrgiunea Vamei, peste cele de 
Ciocrac, suni formate din nisipuri, gresii şi marne brune cu muJte fosile de Spâniodon. 

4. P-este stratele maî sus pemenile urmează discordanl, î11 profilul dela Varna, 
-0 serie puternică de Circa I 00 m. de nisipuri grosolane şi _prundişuri brune, sau roş„ 
gălbui, mai ales quarfoase şi cu stratificare foarte încrucişată . lci;colo apar petece 
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<le marne şi în multe locuri cruste feruginoase. Totul arată nişte formajiuni eonii• 
11erJl.a/e flu viaJc. 

5. Saimalicul, în flnl', stă discordanl peste depozitele fluviale anterioare, dela 
b·aza sa. Spre S. el s'a întins mai puJin ca celelalte formatiuni ; în schimb a inaintaf 
111ai fare spre W, unde acopere, - subjiindu..-se şi devenind din ce în ce mai nisipos 
şi mai plin de prundişuri, - cretacicul superior Ş) calcarele Valeudisiene. Sar.mati<;ul 
.consta din calcare nisipoase şi oolitice şi mai puţin din marne calcaroase argiJo.-nisi„ 

poase, care de.termină ex.celenfe orizonturi de izvoare. Fosile earacteristice ; Mactra po~ 
doliCl! şi Tapes. Gellert consideră sarmaticul ca fiind desvoltat sub un facies special 

cu.xinic, afirmare care, după Wilhelmy, nu se confirmă prin nid o dovadă, căci atât 
fosilele aflate în regiunea Van1ei1 cât şi cele din reg. Crirtteii şi Caucasului, nu arată 
deosebiri importante de cele din basiuul panonic, sau din regiunea Podoliei, Galifiei 
ori Romăniei, ceea ce dovedeşte că aceste basinuri aveau între ele o comunicare largă, 

ce permitea schimburi de faună. Men(ionăm profilul sarmaJic dela Klimen!inovo (Ka..
pakli) Ja granita română ; la ba-tă, calcar în bancuri : 3-4 m. ; deasupra urmează, 

drca 6 m., nisip calcaros alb; apoi 10-15 m. calcar în bancuri; deasupra 45-50 m 
marnă calc:aroasă ; apoi 5- 1 O m. bancuri de calcar cu mactra; în fine, deasupra, 

marnă calcaroasă. Calcarele formează cornişe şi pere(i ; iar marnele, pante mai prelungi. 

V. Pliocenul e mai nesigur şi supus discutiei. GeUerl comba!e vârsta pliocenă 

dată de Toula {pe harta geolog. a Balcan. de E.) unor prundişuri feruginoase, ce 
.amintesc prundişurile de Belvedere, şi care se găsesc între Staro Orehovo şi Fin=
dlcl1. Neagă, de asemenea, şi vârsta pliocenii a marnelor şi prundişurilor pe care G. 
Bonceff şi J. Radev le pomenesc la N. de Findikli„dere. Gcllert' le socoate drept 

formajiuni fluviale miocene medij, dar ş i el fii ră documentare . .t'r'i.ai găseşte pe o colină 
izolată, Bair Turnus, la N. de Bela, un conglomerat calcaros grosolan, stând discor..
.dant peste marnele miocene şi pe care;! presupune pliocen. Tot ca pliocene consideră 
şi prundişurile (până la mărimea unui pepene) din Camcijska Pianina, unde se gă„ 
sesc la aceeaşi înăl(ime ca şi 'n Bair Turnus. Wilhelmy observă că toate depozitele 
mcn(ionate mai sus ca pliocene, se găsesc la S. de valea largă a Camcicului, într'o 
regiune unde cele mai tinere sedimente sunt din miocenul mediu. In aceasta regiune 

deundarea a început, prin urmare, după această epocă şi, deci, toate stratele de prun.,

dişuri au e vârstă dda mio<::enul mediu încoace. In N. Varnei, prundişurile fluviale 
slau sub Satmafic şi _peste stratele cu Spaniodon ; dar in Camcijska Pbnina, lipsind 

Satmaticul, nu găsim un criteriu aşa de s igur pentru determinarea vârstei lor. Totuşi, 
trebuie să existe şi prundişuri pliocene. 

V I. Ouater narul joacă un rol neînse_mnat în regiune. In văile mari, ci e re;r 
prezentai ptin depozite de prundişuri şi mai ales de luturi (lehm) sau argile ; apoi 

prin dunele dela ţărm. Loessul apare în câteva puncte numai. La Varna, pe malul 

de S . al lacului Devnia şi la G-alata, Petrobok a găsit în numeroase profile diluviale 
luluri şi formafiuni de cernoziom, în care se aflau fosile marine. Peste terasa litorala 
mai \n:i dela Varaa, tăiată în depozite -neogene, odilrneşte un s trai de ci cca 5 m. de 

argile şi lufuri cenuşii, sau roşcate, cu intercaliiri de nisipuri fine şi ma.i ales concre.
tiuni şi bancuri calcaroase, care amintesc quaternanil din fa lezele dela Burgas. 

Din punci de vedere.re lec/011ic, Gellect stabile$1e următoarele pentru intreaga 

regiune : 
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I . Cretadcul inferior este sl<1b cuf.al în epoCd cretacicului mijlociu. Urmeazt 
trai1sgresiunea cretacicului superior. 

2. Placa ccetacicului superior sufere o slabă încovoiere, după care urmează 
transgresiunea eocenului mediu. 

3. Incoyoiere slabă a Balcanului tabular şi cufarea principală a Balea,w/uf 
mere/ii şi a Batcanului de 17i~, în eoceo şi o/jgocen. 

4. Mişcări tectonice, care determină formarea golfului Vama şi Bazargic, apoi
văluriri uşoare ale miocenului şi dislocări la marginecLde S. a golfului Varna. Trans• 
gcesiunea orizonturilor miocene. 

5. Mişcări tinere, ce determină formarea reliefului attual, unite cu fonnarea 
de fracturi şi sloiuri, precum şi cu disl~ciiri şi lunecăci la coastă, în mio:pliocen. 

Din toate unilălile orografice descrise, vom ins ista aci, în rezumatul nostru, 
mai ales asupra regiunii colinelor din tinutul IasiJepe şi asupra podişului de la N. 
de Vama. 

A ) Tu regiLrnea Iasitepe (calcare Valendisiene), stratele sunt s lab vălurite. La, 
W, E. şi S. ele intră sub depozite mai nouă si cad mai repede ill aceste direcjii. 
Pa11la stratelor înlre Coslugea şi Devnia coincide cu prelungirea spre N . a zonei de
dislocare dintre Avrenska PI. ş: Provadijska PI. şi poale că şi marginea de W . a· 
regiunii (între Turc„Arriautlar şi Engechioi) să stea în. legătură cu o dis locare deai 
lungul văii Provadiei. In genera], calcarele valendisienc dela lasitepe - , cu panlele
lor mai repezi spre W, E. şi S. şi cu căderea stinsă spre N. sub podişul Deliorr 
manului - , formează creşletul unei bol/Î a11Jic!inale, care avu o mare influenjă asupra. 
felului de sedimentare a stratelor geologice mai !arzii. Spre W şi SW. ele.-s acoperite 
de orizoolurilc CI<?lacicului inferior (Haulerive, Barreme, Urgon), pe când spre E . şi 
SE tansgredează peste ele cretacicul superior, eoceoul şi alte formatiuni mai nouă. 
La S de această unitate orografică se întinde ca o albie s inclinalJ Provadijska PI. 

• WNW-ESE, făcând lranzifia spre Balcani. 

B . Podişul Dobrogei Meridîonale (= Varnenska PI.) e o regiune tabularii'., 
uşor aplecată spre Mare. 

Cretacicul superior (gresimea la Taplic de circa 200 m.) e o placă c;e cade 
slab spre NE, iar capetele stratelor sale formează pantele abrupte din spre W ale 
podişului, în fata cărora eroziunea a izolat câtiva martori ce apar in chip de coline. 

In discordanjă se aştern deasupra straiele eocene, (mai ales gresiile de Diki, 
lltaş), care la Gebege tlângă lacul Devnia de sus) au o grosime de circa 250 m. şi, 
cad în pantă spre E şi SE, pe când la E de Coslugea cad spre NE. 

Tn ,nare disccrdanfă se aştern deasupra straiele miocenului inferior, groase de 
ci'rca 150 m. între Siunbei şi Mah(e Gevrecler şi cu cădere generală spre E. 

Mai i;pre E, se·ntind deasupra sfralele de Ciocrac, cu o grosime de circa 100· 
m. la Agemler şi Ingecllioi. La Vama ele au fost găsite până la -206 m., de unde 
rezuli~ o importantă cădere a stratelor spre Mare. 

Discordant peste straiele de C iocrac vin cele cu Spaniodon, în grosime de 
circa 100 m, şi cu o aplecare generală spre NE. Intre Ruslar şi E leci însă gresiile 
cu Sp<1niodon cad spre podiş cu 30 o I 

Discordant deasupra urmează nisipurile şi prundişurile fluviale praesarmaJjce,. 
cu o grosime de circa 100 m. la Golema Franga şi cu o aplecare generală spre NE. 
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In fine, discordant peste aceste depozite fluviale, urmează deasupra placa sar• 
malică, cu o înclinare generală spre NE. Baza Sarmaticului la Siunbei e la 320-
330 m., iar la Climenlinovo (Capacli), lângă graoila română, se află la 120 m. ln 
aceea.şi direcţie şi grosimea elajului creşte dela 80 la 200 m. 

Dislocări îo această placă nu se văd decât spre Mare, unde placa se sparge 
în sloiuri pesfe depozitele de nisip şi prundiş praesarmalic, aşa că stratele capătă aci 
,o aplecare spre N., NW. Unele dislocă ri au cau~e exogene, dar aUele pol Ii tectonice 
adânci. Dislocări frumoase se pot vedea în văile din spre graoi.fa română şi la coastă, 
1nlre granijă şi Chestrici ; iar tnl're Chestrici şi Euxinograd, în făgaşuri, se pot urmări 
4- 5 asemenea dislocări. Le\ Trakala, în apropiere de Euxinograd, peste marnele cu 
Spaniodon ce formează faleza de circa 100 m., se văd, la 11 O m., nisipuri miocene 
superioare, iar la 180 111., calcar oolitic sarmatic foarfe dislocat, în timp ce baza plăcii 
-sarmatice nedi1,/ocale e la 250 m. Sloiurile sarmatice aplecate au ad o pantă de 300 
spre NW I AUe s loiuri, căiufe de sus la 150 m., au pante spre NE şi SSE. Dis• 
1ocările acestea creează vre•o 4 trepte. Zona disloc~tă dintre marginea podişului şi 

Mare are o lărgime de circa 4 km. la Chestrici ; de 2 km. mai la N., unde se vede 
o răvăşală sălbatică de sloiuri ; de I km. aproape de granita română, unde sloiurlle 
sarmalice chiar se încalecă ; iar de aci zona se îngustează tot mai mult până la Balcic· 
Mai la E . ea dispare şi podişul cade în faleză. Cauza este că stratele mobile de sub 
sarmatic întră sub nivelul Mării. 

Autorul mai cercetează şi o serie de linii de dislocare la S. de valea Pro„ 
vadiei, până la golful Burgas. Asupra lor însă Jrimitcm pe cititor la textul şi la hăr= 
lile ce însotesc s tudiile lui Gellerl. 

In ceea ce priveşte vârsta dislocărilor tectonice; autorul o pune în mio=pliocen, 

cu termenul final în pliocenul nou. 

Din p und de vedere morfologic, autorul distinge în regiunea sludială două 

.soiuri de suprafele : sfruc/ura!e şi de eroziune.. 
I. Prin suprafeţe structurale Gelkrt înjelege numai acele suprafcfe, care sunt 

determinate în toa1ă întinderea lor de unul şi acelaş strai rezistent ; iar muchii ."iiruc; 
/urale (Strukturkanten) suni capetele rocelor rezistente scoase în evident;; prin ero1 

ziune. }\mbele forme sunt foarte răspândite în platforma prebalcanică (în Balcani sunt 
.reduse) ş i apar la marginea de W. a podişu lui drla N. de Varna şi a podişului 
Avrenska PI.; apoi înconjoară Provadijska PI. aproape de jur împrejur, determinând 
1n interior un soiu de albie, în care se află basinul râului Ana„dere. t-'Jai apar şi la 
marginea Deliormanului şi 'n regiunea Şumlei. 

11. P latformele de eroziune ar corespunde cu suprafejele picmontanc ale lui 
W,. Penck ş i nu sunt de cât adaptări ale formelor la o bază de eroziune în timpul 

epocilor de pauzJ în evolufia morfotectonic;i a regiunii. Agenf ii cari Je..-au creai suni : 
,denudarea, eroziunea latera lă, abraziunea marină. La terasele flltviale sau marine se 
întâmplă uneori că, prin denudare, ele ajung de se. conr undă, formând un singur nive I 

1n panfă slab;r ; de aceea autorul cuprinde terasele marine dela Vama într'un singur 
plan : nivelul \ i aroa, sau nivelul teraselor. 

Gellert dis'.inge următoarele 7 niveluri de eroziune, etajate de sus in jos : 
J. Nivelul S uperior, R. VI, la circa 600 m. altitudine absoluta. El formeazl 

o pl atformă continu.i spre l(otel şi Balcanii centrali, iar în regiunea cercetata ofcrJ numai 
marlori locali in roce tari (corneturi, monadnocks), după cari s'ar putea reconstitui. 
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2. Nivelul A.krikes, R.. V, la circa 300-400 rn., formând nivelul principal 
în Balcanii răsăriteni. El cup.ri.nde suprafe!e mari lnfre Dobrogea şi Strangea. 

J. 1Vb;e/ul Gerdeme, R. IV, la circa 18Q, 220, 240 m., cu carader schim..
bător : în regiunea platf. Akrikes apare numai c.a niveluri de terase sau prispe dea• 
lungul văilor şi pantelor muntoase, pe_ Gând în Avrenska Pl., Burgaska P l. şi în 
Camciiska PI. formează plalforme. 

4. Nivelul T(eremillik, R lll, la drca 100......-150 m. LipsţŞte aproape cu totul 
în Balcanii propriu zişi, unde apare doar ca prispe în văile mar,î sau sub povârnişuri; 
dar în platforma prebalcanică (A. vrenska J;)J. şi Kamcijska PI. de E.) for(ll.eijză spi, 
qări netede între văi. La S. de Balcani îi aparţin ba,sinurile şi suprafeţele joase şi 
întinse, ce despad îniiljimile. 

5. Nivelul Apfarazak, R. II, la circa 60-80 m., apare şi mai jos, în reg. 
lac. Devnia şi a râului Provadia ; c;1poi în văile Ana,:Dere şi Camcic spre Mare; i11 
fine, Ja tâtmul Mării (redus) şi Ja N. şi W . de ,golful Burgas. 

6. Nivelul Varna, sau al terc;1selor, .R. I, 1a circa 20-4.0 m„ compus din 
tefase etajate, care pe alocuri se disting dar unele de altele prin margini povârnite, 
giai ales la lărmui Mării, dar în alte părti lre::: pe nesimjite una în alta, formâad o 
singură suprafaţă în pantă. A.cest nivel apare mai bini desvollaJ pe partea de N. a 
văii Provadia, i,'lela Sultanlar la Varna, dar mai ales în jurul golf. Burgas şi al li"' 
manelor sale _şi prea pufin, ca o făşie îngustă şi întreruptă, Ja malul Mării, între 
Vama şi Cap. Emineh. 

r. Nivelul recenl, RO, sculptat şi el până la anume adâncime sub suprafaţa 
sa. ln această epocă s'au născul albiile achlalelor limane, scrie Ge.lle.rt. A.ceste al,bir 
se continuă şi sub Mare, în golful Vama şi Burgas, până pe la işobatha de 30 m. 
Ele au fost roase într\, scurtă perioadă, când nivelul de bază e.ra mai coborâi ca azi. 

Vârsta platformelor. 

ln jurul vârstei platforme.lor, şi în special a nivelului Akrikes, s'a Jvit o mica 
djseulie. D.upă G-ellert, sub stratele sarmaticului inferior din podişul Dobrogei meris 
dionale (Vamenska PJ.) există o suprafată de peneplene fosilă, care ~e întinde şi 
spre W. şi SW., c;ître munte, în nivelul Akrikes. ln timpul transgresiunii sarmatice, 
padea acoperită de Mare a fost înmo.rmânfală sub sedimente, pecând cealaltă a con• 
1inuai să evolueze ca peneplene, e-xlinzându=-se spre munte în chipul unei suprafeje 
pie.montane. Odată cu regresiunea sarmatică peneplenea aceasta se'ntinde şi peste 
stratele Sarmaticului 1nfe.rior dela N. de Vama, pe care le lare sub un unghiu foarte 
ascujit. _o.şa di, pe când în podişul Dobrogei meridionale (Varnenska PI.) avem 2 
supFafete de nivelare: una la baza Sarmaticului (deci de vârslă praesarmalică) şi aUa 
peste SarmaJlc (deci postsarmal.ică inferioara), - în r-egiunea din W. şi SW., către 
munle, avem o singură suprafafă corespunzătoare celor două de mai sus, a cărei 

vârstă ar fl din praesarmatic până după Sarmaticul inferior. AceasJă disonantă a fost 
0hservală de Gellert la 1929 şi a fost explicată cum s'a arătai mai sus. 

lmpolriva acestei interpretă ri se ridică Wilhelmy la 1932. Dupli el, pet1eplenea 
dela baza Sarmaticului inferior din Varnenska PI. şi•ar avea corespondentul într'un 
nivel superior spre munte-; pe când peneplenea de peste sarmaticul inferior dela N. 
de' Varna şizar aveă corespondentul în nivelul următor, Akr'ikes, de sub munte şi care, 
prin urmare, ar avea o vârstă postsarmalică inferioara, poate chiar pontică. 

Avem, aşa dar, aci cazul a dou;i suprafefe invers~te: cea inferioară din spre 
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Mare (dela baza Sarmaticului) se continuă cu cea superioară spre munte (nivelul su, 
perjor); iar cea superioară din spre Mare (deld SUf!rafafa podişului din N . Var~ei) 
se continuă cu cea inferioară (Akrikes) din spre munte (Scbachtelrelief). 

In acest caz, scrie Gellert, marea extindere a nivelului .Akrikes, -în Bulgaria 
tăsăriteană s'ar datora nu timpului indelw1gat în care s'a format, ci micii distanjări a 
nivelului postsarrnatic inferior de nivelul ptaesannaJic. 

Am avea, prin urmare, următoarea etajare cronologică a nivelurilor, după 

Gellerl; 
t. Nivelul superior ; anterior sarmaticului inferior. 
2. Nivelul A.krikes: posterior sarmaticuluilnferior. (După Wilhelmy, poate pontic). 
3, Nivelul Gerdeme : poale pontic, după Gellert. 

. 1Ve ul erem1Ilik .1 1 . . 1 . S t' 1 . . ~ 4 N
. 

1 
K . . ~ împreună cu Gerdeme, pliocene, deoarece taie depo"' 

N
. 

1 
" z1 e e miocene, mc us1v arma icu ş1..-s mai noua ca 

5. 1ve ul -ptarazak . I l "kr"k ruve u ~ 1 es. 
6. Nivelul Varna, sau al teraselor, din quaternarul mediu (milteldiluvial), de ... 

terminat ca ala.re, pe cale paleontologică, de Petrobok, în 1925 1). 

Tectonica platformelor. 

Toale nivelu.rile pomenile de Gellerl, afară de cel recenl, nu se ma, gasesc 
azi in aşezarea lor inifială. Ele au căpătai o panlă mai mare Jnir'o direc/ie sau alia, 
ba chiar au fost şi uşor vălurile. In scurt, se poate vorbi de o diformare a pla/.
{orme/or. Faptul că toate nivelurile se apleacă către Mare, şi anume din spre Bal.r 
cani c.ître N. E . (cele dela N.) şi către S . E . (cele dela S.),- ne arată di zona cen: 
fraiă a Balcanilor de E. (cuprinsă între valea Camcicului la N. şi o paralelă ceva 
mai Ja S. de Burgas, la S.) €$le o zonă de 111ălfare. fiărjile date de Gelleri la urmă 
(Tafel Vili din studiul pe 1933 si îafel IV din cel pe 1929) evidenţiază î11 deajuns 
această morfotectonică. Pe aceste hărţi apar o serie de macroanticlinale şi ma·crosin.
clioak, fracturi şi falii, precum şi limitele între zona balcanică propriu zisă şi re: 
giunea cu o tectonică de sloi uri dela N. şi S. ; aşa di pe urma acestei tectonici, Emine 
Balkan ne apare ca o zonă boltită asimetric şi aplecată spre N. şi E.; Ailoska 
Pianina, de asemenea ca o zonă bollită şi aplecată spre W., în timp ce spre E, 
elitre Emine Balkan, nivelul Gerdeme urcă până la 400 m, iar Akrikes până la 
500m, oferindu=ne o zonă de culminare; I{amcijska Pi. de E. arată iar o boltire, 
dar mai stins,'i, a nivelului Gerdeme, cu martori din Akrikes şi cu o aplecare reped 
spre E ., unde converge cu niv<?lul Keremitlik ele. 

In Bakanul tabular dela N, nivelurile cad în general spre NE, cu pantă 
mai slabă . Cea mai s labă pantă o au aci nivelurile Ke.remiJlik şi Varna, ceea ce 
conduce pe autor fa afirmarea c5, după formarea lor, 1năltarea uu s · a mai făcut pe 
platforme, ci în bloc2), cu excepţia regiunii dl'la Camcicul inferior şi din basinul 
Sultanlar, unde convergenta spre SE şi E a acestor niveluri atată mişcări mai re" 
cente. Nivelul Gerdeme se apleacă spre NE. şi E., aşa că la Predza are 300 111 

; 

l) J. PETROBOK: I) P roblemes de!ţ clepols qualernaires marins des envlrons 
ele Varna Vestniku stât11iho geol. ustavu C. S R . 1925.- 2) De la slraligrapbie 
el pa/eoniologie du pleistocene pri:s Vat11a, Buii. i11tern. Se. Scheme 1925. 

i) Ceeace nu se verificii în reg. Dobrogei metidionale, unde avem o diforma.re 
a platformei, care vădeşte o răsturnare de profil în quatcma.r. Vezi studiul nostru 
,,Pământul Dobrogei" din 1928. 
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în regiunea Iasi,tepe 240 m; iar la N. de Varna, lângă Mare 200 "'· Nivel1,1J Akri..
kes arală o paniă şi mai evidentă: la W., Prowadijs'ka PI. are 400 m ; la Kapakli, 
lângă granila Dobrogei, circa 290 m ; la Balcic 200 m. 

La S. Balcanilor ap'are o zonă de scufundare şi deprimare de nivel pe la 
Keremiilik şi Djskolna ; iar în reg. Boaz.-dere şi Hagi.-dere, nivelurile capătă o 'in= 
făjişar<' asimetrică din cauza fracturii longi tudinale dela S. dt>. zona boltită în Aitoska 

pi. şi Emine Balkan. O boltire apate şi mai la S ., în Ceatal Balkan şi B urgaska 
PL, care se apleacă şi se lăţeşte dela W. la E. şi e mărginită la S. şi E. de dis= 
!ocări. ,lnlre basinu1 A.ifos şi .Azmak apare farăşi o boltire, aceasta însă transve.rx 
sală. O ullimă boltire, dar slabă, se constată între reg. U rumchioi $i Karnobat. ln 
reg. limanelor dela Burgas avem o deprimare a scoarfei (grosse Mulde) . Io .fim:, 1nai 
la S., munjii Strangea, ca şi Dobrogea de N., repcezinlă o regiune de în;il!are, care 
încă nu e studială . 

Văile. 

După studiul plafformelor, autorul trece la studiul râurilor şi văilor, care arii„ 
<:ulează aceste platforme. Cu văile ce spintecă podişul Dobrogei meridionale si se 
deschid în Dunăt-e şi Mare, Gellert nu se ocupă . Insă, cercetând văik Provadiei, 
.A.na=Dere, Devnia, Camcicul, rlagi„Dere, A:itoska, Azmak=Dere şi al!ete mai mici 
autorul conchide cii refeaua fluvială actuală .a Bulgariei de E. se compune din frag.r 
1nente foarte eterogene după natura şi vârsta lor. In Balcanul tabular, văile moştenite 

s'~u păstra1 ca văi epigenetice şi se continuă ca văi subsequente şi văi tectonice dca.r 
lungul unor lînii de fracJură, putându-=se urmări ca vechime până în mio:pliocen. -
1n Balcanul central de E. predomină văile tectonice, determinate de boltirile realizate 

.aci, - în timp ce văile transversale, epigenetice şi anJecedenie, trădează sisteme fluviale 
mai vechi, ce se. pot urmări de asemenea până în mio.,.pliocen. - Mai la S. de 
B~lcani, în urma proceselor plioceao„quaternare, s' au produs schimblri, care nu permit 
o deplină sigw·anfă în reconstruirea vechilor văi. - Dela N. la S,, autorul observă 
o progresivă linerete a sistemelor fluviale. 

Ţărmul. 

Foarle inieresante constatările lui Gellert asupra formelor dela ţărmul M. Negre. 
Ţărmul acesta a suferi! în parte o evolufie independent.,, iar în parte arată rclafii cu 
cauzele care au determinat sistemele de văi . El merge discordant fată de cutele mun: 

.toase, - Intre Dobrogea şi Sfrangea (exclusiv) se disting 2 sectiuni in forma şi geneza 
fărmului bulgăresc : /) Ţărmul balcaulc, cle la Dobrogea pân/i la EminezBalkan şi 
2) Golful Eurgas. 

J. 'fărmul balcanic. Dela Ecrene la capul Ernineh, fărmul are o orientare 
N -S; iar de aici una E-W, paralel cu fractura sudică a lan1ului Emine„ Balkiln. 
Ambele arată, după Wilser, relafiuoi cu sisJemul de d i slocări a le sloi1,1lui Dobrogean, 
<>rientaie identic. Gellerf admite şi pentru orientarea N-S a l,'irmului balcanic o 
dislocare, dealm1gul căreia aripa dinspre Mare ş 'a scufundat. deoarece linia jărmului 
iaie discordant toate zonele n111oioase. La W de capul Emineh avem un fărm cons 
corclant, dererminat de o fractură cc a( continua fracturJ dela S. de A iloska PI. şi 
Emine,,BaJkan. Vârsta faliei N"S ar fi inio„pliocenă; pe când fractura E- W cvo„ 
Juează până în pliocenul superior, după terminare.a nivelului Ke.remitlik, dacă nu şi 
Aptarazak. 
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'flfrmul aciuai, la N. de Varna, stă încă aproape de vechea falie, după cum 
,se vede din mersul concordant al ţărmului faţă de liniile de traclură dela marginea 
podişului dobrogean. 

Golful Varna e considera.I ca o continuare a v3ii de eroziune a Provadiei şi 
1ărmuJ său de N. sta discordant fată de liniile de fractură mai sus pomenue. De aci 
1.pre S., fărmul actual s' a dej;llasat spre W . prin abraziune faţă de falia care trebuie 
•ditUafă în Mare. 

1n dreptul podişului Âvrenska PI., văile se pot reconstitui spre E. pân;i la 
.anume depărtare de târmul aciuai. 

La S . de gura Camcicului vedem văi ·sectionafc, cărora le lipseşte cursul in„ 
ferior (între V . Findikli şi Bela). Panair„dere se. deschide azi în Mare in aceeaşi 
luncă, la 1 km spre N. de Cifte„dere. Valea Banja,de_re e scurta tă cu vreo 6-c km., 
-eu câ1 a dat lănnul înapoi din pliocen până azi. După hă rlile marine actuale nu putem 
.distinge locul vechii falii din Mare din 2 motive: lipsa de sondagii dese şi nivelarea 
fundului Mării prin sedimentare. 

[.a S. de Emine,-Balkan, pe 2/3 din lungimea tărmului, falia stă mai departe, 
în Ma(e; numai pela Monastirchioi şi Sv. Vlas, fărmul ia contact cu falia care 
trece pc uscai. 

