
~~~ -=======-!>=-..;iS- -7. t.... • :,,;;:,,;;2~~ .__,. .- '--=-- --=c,a: 
mz. anul III, Ho. 4 Dc~mbl'lB - DBG1mbFfa · ~ ~ 

~nal~lB :i).o~r{)gei ~ 
REVISTA SOCIETĂŢII CUllTU~HltE OOB~OGENE .. 

Director: C. BRĂTESCU 

__ =5),.-==========2{1 
Sumarul: 

Ioan N. Ronrnn: Drepturile, sat>.rificiile ş1 mune.i. nbastră în Do-
brogea faţă de pretf.nţi1]1; Bui gardor asupra ei. 

V. Lăiniceanu: Farul. 
A. lv1ândru : Lacrima. 
1\lex. P. Arbore: Câte-va însemnări asupra Oc1·c.:httzilor~ drrci-

. ( 

, lor şi Arabilor clin Dobrogea.. 
Atf. Pricopie: Pegasns înhămat (Fr Schilh,r). 
[J. Stoicescu : Inse.1nnări : I. Piatra. din P.runt; 1I ln Băl~i-Ba

sarabia. 
lioznurrin: Lâsă lumea_; In ' durere; Pe gânduri; P1·ietenoase 

râ.v,pnnele. 
C. /Jratescu: Lacul 'rllŞttUI (note dint.r'o călătorie) 
Salsnvia: Baia Nilnfelor ( )~ose Matia de JJ„redia). 
J>. Papahagi: A-şi fa.ce mendrele 
O. (Jeorgescu 1 heologu : Pe apele visărei. 

\ 

Salso_via : Nelinişte . 
(). Miro11escu: Povestea unei grădini. 

, 

/.J. Nicorescu: O aşezare anhc::'1. Ja Cicârilcci. . 
C. Brtitescu : Recenzii : N. Iorga: ·cele dintăiu cristalizări de 

Stat ale Românilor i N. Bănescu: 'Cele ' luaj vechi 
ştiri bizantine asupra llomânilor dela Dunărea ·ae jos: 

'l' I P O G R A F I /1.. "'1 I C ·r O. R I Au 
C0NSTANŢA ' 

P LATUL FEIM-~RIEI 
, 1922 

CL..::::===.;;f:c==-Ş)::;:::., ===ss 
• 

' ' 

\ 





~= D d ss 
IOAN N. ROMAN 

DOCTO?'( LN DREJ"T 
seNATOl'( oe CONSTANTA 

-=-

DRErTURILE 

Sf\CRlflCIILE SI , 

MUNCf\ NOf\STRI\ 

IN 

DOE'ROGEf\ 
fAŢA DE 

rRETENTIILE f'ULGf\~lLOR 
• 

f\SUrRf\ el 

Tipografia O VICTO.RIA •• Constanţa (Palatul Primăriei) 

~ = · ~ -~~ 

www.ziuaconstanta.ro 



• 

CUVANT INAINTE 

Cdf.re toanirra an,ului 1918, cttînd viguroasa ofen
si"ltâ a. 'lnarilor noşt,,.i e;tliaţi pe frontul apusean, fă· 
c:1t~e victoria noastră n~î'l'tdoelt1ică, lăsând ori-'cui pur 
tinţa de a întrevedea apropiatul sfârşit al suf eritn
ţelor {,'i nedreptăţilor aduse cu el de groaz1iicul 1nt1-
cel 'n?O'ildial, d. lon l. C. Brătianu. şef ul parfli,dul1ii 
naţional-liberal, care a preftidat evenimentele istorice 
a te acelor m:e1nuri, - entusiasta noastră intrare ·ln 
acţ;une pentru înfăptuirea unităţei naţionale~· înălţă
/oarele succese de la. început, dureroasele înfrângeri 
de 1nai târsiu şi acele strălucite victo1·ii de la Oitw, 
!11drăşti şi Mărăşeşti, dovesi în veci neperitoare ale 
vechilor noastre virtuti ostăşeşti, - a bine voit să 
ntă în~ărcineze cu redactarea unul memoriu asupra 
dre.ptur·ilor noastre la stăpânirea Dobrogei, pe atât 
de ,rnult do1rita şi solic,itată de Bulgari, pe cât de săl· 
batec pu,stiită tot de f}i pe ti1npul 'nefastei lor Ocu
paţiuni . 

..A1n pri1nit cu plăcere însărcinarea şi a1n alcă

t >t.it memoriul ce 1.ir11iecu:,ă şi pe care l-cnn 1/11.-titulat : 
«Drepturile, sacrificiile şi munca noastră in Dobrogea 
faţă de pr,tenţiunile Bulgarilor asupra ei., 

l)e oare·ce la epoca aceia patrioţii bulgari L. 
1l1i,letici, A. lşirkoff, D. liizoff, G. Danailoff, 1. Ar· 
na11,doff, St. Ro1na'J'l,Sh}i ş. a .. ~int'reprinseseră O. foarte 
acti·vă ca1npanie în 1nai multe 'capitale europene, tln· 
zeind să dovedească ca Dobrogea e ţară b·ulgărea-scâ, 
<un ~·ăspuns .pe scurt 1ni.st·ificărilor lor interesate, 
restabilind adevărul istoric. 
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Am co1isuitat~ în acest scop, - (ără a cita ta 
fieca,re. pas, pe1ntru, a 1iit î.1igreu,ia lect1tra, - scrie· 

\ 
ril.e n1u,torilo'i· st1·ei,;ii Ş'i româ1ii, cari s' au. om,pat âe 
acea stă i1iteresa11,tă pro11i1urie, pri1ile cari: C atn ille 
Allard, Lefea1i, Marte1is, Irecek, Ioneseit de la Bra-d. 
!. :t.lacian,, D. C>1ici1tl, Jlll Ionescu, Dobrogea1i11t, ·St:. 
Vârna1.1, Litca lo1iescit. G. Cristodoresmi L'. Brătescu,, 
G. Vâlsa1i, A. P Arbore. G 111iirgoci şi acel nesecat 
izi•oi· de . i1ifor1naţie şi fudecată care e sat1a"l>it1t.l p1·ofe
sor N. Iorga, ş.i a111, piis vn euiden.ţă dreptu.rile isto• 
r-ice, ef.n,ogi·afice, geografice şi. eco1io111,ice ce aven-1 
as,u.pra lJobrogei, arâtân,d tot. odată, c!f. drtlele pe cai·e 
î1i parte le atlf'am slrâ1ise şi în. parte te-0111, cit.le.s C1,t, 

acel priilef di1i „A1i1ear1,l statistic al .llontâniei1' pe 
1912, care au, /ost sacrificiile şi 1n1nica. ·,noastră 1-11 
aceasf d, pro1.,incie 111 ce-i 40 de a,n„f. de do1111.i1iafiu,1ne 
rornân.ească; dela 1817& î1icoace, n1,i1,11.cii şi sac·J'i['icii 
<'a.re au, /ăcttt cliiar pe Make1ise1i să-ş-i ex-prirne 1i.11: 
repef.nfe râ1idi.1,ri admiraţia l-u.i pe1itr1t însuşii·-ile ci-
t'i li:oloare ale rasei noastre. . 

1\tlen1ot·iitl a fost apoi impri'>nat i1i grabă, 1iu.tnai 
tu câ.1-eva exeniplare, spre a ţinea Toc de n1a1i1tscr-is, 
di1i 01·di11'u,l d-lui General Coa1idă, - · pe af.U,11ci pi·in1. 
mi1iislrll şi '>ni1iislrtt de exler1ie, - la tipogro }ia 
ţ;ei·viciu,lu,i goografic al armate·i, · ce /uncţio1ia Î'n t'B· 
chiu,/ palat administrati1.1 di1i Iaşi 1 şi a /ost d-istri
lniit bărbaţilor politici cari ne- ai.1, repre ::e1nlal I a Cnn
fe.r·i1iţa păcei dela Paris; aşa în câ' se poate spnne 
că pe1itru 1na1•ele pi.1,blic el apQ;J·e acum, îtn ... A1iale1e 
l)obrogei'\ pe1ilr'i.t prima oară, ca l1,.crare inedită. 

Negi·eşil, această 1tr-0deslă schi/are 11,1t, arf prelen· 
ţiiinea de a se vn/ăţişa · oa i.tn stiidi1.t, co~nplect al 
ch.esl,iu,1iilor pe care le atinge; ră.1nâ1ie totuşi o ad·u,
iiare. 1nigăloasă de dale exacte p1·i11i"Joa're la adevăra
tele slări de lu,oritri di1i acesl ţinitl, dale ce a1,, pu · 
/1.tl fi opitse argii1ne1ilelor i1n.provi:ate şi râspâ1id·ile. 
cu re.a credinţă de di.tşnia1i-i-i 1ioş'fri şi pol f,i i11că 

ceYcelale cu Î olos de toţi acei cari iş·i. ctnu, searna de. 
ruf.u,f. î1isen1,1iat [Je. care l)obrogea it 'l>a avea .. i1i vi'i~ 
ioarea desvollare a Românun. 
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I. 

