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t)UPA RAZ BOI \ 

Când ne-am pornit uz ţoamna anulai 1918 din pă-,
mântul de rezistentă eroică al Moldovei iarăsi către 

- ţărmur/le lvl.ării Negre� spre a ne regăsi căminurile pă-,
râsite, noi ştiam de mai lnaintf că vom afla multă /ale
şi pustiu ln frumoasa ,noastră provincie dobrogeană. Dar
realitate1 a lntrecut cu mult asteptările noastre.

Stâlpii uriaşi ai podului de peste Borcea, llpsiţi 
· d'e cununa lor dantelată de oţel, peste care alergau din

largile câmpii ale 'Ţării spre valurile Mării şi avuţia şi . 

sufletul românesc, mărturisiau acolo, ·ca un simbol du-'

teras. ruptura vremelnică a Dobrogei de trupul patriei
mame. Am trecut fluviul şi lacrimi amestecate cu ură au
ră.scol;t sufletul nostru. Oraşele 11oa'stre nu mai erau ora
şele insufleţite şi pline de zvonul vieţii de odinioară, ci

1 ne priveau· ca nişte hârci uscate cu ochii scoşi, din zi
durile ruinate, din ferestrele şi uşile oarbe, din f erăriile
răsudte de dogoarea f oe ului, din murdăria 1,remii aş- ·
temută peste ele. Satele noastre nu mai erqu satele mul-
ţărnile şi fremătând de hărnicia zilelor de lucru şi de
bucuria zilelor de sărbătoare; ci multe din ele, cele mal
multe, stau aproape pustii, ca nişte cimitire 'învechite,
cu albele şi curatele căsuţe dărâmate, ele care erau că'-.
· minuri'fericite de veterani, colonii de albine neobosite,
puternice şi întinse comr.ine de vechi dobrogeni, cu grai
romanic. Şi pe mulţi dintre aceia cari, prea legaţi de
vatră, au răma� sll, îndure jugul wmi duşman sălbatec,'
insufleţit de · urq, de invidie. neagră şi de .,duhul dis
trugerii, nu i-am mai regăsit bucurându-se. de lumina
.cµrt1lă a cerului, dJJbrogean i ci au răposat blajini sub

. 
,, 
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mâini de li.ară, sporind nuniăml martirilpr pentru patrie. 
Am regăsit ogoarele năpădite de burueni sălbatece, că:· 
minurile sparte, mii de orfani rămaşi pe drumuri, averi! 
risipite şi prădate, frigul şi vânturile triste ale mării 
şuerând peste stepa pustiită printre ruine. 

Am simţit atunci că barbaria ce a trecut peste ce
mai nefericită dintre 'provinciile rotnâneşti, ne-a intor
.până aproape de anul. 1877 şi că ni se cere o noa 
muncă titanică spre a reda României -grădina fericit· 
de odinioară. 

' 

* 
* * 

Dar tocmai frz aceasta stă rostul exis enţei ,zoastr
în Dobrogea. Pe când jur împrejur neamurile veclize 
biciuite de impulsuri ancestrale, se zbat în patimile urii 
care le îndeamnă spre fapte ce , degradează f ăptur 
umană, noi, insulă latiuă aşezată în mijlocul unei mă1°

· furtunoass., trebLlÎe să desăvârşim moştenirea ce ne-a
lăsat-o fnaintaşii. Dacă străbatem• istoria pământulu
Dobrogei din antichitate până astăzi, nu gqsim decâ
două perioade uz care civilizaţia a mflorit pe aceste Io
euri: epoca romană şi stăpânirea românească. Restu
este amurg sau întuneric. Floarea .<:. ingaşâ e. culturii s,
ofileşte şi moare fn nenorocirile şi ruinele pe care 1
lasă barbarii frz urma lor. Devenită drum de invazi,
al hordelor din stepele Rusiei spre clisurile Balcani/o
şţ spre Constantinopole, şi mai în urmă, timp de cin
secole,· locuinţă a ultimelor seminţii turanice, care ne-a
dislocat dela ţărmurii Mării Negre, Dobrogea, aceast
„ Valahie albă" a evului mediu şi vechiu leaf!ăn al po 

/ porului român din valea Dunării de jos, se cufundă l 
lntunericul barbariei. Abia la 1877 ea se trezes.te di 
nou la lumina civ.i!izaţiei din care un ultim val 'de să 
bătăcie părea cu· voeşte să o smulg<i. ' ·

Chemarea noastră in această provfocie este caltura! 
Dar pentru a păşi senini şi · siguri pe · căile cu/fan 
întâia grije a noastră este- să cerem asigurarea şi i 
tărirea hptarului spre a ne feri de distrurterile ră 
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.boae!t;ir, şi Mtăr'trea elementuflti româneşc_ În această
margine pustiită· a · ţării. Restul , va. vem dpla sine. 

. Ori cine-şi dă seama că in. România-Mare a -zilelor 
de azi� activitatea noastră va trebui intensJficată şi că 
rol ul cultural pe care. l-a jucat răposata Austro-Ungar-ie, 
revine acum Ronz{rniei, care şi-a insuşif i:ea mai mâre 
părte din mâşteniJ�ea ·dispărutului imperiu.· Cum vom putea realiza cjcest ,scop ? : _ 

Cultura noastră este lncă tineră· si numărul cerce
tătorilor, care -se ocupă, de, ' probleme specia1e asupra pă-; 
mântului si poporului nostru este relativ mic, lmputinal 

· într'o, măsură, şi prin. război. A ne · grupa toţi cerc_ef<i=
torii din întreg cupril:zsul României-iVIari. in jurul unor

· reviste, pe specialităţi, -este desigur o idee fericită. a cărei
înftiptuire o aşteptăm;· dar qceasta nu exclude, până a� ,
tunci, ,grupa,ea tuturor :peciciliştilor dintr'o provincie ln
jarul unei nviste eu caracter mai local, ceeace este mai

· avanl(ljos din m(zlte puncte de _ vedere. ln primul rând se�
vor stabili �-elaţii ma( strâT]se, între reprezentanţii inte#-
genţr,i wiei provincii, din apropiereq cărora poate rezulta
o atmosfe_ră ·culturală mai ridicată;. revista va căpăta un
caracter mai enciclopellfc, prftz 'urmare va intra. în sfera
de atenlie a unui număr cât mai mare de . intelectuali; "
iar_ din' apropierea problemelor ce privesc una şi.aceeaşil
regiune, vor· răsări alte probleme, care vor c�re .Să fie
aprofundate; şi, în sfârşit; rez_alţatul finq.l vafi cunoaş�
fetea mai temeinică· a prqvinciei către ca,;e se concen
trează întereşul tuturor .. Prin urmare ,provincia'· şi .nu
specialitatea este aceea care ne va aduna în,jara,7- ei. ·ne
ce mqre folos va fi o asemeneq publicaţie periodicq,, oe-a
arătat-o si războiul Jrecut, când, pentru.apărar.ea cauzei

"' noastre, nţ-a lipsiţ un izvor repede şi SÎf?Ur de infor-� 
. maţiţ, · în ca1:e să găsim l!ţtreg materialul de care: am

avl�.f )zevoie. Rivista noastră îşl propune a �.ample• această 
lactţnă_. , " . . . _ , : . .,. 
, . Drept aceia, nţ1•.rJ.dr,csăm _ tuturor specialiştilor. ,.di11,

orfce i'amură de. activitate a spirilului omenesc, cari încă: 
nu _ne-ad profl}is sp,-ijţnu.l lor,.: tuturor .acekir cari uu tt.J-7. 
•Cftâ(lf d,e;·spus? O Clţllf!,Şffnţă -fi-f impărlăşif, O eomU!lll-

•I 
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care scurtă de făcut asupra Dobtottel sau a teritoriilor 
i11.. legătură cu Dobrogea, să bmevoiască a ni-o coma-

- nica prin paginile acestei reviste, al cărei scop, după
cum s' a arătat mai sus, este cunoaşterea cât mai pre
cisă. şi mai temeinic__ă a Românei ttans-dunărene.

Istorie, Geografie, Arheologie, Numismatică, �tno
grafie, Er.onomie, Tehnică, Folklor, etc., ele., toată a�
ceastă gamă bogată şi variată a .activităţii spiritului ome•
nesc, intru cât este legată .de provincia l)obrottei, va
găsi ospitalitate in paginele revistei noastre. Nădăjduim
prin aceasta că vom realiza -0 operă liţilă şi frumoasă,
aşa precum ne îndeamnă s'a înfăptuim convingerile şi
chemarea noastră culturală.

Am fi dorit ca centru al activităţii noastre să fie
întă de acum oraşul Constanţa, dar din diferite motive
revista trebuie să apară deocamdată fot m Bucureşti.

Cu toate ac�stea1- după cum spuneam, în articolul-
program publicat în primul volum - scopul nostru este·
ca cercetarea şi studierea diferitelor regiani ale ţării
noastre, acum întregite, să pornească mai- ates I dela in-·
telectaalii locali şi să se in.deplinească în cea mai mare
parte prin concursul lor. Idealul nostru �ste, ca forţele
intelectuale locale sd se înfrăţească tn fiecare regiufle
intr'o mişcare similară şi ca în; centrul natural al fie
cărei regiuni să apară a revistă, care să cuprindă studii·
şi cerceţări asupra tutur.or chestiunilor,, cari prezintă ·

interes pentru cunoaşterea regiunqi respective din toate
punctele de vedere.

Şi pentru Dobrof!.·ea un ast/et de' <;entru nu. poate
. fi decât Constanţa. După /cum ln perioada romană an
ticul Tomis se tidicase la o asemenea strălucire, în cât cu
drept cuvânt i- s-a 3is «metropola Pontului Euxin», tot ase
·menea şi în timpul nostru Constanţa este predestinata a
ajmz�e unul din cele mai mari şi mai frumoase oraşe ale Ro
m.âmiei-nouă. Dela limanul Nistrl,ţlui şi până la stâncile Ca-

' liauti nu e utJ loc inai potrivit pentrii desvoltarea unui 
pon' măritim românesc ; nicăeri .coasta mării şi hinter
landul nu contribuie în ·chip. mai lesnicios la creştet.ea şi 
înflorirea unui alt port decât lâ Constanta, care rămâne 

\ • t ( ' 
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Jăra de rival. Fiind singura fereastră largă şi .lttminoasă 
prin care România priveşte cu ochi senini spre înli111sal 
apelor pe c.are plutesc ,mii de corăbii încărcate cu ava--
ţiile lumfi,, Constanţa - care şi în Rowânia mică creştea
ca wz făt frumos din basme - cât altul într'o lunii, el 
într'o ii�,· astăzi având 1n spate bogăţiile wzui teritori11. 
de doua ori mai intins, va ajunge în §_Curtă„ vreme să

1 lase în urmă marile porturi dunărene,· Gafaţii şi Brăila, 
şi să rivalizeze cu ·odesa. Şi nu va fi mândrie mai le-
gitimă pentru orice Român de cât s«-i. poată zice «me-
tropolâ a · Mărli Negre». , .. 
, Viitoru.I Constanţei, prin urmare, este ce/economic. 

· Dar paralel cu 'această faimă
"' cătie car� f alai se în.

dreaptă, . Constanţa· trebuie să devie şi un centru cul
tural de mâna întâi. Aci trebuie să se concentreze for
tele intelectuâle ale României trans-dunărene si de· aci -
trebuie să pornească razele oricărei iniţiative 'culturale 
dobrogerze. ,,Mântuirea ta prin tine,. lsraile". La incepaţ 
prin manifestări mai modeste. mai târziu prin manifes,:..
lări de aşa-natură,, !_ncât să facă cinste, oricărui centru 

. cultw·al apasea/l. 
Ca_ asemenea gânduri păşim din nou m faţa publi-: . 

eului cititor., că�uia dorim a--i tmpărtăşi aurul cel, mai .
cara� al -suf/etulu'i .nostru, spre mai,marea cbzs e a neq
·mului românesc din Dob,rogea.

,, 

• •• ,. I 
, .

I • l'

·,

•L. 
;, 

-'' 

,-

www.ziuaconstanta.ro



ţ 

JOSlf' MOESIODltX, 

GEOGRflFUL DIN CERNl\'JOD/\ 
f. : l . • , 

. Acum câţiva ani, întt"un memoriu presrntat la Aca
. de,nia \Română, ,, O hartă a Ţărli-iRomâ,z.eşti din anul

178� şi un gepgraf ·dobrogeal}" ,1) semnala1;1. î11 harta 
pe. care vestitul Rhigas, el însuş( un Rorilân din VeieştinulTe-:

I saliei, a adăugit-o. la una din ţraducerilef greceşti ale, 
ţ<Călătoriilor tânărului Anacharsis», înse'ninarea fă.cută 
în dreptul Cernavodei că aceasta e patria lui Iosif Moe-'

sioţlax:' T,spvo:-B6oo:,. ncx:tpl� 'folo·�nou· Moto�oo&itof. 
Am daLaeolo ·şi ·o.,scurtă biografie .a acestui . îri

v�ţat cleric, care a fost învăţătorul copiilor lui AJexan-, 
tlni-Vodă lpsilanti, a condus şcoala grecească din Bu
cureşti începând cu anul ·1765, deci înainte de, d-0m11ia 

· lui. Ipsilapti, supt acel Grigore Alexandru-Vog_ă. Ghica pe
care, ca şi pe IIJsilanti, Dor�mi în -«Dacia» -. spune el
- îi, face ocrotitori ai cărţii sale, V,e$tită' pe vremuri
«Teoria Geografiei», apărută la P�ris în 1781.

Se pare că el e acela care a sfăttţit pe a1 doilea

patron al său să încerce canalul. dintre Argeş şi Dâm
boviţa, a cărui linie e înşemnată pe hartă. Rhigas însuşi 
a fost elevul isteţului călug-ăf. Şi am dovedit. acolo ca 
aceasta hartă a lui Rhigas, nepotr!vită cu ce� tnare, a 

1)--Analele Academiei Române pe 1914 (XXXVI), p. 923 şi ur•1-1. 
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Moldovei şi , pârţile vetii1e·; şi corespU_IJ-Zând unei stări
de ]ucruri mai vechi, e ·aatori,ta de fapt lui Iosif. 

intrebam atunci dacă „Me�iodac" nu în;eamnă mai· 
curând Român decât Bulgar şi .încheiam că,· n.ăscut în 
faţa Bărăganului mocănesc, geograful nostru «e ma-f cu
rând Român»· şi încheiam: .�un· interesant fapt nou 

1
în 

re priveşte eleo1entul românesc de pe· malul .drept al - ' 
Dunării şi valoarea lui culttii-ală». ., 

AsUt2:i,,putem da o soluţie, definitivă. 
. 

Termenii g�ografici _întrcbuiriţaţl de Iosif
1

sun.t 'îm
prn11_rntaţi dela TQarele dascâl al gţecimii la sfârş!ţul vea� 
eului al XVII-iea, AlexaJ1dru Mavroc'ordat, tare·_ttaia în 
ideile Dadei; ,Şi în ,notele contemporane,� publicate.. de
în văţatur Papâdopufos Kerameus în ;·vulumi.tl XHl '4,iir 
Colecţia. Hurmuzaki, a,le 1tii Ioan din Bizanţ, câre scria 
Ja 1688, în acelaş timp, despre o ·minune întân1pJaţă în
Tara·-Românească, se. spune: 11s -;YJv 't�<ipotv -::iî� .. ,Jfotofrt� 

•
1i1t •rouv 

1
i.tz · �·,1v .B1,e1.,x[ex,v, cu tara Mesiei atlecă cu Tata- · ' ' " � ,.. , 

Românească•" :). La 'I 73 t, Iosif, fost Nţitropolit al Bul-
gariei,. plângând pe. Nţcolae-Vodă Mavrocordat, 'pune 
alături î-), ca bocitoare,, pe _ « Viahia>; şi, p_e. ,, Mesia u, ca 

.. · locuri· unde. el a domnit; autorul ven�urilor însuşi spuie 
că a fost «al. Bulgarief care_ se· înţinde 1a lstru �i cc;ţre' 
se mărgineşte jos cu Mesia-de„sus»·: 

'I'ij,;; 'XO:'t� 'tOV ltO:,'i'tC,:1tOpov l'ra't?OV ' 1tZ@l't$/,Ql)v"IJi;; 
. K' «V(!) ly,fota[o:i;; 'Xi'tttl 'ta 1tivu yewzo:ţooo·l)s'. 

.Un lăudător al lui Nicolae Mav.rocordat,, loa,n gra.:. 
rnăticu1 dela Constantinopql .3), ·spune ch}ar. ami1rit că 
acesta: ,î9tâiu D01;1n. în �ngrovlahia, .... tr�ce» din Dacia 
la stăpânirea Mesil_or»- (&11;0 4,rt.xfri� bl ţ•�,/Mow&v znt�pchst<7,V) 

O P., 2()7. 

.., ,.. I • • ,J. , 

2) lbid., p; 270 Atan:llie. , . , 
3)

f
lbid p. 275. ln seriş tra�sdânulJl'an 1iu1i iiîrziu m:mcti la Comr1et1 _ 

· Jpsilanti, ibi(J. 2., gp. 525-6. • 

I - ' 
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cari ar fi aici Moldovenii, dacă succesiunea DomnHor 
n'ar arăta că autorul înţelege prin · Dacia Moldova şi 
prin dunăreana Mesie Ţara-Românească. Oe altfel 1), când 
e vorba de năvălirea Austriacilor în acest principat, se 
spune că au trecut «munţii Mesilor». 

Adăugim că un articol recent al d-Jui P. Panai·• 
tescu semnalează presenţa Ia Cernavodă a unui episcop 
Neofit, care traduce din greceşte în româneşte şi ştia 
drumul Braşovului, pe la 1770. 

Mesiodacul este deci Român dună rea 12. Aşa s' a 
privit Iosif, şi calitatea lui de Român nu mai poate fi 
pusă deci ta îndoială. De altfel a se trage din Bulgari 
nu putea fi pe!!tru vremea aceasta nicio cinste. 

N- IOROA

I) lbid., p. 258. Şi ,,Neamul Ro111âne:1c", XIV, No. 58. E \"orba ptob�1-
bilde Neofit, come.ntatornl ..gramaticei greceşti a lui Gasi şi egumenul Gr\}
cilor din Sibiu. V. Istoria Bisericii, ll. p. 1740._ I se zicea episcop· ffo1cl
că fusese numit episcop de Hotin (v. Atzaltfr Academiei Române, secţia 
literară, XXVIII, pp. 186-8}. Alegerea lui e din 1700; se pare că trel>tlia 
să depindă de Mitropolitul Proilavului, al Brăilei. lz�onit din Hotitt 1,oa c 
de războiu ci caută deci adăpost la C«Mvoda. • 

\ 
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P'ropaganda, p,en·fru „su·1g,a1rta„Ma1re� 6

şi ,?Dobr,og�a bulgăreas�ă'''
I 

De ţh�ste 30 de ani în Bulgatia srt face o propagandă asţdutt� 
prin �coli şi cazarme, prin presă şi cărţi didactice, prin îotrmfai 
publice şi asociatiuni patriotice, în scopul de a se pregăti 'g_ene
raţiunile la lupte şi la jertfe gentru c.eeace,se cheamă «Bulgaria · Mare>, / 

. Origina acestei .:Bulgarii M�ri• stă in protocolul No. 1 al 
ConJerinţei ambasadorilor\ din Constantinopol (1876), la care se 
ştie că România n'a fost măcar co,11s.ultată. 

lntr'adevăr, pe când contele lgnati.eff vorbia, amenJntător, 
de ;,Jternativa c:anatomiîlor ·sau, aut-onorniilor balcanice,., con
ferinţa căuta să_ înlătur� 

1 
un 110,:_1 război intre· Ruşi şi Turci şi 

să găsească o so luţiune pacinică cspinoasei chestiuni a Orie11tului .....

Ea s1a oprit, u1f moment, la ideia creării unei «Buţgarii 
autonom'e•, comP.usă din do�ă provii1cii: una occidentala cm ca-· 
pitala Sofia, al ta oriental� cu capitala 1�ârnova, din care urmâ._ 
să facă pal'te şJ sangiacut •Tulcei, adecâ Dobrogea până .lag!:trile 
Ottnărei: , · � 

Dar. «0!11UI bolnav• de pe 111alu,rile Bosforuhti, .urmâild 
poate ;1numite sugestiuni, a l'ezistat la toate amen,ii1tii.rile ruse.şti ; 
conferfota ambasadorilor nla dat nici un rţzultat; «spinoasa che
stiune orie11tală• ri'a ,putut fi rezolvată pe cale pacinică; şi 
războ-iul a izbu,cnit în primăvara anului' w·măkrr, 1877. 

· Cu1i1 a uimat r�iboiul se _ştie ş( n� vom stăr:uL Von1 .a,mfoti.
numai' partea decisivie· ce au luat la el ,trupele româ11e, acea ar
mată i�·1odestă a carei cooperare disti1tctă a fost'-'tefuzată la început, 
câ�d Ru�ia .se credea . sigură de victorie. şi apoi cerută telegrafiG 

'şi •în orke condiţii• ceva mai târziu, când armateţe tamitd 
\ l ' 
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Alexandru ll erau în pericol de a fi svârlite 1n Dunăre şi «cauza 
crncei» s'a .gasit ameninţată. 

ln preliminările dela San Stefano, inch eiate la 3 Martie I 878, 
şi după aceea în Congresul dela Berlin, «chestiunea orientală• 
a primit cum era de aşteptat, o 'soluţil'lne în unele privinţe di
ferită de aceea proectată la conf erinta ambasadorilor, înainte de 
·război.

Astfel, României i s'a luat, partea Baiarabiei retrocedată
priri tratatul din 1856, nesocotindu-se -jertfele ei în război, con
venţiuttea din 16 Aprilie 1877 prin care Rusia îi garanta în chip
iormal_ «integritatea teritorială» (art. 2) şi protestarea indignată a
delegaţilor români M. Kogălniceanu şi I. C. Brătianu în şedin!�
Congresului dela 19 Iunie 1878, şi i s'a dat în schimb parten de
nord a Dobrogei-veche posesiune românească şi ea, -arenă a
atâtor lupte .pustiitoare în trecut, transformată în-tr'o adevărată
paragină de războiul ce abia se termina.

In ce priveşte pe Bulgaria, se ştie că ea, cu sângele vărsat
de alţii, şi-a asigurat independenţa, după o robie de cinci· ori
seculară; dar prin chiar faptul că o parte a Dobrogei a _fost
atribuită României, limitele în care a fost constituită în principat
autonom nu- mai corespundeau în totul celor proectate · ia 1876,

, şi nici 1111 cuprindeau pe toţi Bulgarii împrăştiaţi în Peninsnlă.,
în_ schimb însă, înglobau pe Românii din valea Vidinului şi dii)·
tot lungul Dunării, cum şi pe Turcii, Tătarii, Grecii, Găgăutii şi
Românii .din Cadrilater.

Românii au suportat mutilarea nedreaptă ce li s'a impus.
Ei şi-au stăpânit durerea de ·a vedea luându-li-se din nou partea
retrocedată a frumoasei provincii moldoveneşti răpită de Rusia
«protectoare� a creştinilor din Orient ·cu 66 'de ani mai 'nainte,
la 1812; şi, împăcându-se, în· cele din urmă, cu soarta ce li se
crease de ·Puterile europene, s'au aplicat cu tărie la desţelenirea
şi ţ.::ivilizarea nouii lor .achiziţiuni, veche stăpânire a lui Mircea-
cel-Bătrân şi a lui Stefan-cel-Mare.· 

Bu,Igarii, însă, a;i rămas hotărât nemulţumiţi cu independen1a
.istfel obţinută şi cu un teritoriu ce nu putea fi socotit în în
trt=:gime strict naţional-bulgăresc. ln mintea lor îşi făcuse loc
închipuirea că la conferinta ambasadorilor s'a avut în vedere
numai drepturile lor şi că prin urmare Ia San-Stefano şi la Berlin
li s'a făcut o stFigătoare nedreptate !
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Puţini oameni politici-btJlgari,- -şi printre ei Stambuloff. cel 
omorât cu topoarele în mijlocul Sofiei de asasini încă nepedepsiţi,-
au avut, dela început, simţul realităţii şi au înţeles că la con
ferinţa ambasadorilor nu s'au discutat drepturi bulgăreş(i, ci s'a 
urmărit,' asigurarea plicii într'un moment de relaţii· încnrdate 
ruso-turceşti ; că lgnatieff 11u se găsia de fapt în faţa nici unei 
alternative, pentru că în Rusia nimeni- nu se gândiă. serios la 
nici o autonomie balcanică, ci numai la facerea unui pas înainte 
spre Constantinopol şi Strâ111tori, în e·�cutarea unui prograin 
urmat cu îndărătnicie dela· Petru cel Mare încoace; şi că ce1e 
două provincii ale Bulgarrei· autonom� erau menite să _devină în 
curând dollă gubernii ale vastului imperiu moscovit. 

Ma.io1:itatea politicianilor bulgari s'au complăcut, din contra, 
intr'o politică irre<lentă, fără bază şi fără raţiune, dedându-s.c la 
opera de propaga'ndă semnalată mai sus, pentru a fanatiza un 
popor rămas în multe privinţe fntr'o stare de cxplicabitâ pri
mitivitate. 

Declaraţiuni şi provocari, de natură a compromite bunde 
raporturi între„ vecini, s'au făcut de atunci necontenit, făţiş şi 
Iără jenă, cu caracter· pronunţat cj.c sfidare, sub egida autorităţii 
co} stituite şi purtâ1�d pecetea oficialîtăţii. 

Astfel, profesorul universitar B. ;fzoneff p�1blica, la· 1901, 
în «Sbornic>,-'-organul Ministerului de Instrucţie publică bulgar,�•·
uri artic.ol în care spunea, negru pe alb, ce <neamul bulgăresc 
ue drept hotare· 1;; răsărit şi miaza-noapte, Marea Neagrâ şi 
Dunărea», { de Marea Egeită şi Adriatică pe atunci nu era încă, 
vorba) şi că <În aceste regiuni ale. patriei bulgare, acum fmbu� 
cătăţite, trăeşte un popor care vorhe�te aceia:5i limbă şi ascunde 
în inima sa aspiraţiunea ca aceste regiuni să ajungă a fi un stat. 

·unitaf, ·cu aceiaş .administraţie .şi ou o viaţă de �ine stătătoare•.
Un alt profesor de mare autoritate, colonelul Kantar0·ieff,

fn cursul său de <Teagrafie predat la şcoala cjţ ofiţeri dill Sofia
(puhUcat la 1905 şi în traducere românească), vorbe�t·e de tre-.
buinţa ce simte . Bulgaria de. a avea,- pe tv\âre şi pe Dunăre,
o p.uternică flotă îndreptată în . contra ' României, .de oarece
c:�ulgaria are numai qccât ncvoe de biruinţă aşupra României,
ori de unde nu,--mai bine moartea 1>

Mai tâ/ziu,-:--şj mai ales după cele câteva succes.e m.ilitare 
de surprindere· dela 1912 �1coace,' - meo-alomania, şi cu ea t)rc-
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tenţiunile Bulgarilor, au început să creas , . In cele din urmă,
limitele \ <Bulgariei autonome„ dela conferinţa ambasadorilor ti 
s'au părut patrio,ţ�lor dela Sofia strâmte de4ot, aproape meschine, 
pentru <Bulga�ia Mare>. Ceeace cereau ei, în cele din urmă, 
era o Bulgarie care să cuprindă (pe lângă Bulgaria balcanică): 
toată Rumelia, toa.tă Macedonia, toată Dobrogea, până la Delta 
DLt.nării, valea Timocului ( cu districtele sârbeşti Craina, Cerna•-· 
Reca, Kniajevaţ şi Pirotj, valea Moravei ·superioare şi Vardarului, · 
mijlociu (cu o fâşie de� pământ - un simplu cori<;ior de zece
douăzeci kilometri lăţime-!� care să-i dea acces la Adriatica), 
apoi întreagă Peninsuia Chalcidică, c;u regiunile greceşti, dintre 
Ca-vala şi' Salonic, Adrianopolul cu tot hillterland-u1, şi - dacă 
s'ar putea -:Şi Constantinopolul; - Constantinopulul cel atât de 
râvnit�e ţarii imperiului bulgar! Cu alte cuvin.te,, o Bulgarie în
tr'adevar mare, care s_ă cuprindă mai toată Peninsula Balcanică, 
şi să fe întindă _dela Dunăre �i pânăla Marea Egeică şi dela.
J\\area Neagră până la Adriatica 1.. ! 