Toat5 e::oasta descrisă până aci se termină cu faleze de abraziune, desenând 
'băi pulin adânci în tre capuri orientale spre SE., iar articularea ei are un caracter 
asimetric. La gurile văilor ea a fost regularizată prin pcrisipuri cu dune, prin care ies 
-râurile difusiv la ~are. Numai Camcicul are o deschidere liberă la Mare. 

lf. G:olful'Burgas. Are un confur foarte arficulat şi e mărginit de faleze şi 
fărmuri joase, care numai indirect se pot pune în legătură cu fracJuri tinere. Forma..
fiunile tertiare şi quate.rnare îi prelungesc geneza până în acesk epoci. $/ra/cle reg. 
Burgas apartin cecenului, miocenului, pliocenului şi quaternarului (atât cât sunt vizibile~ 
~i odihnesc persic un fu ndament de andezite şi tufuri andezitice cu o suprafal5 foarte 
11eregulat~. Scria miocenă însă nu arată o succesiune complectl ca la Vama. Sar..
!l~alicul apare numai la N. golf. Burgas şi e format din calcare albe tari, nisipuri 
.calcaroase (tn parte cu stratificare încrucişată), marne gălbui în parte gipsoasc, cu 
<oncrepuni cretoase, argile verzui etc. La Lidza apar şi prund işuri µestrite şi albe 
{emginoase, pc care Toula le compară cu prundişurile de 13e./vedere. Ele se aplcac~ 
spre E . peste nisipuri, ca şi la Burgas. La Kajali se văd nisipuri galbene.,.aurii, încru„ 
cişa!e şi prundişuii la circa 40 m peste Om, cu intercalări de marne şi cu fosile de 
Rhinoceros şi Monodus Rumelicus. A . Penck le socoate pontice, iar G:ellert le con..
sideră ca pliocene ş i quaternare, în strânsă h.>găfură cu distrugerea nivelului Apta„ 
Tazak şi Vama. In aceste depozite sunt tăiate limanele, ca şi la Varna. Stratele fa„ 
Jezei dela Burgas seamănă cu cele din terasa Varnei (la cimitir), a căror vârstă Pez 
1robok a sfabllit.-o în quaternarul mediu. - In ceea ce priveşte lectonica, stratele Ier.
fiare vechi cad spre SE cu 100-150 (la l{ogcamar) şi par a avea o aşezare în far..
furie, corespunzătoare golf. Burgas. Transgresiv peste ele vine Sarmaticul, aplecat şi 
,el spre mijlocul golfului şi foarte dislocat de mişcările ce au durat până la finele plic„ 
.cenului. Dislocările sunt şi în sensul unui paralel şi în sensul unui meridian, iar pe 
t1Scat sunl şi oblice: NW-SE. In axa golfului Burgas se observ:i o linie de stânci, 
<:c despart golful puţin adânc dela N. de cel adânc dela S., în timp ce pe uscai 
aripa scufundam este cea de N ., ocupată de depozite pliocene şi quaternare. Intre această 
linie de dislocare şi o a doua dela N. până lângă care se constată extensiunea golfului 
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miocen inferior şi mediu, precum şi golfuJ sarmatic, am avqa pe uscat un şaot tec.
tonic.,. (Graben), mărginii de falii şi _flexuri şi ooupaJ de sedimen.le mai tinere, în care 
s'a realizat nivelul ,, Varna", care aci are cea mai mare extensiune. Autorul constată şi 

în reg. golf. Burgas un relief cu Sl.lprafet.e înc[uaişate (Sobachlelrelie~). - In ceea ce 
priveŞ,ie modelar:ea acluală a fărmului geJf. B.urgas, Giellert constată urmăfoarele: Pe..
ninsulele în chip de pinteni de la Mesemvria -şi A.chialo oglindesc bine condiţiile tec, 
tonice ale regiunii. Totuşi, în opozitie cu coasta baJcankă, coasta golf. Burgas arală şi o 
evolutie f. înaintată, independentă de leotooidi şi daforit.i abraziunii Mării . Intre Sv. V las, 
şi Cara.,.fepe avem un tărm de scufundare regularizai prin abraziune: dovadă fale.zele. 
Inceputul scufl.lndării şi formarea golfului dalează din miocen şi se continuă şi azi. 
Celv. 3 mari limane din jurul golfului (.A.tanas#chioi, Vaia..-chioi şi Mandra), care nu 
sunt decât văi înecate geologiceşte recent, arat;i proporfiile şi durata scufw1dării, în 
timp ce la Varna, după formarea limanelor şi a luncilor recente, a urmai o nouă, 
înălţare şi adâncire a văii. Perisipuri cu dune, prinse la capete de coaste stâncoase~ 

î.nchid limanele spre Mare, care, lotusi, uneori tot mai rupe perisipurile şi inundă 
hinterlandul. Sloiurile sarmatice izolate dela Anhialo şi Mesemvria se leagă cu w,catu~ 
prin perisipuri, sau printr'o îngustă limbă de nisip, peste care trece drumul ce leagă 
oraşul cu continentul (la Mesemvria). La sudul golf. Burgas, insule de andezit şi, 
peninsule stâncoase cuprind între ele golfuri adânci, care dau dovadă de asemenea 

de o scufundare a coastei. Marea cu greu zideşte p.erisipuri, aşa că limanul lVIandra, 
înc.1 nu este izolat complet de Mare. In această parte, spre SE. golfului, avem un 
tărm cu rias. - G.o!ful l3urgas prezintă oarecare asemănări cu golful Varna: am„ 
beie au fost funduri de golfuri marine în miocenul inferior, mediu ş ; mai apoi în Sar, 

malic ; ambeJe vădesc dislocări tinere. Totuşi, dela o vreme, evolufia lor apucă dru~ 
muri diferite. Perioada de dislocări încetează mai de vreme la Vama şi golful devine 
continent, anexându:se la BalcanuJ tabular, a cărui soartă o împărtăşeşte (ap lecări , 
inălfări, erodări şi ingresiunea Mării în quafernarul nou); ia timp cc golful Burgas 

îşi continuă evolutia, suferind fracturi în lot cursul pliocenului şi scufundarea unei• 
făşii înguste din nivelul .Aptarazak; sedimentarea aci se face în proporjii mult mai 
mari, iar i11gresiunea ]'(lării se continuă şi azi, cu mici întreruperi, eviden jiate prin 
terase de limane {CvijiC). 

Concluzii. 

După toate acestea, autorul se opreşte la o serie de concluzi i asupra tectonicei• 
Bulgariei răsă ritene, dintre care desprindem următoarele constat,i ri : 

Intre morfotecfonica şi tec1onica stratelor Bulgariei de E. există o s trânsei re.,. 
lafie genelică. Concordanta aceasta caracterizează , după 117. Penck, macrotectonica 
lantunlor tinere de munfi. Balcanii răsăriteni reprezinlă o n:giune de culc largi in dir 
rectia sistemului de lanjuri muntoase mediteranee. Bol!irile şi zonele sale morfofec, 
tonice deprimale nu sunt de cât largi şi mari anticlinale şi sinclinale (Gro6siillel şi 
Grofimulden). In N. şi S. de Balcani l11să, Dobrogea şi M . Strangea au o structură 
s1ra(igrafică şi morfotectonic.i de sloiuri, asemenea cu munf ii mijlocii germani. E le 
n 'au, fost cuprinse în largile_ cutări ale lantului balcanic, ci în structura şi formele 
suprafejii lor au evoluai dup:i un stil propriu. Lanţul balcanic, ca ramură nordică a 
J,anJurilor mediieranee de rnunti, se !erminii orb spre Nlare, f.iră continuare, ceea ce 
nu e o raritate la ramurile asiatice ale lanturilor medilerance. Poate că numai zona 
eruptivă subbalcanică să aibă o continuare ia Nordul .Anatoliei. Pentru aceast.i Ier, 
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mi.nare oarbă a Balcanilor spre E., de vină ar fl s loiul Stra1,1gea. To.ula şi Cvijîc ~w 
tras;d bine lcmita între Bakaoul cutaţ şi cel tabular. La N. limita porneşte dela gura,. 

Carµcioului peste Eschi•Giumaia spre Goma Ocehovita; la S., ea trece pela picioarele 
de N. ale muo~lor Straogea. Strânse între douii masse vechi şi consolitate, rnacro..
cutarea balcanică nu s'a putut desvolla liber, ci s'a limitai la Îl}gustuJ qmal c,Hnti:e

acvste massc, realizând u1 E. forme mediocre şi lerminând1,1.-se orb c;jlrc Mare. 

Observări . 

Valorosul studiu al lui Ge/ler/ •), cu I.oale criticile ce i s'au adus şi cu loale
desăvârşirile ce urmeaz5 a i se mai aduce ca ori şi cărei opere -SJiintiflce, arată o bună 
şc_oală geomorfologică şi umple o l acună simf ită de cei ce se ocupă cu studiul impre..

jur!n1ilor M. Negre, ca şi dv cei ca.ri s'au ocupai cu morfolQgia Dobrogei. Totodatil 
ci ne îndeamnă a ridica şi oar~care obscr,v.ajiuni: 

l. Autorul afirmă că nivelul Akrikes (suprafaţa podişului dda N. de Varna, 
spre Dobrog<.'a) laie stra.fele sarmaticului inferior sub un unghiu foarte ascufit şi, prin 
uri11are, are o vârs/ă poslerioară sarma/icului inferior. (,,die I-iochflăche der Varnenska 

PJ., die m unme.Dbar spilzem Winkel das unlersarmal. sclu1eidel, und daher postunler=
sarmalisd1es A/Ier besilzl" p. 16,, 1933). Ar urma de aci că numai sarmaticul în; 
ferior să fie reprezentai până la suprafata podişului dobrogean. In apropiere de Eu"' 
xinograd, autorul dă baza plăcii sarmatice nedislocate la 25.:111 peste nivelul 1'1ării. 
La Siun,bei baza Sarmaticului o dă IJ 320-330111; la Climenlinovo (Capacli), 

lâogJ granita română, la 120 111 ; iar grosimea etajului sarmatic creşte, dela \Y/. la E., 
dela 80 la 200 "' (p. 46-48, 1929). - Popescu \loileşli însă (în „Evolufia geo.r 
logjco„paleogeograflcă a Pământului românesc, Cluj 1936, p. 124- 125) vorbind des..

pre profilul sarmaticului la Salcie, d·ă 4 orizonturi vizibile: B11g/ol'ia1111/ {probabil) la 
bază peste tortonian ; deasupra Vo/hynianu/; apoi Basarabeanul şi, în fine, Cherso:1 
nianul, deci /oale etajele pân:i la Sarmaticul superior inclusiv. Rămâne ca geologii sii 
se pună de acord. Orienlându.rne însă după profilul lui Voileşti , concluzia lui Gellerl 
asupra vârstei nivelu.lui Akrikes din podişul dela N. Varnei trebuie schimbal.î pujin: 

dela .post u11/er.rsarn1alisches .4/ter" la „post ober„sormalisches A ller· ; deci intrăm 
în meolic $i pontic. 

2. Determinarea ca „post,sarmatidiinferioară" (Gellerl), sau „poate pcntică" (\'v'ilr 
l1elmy) a vârstei platformei în discujie nu precizează mult, deşi celorlalte niveluri ce ur„ 

mcază spre valea Provadiei şi Dcvnei li se socoate o vârstă pliocen;i. In acelaş timp, 
a considera întreaga suprafat,1 a Dobrogei meridionale ca. o singur:i suprafală, de o 
singura vârsf5 (nivelul Akrikes, post sarmatic inferior), - mi se pare o greşal.i . 

lntr'uo studiu publicai în 1928 (. P..imântul Do!>rogei". voi. f~stiv „ Dobrogea") 

scriam la pag. 49 următoarele : 
„Faptul că deposifele (lacustre) levantine acopcr~ o margine aşa de lacg:i a 

podişului dobrogean pân:i la o inăljime de peste 100 "'• ne conduce spre două con„ 

1) I. F . Gcllert a mai publicat: I. Zur Jvlorphofogie des Ba/kangebiels. Balr 
kanforschung d. geolog. Inst. d. 'Universit. Leipzig U. Geolog. Rundschau 18. 1927 , 
164 ff. 2. D,1s Schachle/rclief vo11 /3e/gr.td. Balk. Forsch. etc. VI Zcilschr. f. Geo, 
morph. 3, 1928, 295 ff. 3. Die bul.~ari.~ch~n Erdbebcn im Fruhjahr 192&. Natur u. 
Muzeum etc. Frankfurt a. Main 1928, 557 ff. 4. Die eigenartigen 11erwiller1111<"S" u. 
Landschaflsformen des Diki/i/asrSandstdnes in 1Vordoslbulgarie11. Geo!. Runc; 
23. 1932, p. 173- 178. 
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„duzii de o deosebită valoare pentru morfologia ace'Stei provincii: a) că nivelul lacului 

Jevanlin, <!are ocupa depresiunea Câmpiei Rom~ne şi se în1indea şi peste o margine 
a podişului actual Dobrogean, este ul!imul către aare s'a f~cut ş i s!a terminal ero„ 

ziunea peneplenei dobrogene, p-Pea puJin ridicată peste acest nivel şi l n continuitate de 
proflf cu el. Cu drept cuvânJ, prin urmare, o putem numi peneplenea levantină, sau 
platforma inferioară, levantină· ; !?) că ach,1alele văi dobr0_gene, asa de ad~ci în spre 
Dunăre, raportate la aeesf nivel de bază levantin, erau abia schifafe în suprafata pe1 
ne,plenei, lotuşi încătuşate în albiile lor şi di adâncirea lor eroică de peste 100 m, care 

'Îe ... a daJ pe alocurea earacJeruJ unor ca,Joane, s•a petrecui în timpul înălţării epir0ge1 

· 11cdice diluviale, mergând paralel cu adâncirea v~ii dunărene şi c'u sculptarea terasel0r 
acesiui fluviu. Dacă aceste văi, indreplate radial către o linie din Bărăgan, prin ur-= 
maree către ~J., NW si W., n'ar fi fost flx11ieîn albiile lor, atunci, în urma bombării largi 
a anticlinalului din Deliorman, - care a creat o nouă pantă până la axa văii Cara„su 
râurile şi„ar fi schimbat cursul h,>-f în diluviu, consequent cu noua pantă, cifre NE şi 
1:i: şi s'ar fl vărsat în Mare·. etc. 

Dec:: o pleneplene terminală în levanlin, cu văi pu!in adânci $i senile. totuşi 
'încătuşate, şi difor:mală in quafeniar. 

Când am redac!at acest studiu, cercetările noastre nu depăşiseră graoita româno" 
'bulgi{ră, spre S. şi W., după cum nici cercetările lui Gellert n'au depăşii această 
granită, ca .să se întindă până .în Dunăre. De aci lacune în ambele lucrări, care acum 

: se complectează. 

Din anali:ta hărtiJor S. M. R. I: 100.000, noi am desprins oarecare suprafefe 
.5Jab etaj-ale şi iu continuă urnare spre cumpăna apelor, care se află in Bulgaria: şi 
de aceea ,un redactai vârstă platformei dobrogene meridionale sub forina, de sigur 
justă, că .nivelul lacului levantin... este u!iimu/ către care s'a făcui şi s'a terminal 
denudarea peneplenei dobrogene". Şi de oarece plaJforma aceasta a devenit continent 

.. imediat după regresiunea sc1rmaiică, este clar că nivelul levantin nu putea să fie unicul. 

lntr'adevăr, dealungul Dunărei, intre Rasova şi Rusciuc, avem o admirabilă 
.erasâ. lacuslră fţ,anfină, aepperită de loess şi dominând lunca Ouviului la o altitu, 
dine de peste I 00 .m. (vezi amănunte la Şt. Manolescu). Lărgimea ei maximă atinge 

J I K m. Podişul dobrogean coboară, dela cumpăna apelocspre aceasfă terasa, în pantă 
uşoară; jar la marginea sa, panta e mai ' accentuată, indicând un jărm . Spre Sud plat„ 

;.forma urcă eonJinuu, cu slabe ruperi de profil, pe care le trădează desimea şi rărimea 
curbelor de nivel. Numai spre cumpăna apelor, în Bulgatia„se pol distinge suprafele 

, mai înalte, despărfite de cele inferioare prin pante mai repezi. In Dobrogea de Sud 
..însă, aceste suprafete înclinatr spre Nord (căJre terasa levantină), slab distaafate între 
ele şi mai ales legat0- prin pante prelungi de racord, nu erau toJuş[ destul de eloquente 
.pentru a indemna la o delimitare precisă şi eur-agioasă a mai multor niveluri pliocene, 

. aşa cum se poale face spre marel,e povârniş din spre ·valea Devnei şi Provadiei şi 
cum a şi făcut„o Gellert acolo. 

Doi ani mai târziu, la 1930, geograful francez A. Nordon, ajunge la aflrmarea 
, .categorică a vârstei levantine a platformei Dobrogei meridionale, fără însa a Wsa să 
se înleleagă din texi că ar mai putea exista şi a lte suprafeje mai vechi şi făr.'i ii 

observa contrazicerea în care cădea, fafă de criteriul său eusla1ic (scoarja J1cclintită ! 
numai nivelul mării a oscilat J), după care altitudini d<: 300 şi 400m !rebuiau cu 

..necesitate să fle mai ,iechi ca suprafaf a sa levantină; sau contra-liccrea în care cădea 
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când nega categoric diformarea p latformelor, care spre cumpiîna apelor urcă până la 
48Qm. Nordon scrie : 

.Si l'on veut rende compte des observations faites plus haut, fai ble~se extreme 
du relief â la An du Levanlin el absence â peu pres totale d'erosion continentale 
normale, ii fau t supposer qu'au moment de l'e~inction du lac levantin Ies sables 
quarlzeux el leur correspondanl lateral, Ies calcaires lacuslres, s'elevaient jusqu'â la 
bordure du plateau ttt passaient avec une transition graduelle aux depots exclusivement 
confinentaux de la plateforme de l 80 _.200m. Ea d'aulres leimes, celte surface represenfe, 
â son achevemenl, une plateforme d'erosion developpee en bordure du lac levantin• 
(Morphologie drobrogeenne. Melanges. Paris 1930, p. 30-31 ). 

Cauza diferenţei de aspec.J morfalogic între povârnişul prelLmg de N ;;i cel 
abru,Pl dela S. al acestei platforme., noi o g.'isim în primul rând în morfolectonica 
acestei p latforme: atât sprl! N., în lungul Dunărei, spre Câmpia Română, cât şi spre 
S ., cMre valea lacurilor Devna şi a Provadiei, sloiul Dobrogei meridiona le e măr ... 
ginit de linii de fradur:i, care au avut un rol important în evolulia morfologica a 

regiunii. Către Dunăre sloiul sufere o scufundai·e conlinuă, deşi slaba, î11 p liocen, 
duvadă uşoara transgresiune a depozitelor levan.J ine peste cele dacice şi a celor dacice 
peste cele pontice superioare din terasa levantinii dLmăreană (meoficul şi poa.Jicul în„ 
ferioţ lipsesc ca şi în S E. Câmpiei_ Ro111âne, datorită exondării de dup,i Sar111alic) ; 

căire valea P rovadiei şi Varna însa, sloiul se inal/ii mereu, cu pauze, începânrl dela 
finele sarmaticului până în quaternar, atingând azi, la cumpăna apelor, altitudini de 
peste 450111 şi însemnându.,.şi etapele de odihnă tectonică prin nivelurile de eroziune 
pe care ni le desc1ie Gelled. E ra flresc ca pe povârnişul nordic: - aşa de s lab şi de 

prelung - aceste niveluri să nu fie scoase în evidentă cu atâta claritate (dată fiind 
şi roca pe1meabila) ca i1t spre adânca vale a Devaci ş i spre Vama. 

In concluzie : vârsta platformei Dobrogei meridionale (Varnenska PI. la G:ellcrl) 
nu e nici numai imediat posterioară sarmaHcului inferior (G:ellerl) , sau poate pontică 
(Wilhemy) şi nici numai levan ti nii (Nordon), ci s 'a modelat în lungul interval de 

timp dintre termenul ultim al regresiunii sar111alice şi finele levantinului, când începe 

şi spre Dunăre înii llarea qua!ernară şi adâncirea văilor în ca,ion. Prin urmare, plai" 

forma n'ar cuprinde numai un singur nivel, ., .,..lkrikes·', ci fe.,.ar cuprinde pe /oale 

până fa /evanfiu, însă slab scoase in re!ief. 

3. Din cercetarea laturei duniire11e am câştigai însă şi un punci de reper pentru 

determinarea vârstei nivelurilor lui GC' llet. Terasa Jcvanlină lacustr:i din lungul Dun:irei 

actuale îşi are suprafaţa de sub loess la un nivel ceva superior a ltitudinci de IQQm. 

Ea nu este o lerasă de abraziune, ci un'a de acumulare lacustră, care ne apare clară 
ca o treii ptă către mallll dunărean, reprezentând un fund de lac, a cJrui apă (nivelul 

de bazli levanlin) se afla la un nivel cu un oarecare numJ r de metri peste acest fund. 

Că1re Varna însă trebuie s/izi corespund:i un nivel ceva mai înalt (nivel de eroziune 

norma lă şi nu de tcras2i de abraziuue), dat Aindcă platforma Dobrogei meridionale 

în toi cursul pliocenului s'a inălla l în latmea ei de Sud, dar s'.a scufundat spre Câm ... 

pja Română , între pontic11I superior şi Jlnele levantinului. Am putea determina. deci, 

astfel vârsta nivelurilor : 
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1. Nivelul superior: prae:sarrnatic. lu Bulgaria, spre Balcani, vizibil la su~ 
prafaţă , ca resturi de platformă. In Dobrogea Meridională e reprezentat prin pene„ 
plenca fosilă îngropată sub stiva stra~lor sarmatice. 

2. Nivelul Akrike.s: imediat posterior regresiunii sarmatice. fu Dobrogea Mea 

ridională, ar cuprinde nivelurile inalle, rămase ca martori la cumpăna apelor, de la 

.circa 300 m. 111 sus, până la 480 m. Vârsta: dela regresiunea sarmalică, până la 

ponlicul inferior, in Cilre răslimp, tuasa pliocenă dunăreana şi'Câmpia Română ve.: 
cu1ă,, u11de lipseşte n1eoficul şi ponticul i11ferior, erau exondale. 

3. Nivelul Gţţrdeme: probabil pontic superior şi dacic în Bulgaria. 

4. Nivelul Keremillic: la 100-150 m in Bulgaria, ar fi levantin. In Do, 

brogea J.1eridională, ambele acesle nil·eluri pc1r a se c:onloµi infr'o singură supra{a fii, 

de ..,,fjrslii ponlică superioară - dacică - lcvar.lină, în care răstimp lacul pliocei, 

din C~mpia Română se găseşle în conlinuă, de şi slab;; transgresiune peste plat
forma praeba/canică dunăreană. 

5. ]Vivelul Apiarazak, la circa 80 şj 60 m., ar fi mai curând quaderaar ve..
chiu de cât levantin. Vârsta : Gilnz şi Mindel. 

6. l-livelul Varna, la circa 40 şi 20 m., so~otif la V ama ca „miHd diluvial", 
după crileriul faunistic ~L lui Pelrobok, ar fi, mal preds, gual11rnar nou : Riss şi Wiirm I. 

7. A lbiile vechi ale râurilor, acoperite de aluviuni în v:iile fluviale şi î11ecale în 

Mare. pc şelf, ar data din Wiirm II. 
Motivul care ne face să afirmăm aceasta este urm:ilorul : Astăzi este o axiomă 

că, în p"l?rioadele glaciare, nivelul universal al Mărilor şi Oceanelor era sc:Jzut cu un 
numiir imporfan1 de metri (cifrele rezultale din calcule aproximative, variază), din cauza 
evaporării apelor şi a imobilizării lor în imensele calote şi în ghelarii de pc glob. Pen„ 
tru toate râurile de pe fala planetei, prin urmare, fazele glaciare reprez1 nlă faze de 
eroziuJie către w1 nivel de bază nrni adânc (afară de cazul câud au inlervcuil mişcări 
epir„genelice negative) ; pe când fazele inlerglaciare reprezinlJ faze de înecarea văilor 

erodate şi de acumularea de sedimente (cu anumite excepjii !), din cauza inll{iîrii ni
velului universal al mărllor şi oceanelor în urma topirii gheţarilor şi a întoarcerii ar 
pelor la vatra lor. In epoca glaciară Wiirm II trebuie, prin urma ni, s5 ad1'nifem c,1 
şi în regiunea considerata râurile şi~au ros vă•le până la fundul d.: roc,i mam:i1 ca 

să•.ş i realizeze -un profil de echilibru fdtJ de nivelul de bază scăzui al Mării ; iar accsh: 
văi, in epoca următoare, alluvială, au fost înec,1!e spre guri şi apoi aluvionale. Văile 
de eroziune WLirm II, aşa dar. trebuie să se af]c sub nivelul NJării Negre, tocmai 
din motivul eustatic de naiuri.\ climaterică pe care I.ram pomenit mai sus, plus că au 
mai intervenit şi oarecare mişcări negative ale: scot1rlei, care au aplecai platformele 
spre şi cbiar sul,. mare. 

4. In c~ea ce priveşle diformarc<1 11ivelurilor dup5 creafea lor, la identice conr 
duzii a111 aiuns şi noi î:n Dobrogea la 1928, ca şi Gellert în Bulgaria, ceea cc a fost 
categoric combătut de Nordon, pohivit crifer-iului s.i cuslalic . • ~şa s. ex., am afirmai 
o bombare a platformei Slavei spre obârşia râurilor care pornesc de acolo radial 
spre W, S şi E (p. 63) ; înclinări spre SE şi chiar ESE în celelalte platforme nor" 
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dicc (p. 50-61); în fine, o ,aplecare a platformei meridionale a Dobrogei căite, NE. 
care i,a dat lnălfime eătre Dunăre şi a scufundat„o sub Mare, la răsărit, în qualemar. 
Deosebirea între vederile noastre şi ale lui Gellert consta in aceea că d=-sa, începând 
dela nivelul I{eremiJlik încoace, nu mai admite decât o îirălţare fu bloc, pe când noi 
'am g_ăsit diformări, pe s/oiurî, până la sfârşitu l qualernarului şi probabil că şi astăzi 

aceste diformări epirogenetice neegale şi de sens diferit se continuă . Faptul cl depo,c 
zilele terasei levantine dela Dunăre sunt vălurite (Macovei) şi că se află la un nivel 
ide peste I 00 ni absolut, în timp ce Jărmul levantin al Mării Negre se află undeva, 
departe, spre răsării de aciuatul fărm, la o oareeare adâncime importantă SLLb nivelul 
Mărih este o dovadă irecuzabilă de mişcări proprii_ platformei dobrogene meridionale 
în guaternar. O suma de alte dovezi, aduse de noi în a ltă parte şi asupra cărora nu 
mai revenim, ne arat-a mişcări pe verticală de sensuri opuse, în!r 'o parfe sau în alfa 
.a aceleiaşi unifăii morfologice, şi anume în quaternar. Nici nu se putea altfel, când 
!oale regiunile din jurul Mării Negre sufăr schi mbă.ii importante .în această epocă : 
se crează depresiunr subcarpati'ce ; câmpia română r:is.i rit.:ană se scufuodf ; podişul 
Covurluîului se difonneaz3; JcraseJe Bârladului (lacuslre) se apleacă; Dobrogea de N . 
.are mişcări complicate ; fărmul Crimeii şi al Âzovului se înaltă in ritm şi măsură ne" 
egalii ; regiunea Cubanului inferior se scufundă ; coasta Anatoliei se înaltă ; podişul 
Dobrogei se răstoarnă, ceea ce se vede din disonanta intre directia văi l or şi panta 
inversă a platformei sannailco„levaniloe ; plilffoana Tracc.-bitinică araiă şi ea mişcări 
cc.-i suru proprii ele. ele. Şi însuşi Gellerf afirmă mişcări verticale recente, de semn 
u,ntrar, în golful Varna şi Burgas. 

Valorosul studiu al lui Gellert, abslractie făcând de lacunele sale, care se pot 
complela, rămâne totuşi un medei de monografie, care ne ara.tă că, dacă se acumu=
lcază un ştoc suficieDI de mare de observări (;le teren, se poate ajunge la urmărirea 

evolufici geomorfologice a unei regiuni, aproape fiiră de lacune. 
C. Brăkscu 

W. J_. ,Krokos şi W. G. Bondarciuc: Depozitele qualernare din NE J\fării 

Azovului. (ln „Zbirttik patneati akademika P. A. Tulkovsk.ago, Tom. I, L 931, pg. 
167 -187) Ruseşte, cu rezumai german. 

Autorii dau rezullalele cercetărilor lor pe teren, făcute în vara anului 1929, în 
.circumscrip(ia 1'aganrog-Mariupol şi în împ1ejurimile oraşului Jeisk, la tărmul de 
Sud al coltului de NE al Mării Azovului. 

I. Dealungul f ărmulul de NE al Mării Azovului există o terasă marin,"i, care 
in regiunea Taganrogului are o lărgime de 0,5- 1 t{m.; la Wesl de gura limanului 
Mius, aproap.e de satul Wcsselo-Wosnessenskoje se lărgeşte până la 10 I{m., iar 
la SW se îngustează din nou. Terasa aceasta se conlinuă şi pc ambele maluri ale 
limanului Mius, pe o lungime de 0,5- I Km. dela gură în sus. 

II. Sirucl11ra lerasd. 
a) la baza terasei ~pare calcarul sarmalic (mediu ori superior, neprecis). 
b) Deasupra vine terasa, formată diu depozite argilo.roisipoase (jos nisipuri, sus 

.argile), cu Paludina diluviana, Corbicula fluminalis. Didacoa irigoooides, Didacna 
pseudccrassa, Dreissensia rostriformis, Dr. polymorpba ele. Bogatul material paleon" 
iologic găsit în aceasl.'i terasă a fost studiat de Bondarciuc. După N. Sokolov, terasa 
deb Taganrog se caracterizează prin moluşte caspiCC! : Cardium, .A.dacna, Dreiss. 
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rosfrif. ; pe când in 111sipuriJe din malurile văii limanului Mius s'ar găsi numai o
faună de apă dulce, c,1 Paludina, Unio, Planorbis. Totuşi, autori i noştri au găsit şi• 
aci, pe. lângă formele de apă dulce, încă şi Cardium caspic ; de unde rPzuUă că 
valea limanului Mius este de o vâr.st.1 mai veche de cât o credea Sokolov, lu ceeace 
priveşte cumpăna apelor ce desparte limanul Mius de Mare, autotii o găsese 'di face 
parte integranta din podiş şi nu constii din depozite cu Paludina diluviana; cum a..
firmă Sokolov. 

c) Peste depozitele acestei te.rase urmează o serie de 3 )o@SSuri despăr/ile pân 
2 soluri fos.ile şi anume: l. Primul orizont de loess are o .grosime de 1.60-6.89 m., 
sau în medie 4,60 m. 2. Urmc<1ză un orizont de sol fosil , cernoziom, in grosime de 
0.90 m. 3. Sub el vine al do.lea. eJaj de loess, cu o grosime de 1.60-7.30 m., sau 
în medie de 4.40 m. 4. Sub d urmează a l doilea sol fosil, foi cernoziom, în grosime 
de 1.20- l.4.0 m., pe alocuri c~iar dl? 1.60-J .T-0 m. 5. Dedesupf se aşterne al treilea, 
etaj de loi::ss, cu o grosime de ·I .20-5 m ., sau in 1necHe de 3.40 m. In etajul al doilea şi mai 
ales în al lreilea s'au formal eflorescente de săruri de mangan, prin acţiunea apelor de 

ciroulajie subterană, din cauza cărora loessul a căpălat o nuanţă rC'ŞCal5zbrună, ceeace 
a indus în eroare pe Sokolov sâ creadă că partea infodoar.î a loessului ar fi un• 
orizont special de „argilă roşie:brună ". 

Vârsla loessuri/or şi a terasei dela Taganrog. 
Pentru autorii noştri, vâ1sla glaciară (şi nu joierglaciara, sau postglac;iar.â) a 

loessuri/or esle un adevăr axioma/ic. Ei se orientează după Soergel (Loesse, Eis..
zeiten u. PaJaeolîibische Kulfuren, Jena 1919), care, cercetând alte.rnanfa între loes.
suri şi morenele difedtelor stadii ale ofensivei glaciare, precum şi structura petrogra" 
ficli a loessului şi fauna din .el, a conchis c,i loessurile s'au depus în perioadele glaciare. 

La 1925 l{rokos stabileşte exislen/a a 4 etage ia loessul Ucrainei, Îl) conexiune 
cu cele 4 glacia/ii din E. Europei 

Penlru epoca Wiirm, el cons/ală ex.islenfa a 2 loessuri, despăr/ife pri,1/r' u.n 
ori"ţo11f de sol fosil: deci l\7iirm I, sol fosil, l,\7iirm II. solul actual. La această con„ 
slalare (,a dus cercelarea raporJurilor de stratificare aJe cu!Jurii A.urignaciene târnii din 
terasa de pe· malul stâng al râului Udaj, în satul Juravca, circ. Priluki, unde se vede 

că resturile cuHurii aurignaciene de aci suni acoperite de etajul superior de- loess,. 
adecă Wiirm II; căci şi din cec.:etările lui Soergel rezultă că cullura Aurignaciană 
cade în epoca intermediară dintre Wii.rm I şi Wiirm ll. 