~ROFI\GF\N Dl\ FENTRU „f;UL GI\ RIA .MARE'ţ 

51 nDOBROGcA BULGAREÂSCA" 

R~zboiul din 1877-78 a avui·, între altele, ca 
urmare indept>ndenţa Bulgariei, după o robie de 
cinci ori seculară. Cu toate aceste, Bulgarii au 

rămas nemulţumiţi c,1 soarta ce li s'a făcut prin Tratatul dela 
Berlin. Deşi alţii îşi vărsase sângele pentru independenţa lor, ei 
ar fi dorit, totuşi, o patrie mult mai mare decât aceea ce li s'a 
fixat ~i delimitat arur ci. Minimul aşteptărilor Iar era o Bulgarie 
în limitele prevăz.ute prin protocolul No. 1 al Confc,rintei amba
sadorilor din. 23 Dt'cen1brie 1876) - tără ca România să fi fost 
n1ăcar consultată,--în care se copritidea întreg sangiacul Tulcei1 

adică loata Dobrogea până la gurile Dunărei. Ambiţiunile lor de 
atunci au mai cresc"ut. Acum „BurgJria mare", la cal'e ei se 
cred îndreptăţiţi, ar urma să cuprindă (pe lângă Bulg<1da bal~ 
canica): toată Humelic.t, toată Macedonia, toată Dobrogea, valea 
Timocului (cu districte)~ sârbeşti Craina, Cerna~Reca, Kniajevatz 
şi Pirot), val~a Moravei superioare ~i a Vardarului mijlociu (cu 

' 

JlulgarH 
şi ,,Hu.lguriR 

o fâşie ele pământ în direcţia Albaniei meridionale până la Adri-
atica) apoi întreaga peninsulă Calicidică cu regiuriile greceşti din
tre Cavalla şi Salonic, Adrianopolul şi - dacă s'a: putea - şi 

Constaotinopolul, cel atât de râvnit de Ţarii Imperiului bulgar! 
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Propagiu1da De 30 de ani, în Bulgaria se ·.face o propa-
bulgărească gandă asiduă, prin şcoli şi ca1.ărmi, prin presă 
organi~ată şi că,rţi didactice. prin întruniri publice şi asocl-

aţiu ni _..patriotice", în scopul de a se pregăti generaţiunife tinere 
Ja lupte şi la jertfe pentru această „Bulgarie mare•. In ultimii 
anir şf mai cu seamă dela isbucnirea războiului mondial, această 
propagandă a deve!lit febrilă. Scopul ei fiind acela de a capacita 
Opinia publică europeană asupra d1·epturilor lor istorice, etno
g1·afice şi politice, toţi oamenii de Stat, profesorii universitari, 
diplomaţii de carieră, publiciştii, etc. s 'au transformat în propo
văduitori ai „Bulgariei mari" şi opera lor se urmează, în toate 
limbile europene, cu o îndărătnicie car,acteristică rasei şi cu un 
lux, \'ăditsusţinutde anumite capitole ale Bugetului Statului bulgar. 

Propag11nda. Dintre toat-e ter.enuriJe ce revendică ),patrioţii" 
eu privire la bulgari, pentru Dobrogea propaganda lor .e mai 

Dobrogea srărufroare. Dobrog~a e înfăţişată de ei nu nu-
mai ca „ţarJ bulgărească", ci chiar ca „leagănul naţiunej bui· 
gare", d·e oarece în Dobrogea ar fi înfiinţat Asparuch 71 ptimul 
regat bulgar'\ la 678 d. Chr. ~ în Dobrogea, afirn1ă ei, rasa bul
gară s'a n1enţinut, fără întrerupere, din secolul VII până astăzi, 
- cu toată dominaţiunea bizantină şi otomană, - desvoltâod 
chiar o „înaltă cul1ură" şi o „strălucită civilizaţie'\ aşa incât 
poporul .autohton" în lJob.cogea .ar fi Bulgarii; mai mult, ace
eaşi importanţă şi acelaşi rol au continuat să ' aibă Bulgarii in 
Dobrogea şi dup,ă anexarea ei la Ron1ânia. Cât desp1·e regimul 
introdus de Români în Dobrogea, după anexarea din 1878, el 
a; fi, nici mai mult nici mai puţin, u11 regim de barbarie ... E bine 
înţeles că toate aceste argumente, asupra cărora vom reveni mai 
departe ia cursul acestei scrieri, se adaugă pe lângă acel al „glo
riei nepieritoare cucerite de armatele Ţaruluţ Ferdinand la Tur
tucaia şi în câmpiile dobrog~ne" ..• 

Tenacitatea cu care această propagandă se face ar putea 
să inducă în eroare pe cei ce nu cunosc în de1:1ju11s tre ~utul !Jo· 
brogei, n ·lapunîle ei cu Bulgar ii şi starea adevărat ă de lucl'U ' i 
actuală din provincia noastră de peste DunăJ e, De aceia o scurtă 
examinare a chestiune, ş, .restabilire a adevărului se imrun. 
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II. 

DRErTllRI ISTORICE 

„Oreptud veehi istorice'". asupra Dobroge;, Bulgarii nu au 
şi Dobrogea n'a fost nici odată şi în nici un chip „leagănul na• 
Jiunei bulgareu. · 

Invazia lui E adevărat ca la 678, hoardele lui A~paruch 
Asp.arucJt. au trecut din Rusia meridională în Dobrogea. 

Ad, însă, ele nu s·au oprit Dobrogea era un ţinut pu~Uit de 
alte hoarde barbare. acele ale Slavilor şi Avarilor. care tre
cuseră pe•acelaş drum la începutul secolului VII. Ea nu oferea., 
deci, Bul~arilor prădalnici nici o atracţiune~ De altmintrelea, direc- · 
Jia migraţiunei lor ei toate sforţirile lor de mai târziu arată că 
Jinta năvâllrei lor, ca şi a tuturor barbarilor în genere, era fas
cinatoarea cetate a Bizantului. 

Intr'adevăr, după ce au străbătut Dobrogea, hoardele lui 
Asparuch s·au îndreptat spre Sud, în direcţia Varilei; pe urmă 
mai departe până la Preslav ; şi, în sfârşit, şi mai spre Sud, în 
părţile Ohridei, unde au supus · oopulaţia protoslavică, deja tre
cută la creştinism, împrumutându„i limba. Ele dau· lupte contra 
Bizantinilor, lări însă a reuşi • să pue mâna pe capitala Imperi/ 
ului de Răsăril 

La un moment dat, dinastia lui Asparuch se · Cru1n1 Boris 
!:JÎ Sbnl'ort stinse şi Crum, cel mai energic reprezentant al 

tradipunei, luă conducerea, într·o societate influenţatl de creşti
nism. El luptă cu aceiaşi îndârjire, contra Bizantinilor, omorâ 
chiar pe lmpăratut lor (813); luptă deasemenea urmaşii lui,-şi 
mai cu seamă Simeon, - până sub zidurile Constantinopolului, 
pe care totuşi nu l-au putut cuceri, deşi un Ţar de mai 'nainte, 
Boris, trecuse la creştinism, din motive politice, pentru a avea 
un titlu mai muit la coroana Imperiului. 
f'ădere.a pri- ln aceste lupte Bulgarii îşi sleesc puterile. ·ceva 
soului Impe~ mai târziu Ioan Tzimisces îi înfrânge, cuprinde 
riu bulgar 

Durostorul (Silistra), - singurul centru dObrO'· 
gein stăpânit, îrrtr'adevăr, de Bulgari. - sţrămută sc~unul epis.. 
copal bulgăresc de acolo la Serdica (Soffa) şi schimbă chiat nu• 
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mele cetăţei în Teodotopolis (971); iar la 1018 Vasile lt Bul
garoctonul incorporează Bulgaria Imperiului său. 

ln cu,•sul celor doi şecolî c~ urmeazăt Pecenegii şi Cumanii se 
fnfil1rează şi se răspândesc nu nu·mai in Nordul Dunărei, cj _şi in 
întreaga peninsulă balcanică; Românii încep a figura în istorie 
sub nu;ne)e de „:Valahi11 • iar Bulgarii rămân sub stăpânirea apă
sătoare a Bizantinilor, fără cea mai mică veleitate de viaţă naţi· 
onală. Sub această stăpânire ei ar fi rămas încă mult, da,ă Ro· 
mânii nu i-ar fi liberat şi atunci. 

I1nperiul lnh/adevăr, la 1186 revolta fraţilor Petru şi 
J.saneştilor Asan, - Români din muntele Hemului, - scapă 

pe Buigari de robie. Răsvrătiţii inteme1ază chiar un Imperiu-, 
de astădată româno-btHgar; - şi acest Imperiu, dinfJC:are fac 
parte şi Românii cu cele două Vlahii ale lor, - ba· chiar stă în 
strânsă legătură cu originele Ţ,ărei Româneşlf, - se mentine, 
cu o netăgăduită strălucirr, până la năvălirea Tatarilor ( 1241) şi 

Căderea apoi continuo?, într'o vădită decadenţă, - şi fără 
:sub Turci particjparea ·Românilor, - până la 1393, ·c'lnd 

cade def ini11v sub Turci. 
lndep.en(lenta Sub aceşti noi stăpâni, Bulgarii râmân patru 

clln i878. secole şi jumătatt>, până la 1878, când se v,ăd 
desrobiţi de Ruşi _şi de Români, dându-li-se independenţa de care 
se bu,.:ură şi graţfe căreia au putut, în toată libertate .. , să con-· 
ceapă şi să o• ganizeze acea politică irr·edentă, de un şo 'i-inism 

feroce, ameninţătoare p,ent-1 u toţi vecinii şi primejdioasă, în gra
dul c'el mai înalt, pentru liniştita convieţuire a popo 1relor d n 
această parte a Europei. 

Situaţie. Do- h1 · prima perioadă. acea a n-econtenitf'lor fră-
brog:ei in mântări Jin Miază„zJ. în care Bulgarii, puţili i la 
acrst ti1np număr, dar · spori ţi cu Slavii mai nun1eroşi, iş1 

istoveau puterile in lupte neput in ci oase în contra Im peri 1,1lui bi
z.atin, (sub a căruia robie în cele din urmă cad), Dob.rogea ră
mâne izolată şi ferită de orice atingere cu Bulgarii, prin chi.i r 
pozitiun~a sa geografiţs, ca un di nte care înaintează adârL spre 
Nord,. intre Marea Neagră şi curs ul inferior al Du nărei. 