Se_ înţel�ge lesne că, pe Ll(ma tinei asemenea propagande, 
care constitue hrana sufleteas.că a poporului bulg�r de pesta 30 
dţ' ani, 'erâ fatal să răsară bandele de <<comitagii• ale lui Sa:• 
rafoff şi urmaşilor lui, întretin�te din fopdurile publice ale sta·· 
tu lui bulgar; şi, nimeni nu se va miră dacă aceste bande nu 
s'au, mărgihît să terorizeze numai. Macedonia cu cele mai odi·· 
oase crrme de drept comun, pentrp ă. suprimă în ea orice- altă. 
voinţă şi orice· al�ă veleitate de viată naţională,·. ci şj-au întins 
cimpul de operaţii şi în reg;ţtul României. asasinând, ziua nă,
Îniâz.a-mar.e, în miflocul B.icureştilor, pe profesorul român, de 

_ origină· macedoneană, Ştef a� Mihăileanu, şi organizând un a-:
tentat la viata regelui Carol I, atentat descoperit din fericire la 

'-- timp de justi{fa ţărei. · · \ 
Când în România ·opinia publică tr;emura de indignare în 

faţa ace'stot procedeuri sălbatice, care puţin a lipsit să ne ducă. 
la un conflict diplomatic şi ·chiar la un .. războiu cu Bulgaria, 
p-este Dunăre, în regatul lui Ferdinand de Coburg, se putea face, 
cy oare-care satisfacţie,, constatarea că propaganda patriotică a 
dat în interior toate roadele Sf că se puteâ conta pe acea stare 
de fanatizare a m1,1lţimei, 'car� a fost scopul şl ţinta ei continu.e. 
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Mai rămânea ceva, de făcut: mai rămânea să. se capaci
teze şi !�mea 6trăină asupra legitimităţei · pretenţiunilor lbulgâ
reşti de dominaţi'une şi de supremaţie în Balcani. Era un nou

câmp de activitate, o nouă şi grea muncă, la care trebuia 
să se mobilizeze· toată «inteligenţa„ bulgară: oameni de-- �taf, 
diplomaţi de carieră, profţsori universitari, jurişti, economişti �i 
publicişţi în genere. "'· · · -

De bunăvoinţa şi concursul Puterilor centrale bătă.ioşU 
noştri vecir1i erau asiguraţi, din momentul · când s'au dat · dţ 
partea lor în rupta pentru triumful forţei asupra I ureptuluL }/\ai
ră�1ân�ă să se asigure şi de concursul celorlalte Puteri emo
pene. Deşi, după socotelile. chibzuiţilor diplomaţi· bulgari, aceste
puteri aveau să fie înfrân_te şi reduse a asculta de .porqnciie
dela Berlin, _totuşi o convinge�,e universală în conştiinţa, lumii
întregi despre drepturile lor în Balcani şi -la gurile Dunăriî, nu.
'puteă · decât să prindă. bipe soopurifor lor imp�ri-aliste. Şi astfel
_ .. Prusacii orientali»,. cum, se intitulau cu fală până mai deunăzi,
încep o propagandă .din cele mai întins,e şi mai stăruitoare pen
tru <<Bulgaria Mare» . şi «Dobrogea bulgărească» în t'oate cen-
trele şi în toate limbile•europene. · ,-
, Cam din aceiaş epocă, _..._ sfârşitul ,w.ului, 1917 şi îm:e
putul lui 1.918, � avem de înregistrat o sumă din manifesta!i-
unile ei zgomotoase : r

PrimuhninJstru RadJslavoff făce� apel la toţi publkiştii,
la toţi Bulgarii cari ştiu a ţine un condeiu în mână; la_ tot ce .

:cugetă şi simte bulgăreşte, să
1 

nu deza'rme·ze în lupta ·pentnr
-sfintele lor drepturi naţionale, acordând el însuşi i1nteŢwiev-u,-i
ziarului <Neue Freiţ Presse" din Viena, pentru a constata ru1J1�

- şi· sinuciderea României pe urma politicei sale nenorocite şi
pentru a declarâ că el, sub nici un cuvânt�· 1.rn-i' v� 'lăsa măcar

_ o palmă din_ pământu'! «b�Jgăre�c; al Dobrogei ; �· 5iiplomat.ul
_D •. _Rizoft omu/ de încredere a,I fostului iar F_e dinand, pub-tica, .f .
fa B_erlin, cu _puţin_ in�int�a morţ!i, . un Atl�s . �oi1ţinân� 40 de� t.e_ • 

1 hărţi etnografice dm d1f�nte eppc1 ş• de d1fenţ1 autori, ca să"'' '+ "' � 
fixeze odată pentr,u" totdeau�a ,..graniţele istori�e

1 
etnografice şi l 

...... politice ale rasei bulgare» , (reuşind cu multe din ele să de- · 
. thonstreze drepturile Românilor·_ asupr,a Dobrog�I !) :· - 'soda- 1 

listul Nicola Sacharoff declara, în numele socialiştilor bulgn.ri, l 
la cong.resul pus la cale --· se ştie cum ş.î de cine - la Stock- .1 

' 
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holm, că îp1părtăşeşte �u totul '.solutia maxim'aliştilor ruşi a 
păcei .fără anexiuni şi fără despăgubiri, cu singura· excepţie a 
Dobrogei, care, fiind «ţa'ră 'bulg�rească», urmează să fie des·· 
anexată cteia România ş•i încorporată la 13ulgaria, «în chiar in
teresui as·igurării unei păci durabile»; - la Babadag se or,ga-. ·- - . 

� 
niză t;!e autorităţile bi.rlgai:e ·un congres şi se publica un Me-
moriu� pentru a se clec;lara sus şi t,are voinţa unanimă a locui
torilor dobrogeni de a ·fi ,trecuţi sub pă:inteasca Qblăduire bul
gărească şi de a se opune cu armele, în mână �mei eyentuale 
reinstalări a dominaţi unii rotnâneşti pe ,malul drept al Dunării; 
- profesorii universitari L. Miletici şi A. Işircoff publicau, ,la
Vie

.
na, Lausanne şi Berna } «sfudii» (?) şi polemice, pentru a

susţinea «drepturile» Bulgarilos îrÎ Dobrogea, cu argumente în
'contrazicere cu prnpriile lor constatări din scrierile cu caracter
ob

.
iectiv-ştiinţific publicate mai 'nainte; � Romanski, şi Zla

tarski P.uneau şi, ei umărul la acejaş operă patriotică,. cu aceiaş
dragoste de adevăr şi cu mai multă patimă· încă; - iar socie
tăţile cte editură subvenţionate Dobrogea şi Phoenix publicau.
scrierile lui Katzeff (vre-un. Katz oare-C.?re, cu ejf în. coa'dă), 
Pacioff, Marcoff;,B4rlacoff, Cilinghiroff, Penacoff, Ogn·ia11off şi 
off ! câtor altor .dii mi1101-wr1 ,gentium, în bulgăreşfe,. în · nem
ţeşte, în franţuzeşte şi · în-. englezeşt�, pentru a spriji

1
rii cu tot fe

lul de <<ar,g'umente», u�e-ori".abs-utde, ?fte..'.ori pur şi simplu ri
dicole

'. 
aceleaşi «drept�ri» ale Bulgarijor în Dobrogţa. şi a cfa 

expresiune urei-' lor nest-ăpânite şi s�lbatice contra· poporului. 
care şi-a vărsat sângele, ca să'de as)gure libertatea. '· 

�; * ; 1' 

Neapărat, pretentiunile Bulgarilor la dominaţiuhea Dobrogei 
. se sprijii:tă din eqpul loc'ului p� drepturi, şi încă pe tot felul de 
drepturi. Mai .întâiu, drepturi geografice: D.obtogea e Situâ:tă cte,-a 
dreapta .Dunărei 1 care formeaz.ă hot-arul natural dintre Bulgaria· 
şi România; deci ea apart.ine BuJgariei, a· căreia nemijlocită con� 
ti.nuitate tedtorială ţste. · · • · , 

Apoi, drepturi istorice: Dobrogea · mi e numai �ţară btlI- _, •
• 

f' 
' 

• t . . ţ ' / gărească», ci chiar' «leagănul natiunei ·hţ1lg-are1> ,. de oare-ce în 
Dobrogea a înteme_iat · Asparuch · (zis şi lspericl)) primul_ regi!t �
bulgar, la ami\ '6]9 .. d. Cm:: Afară ·d� , ac,easta Dobrogea a fost. 
cu-ce·rită dela Iva„nko: fiu.i.1b4!garuJui Oobro�_si, dela care v·/ne . 

'-
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,chiar numele actual at provmc1e1, aşa încât era drept şi 'patural 
să fi fost 1:edată tot �ul5atilor la -1878, iar ·nu· să' fie dărui.tă 
Românilor, cari n'a� stăpânit-o niciodată, în tottrecutul lo.r istoric. 

,\\ai departe, drepturi etnografice: I'ncă din secolul vn <L 
Cr. Bulgaţii s'au menţinut în Dqbrogea, cu toată dominaţiunea 
bîzan·tină si otomană, asa încât ei for.tnează • elementul autohton· 
al provinciei si până. în"uitimele ·timpuri alcătuiat1 şi majoritatea 
populaţiunei ·dobrogene. · 

Şi, în sfârşit, drepturi politice: Bulgaril din Tulcea au în�
fiinţat, pe la 1812, o şco·ală elementară; ,,îh cam se învăţă. a 
ceti şi scrie· bulgăreşte", iar pe _!a·,1Ş56 o şcoală primată qotezată 
cu sugestivul nume de ,,,Svietla Bălgari_t'" (Bulgaria luminoasă) ; 
ei au_ luptat apoi alatu.rea c� Bulgarii di11 ,Balţahi ,�în contra ju
gului spiritual al Patriarhatului ectlmeni.c" şi la, 1871 au trimis , 
chiar rep·rezenfanJi la adunarea naţională b.ulgară, conv,?cată la·
Constantit1opol, pentru org_irnizal-e� bisericei lor t113ţi·onale auto�. 
no.rne ; în Dobrogea s'a 'născut Ştefan Karadja, <<erou !_egendar
al epocţi er�ice bulgare",. despre c;:ii:e, cinstît." yorbin,d, .n se 
pre<!, ştie mei cine a fost, nici_ �e a /ăcut; mai _târziu,.· Bulgarii: 
au întemeiat -în Dobrogea o „înaltă cultură"' •şi o „stră,l1,1cită civi-
lizatie", asa 'încât între anii 1870 şi 1877 ei aveau câteva şcoli 
pddiarp, �âteva biserici, un gimnazi:-1 'c_u -4 cla,se,' un epis�opat, 
două societăţi con:ie·rcia:le, o; societate femenină de binefaceri' -şi 
căteva corporaţiuni. de meseriaşi, atingând astfel „apogeul" es·· 
yoltărei lor cu)furale şi puterei !dr ·econoinic;e. --

Pe lângă atâtea drepturi axiomatice, o sumă de. alte con
skltir�ţiuni şi argu1ne11te militţază în 'favoal'.·ea ace'loraşi pr.etenţl

°

uni 
de· dominaţiune. , _, 1 1 · · . · -, 

Mai întâiu, ·România nu are nici un drept în cfreapta Du·· 
nărei, probă că la 1878 mai 'm,ulti p·arlamenfari şi publi�işti 
româr11 s'au declarat, în_. contra. ane�ărej Dobro�eL fU: pretut 
perderei celor trei judete ale Bc},sarabiei retrocedate, şi la acea 
epocă 

0

Oobn;>gea era _până într•a'tâta �orisiderată ca „ţară_ ,bu!g� 
r.ească", încât îns1,1şi Domnitorul .Carol I a redactat proclamathmea.

• , I , . . . . , , 

·sa diA 14 Noemb,i:ie 187Ş. "'către l'oc,�itorii dobr.ogen�.r nu ,ntifuai
,,în limba oficială � ro_măne�scă". ci· şi .,,.,,în fjmba ţărei -
bulgărea�că". . , ·.. .. . .. . . ,; 

Afar� de �ceasta, România• nu are nieţ •un interes .să stă:·
pânea'şcă ·Dobro.gea,. de oarece mişcar�a- ei, comercială .. se po�te

~ . . ' . 

\ . .I ' 

\ 
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face şi numai pe Dunăi:e, prin porturile Brăila şi, Gafati, cum
s'a tăcut atâta vreme în trecut; şi dacă totuşi ar avea numai• 
decât . nevoe şi pe portul mar�tim , .. bulgăresc" al Constanţei„ 1 

Buig_aria e gat'!_ ori când să-i permită tranzitarea produselor sale
de import si export pe baza unor anumite conventiuni economice ' . . 
şi (,:U tot respectul ce a dovedit că şlie să poarte trata.telor
internaţionale. ·'

Şi, în sfârşit, România s'a arătat ·nedemnă de a stăpâni
Dobrogea, intru câr n'a .acordat locuitorilor dobrogeni dreptul 
de a fi reprezentaţi în Parlament decât abia la 1909, i�r ad mi
nistraţia română a fost totdeauna «un. lanţ neîntrerupt de arbitrar
administrativ, de ilegalităţi sistematice, de justitie parţială, de 
jat organizat, de opresiune spirituală şi politică,., pe când ori
unde a fluturat dr.aeelul hulgăresc, la umbra şi la adăpostu.I lui 
au înflorit libertatea, d'emocr,aţia, legalitatea, respectul de dreptul· 
·f:îecăruia şi toate celefalte b1111uri care surtt cucerir(te adevăr:itei' 
c1vilizaţiuni... bulgăreşti. · • , / 

E bine inţeles că până în togmna anului l918 la roate 
aceste drepturi, cottstatări şi recriminări· se mai

...._ 
adă.ugă un ar

gument, oare eră, singur, decisiv : gloria. nepieritoare cucerită
ţle invincibila armată bul!{ar'ii la Turlliaaia şi pe câmpiile Dobro
gei. De când, însă,, invincibila ar�ată ,a închinat steagul, ia.r 
ţarul Ferdinand de Coburg s.'a retras P,e ,domeniile sale din� 
Ungaria_, unde are acum tot răgazul să facă reflexiuni, pe cât -
ele adânci -pe aiât de amare, asupra nestatorniciei şi fragilitaţif' 
lncrnrilor o_meneşţi, acest' argument deGi.z.iv pare a-şi fi pe.rclut 
toată valoarea., 

* * 
Tepaiirtaţea cu care această propagandă s'a tăcut ,şi în.ah1te 

şi după pacea ce ni s'a impus prin tratatul defa 7 Maht 1918 
ar putea să inducă în eroare pe cei nepreve,niţi, cari nu cunosc 
1ndeajuns_ trţcutul Dobrogti, legăt1z1rile ei seculare_ cu tinui-uril.e·

, româneşti din stânga Dunărei şi, adevărata stare ele lucmrl tti-1l 

prnvincia noastră de pe malul Mării.
De aceea o .scurtă examinare a ţhettiunei şi restahil.ire a. 

ac
f

evărului se impun. ,,
fireşte, n� ne vom opr,l la micile,. nimicuri, în care pa

trioţi baicanici · văd împrejurări· lţener.ale de drepturi. Nu vom 

•' ( 

' '
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cl;iscută în_tru cât cutare şcoală pdmară, -r numeas ă-se ea «Svietla 
Bălgaria» , - cutare sodetate comercială ori asociaţie femenină 
de .binefaceri, participarea cutărui delegat .la cutare adunare 

f 
. 

, f 

bisericească ori naşterea cutărui erou, pe atât de obscur pe cât 
de legendar, I� · dau dreptul la stăpânirea Dobrogei. Simpla 
enu.ntţiare a acestor nimicuri ne scuteşte· de 'odce· discutie. J-, . . > l 

· Vom examină, însă, chestiunea drepftlri/or geografice, isto-
rice, etnograNce şi po itîce pe· care ·ei le invocă (şi a �elor pe
care se feresc de a le pune în discuiie) şi vom arătă. care e 
temeinicia' argumfnteţor pe care îşi întţmeiază pretenţiunile şi. 
care valoarea recriminărilor formulate în contra stăpânirei româ-

1 neşti în Dobrogea; iar în studi�il nostru). ne vom referi numai 
fa fapte, date şi cifre _ce nu se pot. contesta cu bună credinţă. 

Vom- arăta de asemţnea în ce _ star-e am primit Dobrogea 
dela Turci în 1878, câtă muncărşi câte sacriţieii am facut penţru 

"înălţarea con�iţiunilor ei economice,'culturale ş( socialţ în gene
ral şi la ce grad cl,e proşperitate ajunsese ea înainte de uftimul 
război. , 

Iar relatând actele de neînchipuit banditism, ororile şi
atrocităţilt; de necrezut ale «�lorioasei• arth�te bulgare din anii 
1916, 1917 şi 1918 vom arăta implicit şi opera Io,: în Dobrogea, 
titlul cel ·mai proaspăt cu care se prezintă si pretind stăpânirea 
ei, libertatea, democra-tia, legalitatea, respe�tul. de ersoana şi 
de avutul altuia şi toate celelalte bun�tăţ\ ce înUoresc la umbra
şi la adăpostul'. �rapelului bulgăreţ:;c, sub oblăduirea blajin.I\ a
prea civilizatei 8 «Prusii .orientaJ.e;o din ·Balcani. 

. ' 

. ' 

I 
• 

I ,, 

IOAN 1\1. ROMAN 
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NUME VlECll-U ALJE ID>�BRQOlll;: 

VLAHIA LUI ASAN, VLAH[)\ ALBA. 

/ 

I. ln · anul 1253 cf.1ugărul minorit Wilhelm de Rubrn:quis
întreprinde o călătorie «ad partes orientales», la Tătarii, din skpdc 
Ucrainiei,. cu scop de a-i cunoaştl! şi a fra.nsmHe apoi apusenilor „
relaţii asup11a acestor noi barbari cari, cu doisprozece ani mai 
înainte la 1241,-străbătând şi pasL1rile Carpaţilor, und� înfloriau 

. voevodatele româneşti ale lui Basarab-Ban şi Senţslau, - pus
tiiseră îngrozitor până în inima� Ung�riei şi până la hotarele 
germane. Arătând care sunt teritoriile supnse Tătarilor, W. de 
Rubruquis pomeneşte şi qe Valachia lni Asan, ce se întind(!a 
dela gurile Dunării spre miazăzi, în direcţia Constai1tinopo(ei 1 

, până în munţii Balcani, precum şi de Bulgaria-mică, în deosebire 
de Bulgaria-mare dela Volga, lângă Urali, dar şi de Valahia 
Asanizilor. lată şi acest preţios pasaj din itinerarul căl□găndvi 
minorit Rubruquis: 

·. <Dela gura Donului în spre apus şi până. la Dunăre, tofol.
este' supus� Ba chiar şi dit:.colo de Dunăre, către' Constantinopole, 
Valahia care este ţara lui Asan şi Bulgaria inică până la Sa·• 
lonoma; totul le plăteşte tribut Ba încă în afară . de tdbutul 
pomenit, ei au ridicat în anii din urmă, d� fiecare cas,i\ câ.te o 
secure şi tot grâu} pe care. l'au găsit, in massă 1).

t) ,,Ab orificio Tan.ais versus occidenteni usqu.e ad Danubium, totum
est subditum. Etiam ultra IDanubium versus !Constantinopolim, Valalcia,

quae est terra Assani et minor· Bulgaria usqli.e ad Solonom:im, omues 
solvunt eis tributum. Et etiam ultra tri'l>utum condjctum sumri,serunt ar.,,11/s 
nuper transactis 'de- qualibeţ domo securim lllttatn et totum fr1.11mentltm 
quod inveneruttt in massa'". 

lntr'u1.1 număr viitor vom da ln traducere ît1.tteg itiaerariul fratelui 
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ll. Despre Vlahia Asanizitor mai vorbesc şi cronicarii francezi
a; imperiului latin de răsărit {1204-1261): Oeoffroy de Ville
hardouin şi Henri de Valanciennes, apoi o cronică anonimă în
vechiul dialect din Valanciennes: iar despre Vlahii şi Cumanii. 
tui lonită, - <li Blak et li Coumain>, «li Blacois et li Coumain•, 
�:Ies Blas• - .. ca1:e prind pe con.tele Balduin -t:le Flandra, îl ţin ia. 
închisoare şi-l ucid, vorbeşte şi o cronică rimată a cuceririi 
Constantinopolei de către Frânci, de Philippe Mouskes, episcop 
<ie Tournay (1274---1282) i). 

ln Geoffroy de Ville-Hardouin, Ioniţă, împăratul Românilor 
şi Bulgarilor, este intitulat �Iohannis», sau mai simplu «Iohan, 
le roi ·de Blaquie:., <le roi de Blakie> (de 14 ori în cuprinsul. 
intregii cronice), dar şi «roi de Blaquie et de Bogrie,., «roi de 
.Blakie et de Bougrie> (de 13 ori). Acest Ioniţă e recunoscut ca.
Vlah: • Et cil lohannis si ere uns Blaque> ·{p. 80), ln şrmata sa 
sunt menţiorîati mai adesea Vlahii şi Cumanii: «li Blac et 1f 
Comai11>, «Comains et Blas> (passim) şi foarte rar Bulgari şi. 
Greci: <Bougres•, «Grien•, •Grieux). - Prizonierii, pe care-i ia 
{oniţă din sudul Balcanilor, sunt duşi în Vlahia dintre Dunăre 
f;,l Balcani: <ainz Ies fist prendre _et to lir tot or avoir et mener en

Blakie, .nuz et deschaux ei a pie» (p. 154): de asemenea după 
ce cuceri oraşele Neapole şi Panedor (Panion), luă captivi «et 
Ies f ist mener en Blaquie»; idem la Heraclea {p. 163). Intr'ur;i 
rând • Vlahii şi Cumanii„ ajung cu incursiunile lor până la porţile 
Constantinopolei: <Lors coururent li Comain et li Blac devant 
Ies portes ele Constantinople .... » (p. 164) şi luând mulţi captivi, 
ri duc de asemenea „'in Vlah/a". Vlahii aceştia locuesc ca popor 
jndependent, la nord de muntii Balcani şi mai ales în spre M. 
Neagr'ă. Ei au în mânile lor strâmtorile munţiloi; Balcani, iar 

minorit Rubruquis. ale cărui informaţii :,unt toarte preţioase au numai' 
entru i:Jtorie. dar şi pentru cercetările etnografice. Ediţia utilizată de noi 

c-ste cea engleză: ,, The prrncipal nav-igations, royages, traffiques ar.id 
discoveries of the englisch Natioll etc. ,, Voi. I Londra 1599. Naraţiunea 
lui Rubruquis poartă titlul: ,,ltinerarinm fratris Wilhelmi de �ubruqu/s 
de ordine fratrum minorum, anno gratiae 1253, ad partos orie11talea� şi " 
ctedkată "Lodovico Oei gratia Regi Prancorum". 

l) Ediţia consultată de noi în p,rivinţa acestor 3criitorf rn.edie'lfaLi
este cea tipărită de I. A. Bouchon î.l Paris · (a 1828. Regretăm că 11'am 
out�t gas� şi cronica lui De Clary.
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:partea răsăriteană a ţărij dintre ace§ti wu�ti şi, Dunăre, se nu-, 
meşte Vlahia, duţ)ă cum rezultă. şi din acest pasaj : · 

«Şi a doua zi el se P.o,rni şi călări spre· ţara luL lonîţă, şi,
c�lări patru zile. Iar în a cincea zi ajunse ·/a poalele munţilor
Vlahiei, la o c;:etate ce se numea Elin, pe care Ioniţă o popi.1lase 
,de curând cu oameni. Şi când oamenii acelui loc văz4ră oastea 
·venind, ,părăsiră, cetatea şi fugiră în munţi 1). lmpăratul Henris,

după ce face multă pradă în grâu şi vite, porneşte spre defileuri
unde „se găsiau clisuri foarte tari şi unde se adunaseră Vlahii
ţării",') care aduseră multă pagubă şi la cai şi la ,oam�nj.

De aci se vede clar că Balcanii ră,săriteni erau locuiţi de 
Vlahi; că ei apărau cllsurile munţilor de· atacutil'e ce veniau - diq 
spre miazăzi; că - lanţul munţilor Balcani, de pela oraşul Elena 
spre Mare· se numiau cmuntii Vlah iei:. � <la montaigne de B1a
.quie» ş( că, prin ·urmare, ţara dela aceşti munţi ,se numia Vlahia, 
�lupă cum rezultă şi d

î

p pasagiile anterioare, privitoare la trans-
µortul captiyilor. · 

De -altă parte, ţara dela sud de muntii Balcani, cronicarul 
o numeşte <1.Rom.enie» (Q. 161, 179), adică Remania Byzantinilor.'
ln muntii dinprejurul oraşului ""Messinople» .însă pomeneşte de.
Bulgari «li Bougres de la terre,, car,i rănesc cu o săgeata pe
marchizul Bonifaciu de Monferrat şi-i taie capul,. trimiţându-l lui
Ioniţă în anul 1207. Cronicarul însă distinge bine - pe ace�ti
- --·----.--+-- -

I). Et lendemai11 si mut .et chevaucha vers ta· terrc Iohannis, et che
vaucha par quatre jors: Et al citiqu,iesme jor şi vint al pic de la mon
tagne de Blaquie a un cite· qui a voit nom Elin, que Johannis a voit 11ou
vele,ment repoplee de gent. Et quant le gent de la terţe virent l'ost vcnir, 
si guerpirent la cite et f.uirent es montaignes". (p. l89). 

2) ,.Si troverent les destrols ttiult forz et li Blac del pa'"ts se fu.rent ·
assemble et assemblerent a aus ct lor firent mult grant domage ct d'homes 
et de chevaus• (p. 189-190). bespre Vlahii-. din aceste · părţi, precum şi 
des.J)re armata de Vlahi şi Cumani a lui Ioniţă se vorbeşte într'o scrisoare 
a lui Henric:; ·admi11istratorul imperiului latin de C-0nsta'ntinopole, către 
Papa lnocenţiu 111, din an.ul 1205, în care se spune tă Grecii dela Adria
nopole s'au .revoltat Ş,ilâu chemat în ajutor pe Ioniţă. care a năvălit u 
oa�ea sa de Românii şi Cumanl şi l'au prips pe B�lduin: ,.AMtono- ' 

/ polim ..• quae civitas es.t Greaciae i]1iţnitissima, 'et montibus tantum inter-
positis Blachorum affinis populls .... ": ,,Porro audfto a Johamtitio Bla-
chorum domino quod Latini ... ", ., .... imit subito Btachus iile lohannitius 
lt1 nostros cum multitudine M:rba-rorum ianumera, 'Blachis · videlicet ei
Commanis et aliis, .. "... 

, · ' · 

, ' 
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iBougres „ şi niciodată nu-! confundâ cu Vlahii•; şi dacă eronica_ 
sa e plină de faptele Vlahilor, aceasta Îl1S_eabmă că Roniânii era.ti. 
foarte. numeroşi în aceste părţi şi mai presus - de toate a,ctivi, fo 
deosebire de Bulgari, cari erau mai puţini ca număr şi mai pasiţri 

<:;ontinuatorul lui Geoffioy de Ville-Hardouin este'Henri- qe 
Valendennes. l11 croni�a ac,e.stt.ti cavaler' se vorbeşte, între altene,.

şi despre ri'(alitătil� între Esclas (As,an) şi Bttrilă, . urmaşii lui 
loniţă; iar în armafele lor se pomenesc veşnic aceiaşi Vlahi şi 
Curnani cli Comain et li Blac'", «Blas et Comains"', ca şi când 
Bulgad nici n'ar fi existat. l) Tara"' din spre Consta.ntinopole e · 

· numită şi aci «Romenie� (p. 269) şi se mai vorbeşte şi d�· Q · 
ţară „ Vlahia-mare", ,,Blaquie-la-grant", pe care Henris o promite 
1ui „Es�las" (Asan) împr_eună cu fiica sa de soţie, ,.se- Dieu 
·plalst" (p. · 213), Dar această Vlahie,-mat'e eşf-e cea dinspre Greciq.
şi nu are· a face nici cu Vlahia Asanizilor dinspre gurile Dunării
şi _nici cu Vlahilcţ din 110rdul aeesti.ti fluviu'.-

li1 sfârşit; î� cronica anonimă, scrisă în vechiul dialect dntt
Vălenciennes, se vorbeşte de~,,Iohannis, qui estoit rQi de Bll;iqule''
(p. 287) ; de lupta lui Baldu:i,n de Flandra în · contra Vlahiltllt"�
Cu manilor şi Grecilor lui lottiţ'ă: ,,,Ies Blaks, Ies Comains et Ies

· Oregs" (p. 288)--_de Bulgari· nu se pomeneşte nimic....,_,, şLde 
·,,ţqta Vlahiei" de unde Ioniţă, pentru a combate pe Latini, ddică
toată populaţia capab-ilâ de a purta arme şi împreună cu înc�.
10.00-0 de· Cumani şi cu mulţi Greci, porneşte spre miază-zf:
„ii a voit tous ceulx de la terre de Blackye qui armes, povjent
�orter et bien de dix · miile Cbmai11s et grant pleot� de 'Gre-
geo is" (p.'288).

, lată, prin urmar�, cum doi scriitori µin ac'elaş sec9t, dintre
care· unul vorbeşte de la nord de gurile Dunării, lar 'altul .dela
sud de Balcani - Rubruquis şi _Ville-Hardouin - simt •ele acont , ,
în ,, numi ţara dintre Dunăre şi Balcani în acela� 1 fel: Vlahi,ţ
lui Asan, sau mai simplu ,Vlahia. Să v!!dem ac4m ce scrie u'.tl.
.alt contemporan, care priveşte ţara Asanizilor din sp_re apus.

!li. Ac,esta este Ansbe1Jus, .c,ronicarul expediţiei �ruciate a.
lui F�der,ic Barbă;.roşie� �) Ştirilţ sate despre Vlahia - lui Asa.n1 

' 
. . 

1) pag. i%; 197, -201, 202, 20�, 205, 209, 219, 235, 267.
2) Relaflunea sa se llflă publicată în .Fontes rerum. Austriacatwrţi, 

lo,m. V pa.r1ea. I sub 1ilhil : �Istoria de • ex.peditione Friderici imperah;,rfs 
ed�ta,a. ·quodam austrtensi clerico, qui eidem interfuit, nomine Ansberhns". 
( ' 

' 

. 

\ 

. . \ 
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poate că sunt şi mai precise. lntr'un pasaj la pag. 24, e! scrie.: 
,,Pe lângă aceasta, În cea mai mare parte a 8ij[gariei, precum
şi către ,Dunăre, unde se varsă ta1nzare, (adecâ in · Dobrogea), 
stăpânia un oarecare Român Calo-Petru şi fratele său Crasian,.
împreună cu supuşii or Românii".- 1). 