La 1929 I(rokos ajunge la constatatea că morena glaciaJici Niprului e aco.
perită de S loessuri despărţite prin 2 soluri fosile. Deci în succesiu1le cronologică, am. 
avea: Morena Niprului, Loessul Riss, Sol -fosil, Loessul Wi.irm I, Sol fosil şi cui ... 
tură aurignaciană, Loessul Wi.irm II şi, în fine, solul aciuai. 

In consecinţă, făcând aplicarea acestor constatări şi la profilul te.rasei marine-
dela Taganrog, autorul stabileşte următoarea precizare de vârstă : 

Solul actual 
Loessul Wiir.m 11 
Solul fosil ( cernoziom) 
Loessul Wiirm I 
Solul fosil. (cernoziom) 
Loessul Ri.ss 
Argilele şi nisipurile terasei marine cu Fosile caspice. 
Fază de eroziune 
Sarmaticul. 

www.ziua constanta. ro 



• 

177 -

Concluzia : T<:rasa marinâ dela Taganrog, cu Paludina diluviana, Corbicula 
fluminalis ele., este de vârslă /11inde/,,Riss. In această cpoc.3 apele din bazin d închis 
al M. Krcgre şi Azovului se aflau in legătură cu Marea Caspică. La finele epocei 
J\finde/:Riss, sau poai~ chiar la i11cepuf1J! epocei .Riss, făr11wl iYiărei Azovului s'a 
fn,'1/ţal i.u terasa cu depozilele s,ilc ma'rine, ieşind din mare, primi în Riss şi W iirm 
acoperişul orizonturllot de loess eolic. Astăzi suprafaJa aaesfei terase (la baza loes~ 
sului Riss) se află Ja o alfitudinc de circa 9- 10 m. peste nivelul actual al Mării 
(dup~ eustaJişli, Jerasa ar I.rebui s.3 fie glaciară şi s.i se afle la 30~35 m.). 

Reproducem aci şi profilul 5 dela pag. 11'0, pentru mai amănun fifă documen.r 
tare. _î\cest profil a fost ridicai spr.:: \\1. de Taganrog, vis:a, vis de plaja oraşului. 

!'11c tri 

0.80 
6.00 
o.so 
-1.00 
0.90 
U.80 
I .2l1 
1.40 

1.65 

2.01) 

4.00 
1.00 

, .... ~r11oz1·0·111 \,,.., \.. . . . .. . . . . . . . . . . . . 
l.oess cu pJpuşi şi tuburi calcaroase (glaciar) . 
Cernoziom fosil (int.rglaciar) . , . 
Loess închis . . • . . . • . • • ) 
Loess cenuşiu cu ccv.i humus . . 
Lo~s inchis cu tuburi calcare.isc . 
C!!rnoziom fos il (inter~laciar) . . . 
Loess cenuşiu cu tuburi cakaroasc 

' I 
J 

• actual 
• Wurm 11 
. \'(J I-W H 

(glaciar) . Wurm I 

. R - WI 

. Riss 

Nisip argilos cenuşiu,verzui • • . . . . . . . . • . 1 
Nisip ccnusiu„g:ilbui, cu inlercal.iri feruginoase ~i cu Pa" 
ludinc şi Dreissensil r~u conservate Straiele sw1f oblice, ll Depozite 
aplecate 20° spre 1V \\I. 1 ca spice 
Lol'SS allerat şi depozite caspice alterate. I Mindel„ Riss 
Nisip litoral cu Cardium fittoni, odihnind peste calcarul JI 

sarmatic şi ridicânduzse I m. peste nivelul Nlării. 

Aci suprafaja terasei marine de acumulare e la S.65 m. peste nivelul Mării. 
In prnfllul 15 (p. 173) lu .11 lângiî stafia Novo„l:',likolaiv!:ka (Budenivki), suprafa(a 
fcrasd c la 9.90 rn. ; iar în profilul r (p. IT I), ridicat in apropiere de Pokakivki, loessul 
inferior odihneş te peslc o suprafapi de eroziune a terasei, care se afl:'î la abia 2.75 m. 

'
1 pcslc nivelul J', Jiirii. 

P. A. Pravoslav!cv a ariîtat Cd în două locuri pc suprafafa s lab erodalci a 
cernoziomului actual din stepa vecină cu 1\1. Azovului se aflti un strat de lebni ni„ 
sipos cu moluşte actuale din M. Azovului, d.: unde deduce cJ nu de mult a avut 
loc aci o transgresiune a Miirii, urmată apoi de o regresiune. 

I( rokos şi 13ondarciuc au cercet11t ambele punct.:. pomenite de Pravoslavlev şi 
au constatai c:i peste Cernoziomul actual :;z afl,'i intr'adev,fr un lehm, în parte cenu, 
şiu, dtlr cu bumns şi cu resturi de c,irbuni, ccnuşc, tig(e, cioburi de sticlă şi alte 

fragmente de vase, prl.'!cum şi, icizc.:ilo, Cardium şi Dreissensia ; asemenea resturi însă 
s'au g.isit numai în satele de lângJ j,irm şi lipsesc din părfile nelocuite; sunt, prin 
urmare, r:imiişife culturale acluale. Dac.'i ar fl avui loc o transgres.iune, cum spune 
Pravoslavlev, alunei urmele ei s 'ar fl manifestat sub inf fiti şa rea' unei făşii de lărm, iar 
cernoziomul ar ar,'ita urme de salinificarc, cecace nu se observă. Dimpotrivă, coastele 
râpoase de lâng.i Marc şi surpă rile massclor de loess în lungul depozitelor argilo,,. 
nisipoase c11 Paludina diluviana pledeazti pentru o .scufundare receJJlă a regiunii fi„ 

. î )11alci/c D,:,/Jrogei", XVI{. 12 
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/orale S'ar mai putea meutiona că, în une,le puncte, orit<iMlurile inferioare de loess 
au ajuns sub trivelul NI. A,:ovului şi at l imanuJuj lYDuş. 

Am l)utia obiecta autorilor aci că prezenta loessului sub 11ive/u/ Mării nu e 
11umai dacâl un ar§umenl Cdlegoric de scuful]dare leclonică a unui fărm, căci î11e; 

carea bazei loessului se poale explica (Qarle bine şi prtn osci/ădle eus/alice de na= 
Jură climalericll ale 11,ii,elu[ui ]\'[firii. In adevăr, în 0poea glaciară Wiirm, nivelul uni; 
versa! a l Mărilor scăzuse, după unii cu tirca 100 m., după al lii mai n"luU sau mai 
pujin, prir\ faptul evaporării apelor ş-i a imobilizârli precipitărflor în calotele. şi .ghetarii 
imenşi ai epodi. Tn acest timp loessul c11re se depunea, putea să acopere desigur şi 

suprafejele de şelf de peste care se retrăsese Marea scăzută . In epoca llfl1! ătoare însă· 

(PostwUrm), calotele şi ghejarii se topesc şi apele lor se reîntorc în Mări şi oceane, 
ridic:ându=-le nivelul, aşa că loessul WUrm a pulul fl înecat în părjile sale jo~se, iar 
în falezele a<'tuale· (ca şi 'o Dobrogea) loessurile pot sta până la anumită foă ftime sub 
nivelul Mării. Aceasta nu înseamnă însă că înecarea loessurilor n'ar putea avea şi 

0 cauză /ec/onică. La terasa Taganrogului Cfedem că dovada mişcărilor scoarfei lre..
buie ciîutată mai degfabă în pozifia înclinată cu 200 spre NW (deci spre uscat, 11u 
spre Mare) a stratelor nisipoase ale terasei marine, dacă nu cumva fenomenµl acesta 
n'ar fi local şi explicabil îolr'aUfel. 

Nu e fără irtteres a· pomeni aci şi alfi autori, cari s'au ocupat cu terasa ma= 

rin.i dela M. Âzovului. 
Cel dinlâi Le Play mealionează la 1842 depo1.ÎJe de apă dulce i 11 regiunea 

'F.aj!anrog (.Exploratioos des terrains carboniferes du Donez. Paris 1842. Formatioo 
d'eau doucte de Taganrog"). 

L a 1877 Th. Be/J, a colecjionai o faună importantă din aceste depozite şi a 
descris~o în „The S1eppes of southern R ussia. Ouarl. Journ. of _geoJogy. Soc. 1877". 

La 1897 Sinzo1î', studiind fauna de apă dulce dela #faganrog, menţionează 
in ca forma Pall'dina diluviana (în uO pa-lfontologiceskom ofnojenii novorossiisklh 

neogenovâh osadkov k plastam Avstro-Vengrii i Rumânii". Zapiski novoross. Obşt. 
. Estestvoispâtatelei, XX:f, Vâp. II, p. 1-20, Odesa 1897). 

lnlre anii 1903-1904 1V. A . Sok.o/ow a găsit în vaka limanului Mlus def' 
pozile cu Paludina ,dîluviana şi ne vorb-eşte de răspândirea mare a d dealungul tăr ... 
mufui de N. al M . Azovului. A mai afla t aci şi Corbia.Ila fluminalis, Dreisserisia 
r~s triformis. Dr. tenuissima, Dr. crassa, /oale de lip caspic şi Cardium (Âdacna 
plicata, Ad. laeviuscula, Didacna trigonoide.s). După Sokolow, aceste depozite ocupJ 
o făşie lungă şi îngusta dealungul fărmului de N. al M. Âzovului; dar ocupă şi o 
parte d1n logusta. cumpănă a apelor dinlre limanul .!Xlius şi M. A zovului, fa(>I c11re 
nu se confirmă prin cercetările lui K rokos şi Boodarciuc. In valea limanului M.ius, 
aceste depozite au caracterul de facies de apă dulce, cu Paludioa, Unio, Dreissensia 
ele., scrie Sokolow. In Nordul limanului acesle depozite înaintează numai până la o 

trE'l!pid formată din calcar pon1ic. Prin urmare ele reprezintă sedimentele unui basln cu 
ap,î salmasfr:i, al cărui nivel n'ar 6 fost mai sus ca L5 111 . peste cel actual Peste 
accsfe depozite urmează, scrie Sokolow, ar.gila ro;ie,brună, care !rece în sus pc ne, 

simjiJe în loess. Pe alocuri nisipurile terasei cu Paludina diluviana arală o suprafajă 
de eroziune sub loess. ln ceeace priveşte vârsta acestor depozite, Soko!ow o consi„ 
deră ca aparfinând praeglacia/ului, primei glacialii nordice germane şi primului in" 
lcrglaeiar. Argila roşie ... bruna o pune rn para le lă cu morena Niprului mijlociu ; iar 
vaka adâncă a limanului l'\'lius s'ar fi for1nat după depunerea a rgilei roş.-brune. Ne 
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înl-reb5m <.are ar fi faptele doveditoare? (N. A. S0ko/o1v: K istorii pricernomorskth 
stepei s konfa tretrcinogo perioda. Pocivovedenie VI, 2 p. I 05-124 ş i 3, p. 197 -
2-20, S. Petersb. 1904). 

La 1923, {(. Lissizin scrîe tuk'o nolifă di depozitele qualernare din reg. T a.,. 
ganrog- Mariupol arată 3 etaje de le.hm gălbui„brun cu 2 orizonturi de sol fosil . Mai 
jos urmeazii un sol fosil, care aeopcre argila roşie.,.brună de peste depozitele argilo,.. 
nisipoase cu Paludina diluviana. Lissizin parafefizeaz<'i Însă greşii etajele de lehm cu 
perioadele interglaciare, iar solurile fo..~i/e cu perioadele glaciare, adică tocmai invers 
de cum trebuie. Terasa marină cu Paludi11a diluviana e socotită de acest autor ca 
aparfinând primei perioade inler~lăciare ! (]{. J. Lissizin: Razrezâ posielrelicinâh ot
lojc.uii oa prostranslvc Taganrog-Mariupol. Isvest. Donskago polite.hn. lnslit. v. 

Novocerkasske, Vill, p. 57-58, 1923). 
La 1925 .4. P . Pavlov paralelizează nisipurile cu Paludiua diluviana dela 

1'1 . .A:lovuiui cu inlergfacialul /11indef„J~iss. (.4. P. Pavlov: Neogenovie i posletre„ 
ticinie oflojenia Jujnoi i Voslocinoi Evropi. Memoir. geolog. otdelen. obşt. ltubit. 
eslcslv . .Anlropol. i Etnogr. 5, p. 1-217, Moscova 1925). 

La I 92r P. -4 . Pravoslav/ev arată c5 în partea de NE a tvL Âzovului, 
peste suprafata .slab erodată a cernoziomului contemporan se află un strai nu p.rea 
gros de lelun nisipos cu resfuri de moluşte actuale, c\!eace, după d„sa, ar fi o do„ 
,•adil că nu de mult a avui loc aci o lran$gresiune marină. Observafia s' a dovedit a 
fi greşit ă . (JJ . .,tl. Pravoslavlev: Uslovia zalegania poslcirelicinâh rakus11ikow .Azovs.,. 
kogo i Ciott1ogo morei. Trudi geolog. t>'Iuzeia .Akad. Nauk. S. S. S. I<. IV, p. 119 
-J95, L eningrad 1927 -28). 

La 1932 A. I. 1'>'Jos!C1i·ili11 (,, Oie Qu«rta rablagernngen bei Taganrog", în Ex: 
kursionfiihrer dcr zweiten internaJionalen Konfcrenz, Leningrad 1932, p. 178- I 91) 
stabileşte urmalorul profil la coasta M. Azovului, începând de sus în îos: Solul ac= 
Jual, loesslehmul Wiirm, solul fosil l~iss„Wiirm, loesslchmul Riss, soiul fosil Mindel= 
.Riss; in fine, nisipurile cu· Paludine şi vechile nisipuri ,1/uvfa!e dela baza loessu" 
rilar, care ar dala din Mindel, sau mai precis dela finele g!aci,1/iei fv/_jndel. 

Unii autori au căutai sii ::;tabileascli un paralelism între depozitele terasei dela 

T.iganrog şi cele dela Tiraspol - T ighina de lângă Nistru. 
Aşa s . ex. 1111·. J. l<rokos, studiind profilul dela t'-'lălăeşfi de lângă Tiraspol, 

a gjjs1I aci 2 orizonJuri de sol fosil şi 3 orizonturi de loess (deci: sol aciuai, loess 
\Vi.irm, sol fosil RW, loess Riss, sol fosil MR, loess Mindcl) sub care urmează 
apoi nisipurile şi prnndişurilc terasei fluviale, care, în consecintă, ar dala din in!er: 
glaciarul G.i.inz:1'1indel, sau poate şi din glaciarul Gi.inz 1). C u toate acestea el nu 

L) Para Ide între dep. sali11astre dela T aganrog, pe bazli faunislic.:i, şi pruudi..
şurilc terasei dela Tiraspol au mai făcut şi următorii 3 cercetători, stabilind vârsta 
.celor două terase la i11cepulul qualernarului: 

1V . . .:.l. So/m/ol'il în „Di r Mius=Liman und die E11ts tehung der Limane Siid: 
rnBlauds". Zapiski lvlin, ob. 1900 i 

J,l. A. Grigorovici,BercsolVSk}' în „Die Pliozăn„ und Postplioză11 .Ablage„ 
rungcn Si.id:Bessarabicns". Zapiski ~J. O. E. B. 28 p. 124, 1905 ; şi 

\li', D. Laskare\YI în „ Uebersicht der Quartărablagei·uugen von Noworossia". 
Zap. obşt. Sdsk. Chos. Jujn. Ross. 88-89, I:-I. I, p, 1-46, Odcsa 1919. 

1. P . Chomeuko însă, în „Ueber das AHer cler sandig„Ablagerungen der Uuv 
gegcnd von T iraspol'\,Zapiski Nowor?s · obşl. I,. 32.' p. 18, 190~, - paraleli~eaz~ 
nisipurile terasei dela I aganrog cu eta1ul de Ku1almc, la care _p11rere s a asociat ş1 
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renunf.:i a paraleliza ferasa l'iraspol cu cea dela Taganrog. Mai 1ârziu însă l (rokos
revine şi considerând primele 2 loessiui ca Wi.irm II şi Wiirm 1, precizează ca 
vârstă, afâ1 pentru terasa fluvială dela Tiraspol, cât şi pentru cea mari11ă dela Ta=
ganrog-]',1.lariupol, epoca ?vlil1de/.,Riss. (~\7 . .J. KrokQs: Kurze Beschreibung der 
OuarHi.r.-Ăblagerungen der Ukraine. Bui. $oe. Naturalist 1Yloscou, IV, p. 63-64, 
1926) . 

Analogia pe,rfcciă dintre profilele quafernare dela Tiraspol şi Taganrog se ve" 
rine-ii ş.i prin .is·em.'ioiirile faunistice ale celor două terase, s tudiate de 1\J. t\7. Paw-loTva 
(Etudes sur rbistoue paleontologique des oogules. Zapiski Akad. Nauk. VII, ser. X){, 

1, p. 6, 1906) şi de A .. P. Pawlo,v (Die neogenen und positerfiăren Âblagerungen 
von Siid=- uod Ost,..Europa. Nle1n'. geol. obşt. liub. estestv. V, 1925), care cond1ide 
c., prundişu1ile dela Tiraspol ar dala dela incepulul per. interglaciare ?vliade/,,J<iss, 
iar nisipurile cu Paladina diluviana dela Tagai1rog ar dala dela finele ilCeluiaş 
M inde/ ... Riss. 

C . Bră1escu 
* 

G. Vâlsan: Sur u11e p/a/eforme li/Jorah: en Rouma11ie. (îo Bulet. Soc. geogr. 
LlV, 1935 pag. 19-31) adicol comunicai la congresul in!ernafional de geografie din 
Paris, dar nepublical acolo până în prezent. Problema pusl de atllor, de allfel, e 
simplă şi noi am rezolvai.to mai demult, la 1928 (vezi „Dobrogea" voi. fesliv 1928'); 
autorul îns;i n'o vede clar şi cade î11 greşeli regretabile. 

Ce scrie autorul ? El arat,i că „tot litoralul româ11 a l M. Negre prezintă ca, 
radere de submetsiune brusc.î şi recentă" ; de asemenea mai arata cli sunt „indicii 
de submersîune" şi spre latura Dunăre i , lucruri cuncscuie de mu!IJ vreme şi la clari,... 

ficarea cărora a contribuit în largă măsură şi G . M. Murgoci, îna inlea autorilor pe 
care..-i pomeneşte acest arhcol (pe unii flfrJ nici un rost). 

Suni foluşi două „portiuni de litoral" (sic) în Dobrogea, scrie V ., care au avui 
„mişcări pozitive proprii" (sic) : a) o porţiune e pe !aiurea Dunărei, la S. de valea 
Cara:Su, între Cerna Vodă şi Silislra, unde „podişul arată o bombare chiar pe mar: 
ginea Duntirei", iar panta lui cade spre M. Neagră, în timp ce v.'iile merg ln sens 
opus cu această pantă. Vârsta aceslei răsturnări de profil ar fi „după formarea v,"ii1or" . 
b) a doua porfiune cu mişcări pozitive (de sigur „proprii") este la Coasta de Argint 

care, dlo punct. de vedere structural, e format,î din „ era ie blanche man1euse cn couches
presq11c horîzonfales" (sic). Suprafafa podişuli,.1i urca aci dela 60 m. peste nivelLLI 
1'1ării Ta capul CaJiacra, până la 260 111. la frontiera dinspre Bulgaria ; deci 2.00 m. 
pe o lungime de 30 km. Jumdfa1ea de E. a coastei e o faleză verlicalil fără plaje ; 

dar dela Cavarna spre W . - între jărmul Mării şi buza superioară a podişului, se 
inteccaleaz.'î o suprafafă largă până la I km., care se continuă până la Vama. O 
mare pacte din această s uprafafii e „d1forn1ată" (sic) prin lunecări de maluri de sus. 

,. 011 a I' impression" (deci numai impresia, nu şj siguranţa faptului evidrnf) că blocuri• 
imense Se desfac din podiş şi „glissenl" peste această s uprafafii spre Mare. In multe 
locuri acest nivel „faliat" şi dislocal, arătând cule, lncălecări şi ş,1riajuri in minia/ură 
(N. B !). Fără a conta (sic) cu posioilitafea unei lmii de ruptură E-W., prelungită 

\V. W. Eogacew; iar rl. N . Andrusow în „ U cber das Aller dcr postlerliliren ma.r 
rinen Tcrrassen der Kertsclvrlalbinsel" . lejegodnik po geol. i miner. Rossii, 1905, 
p. 158., le paralelizează cu glaciajia Riss. 
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·spre W. prin valea Batova, - cum scrie autorul, - el consideră .acest nivel ca o 

plalformă li/orală difoi:i'nalli de lanecări". Dovezile : 
a) Launay, Cvijic şi Gellert au găsit în împrejurimile Varnei depozite marine 

peste nivelul Mării. 
b) Nivelul pomenit se prezintă ca o b.and.'i „aproape paralelă (sic) cu tărmul 

si are forma tipică de platformă, mai ales acolo unde nu se văd surpări (între Balcic 
şi Ecrene). A.celas nivel există şi pc toate văile cc se deschid în .D'lare si anume 
sub formă de terasă. Valea Batovei prezintii acellaş terasa, largă de L l(m., pe am„ 
bcle plirti ale ei. Afară de 13atova, toate celelaJte viii sunt atârnate la nivelul acestei 
platforme, unde, când ajung, se adlîncesc în ea (sic) şi fac repezişuri şi chiar cas= 
-cade. "La ruptu re de pante ne se irouve i;>ar sur le bord supericur de la plateforrne 
liltorale, mais sur son bord infetieur". 

c) Surp~rik: t ulbu ră profilul transversal al platformei, dar nu şi pe cel Iau= 
.giludinal. 

d) Panta platformei cobJar.î normal dela SO m in V ,1lca Batovii, la 40 m la 
Acbunar ; la 35 m la Balcic; la 15 m la lv[ihalbd ; la circa 5 m la Can1rna şi de 
aci dispare; însă această platformă nob/ică" npare" (sic) a coborâ Ic, E. de Ca: 
varna sub nivelul 1\1ăni. Şi autorul o racordcazii cu fundul de eroziu11e al văii Bo: 
lata de lângă capul Caliacra şi, mai deparli!, cu fundul de eroziune al lirnanului 
Şabla . .,Toat.:: acestea, m 'au făcui să conchid - declară satisfăcut de logica sa autorul -
că acest nivd e o platformă litorală oblict'i" . 

Să analiz;im pujin. 
I. l:',1ai infili, frecând cu vederea infr~buin1<1rea în mod impNpriu a unor t.:r-= 

meni ca „dilormai". ,, filor<11" cic ; fo losirea unor expresii ca „ 011 a J' imprcssion", .,se 
pare", care aralii mai mult un tic în stil şi o desorientare decât o prudentă motivată ; 
unele contraziceri ca 

6
0 bandă apro,1pe paralelă cu tiirmul" ş1 „o platformă oblică"; 

precum şi ciudiîfenia argumenliîrii logice, - observ:im că: a cita izolai -portiunea de 
mal Dunărean diulre Ceruavoda şi Silistra şi porjium:a de litoral marin dintre Ca.,. 
liacra şi Varna, ca siJ1gurele „porfiuni de litoral" (sic) care arată mişc:iri pozitive şi 
încă „proprii", făra a pune in leg/ilur:i fclli:>menul cu diformarea întregului podiş 
cuprins între Dunăre şi M.irc, CdraSu şi Provadic1-=Lom,- înseamnă a nu vedea fe, 
1101111,,,ul în toată întregimea sa şi, l.:icmai din aceasl.:i cauz.i, a ajunge la o rcpre: 
zenfare falşe a lui. (Vezi studiul nostru dia t ()28). Nu ex ist.l „o bombardare chiar 
pe marginea Duuărei", izo/a(,1 la porii unea menf ionafă şi proprie ci. Răsturnarea de 

· profi l ·a podişului nu s'a făcut în dfrecfia \XIE, cum arată autorul, ci este cezul..
Jatul apleciirii spre NE. a podişului Dobrogean meridional, începând dela boltirea 
maxiin:i a sl:iiului de dincolo de granila dobrogcan.i pân.l la axa vJ.ii Carasu, pre= 
Jungifă în Mare cu v,1 lea submarinii a DunJrei diluviale nouii (Wiirm U) din dreptul 
Constantei. Mai însamn:i a s ;apa din vedere sensul pozitiv al mişcărilor scoarlei, 
care a provocat nivi lul efajaJ al pfolformclor dJJrogene ; crearea terasei levanlia e 
lacuslre dunărene, astiizi aft"Hoarc la peste· I 00 m altitudine; crearea de terase qua= 
Iernare, mai ale$ pe !aiurea vecin;i a Câmpiei Române ; în fine, ,1dâncirea de văi 
q11alernare, care toate suni semnele unei mişcări pozitive ale scoarfel, dar nu numai 
pc cele douii mici pcrfiuni menjionate de autor, ci pe unilăfi întregi morfologice. -
Mai inseamn,i a încurca lucrurile, a nu fi clar ; cJci de. jur împrejurul Dobrogei avem 
dovezi şi de in.ilfilri epirogenetice, dar şi de submersiuni, fle de origine eustatidi cliz 
mafe_rică {âupj Wurm II), fie de origine tectonică (flexura Voileşti) ; şi chiar la 
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Coasta de Argint, cea -pomenită de -autor ca „por[iune de litoral", unde se ebscrvă 
.,mişcări pozitive proprii", avem, lotuşi, dela Cavarna spre E. o sulut1ersiw1e ! Au, 
forul nici nu fine seamă de Cţonologia fenomenelor şi de propc,rfia lor, după loc, 
fărij de care nu se poale oferi o ~~pl icare întreagă şi convingătoare. 

m Oe e cu plafforma litorală ? Dar mai întâi ce e o plalformă litorală ?-Este 
şelfvl sau fundul Mării, dela tărm până Ia izobata de aproximativ 200 m . .Atunci.

prispa dela Coasta de Argint (,,platforma oblică" a autorului) să fie o margioe de 
şelf ajunsă la înă/fin1e în urma mişelirilor şcoar/ei, cum afirma autorul, sau esle aJ/,, 
ceva şi s'(lr daiera, nu abraziunii Mării, ci ia primul rând s/1uClurii podf,~ului do„ 
brogean in aceasl;J parfe ? Şi la ce concluzii ajungem din cercelarea vflrsJei acestei 
forme de teren ? 

După autor, Coasta de Argint ar fl formată din "arero albă marnoasă în 
păiuâ aproape orizon/ale" tsic). Nici tina nici alta l S tratele suni incliJ1afe dela W 
la E., iar structura este muli mai complicată. După Popescu Voitesti (Evolvtia geol. 
şi paleogeogr. a Pământ. rom. C luj, 1935, p. 124-125), avem urmăloarq1 succe-
siune de strate, de jos în suş : 

I) La bază, 2-5m, marne argiloase:aisipoase, cenuşii„vinefii, care au o mare 
-impontanta hidrologică în regiune, ele constituind slralul impermeabil la care'se opresc 
apele subterane aJe- Dobrogei meridionale. P e deasupra lor apar pulernicele şi im.
_porf,,n/ele i~voare dela Balcic. 

2) Deasupra vine un orizont n.isiposPgresos, ce tr.ecc în sus la gr.esii calea: 
roase şi calcare marnoase oolifice cenuşii1 alburii. Ar fl etajul sarmatic inferior, sau 
Volhynianul (după Voiteşti). 

3) Mai deasupr,a vine un pachet de calcare organogene şi oolilice. albe, bo.

gate în Mactra, Tapes etc. , formând pere/ele abrup/ al Coaslei de .4-rginl dela 
.Capul Caliacra pâuă la Ecrene. Ar fi et.ajul Sarmatic mijlociu, sau Basarabeanul 
(după Voiteş ti), 

4) Io fine, deasupra de tot, vin calcarele organogene, oolilice şi recifala, ce,,-
nuşiio.-g/ilbui şi chiar roşcate la suprafafă, care ar forma etajul sarmaticului superior, 
sau Chersonianul (după Voileşti), în care apar 3 infercaliiri de cakare mal mar, 
nease, ee dau naştere la 3 pânzt de ape subierane: la 7 m, tla 20-25 m. şi la 
50 m. Sarmaticul ar avea o grosime totală de circa 350111 (dupii G eUert c mult mai 
subtire) şi d apare vizibil în întregime peste nivelul Mării numai î ntre Balcic ş i 
E .crene ,; căci de aci spre Caliacra sfralele se apleacă spre r.1are până la linia de 
flexură (să.-i zicţm : lini,, 1Îoi)eşlt) Caliacra - Isaccea, - dela care spre. E . /oale 
formafiunile cad spre ]\'fare cu J 0-so; aşa că dela Sur:(uchioi spre N. şi loessul 
intră sub nivelul Mării I 

Cu al1e cuvinte, observăm că : 
I ) Dela Ecrene până la Caliacra, stiva de calcare organogene şi oolificc albe,. 

care de pe Marea albastră se văd strălucind ca argintul, şi pe care Voi teşfi k alri.r 
bue Basarabeanului ( sarmat. mediu), formează o placă oblică dela WE, ca1e le1 
Balcic domină ~-palele oraşului în chipul unei faleze superioare, la Cavarna alinge 
cu baza r,ivelul Mâlii, iat de aci spre Caliacra intră şi ea, in parte. sub 1\'fare. 
formând pe această portiune o faleză verficali1 şi unică, fără plaje şi în conl,1ct di, 
raci cu apa. 