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Cetăţile dobrogene, mai toale şc·hele de-alu,1-
Cetăţile 

gul ţărmului Mărei, continuau să recunoască do
n)inatîunea Imperiului bizantin. Niml'c nu le-a făcut să se abată 
de la o stare veche de lucruri. ce devenise pentru ele tradiţie. 
Majoritatea populai iunei acestor ş~hele era de origină greaeă, 
la care 1t'au adăogat Veneţienii şi Genovezii. Ea suferise in,tlu
enţa romană, vie încă în amintirile şi monumentele epocei. şi 
nici o· legătură cu .Bulgarii inculţi şi grosi~ri n'a avut. Afară de 
aceasta, [mpetiul bizantin îşi exercita asupra ei dominaţlunea. 
în chipul ·cel mai efectiv, pe apă, cu 0 flotă ce număra încă o 
sută de vase şi nu avea nici un rival în Marea Neagră. 

Po~ul~ţiunea s,telor, care ravitalia cetăţile şî Satole 
producea valorile de export pentru contoarele 

de comerţ grec~şti, ,·eneţiene şi genoveze din şchele, era di! 
altă origină şi des1gur cea maJ interesantă din punctul de ve
dere ce ne pl'eocupă. 

V t1chhne1, 
ou Jg1ariJ01• şi 

ve,~hhne11 
no,,stră 

Punând Ol'igina drepturilor lor in insăşi nă

văl lrea hoardelor lui Asparuch, Bulgarii voesc, 
desigur, să scoată in evidenţă vechitnea acestor 
drepturi. Ei u·tă, însă, că i~toria D<,brogei nu . 

începe cu Asparuch; că, cu şapte secole înaintea invaztu11ei lui 
asupra Dobrogei) ca şi asnpra întrtgului Ţ1nut din stânga Du
nărei, domnea Burebista, ,,cel dirtlâi şi cel ,nai n1are rege al 
V(fci/ot" ..... , c 1m î• arată o · inscdfţie găsită la Baleik (Oiony.
sopolis) şi păstrată chiar in muzeul de la Sofia, - .,care avea 
slăpâ.oire peste îrtlreg Ţinutul de dincolo de /1uviu (Dunăre) 
şi 1>este cel de dittcoace"; că. cev.1 mai târ,iu, pe timpul lui Oe~ 
taviau August, Romanii exercit11u o adl.'vărată stăpânire asupra 
acestui Ţinut, unde po~tut Ovidiu a fost , elegat; că, după aproape 
un secol, Traian supune Dobrogea, odată cu întreg regatul lui 
Decebal, aducând în ea legiuni şi coloniiând-o; şi că atunci 
când Oobroge l e~te încij plin.i1 Je urmel~ cetâţilol' şi monn1nen• 
telor romane şi câna, pe de altă parte, nici urmă de h'<'Cerea 
Bulgarilor pdn ea nu se vede, ne este iertat şi nouă a aminti 
drepturile noastre mai vechi şi a votai de strămoşii noştrf, eu 
acel„ş dtept cu care BolgarJi vorbesc de Asparuch al lor şi, 

tlesigu1'. cu o mândrie mar legitimă. 
Fapt este că hoardele bulgăreşt i, la 678 d. Chr.,· au găsit 
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satele Dobrogei locuite Je aceiaşi pupula.ţie pe care, din vremuri 
depărtate, o găsim aci. pe care poetul Ovidiu o menţionează 

în Tr.isteie şi Pofllicele sale, invăfându.i în cele din urmă şi 
limba şi care, ca o stâncă adânc înf•ptă în pământ. întâmpină 
şi înfruntă toate valurile năvăliri·or barbare ce au urmat. 

l~or1narea. Negreşit. această p::>pulaţiune rurală a fost şi 
poporului ea influenţată de prefacerile vremurilur, de con-

Româ.n tactul cu alte neamuri şi de înrăudrile culturale 
ce s'au exercitat asupra•i. Dar, - amestec de Geţi, Sai"mati, 
8<::ili, Daci, Romani, Alani, etc. trăind împreună, influentându·se 
r~ciproc, încrucişându-se prin încuscriri, împrumutându-şi 1-imbă, · 
ol)îceiuri, tradiţii şi credir.ţe religioase, în tendinţa de a se con
tdpi intr'un popor, - ea â evoluat mai mult în direcţia cu/tu
rei romafle, de ale cărei u1·me g,·andioase se lovea la tol pasul, 
de care sufleteşte se simţea mai atrasi şi de care un sentim,'nt 
de admiraţie şi de mândrie o lega, dând naşlere,1 ca .şi pe celalt 
ţdr111 al Du11ărei, poporului român. 

E cert că, în momentul năvălirel llulgarîlor în Dobroge~. 
ei au găsit acolo poporul ron1ân într'o fază înaintată a proce
sului din care s'a n~scut pe ambele maluii ale fluviului, aşa în
cât dreptu rile Ron1dnilor în Dobrogea su ,,t cu cel puţi11 700 
de ani mai vechi de cdl ale Bulgarilor şi exis1au la o epocă 
la care năvălirea lui Asparuch nu se putea măcap bănui. 

Seniori locali Nici în celelalte perioade, de mai târziu, nu se 
cunoaşte. istoriceşte, vre-o stăpânire a Bulgarilor 

asupra Dobrogei. lmpedul biiantin continuă să-şi exercite domi
naţiunea lui ac•, şi ceea ce se consta•ă este numai o viaţă des~ 
centralizată, mai mult i:au mai puţin autonomă, sub ~eniori ale 
căror nume - multe româneşti - ne.au rămas, ptecum: Budilâ 
tiârsu. Sac ea, T atu, Miltzeş, Bali :fl I etc., seniori cari exe, citau 
oarerare jurîsdk:ţ,e în nun1ele Imperiului bl1antin1 unii poate 
chiar în dependenlă de Khanul cuman de peste OunărP, dar nkî 
unul în numele Ţar-ului bu lgar dela Târnova 

llQbrotiei Chiar Dobrotici, dela ca·e Dobrcgea îşi trage 
numelr, era un astfel de senior, care nu stăpânea 

în nume µ ropriu 1 ci ca 11 Desµot", în virtutea legă tu rilo r de afi
n ita1e cu familia imperială dfn Bîzcţnţ; şi, după mo~rtea lui(138.~)' 
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marele nostru voevod, Mircea-cel-Bătrân, fiul lui ltadu Basarab 
şi al printesei bizantine Kallinikia, stăpâneşte Dobrqgea cu 
acelaş titlu. 

* 
-I< * 

?t(irootl•ool Şi fiindcă amintim de ~lh·cea, să relevăm, in 
Jtft.tl"an treacătt un nearlevăr, pe care „patrioţif" bulgari 

caută să-l strecoare şi să-l acl'edite~e. 
Ei afirmă că dominatiunea lui Mirct>a ar fi fost numai no-, 

minală 1) şi că Dobrogea se stăpânea, în realitate, de lvanco, 
fiol lui Dobroticit dela care. Turcii ar fi luat-o. Adevărul e ră 
Mircea avea asupra Dobrogei cea mai efectivă stăpânire, (ne a 
ramas chiar dovada scrisă: doc.umentul din 1387 pentru Cozia, 
prin care e I dă poruncă căpeteniilol' Oârstorului să respecte şi 

să păzească dreptul pescuitului i11 bălţile dia împrejurime, con: 

l 
Cii.ucl şi tlol,, ferit mănăstirei). Această stăpânire s'a exercitat 

rtl11i,itt11 'l'ITT'uii între anH 1387 şi 1429, deci cu 6 ani înainte şi 
nobroge,i,1 cu 26 după desfiinţarea Bulgariei (1393), iar Do

brogea oe Nord e luată şi mai târziu, (la 1439), tot dela Voe
vozii Români. lvanco nu stăpânea decât o mică porţiune ~e 
teren în direcţia Varnei, supunându-se s~z~ranitătei turceşti înainte 
de nl!no1·ocfta bătălie dela Câmpul Nlierfelor (1389). care a sub
jugat Se, bia, şi fnllinie ca llulg11ria să fi fost prefăcută -ln pa
şalâc turcesc şi ţarul ei Şişman detronat şi aruncat în închi· 
soare (t393). 

* * * 
Hnll(arii sub I n tot cursul evului mediu Hulgarii au fost 

turei robiţi de Turci şi se găseau într'o situaţie, care 
a servit în mare parte de pretext llusiei în rtsboaele ei cu Turcia 
din sec. XVII I şi XIX. 

1) Iată ln întregime titlul 1u1 Mircea-cel•Dătrftn: 
11..Eu cel tn'trW Oht·îst0$ Ditmmezeit binecredin.ci-0$iil şi binecinsţuot·i,l, 

şi 1fe Clwistos iiwit<»·t.tl, şi sînuu,t· stăp(l,nit-Orul Ion Mircea.,· mare 'Voevoa 
şi l>omti. cu 1t!,ila lui Vu1t1,tie1tei,. şi c-t.t. daritl liti D·w1n1w1?e1i stap(l,ni-nd. şi 
d,m11ti1Ht toata ţ~ra U11,gN1- Vlahrei şi ptirţile de peste tnunţi, inca şt 8PrB· 
11&·ţile tAtareş,ti, şi .Amlaşuliti şi Faoaraiş-tt.lui herţeg, şi bntiatuliii ele la 
Se11er i.n donin, şi de amtîndmH,i parţ-ile de peste toata Ditnd1·ea pana la 
il!area cea mare şi cettiţU D(),rstorul·ui stapan,itot· •. 