E vor.ba de cei doi Asanizi: Petru şi Asan. In determinarea 
ţării stăpânite de ei, vedem că se fac� Q dinstincţie, căci se 
zice: ,,în cea mai· mare parte a Bulgariei", de oarece primii Asanizi 
nu cuceriseră dela B'izantini toată Bulgaria, şi apoi se adaugă 
.prec;um. şi către Ounăre, unde se vars,ă în mare", ad·ecă Dobrogea 
şi Bulgaria răsăriteană de azi ; de tmde rezultă că Ansbertus 
.nu numeşte. ţinuturile din spre M. Neagră ca aparţinând Bulgariei. 

Pentru Ansbertus, Petru e 1.1n Român, ,,flachus''. Acesta 
poartă apoi tituiatl!ra . de „Domn' al Românilor"; supuşii sâi îl' 
numesc „Impărat al Orecjei", adică al imperiului Bizantin ; 
,,Kalopetrus Blachorum Dominus, itemque a StJis dictus impera-

- tor .Oreciae" (p. �4). �a supusi 1 Petru are pe Români şi pe cea
mai marc p_arte din Bulgari: ,,Kalopetrus, Blachorum et maximae
partis. Bulgarormn in hortis Traciae Dominus'' (p. 44). El stăpâ
neşte ip.să cu Vlahi s·ăi: ,,cum subditis Flachis". Lui .Frederic
Barbă;::roşi,e ii oferă un ajutor de 40.000 de Români şi Cumani
cu arcuri ş1 săgeţi ît�potriva C:onstantinopolului, cu condiţia 'ca
împăratul german să-i ofere coroana imperială a Bizanţului. i)

_Din toate acestea se vede, că pela anul 1188, când por
neşte cruciada. lui Fredric Barbă-roşie, Petni, Român ele neam,
stăpâ_nea ţinutul dintre Balcani şi Dunăre; că acest ţinut mai
spre apus se numia Bulgaria, dar mai spre răsărit, către M.
Neagră, era un teritoriu deesebit. Poporu.I stăpânit de Petru e
format din Români şi Bulgari, i-ar armata lui din Români şi
Cumani. Dintre aceste popoare însă, c�l care juc;'1 rolul îstor�c

- .
1). Preterea Bulgartac î1l maxima parte ac versus Datiabium, 

quousque mare .i11fl1J-it, quidam Kalopetrus Ftaclms e·t frater ţ?jus Crassi·' 
anus cum subdilis ·Flachis lyrannizabat".

2) �··: Se impefatorem et coronam imperia.lem regni OreciaeJ ah co, 
sil,i imponi efflagilat seque ei ·circa inilium veris quadraginla millia Blaco- ., 
rum et Comanorum lenenlium arcus et s�gittas adversus ConslanHnopolim 
inmsmissurum constanter asseverabat• (p. 44) E surprinzător 6um Jirecek 
în „Oeschichte der Bulgaren'". p;elutindeni, ur�e \zvoarele dau Vlachi,. 
pune în locul lor pe Bulgari !. 
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prmdpal. era acela al Românilor, căci Ansbertus ştle precis că 
între Balcani şi gurile Dunări „stăpâniau Calo-Petru Românu! 
şi fratele său Crassian. Jmpreună cu supuşITTor Românii". Că 
aceşti Vlahi erau numeroşî şi locuiuu nu numaf muntelţ - cum 
par a afirma dnii -- ci acopereau· tara cu aşezările lor, se vede . 

' 

şi din cifra cea mare de� 40.000 'luptători Rom�ni şi Cttmani pe 
care-i promite ca ajutor Petru lui Frederic Barbă-roşie; se 
vede şi din multele răsboaie pe care le-au p;11rtaf Asanizii cu
Bizantinii şi Cll Latinii aşezaţi în Constantinopole, în care răz-:
boaie sunt pomeniţi ca luptători, (te toţi cronicarii contemporani, 
aproape întotdeauna numai XJahi JiÎ �t�mani. O parte din aceşti
Vlahi veniau şi din nordul Dunării, ca aliaţi ai fraţilor lor Asa
nizi; însă grosul lor il formau RofŢlânii din Dobrogea, răsăritul 
Bulgariei şi dela, clisurile Balcanilor, căci de n'ar fi locuit aci o 
massă comp::tctă de Români, ntt s'ar fi numit „Valahia.lui Asan", 
sciţi mai simplu „Va!ahia'-'. 1) 

ln sfârşit Ansbertus pome(1eşte şi el de o Vlahie, o <terra 
Blacorum" (p. 48) ·1h1 departe de Salonic: «regionem opt1lentam
Flachiam dictam, non multum a Thessalonica distan'tem-.=- (p. 42). 
Era plină peninsula Balcanică de Vlahi şi de Vlahii ! -

Era o Vlah ie-mare: i\faycD,r; BAa.xia, în Jhessalia; o Vla
hîe-mică: MtY.pa:. BA.a.x,io:, în Pind ; o Vlahie de jos\ '.�v6Jl3),ixx� 

1) Români, de altfel, locuiau pe la H88 şi în. celelalte P,;ărfi ale
Bulgariei, spre apus, precum şi prin Serbia, după mărturia, acel\iiaş călugăr 

I 

Ansbertus. Amintim în ac-est. loc şi chestiunea aceasta spre a înlătura 
n.esdevărurile grosolane ale d-lui Sl. Romaqski, profesor universitar bulgar,
cere inlr'un arlicol lipsii de onestitate şliinlifică, intitulat „Caracterul etno•
grtl\flc al Dobrogei" ·din publicafia ,.Die Dobrudscha" Sofia 1918, afirmă la
pag. 90 că ,.Românii din nordul Bulgariei şi din Răsăritul Serbiei au venit
în ultimi doi secoli de peste Dunăre etc." Or fi venii ! Dar ială că Ans•
bertus ne spune că la 1188 între Dunăre şi Sofia, pe unde au trecut cruciaţii
prin „silva longissima Bulgariae", ei au fosl alacaji cu săgeli otrăvite de
„Oreculi", ,,Bulgari", ,,Serhi" şi „Flaci'', deci şi de Români (p. 20); iar
în d:rum dela Niş spre apus, de ,.Grecls et Flachis" ; dar că şi cruciaţii.' la
l'i\lndul lor, au stârpit multi tâlhari- Bulgari „perplures e Bulgaris latrunculos"
(p. 26). Şi se vaetă pietul călugăr Ansberfus de cruzimile săvât�ile de
-<:ălbiiticia �i prostia _Bulgarilor asupra · pelerinilqr tui Crist.os cu, aceste
vor·be :· ,,în transif.u suo per Bulgariam vidissel. proh dolor !, omnium pene
i;eregrinorum Christi.inibi în \"ia sepul!orum . corpora. im'mani ferita te seu
vesa11a sfoltitia Bufgarorum effosa ad ignominiam exercitus Chrisli ... "
(p. 4.7), nr, caracter etnic ce rru se desminle nici până asl�zi.

,, 
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în Epir ; iată şi o •:Fiachie» ţângă 
până târziu, în sec. XIV, XV s'a 
<Walachisches Meer> 1). 

Salonic, unde marea Egee, 
nltmit, «.Marea Valahică� ·--

1 

Valahia Asanizilor însă nu era nici una din aceste pomenite 
mai sus: ci'. er'a între Ba1cani şi gurile Dunării. Această Vlahte, 
în deosebire de celelal e, se mai numea _şi Vlq,ltia-Albă. Acest 
nume- apare într'o, glossă la cronica lui -'Geoffroy 'de Ville-Hardouiti 
(ed. Du Presne), unde. se d� titlul' lui I�miţă;. «Johannis qui el'e
roi de Blakie et de �ougrie,. (p. 81), iar într'o notă marginalii 
după ediţia Vigenere (Paris 1585), se adaugă: «et des habitans
du Mont Haemus qui ţst la basse Mysie, s'appelant maintenairt 
Blankis Blakie, et de Bulgarie", deci: -=şi al locuitorilor din.

muntele Hemului (Balcani) care este Mysia infe,rioara, numilldu-se 
, acum Valahia-albă, precum şi al Bulgqriei». După aceast-ă glossă, , 

Ducange, în notele la cr◊-nica lui Ville-Hardouin· (p. 303---'-304) 
adp1ite o Vlahie-alqă: �blanche Blaquie ou \falachi"e» între gurile
Dunării şi Balcani, în deosebire de Valahia"'.neagră din nord1.1l 
fluviului. De asemenea. Hopt' în «lstor!a Greciei» la pag. l65 

·scrie: «Die zwischen Hamos __ und Donau lebenden Wla.cben,
deren Land meist als Weiss-Wlachien bezeichner wird:. adecă:
"-Românii ce locuesc _ f[1fre Balcani· şi Du;zăre, a căror ţară este
trial adesea, numită, Valahia-albq». După Hopf se conduce şi
Jirecţk în •Istoria Bulgarilor» (p. 21-8), precum şi Hofler în opera
sa:· «Românii ca intemeetori ai celui de al doilea imperiu bulgar>
(p. 233) 2}. Q. D. Oncittl, pe'ntru a-şi stts!ine teoria sa că Radu
Negi-u nu e altceva decât personificarea -domniei Asanizi lor · în
Muntenia, trece peste tQ.ate aceste isvoare ş( caută V!ahia lui
Asa� îo nordul· Qunădi "} păre�e care nu se dovedeşte prin nid
o mărturie contemporană şi a fost respinsă de d. N. 1-orga "')
şi aiti istorici. 1 · 

IV. Un alt scriitor care n·e1 dă relaţii despre Vlahii din 'mun
tele Hemului, este cronicarul .bizantin Nicetas' Choniates- · Fo�f 

_ prefect al Filipopo!er, deci al unui onf,ş veci;, cu Ro�1âriii · dir1
. . 

, 
◄ ' ) 

I) Schiltberger's (aus {'v\il11che11) .Rcise in deii Orient etc, Mi.i11c!rnit
1814 pag., 83. Pentru Vl1-biile di11 pe11i1tsul� B�lca11ică vezi şi Roesler: 
Rom. Stuc;l. p. · I05. . 

2) ln Sitzutigsqer. d. K. Akad. d. Wiss.• Wien 1879. Ph. b. CI. XCV.
3) ln Of'iginele Principalelot- române
4) Iii Oesclrichte des t•riiinische11 Volkes şi alte opere.
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Bakanii răsăriteni şi cenh'ali, ·apoi martor ocular ai eve'nţmeri'
telor - «căci şi eu am însoţit pe împ�ratul ca,scriitor» 1) afirrrţă 
ci - spusele sale sunt tot aşa de preţioase ca şi ale celuilalt 
martor ocu1ar de mal târziu, ale lui Ville-Hardouin. Şi · m�i pre 

' aus de toate Nketas Choniates este obiectiv si un bun obser
v;,,.tor, însuşiri care caracterizează · spirjtele superioare. Lectu,ta 
;icestui cron,icar este de un ptet deosebit pentru 11oi; fiindcă 'ne 
ara�ă că la crearea imperiului riumiţ «româno-bulgar:., �omâtdi 
�tt fost capul; Românii au fost sufletul, şi tot.Românii, cu ajt1tor 
Cuman, au fost braţul'). Este surpriz�t�)l" cum scriitorii slayi, 
de altfel dintr'un sentiment uşor de explicat,· caută să expro
prieze în folosL1l Bulgarilor ·această operă .curaf românească, care 
e răscdă"ta Asanidă şi înterueerea statului Asanid. Intre ac�şf.i 
scriitori slavi cităm pe Drinov, Wassiliewski şi... însuşi Jirecek I 
Dar izvoarele -etrntemoorane, izvoarele martorilor oculari, afirmă ' ' 

tocmai contrarîul şi oricine îşi poate da seama ce, şubredă es·ţe 
temelia argumentelor· lor, citind 11umai. aceste· isvoare. 

Aşa -dar; Nioetas Choniates ne povesteşte cum împăratul 
bizantin Isaac Angelul, jefuind localităţHe din 'spre Anchialos, 
pentru a-şi \procur,a. ve.nituri în vederea nunţii sale cu fjca.regel.tti 
ungur Bela, şi-a făcttt cn�împăcaţi duş111a11i pe - acei barbari cer
focuesc peste lot cuprinsul muntelui Hemlls, şi cari mai tnafote
se numeirn Mysi, iar acuma 

1
Vlahi se chiamă• ·•·). 

<Aceştiâ-' scrie mai departe acronicarul - bizuindu-se pe 
clisuri si sumetindu-se în cetăţile lor, de care, foarte multe su.nt 
şi se .in.alţă d.r�pte Qţ stânci prăpăstioase ..... au făcut răscoală. 
fnfricoşa,Jă. Cei cad. au iscodit răul şi au vânzolit întreg 11earnul 

, erau Peh/µ şi · Asan, doi fraţi 'din- aceiaşi semintie> !) adecâ. 
do( Români ! 1 

_ Dar pasagiul cel mai preţios, din care se v�de şi mai birt� 
1-Qrfginea românească a Asanizilor, este acela în care s.e vorbeşte
,de războiul între Vlahji lui �san şi comandant4J bizantin; seva3-

J) :S'.)'/:;,\-r;Qp,'ij'I ŢU�! Y.,7-( od>;?i .8,xat),$! â<":O'fF;!!,f.\��$�[\\vJ § ois. Patrologia,
.Miguc.. ·· - , · ' - . ,

2i Pasagiile privitoare li! .Asanizi ti, la RomânH <f îî� Bulgaria_: răa/i.. 
rtteană,, c.a şi din RQ,dope şi din l\l�celiotiia, au fost traduse de· d. Gh� 
i\'lurm.i' ·111 Anal'c/,e ttcademiei Române, Seria 11, tom. XX VUI, 1905 JG06. 
. . 3) 'I',;_oi><; 14,x-i;&:, -i;_ov· A!p,ov '>P O(XI<; �,xp�«pou,;, oi; .t,luaoi. ;r:pJ'tspo� <i>vop.o\t;ov·co 

wvt âţ .BJ..i;t_OL :>'�t(k'qllXOV):t.rh. § -4B2. 
4) Ilii.'l;(,10<; XIX( •A.::-«v, Of,tO'Ţi>VS(i Y.<1.t 1:!7.tJ'tOt1'ltO(IOI •. , § 482.

,.,. 

" ' 
' 
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tocratorul Isaac. Acesta cade în luptă rob împreună cu un preot 
grec care �se ruga de Asan, grăindu-i în limba lui, ştiutor fiind

de limba Vlahilor, să aibă ·milă de el şi să-l lase iiber> 1}.

Pretutindeni în cronica sa, Nicetas Choniates vorbeşte ck 
Vlahi şi iarăşi de Vlahi, când se ocupă de evehimentele din Bal
cani. Chiar ş.i în munţii mâi dinspre miazăzi cond1tcătorii răscoa
lelor în contra Bizantinilor' sunt tot. Românii. Aşa s. ex. Hryses; 
care <pune mâna pe Strumiţa şi e cetatea Prosacon>, unde-şi 

'face "scaun de doninie", era un "Vlah de neam» t); apoi Ivan cu, 
cel care porneşte răscoala în ţinutul Filipopolei şi care-şi schimbă 
numele în Alexe, este tot un Vlah, căci cronicarul �pune precis 
despre dânsul că într'o vreme a fost comanda;1htl oştilor biz<1,n
iirte în părţile Filipopolei, care oşti <împedicau 1 Valul Vlahilor 
cei de un neam cu dânsul, �). Ca să ca�ete forţele necesaţe 
răscoalei şi proclamării independenţei de Bizaiyţ, acest. lvancu
Alexe, «îmbogăţfa cu daruri pe cei de un neam cu dânsul„ şi 
îşi <sporia oastea cu oameni din neamul său, împuţinând pe 
Greci...., (§ 676); apoi intră în legături cu Ioniţă Asanidu1, care 
domnia la N. de Balcani (§ 679) şi întărindu-şi cetăţile •ridicate 
pe culmile munţilor din faţa munteiui Hemus,., răs'coală toarn ţara 
la sud de B�lcani până ia M. Egee (Abdera), omorând pe Bi.:. 
zantini <pe când pe 'cei de ul1 neam cu dânsul, care voios se 
alăturau de el, îi lăsa liberi să rămână acasă· la ei� (§ 680). 
Ţrebue, prin urmare să nu' confundăm naţionalitatea acestor 
Vlahi, a căror origine românească scriitorii slavi caută sa o mis
tifice. De asemenea trehue să stabilim. că semnalul răsconlei în 
potriva Bizantinilor n'a pornit din Rhodope ca să se îrttindă şi 
în nQrdul Balcanilor, ci a pornit din părţile româneşti al,� Bul
gariei răsărftene, ca să se întindă mai târziu şi la Românii dda 
Strumi!a _şi din Rho_dope. 

l.n armata Asanizilor Nicetas Choriiates pomeneşte nrnn,ai
Vlahi şi Cumani4). Rare ori se vorbeşte despre Bulgari, ca de 

. I) eh "O!lO'-f'IDVk,; ti,; Z�pt,; .1,; ,til'I HJ,.or.;vu� 'f(0•17i; Sl;�),$0'/ e,.�;:c;·, i-;.,-.,,•.i.b1Ji,•t•
vo�. § 617. 

2) ·riy ,ro H?'>.io,; B),or.x_o� .o -:avo,;; = şf era acest Hrysos Român ele
·fie?.tn. § 643 •. Şi la§ 665: BÂ«xo.; iîl•i ·,o 1s-10,;;=Vlah fiind 'de neam !Htysqs),

3) 'tOt� OftOŢSviotv· t.W,<T• BA&.xot.; § 676.
4) BA&.x_o( ,vx.l !:,-..';i'>or.t. In loc de Vlahi zice uneori M.t>aot == .\i\ysi, şi i,i

loc de �:r.•100tt zice Roµor.vot ,(§ 561 ). Oastea Vlahului lvauco de a-s�rnenr.:�
efa •de un neam cu el•. § 678.
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ceva cu totul secundar. Prin Dobrogea Asanizji aveau legături 
şi cu Român'ii din nordul Dunării precum şi cu Cuma11ii. -La' 
aceştia fug iratii Petru şi Asan, după primul lor nesucces; şi 
dela aceştia împrumută loniţ,f multe ajutoare, c<l şi înaintaşii săi, 
cu care ajutoare.� răzbeşte până sub zidurile Constantinopole.i. 
lată şi un pasaj din care se vede intervenţia Româ11ilor din 
stânga Dunării alături de. fraţii lor dela sud. 

Pe când împăratul ·era bolnav-scrie cronicarul- <Curnanii. 
cu o ceată de Vlahi, trecând Dunărea şi năvălind în ţară (la S.

de Balcani), prădau in ziua de Sf. Gheorghe orasele Traciei de 
pe lângă Mesene şi Ţurql» şi făceau mu1ţi robi. '(§ 663). 

Ţara Asanizilor esţe mqnită de cronicarul bizantin •<J"v\ysia-. ) 

patria Vlahilor Asanizi 1). Insă, deoarece Mysii sunt V)ahi, şi ţara 
este o Vlaliie. M�i e numită şi «Zagora», prin care trebuie sa

înţelegem num,ai partea răsăriteană a Bulgariei nordice de astă.zi 
(§ 520). [oniţă însuşi e numit şi «Domnul Zago[.ei��2 ), pe lângă
«Domnul Mysiei» (§ 706). La început stăpânirea Asanizilor s'a
!lmitat numai asupra acestei Zagore şi asupra podişului răsârite2î11,
ce se lasă până în Dunăre. Cetăţile maritime precum: Constanta.,
Vama şi. celelalte mai !neridionale cran în stăpânirea Bizantit1i1or
(§ 706); deasemenea şi părţile apusene ale Bulgariei, cu So îia.
Mai apoi însă, scrie Nicetas Cho-niates, Asanizii <n,tt mai eraLi·
rrmlţumiţi să poată păstra ce era al lor, îndestulându-se cu
-stăpânirea Mysief, ci erau hotărâţi să aducă împărătiei Romeilor
(Bizantinilor) cea mai puternică lovitttcă şi se impreune domnia
Vlahilor şi .a Bi.tlgat'ilor, precum a fost odinioară»a), 'Aceasta k-a
reuşit Asaniz.ilor mai târzill, fiin'ctcă îşi întind cucerfrea lor şi asupra
Bulgarilor din apus şi asupra Macedoniei, unind într'adevâr la
un loc pe. toti, sau - aproape pe toţi Românii şi Bulgarii din Penin
sula Balcanică, «precum a fost odinioară». Căci -nu tre'l>ue să
întelegerri aci prin Vlahi, pe Românii din nordtil Dunării, cum ;:; 
susţin unii istorici, Ci pe cei din Pehi1Rsula Balcanică, dacă, nu
voim a stâlci înţelesul frazei cronicarului şi dacă ţinem seamă întil1-
deirea teritorială a· statului Asanid în momentul când se naş.te
acţastă ambiţie. Textul spune clar că Asani.;zii voiau «să impre.u1,1e. . , ' 

---� •·----

!) 6l� i:❖)'1 1tC1Ci:ptfi«. Muo-lCIC (§ 489). 
2) i:iji <ipxovu ,:71� Zr,qbpli;; 'lwiW'!I'(§ 679). ., 
3) 'XG.l i:'qv i;(o•/ Muorî.l'I -xi;tl ,:6)•1 BollA'ţol,po>v -0!)·1o�siC1C·1 ei� sv ,;;;•,,z·ţc,:;i;:'I fo;

'lt«.;\m n�,;e 'f/V, (§ 489). 
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domnia Vlahilor şi a Bulgarilor, precum a fost odh1ioară:..., însă 
cmn? «dând împărăţţei Romeîlor cea mai pute1·nică lov_itură ... 
Ori, Bi'.?antinii nu,stăpâniau asupra Vlahilor din nordul Dunării!
Afară de aceasta, pasajul despre «domnia Vlahilor şi Bulgarilor• 
în eamnă că �sanizii, ca Români, şi stăpâni peste Vlahia lor 
dintre Dunăre, Mare şi Balcanii răsăriteni, voiau să cuceria.scă 
dela Bizantini şi părţile apusene ale Bulgariei, adecă 'cele din
spre Sofia, pe care încă nu le stăpâniau, precum şi părţile mai 
meridionalţ, spre Macedonia şi astfel să întemeeZ'e o domnie
<precum a fost odinioară>; căci dacă acest pasaj, s'ar interpreta. 
îi1 sensul că Asanizii voiau să uniască cu ţara lor şi ţara dela 
noidul Dmtării, atunci Nicetas: Choniates ·s•ar fi exprimat altfel 
zîcând "Voind să uniască domnia Vlahilor de dincoace cu a Vla
hilor şi Cumanilor- de dincolo de Dunăre>, fiindcă despre,Asanizi , 
şi poporul lor ne-a spus _dela început că sunt Vlahi. 1)' 

Aceşti .Români Asanizi, de asemenea, nu erau numai vul
tur{ din munţi, cari stăpâniau cetăţile roma1!tice dela clisurile 
BalcanHor răsăriteni' şi nici numai nişte ciobani ,sprinteni, ce se
caţ:iră pe coaste ca şi caprele să!_batece, căei, ca atare, n'ar fi 
purnt realiz� fapte aşa de' măreţe ca acelea de care ne vorbesc 
cronicarii şi martorii ocl,1lari ai vremii. Pentrn asemenea fapţe 
epţce se cere un· popor numeros şi cu un prisos de energie, pe 
care, de fapt, l-au avut Vlahii Asanizi. De unde atâta mulţin'l� 
de Români cari poartă războai� cu Bizantinii şi mai apoi cu � 
caval-erii latini din Constantinopofe? De sigur, nu numai dintre 
.rarii păstori ai munţilor Balcani, ci şi dir1tr'o populaţie agricolă 
numeroasă, populaţie de Vlahi, ,cari locuiau podişul- ,Bulgariei
dintre Dunăre şi Balcani. Căci, iată ce scrie în această privinţă. 
Nketas Choniates: 

.-Impăratul măcar că nu găsi J1ici o piedică 'fn Mysia şi 
µutdt s'o cutree_re· toată şi să aşeze armie de rstraje în toate 
cetăţile· de acolo, de care multe sunt de-alungul Hemului, însă 
cel-e mai multe, sau 1 mai toate clădite sunt pe 'râpi stâncoase şi 
pe ciîlmi acoperite cu no tui, - n'a făcut nimic din toate acestea, 
c·i dând foc secerişului strâns l!z snopi şi ademenit fiind de 1101'-

.

---

J i Nici d. N. Iorga. nki Jirecek �14 admit stăpâni.rea, l\sanizik,r 1n 
N. Du.uă.rii.

' 
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beie înşelătoare ale l/lahilor car.e i s'au înfăţişat; ,se grăbi sa 
se întoarcă înapoi ... (§ 487). 

Dar Vlahii Asanizilo-r locuiau şi în oraşele Bulgariei ră.să
rltene, ca Târnova şi altele, şi încă în humăr mare, unde, ce e 
drept, sunt pomeniii alâturi cu Bulgarii•t de către· un geograf 
;irab 1). ·Fon.na sub car.e ni se comunică estn următoarea: .:Acest
oi:aş este locuit de VlaLli' şi de Bulgari». · 

Românii mai sunt pomeniţi î11 Dobrogea, precum şi l.â11gă 
Jv\. Neagră pe la Anchia!os şi mai· departe, pe la Vizya, în anii 
1095, 1164 şi 1284 '). Cronicarul Ioannes Cinnarnus (sec. XU1

) 

vorbind despre i·ăzboaiele purtate de Manuil Comnenul în con,tra
Ungurilor, scrie că armata lui ion Batatzeş, care I avea ordin să 
a1:ace pe inamic •din spre pă·rţile. ve•cine cu M. Neagră•, era al
cătuită cmai ales dintr'o imensă mnlfime de Vlahi, despre care 
se zice că au fost colonişti din ltalia» 3). Expeditia avu loc la 
1166 şi Dună.rea fu· trecută în stânga ei prin Dob;ogea de câtre ' 
această.· armată .românească. 

P� cânct; dar, în nordul Dunării şi m;ii ales' în Moldo �"a, 
poporul român; încă rar şi oare cum oprimat de barbarii ce se 
găsiau pe acelaş, teritoriu � Cumanii � 111.1 poate păşi, unit în
tr'un stat mai mare, pe scena istoriei, ci, duce o viaţă mai 1110·

destă în cnezate .'.şi voevodate · independente unele de altele,-� · 
Românii'_din dreapta Dunării, de la gurile ei şi până la clisurilc 
Bakanilor, iar mai apoi şi dincolo de Balcani, dau dovadă de un 
aşa prisos de energ_ie, î11 cât reuşesc, cu fljutoruL ;venit şi de la 
miază noapte, . Să clatine din temelie im{)eriut bi�antin şi să ti� 
piept şi cavalerilor ·1atini stabil'iţi în Constantinopo.le.· 

[V. Despre corespondenţa ·papală CLt Ioniţă nu ne vom 
·ocupa -aci. Deşi în repeţite rândtiri lnocenţiu al lll-lea aminte.ş.te 

, lui ronită: de originea sa romană� prţct�m şi de „sângele rom.an" 

, 2 
l) Rămâ111· deocamdată dator cu dovada, deoarece notiţefo mele, cu•

lese din I scriitorii arabi in biblioteca din Berlin, rămânând Îll timpul raz· 
hoiutui în Constanţa, .,au dispăru1'.fără urmă. De'ndată ct; yom avea p,:,• 
sibilitftea a Dl' procu,ra pasajul în chestiun,c, îl yom reproduce în Ariti,va 

,Dol:ltogei,. . · .' . ,.· . · : . . 
'2) După Jîrecek: : Gesch. de,: Bulj:Ji-en. Praga 1876 �- 2 S: • 

. 3) Cinamus; VI § 26(), c�l· '626 ed. Migne: 'l!.0t, )l).i/.xruv :::oi;;., l'i111n.:"1. fa

,:!i)'/, tC;, 'h0tXC0t� i'l'JtOL'ltOt _m.i.Âtt1 eÎj"-t Ââ7�cn•, �11. i:fiv _:::(Iii� it]I' 1<tf�eh11ii. -'�•O!l)•,:l:�11• 
'lt6�1!) .:(Ulp{�l'I e,� ?Mstv ,t'l!.&JiSllEV, şt, .":� <mw,.,;ttf.i: '-::·: ' , .. 

., 
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ce curge în vi-nele supuşilor săi Vlahi l); deşi în această cores
pondenţă loniţă e arătat ca Domn �I , ,,Bulgarif'i şi, Vlahieî", iar 
episcopul său, Vasile, ca. primat al biseticii „întregii Bulgarii ş_i 
Vlahii", --- totuşi pentru noi ea are o însemnătate secundară., 
JJiOntită ffind pe de o partG din depărtată cancelarie papală, unde. ·
lucrurile din Balcani se cunoşteau din auzite, iar de altă parte

din cancelaria slavă a lui Ioniţă unde· se cultivă amintirea ve-
chilor ţari hulgari, pe urma cărora voia şi el să meargă. Vestitu.I 
pasaj, din această corespondentă papală, prin care Ioniţă e arătat 
ca descendent din vechii ţari ') pasaj atât de mult exploatat de 
istoricii bulgari, nu numai că e11 în contrazicere cu celelalte, în 
care se face menţiJme de originea romană a lui Ionită şi a 
Vlahilor săi; nu numai că e în contrazicere cu toate mărturiile 
contemporane ale scriitorilor, - d�r, · pe cât rezultă din actele 
dipfomatlce n.i-ai sus pomenite, este isvorât din necesitatea ee 
o simţia loniţă de a-şi crea oarecare,'drepturi legitime, pentru a
putea obţine coroana imperială, el, Românul, fără strămoşJ
iluştri, din muntele Hemului. Considerăm acest pasaj ca o min
ciună voită, oficială, sp1�e a înlesni obţinerea uimi titlu. Pentru·
noi prin urmare şi pentru tema' noastră, corespondenţa papală:
nu are valoarea afirmărilor unor. martori oculari ţa Ville-Ha.r.
c!ouin, Choniates sau Ansbertus.