2) Sub aceaslă placă vine un pachet de straJe diferite : celcare mamoase ooli..

lice, g.i:esii c~lc,uoase ş i mai a les nisipuri gresoase, în care se observă t"J klul de 
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dislocări precum : n1ici falii lbc,1ie, cu lări şi Fe11oniene de şariaj în minia lură1 dato" 
rile lunecării de slrale îmbibate de wnezeală ; şi peste acest pachet de strate aşa di, 
văşile avem şi surpări şi chiar rostogoliri de blocuri sparte din placa superioară, 
care n'ar putea rămânea ca o streaşinîi deasupra unui suporL slăbit de. apele subt~ 
rane şi lunecat la vale. In domeniul acestui orizont de straie nisipoase şi gcesoase 
s'a desvoltal prispa de la Coasta de Argint, pe care autorul o numeşte greşit ~plat" 
ffrmă litorală" . Şi, de oarece acest orizonl, de pela Cavaţna căire Caliacra intră sub 
nivelul Marii

1 
din cauza aşezării oblice a straie lor, iată şi cauza pentn.1 care prispa 

apare numai până la Cavarna. Despre aceste fenomene am mai vorbit noi şi la 1928, 
ari'itând şi prin fotografli, cum placa superioară a podişului Sarmatic se crapă în felii 
spre- capul Caliacra şi îhce-tul cu îucelul se surpă in Mare, clin cauza unui suport 
slăbit şi a cutremurelor ce__ bâniue destul de des regiunea ; şi am stabilii un parale„ 
lism şi cu terasele falşe, slruciurale, dela Constanta, formate la suprafafa de contact 
între argilele bazale şi loessul suprapus, unde apele subferaae, ieşind î.n malul Mării 
pe la baza leossului, determină, prin acfiunea lor de slăbire, surpări ale malurilor s~1„ 
perioare, care cad îo jos dealu1Jgul unor aşa zise falii, sau se răstoarnă în pachete 
oti blocuri, aşa cum foarte frumos se vede sub viile dela S . de oraş . Pe baza cer1 

cef.irii structurii malurilor am clasificat o parte din c0asla Dobrogei tn calegori făr.

murilor cu faleze duble, acceu1uând chiar că ar fl greşită o alJă explicare. A atribui 
deci, prispei· dela Coasta de Argint originea unei terase de abraziune marină sau a 
unul şlef, cum face autorul , înseamnă a nu line eoni de s truclur;i şi a falsifica înr 

telegerea evolufiei morfologice nu numai a coastei, dar şi a regiunii întregi. 
Şi cu atât mai de mirare este greşa la autJrului, cu cât1- dacă nu cunoştea 

structura Coastei de A rgint după Voileşli, fiindcă geologul nos tru şi;a tipărit cartea 
în 19351 - cunoştea (era obligat să cunoască) structura după Gel/ed 1), pe care î l 
pomeneşte, dar îl foloseşte greşit şi cu cât ci însuşi, în alt articol „ Dobrogea" (pu..
blicat în acelaş Buletin al Soc. gcogr. din 1935, la pag. 72) spune că tărmul „face 
o prispă destul de largă ca să cuprindă pe ea douJ orăşele cu un trecui de câteva 
mii de ani : Salcie şi Cavarna ll) şi c5 „ izvoare puler11ice fâşnesc din stânci la ni" 
velul ,1ceslei prispe"... Nu ne pu1em mira în deajuns, cum de n'a puiul observa 
aulor11/ reia/ia inlre prispa pomenită şi 11ivelul aceslor izvoare ca şi inlre prispă şi 
structura co,1stei ! 

Ul. Dacă ne . .,..am întreba, in sfârşit, (ceea ce autorul a neglijai s'o facă) ce 
V<Îrslii ar putea avea această prisp:i !pe care noi, de.altfel, o socotim în formatie chiar 
şi azi]. atunci iat.1 la ce concluzie ,1bi;urdă am ajunge, _dacă am admite drepl bună 
concluzia autorului, adică aceea c;ă prispa ar fl o platformă litorală: 

Această prispă urcă continuu dela E. la W., aşa că pe la Cavarna e cam 
la nivelul Mării ; la Balcic e la -1- 35 m. (ne întrebăm : în ce punct al suprafetei aşa 
de răvăşite a prispei a pulul t1x 1 autJrul c.:i tJ d i + 35 m. ?) ; la Bat ova e la + 80 m. 
şi - fiindcă se continuă cu ai:eeaşi pantă spre Varna, cum spune autorul, - în valea 
Devnei, lângă Varna, ar fl la pes te 100 m ! .Dar la această altitudine G:ellert pune 
un nivel pliocen de pia/formă şi de prispă, f(eremillic (între I 00- l 50 m. ; şi nu de 
terasă inarillă, ori fluvială), pe care nivel noi , pa ralelizându,I cu cel dela Dunăre, al 
Jerasei levantine lacustre, il socotim le1•anfi11. Ar urma, deci, ca „pia/forma litorală 

•) Vezi structura coastei după Gellert în .recenzia noastră di11 acest număr 
asupra operei acestui autor.• 

2) Curios ! Căci Cavarna nu e pe aceeaşi prispă cu Balcicul, ci e sus pe podiş I 
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oblică" a aulotului, 711 Joalii lnli11dere,1 sit, s.'i fie Le,•anfinii, in orice caz µlioce11ă. -
• 

De aUă parte în.să aulor.ul racordează nivelul accsfei plalform~ cu funduri!~ de ero: 
ziune ale limanelor Boiala şi ŞabJa, care azi se aA.'i sub ni,velul Mării .~ceste vili 
de limane însă şi#"'1u realiza! ultima Jor adâncire în ultima perioadă pluvial,i Wiirm, 
(sau, mai precjs, Wiirm 11), după care, în Alluvium, au suferi! o submersiune pro# 
vocală şi de oscilarea eustatică climatericii (topirea calotelor ş i ghe!arilor şi ridicarea 
nivelului universal al oceanelor) şi de cea lcclonică (flexura Voifeşti). Ei bine, .,plat,, 
forma li/orala" a autorului iese fn capă/ul ei de 1\7'. pliocenăj iar in ccf de E. 
qualernară nouă, sau 111ai pteeis din 1Viirm I 

Concluzie : prispa dela Coasta de Argint, finându-"se la 11ivclul de co11/acl 
Jnlre două orizon/uri de straie de insuşiri morfologice diferîle, la care ies şi dpele 
sublera11e, şi având aceeaşi oblici/ale ca şi cele două orizo11luti, nu poale fi decât 
o lerasă falşe structurală, a cărei formare durează şi asfăzi şi i11 nici 1111 caz nu 
poale fi W1 re..~ de şelf sau de. farasă de abraziune marină mai veche; căci~ (lf: 

111ăr/n.d a„i s/abili vârs!a, ajungem la concluzii absurde. 

Pentru sprijinirea ipotezei sale, autorul chiamă ca martori pe Launay. Cvi1ic 
şi Gellert, ca pe unii cari pom~wsc depozite marine la Varna, peste nivelul Mării . 
.A.eest fel de a cila şi documenta nu sc poale recomanda nimănui. ln ce operă? L a 

-ce paginii ? Care c pasagiul ? Este just c:i Gellert (la p. 39 din „ Die Neogenbucht 
von Vama etc. 1929) vorbişle de nişte depozite de terasă l,1 malul de S . al lac. 
Devnia, la Gaiala şi la jărmul l'i1iîrii di1l vecinalafea Varnei; dar aceste depozite 
suni pe o terasă inferioară, care în nici u11 caz nu se poale racorda cu nivelul de 
peste I 00 m. al „platformei litorale" în di scufie şi, prin urmare, mărturia nu s11r„ 
veşte la nimic, (vezi şi recenzia asupra lui Gellerl în acest volum). 

Est·e, prin urmare, necesar a distinge, în asemenea cazurî, dacă formele se 
datoresc abraziw1ii marine, sau cro:11iunii c.'îtrc un nivel de bază, sau dacii sunt, pur 
şi simplu, forme sfruclurale. 

Ca încheiere, reproduc câteva rânduri din cuvânrarea d:lui V . Mihăilescu la 
comemorarea acestui auJor: ,,In regiunea Coaslei de Argint, Vâlsan a urmărit pe 

le ren şi a schi/al la Camera clar,"i o platform.i litoralJ aplccat:i ueln .S. la J\'. (sic!) 
Această platformă litoral ;i înclinat:i dovedeşte existenta unei mişdiri epirogenetice re„ 
cenle şi anume o ridicare a podişului la MiazJz-i. urma/li de o coborâre la M. 
Noapte, în regiunea horstului dobrogean şi gurilor l)u11ărei" (Bulei. soc. geogr., 
I ->35, p. I 1.). 

De două ori fals! 

Mai infâ i fiindcă V. nu spune ceea cc i se pune în gurâ de panegiristul, care 
jofuşi ii elogiază. V:âlsan nu splllle că p latforma sa se ap leacă dda S. la N ., ci dela 
W. la E, dela Varn11 - Salcie spre Cavarna - Caliacra ! Aµoi, de asc111t'1wa. nu 
spune că regiu11ea s'a ridicai la S şi s'a scufundai la N, în reg. horstului; iar dac:i 
ar re.zul/3 aceasta de undeva, ar fi o afirmare gratu ită şi vag;i; căci iliră documentare 
şi făriî precizarea vre.me.i, afirmarea rămâne.,. aşa ceva, ca pc datorie. Se pare că 
cJ„J V. Nlihăilescu, e de acord cu au forul „pliJtformci" dela Coasta de A rgi11f in 
privi11/a genezei acestei prispe . n„sa nu are nici o rezervă de făcui.' Ori ... de 
111orJuis ni/ nisi bene!, pe când despre cei vii. .. Totuşi, a,·em datoria de a inlăfura 
o greşafă, ori de 1111de ar l'eni, fie autorul viu, fie mor/, pentru ca aceas/J greşa/ă, 
să nu pri11d,1 rădădni fo tânăra genera/ie şi s,1 fie pusti in circula/ie ca un adev,,r. 
Jar arălareJ obiectivă a_ g,eşelii nu trebuie să stârnească' supărare nimănui . 

.. * ,.. C. Brătescu 
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G. Vâlsan: Remarques co1nplementaires apropo~· de la ,.LVouvel/e J,yp,,lhese 
.sur le delia du nanube" în Bulet. Soc. geogr. LIV, 1935, p. 32-37). 

E un articol publicat de d.,, l N. Popp, după manuscrisul lui G. V., care ma„ 

nuscris nu şi"-a primii redaclarea definilivă, dar care, totuşi, e publicai aci, spre a 
sprijini hypoleza tormăFii deltei Dun5rei, aşa Cllm a fost comunicată la Congresul io.

ternatiooal de geegrafie dela Varşovia. 
Ce spune autorul în acest articol? 
Incepe cu următorul pasaj: .La dd!a actuel du Danube laisse l'impression 

d'etre une formation tres recente, bâtie dans un grand golf marin qui s'efaif avanec 
apres le commencemen! du depât du loess, sur un relief continental. .. etc.". 

Aidoma aceeaşi frază„cliş-eu o găsim la aulor şi în articolul anterior, la pag. 

2t> a B uletinului, sub punciul 3 I 

Âu1orul afirmă 3 puncte principale in acest articol : 
a) Orientându:se după Â.n!ipa, el admite concepfia acestuia, - combătul:i de 

noi cu argumente clare şi convingătoare - , ca Delta Dunărei s'a format într'un golf 
de marc, earc mai întâi a fost închis de un singur cordon litoral, în chipul unui 

liman şi 1rnmai mai târziu, după ce acest liman a fost sedimentat, fluviul şi„a rupt ~oic 

gurile sale prin cordon, ca să se verse direct în Mare r El scrie: 
• A 11/ipa suppose que Ic premier cordon lillora/, forme evidemenl par des 

cogu1/lages marins, a barre un grand golfe, oii s' est fon11c ulterie.uremenl le delta du 

Danube". pag. 32). - Mai departe : 
„Les iles de Lelea el de Caraorman s'apuiei1I sur un aacie.11 cordo11 Iii/oral 

(acluellemenl a yeni sa base au dessous du niveau de la mer), qui, d ' apre.s .4.11/ipa, 
par/ail de Jibrieni el barrail presque compleiemenl le golfc dans /equel a commencc 
a se bâiir le delta" (pag. 32-33). ln fine: 

Dunărea „s' esl de verse dans un auire grand lac (sic f) barre l'<-:rs la mer 

par le cordon Iii/oral Jibrieni-Caraorman: ii n 'est pas de doute p.:issible sur !'unite 

de ce cordon marin. Le bras de C hilia a bule contre lui el s' est dirige premierc·= 
111enf verf le sud. Seule 1111c nouvel/e coupure Jransver.'1afe a pu Forme:- le defile 
(sic/) de Vâlco,, el donner naissance au deriner delia - e.xlerieure - de C!i ilia. 
Celle derniere in1·asio11 du /Jeuve a deirail Lllle grande par/ic de /'ife de Letea, c11 

la separa ni en deux fi on~ns inegaux", pag. 34-34). 

b) .i\uMrul parc a pune la îndoială (cel putin prin modul sliu de redactare) 

afirmarea noastrii cii insulele Letea, Caraorman şi S;ir:iturilc suni nişte asocialii de 
cordoaoe litorale, a căror formă şi direcjiune a rezultat din jocul special al curcnfilor 
litorali, cari, răpind aluviuni le fluviului, le.,.au întins în dircclia n1işcării lor (explicarea 

clasit:i a cordoanelor litorale în general). E l scrie: 

11 
Brălescu considere ces iles co1111ue des c1ssocialio11s de c0rdo11s /iJJoraux, 

idenliques au Grindul Sărt,turile, marecageux el sans {orei, qui se /rou1·c pres de 
l'embouclwre St. Georges. Mais (deci un nmais" !) ii es/ possible, comme /'a sup.,. 
post: Nlurgoci, q11c Ies iles de Lelea el de Caraorman cacl11?nl un soubas..~ement for„ 
mani 1111 relief' anterieur at1 delia ,1c/11el. En effel, dans I' ile de Lelea • le sabie des 
dunes esl surporlc par une a,gile al/11vionaire, sableuse, ric/11; en sels" (Enculescu 
p. 226) ... Dans ces condilio11s Ies iles de Lelea el de Caraor111a11, pei11•e11I clre in, 
lerprelees comme des s11rf.1ce, prot:iminenls de ce relief, qt1i 0111 ei€ co111 ·erles de 
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d1111es el qui 011/ servi c.JJmme poinls de raccord au plus ande11 cordon /îl/oral,, 
suppose pal Antipa... etc." (pc1g. 33). 

Şi lotuşi. autorul, imediat r:lupa aceasta, utilizeaiză asociafia noastră de cor, 
doane litorale spre a construi un tombolo despre care va fi ){Orba mai la VJ[e. 

c) Autorul ajunge, în fine, la miezu] arlicolului său, la acel faih1os tombolo, 
ptU1tcu dovedirea căruia încearcă adevărata acrobatii de desen, după cum se vede în 
harta deltei dintre pag. 40-41. El scrie: 

„Si 0J1 prolonge Ies lignes direclrices (sic!) de l'Jle de Lelea, 011 Ies cordons 
Jii1ora11x {in fine!) qui lraversenl le bras SI. Georges, on voii que Jous .ces syslhemes 
de cordons (deci asocia/li de cordoane V convergeai quelque part en pleine mer vers 
l'ile des Serpenls. Y a /:ii eu quelque rappod entre ces eordons el ce{le pelite ile, 
eloigne de 45 km. du rivage aduel? A -t„elle servi comme poinl d'appui d'wr 
Jombolo si111ple ou double? 11 esJ hasardueux de le supposer". Şi tohi§i autorul ha, 
zardea2ă nu numai sii o -presupună, dar chiar să o stabilească categoric în harta anexă 
ca şi în text, căci imedia1 scrie: 

„L'île de Lelea el ses cordons annexes, aussi bie11 que fes oordons cfe 
l'embouchure St. Georges s'clendaienl beaucoup plus loi11 gue le rivage adue/. [ii' 

mer Ies a recoupe foul receimnenl". ,, le delta adu.el est e11 regressio11 enlre les 
boucQes de Chilia el St. Georges" (pag. 34). 

d) In privinta cronologiei fenomeouJui, auJoru.l serie : 
„ Tous ces· cha11gemc11!s 011/ du se passer dans un lemps Jres co·url au poiul 

de vve geologique. Et aussi tres recent. L'epoque du depol du loess avec 1'Elephas 
primige11ius, qu.i se frouve a 6 m. de profo11deur sous le delia, correspond a fit 
lerrasse supw ie~re (4-5 m.) du Danube i11ferieur. Donc l'invasion de la 1n<u est 
postetieure. On peui affirmer qu' elle esl encore plus je1111e qµe la lerras'ie inferieure, 
;nâme du Da,wbe", căci l{elta este prelungirea „ des • luncas" des rivieres, qui sonl doz 
mi1111€es par celle lerra.sse inferie1.1re de 20-15 m." (pag. 34). 

e) In fine, autorul mt1i atacă ş i alte chestiuni, în care arată multă desorientare: 
~i p·eniru punerea documentală Ja punct a cărora neear trebui mai multe pagini de 
cât este îngii<.1uif pentru această recenzie. Le vom atinge totuşi, pe scurt, la finele 
acestui articol. 

Să ce.rceJăm pe rând toate acest.e afirmări şi să vedem care este valoarea lor 
ştiin fiflc.'i . 

a} Mai întâiu conc~pfia hipotelică ş-i conirazisă de fapte a unui cordon unic 
care ar fi incbis vechiul golf de 1'Iare ca pe un liman (ceva în genul .E-Iaffw ibr 
Ballicei), în care apoi s'ar fi desv->lfat delta, - concepţia aceasta am mai discutat.oe> 
noi in Analele Dobrogei, An. II, 2, 3, i-ar de argumentele noastre au rămas convinşi 
tofi aceia cari au urmărit cum se formează u11 cordon litoral în dellă (d. ex. Cor" 
do11ul Sakalin fa gl1ra Sf. G:eorge.) ş i cari au prins arlicularea în spa/iu şi crono„ 
logică a acestor cordoa11e. [pote,za A11tipa~ Vâlsan rămâne ca ceva bazat pe o inJuitie 
greşită a feaome.nului. Atrag atenfia citi torului asupra acelui articol din Anale şi.,.( 
indemn a urmiiri argumentarea n->astră cu harta cordoanelor în •faf ă . Din accastJ ar.
·i;:umrntare rezuHă c,L: 

I . Cordoaaele litorale din dellă, cu câl suni mai spre V„ cu alâ!a suni ma; 
vechi şi cu cil sunt mai apropiate de actualul /ărm al J.1ării, cu a/lila su,;/ mai 

,reccn/e c,1 var.~tă şi, prin urmare, două cordoane care nu s 1111/ in coniinuare 111111/ 
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cu a/Jt1I, d :.-e găsesc 1111111 ii1 sp,1lele celuilali, ,w pol fi si11cro11izaie1 deci .nu pol 
li co11/emporane Cil vârslă, ceeace e un fap] elemeofar ! Şi totuşi, acest fapt el~ 
menlar este piilmuil brutal in ipoteza AnlipazVâlsan. 

2. Primul C'ordon litoral qin ins. Lelea şi cel mai vechiu (cel mai ilpusan),. 
este loiuşi cu m11/J ,nai recent, nu numili de câl inlreaga i1Sociafie de cordoane ce 
foTcmeazii in~. Caraorman, dar chiar şi de cât a/le cordoa11e mai răsărilene, până 
la grindul lui Ichim. J~şa el primul cordon litoral din deltă este nwnai cel format 
din · Gr. Răducul - Ceamurlia - şi partea apusană a ins. Caraorman ; pe cârni 
primul grind şi cel mai ,1echiu din ins. Letea 1ncepe a se forma abia după ce fărmul 

Marii s'a re.tras spre E, in dre,prul bratului Sulina, până la punciul de contact intre. 
acest brat şi Gr. lui Chirî lă; sau, mai bine, 2ână la Gr. Părului - G r. lui lchim . • 

3. [11săşi marginea apusean,"i a ins. lelea 1111 e i11 1n.lregimea ei de aceea$i 
vârslă. Căci, dacă cordoanele s'.1u zdil dela N. la S, t1indcâ dela N. la S. a târât curentul 
litoral sedimentele vărsate de Dun5re în '.'>1are, - în schimb această margine a crescui. 
dila S. la N ., prin ad.'iog,uca succesivă de cordoane, în mJsura în care, pe rând, muriau 
gurile meridionale ale primei delte sect;ndare. a C hiliei şi rămâneau active altele. 
mai nordice. 

-!. Grindul cel mai vechiu, deci cd mai ap11sea11 (Crasnicol), dela S. de 
bratul Sf. George, .~c: raro1Jcc1z,i la 1V. Je zces/ brat, - nu cu marginea apusea11ă
a ins. Caraorma11 : cum ar fi necesar Îl1 ipole2a A ntipa: Vâlsa11, - ci cu Gr. 
Ivancea şi cu adualul cordo11 filoral dela S. de Sulina şi, pria urmare, este neaz. 
scmă1wl mai rece,1/ l.lecal primul cordon din lelea. Mai precis, el datea:z3 dintr'o 
vremi:-, după cc b,ajul Sulina a ajuns cu gura sa µână unde e azi oraşu l Sulina; 
căci . imediat mai la V. de Sulina, gr. Busurca se racordează spre bratul Sf. George. 
cu gr. lui Roşu, care e mai vechiu dccâ! gr. Crasnicol dela S. de fluviu, fiind mai la 
V. ca el! 

Concluzia : _Vu avem nici 1111 indiciu pe supri1/afa de/lei, care să 11e arate că 
vechiul goli de J\1arc a losi închis, - Jda fănnul Basarabiei până la /lJrmul Do: 
brogci, - de un singur cordon, în chipul pcrisipuri/or ce i11chid gurile lunane/or 
m.1ri11e. Din polriv,1, ceeacc in ipoteza Antipa:Vâlsan se crede a fl un singur cordon, 
c o articulare de mai mulle cordoane de vârs/t, diferită şi ,1 căror vechime, in o,,, 
dine cronologică, es/e următoarea : 

I. Grindul Răduo.:ulzCeamurlia - pauca de V. a ins. Caraorman, e primu 1 

şi cel mai vechiu cordon. 
II. Marginea. de V. a ins. Lei.ia (intre bratul C hilia şi punctul de articulare 

cu grindul R ,iducul) este mai nou,i to timp şi anume sincr.:,uic.i cu înaintarea bra1 

!ului Sulina, dela grindul lui Chirilă pân.i la oraşul Sulina . 
llI. G rindul Crasnicol e şi mai recent şi anume a început a se zidi abia 

după cc gura Sf. George a ajuns la punctul Ivancca şi, deci, după ce gura Sulinei 
.ijunsesc in punctul Sulina, iar cordoanele ins. Lelea erau in partea de S. V . terminale. 

Jn harta ce insofeşk studiul nostru „ Delta Dunărei" {Bulet. Soc. geogr. 1922) 
am indicai J0ate etapele acestea de inaiPtare a deltei în Mare şi de zidire de corr 
,doane, ....., cu cca mai marc claritate - atât prin linii puncta le, cât ş i prin cifre romane, 
aşa că ci titorul l~i poar.: forma uşor convingerea despre modul de creştere al deltei 
şi despre erezia cordonului unic, pc caic~!. susfinc autorul nostru după Antipa. 

".4.ntipa presupune că primul cordon litoral, formal evident din scoici m,1ri11e, 
a barat 1m mare golf, unde s'a /ormc1/ ulterior delia Dunărei'' (p. 32). Bazat numa; 
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J>e' această .presupunere", fără a aduce o d.>vad:1 pozitiv,i şi fJră a infirma cu ar: 
--gumente, argumentele· noastre, autorul mai declar:î : ,, i/ n' est pas de doute possible 

sur I' unite de ee cordon mai:i11" (Jibrieni .. _Caraonnan). Cât de imposibilă este ins?i 
ind.oiala asuprd acestui ::ordon unic, s'a văzul mai sus. Nu numai îndoială, ci ne„ 
gare categorică şi documentată I 

Insă : despre cei cordon. liloral uaic şi prim este vorba? Despre cordonul Ji,.. 
brieniJCaraorman, pe care-..J pomeneştfi' în tex1 ? (care însă nu e unic; nu c formar 
din scoici, ci în ptimul râhd din aluviuni nisîpoas.e şi este peste nivelul apelor deltei) ; 
sau despre un cordon ce ar sta dedesup1 ? .C;ici în alt pasaj spune c.ă ,1cum acest 
cordon „îşi are baza sub nivelul Mării" şi di e format „evident" din scoici marine l 

Dacă admifem ipoteza a doua, (căci la întâia am răspuns mai sus), adăogăm : 
un cordon de scoici marine s'ar puiea forma numai la u11 /ărm deja existent (con= 

cbilii moarle, aruncate de valuri) ; dar m largul Mării, la adânc, ca să închidă gura 
unui goJf imens, . . . erezia aceasta noi nu o putem cntde. Cordoanele de scoici ce 
apar azi pe fundul M. Negre, în larg, $i constatate de expedifiile oceanografice ruseşti, 
dovedesc nimic mal mult decât că într'o vreme oancare fărr11ul M. Negre a fost 
acolo, Ja acele cordoane, care chiar ar puhrn fi folosite spre a evidenj ia această afir.,, 
mare; iar nu că ele s'au formal în largul Marii J (cum ? de cine ?), la adânc, departe 
de ţărm . Iar dacă în delta Dunărei am admife că cordonul de scoici marine (nedo, 

--vedîl de al!fel ca alare şi 11firmal numai pe baza unui singur foraj) s 'ar fi format la 
un vechiu f ărm, - nfu1Jci (iesfiinfăm golful şi nu mai pulem afirma că acesl cordon 
a iucl1is la gură u11 nrare golf. i11 care 11/lerior s' a desvoltai delia dunăreană. 

Ceea ce insă surprinde la acest articolaş, - prezintaf în I. franceză streina: 
iăjii ca un rezumai al ştiinJei geografice române asupra deltei, - este mai ales ne, 
glijarea cauzaliJăfii stricte între formele de teren şi agenf1i creatori. Autorul pare că 
nici nu şi,a pus întrebarea cum s'a formal un cordon litoral în clei.ta dunăreană. El 
admite aşa, pur şi simplu, existenja um1i cordon unic în deltă şi înc5 formal numai 
din scoi'ci marine, dela ţărmul Basarabiei până la al Dobrogei, închizând un marc 
golf, în vârful căruia se deschidea Dunărea, care numai mai târziu a ajuns la acest 
cordon şi J.,..a rupi ca să iasă la Mare (exacl ca Antipa !) . DJr nu s' a întrebat : 

D.! ce s 'a formal î n largul g.:ilfului şi l.i adânc acest C\lrdon de scoici ? 
Cine 1„a formal şi cum ? 

De ce numai din scoici şi nu mai ales din nisip, rezult,1J (să zicem) din abra ... 
ziunea coastei basarabene ? 

De ce nu se formează şi azi cordoane în largul Mării şi numai din scoici ? 
De ce n'ar fi bun~ explicarea că tordoa11ele de. azi se formează în delta 

noaslra în primul rând din nisipul vărsal de gurile Dunărei şi întins de curentul liz 
--toral îd di1ecffa curgerii sale, (ex. Sacalin) ş i cii l\lt aşa a fo„t şi în t recui? (cauzele 
actuale). 

De ce a fost nevoită Dunărea să deschidă drumul prin cordon la Mare, 
.prinfr'o „invazie" (.,invasion du fleuve" ?). 

Ce se făcea cu apele Dunărei acumulate in golf, dacii cordoanele nu dveau 
-Podite? 

De ce n'a ieşii Dunărea la Mare prin aceste Portite, urmând curentul de 
scurge.re al apelor din golf ? 

Cum s'a făeuf minul'l1rn că fluviul, ca să iasă la Mare, ,,a distrus o mare 
parte din ins. Lelea, despărlind..-o in douJ piî rti neegale ? 
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Dacă ins. Letea exista înainte de sosirea Dun:irei la ea ca s'o distrugă ,.în~ 
mare parleu prin „inva,~ia" ei, ~ din ce material oare s'au formal cordoanele Letei: 
şi când ? Nu oare din aluviw1ile aduse de fluviu, din care se zidesc şi azi aceste: 
cordoane ? Şi alunei, poale fi Letea anterioară sosirii Dunărei n1 gurile sale la locul 
unde se află ea? Iar dac;; cordoanele s'au format din aluviunile vărsate de fluviu în 
Mare }i întinse de curent spre Sud, mai era nevoie de „invazia" fluviului ca sa1ş1 
rupă deschiderea la Mare? etc, etc., ere. Am impre$ia că autorul a rămas ev /olul 
slreiJJ d.t infe/egerea formării deliei du11ărene, El svârle o. ipoteză absurdă şi apoi 
caul.l a clădi pe ea un eşţ1fodaj ridicol. Unde e sănăl.J-asa metod.1 a acumul.'irii de 
fapte bine. observ,1te şi reale şi a induc(iei strici logice pe baza lor ? Şi totuşi, autorul 
se lnud.ă ca discipol al logicianului Maibrescu şi ca un geogrdf . . . reprezcr\laliv în 
congrese a I Ţării sale. 

b) Autorul pune în opozijie (acel „mais" !) afirmarea noastră, evidentă pentru 
ori şi ci11e priveşte hMta deltei, că insulele Letea, Caraorman şi Sărătttrile sunt nişte 
asocia/ii de cordoane_ litorale, cu o alJă afmnare, a lui Murgoci, cu care dealtfd n' are 
dece fl pus_ă în opozifie şi care: e o simplă supozifie: ,,mais ii esl possible, comme 
L..-a supposc b1urgoci", c.1 insulele Letca şi Caraorman ascund sub ele un fundame11f 
care ar fi fost un relief anterior deltei actuale. Ei, şi? Din moment cn acest rel.ief a 
fost acoperit de apele -golfului._.. Dece însă o'ar admite şi la grindul Săriiturilor un 
fundament identic? Delermina11/ însă pentru fonnarea primelor cordoane lilorale din 
deltă 11'a fost acest fundamcnl, ,,soubassemenl", ci prelungirea in linie dreaplă a 
c,:oaslei basm·abene, pe lângă care coboară curen/u/ li/forai spre S ud ; şi când l.J1r 
nărea a ajwis cu gurile sale in linia acestui curen/, alunei şi aluviunile ei au in" 
cepul a fi întinse linear, ca să formeze cordoane. Şi care e argumentul autorului ? 
Că nisipul dunelor din Lei.ea e suportai de o argilă aluvionară nisipoasă, bogată în 
siiruri. Şi eare e concluzia sa ? - ,, l11sulcle Letea şi C,1raorma11 pol fi i11Jerprelafe 
ca ,ţuprafe/e proeminente ale aceslui relief, care a fost acoperii de dune şi care au 
servit ca punc:le de racord celui mai vechiu cordon li/oral, presupus de .A nfipa ... " . 

Va sii zie.:'i; autorul afirmă di: 
I. E posibil ca o ipoleic'i a lui t'>1urgoci să fie adevărată. 
2. Insulele Letea şi C';araorman (de ce nu şi Sărăturile?) pol fi inlerprelale că 

dedesubt au un relief proeminent: argile aluvionare nisipoase, bogate în slruri, iar 
deasupra au dune. (Şi cordoanele? S'au evaporat I). 