ln diplomele Jatineşti el se întitula : ~Despot al ţărU lui Do'fn·ot-îci. 
şi Do1ttn tJ.l D·rtstoi·i.lu~» (terrarum Dobrodicii Despotu$ et Tri.st.ri Dominus). 
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Colonizarea 
Dobrogei cu 

Musuhnunî şi 
ur,nările e.i 

Un fapt remarcabil al acestei epoce este colo-
1iizarea Dobrogei cu Turci - şi .Tătari, îndată 
după de~fiinţarea Bulgariei şi mai ales după lupta 
dela Varna cu VJ.adis1av al Ungariei (1444), A

ceastă colonizare a izolat cu desăvârşire pe Bulgari de Dobrogea 
(cu care ei tot nl:l prea aveau legături), pl'in o pânză compactă 
ce începea de dincolo de Varna şi Rusciuk. Din contra. ele
me·ntul românesc, dislocat din centrul Dobrogei de noua popu
laţiune, - ce venea să se aşeze pe aceiaşi linie pe care altă 
dată Romanii îşi aşezaseră cetăţile _şi pqnctele lor de rezistenţă,-

Stărt1inta îl găsim împins dealungul Ounăl·ei, pe ol căruia 
Bo,ni\nilor in mal drept sra menţinut fără întrerupere. Vrcină

Dobrog4'·~ tatea cu celalt element românesc, de pe malul 
stâng al fluviului, îi oferea refugiului necestr h1 Vi'emul'i gre e, 

Dovezi după cum d.overlesc sattle „dubl~te·{' de p2 am
bele lui ţârmud: Coslugea şi Satu-nou . î11 Do

brogea, Cosl.ngeni -şi Sat-Noeni în jud. Ialomiţa (să se observe 
Satele 

«dublete» 
fo~ma gen, tivală a acestor nume). Beilicul, Go
eargea, M6rleanul şi Olltna, pe arnbele malu r:J. 

8i, cu to tă sărăcia de izvoare, avcrn totuşi, din {60:~, textu l 
lui Alvise Rad1b1•ati, care r·e ::,pune că "pe malul Dunăr~i nu 
se află alti locuitori de cât l sat,,! Dăeni, care se po,ite asc-

Ttni:te veclii măna cu u 1 ade11ă rat oraş, unde s'au adunat 
111.ulfe 11tii de Valahi cu f"-uniliile lor; din llil2 

textul lui I'omas Alberti, c,ire vorb ::: şte de ,, ,trctggia.. ('trc1ja), 
,.viil.t grandissima abitata piu parte da Valahi", - şi alte câ 
te.va texte mai re.:ente 

sate Hăsboae l e , uso turce au distrus ni.uite sate 
ro,nâneşti româneşti vechi. A,.stfel ră ,.boiul diu 1828 a dis-
rliatruse iru, acea „v la grandiss ima'• cu atât dc:: frumos 

şi sugest'.v nume românesc, $iroja, şi, cu ea, u rrnătoarele sjte: 
Stânci e, c, ucea, Martina, Fântâna Nedelii, 1'\lla, g na, Rllşeştii, 
Caladuca, I-lăsăneştii, ZeavaluJ şi al ele; dovada vechii existenţi! 

a Pomân1lot în Dobrogea; însă, nu s'a putut di:i; ruge , - şi 

a · rămas. 
Toponhuia Şi ce dovadă mai etocver· tă despre legăturile 
Dob,ogei vechi ale popu1aţiunei româneşti cu solul Do-

brogei şi despre lipsa oricărei ast-fel de legături a populaHunei 
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bulgăreşti, de cât faptul că, âin cele 3776 de vechi numiii. topo
nimice ale provinciei, 1260 sunt ronnîneşti şi numai 28 bulgd
reşti (şi încă şi acestea disautabile) I 

* * * 
\'oohin1ea Care e vechimea actualei populatiuni bulgăreşti 

actualei po- din 00brogea ? - E o vechime ce nu atinge nici 
pulaţia,.ni un secol ! 
bulgăreşti lntr'ai:fevăr, în răsboaele dintre Ruşi şi 'turci, 

şi mai ales în cele dela începutu! secolului XIX. Ruşii, sub cu
vânt de a pune la adăpost populatia creştină din Balcani, - în 
realitate pentru a--şi popula regiuni'le deş.erte ale Imperiului şi mai 
cu seamă Basarabia pustiită, - ridicau în masă pe Bulgarii din 

Rulgarii Balcani şi ii treceau în Nordul Dunărei. ' lntre 
tr6t1uţi 111 1801 şi 1812 s'au ridicat astfel peste 70,000 de 

Rusi" suflete, şi un raport oficial rusesc, din '2J Sep-
tembrie ţSlO, constată că: ,,l'avantage le plus reel que la Russie 
ait retire jusqu'a preser,t de la guerre actuelle c'est d'avoir 
envoye Ies habitants de la Hulgarie peupler la Bessarabie et 
meme le gou\'ernement d'Odesse" ; iar cea mai mare ridicare în 
masă de acest fe I pare a fi fost cea condusă de Dibici Zabal
kanski, de- peste 25 de mii de familii, care au străbătut Dobro
gea, ln tot lungul ei; .dela sud spre r1ord. 

S•a-6flîrea 
Hu lgarilor iu 

Oobrogea 
după, 1828 

Unii din aceşti deportaţi au rămas în Dobro* 
gea, fără să mai fi trecut Dunărea; alţii s'au 
înapoiat i.n Dobrogea după l'ăzboiul din 1828, 
mai că seamă că găseau aci până şi sate tur· 

ceşti părăsite, în care se puteau aşeza şi care, fireşte, continuau 
a purta vechile lor numiri. 

novezi. Agronomul şi statisticianul român lon Ionescu 
dela Brad, care, la 1850, din însărcinarea mare

lui Vizir Reşid-Paşa, a intreprins o anchetă agricolă în Dobro• 
~ea~ (ale cărei rezultate le-a publicat apoi într'un volum intitulat 

I. Ionescu „Ex:curslon cţgricola dans la plaine dela Oo'orou-
dtţla Brad. dja ") constatată, deci, · cu drept cuvânt, că •• Ies 

Bulgares sont venus dans la Dobroudja depuis une vingtaine 
d'annees, abandonnant des terres ingrates pour celles bien plus 
fertiles qu'ils ont trouvees dans ce pays". 
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Şi pentru ca constatarea statisticianului român, făcută la 
1850, în spirit pur ştienţifit\ să nu fie pusă la îndoială, vom 
adăogţ1 că profesorul universitar bulgar L. l.\liletici, în 1902, când 

L. M:ileticî 
vorbea numai ca om de ştiintă, nu ca «patriot)), 
studiind la faţa Jocului populaţia bulgară din 

Dobrogea, sat cu sat, duµă tradiţii, port -Şi particularităţi lingu
istice, ajung:e la incheerea că ,..elemeutu.l, e1nigrărei căruia se 
datoreşte astăzi lntreaga populaJiu.ne din Dobrogea veche şi 
nouă ro1ndneascd, precum şi din ţinutu.rile ·vecine Varnei, pro
vine din Şu1nla1 Provadia, din Balcanii răsăriteni {intre Cotei 
şi Gu.liţaj, din Tracia, imprejuriinile Slivnei, Yambol, Cavacli 
şi Adrianopol" şi că ~să credem că în Dobrogea, exce~tand 
oraşele, exts.tă o populatie veche bulgară, ar fi să ne înşe
lăm singuri". (,,Staroto buJgarsko naselenie vu seaveroiztocina 
Băigaria"', Sofia 1912, p . 167-168). 

Imigrarea ln colţul cuprins între Jacul Raz.im, bratul St, 
după. 1866 Gheorghe şi o linie dreaptă dela Tulcea la .Baă. 

badag (care prin pacea dela Adrianopol s'a hotărât să rămâe 
nelocuit) aşezarea Bulgarilor s'a făcut mai târziu, după războiul 
Crimeei din 1856, in acelaş timp cu aşf zarea tătarilor Nogai, 
veniţi de asemenea din Rusia. 

Imigrarea Vom mai adăoga că mulţi Bulgari au ven i1 în 
după. Dobr0gea şi mai de curând (mai ales după 1882), 

anexare atât din Basarabia cât şi âin Balcani, atraşi de 
înlesnirea cu care puteau obţinea pământ mai bun de cultură· şi 
calitatea .de cetăţeni români, prin încuscriri cu Bulgarii aşezati 
acolo de mai de mult. 

Când acesta e adevărul, unde mai sunt n vech ile drepturi 
istorice" bulgăreşti asupra Dobrogei şi ce mai rămâne din afir· 
maţiunea că Bulgarii alcătuesc populaţiunea "autochtonă • din 
provincia noastră , traasdu nâreană ? I 
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III. 

DRcrTlJRI cTNO.GRf\fl(c. - POP\.JLf\T1UNcl\ 

DOBROGEI-VECHI, 

Ntrmărul 

Bulgarilor 
•lin Dobrogea 

Dar s~ar putea crede că, dacă nu sunt vechit 
autoctoni, Bulgarii au fost când-va, sau sunt 
astăzi mai numeroşi de cât Românii. 

Nici aceasta nu e exact; şi pentru a ne convinge, vom do
vedi inferioritatea Bulgarilor în . Dobrogea înainte de anexare, 
ln anul anexărei şi după anexare, servindu-ne de Cilate statistice 
de hărţi etnografice, etc. 