Astăzi în părţile de răsărit ale Bulgariei nu .mai găsim 
· Români. Până la 1877 a fost acolo o massă compactă de Tu:rci..

După 1877 începu .o colonizare bulgărească mai întinsă. Ce s'a
făcut qare massa' acea§ta de Vlahi, după care şi !ara 'lor dlnitre
Balcani şi gt1rile Dunării s'a numit Viahia? Această chestiune
toarte impQrtantă poate forma subiectul unei nouă cercetări; ea

· i-ese din· cadrul articolului nostre. .'
Scopul nostru a fost să arătăm după izvoat'e cbntemporane

şi mai ales după acelea_ car� au valoare.i spuselor unor martori

{\ ,,11-os autem, 3llldito qutod de nobili Urbis Romile. prosapia proge• 
nitores tui originem traJCerit1t, et tµ a�. els et Sa!Jgu{nis generosi'tat.etiî 
contraxeris ... " Anno 1199. Hurmuzachi, Docum. vpl, l. p, 1 No„ L - .. r,opu:lrrn 
te·rrae tuac, qui de sanquine Ro·manorum se as1-erit. descoodîsse .. .'' lbid,

vo1. l No. III p. 3�4. 
·4) l.ată şi acest 1>asaJ,: ,, ... du0 fratres, Petl'us y•idelicet r!'t Y.aimHtţa,

de p-rforum regum pro6apia de-.cendep.tr�:)," - l'bld. voi., 1. t,{o. XXXf\f 
Anti-o l204, 

I .1· 
_,;, 
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oculari că, dacă pela 1253 călugărul Rubruquis numeşte ţara 
dintre gurile Dunării şi Balcani « Vlahia lui Asan» ; dacă GU puţin 
mai înainte, un cronicar frat1cez, numeşte mun!ii Balcani de 
l'ăsărlt "'mun(ii Vlahiei,; dacă în alte izvoare mai târziu acel.aş 
teritoriu' poa1'.tă demunirea de "'Vlahia albă», - aceasta n'a fost 
o nomenclatura topică zadarnică, ci se întemeiază pe · existenţa
itl acest teritoriu a unei masse puternice de Românî, ai căror
conducăt0ri, .de acelaş sânge cu ei, au reuşit să joace un rol
desh1l de însenmrit în istoria universală,

., 

I c: BRĂ TESCU 

r? 

Profesor la şcoll[a 1,ormală din, Co11staut� 

I' 
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COUND DIE COPIL , . 
\ 

în :zare de sciare, 
fn ostrov de mare 
•Născut, mi-a crescut
D'un verde d'arp;,r-s. '(?)
Sus e fnmza deasă
Jos 1i · umbra groasă;
Sus frunza bătut.ă
Jos umbra rotundâ
La d'umbriţa lui
Uşi •mi-au tăbărât
Uşi moldoveneşti
Si craiovenesti.
:Uşi moldoveneşti
Mi-au domni şi stăpâni;
Uşi craioveneşti
N'au domni, nici· stăpăni.
Ei că mi-şi d 'afla
kea la ces' domn,
ta jupân... cufaire,
Că mi-are cocon
Şi e bun de domn. ·
Cere-I mari boeri ·:

Oă-ni..:'J maică Aă-nf�-l 
) ' ' Jt.'. 

Dă-ni-I, taică, dă-n.i-l. 
Taică-su ni-l da .. 
i'v\&ică-sa nu vrea 
Din gură grăia : 
El e mititel 
N'tl ştie:a domni 
Nici a stăpâni. 
Cere-I mari boe:ii: 
Lesne-i a domni 
Şi a stăpâni': 
Să-şi bea, să-şi mă11âm:e; 
Pahar să-şi ridice, 
Cal bun să 'ncalice, 
Pe poartă . s'apuce, 
Oşti să 'nşintias-că, 
Lehî să-şi împăqiască, 
Lehi la lehegii, 
Arme la d'armaşi, 
Slugi la mari boeri .. 
Cuta.re fâ.t-frnmos , 
El să-mi fie sănătos I 

Calts delt!J Neciilai Enâca, flifJfiiu 'ele 20 ani. 

' � . -

·,.
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COLIND DE BĂIAT 

La stâlpul din grajd 
Stă murgul leg.at, 

· Flămând, nemâncat,
Setos, ne-adăpat.
Cutare voinic
rnn gură-i grăi : '
- «Paşti, murgule, paşti,
Paşti de mi te 'ngraşi
De fă coamă groasă
Şi coadă stufoasă
Că i'o să te vânz
Pe care de grâu,
Şi pe buţi de vin,
Teancuri de bumbac,
Topuri de postav,
Nunta să mi-o fac
Şi să mi-o nuntesc
Şj s'o isprăvesc>.
Dumnezeu dăduse
Murgul că grăise:
Stăpâne, stăpâne,
Drag stăpân de-al meu!
De vândut, m'ăi vinde
Dar adu-ti aminte
Câhd noi, ne băteam
Cu Turcii, cu Frâncii
Turcii pe uscat
Frâncii 'n prund de mare.
Turcii ne bătuse,
Frâncii ne'nfrânsese,
'n mare ne băgase,
Toti cai 'nnecase,
Doar eu am scăpat,
Că mi-am înnotat
Marea 'n lung şi 'n lat,
Cruciş, curmeziş ;
Silă mi-am f ăcnl,
La mal am ieşit!
Sunt eu vinovat

' Că m'am 'piedicat 
De-o pană de mreană ? 
Pană roşioară, 
Mreană gălbioară, 
Ţie ţi-a udat : 
Poală de caftan, 
Colţ de buzdugan, 
Vârf de iatagan. 
Tot eu le-am· uscat, 
Eu că mi-am suflat 
Dit\tr'o nară foc 
Si clin alta vânt, 
Tie ti-am uscat: 
Poală de caftan, 
Colţ de buzdugan 
Vârf de iatagan". 
Cutare voinic 
Din gură grăi : 
- «Paşti, murgule, paşt\,
Paşti de mi te 'ngraşi,
Că eu nu te vânz
Ci te ischitesc>.
Dumnezeu dăduse -
Murgul de grăise :
.....:.... "'Stăpâne, stăpâne, 
Drag stăpân de-al meu, 
M'ai mai ischitit 
Si-an la Bobotează 
Cu ci11'ţeci de cai, 
Cai tot potcoviţi, 
De ghiaţă gătiţi, 
Eu, nepotcovit, 
Silă mi-am făcut 
Nainte-am ieşit 
Fală ti-am făcut : 
Tie de stăpân, 
Mie de cal bun". 
Cutare, Făt frumos 
Fie sănătos ! 

\ 

/ 

Cules de N. Zamfir elev al şcoalei normale din Constanţa. 
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COLIN.O DE FATĂ 

Sub zare. de soare, 
In ostrov dă {11:il"e . 

. Născut--a, crescut-a 
D'un verde d'arpun. 
Sus mi-e frunza deasă, · 
Jos mi-e. umbra deasă; 

' Sus frunza măruntă, 
Jos umbra r6tttndă. 
Iar I . umbra lui 

• I 

Leagăn, mi-e:ste-un leagăn, '· 
�eagăn de mătase, 
Leagăn de· mireasă. .. 
Da'n el ,cine-mi şade? 

, Cutare d'ochi negri· 
Coasa-mi chindiseşte, 
Cosite 'mpleteşte, 

•

' • I Pe, mare priveşte. 
Departe-mi zăreşte : ,O corăghioară � 

I 

Neagră şi smolită, 
De valuri bătută, 
De maluri trântită. 
Trag corăghierii, 

- l \ -

Trag şi chiuesc, 
La i:nal năvălesc, 
Pin gură grăesc : 
- «Cutare, d'ochi· negri,
D'ăl. din poala ta

. Ori ti-e frăţior, 
Ori vr'un verkşor, · 
Ori1nepot de sor' 7.,.
- «Nu mi-e frăţior, 
Nici nepot ele sor,· 
Si e voinea-al meu'. 
Voi, corăglţi.eri,_ 

'Trageţi şi tăceţi 
Să nu-l dăşteptaţi. 
Dă l'ăţi dăştepta 
Grea vamă v'o lua. 
Vama ce v ·'o ia:. 
Sculuri ct'e bumbac,, 
T opurj de postav, 
Fir .Şi baibafjr 
Să-şi. tragă la guler»� 
Cutare, d'.ochi· negri, 
Fie-mi sănătoasă !

Cules de N. Zamfir, 

r 
COLIND. DE ·FLĂCĂU 

' 

Vad, în vad, în schelea Brăilei 
'I- Mărule cu florile d'albe ! · ., Icea 'n vadul ,Dunării 

Şade-şi cutare călare 
Măru le cu florile d'albe !
P'un cal ·vânăt, vinetiu. 
Sade 'n. apă până •n· sapă 
·$i'n noroi până'n genunchi.
Bate-se cu Turci, cu Frânci.

Si-i trecură 'n d'aia parte 
tn d'aia palie 'n d'ălbirtaş (?)
Unde sunt. oamenii graşi 
Cu carele ferecate-
Cu feţele sprâncenate. 
Si robiră în trei zile .. 
ln trei zil'e, în trei pleanuri. 
lntăilea_plean cţ pleari. va· fi? 
Fi-vq plean tot de' flăcăi 

) 
\ 

· Cu Turcii ·după uscat .
Cu Frâncii din piuµd de mare.
Se bătută, nu-l bătură

Al doj,lea plean ce p;lean va fi?· 
Fi-va plea!'} de fete mari, · 1 

Al treilea plean ce pl�an va fi 
Fi-va plean tot de neveste Dela Turci vaduri luară·

Dela Frânci corăbioare De �eveste tinerele, ' ..--

I I. 
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Neveste coconi săltând, 
Fete mari torturi făcând, 
Vin fllăcăii fluerând 
Din bastoane răsucind. 
Cam pe urma tutulor 
Vine şi cutare smedioasă 
Tot plângând şi suspinând 
Păr gallben dărăpănând. 
Iar cutare frate-al nostru 
El din gur'aşa grăia: 

Taci cutare, nu mai plânge 
Nu te duc roabă să-mi fii
Ci te duc doamnă să-mi -fii.
Doamnă mie curţilor 
Stăpână d,_argaţilor
Bună nor' părinti!or 
Cumnăţică fraţilor 

. Leicuţă surorilo·r. 
Iar cutare frate-al nostru 
.El să fie sănăto$. 

Cules dela Dumitru Ionescu (19 .ani). 

COLIND DE·FATĂ MARE 

. Ferice, doamne, ferice 
ferice ide ces'domn bun 
Ler oi Jeo, doa ne le ! 
Ces' d.omn bun jupân cutare 
Că mi-şi d'are-o fată mare 
·fată mare pe cutare
Şi mi-o cere portar mare
Portar mare de la poartă
.Si'mi tere zestre cere
Cere-şi vii, cere moşii
Cere-şi plug cu negri boi
Cu corn.aşi, cu pogonaşi.
Si-şi mai cere zestre cere
Cere-şi mia de mjoare
Tot mioare ocheşoare
Si-şi mai cere zestre cere
tere-şi suta de cornute
Tot cornute d'ale 1ciute
.Sus în d'alb_e poleite.
.Si-şi .mai cere zestre cere
Cere-şi zeciuri de berbeci
Tot berbeci de-aceia beci
Cu -corniţe răsucite
Şi cu lâni d'albe glăviţe
Sus în ,d'albe poleite.'
.Si-şi mai cere zestre cere
·Cere-şi murg, calul mai bun
Cel mai bun şi mai _blajin
De'nşelat, de răfturat

Cum-i bun de 'ncălecat . 
Dar cutare d'ochi-şi negri 
Ea din gur'aşa-mi grăia-vă: 
Ce stati fraţi de-aşa mâhniţi 
Voi părinţi de-aşa mâhniţi? 
Ori de zestrea ce s'o daţi? 
El v'o cere, voi n'o daţi 
Puţin.el mai aşteptaţi 
Până· vin joile iară 
Joile cu ori-le 
Dumineci· cu nunţile. 
Iar cuta-re d'ochi-şi negri 
Intră'n d'alba chilio9ră 
Bagă-şi faţa la 'nălbială -
Şi sprâncene la cerneală. 
Buze moi la rumeneală 
La oră cân' se ducea-vă.' 
Portar mare mi-o vedea-vă 
Toată zestrea i-o iertară 
Numai murgu nu-l iertai:ă 
Numai pe murgu, cal _mai bun 
Cel mai bun şi mai blajin 
De'nşelat, de răfturat 
Cum ii bun de 'ncălecat 
Meargă-şi calu după calu 
Şi rădvan după rădvanu 
t'aşa-i legea din bătrâni 
Din bătrâni, din oameni buni, , 
Ea să-mi fie sănătoasă. 

Cules dela Dumitru Ionescu

• I 
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COLIND DE TINERI FĂRĂ COPU 

Ler oi Iec. 
lcea 'n ceaste curti 
Si 'n ceaste domriii 
[)'albe 'npărăţii 
Născut mi-a crescut 
Doi meri d'împletiţi 
De toamnă sădiţi 
De vară �floriti 
Sus cam la vârfuri 
Prin d'albele flori 

· Mi-este-un legănel �
Verde de mătase
Si de taftan verde
În el cine-mi şade?
Cutare nevastă
Coase-mi chindiseşte
Cosiţe 'mpleteşte
Trage-şi câte-un fir
Rupe câte-un măr

'/---Sus mr-1 asvârleşte 
'N palme-I sprijineşte 
Din gură grăeşfe: 
Ferice de mine 
Parte mi-am 'avut 
De taica, de maica 
De fra!i, ,de surori
De domn tinerel 
De .când m'a luat 
Bine m'a purtat 
Cu roche cu ţinte 
Cu brâu cu cuţite 
Cu ţinte, cu zale 
Lăsate pe şale 

Cutite cu bolduri 
Lăsate pe şolduri. 

Jos cam la tulpină 
Verde rădăcină 
Mare danţ se trage 
Dai1ţ de negustori 
Si de mari boeri 
Danţul cine-l trage ? 
Tânărul cutare 
·cu cujbâ 'ntr-o parte
Cu toiagu'n dreapta
Cu paharu'n sJânga

. Cu ploschiţa 'n brâu
Când se răsuceşte
Sus toiag svârleşte
'N palme-I sprijineşte
Din gură grăeş.te :
Ferice de mine

. Parte mi-am d'avut
De taica, de maica 
De fraţi, de surori 
De doamnă frumoasă 
De când m'a luaţ 
Bine m'a ·-purtat 
Cu zăbune d'albe 
D'albe de bumbac 
Cu ·cămăşi de in 
Cu nasturi cuthi 
Pe chiept revărsaţi 
Cu guler de fir 
Fir şi. baibafir 
Cutare tinerei 
Fie-şi sănătoşi. 

COLIND DE TINERI _CU UN COPlL 

lcea, doamne 'n ceaste curti 
Ler oi le-o mărului 1)
,N ceas te curţi, ceaste domnii 

c·easte "d'albe 'npărăţii 
Născutu-mi-a, crescutu-mi-a 
Crescutu-mi-a de doi mer: 

I) Refrenul se repetă din două în două veri;uri.

I 
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x Doi meri 'nalţi şi minunaţi 
De tulpini alăturaţi 
De vârfuri amestecati 
La tulpină la doi meri 
Mi-este-un pat mare 'ncheiat 
Cu scânduri d'albe de brad 
Cu stâlpşori galbeni de fai; 
Dar în pat ce-i aşternut? 

· Scovergi veni tot de mătase.
Şi-o perniţă roşioară
Dar în pat cine-i cukat?
!cea, Doamne, ces'domn bun
Ces' domn bun jupân cutare
Cu-a lui dalbă jupâneasă
Cu cocon cu ce se află
Ei dormiră cât �or�iră
Doamna din somn se scula
Si din gur'aşa-mi grăia :
Scoal'te doamne-i fi dormit

37 

Că ne-a lins 1 ), ne-a viforât 
Peste noi peste-amândoi 
Peste prunc de coconaş. 
Domn din somn se deştepta 
Şi din gur'aşa-i grăia: 
Culcă-te, doamnă, să dormi 
Că n'a lins, n'a viforât 
Vânt de vară ne-a bătut 
Prin pometu raiului 
Flori de măr de-a scuturat 
Peste noi peste-amândoi 
Peste prunc de coconaş 
Grăi domnul dumneaei · 
Culcă-te, doamnă, să dormim 
Până soare-o· răsări 
Fetele ne-o- tumeni _ . 
Si..:ale noastre si-ale voastre 
Si la prunc de ·coconaş 
t:i să-mi fie sănătoşi 

Culese dela Neeulai Encica 
I 

COLIND DE VĂDUV 

Sub aripa cerului 
'n câmpu Rusalimului 
Om dai !eroi Doamne 2) 
Pe marginea drumului 
Născutu-mi-a, crescutu..:mi-a 
Crescutu-mi-un ţiparos 5) 
Ţiparos miros frumos 
La �reangă de ţiparos 
Leagăn- mi-este-un legănel · 
Dar în leagăn cine-mi şade ? 
Sade-si bunul Dumnezeu 
Şi cu. ·bătrânul -Crăciun 
::ii-i leagănă ces' Domn bun, 
Ces' Domn bun, jupân cutare. 
Grăi icea ces' Domn bun : 

Tot stau, Doamne, să te'ntreb 
Când îi capul vacului 
Sfârşitul pământului ? 
Grăi bunul Dumnezeu : 
Pincă tu 'ntrebatu-m'ai 
Cu tot dreptul spusu-ţi-aş 
Când va bate fiu pe tată 
Fică-sa pe maică-sa 
Fină-su pe naşe-su 
Fină-sa pe naşe-.sa 
D'alai capu vacului 
Sfârşitu pământuluf. 
Iară icea ces' domn bun 
El să-mi fie sănătos. 

Cules dela Neculai Encica. 

1) Nins.
2) Refrenul se repetă din două în două versuri.
1, c1i;:,,im-,.
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COLIND.DE FIN 
;- ____ \_ 

kea la ces'domn 
La' jupân cutare 
Bun gând ş'a gândit 
Bun prânz ş'a. prânzit, 
La prânz ş'a chemat 
Doi, trei oameni buni 
Megiaşi bătrâni 
Tot de-ai lui vecini 
De mână-i lua_. 
ln casă-i băga 
Din,pahar le da 
Din gură grăia : 

\ ' "'· 

Doi trei oame·ni buni 
Megiaşi bătrâni 

. Tot de-ai mei vecini 
Beţi şi-mi ospătaţi 
Puţin m'ascultaţi 
D'astă noapte mare 
Puţin somn somnai 
Frumos vis visai 
D'unde se făcea 
kea'n curtea mea .;· 
D'un lac ieierel 
Punte peste' el 
La mijloc de lac 
D'un verde· ostrov 
La cap de ostrov 

d Doi med d'împletiţi 
""'De toam

r

tă Sădiţi 
De vară 'nflorifr 
Sus, cam pela ·vârfuri ' 
Prin d'albele flori 
Trec, mi se petrec 
Două păsărele 
Negre râfidunele 
Jur prejur de. meri 
Meri -mai mititei 
Jur prejur de_. lac 

, 

Trestica măruntă
Răchită 'nflorită. 
Doi trei oameni buni 
Bea şi-mi ospăta 
Din gură grăia : 
Icea ces ăomn bun 
Ces do.Jlln bun cutare 
Visul ce-ai visat 
Fost'adevărat: 
D'un lac ieze'rel 

· Vinul ce l'ai dat; ·
· Punte·a peste el

Masa c·e-ai întins ;
··o•un- verde ostrov
Brânzul ce-ai prânzit.
La cap de ostrov
�oi meri d'îrnpletiţi
Tu . cu doamna ta ;
Sus cam fa vârfuri

K Prin dalbele flori 
Două păsărele 

_ Negre rândunele 
Nu sunt t,ăsâ1:ele 

. Ci ·sunt păhărele 
Ce-ai dat vin cu ele ; 
Jur prejur de meri 
Meti mai- mititei 
Coconaşi de-ai ·te.i ; . 
.Jur prejur de ·Iac 
Trestică măru11tă 
Fini .c_e-ai botezat 
Şi ce-ai cununat ; 

· Răchită 'nflorită
Vite ce le-ai :dat

- Icea ces'dpmn 'bum
Ces'jupân cutare
Fie-şi sănătos. c.

. I 

Cules dela J\ieculai Enci,cq_, 
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COLIND DE BĂIAT MORT 

Cutare vo1111c 
'La curte slujeşte' 
Slujeşte,• strujeşte 
De micşor copil 
La ,domn· Constantin 

,De Înjcşor copil 
Cu -Calul de frâu. 
Cu ploscuţa 'n brâu 
Cu clondiru' 'n stânga 
Cu paharu '11 dreapta 
Sus clondir ridică 
.Pall.arul să-şi umpl'e 
La domn că-ti întinse 
De greu ce 9fta 
Paharul vărsa 
Pe poală la domn 
Pe trupşor de om 
Domnul CGnstantin 
Dj-n gură:.mi grăia :· 
Nai, tu, slugă dreapt� 
Dreaptă şi. 'Hţeleapiă -
Tu rău rn,i-ai gândit 

. Rău la capul meu .. 
Şi la trupul meu 
Ca să mă omori 
Mie ca s'ă-mi iei 

' Doamna şi domnia 
Toată avutia ._ 
J)'alba ;mp'ăfăţie. 

- Cutare voinic
Din gură-mi' ·grăia:

;. 

,. I ,

Doamne .Constantin
Eu. rău 1n'am gâncJit
Rău la capuli - tău
ŞUa trupul· tău

t_. 

Ca să te ·omor
Tie ca să-ti/iati
Doamna şt domnia
Toată avuţia
D'alba 'mpărăţie.
Ci eu m'am gândit'
Peste 'na.lfiii · munţi
La · dragii mei fraţi-
f �ăţiorii mei

· r '

,, 

�--
\ 

Ce-or fi făcând· ei ? · 
Caii' ce-şi hrănesc 
111 grajd se spete.se 
Nu-·i ·pot încurgea. 
Tot 'de mila mea ... ' 
:Jot eu m?am gândit 
Peste Junci cu· flori 
La dragi de surpri 
Surorile mele 
Ce:-or fi făcând ele ? 
Cununi ce· 'mpletesc 

· 'N cui se veştejesc
·Nu le pot I purta
.Tot de mila ·mea

Şi de· jalea mea.
Domnul Constantin ·
'Din gură.:.mi grăia :"'
Tu. ·voinic cutare
Tu să mai slujeşţi
Pân'la ·Sânt· Vasile
Când se· 'mpart mosiile'
Mari boeri s',or· strânge
Ei te-or dăr<l\li

, Cu cal cu rădvan
Cu doispre'ce cai 
De' negri -<:a corbji 
Si de iuti ca focul 
De nu..:i ·cuprind locul 
-Tu, voinic cutare · Tot tu te-oi mai duce•,'
Peste negrii munţi 
La dragi 9e părinţi 
Ei că. te-or vedea 
Bine le-o părea 
PrânZ\11 ce-or prânii 

: L'or putea prânzi, 
ţ:u toţi dinpreună 
Si -cu voie· bună · 
Tu voink cutare 
Tot ·tu· te-oi mai duce 
Peşte nalţii brazi, 
La dragii tăi fraţi , 
Ei când 1e-or vedea 

. BiIJe le-o părea 

.. ,t. 

I • 

.. 
,, 
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Caii ce-i hrăriesc 
I-or putea 'ncurgea
Cu toţi dinpreună
Tot cu voie bună.
Tot tu te-oi mai duce·
Peste lunci cu flori

Cununi ce'1ppletesc 
Le-_c:ir putea purta 
Cu toate 'mpreună 
Tot cu voie bună. , 
Iară pe cutare , 

, Dumnezeu să-l ierte. 
La dragi de surori

,,-

Cules dela Neculai Encica 

, 
' 

COLIND LA PLECAREA DIN CASA UNOR OAMEN! 
-

-

Cetaşe, văta'şe, 
; Scoal' din cap dl:! masă� 

Prinde-a n;mlţăn,i 
De dar, de pahar, 

'l)e colac de grâu, 
De vadră de- vin. 

. Găzduţă frumoasă, 

, BĂTRÂNI 

Rămâi sănătoasă·; 
Găzduţă bătrână, 
Noi cu sara bună ; 
Nouă ni se face 
Cani pe uşe 'ncoace _; 
Noi, cu sara bună "' 
Si cu voie bună. 
' 

Cules dela !'veculai- Encica 

. COLIND DE VÂNĂTOR 

Ler oi leo, Ier oi, Doamne le 1) Iar cutare frate-al nostru 
lq.r cutare') frate-al nostru . De căpăstru mi-l lua-ră 
De dimineată se scula •' Şi-afară că J11i-l- scotea-ră 
Pe ochi negri se spăla-ră ;;) De-o zebrea că mi-l !ega-ră 
Cam pe ochi, cam �pe obrazu Tare 1n c�să mi-alerga-ră 
Biciu'n mână că-şi lua-ră . Să-şi ia arcul şi săge.aţa 
'n grajd de piatră că-mi intra�ră · Luă arcul de'ncordafo 
Incearcă-şi murgu 'ncearcă-şi Şi. săgeata de'nţiglatu 

[negru Şi afară că-mi işia-ră 
Găsi pe murgu cal mai bun Frumuşel că'ncălica-ră 
Cal mai bun şi mai blajin Ftumuşel că le lega-ră 
De'nşelat, de răfturatu Cu aţica arcului 
Cum e bun de'ncălecatu. La ciulpina calului 

I) Acest refrc:1 revine din două în două versuri
2) Numele celuia la fereastra cămia se colindă.
3) Particulă adă"ugată din necesităţile cântecului.

, 
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Sub poala c-afta1Jului 
Frumusel că'ncăiica-ră 
Cărăruia-şi d'apuca-ră 
Cărăruia la vânatu 
La vânat peste Bârladu 1) 
Vâna ziua, toaţă -ziua 
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La ciulpina calului 
Si1b poala caftanului 
Frumuşel_ că 'ncălica-ră 
Cărăruia-şi d'apuca:-ră 
Cărăruia drept acasă. 
De departe că.:mi striga-ră 
la ieşi maică, ia ieşi tai�ă Şi de vară până 'n seară 

Când .fuse 15oare 'n diseară 
Găsi leul .de-ad@rmitu -' ·· 
De-adormit cu fata 'n sttsu 
Subt o umbră de· schindufu 
Să-l deştepte nu ·se'n�rede 
Să-l săgete n-u se'ndură 

· De vezi maică ce-ai scăldatu·
Ce-ai scăldat, ce-ai legănatu
Ţi-am ·adus leul legatu
Viuşor, nevătămatu.

Nu-ş' cum murgul strănuta-ră 
Şi leul se deştepta-ră' 
Prinse leul de-a fugi-ră 
Sj cutare -de-al gorii-ră 
Nici prea mult că mi-l gonia 
Până leul obosia 
El făcuse cut11 putuse 
Cu leul se-alăturase 
Mâna stângă -'n coamă-i puse 
Şi cu dreapta mi-l legase 
Cu aţica arcului 

Nin1eria nu-l auzia
FM' de-.a lui ibovnică·
lbovnica lui cutare
Numai e;;i. · că-l aqzia.
Drept. la el că se ducea
Cal din mână că-i lua
li plimba, H preumbla
'n grajd de piatră mi-l băga
Fân verde că-i revărsa '
Fân cu flori din săvbători
,Cosit de două 'surori
lar �cutare frate-al nostru
El să-mi tie' sănătos!

· Cules dela Dumitrn I. Ionescu (1'9 ani) .
• 

,SOI:J.Y.IUL 
. ' 

COLIND DE VÂNATOR 

L"er oi ley> 1)
Cutare3 ) voinicu 
Bu.n cal îşi hrăneşţe 
D'un cal ş'un ogar 
S'un vânăt soiman., , � Cal cu ce-şi hraneşte ? 

Scursă după piatră· 
Câte-o' picătură 
Pietrile răsună. 
·ogar cu ce-şi hrăneşte?
Cu ciosv�rt de miei
De miei s�gărej ·

Tot cu orz pisatu 
La vânt· vânturatu. 
Apă din ce-i da ?

Dela ciobănei. , .
Şofm cu ce-şi h'răneşte?
Păsări sburătoare

., \ 
I. 

Apă din 11ăstrapă �) Prinse c t ·upă mare.

1) Acest at\lănunt n,e 'iace să bănuim 0 origine moldovenească şi 11
colindului şi a colindătorilor din Mârlt!anu. r , . · 

'.2.1 �ein.:n �c :;c ·:·c;:c:ă ::!:� ·1�1Jiî. în două; versuri. 
3î Numele celui coJ'indat. , : ' 
4) Câniţă de l,ut.