3. Aceste reliefuri de argile de sub dune au servit ca puncte de racord pentru 
cel mai vechiu cordon liloral presupus de Antipa (cel de scoici). 

Plutim numai în domeniul posibilului, ipotezelor şi presupunerilor, .::a să clădim 
şliinjă ... pozitiv:l. Şi întoarcem spatele unor lapte concrete şi unor concluzii strict Io„ 
gicc, c.a să distrugem Llll adversar şi să aflşem o originali1atc. E nevoie oare şi în 
ştiinfii de aceaşi decadent5 care se observă în ultimul timp Îl) li tera1ttră ? 

Dacă iJ1sulel1? Letea şi Caraorman sunt formate numai din acel fundament de 
argilă şi din dunele de deasupra, ce"o ~l însemnând oare seria de cordoane litorale 

.arcuite dela N la S şi resfirate ca bejele unui evautai ? De ce se face autorul că nu 
le vede? Nu"s ele, pentru istoria deUei, mult mai importante decât acele ,,S0ttbasse ... 
menls" ipotetice şi decât însăşi dunele eolice de peste cordoane, desvoltaie muli mai 
târziu, după ce cordoanele au ieşii peste nivelul Mării? 

Ne întrebăm apoi : acele psoubassements• ipotetice erau ele submarine ori 

peste ap,de golfului ? 
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Dacă erau peste nivelul 1'1.îrii, şi au servî.t ca punci cle raco{d pentru primul 
~ordon litoral de scoici, azi submarin, - alunei acest cordon nu s'ar fi pulul forma, 
căci el v ine in dosul aces tor fundamente de argilă şi nu la malul de atunci al Mării. 

Jar dadi aceste prorniinenfe argiloase erau sub nivelul Mării , atunci pe_ de-a.,. 
supra lor se inlindeau apele acesJeia şi ne inlreb;im cum s'ar fi putui fotma înfre ele, 
în ldrgul Mării, un cordon de scoici de leg.îlură '? 

S e pare că aulorul con~ideră ca un argumeul prezenta acestui „soubassentent~ 
de argilă pentru a explica piidurilc din Letea şi Caraorman şi lipsa lor în insula Să» 
răturile. Acest argument l.,.am mai a.uzii şi la un all cercetător înlr'ale geografiei. Este 
explicabil că încă ou creşte pădure în _grindul Sărăh1rilor, fiind un grind mai recenf, 

·-îmbibat de săruri. Dar şi in Lelea şi Caraorman fu11dame11IL1i de argilă e iml1ibaJ 
de siiruri; deci 1w acest funda meni ar explica prezenja pădL1rii şi în special a <,elei 

,de stejar; iar pădurea crescâ nd în nisiµui dunelor înalle şj îndulcite de ploi de peste 
grinduri , însamnă că poate creşte în asemenea sol, indiferent dacă s'a semlnat dea 
natură, sau de un Paşe din trecut, precum spune o tradiţie dobrogeanli. Plantele ttw.,. 

·-dileranee de aei însă arată inlerveojia omului. 

E i bine, deşi autorul opune un „mais" la afirmarea noastră că insulele Lcka 
şi Caraorman suni fotmaJe dinlr'o asociajie de cordoane. litorale, lotuş i , în cele din 
urmă recurg.! tot la ele, penlru a,şi construi minunatul său tombolo, Dar cum ii coo, 
·slrueşte? Să privim harta sa dintre p·ag. 40-41 I 

c) Autorul scrie di ndacă am prelung_i „liniile diredrice" (sic) ale insulei Letea, 
sau r.cordoanele litorale" ce „ fraverseazl\'' brajul Sf. George, am vedea ca „foale 
aceste sislerne de cordoane" - (cleci s'a întors foi la asodalii le noastre de cordoane 
deşi pentru ins. L etea toi 1nai şovaeşte între .linii direcfrice"' (ce,,or fi acelea?) şi 
„sisteme de cordoane") - converg u11'deva in largul Mării spre ins. Şerpilor, cace se 
află la 45 km. dela lărmui adual şi care - dacă în text se afirmă cu îndoială, în 
11arfâ se desenează categoric - a :;ervif ca punct de sprijin pentru un Jombo!o simplu 
sau dublu" (sic). Şi conchide că ins. Letea şi • cordoanele anexe", ca şi cordeanele 
dela gura Sf. George se întindeau muli mai departe de cât fărmul actual, dar !'>tarea 
Ic,a relezat nu de mult, aşa că delJa actuală, intre gllrile Chiliei ş.i St. George este 
în regresiune! AdicS.,.s 'a ten11inat faza de creştere, de tinerele să: i zicem, şi a intrat 
in fa1,a de distrugere, de decrepitudine. 

De fapt, aci voia ,să ajungă autorul şi în aceaslJ concluzie este miezul între, 
gutui său studiu. Dar să vedem ce rezultă din harta sa anexă ? 

l. Că grindLII cel mai rfisăritean, deci cel mai recent di11 iI1s. Lelea, pe care 
aulorL1/ il prelungeşte până la ins. Şerpilor, de !api ;;u este u11 grind litoral m.iri11, 
ci e un grind Fluvial pe stanga Qr,1/u fui meridional al deliei secundare a Chiliei, 
A.cest grind în plus s' a lorm,J/ sub ochii 110$/ri, in timpul genera/iei noastre! Di11 
aceste două motive, el nu poate fi utilizat pentru reco1istiluirea unul tombolo vechiu şi 
distrus azi prin abraziune marină, caci nimeni dintre părinfi i sau bunidi locuitori lor 
din delia, necum VIexun geograf, că lii lor ori corJbier din trecui, n'a văzut un ase" 

menea grind prelungindu:se până la fns. Şerpilor. Se_ pare că autorul a vrui să arate 
în aceastc:i hartă până unde se poale merge cu imaginafia în c.1ularea unei originaJi.
h'ili, trecând nepăsător peste fapte con.crete şi sigure, ce nu se pol neglija. 

2. Dar, ceea ce e şi mai surprinzător în harta acl!asla, este faptul că, în cons, 
truitea acestui to1nbolo, autorul racordcazc'i sincronizând grindul cel mai 1•ed1iu dm 
spatele insulei LeiecJ cu grimlu1 cel mai nou, din fa·fa i11s1tlei SJrciturih:. adicJ cu 
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un cordon de lângc'i Nlare; iar grindul cel n1ai recent din ins. Lelea (care nici măcar 
,w e marin, ci fluvial!) ii duce până la iJ1s. Şerpilor şi de acolo îl inloarce spre 
bra/11/ Sf George racordându,/ şi sincronizându:rl cu gr.indul Cerbului, care ajunge 
la Dunăre lângă lvancea, deci cu un grind vechiu din sp,1/e/e ins. Sărăturile. Aşa 
-că ajunge la ebsurdi]alea că, dacă succesiw1ea în limp a grindurilor dela L ~tea este 
,cea normală, adecă dela W . la E., - în schimb la ins. Sărăturile se inversează, 
$findu/ de lângă ]',1are devenind ce-l mai vediiu, iar cel din inleriorul deliei cel mai 
nou, ca şi câ11d cordoanele de lângă bratul Sf George s'ar 11 desl'ollal, în succ~ 
-Siu11ea lor, din spre /viare spre apus I 

Atâta şi ar 6 de ajuns ca să compromită reputa1ia şi a unui începător înlr'ale 
,geo_graftiei ! De aceea cre<l di „discipolii" cari au publicat aceste articole postume şi 

nerevăzute, au comis o impieiate fală de „ maestrul" lor. 

d) 1 n pri\'infa vâr-slei acestui fenome1l 1 autorul o găseşte mai re :entă decât 
epoca loessului cu E lephas primjgenius, care se anii la 6 m sub deltă şi care ar co~ 
respunde cu terasa superioară de 45 m dela Dunărea de jos; mai rece,1tă chiar de 
cât terasa de 20- 15 m, c:ăci doar delta este prelungirea BlillU Dunărei şi a Iun: 

cilor fluviale. 
~u vom discuta aci vârsta distrugerii acelui tombolo, care pentru uoi nici n'a 

existat vre.,..odată decât în imaginaf ia autorului. Vom di5cuta insă raf ionamentul cu 
privire la timp. Autorul, ca şi'n „Câmpia Român~", vorbeşte de o epocă a loessului 
cu Elepl1. primigenius, ca ş i când acest eJefaoJ, care străbate mai multe diviziuni ale qua1 

ternarului, poate preciza vârsta mai bine decât a lte criterii. Apoi autorul a rămas ne.,. 
lămurit asupra vârstei loessului, pe care în "Câmpia Română" îl socoate hotărâi 
postglaciar, când progresele şliinţei modeme au dovedit până la satura.f.ie că loessurile 
-suni de vârsld glaciară şi că sunt toi atâtea loessuri câte perioade glaciare au fost 
-~ sincroniza apoi loessul dela 6 m de sub deltă (care apartine ultimei glaciafii) cu terasa 
dunăreană superioară (sic) de 45 m a Dunarei de jos, este o mare rătăcire. Apoi nu 
se vede cc terasă superioara de 45 m este aceea ? E socotită aliitudinea ei la supra% 
faja lcessului ori la suprafafa aluviunilor de sub kiess? Cei 45 m sunt măsurafi dela 
nivelul Jvlării sau dda talvegul fluvial? Este o terasă de acumulare ori una de ero ... 
ziunc? E nevoie s:i ştim precis care este terasa aceasta de 45 m, pentru determinarea 
\'ârstej ei. ln orice caz, fiind calificaJii drepJ Jerasa .superioară'', ea nu se poate sin: 
croniza cu loessul de sub deltă, care apartioe ultimei perioade glaciare. Şi cât ocol. f;îră 
rezultaJ precis, spre a stabili un fapt, care se poate rezuma aşa: 

Io ullima pirioadă glaciarii, nivelul M,irii fiind foark scăzut. ca şi, în gene.re, 
11ivelul universal al oceanelor, - Dunărea, curgând pe o sin1,rurj albie, îşi atingea 
punctul de vărsare departe. de f Jrmul aciuai, în dreptul Constanfc.i, după cum ne arată 
valea sa submarină de pe şelful înecai. 1n perioada următoare, prin topirea ghetarilor 
şi calotelor, nivelul Mării se ridică şi valea Dunărei este înecată până departe de gu: 
rile sale actuale, iar în locul adualei Ddte avem un golf. Luând ofensiva, Dunărea 
aluvionează încetul cu incelul această vale înecată (în Balta lalomitei aluviuniile. post: 
wiicmje.ne au o grosime de pesle 20 m.) şi în cde din urmă încep a se zidi cordoa
nele litorale marine, de îndatl ce gurile Dunărei ajung în zona curentului litoral care, 
rJpindu-le sedimenlele, le întinde spre. sud ln chip de cordoane.. Prin urmare, vârsta 
Deltei dunărene este foarte recentă ; iar pentru crearea unui tombolo nu găsim 11ici 

www.ziuaconstanta.ro 



- 192 -

Cl111di/il/e I1ecesare şi nici momcn/11/ cronologic in succeşhwea fenomene/,:,/", cr'ina 
s' ar fi putui reallza. 

Intr'adeviîr, ca să fie distrus aecst tombolo imaginar de „ invc1zia 1' Mării, el 
!rebuia să existe iuainle de această invazie. Dar înainte de trcşkrca nivelului tvf~rii 
Negre avem epoca Wiirm, când şelful îv'I5rii, pân.1 dincolo de i11sula Şe(pilor er11 
continent şi în acest contincnl îşi adânceau ~lbiile Dunărea, Cogâlnicul ele. Afară de 
aceasta, un tombok, nu se creează pe uscai I Apoi un tombolo chiar in fa/a gurilor 
Vunărei şi cuprinzând in imeriorul său bratul Sulina ? Â. ajuns bratul Sulina până 
la insula Şerpilor ! Şi ce curenji erau aceia cari au arcuit aşa de ciudat cordoanele 
JiJorale până la aceasta insulo, care s? aflii l.i 45 km. departe de jannul aciuai ? Sau 
poate că cordoanele întinse pan5 la ins. Şerpilor n'au fost zidile din aluviunile du ... 
nărrne ? · Atunci de unde a,1 ,·1miJ aluviunik acestor cordoane şi mai aks a le celor 
cc legau insula Şerpilor cu S5r.i1uri1e ? O sumă de inlrebari care se cer rezolvite şi 
care, toate, duc la c::ons:tatarto:a absurditJfii acestei concep/ii... originale . 

.:} A.utoruJ se întreabă dacă a existai un imens ,,liman" ramificai pe valea, 
Duuărci şi afluentii săi, PiuJul şi Sirelui. cum afirmă autorii ruşi şi crede cii chestiune-a 
„reste enc,;ore a prouver~. Cine s'a ocupai cu evolufia Câmpiei Române nu trebuie 
să mai aibă îndoeli în această privinj.i. Liman nu, dar golf ramificat da J El se po~te 
dovedi pe cale geologică, morfologicii şi paleonlologică. Ce sunt s. ex. limanele ba.,. 
sarabene, cu fundurile lor sub nivelul M. Negri şi cu fauna lor relicfj, de tip caspic, 
dac.'i eu. r~sluri dinlr' un asemenea golf? 

Autorul mai, crede că oscilările e_ustalice rle nivel ale M. Negre se reduc numai 
la dou.i faze : a) una a nivelului cel mai sciizuf, în quaternarul inferior şi alta, cu, 
un nivel ridkat, in qualernarul superior. Axiomatîc putem spune ca au fosl lot atâtea 

oscilJri de nivel de nalurJ eus1atică dimateric.'i, câte perioade. glaciare şi interglaciare 
au fost, la care se mai adaug,'i şi oscilări eustaticc cauzale de diformările fundului 
marin, plus osci lări ale liniilor de 1arm de nafură epirogenică. Chestiunea aceasta este 
una din cele mai complicale la tvl. Neagră; însii aulorul o rezolvă din douâ mişcări, 
afirmând numai, fără a produce dovezi. i."fai afirmă ... dar a discuta toate aceste che-• 
sliuni laterale aci, îtJsamnii a ne abate dela miezul lucrării, care, din cele spuse, ne 
apare ca o lucrare slabă, plină de greşeli şi absurdilllfi şi care, pentru memoria auto.,. 
ruJui, er,1 mai bine să 1w fi fost publicaiă. 

D•l V. Ivlihăilescu, relaJând la pag . 11 a BuleJ. Soc. geogr. şi despre această 
lucrare, scri,e: ,, Vâslan a susJinul ir,lr'o comunicare la Varşovia (vara anului L 934) 

tă Delia Dunărei nu"i tui produs aciuai de aluvionare intr'un golf af M Negre 
(sic), ci esfe rczu/Jaful invaziei rel'enle a acesteia căire apus". (sic). Adic.'i : Delta 
Dunărei nu e rezullatul unui proces de aluvionare ... dar alunei ce e? Şi unde a spus. 
Vâlsan aceaslJ nt>rozi.-? Apoi: Delta Dunărei este rezultatul invaziei rece.n.le a M. 
Negre spre apus ? ! Cum vine asta? O invazie a Mării care creează o deltă ? Şi 
imediat în conlinuare: "[na inie de Jransgresiu11ea Mării, usca/ul .~e Î11lindea mult mai 
$pre răsării În chipul uuei delte uriaşe, iar insula Serpilor, mai mare de cal cea de 
azi, era pril1să de contine11/ prin cordoane de. nisip arcuite in felul perisipurilor cla" 
Sice (tombolo) dela Nlonte ."irgeulario ... " ? ! Adică cum vine şi asta? lm1inie de 
lransgresi(inea NJ. 1Ve,gre, D1:111ărea işi forma o deltă ... pe uscai; iar ins. Şerpilor era 
legată prin cordoane de conlinent în chip de Tombolo ... adică cordoane ce :;e creau 
pe uscat!; tombolo ce se crea pe 11sc,1/ I - Oare s'au uita! elementele morfologki 
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.cu desăvârşite 'l Sau, nu se poale exprima o cugetare corect? Şi recenz-entul ou are 

nici o rezervă de făcui asupra acestei eoncepjii absurde? 
Intr'o nofă de la pag. 56 a Bulet. Soc. geografice, pusă în josul unui articol 

de popularizare al lui Ei. Vâlsan, iniilulat „Dobrogea", s·e spune: 
.lntrc preocupările geografice de căpetenie ale profesorului G. V., pământul 

Dobrogei şi în special tiirmul Mării 1 ... a~1 i1:lteresat în deosebi. Nu mai puii.o de 9 
lucrări, dintre care I.tei le publicăm noi în acest buleli.n, iar una e în curs de apari(ie 
la Va(şovia, se referă la diverse ,1specte sau regiuni dobrogene. VâJsan a fost con: 
stant preocupai de RQ111ânia noastră. din dreapJa Dunărei. Ne:am sim,jif datori să 
facem acest adaos, pentru că au fost oarecare critici, care sub formă de „dojai1;i" au 
adus obiecfii regretatului profesor, că nu se ocupă suficient de fărmul Mării : ,, Ro.,. 

mânia maritimă abia de se ghiceşte" . 

E bine că s'a pus la punci nedreptatea acestei acuzări şi „dojene" . Dar noi. 
nu credem cif această dojană putea fi resortul preocupărilor acestui geograf privi.,. 

toare la Dobrogea. Io ori ce caz, discipolii şi amicii geografului dispărui ar trebui să 
pună mai mullă grije în redarea ideilor sale şi în publicarea lucrărilor postume nerevă.r 
zute. Căci .... nevoia de a restabili adevărul este obligatorie şi este neplăcut a înfu.,, 
.neca lumina de apoteoza î11 care discipolii vor să prezinte pc magistrul lor. 

C. Brălescu 
* 

• 
Cotovu Virgil : Por/ul Cons/an/a (conferinfă finulă la Soc. Politecuică in 

ziua de 4 F ebr. 1936 ; extras din Bui. Soc. Politecuice, an. I, no. 4, Aprilie 1936 ; 
60 pag. în so şi 14 fig. în text). 

Este o monografie de un de.osebii interes pentru cunoaşterea evoluf iei şi ac• 
tiviJăfii celui mai mare pori marifim al f5rii noaslre ; o lucrare migăloasă prin 
mulfimca cifrelor şi greutatea întocmirii tablourilor rezumative ca şi, mai ales, a dia" 

_gramelor ce cuprinde. 
Ca introducere, autorul face un scurt istoric al portului, începând dela fun„ 

-darea cctiitii milesiene Torni, set. VII a. Hr. N'a putui fi vorba nici atunci de un 
adăposl natural, care să îngăduiască desvoltarea în acest loc a unui pori mare. N'a 
fosJ decât un mic golf cu o coardă de cca 1600 m. si o săgeat,i de cca 600 m., adă.r 

postit numai în parte şi anume fafă de vânturile dela N. la E., dar riimânâod deschis 
pentru cele dela E . la S. Ceeace a delerm inat pe M ilesieni săsşi aşezv cetatea şi 

porlul aici, a fost, desigur, uşurinţa de a se apăra dinspre uscat, printr'un zid construit 
deasupra promontoriului ce închide golful. In toate timpurile cc au unuat înlemeiedi 
sale, viafa portului a fost strâns legată de aceea a cetiitii : au cunoscut împreună 

perioade de înflorire şi de decadentă ori pustiire, până în sec. XIX, când avem înce.r 

puturile Conslanfei moderne. 
Sub Turci, deşi sub o stăpânire puternică o lungă perioadă de timp, Constanta 

a lâncezi t ca şi celelalte porluri dela Marea Neagră, pentrucii aceştia au interzis în 
aceaslă regiune corrierjul altora, având în vedere numai aprovizionarea imperiului lor. 
OdalJ cu liberlalea comertului la gurile Dunărei, cu expansiunea comercială a co, 
merjului englez în apele turceşti şi a consirucfiei liniei ferate Cemavoda-Constanja, 
viaja economică a Constan1ei a începui sii ia alt aspect. Inceputurile amenajării por, 

tului modern se datoresc Englezilor. Ei au executai un cheu din beton de 300 m, 
lungime şi un mal de 200 m. perpendicular pe cheu. In foiai, 6 h.:. de apJ protejată 

13 
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C'tt adâncimea basioelor cle 17 - 18 pieioare. La vâAiurtle puJernice, apăra rea •era inr 
sufii::ientă. Se construesc ap0i magazii, ateliere, linia ferată, farul de lângă Cazinou 
şi a!Jc lucrări mai mărunte. ln 1875 se cxp01'1ă 677.GGO hi cereale, iar în 1'876, mal 
m,ull în Anglia, 2 1/2 mii. hi grâu, orz şi porumb. Portul, în aae,st timp, esJe frequenfat 
mai mult de vasele companiilor „Messageries Mari1imes" şi 0 Lloyd Florio" . 

De începufl.Jrile stăpânirii r0mânesti se leagă însă adevă11ata desvoll,are a ;por„ 
!ului ca şi a oraşului Constanja. Linia ferafa Bucureşti-Feteşti, începută î-n 1886 
şi podul _peste Dunăre, fermina1 în 1S(;)5, au hotărâi destinul por!Wui Censtanfa. L a 

1881, Sir Charles Hadley, c însărcioaJ de guvernul român să întocmească proeclul 
de construcfie al portului Constanta, proecf revizuit apoi de F ranzius, directorul por" 
tului Bremen şi de Voisio Bey, directorul Cernpaniei canalului Suez şi a €ărui rea.
lizare .ir fi costal 21 1/2 ,mii. lei. In cele diu urmă, planurile dennifive au fost îotoc• 

mile în 1888, d e un St>rviciu special organizai şi condus de ing. I. B. Cantacuzino, 
fiind consultat şi ing. Guera.rd, dir~Cl(:')rul podului ~1arseille. A u mai f,icut apoi. mo, 

dincări inginerii ·Gh. D uca şi Anghel Saligny. 
Lucrările au fost începute la 1896 de antrepriza HaHer, care n'a executat in 

'1-1 luni decât 454 m. diguri, pcrttru I 5,293.000 lei. S'au continuai lucrările în regie,. 
realizâodu„se 643 m. diguri şi 102 m. cbeuri numai în 41/2 luni. Totuşi , din cauza 
împrejurări lor grele (criza financiară din 19: 6 şi răsboa iele din 19 13 şi 1914-1918), 
nici până azi n'au putut fl completate lucrările prevăzuJe în planul inilial. 

• Jo acest răstimp s 'a realizat o sumă de lucr:iri a căror valoare se ridică Ia 3 
miliarde lei : diguri in lungime de 2993 m. ; chcuri, in lung. de 5262 m. ; farul cel 
mare, două fa ruri mici, sirena ~i farul dela Tuzla ; plaJformele, câştigate aproape îo 
jnfrcgime în mare, mai rămânând încă de umplut I 00.000S; consolidarea ll'lalurilor 
de N. W. ale porlului, pe o lungime de 600 m.; linii feraie in lung. de 39.654 m. ;. 
2.150 m. de şosea şi 9.700 ru1 de platforme pavate cu piair.'i cubică; inslalajiile 
pentru exportul petrolului, numărând 59 rezervoare cu o capacitate de 245.000 m 3 şi 

puiând înmagazina d€odat5 8 trenuri; 13 pompe şi 11 conducte pentru petrol, cu 
an debil de pompare de 2.200 m3 pe oră ; conducta Băicoi-Constanta cu un debil 
de 3.000 tone în 24 ore ; 3 silozuri pentru cereale cu o capacitate de 70.000 tone 
(capacitatea zilnică de inmagazina1e- 4.000-7475 tone, iar cea de !)redare 4.000 tone); 

instalafii pentru mărfuri generale, in suprafaţă de 20.'380 rn!l; uzina de 3.600 I-I. P.; gara 
maritimă; o cale pentru vase până la 1.000 tone; o instalaluz modernă pentru Serv. 
sanitar a l portului; uscătoria de cereale cu o capacitafe de 60 lone pe oră. 

Traficul portului Consfaafa. Prin trafic maritim se îolelege lot ce se încarcă 
sau descarcă înJr'un sau dintr 'un vas de mare. La noi, acest Jranc se execută în 
loa1e porturile dep~ liioralul m5rii; iar pe Dunăre, dela guri până la Brăila. 

Dela răsboiu, traficul a fost în creştere, frecând dela 6 10.904 tone ( 1923) la 
6,003.774 tone (1934), cu o uşoară sdidere în 1935 (5,955.096 tone). Inainte de 
răsboiu , maximum a1u1s a fosi 1,400.725 (1911). 

Iii cornparajie cu alle porturi mari streine, Consfanja ocupa un loc frumos : 
1. Triest 2,400.0QO t. ( 1934); 2. lstatlbul 2,500.000 I. (L932); 3. Pireu 2,787.000 t. 
(1934); Venefia 2,900.000 t. (1934) ; 5. Calais 3,472.000 t. ( 1934); 6. Bo~deaux 
4,100.000 I. (1932): 7. Danzig 5,153.000 I. ( 1933); 8. Bremen 5,190.000 I. (1933); 
9. Marseille 5,941,000 t. ( 1934); 10. Cooslan/a 6,004.000 t. (1934): 11. Hâvre 
6,87 J.000 t. (1934); 12. Genova 6,895.000 t. ( 1933) ; 13. Gdynia 7,536.036 t. (1935); 
14. Rouen 8,134.000 t. (1934) : 15. Hamburg 19,580.000 t. (1933); 16. Canalul 
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Panama 19,620.000 t. ( 193-3); 17. A nve.c§ 20,838.000 I. ( 1934); 18. RoUe.rdam 
22,500.000 I. (1933); 19. Canalul Suei 26,915.000 I. ( ll~o:îi). 

Acest trafic ridicat al portului Coostaaja se datoreşte in cea mai mare parte 
petrolului, care în mass1i se manipulează mai simplu decât alle mărfuri . 

ln anli 1933 şi I 934, traficul maritim la noi a fost repartizat .astfel : 

I . Conslanja : 7 8,6<>/o în 1934 
2. Brăila : 120;0 „ .. 
3. Galati : 7,40/o " .. 

şi 69,50/o în 
,, 18,60/() • 

d 7,30/o • 

1933. 

n 

,, 
Fafă de comertul exle(ior al Jării , traficul portului Cohstanja este dat de ur.,.. 

măloarele cifre : 

Pentru I ara înu:eag.'î 

lmporl 
Export 

TolaJ 

Jmporf 

Export 

Total 

tone 
. 467.000 
. 8,778.000 

. 9,245.000 

636.000 
. 8,852.000 

. 9,488.000 

193.3 

1934. 

P .enlru Constanta 

tone 
85.000 

5,693.000 

5,<'78.000 

120.000 
5,883.000 

o,003.000 

0/o 

18,2 

64,9 

62,5 

19,0 
66.4 

63,3 

.J.lnalizarea traficului po.rlului Cons/an/a. lu 1935, au fost 5,839,346 t. la 
ieşiri şi numai 115.750 I. la intrări, in raport de ~80/o şi 20/u, din cauza exportului 
de mărfuri în massă {petro.l, cereale, cherestea) şi a importului de mărfuri generale 
cu valoare mare· raportat5 la volum mic. 

Ca valoare, r,;1porlul intre export şi import (980/o şi 20/o) se schimb.:i : din 
valoarea aprox . de 10,6 miliarde în J 935 a traficului, 8,6 miliarde ce este exportat 
şi 2 miliarde a celor importate, adie ii 81 O/o pe,niru e.x:porl şi 19"/o pentru imporf. 
Ideal ar fi ca volumul exportului să fie egal cu aJ imporlul.ui, sau sJ se apropie cât 
mai mult de acesta, penJru ca vasele să nu vină goale pentru inc;ircJ l1.1ri, cum e la 

noi, sau să plece goale după ce au descărcat, cum e în podurile unde importul întrece 
exportul (Rouen, Pireu, Triesj, }lâvre). La noi, chiar dacă ::;coatem din calcul pe.: 
Jrolul predat rn tancuri, care trebuie să facă un drum in gol, disproporfiil rămâne 

totuşi mare: 770/o export, 230/o import. 

ln 1935, din 5,839.346 t. export, care reprezinf.i aproape întrcgl!l trafic, abia 
13.844 J. au fost lranzit încărcai în vase la Coastaofa. 

/J,,:port1JI petrolului a fost in continuă creştere. pân,i în 1935 (5,492.648 t.) 
când aproape este staţionar fafă de 193-1 (5,-145.435 t.). Inainte de r;isboiu, maximum 

atins a fost 800.000 I. Astăzi reprczinf.i 15.000 t. în 2-t ore, ueci cu un debit de 
200 litri pe secundă. 

[n 1935, pelrolul reprezintă 920/o din export, din care: păcurli 29,50/o, ben, 

zină 29,40/u, motorin,'i 19,50/o, petrol lampant I î ,9°/o ( 14°/o sosii la Constanto pe 
conductă), (itei 2,50/u şi uleiu mineral 0,9°/o. 

Cel mai mare export de petrol s'a f,'icut prin Conslan1a : 83,20/o, pe când 
prin Giurgiu numai 120/o, iar prin alle puncte .de fr~nlieră 4,80/o. 
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Exporlul cerealelor prezintă o curbă foade va.riabilă. Maximum· atins a fost în 
1932 Ş"i 1933 (692.007 1.), iar înainte de răsbo}u, în 1911 (556.900 i.); în 1935, 
numai 212.549 t., din cauza productiei scăzute şi îndrumarea ce.realelor pe Dunăre 
spre porturile din Ungaria, .Austria şi Cehoslovacia. Îil portul Constanţa, în medie 
81 O/o din cereale trec pri11 silozuri. ReparlizaJ pe pori urile prind pale, exportul de 

cereale se prezintă astfel : 

1933 1934 

Brăila 1,3.88.5 11 tone 78 l .203 tone 

Constanta 692.592 " 
315.452 

" 
Galaţi 224.075 ,. 84.567 " 

D .in tot acest export, prin Constanţa a trecut 400/o. 
Exporlul de cherestea cel mai ridicat, făcut prin portul Constanta, a fost în 

1935, (8 1.536 1.) . In 1934, s'a exportat prin Galafi, 350.243 l. ; Constanf a, 6 1 .962 J. ; 
Br-~ila. 35.524 t. ln 1934 s ~a exportat pe toate căile 856.750 t., din care prin Conr 

sla.nfa numai 70/0. 
Exporiul de vile pe cale maritimă se face numaj prin Constanfa. In mare 

parfe e. tranzit din Polonia. S'au exportat ; 604 t. în 1933; 13.079 I. în 1934 şi 

3 1.076 I. în 1935. In 1935 au trecut prin Constanta 60.560 vite mari şi 73.642 

vite mici. 
lmporlul prin portul Conslaofa este foarte redus, facându1 se mai mult de na.

vigafîa fluvială şi căile terestre. Cea mai mare cifră atinsă inainte de r~sboiu a fost 
223.000 i. ( 1913), iar după răsboiu 234.1 29 /. (1926). ln ullimii ani: în 1932=80.901 t.; 
i933=85.012 I.; 1934= 120.335 t.; !935=115.750 l. Din aceste. cifre, o parte re= 

preztnlii tranzil şi cabotaj. 
Peolru 1935, descărcările diD vase de ma-re au fost : Constanţa 41 O/o, Brăila 

280/ 0 şi alte porturi 30/o. 
Valoarea mărfurilor lrecu!e prin Constanta în 1935 a fost l 0,6 miliarde, iar 

în 1934 a fost 10.2 miliarde fată de 26.8 miliarde importu),exportul total al tării. 