IJurinte iie Prima statistică ce există asu prt1 Dobrogei 
anexare inainie de anexarea ei la Romdnia, este sta-

tistica fui loR Ionescu din 1850, în studiul pe · care 1-.am menţio
nat în urmă. Ea constată în cele 215 sate recenzate, făcând 
parte din 7 "cazate", cuprinse mai târzia în Dobrogea veche, 
un număr de 11.858 de familii, din care 3656 romdneşii şi 1194 
bulgăreşti. 

1. Ionescu Româniii la acea epocă, formau grupul etnic 
1860 cel mai numeros, reprezentând 30.a0 10 din to· 

talul populaţiei şi erau de trei ori mai numeroşi decât Bul
garii, cari veneau în rândul al patrulea (după Turci şi Tătari), 

reprezentâr.d 10°10 • 

Şi să se noteze bine că Bulgarii se scurgeau mereu, de 
20 de ani, din Bugeacul Basarabiei în Dobrogea, pe dind Ro· 
mânii erau populaţiune stabilă, din vremuri ce nu se pot pre
ciza, rămasă la vetrele sale. 

Camille ln timpul războiului Crimeei, francezul Ca-
A.llar<l, l8li6 miile Allard a locuit cât-va timp in Dobrogea, 

u,n-de a executat lucrări şi a avut ocazia să cunoască de aproape 
dîferitele naţionalităli 1ntâ.lnite aci: naţionalitatea română „pleine 
de cette intelligence qui la caracterii,e a un şi haut degn:?• şi 

despre care adaugă: ii faut qu'il y ait en elle une force de res
sort bien re-marquable pour qu1elle ait pu resister ~ cette vie de 
craJnte et de mis~re qui lui est departie depuis si Iongtemps"; 
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cea evreiască şi grecească: ,.lacomă de câştig", cea bulgărească: 
,.stupidă0 , ele. Din nenorocire el dă putine date statistice; re
petă totuşi, în diferite rânduri şi în diferite I )euri, că: ,.Bulgarii 
j"ormează o neinsemnată mirroritale" în satele de pe malul Dunăn~i. 

Peters, Geologul Peters eyalua. la 1865-186-7, pentru 
1865-1867 toată Dobrogea. populat unt"a bulgă1 ească la 

25.000 de suflete. 
Le ;Jm1n, La 1861, G. Le Jtan publică un studiu şi o 

1861 hartă etnografică a Tun!iei europene şi~ prot~s-
tând contra hărţilor lui Sohafarick ·şi Ami Boue, accentui 1ză că 
Ja race bulgare ne forme qu'une f<ii.ble. mirrorite dans la 
Dobroudja". 

illircovici. Harta profesorului Mircovicl din 1867 .şi harta 
illaekensi.e- r-ngleză Mac hensie I rby tot din 1 ti67 rep rezin tl\ 
lrb)', 1867 etementul românesc în proporţii cu n1ult supe-

rioare celui bulgăresc. 

Kiepert, 1876 ln sfârşit harta germanului J(it'pert din 1$76 
(în ajunu I războ ului ru'-o-româno-tu re) înseamnă 

elementul bulgar în câteva mici insule şi , cordă elementului. ro
mân un spaţiu de pat1·u ori mai mare. 

Din toate aceste hărţi şi cercetări, darorite atâtor învătati 
şi sp c;ia!işti de diferite neamud1 se po~te conrhide ca elemen~ 
tul tonrânesc în Dobrogea, inainte de anexnrea ei la Rornd11ia. 
e.ra cu mult superior eleme11lnlui bulgăresc. 

* * 

ln a11ul Care era populaţia română şi care populaţia 
a11exArei bulgară la 1878. în chiar anul anexărei? 

La această întrebare răspunde statistica lui Bie1osercovici, 
Bieloserco- fostul consul rusesc la Tulcea, numit guvernator 
viei 1878 al Dobr(lgei pt timpul ocupaţiunei armatelor 

ruse şti. A ceastă statistică arată 5542 familii româneşti, /'a/d de 
1/150 bulgăreşti din o populaţie totală de 1571~ familii. De unde 
urmează că Romanii reprezentau '35.3°J0 din populaJit>, iar Bul
garii 30°/0• Chiar în cazaleie corespunzătoare actualului judeţ 

rukea, unde se ştie că Bulgarfi sunt mai coo:1pacţi de cât în 
orice parte a Dobrogei, tot Românii erau mai numeroşi, fig11-
tând cu 3973 /amilii (32.0°/0) faţă de 3691 familii bulgă~ 
Teşii (29.7°Jo). 
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Statistica lui Bielosercovici prezintă, însă, marele neajuns 
că nu e complectă. In ea nu figurează cazalele Mangalia, G_er
navoda şi Silistra, dintre care aceste două din urmă aproape 
Pxclusiv ronu1neşti. : 

d'Hogguer Baronul W. d'Hogguer, în 1879, publică o 
1879 broşură întitulată „Renseignements sur la Do-

broudja", dând şi date după statistica necomplectă !a lui Bie
losercovici, pe suflete (nu pe familii). Dacă îndreptăm oarecari 
adiţiuni eronate (coloana naţiunilor cu coloana confesiunilor), 
rezultă că Românii s'ar fi găsit, la 1878, în număr de 24.167 
(30.810) fată de 21.916 (27.6°/0) Bulgari, din o populaţie totală 
de 79.357 suflete, - în cazalele recenzate. J 

R. Opreanu Tot la această . perioadă trebue să socotim . ., 
şi G. Ghica statisticele prefecţilor Remus Opreanu şi G. · M. 

_ 1319 Ghica, care constată pentru . Constanta 14.884 
Ro111dni fata de 8429 Bulgari şi pentru Tulcea 4082 familii 
romdne1li faţă de 3347 bulgăreşti_ în 187lf. 

Din toate aceste date rezultă până la 1.videnţă că tot Ro-
1nd11ii constituiau grupul etnic cel mai important şi ln mo-
11,entul alipirei Dobrogei la Ro1ndnia. 

* • * 
După După anexare, populaţiunea în genere, şi în 

anexare special cea românească, a crescut necon(enit, 
n1ulţumită unei .serii întregi de imprejurări~ p,·ecum: siguranţa, 
ordinea şi legalitatea introdusă în Stat, .ştrămu!area Romât,lilor 
transilvineni, cu turmele lor, din Basarabia, împroprietăririle 
făcute pe baza legei din 3 April 1882, extensiunea dată agr'icul
turei, marile lucrări întreprinse de Stat în o ·obrogea, etc. :: 

Nu vom arăta aci, an cu an, cum se prezintă această creş
tere. Vom da numai rezultatele ultimului recensământ, dela 1 
Ianuarie 1913, arătând în ce raport se găsesc Bulgarii faţă de 
Români. 

Statisticu 
dela 1 Ianu1tr 

1913 

Statistica din 19 I 3 con stată în Dobrog<!a v.eche 
o populaţiune de 380.430 de si1/1ete (209 571 
în jud. Constanţa şi 170.859 în jud. Tulcea). 

Aceastâ populaţiune, urbană şi rurală, se desco1npunf, pe 
nationalităti, în chipul următor: • 

- - ---·. 
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~, •1 JL'D. CONSTANTA JUDEŢUL TULCEA DO B R OOE A I o I NAŢIONALITATEA 
Urbanii I Rurală I U rbanll I l'turalll I - 'o ~ Urbanll I Rurali I ~ ot•lll Total Total • 

1 Români . . . 30!129 981,wl 129086 19171 68168 8733!1! 50100 166326 216425 56 .• 
. 1738 226391 243i7 5854 20918 2677~ 7692 135f)7 51149 13., 

3 Ruşi .. 279 2070 2349 10550 22960 :-isălO 10829 25030 35859 9., 
Tlltari . . . 20:iO 18159! 202091 221 920 1141 227) ; 19079 21350 s .• 

5 Turci .. . . 4900 10033 149331 2648 2511 5159 7548; 12544 20092 s .• 
6 Greci . . 4136 1095 6231 4393 375 47681 8529, 1470 9999 2 . 
7 Germani . . 465 5) 151 5580 :13a 1784 2 117 798 6899 7697 2 .• 
8 Evrei .. . . 1531 71 1602 2752 219 2971 4283: 290 451' 1 .• 
91 Ţigani . . 20fl 6,101 836 500 1927 

24ij 
706, 2557 :::i o.; JO Armeni . 1886 538 2424 673 97 77 2559: 63) o .• 

11 I Italieni . . . 456 rnsl 694 127 1207 13' 5831 1345 192 O.ro 
12, Austriaci . . . . 286 l!l1 255 H45 570 915 581 589 1170 o,. 
1; Unguri .... 588 227 815 116 64 11d 704 2lll 985 o .• 
1 Găglluţi . - 54 51 6 886 892 a' 940 946 o .• 
15 Albanezi . . • . 299 153 452 711 34 1)3 :~78 187 565 Q., 
1~ S&rbi ..... 87 126 213 f)4 44 138 -181 170 351 o., 
17 Poloni . . . . . 58 ~, 118 38 13 51 96 68 164 o., 
J 8 A !te na~ionalitlti . 205 243 216 50 266 421 88 509 o., 11 Necunoscuti . . . 79 126 205 5 j ( 84 i 27 ZI ~ o., 

TOTAL I 50128 159443 209571 48121 122738 1170859 98249;282.181
1
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\ra să z:icA. Sl.149 de Bulgari ·faţă d·e '216.4~ Roind.ni, 
13.i8/ 1 faţă de 56.8°/0 ! Cifrele sunt prea eiocvente prin ele În· 
seşi, ca să mai fie nevoe de a insista, că şi acum, după ane-

• 
xare, Bulgarii nu formeată decât o neînsemnată minoritate ·a 
popu!aţiunei dobrogene, că Românii sunt nu numai de patru 
ort mat numeroşi decât Bulgarii~ dar niai nunieraşi 1i dei:lt 
toţt cetlaltt conlocuftorf at lor, luatt la , un loc [împreuni 
cu Bulgarll] şi că pretenfiunea .pah iofilor" bulgari, la stăpâ-
nirea politică a provinciei noastre e departe de _ a se P,utea în-
temeia pe argumentul superiorităţei lor numerice. ,L. 