/:. 
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Cutare voinicu 
In grajd că-mi-intra 
Pe murgu bătea 
Pe cap şi pe spate 
Din gură-mi grăia: 
Murgule, murgule,. 
Ce te-ai ofilitu 
Şi te-ai posmăgitu? 
Şoim s'a netezitu. 
Murgul că-mi grăia-ră 
Stăpânţ, stăpâne, 
'Drag de-al rheu stăpân 
Şoim s'a lăudatu 
C'o să mă întreacă . 
Si de m'o 'ntrecea 
Tu să ma sluţeşti 
Să mă urgiseşti 
Picere să-mi tai 
La og·ar să dai. 
Din grajd că-mi eşia 
Pe şoim !ntreba: 
,Şoimule, şoimule, 
Ce te-ai ofilitu 
Şi te-ai posmăgitu? 
Murg s'a netezitu. 
Dumnezeu dăduse 
Soim ul că:..mi grăise: 
Stăpâne, stăpâne, 
Drag de-al meu stăpân, 
Murg s'o lăudatu 
C'o să mă întreacă 
Murg ·de m'o 'ntrecea 
Tu să mă sluţeşti 
Să mă urgiseşti. 
Aripa să-mi tai 
Aripa din dreapta 
Drumul ca să-mi dai 
Eu m'oiu hărăni 
Prin drae, gunoaie 
Prin bă)igi de cai. 
Dumnezeu dăduse 
Şoimul că grăise: 
Stăpâne, stăpâne, 
Drag de-al meu stăpân 
Tu vezi să ne scoţi 
Joi de dimineaţă 

I·., 
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Pe nor şi pe ceată 
La mărul rotat 
La câmp prelungit 

. Acol' să ne-aşezi 
Pkior la picior 

·· J?,.col' să ne laşi
Noi ne-om întrecea.
Dumnezeu că da
Murgul că-mi grăia:
Dă Doamne pe lume
Sus ceată si vânt
Senin pe p·ământ
Ş,oim să rătăciască
Murg să isbutiască.
Dun:ţnezeu dăduse
Şoimul că-mi gr.ăis·e :
Dă Doamne o ploaie
O ploaie cu ghiaţă
Cu ghiaţă răsneaţă

. Murg să potâgniască · /
Şoim să -isbutiască� 
Ei că s-e'ntrecea-ră 
Soim ul· sus în vân,t 
Murgul pe pământ. 
Dumnezeu dăduse 
Sus ceaţă şi vânt 
Senin pe pumâwt 
Şoim s'a rătăcjt . ,Murg a isbutit. 
Cutare voinic 
Acasă �vinea 
La masă ·că-mi sta 
Murgul că-mi sosia 
Din pi<;ipr bătea 
Din gură-mi grăia : 

, . Stăpâne, stăp,âne, .
!)rag de-al meu� stăpân, 
Eşi de mă mai plimbă· 

•Şi de mă preumblă.
Cutare voinic
Afară-mi eşia
Pe murg îl plimba
In · grajcl in.i-L băga
Fân că-i revărsa
In casă intra
La masă c�-mi sta

' 

' ' 

iii 
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N'apuca să 1ste_a 
Şoimul că.-mi sosia 
Pe zid se pupea 
Din gură grăia : 
Stăpâne, stăpâne, 
Drag. de-al meu stăpân 
Eşi de mă sluţeşte 

. , 43 
'; 

Ca să mi-l slutiască 
Şi. Să-;l · urgisiască. 
Murgul că-mi grăfa :
Stăpâne. stăpâne, 
Drag de-al meu stăpân. 
Nu sluţi şoimelul 

Şi' mă urgiseşte 
, �ă bine ţi-o şade 

Călare- pe mirie � ' . 
A_ripa de-mi taie 
Ar,ipa din dreapta 
Drumul ,ca să-mi dai 
Eu· m'oiu hărăni 

· Prin dra.e,· guno'aie .
Prin băligi de· câi.
Cutare voink
Paloşul îşi ia
Mară-mi eşia

Cu şoimul ·pe mână 
Cu ogar de··-sgardă 
Pe la sa te rari 
Pe la fete mari. 

� Cutare voinic 
Frate de al nostru 
$i pre.a bun �creştin 
Fie-şi să.nătos., } 

Cules de:la Dumitru i. Ionescu . 

I 

,. 

,,.· ~' 

COLIND DE }-.,Ă V O DAR SÂU PESC,AR - , ' j 

Oi !eroi l·eo feţi-şi n��i lf. ' ' , Şi galbenă caracudă . 
·Ferice-şi doamne fe'riee :, · Cam în fundul matitii
Fer,ice de ce·s• ,domn bun · �Prinse ptiil;ll-'Iudiţii · 
Ces' domn bun jupân cutare Priilsu-hau d'a.·mH bătea 

i'Gă · mi-s'i are no'uă, feti Cu coada zgârbaci.ului 
Câte-şi. npuă. împletesc Pe fata obrazului ' 
La nevoade de mătase Mi-l 6�tea şl-1 ispit{a 
lmpletiră_Joi şi Vineri \ Şi din gur'aşa-/ 'grăia: 
Şi Sâmbătă pân' la prânz Spune pui d ,e Iudicioa'ră 

' Duminecă 'n vas le puse , Unde-i toana' crapulu,i 
Lung pe; toană, că se duse Pot1J1olul morunului 
Dete-o toană, dete două· . Linistea cosacului _..., · 
Dete-o toa'.nă I până 'n nouă Nu-s' cum bthi-si djanmca 

, Si nimic 'nu folosi. Cam· departe, 'câ,m pţ mare
·orăi şi-Arghişan vătafu:,,' ·' Cam pe 'mar� ,cam„sub zare
Măi, 'vodari, măi nevodari Dincotrn soare răsare 
Inc'o toană să mai daţi Tare vine, luda niare 
Când fuse toana d'a zecea Tot strigând şi, bărătân,d 
Frumos peşte că-mi prinseră Si din coadă flăcărând · 
J'fomai cegă .ş_L,p�sttugă Din gură, văp�i'i ,lăs�nd: 
. -,, • ,1 :-

I 4 J 't / 
1) Refren ce se repetă din două 111 ·două'_ vers'u)-i.,

. . . . . \ ,' 

' ·
;r . ' I 

, r 
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Lă 'aţi puiul, nu-mi băteţi 
Ca el mi-este mititel 
Nu ştie sama peştelui 
Şi nici toana crapului 
Potmolul morunului 
Liniştea cosacului 
Da 'â-.0eţi nevoade lungi 
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Din faţa pămân,tului 
Până'n slava cerului 
După mine să veniţi 
Peşte să înţepeniţi 
La muma chetrişului 
Iar cutare năvodar 
El să-mi fie sănătos. 

Cules dela Nicu/ai C. Encica 

COLIND DE CIOBAN 

Cutare cioban 
El când fluera 
Oile pornia 
Joi de dimineaţă 
Pe nor şi pe ceaţă 
Dar unde le-adapă ? 
ln locşor de. ploaie,· 
Dar unde le 'nchide ? 
Sub cearcăn de lună 
La uşe ce-mi pune? 
Un berbec !ai, !ai, 
Lai şi bucălai 
Cu corniţe 'ntoarse 
'Ntoarse, răsucite 
La vârf poleite 
Câte ronturele 
Atâtea clopoţele. 
Cutare. cioban 
Caţa că-şi lua 
Caţa şi cu gluga 
Si doisprece câni 
Câni tot căţelandri 
Drumu-şi d'apuca 
Pe la sate rari 
Pe la iete mari. 
Duh de ,v\are-neagră 

La cercan că-mi vine 
Dă'n cercan să sară. 
D'al berbec !ai, !ai 
Lai si bucălai 
Din gură grăia : 
Duh de Mare-neagră 
Du-te'n mare, du-te 
Că de m'oi scula 
Si m'oi scutura „ 
Clopote-or suna 
Văi or răsuna. 
Munti s'or dărâma 
Cutare cioban 
Gân'ni o auzi 
lndat'-ar veni 
De prin sate rari 
De la fete mari 
Caţa şi-o lua 
Caţa şi cu gluga 
Şi doispre'ce câni 
Tot câni cătelandri 
Si de te-·or vedea 
ln goan' te-or lua 
Cutare cioban 
Fie-ş·i sănătos. 

I 

Cules dela Sandu S. Tudor ( 18 ani) 

·,
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COLIND DE CIOBAN 

Ler oi leo 
La fântână lină 
La c,olţ de grădină 
Trec, mi se petrec 
Trei fete· de grec 
D'una"i mai frumoasă 
Cu geana sumeasă 
Cu sprânceana trasă 
Cu cosiţa groasă 
'N chip de jupâneasă. 
Cutare cioban 
Calea i-o Păzia 
Din gură-i grăia: 
Fă, fată frumoasă 
Cu geana sumeasă 
Cu sprânceana trasă 
Cu co-siţă groasă 
'N chip de jupâneasă 
Ce-ai prujit cu mine 
De eşti d'a mea seamă< 
Si d'a mea potriva ? 
Cea fată frumoasă 
Din gură-i grăia : 
Cutare ciob;:m 
Nu sunt d'a ta seamă 
Nici d'a ta potrivă 
Cutare cioQan 
Din gură grăia : 
Fă, fată frumoasă 

Cu geana sumeasă etc. 
Vezi tu ori nu vezi 
Colo'n munti cărunti? 
Nu-s cărunţi de te( 
Ci-s cărunti de oi 
De oi d'ale mele. 
Printre mieiuşele 

· Negre cjuipănele
Nu sunt ciulpănei
Ci sunt ciobănei
Tot ciobani d'ai mei
Stă'n ghegi rezemaţi
Ei de-or fluera
Oile-or mâna
Peste lunci cu flori
Flori de sărbători
Si Ie-or aduna
Mănunchi Ie-or făcea

- In ghegi le-or punea
Şi le-or tot purta
Pe la zile mari
Pân' la bobotează
Când preoji botează
Crestini crestinează
Tineri si bă.trâni
Şi pe rÎoi de-arândnl
Cutare cioban
Fie-şi sănătos.

Cules dela Eucica C. Neculac 

COLIND DE FEREASTRA 

Astă seara-1 seară mare, 
Seara mare-a lui Ajun: 
Mâine-i ziua lui. Crăciun 
Când s'a născut Dumnezeu 
Mititel şi'nfăşăţel. 
Dar în ce mi-e 'nfăşăţel ? 

--l ln flori de măr mi-e 'nfăşăţel. 
'"- De-a lui mare'' bucurie 

Crâng uscat frunze mi-a dat, 

Câmp pârlit mi-a odrăslit, 
Văi adânci mi-au isvorât. 
Dar şi cânii de jidani 
I:i de. veste că-mi prinde:w 
Pruncul că mi-l căutau 
Tot din vad în vad 
Şi din sat îu sat 
Şi din casă 'n casă 
Si din masă 'n masă 

•
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Ca să mi-l găsiască. 
' Dar şi Maica Rrecista, 

Ea de veste cum prindea, 
Cărăruia-şi apuca, 
Cărăruia sus la munte. 
Urcă unul, urcă doi, 
Urcă munţii pân' la trei. 
Când fu munte de-al. treilea,, 
fiu din brate jos !lisa, 
Trupuşoru:şi odihnea, 
Ochi-şi negri ct'.arunca 
-Inapoi pe urma sa.
ŢarP.-mi vine sfânt Ion
Tot strigând şi .bă1:ătând
Şi din gur'aşa grăind :
Mai ia-ţi, maică,

46 

Fiu la brate 
_Si-aide ·maică ,mai nainte, 
Că ştiu maică trei râuri, 
Trei râuri, trei pârâuri, 
Râu d-e vin şi-altul de mir, 
Şi-unu de-apă Iimpejoară. 
ln ăl de apă, să-l scăldăm 
Cu vin bun să..:1 botezăm 
,Cu mir sfânt, să-l miruim, 
In văsmânt să-l .primenim, 

'Num'e bun să-i dăruim', 
La icoane �ă-1 nălţăm, 
Sus, mai sus, să-,! ridicăm, 
St.is, în cer,.să locuiască, 
Jos norod să stăpâniască. 
�ănătate '_n ceste case! 

Cules din gura lui M_arin G. Ruse,,'Jlăcău di 19 ani. 

Pµbilcată, de C. Brătesc11.1 •

. , 

\. 

', 
/· 

\. 

·'· 

'

' ' 

. .

. . Notă. Satul Mâl'leanu, aşez,aţ 1'âng,ă lac _ui cu aceJaş nume, lu apro,; 
pierea Dµnării,, la sud pe Cernavoda, ave_a după ,statistica din .19 Dec. -: 
1912; 1472 suflete. Toţi locuitorii erau Români dobrogeni-vechi, afară de 
12 colonişti, rep;1rtizaţi astfel după locul de ori�ină: l din Dorohoi., .1 ditt
bacău, 3 din Ialomiţa, 2 ditl Prahova, .2 din Olt, l din Vlaşca, 1 din Ou-
-rostor şi I din Transilvania. (C-. B.),

· 
, 
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Proprietatea imobiliară rurall 
din Dobrogea , 

Condiţiunile ei juridice şi chipul cum se stăpânette. 

Un principiu de drept int'erncţţional pubÎic cere ca drepturile 
patrimoniale sa fie respectate în tratatele dintre State care au ca 
rezultat desmembrarea lor., Chiar tratatul încheiat la Bucureşti, în 
ziua_de 7 Maiu 1918, ·prin care ni se luq Dobrogea şi se da Bul
gariei, prevede, prin art. XII, acest principiu, care ·ar fi putut să 
fie şi subînţeles; şi, să recunoaştem, o asemenea insertiune nu e · 
puţin lucru, câ11d vine din partea unor inamic( furioşi: cari con
siderau tratatele ca simple · «petece de hârtie» şi ·nesocoteau 
sistematic," ba chiar o�tentativ şi cu vădită plăcere, toate prin,"" 
cipiile dreptului ginţilor, · cate se ştie că până, când Liga Na-

• tiunilor- va impune norrtle noui, nu au altă sanctiune decât aceea
a forţei, 4' superiorităţei de· f�rţa. E deci, impdrtant să se ştie:
,cui şi ît'1: ce proporţie aparţine, ca proprietate privată, solul
Dobrogei? pentru ca.- să se vadă şi mai lămurit ce fel de ţară
s'a încercat a se deslipţ dela România ş{ a se dărui Bulgariej şi
cât de serioase sunt pretenţiunile vecinilor noştri dela Miazăzi
asupra pr�>Vinciei noastre transdanubiene.

Jnainte d'e a răspunde la această chestiune, o scurtă lă
murire asupra chestiunilor juridice a preprietăţii rurale dobrogene,
în trecut şi în prezent, o credem ·necesară 1).

Organizaţia . originară a proprietătei rurale dobrogetie s tând 
·în legislaţia Imperiului' Otoman, (dela -care Dobrogea a fost des-

I) Pentru mai s!mple detalii, trimitem pe celitor la Studiul nostru
·asupra proprietăţei rurale din Dobrogea, un volum de 359 de pagini,
apărut în tipografia .Ovidiu•, din Constanta Ia 19,07.
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lipită pentru a fi dată în parte Rom�niei şi în parte Bulgariei), 
vom spune mai întâi câteva cuvinte asupra condiţiunei sale ju
ridice în legidaţia otomană şi apoi vom arăta dacă, şi în acest 
sens, această condiţiune s'a schimbat de Români în Dobrogea
veche şi de Bulgari în Cadrilater. 

Codul proprietăţei fonciare otoman din _21 Aprilie 1858 
distinge cinci feluri de pământuri, şi anume : 

I) pământurile «millk" proprietatea ab-solută, plenwn do
minium, aparţinând particularilor cu acel drept utendi, fruendi e.t. 
abutendi, care caractdizează proprietatea cviritară; 

2) pământurile « murih: domeniul publi�, proprietatea fis-,
eului - Beit-ul-mal, -- dată în folosinţa particularilor în anume 
condiţii şi cu anume îndatoriri, specificate de legea civilă:
' 3) prmânturile «mevkufe» ( de care- ţin <<vacuf» -urile):
bunurile de mână moartă, proprietatea instituţiunilor religioase 
�i de binefacere; 

4) pământurile «metruke»: terenurile lăsate pentr� uzagiul
public în genere, {cum sunt: drumw-ile, pieţele \public�, bâl
ciurile, locui ile afectate cultului religios etc.), sau unor anumite 

· ·oraşe, sate sau regit.ni, (cum sunt: ariile comnnale, islazurile,
pădurile şi c1;â:igurile numite baltalâk-uri); şi

5) pămânţurile «mevat» : proprietatea �moartă», res nullius,
adică locurile sterpe şi d„părtate de centrele loct!ite, susceptibile
de a deveni prc,prietate privată prin ocupaţiune şi �vivificare».

Aceste cinci categorii c;te terenu;-i, se snbîmpart,. 1� rândul
lor, după origină (în uchrie: cele luate ca pract;:i de răsboiu şi
împărţite intre învingători, kharadje: cele lăsate în posesiunea
învinşilor, cu obligafiunea de a Plăti "haraci,ul», impozit fix anual
şi Impozit proporţional . ce putea fi ridÎCat până la jumătatea
recoltei, etc.); după jurisdicţie ( civilă - Kanun, - sau religioasă
- Şeriat-); după' administraţie (a fis\?ului, sau a ministerului
Evka./-uri!or), şi după alte distincţiuni, Toat'e însă, fără deosebire,
cu men\ipnea categoriei lor, sunt înscrise în registrele Arhivei
imperiale - Defterhane - purtând fiecare în frunte sigiliul Sul
tanului domnitor � tugra - şi ordinul imperial de deschidere' -izatihumaiun,..:._fără ca vreo îndreptate să se facă în ele altfel
decât în_virtu�ea urrei deciziuni imperiale-firman, .:_-.transcrisă 
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în întregime, şi fără ca înscrierea în falş să fie admisibilă, simpla 
inscripţiune. făcând deplină dovadă a conţinutului. 

Votn observa, de altminteri, dela început, că din punctul 
de vedere al chestiunei ce ne preocupă nu toate categoriile de 
ierenud, pe care codul proprietătii fondare otoman le distinge, 
prezintă acelaş interes. Pamânturile „mirie" au, sub acest raport, 
o· însemnătate covârşitoare, ntt numai pentru că ele cuprind
locurile de cultură, izlazurile, pădurile şi 'toate domeniile ce 'nu
sunt proprietate privată şi nu au o destinaţie specială, - adecă .
cea mai mare parte a solului din întreg Imperiul otoman, - ci şi
pentru că, ( exceptând câteva mici proprietăţi „ vacuj", apar
ţinând unor geamii), toată proprietatea imobiliară rurală din 
Dobrogea-veche şi din Cadrilater era, sub domînaţiunea otomană, 
proprietate „mirie" - domeniul statului/ - şi ca atare a fost 
transmisă statului român şi celui bulgar. 

Caracteristica acestei categorii de terenuri, ( care la origină 
fuseseră proprietăţi private şi s'au încorporat domeniului public 
la epoca marilor cuceî-iri), este ,că nuda lor proprietate - «rak
kaba>> - aparţine fiscului şi numai dreptul de folosinţă parti- ' 
cu/arilor, prezentând astfel multe asemănări cu proprietatea 
noastră emfiteotică sau embaticară. 

Detentorii de terenuri mirie plătesc fisc·utui, odată pentru 
totdeauna, o taxă - znuadjele,...:..:.... în schimbul unui titlu de de
tenţiune - tapil, - care le asigură· folosinţa, şî apoi, în fiecare 
an, dijmă din recoltă, de ordinar 1/10,; ei au obligaţiunea_ de a
cultivă pământul, sub sancţiunea de a-l pierde, dacă-l lasă ne
cultivat trei ani consecutivi, fără scuză !�gală. 

. Deşi nuda proprietate aparţine statului, totuşi detenţiun!a 
imobiliară mirie poate formă obiectul a diferite contracle şi chiar 
(lele de dispoziţie între detentori · şi t�rtiile persoane. E bin,e în

ţeles că, în acest din urmă caz, ceea ce se transmite prin vân
zare �· firagh - şi prin actele de ultimă voinţă· - intical �
nu e nuda proprietate, care este şi rămâne extra commercium, 
ci numai dreptul de folosinţă: o aplicaţiune . a principiului că 
nimeni nu poate trece altuia mai multe drepturi decât are el 
insu şi. 

Să ,ţ9ăugăm că pe terenurile mirie se pot altoi drepturi 
de proprietate absolută - miilk-:-- (cum sunt arborii, plantaţiile, 
construcţiunile, etc.) şi că dreptul de succesiune la aceste bu-

• 
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nuri, mme, şi -ehiar ordinea succesorală în privinta lor, sunt Îl] 
chip deosebit reglementate de legea specială din 17 Muharem 
anul hegirei 1284. 

* 
* -,� 

Legiuirile otomane, cu toată inextricabiJ.a lor complicaţie, 
s;au menţinut şi apliccţt _în Dobrogea-veche trei ani şi jumătat_e 
după anexare, până_la 3 April 1882, când, p,romulgându.:'se legea 
pentru regularea proprietăţii rurale dobrogene, s'a stabilit, în 
chiar primul ei articol, principiul că pe viitor, «proprietatea din 
Dobroget de orice natură,• se dobândeşte, se conservă, se . 
transmite şi se pierde conform legilor în 1 vigoare în Roqiânia 
din stânga Dunării,;. _ ., 

Reforma înfăptuită Cl! leg.ea din 3 Ap.rilie 1882 e una din 
cele mai însemnate prin. consecinţele ei pentru desvoltarea eco
nomică, socială ş1 nat/anală a provin,ciei noastre transdunărene. 

Principiul ei fundam'ental putem spune că e unul singur:· 
unificarea ,reginiului propriţtăţii dobrogene ca cel din restau 
fării, şi legiuitorii! şi guvernul român a11 ajuns .la acest rezultat 
cu respect�reâ tuturor drepturiloi· din trecut şi cu o largă în
ţelegere a rolului şi datoriei ce incumbă statului în raporturile 
sale cu cetăţeni-i. 

Toată econo'inia legii stă.în două măsuri, în jurul cărora 
se grupează celelalte dispozitiuni secundare: 

1. desfiinţarea «dijmei" prin răscumpărare, adică trnnsfqr
marea vechei detenţiunt „mirie" în proprietate absolută;· şi 

2. vinderea domeniilor statuiui, în condiţiuni avantajoase
pentru cumpără_tori, spre a se putea coloniza cu plugadprovincia 
pustiită de război. 

In fapt, iată cum 1s'a procedat: 
S'au vettficat: cu' registrele originale, vechile· titluri de de

tenţiune - tapii-urile - de o comisiune, la cafe s'a ataşat urn 
trir:iis_ al Ar_hivelor. imp_eria�ţ din Constantinopol, � detentorilor
can ş1-au pierdut titlunle h s'a permis să-şi, consbtue altele, cu ' 
martori, înaintea Tribunale lot; s'au comasat, apoi, vechile de_ 
tenţiuni, şj s'au delimitat perimetrele satelor, în pro.porţie cu 
populaţia lor, ţinându-se seamă şi de viitoarea lor extensiune 
şi adăugându-li-se, în aiceiaş proporţie, izlaz comunal şi pădure 
sau foc de plantaţie ; p� urmă, s'� procedat la parcelare, iridi·- · 

\ 
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vidmfizându-se lotul fiecărui titular, în suprafaţa -din titlul ve-
rificat şi admis ; şi în sfârşit s'a vândut, treptat-treptat, în loturi 
mic:i, ;până la 10 hectare, micilor plugari şi în loturi mari, până 
la 100 de hectare, celor cari puteau face o� cultură mai întinsă, 
- dându-se btdeauna preferinţă Dobrogenilor, fără, deosebire de

· naţionalitate, - domeniile · statului, compuse din tot restul fe
renuri1or de cultură şi de păşune, după deosebirea proprietăţilor
comunale şi individualizarea celor private .

. Astfel, Dobrogea-veche s'a putut repede coloniză, şi pă
mântul ei părăginit, devenit în cea mai mare parte proprietate
absobttă privată, a fost pus imediat în valoare de o populaţiune
harnică, întrepr·nzătoare şi doritoare de pr9gr-es.

Cu totul altfel s'a procedat în Bulgaria, care şi-a redot?ândit 
viai.a de stat şi şi-a alipit partea -de Miază-zi a Dobrogei la 
aceiaş epocă, ifrimind dela Turci proprietatea rurală în aceleaşi 
condiţiuni juridice ca şi noi. 

ln Bulgaria s'a legiferat mult, poate chiar p1!tea · mult, d<
1

r 
o rejarm(i. tn înţelesul adevărat al cuvântului, o reformă care să
schimbe ceva din vechea orgaqizare a· proprietăţii, nu s'a făcut,

Administraţia armatelor ruseşti de ocupaţiune a legiferat, 
şi dispoziţiunile ei figurează încă în fruntea tuturor colecţiilor 
de :legi fonciare bulgăreşti; Sobrania a legiferat şi ea; a legiferat · 
şi guvernul prin o serie de ucaz-uri, regttlainente şi circulări, 
care toate au în Bulgaria putere de lege. Dar toată această 
lungă serie dn dispoziţiuni. legislative lasă neatinsă condiţiunea 
juridică a proprietăţii, considerată în însăş concepţia ei. Chiar 
legea din 3 lanuarie 1893, prin care se decide înlocuirea vechilor 
titluri turceşti cu titluri în limba bulgară, şi legea ·din 18 Mai 

• 1901, prin care se înlocueşte dijma în natură cu un impozit
special, sunt nişte simple măsuri fiscale, întru cât titlurile bul
găreşti confj;!ră aceleaşi drepturi ca şi tapa-urile turceşti, iar

_ dijma tot dijmă rămâne, fie că . se percepe în natură, fie că se 
percepe ca impozit bănesc. 

Aceasta fiind starea legislaţiunii fondare în Bulgaria, re
zultă că terenurile de arătură, izlazurile, ·pădurlle, etc., care 

--<;onstituesc marea majoritate a solului din :regatul vecin, au 
rămas pân,ă tn ziua de astăzi · tot ceea ce au fost sub Turci: 
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terenuri mirie, aparţinând, ca nudă proprietate, în perpetuitate, 
statului, şi numai ca drept de folosinţă particularilor. 

Acest caracter al proprietăţii rurale din Bulgaria, - asupra 
căruia nu putem atrage îndeajuns atenţiunea,-a fost recunoscut 
şi de jurisprudenta bulgară. Curtea de Casaţie din Sofia. d. ex., 
prin decizia No. 322 din 7 Septembrie 1890, stabileşte, în con
siderente formale, că proprietatea ,rurală din Bulgaria păstrează· 
organizaţia şi caracterul ei originar de proorietate „mirie" din 
legislaţia turcească. Din contră, în Rumelia-orientală ·detenţiunea 
imobiliară mirie a fost transformată în proprietate absolută millk,. 
printr'o decizie specială a sultanului Abdul Hamid din 15 iulie 
1885; şi _aceiaşi Curte de Casaţie din Sofia, prin o altă decizie,. 
cu No. 346, din 13 Noembrie 1891, constată faptul, arătând că 
renunţarea sultanului la drepturile statului profită numai „ce
tăţenilor liberaţi" 1 din Rumelia-orientală, nu şi celor din Bul-
garia propriu-zisă, deoarece - accentuiază menţionata decizie -
aci nu s' a schimbat nimic din vechile condiţiuni .şi proprietatea· 
rurală continuă să-şi pij.streze caracterul ei, ,,mirie", din trecut .. 

In primăvara anului 1914, prin legea organică din 1 ApMI,. 
legiuitorul nostru a căutat să schfmbe această condiţie juridică 
a proprietăţii în partea Cadrilatţrului anexată la 1913, condu
cându-se de normele de care s'a condus legiuitor�t!, din 1882, 
pentru Dobrogea-veche, tn scopul de a ajunge La acelaş regim· 
fonciar fn tot cuprinsul ţării; dar evenimentele ce s'au desfă-
şurat de atunci încoace n'au permis punerea în aplicare .'I legii. 
în această privinţă. 

Regularea chestiunii proprietăţii imobiliare rurale în Do-
brogea-nouă ar fi trebuit să înceapă cu verificarea vechilor tit
luri de detenţiune; Dacă aceasta s'ar fi putut face, s'ar fi văzut 
ce suprafeţe se deţin de Bulgari prin uzurpări abuzive şi prin 
spoliaţiunea vechilor detentori turci. nevoiţi să-şi ia lumea în 
cap şi să emigreze, părăsindu-şi pământurile şi căminurile, de 
răul prigonirilor la care erau expuşi din partea autorită{ilor · 
onorabililor colonişti tăbărâţi _din Balcani în Cadril_atei- după 
1878. ln darea sa de seamă asupra judeţului Caliacra pe anul 
1915, prefectul O. Georgescu (p. 62) dă în această privintă: 
exemplul tipic al fraţilor Cosjoff din Poiraz, comuna Pcelarovo,. 
«cari, prin violentă, în urma constituirii statului bulgar, au des-
fiinţat satul populat de Arabi, au acaparat vatra satului,. tot •
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bozluc-ul si orice alte terenuri lihere ale statului, astfel că astăzi 
stăpân�sc ·peste 2000 ha., pe când, după toate actele bulgăreşti 

. de impuneri şi după toate registrele de· prnprietate, nu t�eb�e 
să aibă. în stăpânire decât maximum 759 ha>. 

* * 

.,. 

D'upă aceste fămu_rirl, revenim 1a întrebarea : cui şi în ee

proporţie aparţine, ca propr�etate privată,, solul Dobrogei ? 
Dacă în privinţă Cadrilaterului e tu neputinţă să dăm deo-

\ camdată un răspuns, pentru motivele 1rtai s11s expuse, nu rămâne
mai puţin interesant să se c11noască întindţrea proprietăţei pri-
vate din Dobrogea-veche, chipul, cum e împărţită ş.i proporţia
în care se stăpâneşte de locuitorii ei, conside,raţi din punctul de 
vegei;e. al naţionalităţH lor de origină, - îp ·special I de Români 
şi de Bulgari. · 

fqtă câteva, cifre în această privinţă : ., .
In -1903 propriet�tea privată din bobr.ogea-veche era de 

615.821. ha., din ca,.re :. 431.862 în 'judeţul Constanţ;1 Ji 18"3.959
în judeţul Tulcea. '---- · 

Ea se împărţia, după întindere, în chipul următor: 
Iii 

., 
' Ju·o·EŢELE 

- SUPRA.FAŢA •DOBROGEA . 
¼

Constanţa �- T
,
ulcea 1, 

I " 

Dela O-· 10 ha. 103.603>' 128.490 
. 