Vase inlrafe în pori: în 1934 au fost 1.850 vase cu o capacitate de 5,038.588 trn., 
iar 1n 1935 au intrai 1.895 vase cu o capacitate de 4,904 .360 Im. L1 frunJe stă par 
viliooul italian cu 26,90/o ( l935); apoi cel englez 17,70/o, norvegian 13,60/o, român 
10,40/o, olandez 7,60/o, grec 5,80/o, german, 4,30/o etc. Tonajul mediu al vaselor in„ 

irate în port a fosf de 2 .588 trn. 
Liniile poş/ale de naviga/ie pentru călători şi mărfuri aduc avantaje mari por..

tului şi fării ; laxele de port Iz suni reduse la I /3. In 1935 au fost în funcjiune 6 linii : 

1. nS. :tv'L R" ., cu 6 linii : 5 spre Egeea şi E. Medite.ranei cu unele prelungile 

1a Dunăre şi o linie spre Med:ilerana occidentală; a avui 180 intrări 111 pori. 

2. »Lloyd Îr.iestino Flote Riunile" cu 5 )joii între porluriJe italiene şi Marea 
Neagra ; a avut 141 intrări. 

~- .Compania G'enoveze di Navigalione a V~pore" între Medi terana şi M. 
Neagră, cu 33 inirari. 

4. ,,Palestina Line\ intre Constanta-Palestina - Egipt, cu 29 intrări. 

5. »Palestina Ma.rifime Lloyd" între Constan(a-Paleslina-Egipl, cu 40 intrări. 
6. ,,Johnsion Line-", între Anvers-Dunăre, cu 28 intrări. 

Traficul de pasageri prin portul Constanta : 
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1933 
1934 
1935 

1933 
1934 
1935 

Pasageri inlraji 

9.780 
12.686 
18.530 

Pasageri ieşiti 

17 .435 
40.443 
65.078 

- 19~ -

Cu vase româneşti 

8.036 
7.486 

12.054 

11 .279 
12.878 
13.631 

320;0 
590;0 
6r:JJ/o 

60°/o 
320/o, 
210;0 

Majoritatea celor i eşiti merg .din Polonia în Palestina. Mai muli beneficiază 

pavilionul 'strein. 

Raza de aclivilafe a portului Constan/a în /935. 

Produse petrolifere au mers în : llalia 30,50/o, Anglia 20,50/o, Germania 130/o, 
Egipt 8,90/o, Franta 6,50/o, Olanda 4,40/o, Grecia 3, l O/o. 

Cere;i/e au fost aduse din judeţele : Conslanta 35,20/o, Ialomita 24,60/o, 
Brăila 7,80/o, CaJiacra 5.,60/o, Ilfov 3,60/o, Tulcea 3,50/o. Au fost exportate în _Dalia 
I 9,40/0, Grecia 19, I O/o, G ermania 18,80/o, Anglia 14, I O/o, Belgia I 0,80/o, Franţa 

5,90/o, E fvejia 4 ,l O/o, America 2,90/o. 
Chereslea: Palestina 39,20/0, Grecia 23,60/o, Egipt 8,70/o, Germania 7,40/o, 

Italia 7,40/o, Siria 5,40/o. 
Vitele mari, 640/o î11 Grecia şi 32 în Palestina ; vitele mici aproape foale în 

Grecia ; păsările foaia în Palestina. Vitele provin din Bucovina şi Transilvania, iar 
13tl/o din Polonia; păsările din S. Basarabiei, Bucovina şi Moldova. 

Import. Din A nglia 16,20/u, Egipt 140/o, Belgia 140/o, Italia l0,7l1/o, Turcia 
8,20/o, Palestina 4,50/o ele. 

Total (imporl•exporl) : Italia 29,60/o, Anglia !.9,60/o, Germania 12,90/o, Egipt 
8,60/o, F ranf a 6,30/o, Olanda 50/o, Grecia 4,40/o, etc. 

Cabotdjul şi 11avig,1( ia de coastă. 

Lipseşte aproape complet în tara noastră din cauza adăposturilo r naturale şi 
artificiale, ca şi, poate, a lipsei unei tradilii de viata la mare. Dela limanul Nistrului 
la capul Caliacra, numai la guri le Du11ărei şi Constanta se găsesc ape liniştite în 
Hmp de furtună. Singurul cabotaj pe care'"! face Constanţa este cu Bugazul. 

Lucrări mai importante executate in ullimii ani. 

S'a clădii o mare magazie cu subsol pentru fructe, pader pentru tranzit şi 

etajul pentru inlrepozit. Dar mai importanJ.i este uscătoria de cereale, instalată într'un 
turn inall de 50 m , cu 14 planşe, care a costat 52 milioane lei. Debitul de uscare 
de 60 tone pe oră pentru reducerea apei cu jO/o din greutatea cerealelor. In prezent 
se lucreaz.i la noui basinuri petrolifere. 

S'au instalal două radiofaruri (Cal ia era 1929 şi Constanta 1931 ), utilizate mult 
în timp de ceaj5 şi legale intre ele prin radiotelefonie. Sunt utilizate de 650/o din vase. 

S'a modernizai farul dela Şabla, cu o vizibilitate de 17 mile. 
Gara maritimă a fost pusă în funqiune în 1934, costând 24,500.000 Ici . 
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Veniturile şi d1elluclelife de exploatare ale portului Constanta. 

ln 1'>34/35 au fu-st venituri de· 262.557.075 le.i $i dreltueli de 7 t.014.531 lei, 
ceeace nev.îne la : venituri 43 lei pe tonă şi clreltueli 11,1'0 lei pe tonă. Sc.;i,zându„se 
absolut toate cheUueUle generale, amortizări, asig rări ele., mai rămâne îneă un venit 
de 60/o la capitalul învestii. 

Tarife şi laxe. Nu suni mat mari decâl în alte por/uri. Cele care cer conlrava~ 
loarea imediată a servkiilor prestate {silozuri, Jnagazii, macarale, ap1i etc.) abia acopăr 
chelluelile directe. Taxele de pori servesc pentru întreţinerea adâncimilor, cbeiuri, diguri, 
balizare eic. ; ele se calculează după capacitatea vasului, mărfuri, advalorem şi călători. 

Taxa advalorem e veche la noi (Gh. Brătianu o află menjionată într'un document 
din 1448, la Cetatea Albă) . 

Lucrăt:ile .necesare pe11fr11 buna funcfionare a por/ului ; 

a) Terminarea basinului nou pentru pelrol şi a malului nou. 
b) .Adâncirea basinului de N. 
c) Completarea şi• refaeerea instalajiiler de desprăfuire a cerealelor, ca şi ame.r 

najarea a noui dane pentru îmrarcarea lor. 
d) Construirea a două magazii pentru cereale. 
şJ Terminarea grajdurilor necesare exportului vilelor. 
I) Linii, peroane acoperite, pavaje, pasaj subteran penim gara maritimă. 
g) Magazii, hangar, macarale eledrice, pavaj, şosele, pentru mărfuri generale. 
h) Construirea un~IÎ basiu de radub de care se simte mare nevoie şi pentru 

marina mHi!,ară, deoarece loate reparafiile sub apă ale vaselor noastre se fac in 
porturi străine. 

i) M.:\rirea portului care nu mai poate primi şi adăposti un număr mai mare 
de vase comerciale, el servind şi pentru marina militară. 

Orga11i7.arci1 portului. 

Până la înce,::erea lucrărilor, porful apaqinea Scrv. hidraulic. 
In Mai 1897 se îofiinfează Dir. Constr. Portului Constanta, cu sediul la Bucureşti. 
La I Aprilie 1908 ia fiinlă Dir. Gen. P. C. A. că reia aparfinc şi portul 

€:oostanta şi care în 19 19 îşi schimbă titulatura ."rt Serv. Porturilor Nlarifime . 
.Prin legea din 29 Iulie 1929 trece la Regia Auton. a Pori. şi căilor de comun. 

pe apă. 
lo 1939- se desfiintea;:ă această regie, crcindu.-:;c A.d,fia Comercială în de, 

pende)1!ă strânsă de t>1ih. Lucr. Publice şi Cumun. 
Jn timpul Regiei Autonome, s'au făcut mari investiţii în portul Consl.:mta : 

347.000.000 lei in 5 ani, pe când în interval de l L ani inainle numai 203.000.000. 

C'o11cure11/a iuire C'onslaufa şi porturile dunărene. 

Superioritatea portului Constanta fală de cele dunărene constă in : 
a) Funcfionarea permancnt:i : nu îngbeaţ~. 
b) Posibilitatea de a construi uşor chcuri şi basinuri cu adâncimi de ap5 oricât 

de mari şi a le mcnjine cu chdtueli nu prea mari. 
La gurile Dunarei obtinerea une:i adâncimi mai mari necesifJ chcllueli prea m.1ri 

care grevează transporturile. Pe de altă parte, fiecare din cde trei mari porturi îşi ar~ 
hinterlandul său şi traficul s:iu special. 
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Constanta atrage toi traficul maritim de petrol şi este singurul . port de escalâ 
pentru pasageri. 

Brăila dejine aproape totalitaka transbordurilor de cereale pe Duoăre. 
Gaiali dejine aproape întreguJ transport de cherestea. 
Cerealek ce vin la Constantac djn hinterlandul său re.prezintă pesle. 600/o din 

Jraficul său, restul venind din hinterlandul altor porlu1.i în vreme de înghef, ceeace 
nu e mull. 

Deci eoneuren!a între marile poduri ale noastre este foarte slab~. 
'it * 

"' 
Ministerul lucrărilor publice şi al comunicafiilor, Administra/ia comercială 

a podurilor şi căilor de comunica/ie pe apă - Direcfiunea por/urilor maritime :\, 
„Dare de s.eamă asupra aclivilăjii serviciului pocfurilor milrifimc dela 1 Aprilie 1935 
la 31 Mar/ie 1936" (în manuscris). Această dare de seam5, în manuscris, a fost 
pusă la dispozitia „Analelor Dobrogei" de către d .. [ lng, Insp. G„ral Virgil Colovu, 
-conducătorul tehnic al portului Constanta. Din toate date-le statistice se vede; că cel 
mai mare trafic ii reaLizează, între porturile noastre maritime, portul Constanta, cărui,a 
î i urmează Bugazul cu un trafic foade scjzut, apoi Mangalia, Balcic şi Cavarna, cu 
un trafic aproape ine.xistenl. · 

Exp/oalare şi înlrefinere. Venii urile, in 1935 - 36, au fost de 236,61 c .313 lei, 
fajă de 262,55i".O'f5 din 1934-35, din cauza recoltei sl.abe din 1935. Numai la 
magaziile cu silozuri a fost un minus de I 0,000.000 lei. Raportai la trafic, venitul 
revine : 1935-36 = 41 ,22 lei de tonJ 

L 934-35 = 43,00 ,, ,, ,. 
1933-34 = 48,41 ,, " " 
1932-33 = 49,52 ,, ,, • 

Această descreştere c datorită creşterii la export ii petrolului din care cea mai 
mare parte a veniturilor revin Portului petrolifer C. F. R. 

ln anul 11935-36 s'au produs şi unele modiflc:iri Jarifare privitoare la: vitele 
şi păsările d<?stinate exportului - inflinlarc de taxe i reducerea taxei.or de suprave„ 
ghere ş i magazinaj pentru mărfurile în tranzit aduse de vasele „Comp. Deutsche Le.: 
vanie Linie.", ca şi a celor de asigurare; modificarea taxelor pentru samânta de sfecl;t 
(ci. V ) ; reducerea cu 150/o a laxelor de magazinaj pentru cerealele depuse în silo, 
zuri de „Centrala cooperativă de productie şi aprovizionare" şi de 0 Centrala Comp. 
lmp. Ex.p." ; aplicarea tarifului S. M. R. pentru crezurile aduse de vapoarele S. M. R, 
{magazinaj) ; taxarea penelor de piisJri (ci. III şi IV din tarif) ; reducerea dela 180 
la 150 le.i pe oră a laxelor de macara, cele electrice putând fi plltite şi cu 1/ 2 oră ; 
retipărirea regulamentului pentru exploatarea magaziilor şi platformelor portului, cu mai 
muHe modificări . 

Chelluelilc de intrelinere şi e..xploafare in 1935-36 au fost de 71,034,487 lei. 

I 19~5-36 _ 12,~5 Iei pentru ton:i 
J 19. 4-35 - 11,cO .. " " 
\ 1933-34 = 13,04 • " ,, 
I 1932-33 = 13,28 ,, ,. " 

Raportate. la trafic. ele revin la : 

lnainte de rJzboiu, aceste cheltuell au fost mult mai mari : 1.25 Li, pentru 

perioada 1910-1913. • 
Veniturile net..: reali.zale: I l)35-3b = . . . . . lei 

1934-35 = I l 5.7'f3.095 " 
1g33_34 = 139.129.523 " 
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Luerari de invesJitii şi refâceri: a) înveslifii = 16.792.023 
b) refaceri = 1.040.424 
c) cxpl. şi îlllref. 71.084.487 

Total= 88.916 .934 Ici 

Urmâtoarea diagramă arată raportul dintre venituri şi cheltudi. in ki aur, pentru 
perioada l 909~ 1936 : 

11\ . • ' R. / 
~ ' ' 

I l 

';tl'VVl,-

. 

'/; I I I ii 
' I -

I I ~ 

~ 

-5 

I 
,. 

I I 

>- -

' " l'.'t ... __ - I \ 
1 / 

-
I V ,: I 

~ ~ .. 
.f.C®..PPo. ... ., ' / ' ' -· . 

.iţ; .. ,_ 
::, , • I -· lS. . ' 

' 
., 

/ i i,. "' ' "' I • \ ~ 

' :J. ~1Q.DQ_I' I\. \ t; 
... I I 

\ " ,, ( '1 . 
\ ~ '.' 

f I I " ' 
" 
j i ţ ; d ~ i ~ f ~~l~ ifl ~ l i ~ l ·~ I ~ . ' 

~ ' 
I ' 

www.ziua constanta. ro 



- 201 -

Lucrări mai imporfan;e executate dela 1 .4.prilie 1935 la 31 /vlarlie 1936 :t 
'I. La molul nou: a) Umpluturi în spatele zidului de cheu al molului ; b) Şo .... 

seaua de acces ; c) Prelungirea cheului dela dana 30. 
1. Magazia de materiale D. P. M., din beton armat, de 10/42 m., care adă.

posteşte şi birourile marinei. Această magazie, pdo modul ei special de constructie, 
este unicii în toată fara. 

3. Executarea unui puţ pe amplasamentul formei de radub, lung de 7 m., lal 
de 3 m. şi adânc de 18 m., pentru a se determina natura terenului de fundafie şi 
posibilităjile de executare a săpăturilor în aer liber. Cu mari dificultăji. se pot execula 
lucrări în aer liber, însă lentilele de argilă de sub stratul de stâncă compactă fac sa.. 
se prăbuşească straiele superioare. Stratul de stâncă se află la alliJ. de - 12 m. 

4. Lucrări în portul Balcic: s 'a continuat prelungirea digului de larg, din 
piatră. în vederea creerei unui adăpost, pe o lungime de 100 m. S'a objinut o lun..
gime totală de 200 m., până la adâncimea de 4 m. 

5. S'au execulal apoi o sumă de lucrări mai mărunte. 

,t.lctivifatea a/elierelor şi uzinei D. P. JY[ în /935-36 a fost ceva mai re..
dusă ca în anul precedent, deoarece lucrările de invesfilii şi reînoiri ale serviciului au 
fost mult mai restrânse. Numărul total al lucrărilor a fos1 de 1073, pentru care s'au 
cheltuii în total 27.194.198 lei. 

Numărul lucrătorilor a atins media anuală de 35, cu milximum de 400 în 

cursul I unei J:vlai 1935. 
S'au lucrai 644.667 ore şi s'au pliilil salarii de 7.182.774 lei. 
Numărul accidentelor a fost 40, îns:î nici un lucrător n'a rămas invalid. 
Uti lajul atelierelor a fost completai procurându„se maşini şi unelte în valoare--

de 1.22 1.50 I lei. 
In 1935-36, uzina a produs 2.421.857 I{w . .-ore, din care cca S'd,60/u pentru 

instala(iile portului şi 11 ,40/o pentru uzul personalului şi pentru diferite auforilăfi din 
port. Pentru producerea şi distrib..iirea energiei s'au cheltuit cu combustibil, personaL 
şi întretinere 4.887.380 lei, adiCĂ lei 2,0 I penim Kw . .eoră. 

Cariera „Ovidiu" D. P. Ni. a avut în 1925 o acfiviiale redusă. S'au exlras 
26 378 tone de roce diferite şi s'au predat 30.406 tone. S'a procurat pentru această 
caricriî o basculă de 30 tone, un explozor electric, s'a înlocuit macaraua cu aburi.. 
printr'un cazan tip Lachapelle etc. 

L abora/oare: I . Laboratorul de analize : s'au f.1cul analize pentru uscă1orie, 

pentru porumb, 250 analize de produse pclrolifere, uleiuri vegetale, vopseluri, subslanfe 
minerale, sJpunuri ş . a.; s'au f,kut şi analize de incerc:îri cu caracter de studiu : pro..
blema apelor subterane în pori, a alirnent:irii cu apă pobbil.i a cartierului dela vii şi 

a s tajiei de petr.:il, prezenta reziduurilor pelrolifore în vaze pe fundul diferitelor basine 
ale portului, utilizarea diferitelor unsori româneşti, uscarea porumbului pe cale naturală 

şi artificia l ă etc. Unele chestiuni au fost ddlni1iv rezolvate. 
2. Laboratorul de incercJri de materiale :,'a organizai în 1935 pe baze ştiio• 

tifice şi are menirea s.i studieze şi s:î trag;i concluzii în privinla actiunii apei de mare 
asupra diferitelor betoane şi materiale de construcfie. Până în pre1.cnt s'au făcut cateva-, 

' ~ . asemenea mcercan. 
Activi/alea serviciului hidrografic. Pentru întocmirea şi tinerea la curent a 

h:irjii hidrograAce a litoralului românesc, s'a îafiinfal o echipa de studii şi ridicări 

hidrografice, compusă dm 3 operatori, I desenator, I supraveghetor şi 30 marinari şr, 
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Lucl'ătoci şi dispunând de urcmalorul maferial : 2 bărci cu tambure cu cablu de sondaj 
lung de 6©<!) rN., 1 barcă penlrlll! sondaje cu cablu şi 2 bărci mal!.Î p.irntru sondajele 
Ge se fac în larg. GU sextantul. Ridicările litoralului se fac în leg~tură cu reperele to• 
pograllce din _trian_gulajia tării. SimuUan cu sondajele, se determină şi natura fi.mdultti. 
Echidistanta cuibelor este de 0,5 m. Până în prezent, echipa a executat ridicarea şi 
alcătuirea hărjii pe zona dintre Constanta şi Carmen Sylva (cca 18 Km.). Se con"" 
!inuă lucrările şi s,ire Norcl de Constanta şi se vor 1ncepc determinări de cunmfi ma" 
rini eu ajutorul cucentomet(ului, care indică directia ~i iuţeala curentului. 

Date ({supra vaPia/ii/or fundurilor şi dragaje/or. Portul şi în special canalu.I 
de acces suferă e împotmolire confinuli, datorită fie depunerilor de vază în bazine 
acolo unde apa e liniştită, fie aluviunilor de nisip de fund acolo unde se resimte 
mişcarea valurilor. ln por~ se ridic-;j anual planul sondajelor. Totuşi. nu s'au făcut 
studii pentru determinarea depunerilor anuale de nomol, din cauza greufli(ilor prea mari. 
O ideîe apropiată o poate da cubajul mijlociu al dr.agajelor care este de 25.001) m~ de 
depune.ri anuale în ultimii 4 anii. Io canalul de acces însă media anuală de înisipare 
este 125.000 ms, la o 1:otă a fondului dragat de 10 m. In canal se fac sondaje a.
nuale, refăcandu ... se-. uneori, în µrma furtunilor spre a se urmări efectul lor la fund. 

In port., dragajele mentin adâncimea la 8,50-9 m„ iar în canal 10 m. In 
1935-36 s'au scos dir1 pori 20,400 m3 iar din canal !00.000 m3 depozite. de împot.
molire, cu ajutorul celor două drage. 

Varia/ia nive/11/11i mării. Cu ajutorul maregrafului „Ott", instalat în pori, se 
scot diagrame săptămânale care se studiază pentru determinarea nivelului mediu zilnic 
şi pentru variaţiunea nivelului în raport cu agenµi atmosferici. Când vântul e constant 
sau e calm, se poate vedea oarecare regularilate în oscilafiile apei, care au o perioadă 
medie de 120 l!.31

, deci sunt variafiw1i de mare şi amplitudinea lor variaz;i dela 3 la 
10 cm. Vânturile de S. V., V., N. V. coboară nivelul apei toamna şi iama, iar vânlucile 
dinspre larg ridică nivelul primăvara şi vara. 

Limitele maxime ale variaf.iei nivelului au fost de : 
Maximum + 0,51 în ziua de 11 F ebruaric 1936 sub acţiunea une_i furtuni 

puternk:e <le direcfie N'. N. E. şi forjă a vântului 20 (22 m./scc ). 
Minimum 0,23 m. în ziua de 29 Octombrie 1935 sub aejiunea unui vânt de 

direcfie N. V. şi forfâ 8 ( 14 m./sec.). 
Deoareee O al maregrafului e luat în raport cu un reper dl? nivelment al cărui 

nivel e fixat arbitrar, se determină în fiecare an core:ctiunea nivelului mediu anual al 
mării, pentru ca după câfiva ani să se poală determina cu destu lă exactitate nivelul O 

al Mării Negre la Constanta, Corecfillnea pentru nivelul considerat a rezultat a n 
+ 0;0635 m. In anii precedenli fusese + 0,043 (193'1) şi + 0,054 (1935), 

Semnalizarea coastelor se face cu ajutorul farurilor, radiofarurilor şi geaman..
durelor, aşezate: dea.lungul fă rmului, între Bugaz şi Caliacra. Ele suni în număr de 13 
şi !uncfionează în <ondiliuni. bune, cu excepţia celui dela Bugaz. 

Evenimente. In anul 1935-36, portul a fost vizitai de M. S. Regele, de 
distrngătorul ~ Verdun" al flotei franceze şi de vasul francez „De Grasse", în croa" 
..zieră cu 600 viziJatori. Toi în acest an au fost 3 accidente: şi 5 incendi sau ince.
puluri de incendiu. 

Dela 1898 până în prezent au naufragiat pc coasta M:irii Negre, in aµele ro„ 
111â11eşti, 46 vase. repartizate astfel : 14 greceşti, 9 româneşti, 6 engleze, 5 italiene, 3 

www.ziua constanta. ro 



- 203' -

norvegiene, 2 franceze, 2 ruseşti, I belgian, I egiptean, I jugoslav, I olandez, l norr 

-vegian şi l turcesc. 
Dela 1905 până în prezent a u fost în portul Constanta 11 incendii la vase, 

12 la magazii ş i depozite şi 5 ia clădiri şi instal13fii 
A sis/enfa ·socială a fost acordată pl?rsona!Wui în chip suficient : asistenf5 me„ 

dicală, aju toare băneşti şi mai ales pensiuni. In f935 s'au dat 26.8'56 consultatiuni 
medicale la d ispensarul din Constanta. Numărul' membrilor Casei de- ajutor, dela cele 
.3 servicii (S. P . M., S. b1. R. şi Căpiliîoia) esle d-e- 3.270. 

Babinger Franz: Robert Bargrave, un voyageur an_glais dans Ies Pays R.ou~ 
1nail1s du lemps de Basile Lupu, 1652. (In An. Ac. Rom., Mem. S . Ist., seria lli, 
-tom. A."VJI, mem. 7; 4~ pag. in !:!O; Buc. 1936). Lucrarea cuprinde 3 părti: Bio.
grafia călătorului R. Bargrave, în franţuzeşte (p. t - 14); 2. Jurnalul s'iiu de călătorie, 
in englezeşte (p. 14-36); 3. Traducerea jul'nalului în româneşte, dl! d..-na !cana R . 

Rosetli (p. 37-49). 
Acest jurnal de călătorie a1 lui Robert B'argrave se găseşte în manuscris la 

Bibliotec::a Bod[eiană din Oxford, sub numele de Codex Rmvlinson 799 şi a atras 
-de muli ateo(iuoea savanţilor. Pe la 1'836-37, Edward Spencer Curl ing a publicat 
-câteva extrase din acest manuscris; iar acum 30 de ani (1904-5), ~lbert Rode din 
Hamburg s'a ocupai în chip sistematic de ac,:es.1 manuscris şi tot lui se daJoresc pci=
mele cercetări asupra vietii şi activită!ii lui R. Bargrave, cercetdri neîntrecute până acum. 

Cu privire la viaţa lui Robert Bargrave, nu se cunosc până acum prea multe 

!lucruri. El descinde dintr'o veche familie de nobili (gen/ry) din Kellt şi din care multi 
membri au fost persoane proeminente in viata spirituală a Angliei. Unu l din ei, Dr. 
Isaac Bargrave ( 1586-1642-3), fost Decan în C anlorbery, şi:a făcui renume ca 
poet, superior la Eton College, secretar temporar al Contelui Robert d'.Essex şi om 

-de stal. Căsătorii în 1618 cu Elizabeth De.ring, a avut patru fete şi doi b1iicti dintre 
-cari cel mai mic, Robert, născui în 1628, este autorul acestui jurnal de căl ătorie . La 
14 ani, Roberl intră la Universitatea din Oxford pe care, n11având destul gust pentru 
studii, o păr3seşte după lrei ani. Se îmbarcă apoi pe un vapor cu scopul să ajungii 

la Constantinopol şi să se angajeze ucenic la comerciantu I JarneS- Modyford, membru 
' 

,al Soc. Levanl sau Turkey Company. A călătorit pe acelaş vapor cu Sir Thomas 
Bendysh, noul ambasador la Constantinopol, care era întovărăşii de sotia sa, un fiu 
şi cinci fiice, dintre care una, Abigail, era logodită cu James Modyford, dar cu care 
în cele din urma nu s'a mai căsătorit. Modyford era un om trivial, supărător şi mes„ 
chin, care a fjcut numai zile amare ucenicului său. La St,1mbul, Robert a sial 5 ani, 
în care timp a desois evenimentele de aici. 

La 9 Septembrie 165.2, Modyforu părăseşte capitala Turciei, întovărăşit de R. 
Bargrave şi de un oarecare Richard N evelt, penlru a se întoarce pe uscai în Anglia. 

Âu porniJ îmbrăcati în haine orientale, pe care le,au schimbat la laşi, câlări pc cai 
buni, cu bagajele în două !răsuri cu câte pairu cai şi inlovărăşiti de un servitor şi un 
ienicer. Puf în înainte de Adrianopol, dela l-lavsa, părăsesc; drumul mare, înd repz 
tându;se spre N. E . prin Dervenl, Jenikeui, Karnabad, Aidos şi Provadia, pentru ca, 

străbătând Dobrogea, să ajungă la Galaji. RegiunE'a dela Galafi până la Varşovia era 
bânJuilă. de ciumă, precedată de nori imenşi de lăcuste. Din cauza epidemiei, au fost 
nevoiti să ocolcascii multe Jocalilăti şi jinufuri primejdioase. La Iaşi au ajuns cu trei 
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luni înaintea patriarhului Macatie şi a lui Paul de Alep. Aici? călătorii er1gle,bi au, 
fosl p.rimiti cu multă bunăvoint$- şi în mod foarte popular de Vasile Lupu . 

Dela Iaşi şi„au continuai călătoria pl'.in Lemberg c.lfre b ccident, iar la 11 
Martie 1653 au ajuns in Anglia. Dupăce s'a căsătorit cu Elizabeth Turner, R obert 
Bargrave a făcut o nouă călătorie, in Spania pe care o străbate dela un capăt la altul , 

iar dela Venetia se intoarce · în pairie prin Germania şi Olanda. Io timpul unei alte 
dîlăJorii în Orient, moare Ja Smirna (înainte de 5 Sept, 1670). Despre urmaşii lui nu 
se mai şlie nimk. Doar la începutul sec. XIX mJ.i este pomenit un oarecare V ~ 
Bargrave de Kent, care a făcut un raport foarte · inleresant asupra evenimentelor 
din România. 

Din jurnalul de căl ătorie al lui Robert Bargr ave, d,l F. Babinger a s tudiat şi 

a prezentat Academi'ei noaslre. partea priv itoare la Ţările Româneşti : Dobrogea ş i 
Moldova. Pentru idenlificarea localilătilor şi unele informatiu11i ce interesau acest studiu. 
d:sa a veuit înadins şi .a lucrai aici. 

Jurnalul cuprinde lucruri foarte interesante cu privire l(l !reculul acestor pro.
vincii. Pentru Moldova, el completează pe aJ Jui Paul de Alep care descrie în deo„ 
sebi solemnitătile dela curtea Voevodului şi ceremonialul religios, foale având un 
caracter oficial. Bargrave ne înfă(işea;:ă şi alte aspecte ale- vie(ii şi societăjii de atunci. 
L1tre altele, este de refinu1 faptul tă în Moldova, mai ales în Nord şi până departe 
în Polonia, a întâlnit multi negustori englezi, în special scofieni, cari aveau în mâ..
n ile lor comerful cu sare şi fabricarea sodei. Laudii şi băuturile moldoveneşti : berea 
şi hldromelul (probabil mustul de vin, pc c.are nu 1 l cunoşfea). Pentru D.obrogea ş~ 
Moldova, Bargrave rămâne un pictor prejios al mijloc:ului secolului XVII şi nu va 

fi depăşit decât, poale, de predicatorul Conrad Jacob H ilterb.rand din Pomerania, 
care a stcăbăiut Moldova la 1656 şi dm ale cărui însemnări nu se cunoaşte până 
acum decât un singur extras insuficien1. 