* ţ\ I 

,• 
Recunoa,ter.i E. drept că, dacă cei mat multi "patrioti~ insi- . 
bulgăreşti nuează că Bulgarii ar fi format în trecut majori- . 

fatea populaţlunei din Dobrogea şi că şi astă-zi 0-obrogea e"'" 
.ţară bulgăreasci", sunt şi unii, - printre caii profesorul uni
versitar A. lşlrkoff, pe când făcea ştiintă, nu .patriotism", şi. . 
defunctul D-r Rizoff, fostul ministru al' Bulgariei :1a , Be~lin ~; L 
omul de încredere- al fostului . ţar Ferdinand, - cari r~cuuo% I>< 

că majoritatq2 o au Romdnii.. · 

0-r Xtîr"o« Cel dint1i, făcând şi el studii speciale, în 1895, 
la fata locului, asupra Bulgarilor din Dobrogea, 

publică în „Bolgarski Pregfed" (anul V. vo_l. 4) rezultatele, sub 
titlul .Romunska Dobroza" şi a1unge la concluzia (p. 80) că 
,11 ctedem cît sunt mal mul~ de 50.000 de Bulgari in Do~ 
brogea, cum o facem adesea, însemnează si ne înşelăm 
intr'un chip grosolan». Cel de-al doilea recunoaşte majoritatea 
românească; dar obiectează că e o majoritate "artificială", ve
nitl de curând d.in România-veche. după 1878. (ceeace am vă
zut ca nu e exact, deoarece Românii tot în majoritate se găseau 
şi înainte de anexai e). · 

D·r Hi.zott Mai mult, acesta e şi argumentul diplomatului 
------bulgar în cordra unui plebiscit în Dobrogea. Ple
bfsc:ltul, in asemenea conditii, n'ar fi 11just•, zice el. Ca să fie 
just, ar trebui să se înlăture dela vot pe toti Rom~nii stabiliţi 
în Dobrogea în ultimele patru decenii, - (nu însă şi pe Bui~ 
garii lnfiltrati, cum vom vedea, în aceiaşi perioadă de timp, căci 
aceştia ar fi venit. . . (a ţara lor t) 
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·-
t"îudatâ mentaiitate şi ciudat· mod·)de a judeca ! C~ s;ar 

putea, intr„adevăr. răspunde la un asemer ea argument. !mai, aJes· 
când. se ştie că toată populaţia bulgărească ~in Dpbrogea, -
cum am· arătat, - e venită„ în parte, numai cu puţin înainte . . ' ~. . 
de 1878 şi în parte, - cum vom arăta - chiar: după a,easţă 
dată ? ! 

·Logică Vom mai observa, în tre.acăt, că Rizoff se de~ 
.s• rani-e ci ară, pentru aceleaşi motive, şi contra plebisci-

tului în regiunile revendicate dela urecf şi dela Sârbi. Majori-
• l 

tatea grecească din regiunea Cavalei şi Salonicului __ datează, după 
tl, de abia dela 1912, (cteace ar dovedi numai şubredele rădl,:
cini ce a avut acolo pretinsa majoritate bulgărească de rriai 
înainte); iar în ce priveşte majorftatea 'sărbească'din valea T.imo
cului, '~1oravei şi Vardarului, ea a fost obţinută prin „sd.rbirea 
Bulgarilor". - · chiar:. prin,ul n1i1Listrq Paşici şi genera!isir11i1l 
NJişici ar fi Bulgari sdrbizaţî t!t - , (ceeace ar dovedi nun1ai· 
slaba putere de rezistenţă a rasei bulgărt şti). · 

Cu toa1e acestea, diplomatul bu1gar susţine cu tărie că 
acele regiuni revin~ 'de· drept · şi fără niciun plebiscit, Bulgariei, 
desigur pentru a li desgrecizate, d·es!rbhate ·şi rebulgarfzate, ca 
unele ce se găsesc cuprinse în „graniţele ra.sef _bulgare"Il! ... 

• • • 

.• . . . 
lV. 

nlNI\L T R ~lJL TlJRA" .. 5TRALlJCITI\ CIVILIZI\TIE" ' . . 
~I PENE: î1RR TllJNE-1\ 6lJL GI\RILOR 

IN &06ROGE:Pr 

„Inalta cultură 11 şi „strălucita civilizatie" ce ar fi dezvoltat 
Bulgarii în Dobrogea stă în strânsă legătură cu : ch1estia popu-
laţiunef. · · : · • r: 

Oe fapt. o asemenea cultură şi civilizaţie n'au eiistaf: Sin
gura cultură în care Bulgarii au excelat. într'ade, l ·, e cultura 
iarzavaturflor •. pe care totuşi în Dobrogea n'au prea manifes
tat-o; iar civilizaţia bula.tră ce ar fi strălucit vreodată în Do-
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b,·ogea a fost numai aceea care fumegă încă din ruinele <!e pe 
şesurile ei. 

Când vorbim de Bulgari, cuvintele de "cultură" şi „civi-
.,..: ~ 

liza/ie" -şi încă „tnaJlă cultură" şi nsltălllcitoare civilizaţie", -
ap,a.r ca o sil'Tlplă ironie; iar când ne gândim că această „i11al
tă cullură·' şi această „strălucită civilizatieu :Je-au dezvoltat 
Bulgarii .d.iri. Dobrogea, atunci ironia ajunge sa fie de un ire-
zistibil burlesc, de care s'ar cuveni să se impresioneze măcar 

< 

;$aVanfii doct·ori" dela Sofia, dacă nu şi masiva inteligenţă a 
,1p atriofilor „ balcanici~ 

De obiceiu, civilizaţia se desvolta în centruri populate, -cu 
' şcoli, tu teatre, cu muzee şi alte instituţii culturale, iar nu pe 

câmp, la vte-o tariâ, la vre-o colibă izolată, od la vre-o câşlă. 

Bulgarii din Dobrogea au fost, tot timpul de când dii
nuesc în la, o populaţie rurală~ de plugari şi crescători de vite, 
primitivi în procedeurile lor. pe care le-iiu · îmbunătătit numai 
în urma exemplului dat de Români. 

~ici astăzi ei nu au majoritate in nici un centru dobrogea11. 
La Babadag1 unde Bulgarii se adună în ,.'!oogres", Ro

mân ii sunt de două ori mai numeroşi de cât ei; la Tulcea, 
care contează ~a citadelă Bulgărească, Bulgarii sunt mult mai 
puţin numeroşi decât Ron1ânji şi chiar de cât Ruşii; la l.\ledgi
dia ei sunt de 16 ori, la Constanta de 17 orf, la Ostrov de 20 
de ori, la Hârşova de 27 ori, la Sulina de. 33 de ori., la Cer
navoda de 44 de ori, la Cuzgun de 66 de- ori mai puţin nu-
1neroşi de,ât Hom4nii .. ~ Şi aşa peste tot locul. 

Popnlaţia Q~ să se vadă mai bine în· ce proporţie }"ie gi. 
urbană bui- . B 

1 
, . . f V d R A • 1 .. 

~ară. şi ru- sesC' o gan1 aţa e oman1 a oraşe. vom spune 
n11\11ii. în llo· c~ populalia totală llrbană a Bulga1·ilor în Oobro-

brogea geâ este, dui,iă ultimul recensământ (din 1913), de 
7592 de su/1ete, faţă de 50.10() de Romdni; iar :în tabloul ce 
urmează dăm populaţia totală a fiecărui oraş în parte · şi apoi 
populaţia românească alăturea de cea bulgărească, arătând, în 
dreptul fiecăreia, prpportia la sută (0 j0) ce reprezintă şi unii şi 

ceilalţi jn populaţia local~ ,Ş! atragem deqsebita atenţiune asupra 
cifrelor: · 
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.... 
ROM.ANI I BULGARI C: • Populaţia ~ 

::s ORAŞEI,E u totalii Numlrul o/ I N}llllK?U! O/o o ' · lor O lor z -
·I Constanta 27201 15063 58.o 940 3~ 
2 Oemavoda .5743 3844 67,0 129 2.a 
8 Cuzgun 1604 1474. 82.g 26 t.6 
4 Hârşova 3990 2845 7J ·o 105 .2,G 
5 Mangalia 1929 740 38., 173 8.9 
6 Megidia 62!>2 3329 68.1 206 3.3 

Ostrov 3409 3034 89„ 
. 

159 a.I) 7 '" 
J'ud. · 00ti.stanţa 50l28 80929 '61,1 

. 
1738 35 

' ' 

8 Tulcea :'21727 7344 33.7 4019 18'i 
9 Babadag • .4686 2271 ' 48.j 1217 26., 

10 Ohilia-veohe 29ij4 847 28,9 31 1.( 
11 Ieaeoea 4112 2268 52., 108 2 .• 
12 l\lahmudia 2018 828 41.o 67 s .• 
13 Mloin ,. 0286 3828 72.6 357 6., 
14 Sulina . 7347 1781> 24,7 66 o.I 

J fţ<}, Tulcea !8121 191711 39.9 58541 12,J 

DOBROGEA! . 982491 
', 

50100 51.0 7592 7., 

Câna aceasta e populaţia urbană tomână şi bulgară din 
l)obrogea şi când în _aceste proporţ'ii Bulgarii se gisesc în di
feri.te c,entruri ale provin~iei. intrebăm din nou~ unde au găsit 
ei condlţiunile prielnice pentru desvoltarea acelei „înalte culturi", 
şi „strălucitei civ'ilf zatii" cu care se laudă, dar pe care n'o do
vedesc cu nimic?! 