232.093"' 
- 37 •• 

,. 10- 25 " „ 109.180 32.326 "t-41.506 22,9-
,, 25- 50 44.,176 15.652 59.828 . 9.1 
" 50-100. :· •. 33.959, 3.767 , 37.726- . 6,r 

Peste 100 " ,140.9# 3.724 144.668 23,5 
Total , . . 431.862 183.952 615.82) 100,9 

Cum nu exi'stă o limită hotărâtă şi în general admisă între 
· proprietatea mic;ă, __ mijlocie şi mare (ca variind d�tpă ţări; după

fertilitate;,? şi rendimentul solului; du_pă ceea ce legile dispun în
această privinţ.ă şi după alte .criterii), dacă. admitem pentru Do- .
brogea-veche ca proprietate mică, acea dela (;I la· 10 ha., ca pro- .
prîetate mijlotie acea dela 1 O la 100 de ha. şi ca proprietat�
.mare acea de peste 100 de ha., atunci proporţia dii1tre cele trei
iehui de ptopri tăţi ar -fi fost,'. la l 90�, ·următoar,ea:

\ 
';.I.I 

, I' 
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I PROPRIETATE 
jud. Constanţa Jud. Tulcea DOB ROGEA I 

li li Ha. °Io Ha. °Io Ha. O/o 

Mică' 103.603 16.91 128.490 20.71 232.093 37.Gt
Mijlocie 187.315 30.00 51.745 8-32 239.060 38.88 
Mare 140.944 . 22.99 3.724 0-01 144.668 23 .• � . Total 431.862 70.9.; 183.959 29.1)4 615.821 J\}(),oo 

' . 
' 

Cum se vede, proprietatea mică (37.02 °Io), proprietatea 
m!jlocie (38,ss °Io) şi proprietatea mare (23.50

°10) s'au desvoltat 
paralel şi armonic. 

In special proprietatea mijlocie trebue să 1fe reţie aten
ţiunea. Ea eră. la 1903 de 939.060 ha., reprezentând 38.sd 3/o din · 
totalul proprietăţii· private dobrogene, pe când în restul ţărei de 

abia ajungea proporţia de 4.,1 °Io! 
1-. Aceasta explică buna stare relativă a plugarilor din Do-

brogea, cum şi numeroasele lucrări de interes public, ca şcoli, 
biserici, primării, spitale, etc. ce s'au făcut aci, din iniţiativă
privată, în cursul celor 40 de ani de dorninaţiune românească. 

Daeă considerăm proprietatea dobrogeană din punctul de 
vedere al naţionalităţii de qrigină a proprietarilor, ea se stă
pânea, la 1903, în chipul şi în proporţiile specificate în t�bloul 
ce urmează : 

SUP RA FA Ţ A .... S TA P Â NIT A 
latlonalitatea 0-10 ha 10-100 ha. Peste 100 ha. 

I Dobroge:1 Pn,rtetarilor 
Constanta Tulcea Constanta Tulcea Constanţa Tulcea 

Români 61.138 42.000 152.672 19.432 115.849 1.696 39'2.787 
Bulgari 12.979 � 47.737 15.029 2f.515 , 11.497 1.197 109.954 
Musulmani 24.726 10.�53 14.669 4.612 4.724 300 59.284 
Ruf! {fi Lipoveni) 1.818 20 513 908 1.390 200 - 24.828

Germani 1.771 4.876 2.579 4.160 3.301 131 16.S18
Alte naţii 1.172 3.111 1.4.58 636 5.373 400 12.150

T otal 103.603 128.490 187.315 51.745 140.944 3.7241 615.821 

Cum se vede, Românii stăpâneau, în 1903, s uprafata de 
392.789 ha. din proprietatea privată dobrogeană, reprezentând 

� 63.8°
/o din suprafaţa ei totală, adecă.aproape două treimi, pe cân«;i 

l 

°Io 

63 .• 
17,9 

9 .• 
4.o
2.7 
2 .• 

100 •• 
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toţi conlocuitorii lor de alte origini, la un Ioc, stăpâneau restul 
de 223.034 ha., reprezentând 36. 2¼, adecă ceva mai mult decât 
o treime, iar Bulgarii 109.954 ha. sau 17.9°/o.

Proprietatea mijlocie, de 239.060 ha., - repetăm, cu deo
sebire interesantă în Dobrogea, - se posedă, după naţio.nalităţi, 
în chipul următor: 

Naţionalitatea 
Proprietarilor 

Români
Bulgari 
Musulmani 
Ruşi (şi Lipov.)
Germani 
Alte naţii

Total 

SUPRAFAŢA PROPRIETATE! MIJLOCII 

3.767 239. 100.o

Românii singuri stăpâneau, adecă, 172.104 ha., proprietate 
mijlocie, sau 72 °Io, toate celelalte naţionalităţi laolaltă 66.956 ha.,

sau 28 °Io, iar Bulgarii 36.544 ha., adecă 15.,¾. 
Dacă acum vom raporta numănfi hectarelor stăpânite de 

fiecare J.!_aţionalitate, în 1903, la numărul de suflete cu care ele 
figurează în statistica aceluiaş an, pentru a vedea ce suprafaţă 
revine de suflet, vom ajunge la următorul rezultat: 

Proprietatea Proporţia I NAŢIONALITATEA ' Populaţia 
! H�. ! m.p. Ha. 
I 

m.p.

Români 145.228 392.787, - 2 7.046 
Bulgari 41.978 109.945 - 2 6.193 
Musulmani 35.964 35.964 - l 6.550 
Ruşi (şi Lipoveni) 31.119 31.119 - o 7.978 
Germani 8.210 8.210 - 2 0.483 

Şi din acest punct_ .de vedere, deci, Românii se găsiau în 
fruntea celorlalte naţionalităţi, cu 2 ha. 7046 m. p. de sutlet. /

In sfârşit, dacă vom apropia p,e Bulgari de Români, pentru 
a vedea cât stăpâneau fiecare ca mică, mijlocie şi mare pro
prietate, şi care e proporţia la sută a proprietăţii 1or în raport 
cu întreaga proprietate privată dobrogeană, iată rezultatul la 
care paralela ne... va duce: 
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I . 
I 

ROMANI BULGARI 
Proprietate =========n===j============I 

Constant Tulcea Total °Io Constant Tulcea I T�tal li¼
Mică 
Mijlocie 
Mare 

Total 

16.8 12.97 
27.� 15.02 
19.t 11.49 

63.8 

ln privinţa proprietătii mici, Bulgarii întrec, adecă, pe Ro
mâni, dată fiind proporţia lor numerică, dar în privinţa proprie
tăţii mijlocii 27.//o faţă de 6.1°/o) şi în privinta ·proprietăţii mari 
(19.//o faţă de 2.//o), deosebirea e mare în avantajul Românilor. 

* 

* * 

Dar datele din 1903 sunt cam vechi. De atunci încoace s'au 
petrecut fapte şi schimbări de care trebue să ţinem socoteală. 

Mai întâiu, statul a deposedat pe unii împroprietăriţi cari 
nu s'au aşezat efectiv la pământuri:e lor, sau n'a.u achitat, la 
termenele prescrise de lege, anuităţile preţului acelor pământuri; . 
în cele mai multe cazuri, însă, loturile celor deposedaţi pentru 
aceste motive au fost redate titularilor, de îndată ce se stabileau 
la pământ şi se aduceau la curent cu plata ratelor,. aşa încât 
împuţinarea proprietăţii mici prin deposedări e relativ. neîn
semnată. 

Pe de altă parte statul a făcut o �urnă de noui împroprie
tăriri de însurăţei, veterani şi plugari fără pământ, originari atât 
din Dobrogea, cât şi dfn România-veche. Chiar ·în anul wrmător 
(1904) el a împroprietărit 5950 de asem'enea familii (4.033 în 
jud. Constanţa 'şi 1.917 în jud. Tulcea), dintre care 5864-,-omâ
neşti şi numai restul de 86 de alte origini. 

Prin. înstrăinări în nici un caz proprietatea mică nu s'a 
putut împutina, de oarece loturile până 'la IO ha. sunt declarate 
prin lege inalienabile. 

Mulţi proprietari mici, însă, au devenit proprietari mijlocii, 
pentru că micul plugar dobrogean, în geneq1I muncitor şi econom, 
n'a pierdut nici o ocazie când putea să mai cumpere pământ, 
- câte hectare găsea de vânzare şi putea să cumpere, fie din
loturile mari, fie din pământurile cu tapu devenite proprietate

\ 

•
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absolută şi deci înstrăinabile, - adăugându-l la lotul mic de 
W ha. cu care a fost împroprietărit. 

In ce priveşte loturile mari, de 100 .ha.,1 statul, în ultimele 
două decenii, a suspendat vânzarea lor, rezervând dispon:ibilităţile 
exclusiv la ·împroprietărirea micilor plugari fără pământ. Proprie
tatea mare, aşa dar, n'a putut creşte prin cumpărări de teren 
dela stat, ci tot numai prin transacţiile şi mutaţiunile dintre par
ticulari, şi anume înglobând şi ea o parte din aceiaşi veche de-' 
tenţiune mirie, transfoi·mată în proprietate absolută, în acelaş 
timp, însă, ea s'a mai şi fragmentat prin moşteniri şi vânzări 
parţiale, 

Toate aceste schimbări şi prefaceri, • survenite prin jocul 
firesc al împrejurărilor, au profitat, cum vom vedea, proprietăţii 
mijlocii; care a crescut mereu, atingând proporţii ce în puţine 
ţări se întâlnesc şi ajungând să fie de aproape 1/i din suprafaţa 
totală a proprietăţii private d0 brogene. 

* * 
Recensământul general din 1905 găseşte proprietatea pri

vată din Dobrogea sporită cu 69,536 ha., atingând cifra de 
685.;357 ha. (faţă de 615.821, cât eră. cu d9i ani mai 'nainte; în 
1903), şi anume: _ ,

456.197 ha. în jud. Constanţa, - şi 
229.160 ,. ,. ,. Tulcea. 
Această proprietate -s.e_ descompunea, după suprafaţă, în 

ambele jude�e şi în toată Dobrogea, precum urmează: 

- -
JUDEŢEhE 

DOBROGEA 
PROPRIETATE Constanţa Tulcea 

Ha. °Io Ha. I O/o Ha. ¾ 

Mică 108.953 15.88 112.937 l6.47 221.890 32.35 
Mijlocie 207.666 30,ao 98.368 14,M 306.034 44,&); 
Mare· 139.578 20.86 17.855 2-ai 157.433 23,10 

Total 456.197 66,5, 229.160 3�•{6 685.357 mr:-
· -

Adec;1; proprietatea mică: 221.890 Iza. faţă de 232.093, cât 
fusese în 1903, proprietatea mijlocie : 306.034 faţă de 239.060, 
şi proprietatea mare: 157.433 faţă de 144.668. 

Şporul de 69.536 ha. ce semnalăm mai sus pentru aceşt 
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- -doi ani (24.371 fia. în jud. Constanţe şi 35,201 în jud. Tulcea)
nu profită, cum se vede, micii ,proprietăţi, pe care o ,găsim, _din
contra, împuţinată cu 10.203 ha., ci proprietăţii mijlocii, care se
prezintă cu un 'spor de �6.964 ha. şi prop�ietăţii mari, c11escută
şi ea cu 12.765 ha.

Oricât de probabile ,ar fi oarecare mici deosebiri de con
statări între prima stâtistică, ---: -administrativă, - şi cea de a
doua, - tiscală, - e in afară de orice. îndoială că cea mai mare
parte a acestui·,spor se explică ,Priij împrejur-Mile mai sus enu;:-.
'merate: împroprietăriri din no� ş(tt'.an'sferări de proprietate prin
acte de dl'spoziţie ş i  de ultimă voinţă între particu-lari .; iar ÎIT ce
priveşte creşterea atât de accentuaţă â proprietăţii mijloci!, ea
se explică prin faptul că, după cum âm mai spus, către acest
tip converg, în mersul lor evolutiv, şi proprietatea mică şi pro
prietatea mare într'o ţară. de plugarf harnici şi strângători, cari
iubesc pămăntuL şi"caută a şi-l procura...cu toate jertfele, pentru
a-,şi aplica apoi pe el munca lor rodnică şi-stăruitoare. Şi dovada
acestei afirmaţim:i stă în faptul că cea mai mare parte..a proprie
tăţii mijlocii e acea care trece peste 10 ha. şi ajunge la 50, iar
partea cea mai mică e acea ,care trece de 50 ha. şi merge până
la 100 : în. prima categorie se gă�iau proprietăţi în suprafafă de
264.756-·ha.' (175.148 în jud. Constanta şi 89.608 'în i?d· Tulcea),
far în a doua, proprietăţi în' suprafaţă numai de 41.278 ha.
32.Ş,!8 .în jud. Constanţa şi 8760 în jud. Tulcea).

* * 
Rec·ensământul din 1905 fiind o lucrare pur fiscala, care, consideră ·proprietatea. numai ca material impozabil, nu cuprinde 

- şi nu i se poate cere să Cliprindă, � date şi lămuriri în pri-
vinţa naţionalităţii de origină a proprietarilor; dar rezult�te!e pe
care le constată, din acest punct de vedere, statistica adminis
trativă din 1903 rămân ca baze serioase de judecată şi pentru

, viitor .. Trebue numai să ţinem seamă că schimbările ce au sur- , 
venit de atunci încoace, fie în Pfivinţa suprafeţe.i de pământ tre
cută din domeniul public în proprietatea privată, fie, în privfnta 
numărului de· proprietari ce s'au adăugat I� cei constataţi�atunci, 
au profitat mai cu seamă elementului românesc. 

N·u cităm cazuri, căci ar fi prea numeroase, fără a le pt1te·a 
menţiona pe toate, dar e notoriu că numai în c!Jrsul ·acestor 
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10-12 ani din urmă un însemnat număr de proprietăţi ruraie,
care au aparţinut străinilor de origină,· au trecut, prin mutaţiuni
voluntare, în stăpânirea Românilor, după cum iarăşi e notoriu
că. dacă, în primii ani după anexaţe, vechii detentori căutau
să-şi vândă pămâniurile cu câte 20-.30 · de lei. hectarul şi nu
găsiau cumpărători, acum, în cele din urmă plugarii români
ofereau câte 800-1000 9e lei pe hectar şi ·nu găsiau pămârit
de vânzare.

Ţinând Seamă de această constantă creştere _a proprietătii 
private din Dobrogra şi de progresiunea în car'e pwprietatea ro
mânească· a crescut în chip constant, putem afirma c-ă, în ajunul 
intrării noastre tn război, -proprietatea privată din Dobrogea 
era de peste 720.000 de hectare şi cii proporţia în' care o stă- · 
pâneau Românii era de 72-75 ½. 

1 _ 

• 

_ • 

· rn faţa acestei "situaţiuni de fapt. abia df1.că' mai simţim
nevoia să· ne întrebăm: Cine ar fi putut iace, ori, cum ar putea 
fi vreodată bulgăreasc'ă o ţară · al căreia sql se posedă de 
Români, tn proporţie .de trei pătrimi, · ca proprietate ,prii'ată 
absolută, pe care şi tratatele c-ele mai silnice şi mat neomeno se 
ffebuc să declare că o recunosc şi o respectă? I 

' l 
·, . ' 

' 

•. 

• 
f 

.. 

.•. 
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DOUA. nu1nm nno6RAflU fiJRMAnf IH DOBRD6fl 

Pţima, ,şi ce,a mai veche, s.e află în posesia D-lui Vlădo
fanu, secretarui primăriei . din Constanţa. Poartă titlul: «Ein
wohner Verzeichnis im Bereich der Deutschen �tappen-Ver·
waltu.tng in der

0
Dobrudscha-� riach dem Stan.de vom 1.5 Mai 1917•=.

Statistica locuitorilor qin zona administraţiei etapelor. germane
-dlîn Dobrogea, după situaţia din 15 Mai 1917. E o cpp-ie în ma
nusc1ls, şl cuprinde, pe şast coloane, cifrele globale ale naţio
n.,allitătilor din cele sase subdiviziuni administrative ale etapelor , ·

� b , • " '.\.; ' 

- _ germ9ne. O reproducem întocmai 'după original, respectând or-
dinea in care. au fost înşirate 'ctifetitele neam1.fri - s'ar putea '
numi. ordine de preferinţă, sau de simpatie, - şi adăugând doar
1:otahtrile:- de sub coloane:

. li�. �
-

I �1�i l: Bulgari I Turci I Românii Alţii .1 Localitarea Ruşi Total
I 

Il Constanţa · 1503 15151101.80 9457 1) ,5161 2937 26708 
2 M.edjidia 1528 311 · 9299 19171 6 1149 31464 
3· Cara�Omer 555 697 7125 6896 21 , .94 15388 
4 Cuzgutt 9 7218 4907 19110 6 914 32164 
5 Cogealac 1738 18243 813 '2448 3932 742 27916 
6 Hârşova ( 926 2142 30908 1584, 122 35682 

. Total 5333 28910 35066 87990 6065 . 5998 169322 
1\ 1· 

l) Dup� statistica noastră din 1 Ian. 1913, numai în oraşul Con
stalllţa trăi�u 15.663 Români J Iar statistica germană găseşte pentru ac�t 

- oraş şi alte 31 sate dlnprejur, cari sunt s0cotite în sµbzona de eta_pe 
Constanţa, abia 9457 ! De aci ne putemf'da seama ce exod grozav însoţit
de mortalitate a îndurat martira populaţie românească în grozava iarnă. 
:a anului 1916!-

•
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In ordinea însemnătăţii lor numerice, prin urmare, naţfo_..!.. 
:ialttăfile se clasifică astfel, după ac.est tabfou: 

I Români : 87.990 sau 51.97 °/6 (majoritate absolută), 
II Turci-Tătari:· 35.066 sau 20.71 °�· f 

III Bulgari " : 28.910 sau 17;00 °Îo 
IV Ruşi 6.065 sau 3.65¼ 

' I 

V termani 5.333 sau 3.15 °lo 
VI Alţii 5.958 sau 3.520/o .. , 

A doua statistică,'aceasta tipărită· într'o broş_ură de.opt p�
gm1, chprinde rezultatele recensă1'nfrntului dela 15 februarie: 
1918· şi poartă titlul: «Einwohner-Verzeichnfa- jm Bereich der
Deutschen Etappen Verwaltung in der Dobrudsch,a, ,nach dem, . 
Stan.de vom ·15 Februar 1918·». Un exempiar se află -în posesia 
d-lui loo,ot. Cagin dela baza militară franceză - din · Constanţa ...

Pe. prima pagină se dă un ţablQu statistic rezumativ, ca şi 
cel clin manuscrisul mai sus ,pomenit, însă· cu oare care dife
renţe de cifre, i�r pJ celelaJte. pagi�i se .dă st-atistica naţi@nali-

► tăţilor pe sate. Broşâra aceasta ne pupe astfel 'în măsură a cu--
. noaşte' pe deoparte întinderea teritorială a· zone1 etapelor ger
mane în Dobrogea, iar de alta· ne dă posibilitatea a trage oare,
care concluzii, Ia cafe ne silesc, cifrele, prin comparaţie cJt ul,.. -
tin1a noastră statistică de la 1 lan. st. n. 1913. 

' · , · 
Admin1straţia epapelor. germane cuprindea întreg jtideţut 

Constanţa, plus o parte ·din sudul j.ud. Tulcea până· la o lfo'ie 
intre Dună.re şi Iacul Ra�im, ca�e ar trece i!Jlediat I syre nord_ 
de satele:· 0strQv, Aigâr-Amet, _Orumbei, 'Topolog, Baş-Punar •. 
Slava-Rusească, Caugagia, Canl�-Bugeac, Paşa-CâşJa şi Jurilovca •.. 
La nord cţe această linie, până în Dunăre, adm111istrau etapele 
bulgare.- Criteriul după care s'a făcut această divjziune, precum 

• şi st,tbdiviziunile ce ni le ,arată statistica germană, e,ste de ria
ţură eco110mică şi nu ţine seaniă' de îm:păr,irile, · noastre ,admi-
nistrative. · · ' · · 

Iată şi t;:ibloul rezumatiy . .ţi recensământului · cţin 15 Fe;.__ 
bruar 1918.

\. 

, ' 

.i 
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le, I , Loca;itatea I
I

1 Constanţa
2 Medjidia, 
3 Cara-Omer 
4 Cuzgun 
5 Cogelac 
6 Hârşo-Va

Total 

Ger- I mani Bulgari 

1502 1525
1559 249
609 62'8
12 7814

1727 18092
21 850

5430 29158 

62. 

Tmci 

9536 
5310
.6175
'5398

825
1708

29452 

Românii Ruşi I AlJii. I Total 
I 

-

85861 731 3450 -25330 
-23152 8' 538 31316 

9735 20 685 17852 
19612 I 319 33156 
3040 4031 1166 28881 

21905 1163 682 26329 
86030 59541 .6840 162Ş64

Să comparăm acum statistica din 15 Mai 1917 cu aceea 
din 15 Februar 1918 şi să însemnăm diferentele, în plus sau în 
minus, _ale cifrelor fie cărei 'naţionalităţi. Obţinem rezultatul ur
,mător: 

Io. I Localitatea 

-
I Constanţa
2 Megidia 
3 Cara-Omer 

Cuzgun 
Cogelac 

6 Hârşova
Total 

I Ger I I ' j I
,, mani f 

Bulgarii Turd 
I 

�omânil 

-1 + 10 -1244 - 871
+31 ,- 62 -3489 +3981
+54 - 69 - 950 +2839

+3 +596 + 491 + 502
-11 -151 + 12 +

�
592

+21 - 76 - 434 _.., 003
+97 +248 -5614 -196lJ

Ru�i I Alţii 1 Total 

+215 +513 •-1378
+ 2 -611 - 148
- 1 +591 +2464 
- 5 -595 -\-J 992 
+ 99 +424 + 965 
·-421 + 56 ,_9353,
�11'1 +882' -6458 

Presupunând că ambele statistici sunt 1deopotrivă de rigu
ros făcute, tabloul No. III ne duce la următoarele concluzii: 1) 
mai întâi. observăm ln inte;11alul de numai nouă luni de la un � -oii 

recensământ la altul, o scădere a populaţiunii întregii zone a 
etapelor germane, de 15458 sut1ete, adică de aproape 4°1o. ceea 
ce este surprinzător de mult, 2) Dacă cercetăm cifrele pe n.a
jionalităţi, vedem o creştere numai la Germani, Bulgari şi Alţii, 
între cari se cupl'ind, de sigur, mulţi Evrei în primul rând ; pe 
când la Români, -la Ruşi şi ma.i ales la Turci - ·spre mirarea 

· noastră - o însemdtă scădere. 3) La Germani şi Bulgari plu
surile. prea mari s'ar explica, după anumite informaţii ce le a
vem, prin întoatcerea prizonierilor, dezertori din' qtmata noastră ;
la Români, prin întoarcerea la cămin a unei părţi din pop1,1laţia
refugiată în Muntenia. nu însă şi îo Moldova şi Basarabia. Mt-
nusul îngrozitqr de· 9003 suflete de Români din zona 

I 
Hâ:rşo.veir 

•
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cea mai românească regiunei a Dobrogei, din Jip·să de ştiri mai 
precise, de-o camdată nu ni-I puteJn explica. 

Un minus neexplicabil de 871 suflete româneşti se vede 
şi in zona Constanţei; pe când în zona Megidiei, Cara Omeru
lui, Cuzgunului şi Cqgelacului s'au întors la vetrele lor, după 
15 Mai 1917 şi înainte.de 15 Februarie 19f8, în total 7914Ro
mâni '). La Tutci, lipsa celor 5614 suflete ·nu are 1altă explicare 
de cât emigrarea, care s'a continuat şi se continuă şi după ple
carea Germanilor : Aceşti musulmani se elimină de la sine pe 
încetul din cuprinsul ţăfii noastre, fie prin emigrare, fle prin na
talitate slabăi 

Să compârăm acum datele statistice germ,,ute cu acelea ale 
recensământului românesc de Ia 1 lan. 1913, fiindcă• o statistică 
mai nouă a populaţinnii Dobrogei nu avem. Aceasţă comparaţie 
ne va ajuţa să cunoaştem cifrele minime ale refngiaţilor dobro- · 
geni şi să ne facem o idee şi asupra proporţiei în· care pro
vincia noastră a fost ·părăsită de locuitorii' ei, în primul ri:nd de 
Români. O cţrcetare de asemeQea natură poate avea şi o însem
nătate istorică. Este evident că vom face comparaţia numai pen
tru acea parte din Dobrogea, cât a tosţ admini�trată -de etapele 
germane. 

'

I

r 

I 
După recensă-

1 
După recensă- I 

!
' Naţionalităţile mântui român mantul genhan 

I 
Diferenţa 

, dela I lan. 1913 din 15 Mai 1,917 

Români 
Bulgari 
Turci-Tătari
Ruşi 
Germani 

147042 
27123 
36099 
7190 
5840 

13737 

87990 
28910 
35066 

6065 
5333' 
5958 

-59052
+ 1787
- 1033
- 1125 
- 507

- 1179

,, 

-! Alţii. Total _237031 169�2 -67709

- I. , • I 

I) D--1 St. Romanski. profesor universitar bulgar, în articolul său·
,,Caracterul etnografic al Dobrngei" din volum.ul „Die Dobrudscha", So
fia U918 scrie.: ,,ln Dobrogea de nord (adLcă cea veche),">CU toate înlesni„ 
rlie posibile, pe care adminisfraţia etapelor germâne le-a făcut refugia„ 
ţilon' ca să se întoarcă la căminurile -'lor, nu s'au găsit mai mult de 40.ooo· 
Români" (p. 111). Ori, noi vedem că numai în zona etapelor germane s'au 
numărat la 15 Mai 1917: 87.990' Româ,ni, iar în 15 F'.ebr. 1918: 86.030. 
Deci: nici 40.000 şi nici înlesniri făcute de etapele germane, că.ci la a 
dotila statistică găsim un minus cfe 1960 suflete ! O aşa bună credinţă, 
soră cu şarlatania, numai la un profesor univerşitar bulgar se pc,ate în·· 
tâlni J Ne [OUtem 1nchipui dar ce jale şi ce pustiu va fi fost în zona de
exter11i11are a etapelor bulgare. 

•
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Prin urmare, din cel putin 237.031 locuitori - în ajunui
. războiului erau, de sigur, mult mai mulţi, - teritoriul în 1chesti
une rămâne nuniai cu l 69.322, ceea ce repi-ezintă 1111 minus de 
67.709 suflete, sau 28-29¼, adecă mai m'ult. de cât un sfert 
din popuiaţie. -. , . , 

La--Români �iferertţa es-te impresionantă l Din 147.042, ei 
rămân abia 87.990, adică se împuţinează cu minimum 59.052 su
flete! O pierdere considerabilă de 400/o din 1'otalul lor ; o cifră. 
superioară întregii populaţii bulgăreşti a Dobrogii, care în 1912 
abia atingea 51.149 locnitori ! Această diferenţă \considerabilă se 
explică în primul rând prin refugiui populaţiei peste Dunăre
din faţa unui inamic sălbaţic, dar, într'o oare_ care măsură, şi 
prin lipsa elementelor mobilizatf pt'ecum şi prin masacrele făp-·
tulte de Bulgari. 

· · 

La Ruşi şi la «Alţii», intre cari· numărăm . pe Greci., Ar
meni, etc., _._____ deci neamud ce nveau să se teamă şi el . .e de Bul
gari, Turci sau Germani, ---:- diferenţa e mai mate', cam de cinci 
ori cât cifra mobilizaţilor : cauza nu poate fi de cât r,efugittl 
peste Dunăre. La Germani diferenţa• e aproape normală s ·cam 
lO°lo din numărul lor : mobilizatii. La Turci şi Tătari ea este
prea mică1 .abia de 1033, câQd difereJ1Ja, normală ar trebui să fie. · 
de 3500--3600 ! De·_bun� seamă, nu toţi musulmanii şi-a,u făcut 
datoria cu credinţa către ţară. La B.ulgari î11să -- caz unic -'
nn qumai că nu-se observă n'ici o lipsă, ·dar încă apare şi un 
spor de pop.ulaţie � poate spornl de element •mobUizabil între 
1912-1916,' - ceea ce arată h„ rece�sărnântut' german din 15, 
Mai 1917 a putut înregistra mai pe· toţi cetăţe1\H români de limbă 
bulgară din Dobrogea, ca1·i, dezertând de la ·datoria lor de os
taşi, s'au întors la, tihna vetrelor lor�_ Să ne servească ·şi a
ceasta la anumite convingeri. De altfel concluziile ce le-am tras. 
numai din considerarea statisticilor, se coro

1

borează admirabil cu 
mărturiile ce ne-au ajuns la cunoştinţă p( alte căi. 

Să comparăm, în fine: procentele la �sută ale fiecăr.ei naţio
nalităţi faţă de !otalul populaţiunii, ,atâţ după statistica n9astră , 
din 1912, cât şi după cea germană din" 1.5, Mai 1917., Evident 
că şi aci proce�tele privesc numai populaţi� din zona etapeloi-
germane. 

\. 
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Naţionalităţile- I La 1 Ia- I 
j nuarie 1913 

Români 62,030fo 
Tnrci·Tătari I 15,23¾ 
Bulgari 

I 

11,440/0 
1Ruş; 3,03°/.0 

Germani 2,46¾ 
Alţii 5,81°/q 

·'

La 15 Mai r Difer�nţa 1911 
I 

51,97% -i0,06¼
20,71¾ + 5,48¾
17,00o,/ 0 + 5,5.6¾
3,65¼ + 0,fj2°1o
3,15¾ + 0,69¼
3,52 - 2,2'fl/0 

" 

I 

· Acest tablou întăreşte şi mai mult co_ncl4ziile 11oasţre de
mai sus. 

Lăsăm c}cum să urmeze statistica pe sate 1) a diverselor 
naţionalităţi din zona etapelor germane din Dobrogea şi pro
mitem a o completa mai târziu cu recensământul făcut de Bul
gari în zona etapelor lor, - care. cuprindea, după cum s'a,mai 
spus, numai nordul -Judeţului Tulcea, fără Deltă _- dacă 'Stăru
inţele noastre. de a obţine o asemenea statistică, vor fi încunu
nate de succes. 