Din notele lui Bargrave extragem, în rezumat, num,1i partea p rivitoare la 
Dobrogea: 

nLa 29 Sepfemvrie ( 15b2) am p5r:i:oil Bulgaria şi arn intrat intr 'o fară numită
Dobrugia (Dobrogea) care şi.-a pierdut numele său creştinesc (afară numai dacii acesta 
ar fi fost Silislria, precum se chiamii încă oraşul său de căpetenie) şi a căpătai acest 
nume turcesc, care înseamnă prosperi.tale, după marea sa produclivitale. Am călă torit 

vre.o r2 ceasuri pânii la un oraş numii Bazargee (Bazargic) pe o câmpie plăcută, cu 
sol fertil, din care abia a zecea parte este culliva!J, din eauza numărului mic de Ic, 
cuitori, deoarece asuprirea Stăpânilor lor (deşi suni şi ei Turci) le. răpeşte rodul muncii 
lor. Pe drumul acesta se întampl,'i multe tâlhării, as1fel ci'i în multe locuri se văd 
stâlpi comemorativi sau grămezi de piatră, acoperind trupurile oamenilor cari au fost 
asasinati şi înmormântafi acolo" . · 

La 30 S eplemvrie au ajuns la Cavakler (Cavaclar). Pretulindeni_ câmpie des.r 

chisii, iarbă deasă, vile sălbJtiicite şi oame ni pujini. Locuilorii sunt foarte leneşi. Apa 
este proaslă şi putină, iar vin nu se peatc căpăta, căci ,,numai Turci Jocuesc în ar 
ceastă tară". Focul arde cu tizic. D~alungul drumului au întâlnit o pasjre mare, ase: 
mănăJoare curcar.ului, numită poi (dropie). 

Io ziua de I Octomvrie au ajuns la Deftgia (De/cea), trecând „pe lângă di.
ferite Jacuri minunat de bogate în piisări de baltă". Si câmpiile s uni pline de un mare 
număr qe păsiiri şi de foarte felurile soiuri .. 4.ici, Jocuinjele şi conacurile au grajdu: 
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t ile deoparte, pe când hanurile turceşti obişnuite suni în chip de şură, c u o vatră la 

mi jloc, tn care ,şură intră la un loc şi oamenii şi caii. 
„Jn ziua de 2 Octomvcie am luat masa la Baltagee (Băllăgeşli) şi ne.-am adă.r 

postii la Dulg11ierlec (Dulgherul), dou5 sate însemnate, după cum se socoteşte ,în 

această f ară". 
In ziua de 3 Octomvde au călătorii prin ploaie, peste. terenuri mai accidentale, 

pnn:l la Hassanee (I1asanlar), unde au mâncat de amiazi "pâine din grâne amestecate 

şi au băui apă limpede, ne<::tar. 
ln ziua de 4 Octomvrie au trecut prin „Iuglisa (lgli/a), un sat g recesc, foarte 

plăcui, ia loc roditor, pe malul Dunărei'' şi de acolo au mers la Mechecna (Măcin), 
scală la granita turcească ; deşi metropola acestor părti, este totuşi un loc sărăcăcios. 
Şi aici au ob(inut o locuinjă foarte pufin inferioară aceleia a C adiului (guvernatorul 

oraşului) , unde trei inşi aveau abia loc de culcare. 
5 Octomvric:. ,.Călătorind vreo 5 ore dealungul Dun.1rei spre bac, spre Gâlatsa 

(Salafi), am trecut pc lângă o stâncă mare, în mijlocul unei câmpii tnJinse; se ;ice 
' că această stâncă ar fi fost asvârtită aci de o fecioară uriaşă, de. pe un deal stâncos 

ce se află la depărtarl! de o milă (1509,3 m.), o minune pc care nici crezul spaniol 

nu ar putea s'o admită. ln fata acestei stânci. pe ccalalt"ă parte a Dunării, curge. un 
Iâu care desparte Moldova de \ Talahia •. ,, T n apropieua acestei cetăf i, este , o cetate 

curăfică, numită lbrail (Brăila), cu un castel frumos, pc care Domnul Va!ahiei l=a 
dăruii Sultanului Osman, când a !recul prin aceste părji ca s;i poarte războiu Poloniei ; 
în acelaş timp Osman a cerut, în chip josnic, trei alJe cet:iti dela Moldoveni, ţinuk 
de Turci până în ziua de azi; se numesc Ismail, 1..;,:,11ei: (Chilia) şi Timarova (Reni)". 
In sfârşi i, trece Dunărea la Gaiali, aruncând Turcilor un „a11ase11isicfum" (anasânâ 
siclimini). Toluşi, jine să aducă Turciei şi lauda ce i se cuvine: ,,că aerul este. atât 
de bun şi clima atât de temperată , mâncarea aşa de iefJină şi călălorii primiti prin 
iradifie în chip aşa de milos, încfil aproape nici o fară nu i se poate asemui j ba 
chiar, oricine ar fi blând din fire şi sănătos, n'ar fi împiedecat, oricât de sărac ar fi, 
să că lătorească unde ar voi". 

ln ce l?riveşle identificarea locuri lo,r, este de făcu! o observare : 
La pag. 18, nC'la 4, d..-1 Babinger a identificat stânca „asvârlilă de o fecioară" 

de care e vorba mai sus, cu insula graailică Blasova, din fata lglifei. D.:l Prof. C . 
Brătcscu atrage atenjiunea că nu poale fi vorba de Blasova, ci de o altă insulă, ou.
mită „ Cetalea", la Est de Bugeac şi care se găseşte pe dreapta drumului practicabil 

M5cin-Azacl5u-Galaţi, la l4 Km. de Măcin, penlrucă: 
I. Bargravc spune că în ziua de 4 Oct. a ajuns şi a dormit la Măcin ; lar 

la 5 Oct., că l ătorind vreo 5 ore dealungul Dun:irei spre bac, spre Galatsa (Ga/ajJ), 
a trecui pe lângă o stâncă mare etc. Deci aceastZi iusula trebuie să fie intre Măcin 
- de unde a pkcal - şi Gaiali, iar nu cea din fala Igliţei, căci în cazul din urmă ar 

însemna că Bargrave s'a întors înapoi 12 Km. până la Iglija - şi el nu spune a..
ceasta - , ca de aci sii~şi ia din nou drumul, prin :t'<Iâcin, spre Gala li, fiindcă alt 
dn1m decât pria M 1icin, dela Iglifa la Galaţi, nu putea e..,ista, cum nu există nici astăzi. 

2. Tot Bargrave spune: ,, In apropierea acestei cetlifi este aşezată o cetat~ 

curăfică, numil:i Ibrail (Brăila)". Mai aproape de Brăila este insula „Cetatea" (15 I\m.), 

iar nu Blasova (20 I(m.). 
3. lnsuşi numele insulei - ,,Cetatea• - este cel mai sigur indiciu, c:i de.-

spre ea este vorb,1. 

www.ziuaconstanta.ro 



- .20€> -

4. L egenda pom·eniJl'i de Bargrave că 
stâne~ nu este cunoscută astăzi în pactea 
idenliticarea insulei este comple.t închisă. 

o feci,QarJ uriaşă ar 
locului şi deci calea 

6 asvârlit această= 

folkloristică pentru 

5. Şi insula „Cetatea" d.imină câmpia ,bălteasă din dreapJa Dun~rci pânj la 
Galaji şi R eni. 

6. Dacă „în f,1fa acestei stânci, pe cealalfă parfe a Dunărei, curge un râu care 
desparte Moldova de Valachia" (Sicetul), apoi nu poate fl vorba dscâJ lot de insula 
,,Ce1a1ea", care esie aşezată exact în fala şi în prelungirea gurii Siretului (9 Km. de...
părlare) şi nu Blasova, care sg .iflă la 30 Km., de unde este imposibil de văzut Si• 
re.tul din cauza d_epărtări i şi a bălfilor bogat împădurite. 

Iliescu Dan 
* ... ,,. 

S. Zernov, 'Sur le cbange111e11/ a1wuel du planclon de la mer rVoire danş la 
baie de Sebastopol. (A.vec 1 plauche). BuUetin de l'A.cademie Imperiale des Sciear 
c:es de S1. .. Pe1ersbourg. 190~. Âvril, T. XX, Nr. 4, pp. 119-134. Arlicol scris în 
Jimba rusă). 

Cercetările s'au făcut î11lre 1902- 1904 şi au arătai că răspândirea planeto, 
nului stă într'o strânsă dependentă de temperatura apei. 1n cursul iernii pla1iclonul de 
la suprafafa mării se coboară în plÎJurile mai adânci ale apei. 

Temperatura lunară medie la suprafaja. apei, în golJul Sebastopol, după daiele 
Ins!. Fiidrologic, a fost în anul 19(;)2 : lan. 7•(0 C., Febr. 7·3, Mari. 7·3, Aprilie 
10·6, Mai 13,9., Iunie 20,8, Iulie 20,7, A ug. 23, 1, Sept. 21,00, Oct. 15,8, Noemb. 
9,7, Dec. 7,2°; iar în 1903, lan . .5, 1, Febr. 5, 1, Martie 7,2, Aprilie 15,3, Mai 2 1,2-, 
I ulie 23,5, Aug. 22,9, S ~pf, 20,6, Oei. 19,5, Noem. 12,9, Dec, 10,3'1 C. 

Pescuire,3 planctonului s 'a făcui în cursul zilei şi nu numai la suprafat:î, ci şi 
câtiva sajeni mai adân'c. 

P lanctonul apei reci se. distinge prin prezenta spec. de : 
C hae!oceros, Synchae1a, Dinoflagellafa şi Tinfinnoidea. Cele două din urmii se 

ivesc în perioad.ele de transijie. 

Plancfonul apei calde se caracterizează prin : Gaslropoda, Lamellibranchiata, 
diferite forme de Poclon (Poclon Schoeâleri Czern., Pod. polyphemoides Leuck., Pod, 
iolermedius Lillj.), Evad11e (Evac4ie spinifera P. E. Muller), A.ur~cularia. 

In apa cu temp. de peste zou C. Cbaetoceros şi Synchaela lipsesc. 

Şlemco R. 

N. Andrussov: Problemele ce,:cetărilor viitoare ale NI. lVegre şi regiunilor 
mărgwaşe. l. Marea Marmara. (Zapis. lmper. A.kad. Nauk. LXXII, 1893, p. 1-1 1) 
(ruseşte). 

Din punect de vedere morfologic M. Marmara se aseamănă cu M . Neagră si 
lYl. Nlediterană. E î11chisă aproape dln toate părtiJe de continent; numai prin două 
strâmtori pufin adânci comunică cu mările vecine. 

Dar şi tn privi111a condifiunilor fizice ale fundului {temperatura, salinilafea, etc.), 
M. Mam1ara se aseamănă cu cele două mărJ vecine. 

In ce priveşre evoluj.ia geologică, M . M.armara se aseaniiină în multe cu NI. 
Neagră. Basim.:I M. l'i'Iarmara (Proponlida) s'a formal ca şi M. Egee şi M. N eagra, 
prin scufundare, odală cu scufundarea ultimei rămăşite a conJinentuJui egeic, sau 
mai înainte. 
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Basinul M. 1'v'Iarmara a fost in l.:>t cursul cpocei pliecene, împreună cu cel al 
~1. Negre, despărjit de Mediterana şi deci de Ocean. 

Când }1.editerana a aiunS până la Dau:lande, aa a găsit depr:esiunea Propon1 

lîdei sau pe calc de formare, sau formată gata şi care puhM fi 6cupat.î de un lac 
sălciu sau dulce, în orice caz făr.i faunii marinii . 

C are a fosf infătişarea ~L Marmara înainte de stabilirea legăturii f:),mtului cu 
~1. :tv!editerană ? 

Propondida era un lac, care se scurgea print;'u11 râu scurt (valea actuală a ~ 
str. Bosforului) spre Jv[. Neagră. O scurgere spre M editerana d in cauza continentuluj 
egcic, dup.'i părer1;a autorului era pu(in probabil ă . Din spre Sud, de pe continentul 
egeic, se viirsa 111 Propontida un râu, al cărui capăt s'a păstrai sub forma sir. Dar .. -
danelelor. 

Rosforul şi Dc1rdanelelc suni, deci, v.îi fluvial.:?, erndat.:. în tim;>ul unui nivel 
a l PonJului, mai scJzut decât cel aciuai. 

Şlemco R-omau 

N. 1 . . ~.ndrusov, Dep6fs marins qualernuires de Siaope (A.sic Mioeure). (Bul..
letin de J'Acadernie des Sciences. Vl. Serie. Tome X L 1917, pp. 455-456. A r, 
ikol scris tn limba rusă). 

lncă riamillon (Observations oo the Geology of Asia minor. Q . J. voi. V . 
J 849, p. 362) a arătat aci prezenta depozi1eJor terii are mai nouă, care au fost rapor, 
tale de Moorchison (Gcology of Russia, 1, pag. 647) la depozitele sale ara lo ... caspice. 
Peninsula Sinope a fost descrîsă ,imăounţil de Brauns : Sinope. Zeilschri fl fiir aUge
meine Erdkunde. 2=ter Bd. Berlin. 1857, p. 27 -34. Masivul principal a l pe.ninsu-" 
lei e formal dinlr 'o rocă eruptiv*, descris,'i de Brauns ca andezit. Tnăljimile, în formă 
de platouri, suni formate de s traiurile, uşor înclinate spre WSW, de calcar lare. To.
tuşi autorul le grupE'.az.'i la cretă. 

fntr'un loc al jărmulu i dinspre Nord, aproape de oraşul Sinope, s 'au desco, 
perii depozilc de ardezie calcaroasă, cam, după plirerca autorului , din cauza ase, 
m5nării cu ardeziile dcvonice dela GhenghE'.1..-Bahci din Bosfor, aparlin devonului. 

Un istm jos şi ingust ce uneşte peninsula cu uscatul e alcătuii din straiuri 
orizon(ale de breccie scoicoasii. Adeseori se intâlocsc aci şi pliuri de nis ip, prin care 
uneori se găsesc intercalate straturi de breccie. 

D up.'i d.escrierea lui_ Han1il!on - acestea sunt nisipuri calcaroase ce alternează 
cu calcarul scoicos; acesta din urmă , având grosimea de 6-9 m., acopere nisipurile. 
Scoicile prezintă diferite grade de conservare. Hamilton raportează aceste depozite. la 
cele aralo, caspice, ca şi Moorcbison. A ccasl."î determinare e întemeiată pe cercetarea 
fosilelor de prof. E. F orbs, pe baza căr.:ira p'foJrchison a plasai acest.: roce printre 

cele ai:alo•caspice. 
Moosd1ison, în cartea sa „ Geologia Rusiei u, spune cJ, după cercetarea colec1iei 

lui I-Iamilton, fără nici o şovăire le plasează printre d€pozitele Mării lYiediteraue inferne 
(Ara(o„Caspice). Cu părere de rău, nici un autor nu aral;i precis cc fel de fosile 
suni acestea. I-Iamilton indică Cyrcna şi Cardium, iar Brauns citează numai Astraca (!). 
Găsirea vreunui depozit terliar pe Istmul Sinope şi mai ales de.terminarea precisă a 
naiurei şi a vârstei lor ar fi avui un mare interes. De aceea auJorul a rugat pe flul 
său, Leonid Andrusov, care pleca în calilale de ajutor al prof. S. A. Zernov, pentru 
cercetări zoologice, dealungul IJrmului anatolic al Asiei M ici, să cerceteze depozitele 
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-!iepe Istmul S inope. In colectia adunată de el s'au găsit lll'mătoarele exemplare inz 
ieresante: 

I. C'iJrdium luberculalum L. mari, umpluJe înăunicu cu resturi de scoici şi 
~răunte de cvar!, puternic cimentate la un loc. 

2. Exemplare mari de Venus ga!lina L. 
3. O bucată de roca, identică celei din inte.riorul scoicei, cu fragmente de 

Venus ga/1.ilJa, Do1.1ax, /11aclr'a sublruaca/a. 

4. O bucaiă de gresie poroasă cu dmentul calcaros şi urme întipărite· de Donax. 
5. Fragmente de nişte scoici mici, neidentificate. 
6. Gresie galbenă spongioasă fără fosile. 
7 . .fle/ix, foarte mari, umplute înăuntru cu n1s1p ci1ttentat. 
FQJografiile aduse de d1 l L. Andrusov arată că straturile din care s'au luai 

aceste probe, zac orizontal, la înăltime neînsemnată deasupra nivelului mării. Aşa 

dar e evident că avem de a face aci cu o terasă marină posf„fer:fiară, iar nu cu 
depozitele te.rfiare, De aceea lrebue să credem, că în articolul lui Brauns s'a comis 
o greşeală de tipar, şi în loc de Ost rea, s 'a scris Aslraea, mai ales că această 

..,.fl.straca" s'a găsii pe fărmul de s ud într'un strat subtire de argilă .. 

Şl1;mco Roman 

A. · Ostroumolf, Recber:cbes hidro:bio/ogiques dans Ies embouc/zures des fleu. 
ves de /a .Russie meridionale. (Comm~11icatlon preliminaire.). (Bulletin de !'Academie 

Jmperiale de Sciences de St..:Pelersburg . Vie S erie. voi. VI. 1897, pp. 343-362. 
Articol scris în limba rusă}. 

După stabilirea legătudi Îlltre Mediterana şi M. Neagră, apa acesteia d in 
urmă a atins aproape din nou salinitatea ce a avut în epoca miocenă (Marea Sar~ 
malică). 

Ca urmare,. în M. Neagră au pătruns o mulfime de forme medileranee, iar 
fauna relictă a M . Negre s'a refugiat în parte spre gurile fluviilor, ia r iJ1 parte s'a 
p:istrat în basinurile relicte : M. Caspică şi L. Aral. 

In acest fel, în M. Neagră s'a petrecui o combinare originală de forme pro„ 

venite din 1"1editcrana, iar la gurile fluviilor s'au păstrat unele forme originale, 
,dintr'o mare puternic îndulcita, din epoca geologică precedentă. 

Cercetău le autorului au a răta t că fauna de la guri le fluviilor Calmius, Don, 

T{uban şi limanele din regiunea Nistrului precum şi limanul Nistrului, se compune 
·siln trei categorii : 1. faună de apă dulce, 2. forme relicte şi 3. forme marine. 

Dintre moluştele marine, Cardium edule pătrunde îo limane mai departe 
4ecât altele. 

Granita de răspândire a formel.:ir vi i de Venus gallina, Syndesmia ovafa şi 
Mytilus galloprovincialis e apropiată s imfitor de Mare. Alte forme marine ca N ereis, 
.]3owerbankia şi Balanus înaintează mai departe în s usul limanelor. Aşa, Nereis 
rliversicolor a fost găsil de autor în limanul Niprului mai sus de Prognoisk; Bala~ 

nus improvisus în limanul Nipruiui mai sus de Ceta!ea Albă, salul Ciaghir. Lângă 
.farul Sviafotroifchi1 în limanul Bugului, a fost prins Carcinus moenas şi Âstacus 
{forme mici) . Lângă Cetatea A lbii s'au găsit, împreună cu cardide relicte, forme vii 

.. ~e Anodonta (forme mici) . 

Cele mai prielnice cordifiuni pentru fauna relidă le oferă limanul Bugului, 
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până J;i satul Kowaliwka, unde apar primele depuneri tlu·1iale şi care poale fi SO-' 

cotii ca un colt al basinului plie.cen. ln apele lui trdllSC : 
Bythotrephes Pengoi, Carnige.r maeoticus, Mysidae, Cumcea. Pe fundul s:iu : 

Amphlpoda, Adacna, D.reissensia (polymorpba şi rostriformis), Clessinia; Microme-' 
lania, A,npharetidae, Archaeobdella, Reniera (Protoschmidtia) etc. 

ln r. Kalmlus, care- se varsă în partea de apu.s, mai sărală, ~ golfului Tagan1 

rog, au fosl găsite : Balanus, Bowerbankia, PlumateUa, Unio, Vivipara ; iar îolre ele, 
formele relicle d~ A..dacoa şi Pse.udocuma; deci reprezentanjii tuturor celor trei grupe. 

l1t brafele Kubanului nu găsim forme relicte. 
fn partea de E. ·a golfului Taganrog, lâng.1 Kcywa Kosa, putem găsi Balanus 

improvisus şi Nereis diversicolor; în schimb la Tal,!anrog nu.ri găsin1 de.loc. Stâlpii 
sunt acoperiţi aci de amfarelidc şi cordilofore, iar nereidele sunt înlocuite de amfa„ 
rcJidc (Amphicteis antiqua), Acelaş lucru se observă în partea de E. a Niprului, 
unde punciul extrem de răspândire a formei marine Nereis se află pujio mai sus de 

Prognoisk. 
Prin urmare, în fata deltei Donului şi a. Niprului se pol distinge aproximativ 

două zone : una mai apropiatJ, ocupat.:i numai de forme relicte şi în parte de apă 
dulce, şi a doua, locuită de forme relicte şi marine. La gura r. I{almius şi în bra..
je-Je r. Kuban aceste două zone sunt aşa de apropiate, încât e foarte greu de stabilit 

o granijă între ele. 
La limanul Bugului şi Nistrului se observă un amestec al tuturor celor trei 

grupe. Totu~i şi aci, spre vârfurile limanelor, se observă o zonă liberă de form e marine. 
La gurile limanului Nistrului predomină formele marine, care, cu cât înainliim 

spre interio(ul limanului, cedează locul formelor relicte şi ap.oi celor de apă dulce. 

Şlcmco Roman 

A. Ebcrziu ct O. Vjalov : Une lerrasse euxfr1ien11e ancie11ne dans Ies eavi,.. 
ro11s Je Touapse. (în Comptes rendus di J'A.cadem.ie des scicnces de L'Urss, 1936, 
voi. li, Nr 5, Moscou, p. l87-188. Ia franjuzeşle). 

Sărăcia e.xire111ă a cunoştinfe/or despre lerasele marine dela fărmu/ Cauca„ 
sian ;J/ NI. 1Vegre, a îndemnat p.: autori a publica următoarele dale asupra uneia din 
terasele din apropiere de localitatea Tuapse. Cercetările geologice în regiune au fost 
conduse de O. Vjalo v, în anii 1930 şi 1935, iar determinările faunistice şi determi: 

narea vârstei terasei pe baza fosilelor a fost făcută de A . Eberzin. 
Terasa dela Tuapsc se evidentiază şi morfologiceşte dar şi geologiceşte prin 

nisipuri şi gale te : într'un şa1Jf al şoselei din apropiere de statia Golubeva„ Da~ la 
S. de Tuapse; aproape de farul I{adoş- la N. de Tuapse; apoi într'un loc nu de.

parte de gura lui Nebug, la 19 Km. spre N. de Tuapse. 
lnălfimi::a aceslei terase esfe de 50-60 m. peste nivelul .Nlării. Galete de 

terasă apar şi intre Km. 15 şi 16 de pe şoseaua Novorosiisk, acolo unde se apropie 
de malul M5rii. Deasupra lor se vede un strat poros, de conchi.lii, în grosime de 
0.,40 111., cimenlate cu un cakar destul da compact. !Yloluşte le determinate aci apartin 

familiei Cardiide!or. Ele sunt următoarele : 
])idac11a gr. crassa Eichw. în mare cantitate. 
J)relssena polymorpha Pall., destul de frequentă. 

Nerilina sp. (/iturala Eichw. ?) 
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Aceste fosile clasifică /erasa menfienafii in calegeria teraselor de lip Caspic 
ale J\'l. Negre. Didacna ir- crassa de aci are foarte mate asemănare cu Didacna 
crassa din dep0zifele euxinice vechi ale peninsulei Cherci şi Taman. De aceea \lârsfa 
cea mai probabilă a /erase] dela T uapse este cea euxinică vecl1e. Cei dintâi cari 
s'au proouojat penfrţt această vârstă au fost i11să ]:>,.. D. Arcbangbelskii şi K. M. 
Stral1ov, în ,,Geologk:eslroia îs/oria Cernogo Morea. Biull. Mosk. obşt . ispit·prirod. 
î. X (1), 1932, pag. 28. 

O faună corespunzăt.oare ai;:-estor formajiuni pe fărmul.Caucasului spre Marea 
Neagră se cunoştea până acum numai pentru regiunea dintre Ghelengic şi D.jubga şi 

ceva mai la S. de Djubga. Vezi: S . A. Jakc-vlev: PoCvi i grunli po linii Armavir 
-Tuapsinskoi jel. d6rogJJi, 1914. 

Şlemco Roman 

M . [. Rostovtzeff. ,. Tablea11x de la vie anlique", ~ (Payot, Paris, 1936). 
Numele lui Rostovtzev e cunoscut citiforului român de istorie veche şi ar.

heologie; 1„a găsit adesea citat de Vasile Pârvan şi urma-şi. Acum profesor la Uni" 
versilate:a d1n Yale îu America, Rostovtzev e originar din l.ţiev şi face parte din 
pleiada de profesori ple-eati din Rusia din cauza revolujiei. 

Opera sa de cercetător e foarle întinsă şi repre2intă un număr important de 
rapoarte şi comunicări la diverse socie:lăfi de spe:cialilate, din care face parte. (:;::hiar 
pe când se: afla în Rwsia, era vice„pre:şe:dinte al Soaîetăjii Arheologice Imperiale, iar 
acum în urmă a fost ales membru al .A·c;ademiei de Inscripfii dln Franta şi a di„ 
rija! săpăturile arheologice de la D0t1ra-Europos din Asia midi, despre care a dat 
7 -8 volume de r,apoarte. 

Ca scriitor de istorie a întreprins şi publicat o „Istorie Socială şi Eco11omică 
a imperiului Roman", care a apărut în mai mulJe limbi, în fiecare, în o nouă edifie ; 
apoi o „Istorie Generală a Lumei veclii"' ; o carte despre „ Cetli/ile Cai-avaniere" 
din Arabia şi Transiordania şi o mulţime de articole şi memorii publicate în di.- . 
verse reviste. 

Cartea de care ne ocupăm, • Tablouri din via(a antică", e compusă din schite 
isfotke, care sunt lotuşi pagini de ·i$torie. Autorul Le numeşte „notele unui om, care 
şi.-a închinat vlata studiului antichităfii şi, în primul rând, documentelor lăsate de 
Grecia şi Roma" şi'n cate note vrea să spue ce: şi cum a văzut în trecut, în acel 
trecut p,în afară de trecutul din Grecia şi Roma'', cum s'au şi int-itulat aceste note 
în edilia engleză: "Owt of. the past of 6-ree:ce and Rome". 

Primul capiJol e.. consacrai civilizatiei şi culturii cietăfiJor „de pe coastele Mării 
Negre în Rusia Meridională, unde Greci,i furi'i în strâns contact cu stăpâni!orii acestei 
regi1mi, Scit ii. neamuri de..-aproape cu Perşii". Al doilea fratează despre joc.urile 
olimpice - o institulie care fu un elemen1 fundamenfa1 în evolujia civilizajiei grece, 
căci ea favoriză totdeodată desvoltarea fizică şi morală a tlnerimei prin concursuri 
!>-portive şi s<!niimenful religios profund al na(iunei grece, care era esenfiaJmenle li.
berlalea şi bucur.ia de viată:'. Al treilea capiJol tratează despre viata într' o cetate din 
Italia îngr0pată în primul secol al erei creştine şi desgropată tn zilele noastre - PomP.ei. 
A1 patrulea despre M-essina, una din coloniile greceşti de pe.coastele Siciliei. Al cin.
cilea despre două cetăţi caravaniere: Petra ·şi Palrr.yra. Şi al, şaselea despre Egipt 
sau Istoria lui Zenon şi Ăpolonius, doi oameni, foarte întreprinzători clin timpul re
gelui Plolome:u Filadelful. 
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Toate capitolele suat interesante şi aduc informalii nouă. 
Vom stărui rezumând numai primul capitol, care se referă la viafa celăfilor 

greceştj de pe coastele de nord ale Mării Negre, viată interesând, credem, pe citit0ruL 
român şi din care va putea deduce pentru celelalte celăli foste colonii grec::eşli : Tir~s, 
Aegyssus, Histria, Tomis, C~llatis, Bizone şi Dioniso.polis de pe fărmul românesc; 
asemeni, pentru că autorul caută a delintita în special o notiune istorică, cam difuză 
până acum : Scitul şi arta scitică. 

De,alungul ţărmurilor Mării Negre, în Crimeia şi dinspre ·Caucaz, cu multe 
secole înainte de Hristos, stăpâneau nomazi veniti din Asia, Scijii ş.i Sarmafii. Tot 
pe,atunci apărură pe mare, in vase cu rame şi pâaize - Grecii, navigatori îndr:ăz, 
nefi şi negustori dibaci. Marea ixatrăgea prin bogătia de peşte şi stepa prin bogătia 
de vite. Ei se stabilirJ pe coastele mării şi la .gurile marilor fluvii. 

Din aşeziirile unora şi altora au rămas pujioe urme. 
De la Greci au rămas ruinele cetăjilor : 0/bia, la gura Bugului şi Niprului ; 

Panlieapeum {Kerci actualmente), la sir. Kerci, numită în antichiiaJe Bosforul Ci, 
merian; Phanagor~a, la gurile ,C ubanului ; Tanai's, la gura Donului ; Cbersones, 
aproape de cetatea modernă a Sevaslopolului şi Dioscurias, pe coasta caucaziană. 

De la populafiile aşezate împrejurul cetătilor au rămas şi mai pufioe urme, iar 
dela nomazii Scili din Rusia meridională o'au rămas decât morminte. 

C um trăiau colonii greci, cine erau vecinii lor, care era viaja lor, ce credeau 
şi ce făceau ? 

Scriitorii contimporaoi spun putin. Dar spun mai mult resturile din cetăfile 
greceşti : urme de 'tiduri, de străzi, mine de edificii publice şi privale, femple, case~ 
prăv~lii, gymnazii, teatre, resturi de porturi. viaducte, apeducte, locurile de îngropare 
dimprejur: necropole, unde ei ridicau frumoase monumente etc. Urmele dela vecinii 
Grecilor, Scitii şi Sarmafii din stepe, dau pujin maJerial, - locuinfele şi aşezările lor 
ou se cunosc, numai mom1i11Jele lor au rămas. 

ln apropierea ruinelor cetătilor vechi se găsesc cimitire (tumulii stepelor), în 
care se afl;I de veacuri, îngropate cu morfii, o multime de obiecte de uz zilnic, - căci 
nu se îngropau numai mortii în hainele lor cele mai nouă, ci li se punea în groapă 
ceeace era preJios sau scump pentru răposai, sau ceea ce.-i puJea A de folos în 
cealalt5 lume, unde, dupil credinla primitivă, trebuia să coniinue o altă viajă. 