,. 
* '* 

·O altă chestiune de care am mai menţionat, e aceea a pene-
traliunei lente şi continue a elementului bulgare;c in Dobro -
gea,. nu num~i dela 1829 pânl la 18'/8. ci şi dela anexare in
coacP, şi mai ales dela 1882, 

,Arhivele autorit"ă1it<>r atlministrative şi ale instanţelor ju
decătoreşti din Dobrogea s.unt pline de dovezi în această pri..; 
vinţă. Bulgari din Basara~ia în judetul Tulcea şi Bulgari din 
Balcani în judeţul Constanţa au imigrat necontenit, incustrindu-se 
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-
cu cei venifi de mai de muH şi stăpânind pământul ce l luau de 
zestre. Mii de eazu-ri s'au cof1Statat în ambl le judeţe, mai cu 
s.eamă <. u ocazia judecărei contestatiunilor -la listele elect·orale 
(lege"a organică a Dobrogei pretinzând vechilor locuitori dobro· 
geni dovada cafităţei 101· de cetăţeni ·otomani, stabiliţi in Dobro
gea la l l April 1877; pentru a se bu~ura de calitatea de cetă. 

ţerd români.) 
Dar chiar da,ă aceste probe directe, la cunoştinţa tuturor. 

ar lipsi, dovada cea mai elocventă reiuită din simpla apropiere 
a cifrelo1, de mai sus. 

Intr'adevăr, ia 1850 în Dobrogea erau 5970 Bulgari (=1194 
familii X 5 rncmbri). La 1880 numărul lor creşte la 24 015. -La 
1905 el se urcă la 41,978. Iar la 1013 atinge cifra de 51.149, 

Rapo1tând la aceas·tă ultimă cifră creşterea lor din f)erioa
dele precedente, ar urma că Bulgarii au crescut în ultima· pe
rioadă (de 10 ani) cu 23°/01 în a doua (de. 32 ani) 105°/0 ~i in 
a treia (de 62 de ani) cu 756°/0 !t! 

Ori tât de mari catităti prolifice am admite rasei bulgă · 
reşti, această fantastică înmullire nu s'ar putea explica numai 
µrin ext_:edeotul naşterilor asupra deceselor şi trebue să admitem 
imig,·aţiunea Bulgarilor în Dobrogea, infiltraţJunea lor lentă, pe· 
rretrit\ iun ea lor continuă, care, de altfel, repetăm, e cunoscută şi 
s1abilită cu dovezile cele mai directe pentru îiecare localitate,
ceea ce arată bunele condiţii de care s'au bucurat sub domina
ţiunea românească. 

Bulgarii vor fi 9Vând calitătile lor, poate chiar calităţile po
z li\'e, Ei vor fi fiind muncitori. prevăzători, sobri. strângători.
şi vo.r mai fi având şi alte însuşiri de acest fel. Dar poate toD
ntai din cauza lor, aceea de rasă care să se înmultească extra
ordinar de mult n'o au. după cum, în generalitatea lor consi~ 
derati, nu pă.cătuesc nîci prin avânt, nici prin sentimentalism exa
gerat, nici în inteliiienţă vie, spontanee, sclipitoare şi nici măcar 

prin acel sentiment de onoare care caracterizează pe omul eşit 

din barbarie. 
Da,ă ar fi să admitem că Bulgarii cresc într'adevăr în aceste 

proporţii, atunci am ajunge fa încheerea că populatiunea ,de 5 
milioane a Regatului .b.ulgar ar. ajunge peste o sută de . ani la 
70 de mHloane-ceea ce e puţin probabil. 

De altmintrelea, faptul penetratiunei bulgăreşti în Dobrogea 
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se ·evidenţiază prin proporţia ia care se veJe că &u crescut ce„ 
lelalte naţionalităti (afară de Români, cari au venit, într'adevăr 
şi din· România vet·he, adăogându-se celor loc~li). 

Astfel. în· perioada de z.ece ani, dela 1903 la 1913, Armenii 
eresc numai cu 243 (dela 2951 la 3194), Evreii cu 189 (dela 
4884 la 4573), Grecii cu 80 (dela 9.919 I·~ 9999);. ba unele na
ţionalităţi s'au împuţinat chiar, din caui..a emigrărilor, precum 
sunt• Germanii, ,cari din 8210, câţi erau la 1908, au rămas i697 

' la 1913 şi 1'ătarii. cari din 29.476, câţi erau la 1880, au scAzut 
la 25.868 în 1903 şi au rămas numai 21.850 în 1918, 

.. 

V 

[ ·cGt:f\ ORGF\NICA f\' DOBROGE-1 .SI LE'GE.-f\ PE.-~# 
TRU RfG.(JLf\RE.-f\ PROf>Rlf:Tf\TE.-1 RURALE 

Dobrogea ·Ce a fost Dobrogea ·Înainte de anexa,ea .ei la 
până la ane· Româpia o spun călătorii din to1 te timpurile : o 

xare stepă aridă, · plină de bălării, străbătută numai de , 
turme de vite şi de bande de tâlhari. Ce este astăzi Dobrogea 

~ \lo i:n vedea când vom vorbi despre opera noastră acolo. Ceeace 
re'evăm, deocamdată. este numai că pentru a .ajunge la ~ceastă 

· fondamentală transformare, ... a trebuit, pe lângă munca necurmată 
a uner populaţiuni doritoare de propăşire, şi o acţiune de gu
vern·ământ' înţ'eleaptă~ o administraţie vigilentă şi o justiţie la 
inălţtm ea chemărei sale. 

Cuvânt~! La 14 Noembrie 1878, Domnitorul Român=ei 
Regelhi Carol I, luând în stăpânire Dobrogea,iicea, în ma-
Carol ·1 uifesţul adresat Jocuitot'ilor dobrogeni, c·ă el vor 

atârna de aci înainte de u" Stat !tunde nu- vointa arbitrară, ci 
num-ai legea dezbătută şi încuviinţată de natiune, hot,ăreşte şj ocâr
mueşte"; că 1,C'elţ mai scumpe şi maf sfirite bunuri ale omenirei 
s~nt puse sub scutul Constitu11unei•; şi că religia lor, familia 
lor, pragul casei lor vor fi apărate de legile noiistre şi nimeni 
nu le va putea lovi, fără a•şi primi legiuita pedeapsă", inştiin• 
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fându-i toto,1ată că . în curând provincia va primi pe cale con
stituţională o organizare definiţivă, care va ţinea seaml de tre
buinf€le şi de moravurile locuitol'ilor dobrog~ni şi va· aşeza pe . . 
temelii statornice poziţiunea lor cetălenească": 

Cuvântul dat de Domnitorul .României a fost ţinut. 

Lege~ La 9 Martie 1880, ~·a prom~lgat Jeg"a . pentru 
organică ,lin organizarea Dobrogei. Prin ea se ga-rântează locu· 

18.80 ilodlor dobrogeni ţxerciţiul ·tuturor libertăţilor ce-
tăţeneşti, se aşează viaţa comunală şi judeţiană pe baze întelopte 1 

şi se întrodu~e, pentru prima oară, o justiţie corespunzătoare 
importantei sal_e misjuni. · 

Unele . Nu .vom analiza aci toate -dispoziţiile acestei legi. 
dfspozlţluiu Vom spune numai,. că, deşi re!igiunea domnitoare 

în Dobrogea e cea creştină•ortodoxă a Rasăritului, Statul a luat 
asupră-i plata personafului şi întretinere.a principalelor rnos,chee 
musulmane din Tulcea, Constanta, Babadag, Măcin, Megidia, 
Hârşova, Jsaccea, Sulina şi Mangalia (art. 17);· a înfiinţat la Ba
badag, un seminar musulman (stră,nutat, apoi~ . la Megidia), cu 
n1enirea de a forma pe capii mostheelor şi de a· preda princi
pli'e legislaţi unei religioase musulmane· ( art. 21); a lnfii nţat Tri· 
bunale mahomedane pentru pricinile dintre musulmani, în legă

tură cu credinţele lor religioas.e, cuin sunt chestiunile relative la 
puterea părintească, la căsătorii şi· divorţuri şi la succfsiµnile 
ab intestat (art. 61): şi a asigurat libera funrţlonare a comuni
tăţilor religioase pentru toate celelalte conf~siuni~ te cunoscându-li-se 
dreptul de a-şi deschide şcoli, fiecare în limba sa (art. 20). Şi 
dacă relevăm aceste dispozitii ale Jegei organ·ice a Dobrogei 
este numai pentru 'a se vedea spiritul larg, liberal şi demo.:ralic, 
în care Romanii au căutat să·şi · exercite stăpânirea asupra urei . . . 
populaţiuni pentru lntdiaşi dată ch_emată la uiaţa cetăţenească, 

Personalul rn c.e priveşte p'.'rsonalul administrativ,.e deajtin~, 
,uhninistrstiv iarăşi, ·să spunem, că el s'a recrutat dintre oamenii 
cei mai iacercaţi şi cu experienţă, :ca Remus-Opreanu 1 înalt ma
gi$trat,-personificarea cinstei şi blândeţei-şi O. M. Ghica, fost 
ministru, primii prefec:ti ai celor două judeţe dobrogene. 