Einwohner-Verzeichnis im Bereich der 
Deutschen Etappenverwaltung · in der Dobrudscha 

nach den Stande vom 15 Febr. 1118. 

III . 

la. r
I Ger• I TÎlrCi I Romanii , ·I Alţii I Locali ta te-a I mani Bulgari Ruşi 

I
Total 

o 

3450 1 Constanţa ·, 1502 1525 9536 8586 731 25330 
2 Megidia 1559 249 5810 23152 g 538 31316 
3 Cara-Omer 609 628 6175 9735 20 685 17852 

,4 Cuzgun 12 7814 5398 19612 ] 319 33156 
5 Cogelac 1727 18092 -825 304( 4031 1161: 28881 
6 Hârşova 21 850 1708 21905 li� 682, 26329 

To tar "sITci 29158 29452 86030. 5954 6800 162864 
11 

' '1f

-

l) După această statistică se poate determin;i Jşor· pe o hartă cele
şase subdiv'iziuni de etape germane. 
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No
. I 

I 
2
3
4 

5 

6 
7 
8 

9 
10
11 
12 
13
14
15
16
17

' 18
19
20
21
22
23 
24 
25
26 
27 
28
29
30
31
32

1 
2 

3
4
5
6
7
8
9 

10
11 
12 
13
14

15 

i 
! . 
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CONSTANŢA 

LOCALITATEA 

Constanţa şi dep, 
Vrile Noi 
Azigea 
Lasmahale 
Hasiduluc 
Techirghiol 
Tuzla 
Mangea-p [!na r 
Hasancea 
Omurcea 
Hor-ozlar 
Topraisar 
Muratanul mic 
Musurat 
Uzumlar 
Enge-Mahale 
Os111anfacâ 
Ebechioi 
Abdulah 
Mahometcea 
Murata.nul mare 
Cogealia 
Caracoium 
Canara 
Cicrâcci i 

Mamaia 
Palasul Mare 
Murfatlar 
Ala cap .. 
Caratai 
Chiostel 
Nazarcea 

Total 

r 

Ali bei-Ceair 
Endec-cara-chioi 
Satu-Nou 
Docuz-ol 
Celebi-chioi 
Idris Cuiusu 
Mamut-Cuiusu 
Seimenii-mici 
Seimenii-mari 
Boascic 
Ştefan-cel-Mare 
Geabacu 
Fas;ria 
Azizia 

t� Carab,lc lt . ij, , ... 

Germani I Buloari
523 1031
132 3 
- 19 
- 5 

I 
I 

6 

82 26 
6 321 

173 -
- 1 
- -

- I
4 18 

- -

1 -
- -

I -
- 22
17 5
- -
- -
- 7

307 2
1 -

- 24 
- -
21 -2

119 1 
7 4 

97 14 
1 10 

. 1 3 
1 -

1502 1525 

a 

Tur�i . , Români I 
2666 51291 - 55 I 171 7 
112 n l 
198 I 162 
477 71 I

301 f 1:� :
1 17 i 

398 31 
35s I

74 I 

47 i 123 :·
629 I 232 I 168 9 

408 181 I 
221 -

133 212
198 495
160 20
62 112 

199 I 11.
129 I 5 
281 195 
55 I -

266 i 269 
-I 214 
26 44

278 29
401 343
165 55
581 26
267 274
180 161

9531 8586 

M EG I DIA 

I 
154 

306 110 

380
9 261 812

560 
i49 88 

-1 31 362 442
711

.._- 752
924 
174 
136 

280 
261
47! 

nu,i

57 
-

-
--
-
-
6

-
-

4 
-
-
-

-

-
-
-__ ,
-
-

27.
573 
11 
-

9
-
18 
-
-

-
26 

73 

-

I Diver,1 I TOTAL 

3183 12589
10 207
7 204
2 136 
8 375 

17 673 
2 643 

- 197 
32 462
11 . 4432 177
26 909 

6 183 

4 594 
- 221 

I , 347
16 731

- 2 204
- 174
-· 210
7 148 
4 816 

- 629 
43 613
- 214

9 111 

8 435 
37 81(l 
3 334 
5 623
l 546
4 372

3450 25330 

164 
2 418 

380 
9 109! 

560 
237 

� 837 
711 
752
924 
]74 

136 

280 
5 266 

471 
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No. I ·1,ocAUTATEA JJserm_anl I Bulgari I Turci I Români I RHff I Diverşi [l TOTAL

. 

16 Chffoseler - - - 789 - - 189 
17 Cbertic-Punar - - - 250 - - 250 
18 Bes-aul - - 237 - - 237 
19 Becter - - - 92 - -' 92 
20 Terz.i-Veli - - - 82 - - 82 
21 Taş-Punar - - - 610 - - 611 
22 Cllior-Cişmea - - - 879 I 879 
23 Dorobanţul _, - - 718 - - 718 
24 Băltăgeşti - - - 570 - 1 571 
?� 

r 
243 .,::, Saragea - - - - 1 244 

26 Ghelengic - - - 471 - - 471 
27 Tcrtoman -- - - . 629 - - 629 
28 Derin-Chioi ..,- - - 158 - - 158 
29 Defcea - - - - ...,.... 6 221 
30 Pestera 7 - 221 1026 - - 1039 
31 .Kvrinez - - - 709 - - 709 
32 Rasova 6 7 - 1496 - 1509
33 Cochirleni - - 841 - - 841
34 Cobadin 384 - 131 550 - 3 1068
35 Caciamac 2 1· - 805 .. - - 80&
36 Cc,cargea - 2 ;35 3,20 - - 357
37 Cerna-V odă 15 91 826 1046 - 115, 2151
38 Cara-Murat 800 - 353 556 

illf' 
8 165 1737

39 Carol I - - 358 592 - 28 953
40 Pazarlia - - 21 382 - 3 387
41 BJulbiulul mic - - 288 384 - 4 672
42 IBiulbiulul mare - - 245- 253 - - 502
43. U!egidia - 107 - Hi73 - 20'l 3656

·44- Sorular 64 - 2272 21 - ,_ 85 
45 Ctiis.icci - I 269 - - 270 
46 Agemler - - - 250 - 65 3t!Î 
41 Osmancea �--

- - 2 637 - 36 675 
48 EclJ!,chio,i - - - 229 - - 229· 

Total 1559 249 5810 23152. 8 538 31316 

CARA-OM ER 
1 Car-a-Omer 243 442 686 
2 Canlâ-Cicur 294 7 301 
3 Daulu-chioi 74 590 664 
4 Mamuzlia 202 11 213 
5 Galfa-chloi / 6 470 2 478 
6 Docuzad 77 257 334 
1 Cerchez·chioi 4 688 692 
8 l-'lairan-chioi 7 712 2 721 
9 Oemircea. -,- 466 4o6 

HJ Cara-Aci 65 420 485 
H Schender 40 128 168 
12 Cavaclat" 2 7 119 755 .- 166 1049 
13 Ghiuvenlia 10 7 35 862 4 1018 
14 Enghez 4 203 183 390 
15 Bairam-dede 4 23 776 6[J7 23 1433 
16 Cazil-M.11r.at 3 571 574, 
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No. j LOCALITATEA j/s1r1111nll Bulgari I T.urcl I Ramlul I R••' j Dimfi• 11 TOTAL 

17 Baş-Punar - - 333 I - 18 I 352 
18 Cealmagea - I 63 22 - -I 86 

I 19 SarighiOI 304 - 182 33 - -1 519 
20 Ac-başi - - 186 - - 2! 188 
21 Chiragi - - 372 497 - I 870 
22 Valalâ - - 4 414 - - 418 
23 Hagilari - 466 2 - - 468 
24 Cadi-chioi - 3 88 81 - - 172 
25 Deli-Oruci - - 161 3 - I 164 
26 Hoş-cadân - - 43 - - =1 43 
27 Azaplar � 

- 758 9 -
__._ I 767 

28 Mustafa-Aci -
\ 

- 213 
I 

- ,_ I 273 
I 29 Erebiler - - 43 -

-1 43 
30 Cara-chioi - - 122 -

-

-=·. 122 
31 Amzacea - - 248 - - :) 253 
32 Mangalia 43 163 136 79 - 328 749 
33 Caracicula 36 123 120 299 16 33 657 
34 Copucci - 186 - 34 2 - 222 
35 llanlâc - 87 - 13 - 30. 130 
36 Tatlăgeacul mare - '

- 127 62 -- 3, I 192 
37 Tatlăgeacul mic - - 304 - - 24 ! 328 
33 Oheri.ngec 4 8 323 735 - 15 I IU8:5 
;{9 Ascilar - - 170 9 - -l 179 

Total . 629 628 6175 9735 20 68s I 17852' 

I' 

CUZGUN 
I Ostrov 2 35 23 2100 32 2192 
2 Almalâu 165 l 70 236 
3 Bugeac 76 6 395 477 
4 Ese-chioi 767 273 48 J088 
5 Gârliţa 1074 23 30 1127 
6 Galiţa· 439 13 l 454 
6 Canlia 1143 28 29 6 1206 
8 Pârjoaia 319 319 
9 Satu-Nou 748 748 

10 Coslugea 5 871 876 
11 Lipniţa 938 52 107 1098 
12 Cuiugiuc 635 230 50 2 917 
13 Garvan 347 137 263 3 750 
14 Veli-chioi 288 102 390 
15 Câşla 13 30 157 200 
16 Cara-Or.man 599 234 833 
17 Oltina 8 16 1761 8 1793 
18 Beilicul 18 1191 1209 
l9 Mârleanul 1310 ]310 
20 Ali man 801 802 
21 Vlah-chioi 507 507 
22 Arabagi 21 336 357 
23 Mulciova 548 252 800 
24 Pplucd 25 337 362 
25 Ba'c-Cuiusu 100 100 
26 Cuzgun I 5 33 506 12 557.
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27 Dernircea - - - 119 
28 Cara-Amat -

li 
- - 290 

• 29 'Baz.arghian - 2 61 531 
30 .Ciucur-1;:hioi - - I 251 -

31 Caranlâc - 9 57 588 
32 P;ua-chioi - 3

11 
21 7ff/ 

33 Ohi
1
urgea - 93 275 

34' Regep-Cuiusu - 314 398 304 
35 Calaigi -- - 4\3 92 
36 Teche-Oeresi - 8 273 217 
37 D'obrom. din vale 5, 669 567 172 
38 Dobrom. din deal - 219 170 452 
39 Teche-chioi - 1 388 300 
40 Asarlâc 369 42 -186
41 Enişeniia - 98 169 61
42 Nasfratin - 68 51 317
43 Adam-Clisi - 2 16 610
44 Cherin-Cuiusu 3 - 39 460
45 Urluia -· - - 373
46 lusuf-Punar - - 1- 182
47 Enigea - 19 , . 24 212
48 Ghiol-Punar - 352 ' 1 488
49 Borungea - - - 72

Total . '• 12 7814 53.<18' 19612 

COG,ELAC 

- I 

2
3
4
5
6
7
8
g

10'

' 11 

12 
·13
14 
i5 
16 
17 
18 
19 

20 

Gargalâcul mic 
,, mar�

Cara-harman 
Peletlia 
Traian 
Taşaul 
Palazul, mic
Cavargic 
Seremet 
Şahman 
Jurilofca 
Paşa-Câş la 
Canlâ-Bugeac 
Ciarnurlia de jos 
Principefe Niccilaţ
Casap-chioi 
Cara-Nasuf 
Duing( 
Sari-urt
Potur 

.21 . Salva Rusă ,c 
22 1-Beidaud 
23 Ciarnurlia de Sus 

=I 
681 85 
563 59 

�, 
157 81 91 
366 4 20Q 

115 . 38 64 47 
41 83 

204 
28 9 91 
1 l 

12 113 
812 126 
657 

" 
277 

1426 
�; 674 

166q 19 
1269 10 
851 15� 12 

1142 25' 
920 16 

210 
1396 
1324 2 

·! - 119=.l 93 383
_, 9 603
- - 25)
. ' ' 654-

I '
- - 839
- 103 474\ 
- - 1016
- - 505
- - , 498
- 17. 1330- 5 846 
- - 689 
- l 598 
- - 328 
- - 436 
- I 629 
- 1 503 
- 6 379 
- - 182 
- 18 273 
- ] 841 
- - 72 

I 319 33156 

-'to 777 
! �, 

622 
11 l 341

5, 58:l
- 115

•.---: r23 172. - 124
7 211

128
117 , 119 

2637 51 2812 
14 952 

· 169 lt03 
1 1489 
3 

1
702 

2 681

4 1283 
-, 1001 L 

15 
1167' 
952 

1173 588 1971 
2 ,6 1404 

64 1391 

, 
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No.,_ LOCALITATEA li Germanii Bulgari I lurci I Români I Ru,1 \ D1nr,1 ll TOTAL

I
I 24 Came112 

25 Cauga§ia
26' Eschi· aba 
27 Cail-Dere 
28 Testemel 
29 Altân-Tepe 
30 Tari-Verde 

,31 Cogelac 
32 lmam-Cişme 
33 Sari-Ghiol / 
34 Râmnicul de jos 
35 Râmnicul de sus 
36 Colllia 
37 Toxof 

Total 

H 

1 Aigâr-Amet 
2 Ali-facâ 
3 Balgiu 
4 Baş-Punar 
5 Calfa 
6 Cara-Pelit 
7 Casimcea 
8 Corugea 
9 Dăeni 

10 Doeran 
11 Făgăraşul Nou 
12 Gârliciul 
13 Hagi-Omer 
14 Haidar 
15 Mahometcea 
16 Ostrov· 
17 Rahman 
18 Ramazan•chioi 
19 Saraiu 
20 Topolog 
21 Orum-bei 
22 Hârşova 
23 Topal 
24 Ghizdăreşti 
25 Cala-chioi 
26 Cartai 
27 Dulgheru 
28 <;;aceamac 
29 Chiuciuc-chfoi 
30 Pantelimon 
31 Terzi-chioi 
32 Chirişlic 
33 Satu-nou 
34 Ciobanu 

- 572 -
- 323 -
- 345 -
- 16 -
- 150 60 
9 4 -

701 4 -
788 12 66 

- 1022 - -
- 884 -
- 516 -

' - - -
228 - -

- 220 38) 

- -

-
31
9

296 
2

16
31 

269
32
25 

152
245 
27 
77 

-
8 

-
-
-
-
4

11 
3
7

-
--
-

/727 18092 
ll 

825 3040 4031 

A R ş o VA' 

378 420
205 126 71 

118 
25 272 545 

6 330 
14 208 

282 797
513

59 5 1796 20 
511 
562 

-'- 1277 ' 
268 
272

� 95 
10 935 

2 ")- 501 
1 182 -, 
3 679- 4 1199 5 
4 30 417 2 

1 95 504 1113' 10 
1 24 3 1752 

18 577 
I -,f 87 
1 801 
] 744 
1 314 
3 88' 487 
2 3 868 \ 

1 5 280
I 115 158 15

'230 
7 1546 

27 
-
-

., I-
52 

109· ·-1
24 

? 

25 
21 I
-:1 
-ll-[! 

1166 !i 

I I 

-•f 

J! 
-I
11 
15 l
21 

37 

li 

1 

20-l
218 i1 

10 ,
67 
32 

5
2

->4 I 

{4 tf-·I
5 j 

_I
- - I

--!
I _, 

35 i 

. 599 
3:52
354
3B
264
1.38 
746 

iHO 
1059
941 
689 
245 
255
678

28881 

799 
4-02 

118 
351 
·3'7Q
222

l 091, 

528 
1-001 
511 
562 

1316 
268 

1215 

95 
957 
51)4

183
'702 

1426 
463 

1790-
1812 

600 

90 
836
760
3115
583 
873 
286
289 
230 

1589 
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,35 
36 

37 
38 

39 

40 

41 
42 

Cadi-Câşla 
Musiu 
Musiu-Bei 
Satis-chioi 
Erchesec 
Capugiu 
Tichileşti 
Siriu 

Total 

. . 

2 

l 

21 

71 

155 
192 44 

405 
1 78 564 

185 

89 334 
474 

.:.,'.�_· 42 66 

850 1708 21905 

-r-:-::--- ·, 

5 160 

2 238 

405 

4 650 

54 240 
25 448 

475 
9 117 

/163 682 26329 

C. BRi TESCU .

•
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UN DOCU,MENT 
, PRIVITOR LA 

fSTDRIA CULTURII ROMÂNUTI IH DOBR06EA lnAlttlE Df Aft.fXAU 

Se ştie partea pe care a avut-o elementul româ11esc - în 
special cel a ·delean - în colonizarea Dobrogei� înainte de răz
boiul din 1877. 

După o statistică întocmită de Ioan Ionescu de la Brad în 
1850 1), după Titrci, care numărau în Dobrogea 4800 familii, e
lementul -cel mai numeros erau Românii c'u 1656 familii, în timp 
ce Bulgarii· veniau în rândul al 4-:lea - după Tătari · (2225) -
cu 2214, familii. Probabil că la densitatea acestui element româ
nesc se gândeau exilaţii anului 1848, în frunte cu Ioan Ghica"' 

când după planurile aceluiaş Ioan Ionescu, tm agronom cu cu
noştinţe solide, proiectau înfiinţar,ea. de ferme model în Dobro-, 
gea2). Cum era şi firesc, populatia românească din Dobrogea îşi 
avea şcolile ei naţionale şi ar fi de ,cel mai mare [interes un 
. istoric al . acestor şcoli înainte de anexare. Ca o modestă con
tribuţie la acest capitol al culturii româneşti în ' Dobrogea, îm
părtăşesc în rândurile dţ mar jos . câteva Mti1e despre o carte 

- tipărită în 1874 de Constantin Petrescu, «institutorele şcoalei
române din Silistra» care profesă de 13· ani de zile misiunea. de
institutor la şcoala din SiJistra - din 1874, adică dela 1861.·

Cartea, un volumaş în 8° de 79 pagini, se păstrează în bi-
blioteca gţmnaziului «j� Maior.eseu» din Giurgiu şi are următo
rul titlu :

I) Publicată în »Excursion agricole dans la plaine de Dobrodja pai·
I. Ionesco, ancien eleve de Roville. Constantinople, 1�0". / 

1 
2) Vezi detalii în scrisori _inedite dela N. Bălcescu şi I. Ghica pu.bl.

de N., Cartojan. 
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ABECEDARU 

'TURCO-ROMÂNU 

DE 

CONSTANTIN PETRESCU 
lnslitutorele $cotei Române 

d'in 

SILISTRiA 

E:DITIUNEA ANTEIA 

Preciului (sic) este de 2 Lei 110ui -

RUSTCIUK. 

Imprimeria Provinciei· Danubiului 
1874. 

Cartea ar{! 3 prefeţe: prima către Mitrop�litul Grigore Al 
Duros!olului, a doua în care autorul îşi lămureşte scopul şi a
·trei-a către Românii din Turcia. lată cuprinsul acestOI'' prefeţţ':

l. 

Pre Erninenţiei Selle 
.1\,litropolitului Durostolo-Cervenskii Domnului I Domn 

_GRIGORE 

, 
Pre Eminentului meu Sţăpînu I 

Providinţa, quare supraveghiază asupra creaţiuniloru s�lle, 
ne a trimisu în per's6na Eminenţiei Vostre, uirn salvatoru, unu

adeveratu păstoru spirijualu şi -unu emininte allu .ginteloru que 
păstoriţi în �nta Vostră eparchiă. Paternele ' Vostre solicitări, 

) 

,iubirea de lumina, înveţiamîntului ·şi generositatea que. Ve carac- J , 
teriseză s'au manifestatu deja: totu poporulu, fâră disfincţiune, 

, ;(_ ·• s'.a convinsu de. aql!lestu addeveru. · 
Subsemnaţulu deră v.oin,au _a face tlll serviciu connaţiona- ' 

Jiloru mei din aceste părţi, prin aquestu opusculu; şi nedispu
nendu de 1nedil6cele necesarie, allergu cu respectu la paterna 
V6str� generosîţate rugând� ve qua se binevoiţi a : facilita im
primarea lui. Prin aquesta, Pre -Eminentulu ·meu Ştăpînu, veţi 

- face unµ bine neuitatu Romăniloru din Turcia a quăroru g,e
neraţiu'ni fiit6re ·vor sci se pre�iuescă lauda bilele V 6sţr� bine
faceri şi recunoscători fiindu, numele Eminenţi ei V 6s te (sis) va
remănea· nemiuitoriu între Românii din dire-pta Damtbi.ului..

'
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Priimiti, Pre Eminentulu meu Stapînu, certitudinea b�ltei 
stime şi perfectei consideraţiuni que cu recunoscinţă 

Ve conservă 

Allu Pre Eminenţiei V 6stre pre plecatu s-:;;rvu 

CONST. PETRESCU 
Silistria, 1874, Marte în 30. 

Mitropolitul Grigore că�ui_a îi închină întâia prefaţâ Con
stantin Petrescu eri{, după mărturia d-lui N. Droc-Bard,rnu, 
român transilvănean : Mitropolitul Grigore este român trJ:1sil
vănean, aceasta mi-a declarat-o personal. 

Acest adevărat pastor ne ajută foarte mult, probă estl că 
contra tuturor preoţilor bulgari în Silistra a făcut protopop pe 
părinele Zaharia preot român şi vice-preşedinte al SociettWi Ro
mâne de cultură' din Silistra. 

Această Societate de Cnitură s'a înfiinţat în legătură cu 
ş.coala şi propaganda românească în 1871 şi dăinuia încă în 1376 1).

II. 

P R_E FA(; A 

„Omulu trebue să flu utilu semeniioru 
·sei şi se lucre, cătu pot,, pentru îmbu
nătăţirea s6rtei loru".

Subsemnatulu de trei-spre-diece ani profesionându missâunea 
de institutore la scoală Română d'in Silistria şi vedendu, pirnmo 
că limba turcă, ca limbă a statului, este necesariă o�i-cărui Ro
mânu din drepta Danubiului, quari prin cun6scerea litteraturei 
-turce se potu apropia mai cu facilitate de autoritate, spre a-şi
spune păssurile selle şi a-şi apăra direpturile seu privilegieie pe
quari Marinimosulu nostru Imperatoru Sultan-Abdul-Azis a bine
voitu a le acorda suppuşiloru sei, fâră distincţiune de nationa
litate şi religiune: Secundo : că Românii din aqueste pârţi fiindu

1) Vezi Anuarul Gimnaziului „Jon Maiorescu" din Giurgiu, pe
anul 1912-1913 p. 62. Un raport adresat Domnitorului Carol I în 1876, 
\'lllie 12. 
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în contactu continuu cu Turcii asupra comerciului şi asupra bu
neloru relaţiuni, q·ue neaperatu trebue să durez.! între ei, me 
decisei prin debilele melle puteri, qua prin aquestu opussulu se 
facu un serviciu confraţilor mei Români din ctirepta Danubiului, 
quârora le si dedicu abecedarulu aquesta. 

Aşiu fl ·pre veselu vezen4u pe �onfraţii mei conlucrându la ' 
unu assemenea scopu, prin stăruirea de a familiârisa în scoli şi 
între generaţiunea română din aquesJe părţi, şi înveţămentulu 
'limbei,, farce; quare le va fi utilu·. 

- . 
1 

Autorulu 

Câtre Românii d'in direpta Danubiulul d'in Turcia. 

Amabilii mei confraţi! 

Inveţiăinîntulu limbeî materne Romîne ne este naturalmente 
. obligătoriu; pe-lengă aquestă insă avend'u în vedere element-ele 
cu quari trăimu în societate, şi mai cu semă limba şi literatura 
statului, trebue să ne impunem imperi6Sa detorie de a studia şi 
limba Turcă chiar prin scolile nostre naţionale: quoci O-vostră 
deja cun6sceţi câtu de simţită e necesitatea ei,. mai multu prin 
comune unde Românii nu ·sci'u pronuncia nici uă vorbă în 1imb'a 
turcă, şi quându ·au vre-uă necesitate suntu siliţi â se c_ăciuli 
chiar antagoniştiloru loru, spre a fi adjutaţi la pasurile, que altra
mfnte aru putea se şi le s�evîrşescă ei singuri. 

De şi acestu abecedaru nu p6te- correspunde la unfa înve-
. 

. , 

ţiămîntu satisfăcătoriu, totuşi jinîmea nostră :va putea se capete 
unu bunu începutu de citire şi vorbire, facilitându astfel com-
plectarea înveţiământului. --..._ 

Sperându deră, amabilii mei confraţi, que veţi binevoi a

priimi aquestu opusculu pe quare vi'lu dedicu spre semnu d.e 
frăţescă am6re que Ve conservu, Ve salutu şi suntu 

allu .D-V osfre 

confrate 

• Cot,tstantin Petres�u

lnstitutorelc Sc61ei Romr4nt din Silistrill. 

,, * 

După cum se poate vedea din unele particularităţi dialec
tale (se lucre, clirepta, direpturile) precum şi din latinismele stre-
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curate în textul prefeţelor (emininte, ginte,paterne,primo, secundo,
opusculu, altraminte,jinimea, amare, etc.), autorul acestui a�cedar, 
care de altfel mânueşte binişor limba literară a vremei, este de 
origine arde'leană. _ . 

Titlul de abecedar dat acestei lucrări· este .prea modest de 
oarece cartea în afară de «alphabetulu complectu» de <<tonarea 
r,caie!Qr>>, <<pi:onuntia, iitterelorm>, "exerciţii de sillabire» şi «de 
citire>> mai cuprinde şi o gramatică cu <<părţile. cuvintului>>, «va
riaţiune de numeru şi casu â substantivelor, adjectivelor şi pro
numeniloru» (decliriările), «conjugarea verbelor» 

1 
«pârţi invaria

bjle» şi s� încheie cu câteva bucăţi de lectură. 
N. CA'R.TOJAN 

(-

. ' 

\ 

'. 
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Fol�lor bulgăresc dobrogean 

' 

I 

li ' 

In 'vţderea propagandei pentru anexarea Dobrogei româ
neşti la Bulgaria, vec\nii noştri şi-au mobilizat toate inte1igenţele
lor mai răsărite, din toate specialităţile, şi au d�t la iveală în 
Sofia, anul trecut, un volu111ţ publicat în limba germană, «"'0ie� 
Dobrudsche,., asupra căruia vom reveni mai amănunţi±. ÎJJ JlU-
mărul viitor al revistei noastre. ,: 

Capitolul VII, despre 'folklorul bulgăresc din �fosta·� pro
vincie românească, aparţin� prof. Arnaţtdov. Aci ni sţ spune dt 

· «în ciuda' oprimării de 40 ani„ <şi a «.persecuţiei îndreptate în_
conira limbii şi sforţărilo( naţionale� al-e Bulgarilor, totuşi ac�ştia
�i-au păstrat un folkl�r viguros şi· nu l-au lăsat, pradă români-•.

zării. Din acest pun�t de vedere Dobrogea formează o unitate
cu -restu r Bulgariei, fiindcă şi aci' găsi1)1 ,aceleaşi, obiceiuri şi cre
dinţe, aceleaşi tradiiii şi câdtece, ,ace!aş port şi fel de viaţă ca
şi în restul ţaratului. Totuşi nu se obsei·vă adaugă el-sa :-·«în:
această margine nordică a bulgarisrnului tţp singur tip follkloris
tic, ci o încrucişare şi un ameste� de mai multe tipuri, după ori
ginea sateloP, de oarece, ,«esţe ştiut că în Dob1 ogea s'au aş�-
zat fugari şi emigranţi (Bulgari) djn diferite. părţi ale· Bulgariei_
nord-estice şi ale Traciei»; însă fil·adiţiile p

1
oetice şi portul tind

spre un tip mijlociu.
. - 'D. Arnaudov s� ocµpă aci numai de cţcea ramură de folk--

lor, care .i se pare mai il)lportantă pei1tru ştii,nţ,ă, anume•oie cân
tecele populare,; restul nu oferă nimÎ'c deosebit şi s� găseşte şi
în colecţiile de folklor din estul Bulgariei. Aşa d. ex. Buigatii
dobrogerti, originari din Tracia, au ,adus cu ei obiceiul măştilor
şi sărbătoarea «Kukeri», care· este «o rămăşită din cultul foi Dio
·nysos», necunos.cut la' băştinaşii din nordul Balcanilor; în timp
ce cântecele populare sunt «tradiţia cea mai scumpă a 'patriei-
primitive, inflorind în ·Dobrogea_ şi păstrându-se până astăzi,..
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lu timpul ocupaţiei bulgaro-germane, d. Arnaudov a cerce
tat aproape toate satele bulgăreşti şi a adunat cam 400 de ase
menea cântece, pe care le grupează în 4 categorii : a) cânte.ce 
de sărbători ; b) haiduceşti; c) .erotice; d) şi cântece în felul ba
ladelor sau nuvelelor, sau aşa nu:nite de «genre�. 

a) Stratul cel mai vechiu âe traditie poetică îl formează
cântecele de sărbători, fiindcă datează dii� vremea contopirii cre
dinţei creştine, cu moştenirea păgD.nă. Interesant în eie este oare
care înrudire cu p:·odusele similare ucrainiene, de unde deduce 
că ar fi o moştenire comună dela vechii slavi. Din ele se pot 
vedea concepţiileasupra li.lmii. iactulu-i, raiului, concepţii religioase, 
economice şi sentim_entele de familie ale Bulgarilor. Se citează 
din ele două cântece din Cerna şi_ câte unul din Başchioi, Cam

ber ş'i Congaz. 
b) A doua categorie o formează cântecele haiducesti, în care

se vede «idealul naţional� al Bulgărilor subjugaţi (pentru a evita 
o confusie, adăugăm : de Turci) . .!;:Ie datează din sec. 17-19 şi.
zugrăvesc starea «Bulgariei» din acele timpnri întunecate şi grele.
EI� povestesc răscoalele· din Târnova şi Ciproveţ din sec. 16 şi.
17 până la marea răscoală din Aprilie i 876 şi dovedesc «inc,a
pacita tea Bulgarilor de a se acomoc.a cu jugul", «i1aj)oldul sta
tornic către iibertate>>. Acest sentiment capătă o expresie puter
nică în -Dobrogea românească», ma� ales �â la invitarea sa, pri
mele cântece ce i le spuneau cântăreţii, erau cele haiduceşti. Eroii
acestor balade sunt şefii dţ bandă precum : Nenciu, care apără
în codru d_rumul împărătesc (auzită în Cerna); Stoian, care prinde
un Paşă ce-i oprima neamul (auzită în, Başchioi); Stoico, celce
prinde pe Paşa din Slivcn (auzită în Nalbant); Garvan, care tri
mite pe tovarăşul său Mladencio la lambo! să cumpere pulbere,
dar e prins de Paşă; Dobri, haiducul din- munţii Rilo, spre Sofia
(auzită la Canlâ-Bugeac); Voina, o haiducă ce părăseşte ocupa
paţiile casnice pentru vitejie (auzită ia Beidaud). Pe când în Bul
garia aceste balade haiduceşti încep a se şterge din amintire, în
Dobrogea ele se păstrează «ca nişte vise pentru zile mai bune:. (?!)