Astfel se îngropau: arme, unelte de bucătărie, podoabe, bijuterii, alimente 
bJuturi, fructe, flori, ramuri de arbori. Copiilor li se puneau jucăriile. Cu cât răposatul 
fusese mai bogat, cu atâ t mobilierul mormântului său era mai luxos : arme încrusfaJe 
cu aur, talere de aur şi argint, inele, br;itări de aur, colane de pieire prefioase, vase 
pictate cu figuri frumoase, vestminte fesule în fir de aur şi argint, covoare etc. Cu 
rlisboinicii faimoşi se îngropau caii, carele, hamurile, şeile, jugurile, toate impodobite 

cu aur şi argint. 
Restovlzev citează ca morminte bogale, adevărate tezaure, pe cele găsite li\ 

Solokha şi Kuloba. 
Aceste obiecte nu ne vorbesc numai de viata lumei vechi în general, ~ ades 

arlişlii sau meşteşugarii au figural pe ele propria viafli a persoan,?!or ce urmau a se 
servi de ele. Privindu-le, putem străbate in viafa acestor oameni, să cunoaştem fa; 
miliile lor ş i casele lor. 

ln câmpiile ce mărgineau cursul inferior al Cubanului, Niprului şi Bugului, 
trăiau triburi numeroase şi diverse. Grecii, şi apoi savanfii moderni, numesc Scili 
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pe•o mare parte din cei cc trmau la Vest di;: Don şi Sarmaji pe ceilal li de la [:;s t. 
Aceste grupuri nu se deosei;>eau mult prin felul de viafJ. Când au apărui erau no„ 
mazi şi stăpâni de turme, cir<"1.i şi herghelii. Sute şi mii de pastori se p11rtau cu vitele 
din loc, în loc, şi proprietarii (or le urmau călări şi fi neau tn aşcuUare pe sclavii lor 
şi păzeau avutuJ de atacurile triburilor vecine osiile. E i făceau şi vânători de flare 
ş-1 aveau lupte cu duşmanii. Câteoda tă, unifi în bande, atacau câmpurile cetăfilor grez 
c~şti şi sileau pe acestea să le -plătească tribut rn bani şi obiecte. 

Turmele erau urmate de rare incărcate, trase de boi, încărcate cu familiile şi 
averile stăpânilor de tuone. Carele aveau coviltire de pfele, abă sau pânză î11 iormli 
rotundă, conică, cilludrică sau piramidală. In care locuiau femeile şi Gopiii, iar după 
care urmau femeile şi copiii păstorilor şi sclavilor. Ia apropierea apelor, sau în locuri 
cu păşuni bune, poposeau pe loc săptămâtii înlregi .. Spre iarnă coborau spre sud , sau 
spre păduri, w1de s'asezau Î ll bordeie sau corturi. 

Ades pe cursuri de ape, pe malul cărora nomazii se opreau câtva timp, apăr 
reau ne_gustori greci venili dela g.urile cursuril0r de apă, dela Ma'rea Ncagrii, adu..
Gând cu ei vinuri, untdelemn, arme, olărie, oglinzi, mărgele, inele, cercei şi brllJări . 
lşi ofer"l!au marfa în schimbul pieilor, blănurilor, sclavilor. Dar ei dădeau mărfurile 
lor în special pentru păstrămuri, peşle sărai şi grâu. 

Şi, natural, nomazii cei mai bogafi şi mai puternici, prinfii şi seniotii, cari so" 
coteau vitele şi sclavii cu miile, făceau un trafic mare cu aceşti greci şi primeau în 
schimb lucruri frumaase şi scumpe. 

Mesele mai:marrlor scifi erau luxoase, armele lor erau placate cu aur, îmbriî, 
c;imiritea deosebit de bogata, îocă~ăm i ntea din piele fină până sub genunchi

1 
pan..

taJoui de piele brodaf i cu aur, caftane brodate, împresurate cu blănuri şi prinse'n 
centuri de piele încrustată cu aur. Simbolul putedi si demnifăfii lor era un sceptru ş 
o cupă - corn de băut îo argint şi aur. Rochiile so(iilor şi ·fiicelor lor erau asemeni 
bogate. Purtau coifuri înalte, şi ruri de coliere, cercei de urechi ş i tâmple; brăJ.'iri or,,. 
nate cu figuti şi· rochiile erau prinse cu agrafe ··aurite. 

La petreceri vorbeau de lupte, de duşmani ucişi, - cel mai onorat era acela 
care adusese mai multe capete de duşmani ucişi şi cel ce avea mai mulfi frafi de sânge. 

M unea era făcută de sclavi. 
Negustorii greci se aşe.zau la gurile _fluviilor în case ridicate i.n dosul unor for„ 

tiflca1ii făcuk din valuri de pământ. Pescuiau, cultivali câmpurile. vecine, conservau 
peştele. in vase mari de pământ $Î făceau negof mai cu seamă cu Scifii, mai pujin 
cu Sarmajii. 

Aceste aşezări, crescând şi uesvoltâodu„se. începurJ a se uni în pulerniee grupe, 
Creşterea populatiei în metropolele grec,e din sud aducea noui coloni greci. 

Cetăţenii din Olbia, Pantieapeum şi Ghersones puteau ieşi fă ră teamă din murii lor 
şi să locuiască afară, în case lucrate din piatră, să.,,şi cultive câmpmile şi să aibă 
semănături de grâu cu care să nutrească pe cei din cetate. 

Scifii şi Sarmafii, văzând folosul cullurei pământului, se_ aplicar;i la munca pJ, 
1nânJului : arau, semănau, recoltat!. Triburi întregi păşiră la muncă şi la viată aşezala. 
Seniorii făcură din vecl1ii lor păstori, muncilori de pământ şi ei . deveni ră mari pro: 
priefari de dome11ii agricole, vânzJtod şi negustori de grâu. 

G râul era cerut şi de colonii şi de metropole, ale c:iror populalii se ocupau 
mai muli cu negoful, pescuiiul1 meserii le, cultura viilor, ((>gumelor $i măslinilor 

Această î ndeletnicire a localnicilor schimbii aspectul ·s tepei : lu lungul Niprului, 
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pc Don ·şi pe Cuban, satele şi or.aşele începură a se înmulti. Sciţii nomazi părăsita carele 
şi corturile şi.sşi făcură case, nobilii şi bogalii chiar palate; fundarli cetăli tn care 

trSiau nwşteşugari, neg_ustori indigeni şi străini şi cultivalorL de păm1tnt. 
ln1bogâlil•, ei cereau meslerHor şi artîşlilor lucruri potrivite preferintei şi gusturilor 

lor: reprezentări ale realiliî(ei vietei lor. De e.xetnplu: Dacă seniorul scit dorea tm pieptene 
de aur, el comanda unui bijuli<;r grec de talent să .. ) reprezinte în mânerul pieptenului, 
p1; el însuşi pe calul său, în toată splendoarea armelor şi echipamet1tului său, lup„ 

tând tontra inamicilor săi etc. Grecii exec1,1lau admirab i1 aceste cornenzi. E i redau 
lipul fetei, costumele şi armele, mişcările- şi postura cailor observate cu exacrifale şi 
dispuneau Hgurilc în frumoase compozi(ii, care foale respirau viaf ii într'un slil de"o 

simplicilate şi de un farmec delicaJ. 
Dar i:lCeste lucruri satisfaceau numai o modă; n'aveau şi însemnătatea religioasă 

a vechei arte sciJe. Strămoşii scitilor, lrăili îo păduri le Asiei CenJrale, venerau anjma..
lcle de care se foloseau sau cu care erau în lu piă, socotindu..-le zei sau incarnările tor" 

telor divi11e ale nalurei. Vechii meşteri ai Asiei, din apropierea minelor Muotilor -~ltai, 
făureau lucruci pe care le impodobeau e;:u figuri de animale ; .dar ornamentul nu era 
mimai un mîjloc de înfrumusejarea obiectului, el trebuia sii aibă prin această podoabă 
şi o pute(e de a proteja pe purtător contra puterilor răului. lo acest dublu .scop, de 

frumusete şi asigurare, slriimoşii Sciţilor împodobeau lucrurile cu forme de animale 
sllbalice sau domestice şi pJsâri. ln acest sens se constitui stilul lor particular în arta 

decorativă. Ei nu cunoşteau deci ornamentare cu linii geometrice şi nici cu plante sau 
flori, - singurele motive artistice şi decorative pe care ei le cunoşteau şi pretuiau 

erau animalele. 
Deci animale sau capete de animale erau insignele războinice, pe garda săbiilor 

pe mânerele diverselor unelte sau vase. F rize cu aceste motive şi plăci în formă de 
animale orliau orice obiect: cupe, teci, tolbe, securi, sculuri, haine, încăltăminle, cuver„ 

turi, tapilerii, şeile, frânele, hamurile, carele de luptă. 
Ornam~ntele nu reprodt1ceau numai animale reale, dar şi imaginare: lei aripaţi, 

cornorali sau cu capete de vultm, dragoni, efc. 
Când, după ani de migrape, Sci(ii ajl.lJlseră la tărmul Marei Negre, ei aduseră 

cu sine armele şi echipan.ientele lor, vestmintele şi harnaşamentele lor şi nu"şi uitară 
obiceiurile şi deprinderile ancestrale Deci când sub int1uenta modei cumpărar.'i lucruri 
greceşti, ei nu neglijar:î a pretinde stilul lor decoraliv particular. Caii lor, de exemplu, 
LlU purJau harnaşament grecesc, şi nici războinicii Schi li nu .. ~i schimbară armele şi 
echipamentul cu cel de tip grec. 

Aşa că aria redărei animalelor dobândi un nou impuls pe tărmul Mărei Negre. 

De sigur, Scitii avMu făurarii lor, dar Grecii îşi îns1..şiră repede meşteşugul 
şi se arătară maf abili. Cu toate acestea arta pierdu forta sălbatică şi feroce. Rit„ 
mul ei deveni mai gratios, mai civilizai, de aceea ajunse ornamenfafie fără senmi„ 

ficat ic religioasă. 
Lr1 început moravurile acestor uomazi erau mai sălbatece. Când unul din se„ 

niori murea, tribul său consacra limp îndelung.ii inmormânlărei, se făceau ceremonii 

crude. Corpul era purtat dealungul stepei, cei ce treceau pe lâng~ el se răneau şi se. 
însângerau. In ziua inmormântJrei, unele_ dii, femei le sale şi unii sclavi erau ucişi Ia 
inormânt ~i sule de cai erau masacraji. Corpurile cailor, susjinule de grinzi, erau rân, 

duHc şi în şei erau aţ;e_zali tineri ucişi în cinstea răposatului. 
]Ylai târziu moravurile se 'ndulciră ş1 numai o femeie şi un servitor erau ucişi 
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şi 1ngropqfi eu defunctul, căruia j se puneau în mormânt haine, arme, mobilier, mânJ 
cări, băuturi ele. După ceremonie şi după ce animalele saerifiGalc erau mâ11cate, 
mormântul se acoperea, printr' o muncă dt:" mai muUe luni de zile, cu o ,nare canli"' 
t.:ite de pământ, care acoperea pen1ru se<role esamera mortuară, formând movile înalte. 

A.ceste morrninJe au rămas, unele. neatinse, cele mai multe au fost jefuile. 
Cetăţile grece crescură, deveniră puternice, cu ziduri de piatră, pline de temple 

şi clădiri destinate uzului public, politic şi social, - piefe Jargi, case frumoase, alji 
coloni veniră din Grecia, chiar Sciji se aşezau ş i se wecizau adoptând limba, ve.st„ 
miniele, obiceiurile şi religia Grecilor. In por,turile lor sos.cau .sute de corăbii cu măr~ 
furi locale. 

Comerdul ua în special adiv la Olbia, unde erau aduse toate productele eâm: 
piilor de pe malurile Nipiului şi Bugului ; la Panticapeum e~a portul unde se. 11dunau 
producte din stepele vecine Criltleiei. şi mărfuri pllScăreşH d in Marea .Azovului; la 
Tanais, la gura Donului şi la Chersones cărau locullorii colinelor Ş,i stepelo.r Crimeii 

Cetiitenii din OJbia şi Chersones trăiau după felul grecesc, aveat1 magistrat 
aJe'şi, adunări ce dîscutau şi voJau legi, încheiau pace· ~i declarau r.izboiu, cetăţenii 
~neau şi conservau culturi.le şi riturile grece ale cetătii lor natale. Dar onorau şi divi.
nităfile locale ca protectoare ale fărJi de adoptatie. L.i Chersooes adorau pe „Fedoara 
divină", care a salvat poporul în momente critice; la Olbia era onorat strălucitul erou 
Ahile, ca păzitor al mărilor, care„şi avea mormântul în Insula Albă (Leuca, lnsula 
Şerpilor). Cetăjenii practicau sporluri, organizau C'Oncursuri şi distribuiau premii, în~ 
văfau pe, de rost poemele homerice şi jucau în Jealre tragediile lui 8ofocle şi cântau 
în cor.uri cântece na;fionale. Şi 'ngropau morrii dup5 felul grec, adică cenuşa era pusă 

într'un cavou cu monument şi epitaf chiar în versuri. Aveau ~l'live ale !reculului, scriau 
istoria c;etăjii lor şi isprăvile războinicilor, fra1a!ele de pace şi !ol ce era demn de 

aminlire despre cetăfenii lor sau binefăcătorii lor. Se scria pe pii(ci de marmură, care 
se aşezau în pieţele publice. 

Dar viata Grecilor din .Panficapeum era deosebită din cauza împrejurărilor mai 
grele şi din cauza luptelor cu localnicii mai lurbuleo·ti şi mai pufii1 eivilizati. Panii$ 
capeum a recurs la un sistem de guvernare mai apropiat de cel al barbarilor. Ccz 

tatea avea un şef, 1Jumit de G reci tiran, căruia toji jurau credintă şi car~ la moartea 
sa transmitea puterea flilor sau rudelor. 

Având şefi dibaci, Pantieapeum ajunse a realiza un stat puternic, supunâodu,şi 
ce!ălile şi oraşele dimprejur, sub numele de regatul Bosforului şi care cuprindea re" 
giunea dela gurile Donului, regiunea dela gura CuhanuJui şi 2proape jumătate din 
Crimeia. Supuşii erau Greci şi localnici şi din aceştia îşi recrutau armata de pazii 
contra vecinilor. Populajia greacă nu avea liberlăfi cetâfeoeşti, dar nu ... şi uilă limba şi . . 
şi nici modul de- viată din lara natală şi trăia ca şi cea din Olbia şi Chersones, nu= 
mai eă adoplă oarecari obiceiuri dela vecinii Scifi şi anume înmormântările pompoase 
ş-i moimintcle sumpluoase . 

.Această vi1;1jă depe fărmul Mărei Negre excita gelozia şi wcontla vecinilor. 
Clanurile şi triburile dela Dunăre şi din pădurile şi colinele Germaniei începură a 
gravita spre aces_te aşezări şi a face_ incursii prădalnice: Traci, cavaleri îndesati; 

Celti giganji, puternici şi eu mustâti lungi ; Germani cu ochi albaştri şi îmbrăcaji 1u 
piei de animale, înarlnafi cu lănci şi măciuci grele. Chiar vecinii dela Esl, Sarmalîi, 
înaintau spre ei, presafi de alte. triburi ieşite dm Asia centrală. 

Regiunile situate la Vest de Don furii cele dintâi atacate de Sarmafi. 
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Printre răzb0inicli morfi ai Sarmatilor se găsi(ă şi femei. Astfel se născu le: 

genda după care lângă Marca Neagră ar fi fosl un regat a l Amazoanelor, trăind fără 
bărbaji şi umblând d up;i isprăvi războinice. E adevărat 1nsă că la Sarmafi femeile 

luau parte şi la lupte şi şefii lor erau c·ând regi, când regine. Se aminteşte regina 
Amaga, care foarte îndră·zneată, într'o incursie prinse pe ltn rege scit în propria .... j 
far..:"i fără ca acesta să prindă de vesle că i se calcă fara. 

In ace.laş timp aJacurile dinspre Dunăre începură . Câmpurile cultivate-de Sciţi 
fură prădate şi părăsite. Olbia cea dinJăi decăzu, viata sărăci şi se îngreuie. Cetăfile 
din Crimeia fură mai pufin atinse, fiind apăraie de un val construi i de la un tărm de 

mare la altul. Panticapeum şi Chersones aveau încă m)frfuri . Influent-a şi puterea 
Romană le 1nai protejă câteva sule de an i. Totuşi viaJa se schimbase. Grecia nu mai 
abunda în bogătie de mărfuri, alf i imigranfi nu mai veniau. J\poi atacurile dese 1111 

trerupeau munca şi chemau la apărare. Se ridicaseră întărituri chiar pentru a proteja 
câmpurile semănate. 

Alfi duşmani apărură, de astădată pe apă : Taurienii pe pe coasta de nord a 
Caucazului, răsboinici, pe bărci, năvăleau asupra vaselor de comerciu, le jefuiau şi 
-capturau echipafefa, pe care le masacrau. A.ceasta contribui ca, chiar cei din regalul 

Bosforului să cadă în sălblitecia locuitorilor stepei ttitându.-şi limba greacă şi obiceiurile. 
Venise timpul ca Roma nu mai puJea să înfrâneze pe barbari şi alunei, fără 

11ici o protecjie, cetăflle greceşti căzură în ruină . A:st1izi n'au mai rămas ridicati în lu.a
mină decât tumulii funerari. 

In stepe, după Sarmati, urmă năvala triburilor turcomane venite din Răsărit, 
apoi Atila cu hoardele de., !-:Tuni, apoi Cazarii, apoi Pecenegii, Turcii ş i Polovfiehii 
şi dela Nord şi dela Vest t'loi clanuri de Germani, din cari cei mai răi Gofii. 

O nouă perioadJ de înflorire se ivi numai sub influenta Byzanţului, care ere, 

ştină pqpoarele slave şi care poate fi considerâtă ca aurora viefei contitnporane. 

D. Stoicescu 

* .. .. 
Teofil Sauciuc„Saveanu : iYJ.uzeul de Anlid1ifă/i din Nlanga/ia . U11 începui 

de inventariere, Cernăufi, 1936. (Tipografia Universifăjii, Cc:rnăuf i, Piata Grigore 
Ghica Vodă No. 3). 

Piesele arheologice culese dJntr'un finul şi depozitate în muzeu lrebue să fie, 
înainte de studiu, obiectul unei inventarieri. Pentru cunoaştereq. pieselor adunate, ia„ 
ventarul are importanta bibliografiei : d.i vizitatorului o ciilăuză, iar cercetătorului ma..
lerialul şliintific. Ca şi bibliografia, el cuprinde o notare alrntă şt minujioasă a fie„ 
cărui fragment sau monument, sub un număr, cu data descoperirei, natura - mate-
rialul brut şi felul de monumente în care se încadrează, - locul precis unde a fost 

găsit. Evoluatele studii moderne, în spetii stratigrafia, cer chiar straiul în care au fost 
găsite obiectele an1ice. 

Inventarierea, prezentată de d..-1 prof. Sauciuc Săveanu, vrea să fie considerată 
numai o lucrare de inc<1put, în baza căreia - mai pe ur.mii şi mai cu deamănuntul 
- să se facâ o expunere complcJ,ă, o călăuz.i şfiinfifică . 

Infiintat în anul 1924, cu prilejul săpăturilor Fructuoase a doi arheologi, pro, 
frsorii Sauciuc Să,·carw şi Oresle Tafrali, Muzeul din Mangalia a crescut an cu an 
.şi s'a strâns alâta malcriaJ, cJ s'a simfil nevoia alcătuirii şi edWirii unui inventar. 
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Inventarul are înregistrate 417 piese. Zestrea muze.ului e însă cu mult mai 
n1are-. "Nu ~m înregistrat aci, scde d:l S. S., obiectele şi fragmentele de vase ·de. 
argilă arsă, de statuete şi <::apete de statuete, de terracolta, foarte nu1neroase, nici cele 
de sticlă, de bronz şi de fier", ,,nici puf inele monede". 

Piesele sunt dispuse, în această lucrare pregătitoare a unei călăuze ştiinfificer 
nu pe temeiul unei prealabile împărtiri pe secţiuni, ci în ordinea intrării lor în Muzeu 
până în Noemvrie 193â. 

Afară âe capitelurile din diverse epoci şi stiluri, coloanele şi bazele de coloane, 
pilaştrii, frizele cu deosebite decorajiuni, epistilurile, cornişele şi arhifravele inventariate, 
sunt vrednice de rejinut următoarele piese arheologice : 

- Stelele funerare 'f oo <l>t),oxi:fo-roo (11. 13), Theo11 (n. 179) şi stela cu in ... 
scripfia µYY)f},"fjt;; tCI.Ot'sxap(J{S xapw. 

- Blocurile cu inscriptii: n„rele 89, 152, 161 = despre gymnas, 182 = din 
vremea împ. A nlo11inus Pius, 225, 236, 237. 

- Sarcofagul lui Gaios, fiul lui Philodespoles (n. 217 a. b. c.). 
- Marmora cu numele lui Moschion (n. 36). 
- Baza sepulcrală a FI. Sabina (o. 37). 
- Placa cu ins<::ripfia 1'îavios-doros. 
- Fragmentul de decret de proxenie (n. 88). 
Deşi aut.ontl afirmă că nu ... i vorba de „o călăuză a Muzeului şi, mai putin, 

una a vechiului oraş Callatis, care se ascunde sub pământul şi sub clădirile Man.,. 
galici de azi 1', acest început de inventariere e un vade 1necum util printre piesele ar..
heologice ale „Muzeului de A.ntichităli dm Mangalia" . 

ooooogcocoo 
e eooOoOoov..! 
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CENTR A LA BIBLIOGRAFICĂ A NATURALIŞTILOR 

• • 

lnfiin/ând Centrala Bibliografică a Naturaliştilor , cu scopul 
de a publica un periodic bibliografic afâf de necesar naiuralişlilor 
.cari lucrează pe Jeren sau Jn Jaboraior1 Societatea Naiura}jşfilor din 
România roagă pe Joţi cercelălorii şi publiciştii noştri în domeniul 
,)liinfelor Na/urale, n1embri sau nu ai ei, să binevoiască a=i tri111ife 
Jipărifurile Domniilor lor, - şi s'o fină fa curent cu foi ce public<"i, 
fie şi sub formă de noti/ă bibliografică. 

Luctările se vor trimite la adresa Preşedjnfelui Societăţii 
NaturaljşfUor din Românja, d=I Prof. A. Popovici Bâznoşanu, str. 
A. Simu 3, Bucureşti III. 

Publicafiile primite se vor recenza de specialişli in revistele 
din /ară şi slrăinătate (cele de zoologie în „Zoologischer Bcricht'1 

dela Berlin). 
Lista Lucrărilo1· primite se va publica . şi i11 „Buletinul Societ. 

Natural işlilor din România". 
Societatea NaturaHştiJor djn România 

Centrala Bibliografică 

Doi cioloveci dnstiti. 
ltnediat după aparifia ,, ~A...nc1lelor Dobrogei", , ·ol. XVI, u1 care 

se află articolul d-=lui }ll. Roman, despre „Iredenta bulgară", doi 
.cioloveci culturali n1i-=au tritnis urn1ătoarele căr1i poştale: ('Transcriem 
exact): 

I. Domnule Profesor, 
Rog bi ne-voili a=mi frin1ife ultimul nun1ăr al revistei „ Analele 

Dobroge:" din luna Decen1brie 1935. 
Cu stimă Jvf. D. Tocuşev 

Profesor, Piaţa Cogălniceanu Nr. 9, Bucureşti . 
P. S. Costul contra ra111burs, sau cor11un icaţi la ce adresă se 

pol frirnite banii anticipat. 
II. Stin1ate D~le Directo:·, 

' I 
Rog binevoiti dispune a n1i se lri1nete un exemplar din ultimuţ 

~1un1ăr al revistei „ Analele Dobrogei" din 193:5 confra valoare ramburf\. 
Cu stimă P. Tocev 

Profrsor, Şcoala bulgarii, Bucure$ti. Calea Căt:iraşilor Nr. I() 
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Ambilor „colegi" li s'a frimis revista imediat Ne sosind banii, 
li s' a scris câf e o carte poştală, dându:li:se adresa la care să expe: 
dieze mandatul poştal. A.robii cioloveci însă s.' au dat la fund şi fac 
chitic până î'n ziu a de azi. Dar nici revista n' au înapoiaf:o. 

Admi11.istrafia „Analelor Dobr0gei'' 

CORESPONDENŢA NOASTRĂ CU PREFECTURA 
[)E DUROSTOR 

România 
Prefodura jud. Durosfor 

Serviciul financiar şi contabilitatea 
N r. 2793. 

Silisfra, f4 Nfartie 1936 

D=lui Profesor universitar 
C. Brătescu 

Directorul Revisfe_i 
0
A.nalele Dobrogei", Instil. de geografie 

al Universifălii Cernăuji 

L a cererea D::vs înregistrată la Nr. 2793/36, aven, onoare a 
va face cunoscut că, suma de lei 2100, reprezentând abonamentul la 
revjsfa „Analele Dobi:ogei" pe anii 1928/ 1935 inclusiv, se va achita 
diA b11getul judetului pe exerciţiul 1936/37, în care se va înscri ca 
rămăşifă de plată. 

Prefect (indescifrabi,I) Şeful Serv. (indescifrabil) 

România 
Prefectura jud. Durostor 

Serviciul financiar şi contabilitatea 
N.r. 2793 

D-=lui Profesor universitar 
C. Brăfescu 

Silislra, 12 Nlai 1936 

Direct0rul Revistei „Analele Dobrogei", Instit. de geografie 
al Universilăfii Cemăuti 

La cererea D-=vs înreg. la Nr. 2793/36, avem onoare a vă face 
cunoscut că s' a hotărât cumpărarea câte wnui '.(olum ,din 1928-1935 
jnclusiv" pentiru Prefeciura noastră_ 

CosJul lor se va ordonanţa după primirea volu1nelor. 

Prefecf (indescifrabil) Subprefect (indescifrabil) 

Păstrăm a mb.ele adrese ca docu111ent, spre a ,le înfătişa la cerere. 
Administratia revistei ,

1 
Analele Dobrogei a trinlÎs regulat Pre-= 

fecturei de Durostor câte două volurne din fiece 11uo1ăr al Analelor 
timp de opt ani (1928-1935) fără a pr.i1ni nici un ban. Pentru vo-= 
lun1ele trimise înainte de 1928, abo11am.?ntele neachitate au fost ierta1e 
pemru toată lumea . Prefectura, la 14 MarHe, ne pro1nite achitarea su= 
mei de lei 2100, pe care o recunoaşte ca datorie; la 12 l:Ylai însă, 
se·face că nu înţelege despre ce este vorba şi ne înştiinţează - ca 
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răspuns la aceeaşi cerel'e - că a hetărât cumpărarea unei colecţii a 
Analelor pe anii 1928-1335, jar banii îi v.a frin1i1e ulterior, după 
expedifia revistei I Adică, la calendele ... balcanice I 

Rugând pe colegul P ericle Papahagi, Directorul Liceului din 
Silistra, să s.e ihtereseze de soarta pef.ifiei, d„sa mi=a răspuns, în urma 
primei corespondente dela 14 Mariie, textual „ Abo1lameniul dela 
Prefectură fi s' a itimis de mult!" 

Noi însă n'am primit nimic! Iar la 12 Mai ne=a sosit adresa 
a doua! 

Iată conduita corectă a unei administrafii judeţen~ fată de un 
Profesor universitar, Directorul unei revjsfe de talia Analelor D obrll'lgei, 
cu care s'c1 sărbălori1 jubileuJ de 50 de ani al reanexătii Dobrogei la 
Palriarmamă l Ce conduită va fi având dceastă administratie fafă. de 
plebea administrată? 

D=I M inistru de Interne poate rămâne in<iliferenf fată de ase= 
menea procedeie? 

·Aducen, respectuos la cunoştinta au1orităfilor administrative mai 
jos nota1e, că ne da1on.ază abonamentul la revjsta „Analele Dobrogei" 
pe anii 1928-1935 inclusiv şi le rugăm a ni=I e~pedia prin mandat 
poş-tal la adresa Administrafiei .Analelor Dobrogei : 

. • . 2100 Lei Prefec1ura de CaJiacra • . • 
Prefectura de Durosfor • 
Prefectura jud. Tulcea 
Primăria oraşului Tulcea 
Primăria oraşului Măcin 
Primăria oraşului Balcic 
Primăria oraşului Cernavoda . 
PrinJăria oraşului Megidia 
Prin1ăria oraşului Mangalia 
Prin1ăria oraşului Cavarna 
Primăria oraşului Bazargic . 

00000000000. 

• 0 00000000°
0 

• • 2100 ,, 
• 2100 ,, 
• 2100 ,, 

... 2 100 ,, 
. 2100 ,, 
. 2100 ,, 

•• 2100 ,, 
. . . 2100 ,, 

• . 2100 ,, 
. 2100 ,, 
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12 de sus 
14 • 
16 şi 17 n 

17 " 
17 ., 
10 " 
24 

" 
2 " 

ERRATA 

in loc de: 

şJiu • . 
" 

e..xeculat 
cade . . 
isloria sau 
modalitatea • 
va fi _realizat 

desemn, de cât urecbea 

şlim 

" exercitat 
arte 

se va cili : 

istoria artelor sau 
maleabilitatea 

I 

va fi enorm, idealul şcoalei active 
va fi realizat 
desemn,lclc cât picioarele pentru dans~ 
mai educabilă pentru desenm, de 
cât urechea ... 
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MULŢUMIRI 

Aducem viile noastre multumir-i următoarelor Instituţiuni, care 
au binevoii a sprijini băneşte tipărirea acestui număr din „Analele 
Dobrogei". 

1 . Primăria municipiului Constanta (H. Grigorescu) 20.000 Lei. 
2. Fundaţia culturală Regele Ferdinand I . . • 10.000 " 

• 
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Colecµa „Analele Dobrogei", de la anul V în.coace, numerele 

izolate şi abonamenfete se pot ce.re d•lui C. Brăteseu, prof. univer.,, 

şitar, Cernăuţi. 
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