De cât, avem de ob3ervat aci ca aceste balade nu's originare 
din Dobrogea; ele nu privesc nici pământul provinciei noastre, 
nici dominaţia sau jugul românesc, cnm ar zice d. Arnaudov mai 
cu drag, şi nici măcar împrejurările de viaţă din aceeaşi provin
cie sub stăpânirea turcească. Fară radăcini istorice în so-Iul do-
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bn,gcan, ,ele nu sunt decât o literatură de import, sosită odată 
cu bagajele emtgranţllor şi fugaril9r bulgari din munţii Balcani 
şi dlirj Tracia. 

b deosebire de baladele şi colindele româneşti dobrogene, 
aşa de frumoase în concepţiile lor_, aşa de poetice în expresia. 
lor şi aşa de istodce în conţinutul lor - căci ne vorbesc de 
vechi relaţii cu Tureii şi Frâncii chiar pe solul Dobrogii şi mai 
ales !a vadurile. Dunării şi Mării (într'un număr viitor vom �a 
un studiu asupra acestor opere populare româneşti), - prin 
turnare, în deosebire· de baladele noastre care sunt născute şi. 
crescute aci; deci sunt băştinaşe, baladele bulgare reprezintă un 
eleme:111 de imigrare târzie, sosit odată cti aceia cari le mai cântă. 

�) In categoria a treia se pun cântecele erotice. Fondul lor 
îl alcatuesc fapte de groază sau de admiraţie, simţiri mai deli
cate, tristeţe tăcută şi rare ori gluma. Ele-s opera fetelor, care 
le cântă în odaia de iucru sau pe ogoare. Ele sunt lipsite de 
erotism grosolan - scrie d-l Arnaudov - sunt pătrunse de o 
feciorelnică sfială şi diferă mult âe cântecele orăşeneşti bulgare, 
pseudo-populare, (am zice de mahala), născute . sub influenţa. 
t1.1rcească şi grecească şi care vădesc o stricăciune de moravuri• 
Se d2m două exemple culese din Casapchioi şi Hagilari. 

a) Vin apoi baladele populare care ne introduc într'o lume
1 
supr<'!:riaturală. Cele din Dobrogea sunt înrudite cu cele din Bul-
ga1rfa răsăriteană. Găsim .in ele .motorul legendei Meşterului Ma:-
nolle, insă în loc de. mânăstire se vorbeşte de un pod sau de o 
cetăţuie, ca prin părţile dinspre Macedonia; apoi se tratează. 
· iubirea între o zmeoaică şi un cioban ; răpirea unei frumoase
dle către lună sau soare ; despre mi'reasa care e blestemată să
moară în ziua nunţii (o variantă din cercul de cultură Egeic);
de spre iele care răpesc unei ma,me pe mica sa fiică ; despre o
marnă care prin farmece îşi ·preface fiul în zmeu ; despre o fe·•
cioară nevinovată care, aruncată în cuptor de mama sa vitregă,
e :apărată de un înger ; deşpre femeia desperată a ,haiducului.
B,ogdan, care e transfor_mată în porumbiţă; despre Jluma Cqre,
călare pe 1.m cal, săgetează lumea, etc. Se citează o baladă din.
Ca:11lâ-bugeac, în care e · vorba de Ciuma ce răpeşte lui Ca
ragea l) 9 fii şi 9 nepoate, spre a procura lui Dumnezeu materfal

n Uct răsunet în lutnea balcanică a celebrei ciume ce a bântuit ţara 
r.10îJtJ1:r� in t.h11pul domniei lui Vodă-Caragea în sec. XVIII. 
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ca să-şi clădească un palat în cer. O variantă din Caramanchior-
povesteşte despre o fată, Ianca, răpită de asemenea de ciumă. 
Această boală se duce si la «marea curte a lui Caragea>>, ca să 
ră,piască sufletul lui lva�ciu, fiul Domnului; dar curtea e păzită 
hine de doi cătei, cari o alungă. Ciuma nu· reuşeşte decât pre
făcându-se în urs şi risipind turma lui Caragea, _: şi pe când 
acesta aleargă cu căţeii ca să-şi adune oile1 Ciuma intră în palat 
şi loveşte pe lvanciu între sprâncene. ln Başc·hioi şi Frecăţei 
găseşte variante ale baladei «Un zmeu iubeşte o fată», care e 
socotită de autor printre · «cele mai alese perle ltrice ale anfo-
logiei populare~ bulgare» din cauza gingăşiei sentimentului şi. 
melodiei. 

Baladele-nuvţle şi de «geme� din Dobrogea povestesc 
istorii din vrţmea turcilor tăetori de gâturi. Se citează un cântec: 
din Cerna, a cărni origin,ă, e î,nsă din I'ambol ''i-, «Sein Uuts
p.rung ist bei Iambol zu suchen», - căci şi în proză se citţ�za 
localităţile lambo( şi Cărbuna dirl' Bulgaria şi I citează probabil 
«dela finele sec. XVIU>>, putin înainte de emigrarea Bulgarilor 
de acolo spre Basarabia şi Dobrogea». 

Ca baladă năs_cută pe pământul Dobrogii, autorul nu gă
seşte decât una în satul Hagilari, culeasă dela o fată de 15 ani,. 
Dona Todorova.- In ea se cântă o crimă ordinară. 

Ce ne1rnrocire s'a întâmplat 
Colo jos la Armutlia, 
Colo la fântâna_ ,lui Beş-GhÎ0z? \' ,
Un om bogat a fost ucis ; , ' . 
Sluga. sa a ·fost rănită greu, 
Rănită greu, nu ucisă. 
Ei au lăsat-o în viaţă 
Şi aceasta le-a spus numele : 
Catilin Jeliu din Tulcea, 

_ Ciapcân Iorghi din Enichioi, 
Iordan Tanasachi din Eni.chioi, 
Ciapcân Iorghi din Camber 
Si Mihalciu. din Enichioi , 
' 

Toti au fost prinşi 
Ziua 'n amiaza mare, de Florii, 
Şi toţi fură porniii 
La Babadag la- închisoare. 

( 
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Ad stau până de Paşti, când sunt porniţi spre Ţulcea. La 
trecerea prin Enichioi, mama lui Mihalciu şi- Tanasachi', le iese 
înainte' cu un miel fript şi zice: 

Nu te-a logodit mă-ta 
.In Başchioi cu frumoasa 
Marica, fica lui Dimitri ? 
Marica e cea mai frumoasă fată! 

Iar fiul criminal îi răspunde: «Mamă tu, babo, spune 
Marică�i să se mărite, că eu mă duc Ia ocnă să sap sare». Faptul 
s'a petrecut acum 13 ani, ne încredinţează d-l Arnaudov. 

In fine, o ultimă baladă, auzită de autor în Beştepe dela 
Jana Crist0va, povesteşte o tâlhărie din Cadrilater. (Beştepe, 
sat mare. românesc, lâ11gă Mahmud_ia, cu o mică mahala bulgă-. 
rească, a fost întemeiat de Romârri pe urmele vechiului sat tur-' 
cesc, după tradiţia locală). De tâlhăria aceasta îşi emintesc 
Bui'garii Beştepeni, zice d-l Arnaudov, fiindcă satul a fost înte
meiat de câteva familii din Deli-Onnan,. care au emigrat în Ba
sarabia -şi Ia cinci ani după războiul Crţ111eii au trecut în r;>o
brogea 1). In această baladă e vorba de trei tâl!]ari din Deliorman: 
«Ghenciu din Ghelingic, Iordan al meu din Sliven şi Chirciu al 
meu din Pazargic». Urmădţi, ei se ascund Ia unchiul lui Ghenciu, 
bogatul Russi din Hasarlâc. Trădaţi, se văd înconjuraţi de Turti, 
cari dau foc ,Şurei în care s'au asCLms; în urm·ă ei se predau, 
ameninţând pe trădăt9r Să, de vor mai trăl, îl vor jupui de piele, 
·ca să-Şi facă din ea ghete.

După acestea, d-l Arnauclov închee : <<Asemenea cântece,
de un realism puternic adesea grosolan, cântă B,ulgarul în Do
b;ogea». Ele sunt «Docume1:te ale limbii bulgare,· ale forţei sale 
creatoare şi ale istoriei sale». 

· ,,,
' I , 

Par'că noi zicem ba? Decât, ciudat fel de a-şi apăra o cauză
mai au şi Bulgarii aceştia! , . C. B.

I) La cinci ani după războiul Crimei!, ar veni p ela 1861. Insă la

1850 agrnnomul I. Ionescu dela Brad vorbeşte despre „Beştepea româ• 

nească",, 
6 

'. 

•
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CRONICA 

ţ C. Petriţopol. Era unul dintre membrii cei mai tineri a1 
Societăţei noastre. Tocmai îşi 'terminase studiile universitare, iar din 
război - la care luase parte activă ca ofiţer de rezervă - se înapoiase 
cu piept�;! plin de decoraţii. In luptele din Dobrogea a dat dovadă 
de un curaj extraordinar, punându-şi ele nenumărate ori viaţa în 
pericol pentru colţul de ţară în care s'a născut şi pe care l'a iubit 
atâta. La Mărăşeşti a făcut minuni de vitejie. Comandantul nostru 
suprem ]'a răsplătit cu <<Mihai Vit'ea.tul>> şi <<Steaua României,>, 
Franta i-a trimis «Legiunea ele onoare», ceilalţi.aliaţi Englezii; Ruşii 
si Sârbii i-au trimis cele mai înalte medalii de război. Iar când urm::-t' , 
să se bucure de fructele ostenelelor sale, o boală ce părea că 1111 

prezintă importanţă, ]'a răpus la Chilia Veche, pe pământul stump • 
al Dobrogei, pe care a contribuit şi el să o reauucă la patria mumă. 
Fie-i ţr1râna uşoară şi amintirea· veşnică în sufletele poastre. 

O descoperire însemnată. Intr'o comunicare făcută Acacle
rniei Rom�ne sub titlul «Populaţia Dobrogii la r850 după manus
criptul dela Azaclău» d-l prof. N. I�rga-· aduce o contribuţie dintre 
cele mai preţioase cu privire la trecutul neamului nostru în Dobrogea. 
D-sa a descoperit în biseriea din Azaclău, în faţă cu Galaţii, un ca•
ieţel de daruri făcute, începând cu anul r 859, ele locuitorii mat multor
sa!e dobrogene, pentru a clăcii biserica românească din Alibeichioi.
Manuscriptul se allă spre publicare la Academia Română şi poarUi
titlul : «Condică de milostenii, cu ajutorul Tatălui şi Fiului şi Sfân
tului Duh, amin; 1859, 16 Augusb>. Cu ajutorul acestui manuscris

,, 
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d-l N. Iorga controlează şi întregeşte sa:tele româneşti dobrogene,
, despre care relatează agronomul I. Ionescu de la Brad în opusculul

său �<Excursion agricole dans la Dobroudja», tipărit în Constanti
nopol la 1850.

Din comuniaarea sa autorul a publicat două capitole în <<Neamul
Românesc>> dela 13 şi 15 Februa1 1919, primul sub Litiul: «Cele
trei Dobrogi pe care le-am găsit» şi al doilea : <<Sate şi oameni din
Dobrogea românească la r 8 5 9».

In numărul următor al revistei noastre vom reproduce în în
tregime această comunicare, pe care d-l prof. N. larga· a bine-voit a
uc-o pune la dispoziţie spre a o comunica dtitorilor noştri dobrogeni.

C. 

De sub ocupaţiunea germană. Intre scriptele administra
ţ1c1 etapelor germane din Dobrogea, păstrate_ la, primăria oraşului
Constanţa, se a!lă şi un dosar care priveşte vânzarea peştelui la po
pulaţia civilă, Fiecare zi, de la r Aprilie· 1917 până la 7 Octom
brie r 918 îşi an: foaia ·sa corespunzătoare <.lin care se poate vedea
cantitatea de peşte vândut, sumele încasate, speciile de peşti � pre
ţul pe kilogram al fiecăi-ei specii.

S'au vânt.lut următoarele feluri Je peşti: crap, somn
i 

şalău,
ştiuca, Jiu, caracudă, plătioă, biban, babuşcă, scrumbii �le Dunăre ;
apoi: calcan, limbă, hamsii, avat, chefal. stavride, lufar, guvizi, pă
lămidă, barbuni, morun; în line raci şi diverse preparate, '.Jrecum :
peşte sărat şi icre. Tabloul ele mai jos ne, arată' cantJtatea ele peşte
vâuclut şi sumele încasate. 

Anul li Kilograme li 

1917 

1918
232.635
-1-09.690 

Lei

12-1-.116 

235.774
\ 359.890.

Dintre to.tic speciile, crapul a fost mai mult exploatat. Tabloul
ce urmează, ne scoate la iveală o nouă constatare;
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1917 
5 ...... A_,.,.....,.....,.l._ __ 

li Kg\. I Lei I
Ianuarie - -

Februarie -
--· 

Martie -
--

Aprilie 12. 275 l 9.555
l'vfal�1 23.071 3o.5 23 
Iunie 16.930 r5.r6,1. 
Iulie 10. 1 49 9.093 
August 9,093 7.590 
Septembre -

-

Octombre - -

-Noembre 6.638 5.228 
Decembre 4,573 4.966 

Total 8;?.728 92.119 

1,918 

Kgr. Lei 

, 

.+-554 3.943 
4.1-1-9 3.705 
7.639 ro.7.rr 
8.156 8,.00 1 
7, 1 3î I I.210

12.216 16.050 
8.208 13.81,3 
9.257 14,357 
4,,006 10.783 
2.021 8.902 

- -

- -

-

6 7.337 101-475 

Prin urmare: 111 1917 s'au yâr1clut 82.7 28 kgr. ele crap. iar 
i'rl 1918: 9\337 kgr. In total: 150.065 kgr. cu preţul de 193.594 lei. 
Crapul era împărţit în patru categorii, dup;i mărime. Una peste alta, 
ar veni câte r leu 90 Bani kilogramul. 

- După statjstica germană de la r 5 Februarie 19 I 8, oraşul Con
stanţd. şl cu dependinţele sale-,-- cum s'a calculat, deci cu A.nadol
chioi - avea 12.589 suflete. Prin urmare, de la 1 Aprilie 1917 pânft 

". la 7 Octombrie 1918, în răstimp de 18 1'1,i, (iecarc locuitor a con
sumat aproximativ r 2_ kgr. de crap, ceeace revine la mai puţin de 
700 grame pe lună. Diri cantitatea lolală de '4◊9.690 k�r, de pe�tc, 
consumat de civilii or�şnlui Constanţa în acelaş răs�imp ele r 8 luni, 
ar �erîi de fie ce locuitor câte 32 kgr. şi jumătate, s_au 1 · kgr. Şoo 
pe lună. Din tabloul al doilea mai rezult� că nu s'a prea cruţat peş
tele în lunile în care î1i depune icrele. Dacă am avea la îndemână 
un tablou, care 'să ne arate cantitatea de peşte copsumată şi de ar
mata şi autorităţile germane, ne-am putea pronunţa mai cu hotărâre 
îo această privinţă. 

Ori cum, chiar şi din aceste date, se pot trage oare care con
cluzii asupra adgiinistraţiei germane în Dobrogea şi asupra uşurinţei 
de alimentaţie a populaţiei civile ce nu s'a .refugiat. 

G. N. I()NESCU 
Agronom· al şcoalei normale din Constanta 
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Ce se ştia despre Dobrogea la 1684. Iohan Christoph 
\.Vagner -în opera sa «Delinealio provinciarum Pan{wniae ·ţt Imperii 
turcici în oriente», publicată în Augsburg la i 684, scrie următoarele: 

<<Bulgaria sau JVIoesia>> · cuprinde �ouă regiuni: una apusană, 
având ca oraşe Sofia, Nicopole şi Nii' şi una răsăriteani'i, care n1erge 
până la M. Neagră. (Aci, ele sigur., e vorba ·de Bulgaria ca nume 
păstral prin tradiţie şi li¾h ca expresie politică sau etnografică.) 

In această a doua regiune «s'au găsit multe ruine antice de 
la Dunăre. -şi pâită la. Tonu� (Constanţa), pe care le_,-:att zidit împă

,1,aţii bizantini şi această parte d'e (ară· se mmzcşte Basarabia şi e Io
. cuită de Tătari ce se numesc Dobruces- şi de ei se servesc Turcii în 
expediţiile lor cele mai însemnate. Ei servesc cu puţină plată şi se 
mulţumesc după terminarea campaniei cu � l�aină şi \c� ducaţi; dar 
prada pe care o Jac, le rămâne lor. Ce pagube a adus acest neam 
Creştinătăţii, din 11efericire e în pfo,aspătâ amintire a oricui. Oraşele 
for sunt: Tighinea, Cetat�a Albă, IsmaÎl şi Chilia (� 1S3-186 şi 
§ 187 p. 43).

In original : <<U11d wird dieser Lanclstrich genennet Bessarabia 
und wirtl von elen Tartarn bewohnet, wekhe 'mar1 Dobruces ne�net.» 
Oraşele: <<Techinia, Bialogrod, Smail uncl Kiliam,>> 

C. B.

! 
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l 
DR. L. ..Couiscu: Naţio11aWăţile din Dobrogea, după reccnsif_- ·, 

mântul general al populaţiu11ii din 19 Decembrie 1912 [I lan. U)/3 s. 11.]. 
Sub acesi Wlu, directia s!alisficei generale ·a minlsterulni de dome ii 

dă la lumină harta etnografică a Dobrorrii vechi. Din cercul cel mare, ce 
reprezintă în1reaga provincie, se vede că Româriii a:u majoritatea absolută, 
adică 56.9¾, înt:-ecând cu puterea lor numerică pe toate celelalte najio· , � 
'nalităti luate în bloc, pe 'când Bulgarii reprezintă abia 13.4¼' din loialnl 
populajiunii. Din punct c'l.e vede-re einografic, prin urmare cauza noastră 

' este definifîv câştigată. 
In ceeace priveşte exec1.1fia tehnică a hărţii, avem de observat. ur-

mătoareie : · 
, 

Mai întâi; harta e lucraîă pe ţonwne şi •nu pe · sate, ceea ce, dln 
punct de vedere ştiinţific, însemnează o sărăcie a ei'. lqJoi aceste comune 
sunt reprezenJate toate prin cercuri de e.gală mărime, aşa . că 'un oraş 
cum e Constan(a, a d:irui populaţ:e în 1912 se urca la 27.2(J1 suflete, . .<?I un 
procent de 58¼ Români, are aceiaş cerc ca şi o com1mă de. 1500 suflete 
s. ex. în care Turcii, sau Bulgarii au procent, să zicem, tot dt? 5Ş0

10 De
fec!ul sare în ochi l In felui acesta harl{l refuză să arate ceea1ce o obligă r 
cifrefe statistice şi e în ma,ioritatea cazurilor în desavantagiul nos.trn. Pro• 
cesul de sărăcire al hi\rjii în concluziile ce nl ic poale supera, îndeplinit 
odată prin reprezentarea aşezăii}or omeneşti pe comune, deci pe unilăji 
admi::i.istraliye, şi nu pe rnte, deci pe unil5ii anlropogeprafice, este sporit 
şi mai muli, fiindcă ni se ia posibilitatea Je a urmliri vi 1rual şi mărirn,ca 
acestor aşezări şi prin urmere a ne face anume conviageri <le natură 
gcografico-economic5. I 

In hărfHe noastre ehwg:-aîice, asupra României lrans-Du'năr.ene, ră• · 
mase în Constanta şi fura[e ele Bulgari in !impui răsboiului, noi am adoptat 
ca regulă, reprezentarea uationalităjilor pe sate; iar în noua hartă, ce se 
tipăreşte de căire fnstitulul geografic al Armatei, di11 cauza lipsei unei sta
listici pe safe, pe care Mi11isierul Domeniilor nu ne-a putui-o pi1ne la 
îndemână, ne-am resemnat a da o reprezentare pe comune, resp�clând însă, 
cel putin, pri.aciJ1iui cercurilor proportlonale. cu populajia:. Aceste cercuri 
se pot calcula <lupă formula R= V130�t:tf�\ ianezullatul obtinul sau s·e·
păstrează neschimbat, sau se micşorează de două, trei, pcţ[ru, cinci ori etc-., 
pentru toate cercurile bine înfeles, după cum se obligă scara bă.Ptii şi după 
cum satele provinciei sunl în general mari - cum e în Bucovina, • ·- sau 
prea mici, cum .sunt c1.proape in tolalitatea lor în slepa cacli:ilc:iterului. Esle 
evident că formula, odată stabilită, se. aplică în loi cuprinsui acel�iaş hărfi. 
Considerafii de natură estetică hotărăsc şi ele îi.1 mărjrett sau micşorarea 
formulei. Pentru Bucovina am ales ·o rază micşorată de cinci ori: '· 

V Popt1!?1'e 
R-__ 3.14 ; pe dind pentru lJohl'ogea, unde multe comune sun[ mai 

- 5 . 

mici. chiar ca unele sate mi,1iocii Bucovinene, am ales o i-ază mai mare, 
micşorând formula, pentru, scara 1/200.000, num&i de patru ori, Căci cer-
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eurile prin care reprezenlăm aşezăr:!e omeneşfi nu pot fi, fără a supăra 
ochiul şi simlul eslelic, nici prea mici falii de scara hărfii, dar nici prea 
mari, aşa încât toată suprnfala să fie acoperită de o muljime de baloane 
în foale culorile, fără oier între ele şi să răpiască din claritatea necesară 
hărjii. 

In ceeace priveşte sectoarele nafionalitătilor din fiecare cerc, harta 
Ministerull!Î de Domenii are oare care lipsuri şi neglijente regretabile. 

Aşa s. ex., n,1 se specifică în culori deosebite, probabil din economie, 
sectoarele destul de mari ale Italienilor din comunele Cataloi şi Turcoaia, 
precum .şi acelea ale Oăgăuţilor bu:garizafi din comuuele Traian, Cerna, 
Bei-Daud etc. şi ale celor grecizafi din Allbei-chioi; ci se lasă în alb. Ne 
surprinde apoi fapt11l că în comuna Makoci se lasă un mare sector alb 
alături de cele colorate în roşu (Români), cafeniu închis (Germani) şi 
verde (Ruşi). Oare ce nafionalilate corespunde acestui sector? Căci, după 
şliinfa noastră, o a palm naiionali!ale n:i e:,;ist5 în această comună. In 
sfârşit, orăşelul St. George dela gura Dunării ca acelaş nume, a rămas, 
din neglijeniă litografică cred, cu un sector galben (_Bulgari) iu loc de 
verde (Ruşi), prin faptul că peste galbep s'a ui1at a se suprapune albastrul, 
spre a se ohfine culoarea mi:dă a verdelui, ce reprezintă pe Ruşii din 
acel târguşor: 

In colo harta e bună şi conformă cu statistica. ţ:a este destineiă, nu 
numai a lămuri opinia publică a jării noastre în prh,inla raporturilor el• 
nografice clin l,)obrogea - dacă acea·stă hartă s'ar primi în corner! - dar 
şi, se pare, a susjine drepturile noastre reale asupra acestui pământ ro
mânesc în procesul ce ni !'au deschis pretenfiile absurde ale vecinilor 
noştri dela miazăzi.-Îi urăm djn leală inima succes. 

C. B. 

Rumănicn. J([eines wirtschaftspolitiches Adressbuch. IV. Dobru
dscha. Berlin 1917. - E o publicafie în vederea administraffei germane în 
România. [n voi. IV se cuprind numai jud. Tulcea şi Constanfa, deoarece 
jud. Caliocra şi Durostor „după o scurtă stăpânire românească, au trecut 
iarăşi sub adrninistraji:1 bulgară". Atât voi. IV cât şi celelalte care privesc 
Moldova, Muntenia şi OJtenia, fac parte dintr'o operă mai mare, inlilulată 
,, Rumlinische Volkswirtschaft" .

. Jn căr,icica de folă se don tot felul de informaţii scurte asupra sa
telor şt oraşelor, înşirate pe judefe şi în ordine alfabetică şi anume: asupra 
populaţiei, numelui primarilor, asupra comerfului şi industriei şi a repre
zentan1ilor ei, asupra căilor fera e, poştei, telegrafului, telefonului etc. Dăm 
aci un exemplu: 

fudeful Constanţa. 7 oraşe: Constnnja, Cerna-Voda, Hfirsova, Man• 
galia Megidia, Ostrov; 82 comune, 208 sale, 22 cătune, 217.74) locuitori. 

Cernavoda: 5863 loc. Pori. Cale ferată. Poştă, Telegraf, Telefon. 
Primor: Chirescu D. N-lae. 
Ajutor: Văja D. 
Agenlii de navigafie: "A.us!riadi", ,,Ungară", ,,Rus:\", .Română". 
Antreprenori: Piamandy Mih., Iordăchescu N. R., Militari Ţech., 

Novac P., Perechelu M. 
Fabrici de apă gazoasă: C-tinescu P„ Duca Lazăr. 
Arme : Popp. Eugen. 
Bănci: ,,Comercială", ,,Cernavoda" Aci. fes., Soc. coop. ele credit şi 

economie, "Creditul Dobrogean". 
Ciirămidărie: Puşchila Fr. 
Cerealişli: Ceacalopol Arisl., Farmachi Hr., Poladian :(>., Vartolomei 

Dionisie. 
Lemne de .construcjie: Farmache J. el. C. H., Ionescu Niculae, 

Merdlman O. H. 

www.ziuaconstanta.ro



88 

Fabrică de ciment: Soc. _anon. de Ciment Portland artif. din Europ. 
orient. Directori: SacheHi FL - Flamand Ro.im.-

Cizmării: Dumifriu C. M., Zaharian Ov., Oriinberg Leon, Malcasian, 
Rupenian Ariin. 

Farmacii : Rădulescu A. C, 
Fierării : Bogdan Ghijă, Gamboş C-tin, Gheorghe Vasile, Pavel Oh. 
Maşini agricole: Elman Plorea. 
Fabrici rnelalurgiee: Japy Wielard, Herzog el Co., Act. ges. 
Mori: Farrnache C et I., Papaianopol Anton. 

I Depoz. de petrol: Ceacanica V. C., Farmache Hr slu. 
Rafinerii de petrol: Soc. anon. rom de petrol „Columbia". 
Soc. Cooper.: ,,Hrana". · 
La sale se dau în felul următor : s. ex. 
Oltina: 249J loc. 2 sale: Câşla, Ol lina. Pori. 
Primar : Popescu Or. I. 
Bă-nci populare: ,,Roma" (38.00J) lei. 

(Pachtgenossenschafl): ,,Dunărea" (6000 lei). 
Lemnărie: Soc. ,,Osmanli". 
Ca isvoare, ulilisate pentru această publicajie, se citează : Anuarul 

,,Socec" şl scriptele Arhivei Direcţiunii Soc. Disconto-Gesellsch. din Berlin. 
Cum_ vedem, Germanii ne cunoşteau admirabil in scopul de a ne• 

stăpâni şi exploata. 
Meni onez şi formatul mic, de buzunar, al acestei cărticele de 46 

pag.· cu 8 f.oi albe la urmă, pentru notife, şi cu scoarjele legale în pânză. 
· Scopul praciic al ei sare în ochi. Orice soldat o. putea folosi.

C. B. 

La Dobrogea Roumaine. Etudes el documen1s. Esţraif du „Bullelin 
de !'Institut pour l'etude de !'Europe s;ud-.orientale". Buca.rest, 1919. Broşura 
publicată din inijialiva marelui luptător pentru drepturile româneşti în Do
brogea, d. N. Iorga, cuprinde cele mai însemnate din,ti;e ariicolele privi
loare la chesti.a dobrogeană, scrise la laşi în anii de pribegie 1917 şi 1918. \Articolele suni semnale de buni cunoscători ai istoriei şi etnografiei Do
brogei, ca· d-JJ.ii N. Iorga, I. Roman, Dr. N. --Sadoveanu, Al. Lepădaiu, O. 
Murgoci, O. Vâlsan şi C. Brătescu. 

In numărul vittor vom publica o dare de seall!ă complec!ă asupra 
activităfii desfăşurate de cărturarii noştri, în curşul războiului, atât la laşi 
câl şi la Bucureştt şi în �trăinătate, pentru apărarea drepturilor noastre 
asupra, provinciei trans-dunărene. 

C. M.

,, 
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