E, prin urmare, o calomnie urâcioasă afirmaţîunea Bulga
rilor că .administraţia românească ar fi fost tiranică şi asupritoare. 

' 
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E de asemenea o calomnie rl Bulgarii ·ar fi fost împiedicaţi· în 
libera lor dt'SVOltarenatională. Adevi\rul e numai că ei au ahuzat 
fotdeaua_a de libertăţile ce li s'au dat, având atitudinea cea mai 
provocăt<,are fafă de autorităţile constituite, pentru a se putea înfă
toşa tn urmă ca victime ale „barbariei româneşti". Astfel în şcolile 
confesionale bulgăreşti din Tulce·a, conduse de institutori aduşi 
dela Sofia, copiii erau învăţaţi că Dobrogea e ţară bulgărească 
şi erau îndemnaţi depe catedră la ură contra Românilor; chiar 
pe l}ăfţile de pe pereţi, Dobrogea era în,orp,orată po!iifceşte la 
Bulgarfa. Şi când autoritatea şcolară română a intervenit pentru 
ca asemenea falşificare să nu se facă şi asemenea apeluri la u·ă 
între fii aceleiaşi ţări si nu se repete, Bulgarii au protestat so
lemn. declarându-se «persecutaţi» de llomâni. 

Lcge11; pro- O altă lege, importantă prin · consecin,ele ei, este 
prietiţei rtt- legea din 3 AprH JS82 pentru rcgulc1rea proprielă~ 

rate din 188! ţ . . b·r· l d" O b · . e, 1mo I tal'e rura e I n o rogea. 
Codul proprietăţei fonciare otoman dln 1858 împarte tere

nurile Imperiului în cinoi categorii, dintre care cea mai insem
nată este aceea a ·terenurilor mirie. 

D~t~!lţiunea Condiţiunea juridică a acest:>r tet·en uri s~ ca:r ac-
~•n1.r1e)l deve- . • . .. . · 
nitil _prep.rie- t1zeaza prin aceţa ca nuda lor p ropnetate-r-ak · 
t.ate absolută kaba:........aparţine Statului,-Beit-ul-,nal,--şi numai 
dreptul de folosinţă particularilor. In şchimbul acestui drept de 
folosinţă. ~ultivatorii plătesc fiscului dijmă, (de obi<!eiu a .recea 
parte din recoltă) Ei au obligaţiunea de a cultiva terenul, sub 
sancţiunea de a se vedea deposedaţi, dacă-l lasă trei ani n1 cul
tivat, fără scuză legală. ln sfârşit, pot transmite prin vânzare -
firag,h - şi prin acte de ultimă dispozitie - irrlical - dreptul 
lor de folosinţă> cu aceleaşi îAdatorirf. 

Legiuitorul român din 1882 a schimbat această condffiune 
legali a proprietăţei, transformând terenurile miPie, - aproape 
singura categorie ce se găsea în Dobrogea, - in proprietate 
absolută. 

- • f ' 

S'au. respectat, prin lege şi în fapt toate drepturile stabilite, 
cu titluri de posesiune -- tapti - şi s:a permis celor cari şi·au 
perdul titlurile originale să-şt constitue altele. cu martori, înaintea 
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Tribu11alelo.r; apoi s'au comasat vechile posesiuni şi s'au deli
mitat vetrele satelor şi oraşelor (în raport cu numărul rocuito„ 
rilor. ţinându-se seamă şi de viitoarea lor extensiune), cum şi 
islazurile şi pădurile comunale, sau locurile destinate I fi plan
tate; şi. insfârşit. s'au individualizat loturile particular1lo1\ în su· 
prafala din titlurile verificate şi admise. 

ţo:fţile. Prin chiar efectuarea acestei serii de operaţiuni, 
Yi~tn•!: f~r Statul şi-a deosebit domeniile sale de proprietatea 

I.litre bulgal'i privată, şi apoi. pe baze şi în condiţiunile legei, a 
scos în vânzare acele domenii în loturi de câte 10 şi 100 de ha. 
Loturile mici şi mari s'au vândut de preferintă plugarilor dobro
geni, fără deosebire de nafionalitat~ - Bulgarilor în special, până 
la saturaţie! - şi numai după. aceea plugarilor fără pământ din 
România-Veche. 

Aceşti din urmă cumpărătorj, - fie zis în treacăt, - con
stitue acea populafie românească, adăugată la cea ,utohtonă. 

contra căreia „patriopi" bulgari se ridică, arătând că constitue 
majoritatea românească "artificială„ pe care n'o admit la plebiscit. 

Cos-ceptia românească în privinfa condifiunci juridice a pro
proprietlţei e desigur superioară celei din 1egislaţia otomană. 
fiind mai potrivită pentru a sttmulâ energiile şi a recompensa munca. 

Vechii detentori, transformaţi în proprietari absoluţi prin 
răscumpărarea dijmei şi cumpărătorii de loturi dela Stat, s'au 
luat la o adevărată întrecere pentru desfeleo irea pământu lui do ... 
hrogean, şi in curând şesurile aride, ori pline de bălării, ale pro
vinciei s•au transformat în ogoare întinse şi rodnict, asigurând 
viafa şi chiar belşugul unui mare număl' de familii. 

VI 

C.INE ST f\f'ANE.STc SOLUL DOBROGEI? 

este, desigur, de toată importanţa să se cunoască întin . 
derea proprietăţei private din Dobrogea, chipul cum e împărtită şi 
proporţi1' in care se stăpâneşte de locuitorii ei, consideraţi din 
punctul de vedere al natioaalitătei Jor de ,origină, în specia] de 
Români şi de Bulgari. - fată câte-va cifre in această privinţă : 
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Pr~prietatea Proprietatea privată din Dobrogea era, i~ ânul 
dup.ă supra~ 1903t âe 615.821 ba., din care 431.~62 în Judeţ-ul 

faf.a ei Constanta şi 183.959 în jud. Tulcea. 
. . , 

Ea se împărţea. după întindere. ia chipul urrnăt11r1·: 

- -

SU P R A_F A 1.f A 
JUJ)EŢELE 

Dobrogea ·o =- - 1 . 'o 
Constallţ& Trllcea . 

Proprietatea dela O - IP ha. 103603 128:!90 232093 37.7 
,t „ 10- 25 

" 199180 323~6 141506 22.9 

" 
„ 25 - 50 44176l 15652 59828 9.7 

" 33959! 
" 

„ 50-100 t, 3767 37726 6.2 
r. de · peste 100 .. 1409441 3724 144668 23.5 

' .. 
TOTAL . 434862 183959 645821 100 

. . 
_Da.:ă socotirn proprietatea m.ică acea până la 10 ha., pro.-

prietatea : mijlocie acea dela 10 până la 100 ha.· şi propri·etatea 
mare atlea dela· 10(,) de dia. în sus, atunci vedem că raportul 
dintre cele trei feluri de proprie ta te ar fi următorul : 

I 
C - . - -

Felul Proprietlltei 
J.ud. C-ta 

' 
Jud. Tulcea Dobtogea 

- - -I • ' Ha. · I 0lo_. T 0 lo Ha. . Ha. I D/o 

Proprietatea mic~ 103603. 16~.91 128490 20,71 232093 37 .62 

" 
. mijlocie 187315 30.56 51745 . 8.32 239060 38.80 

,, J:Jlar.e. 1J09,J4 22 89 3724 O 61 144668 23.5<~ 

TOTAL 431862 170:86 183959 29.64 615821 l [00.00 

-

Pro~rcieta~ea Aceast~ proprietate se stăpânt: a, după naţionali· 
dupa l)aţ10~ d .. u , · 'I • "l nalitâtea pro_tatea e origina a proprietar, or. 1n proporiu e ur-
prietarilor- mătoare: 

• • 

, 
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-S i:T:!?:R .h..F .fi.. TA l;'B~ PB::t:ET A, Ţl::Z:.OR 
Naţtonall-

0.-10 ha., 10.,-is hal25.-50 ha.I ~)0-lUO haf Peste 100-ha. 
a,,,,. 

tatea pro- ( 

·a11 prletarllor C-ţn I '!'ulcea C-ţa I Tnlce~ C-ţa j 'l'hi<'e~ I C \a / TÎ1lcea f C-t:i I Tulcea -. -
Romilni 61.ta'3 42.00( 924 1 '! 15856 :lti32i 3031 2&9:h 5i5 1t!iR49 1096 392787 

8350 w:}l 10501 257, 11497 1197 I Aul~3ri I 2Jl79 47,'7 ~7 8 183 ll2'5 1( 9Y54 
Mns;ilrr :w i 2't î26 10.ir,3 6812 i 074 4H9 !1;,8 3608 380 /172~ 300 r 928t 
!luş, ·1.818 20.t ta 2!10 122, 5!:8 83 70 84 200 - -24821;! 
Gcrmnni 1.771 ~.876 1223 36lt &72 M9 484 - 3301 13t 16818 
Alte nntiî 1.172 :1.111 \l70 212 ! 3\1 :!40 H411 18! 5!73 400 121:0 

10!l.18U I 3? 326 Tola I 10:1.sp:i I '~.s .,oo 4 '• 1 76 15.Gt,2 aa_y„9 I 3.7/i7 H0.94' S72lt 615.821 
·, -. 

Proprietate!' tn sfârşit, proprietatea mică. mijlocie 
ro,nAneasca ă a d R • . . d B 1 . • 

şi mare s, 
s UP.rafefele şi bulgă- st p nea e oman, ş, e · u gar1 ,n 

rească şi proportiile din tabloul ce urinează: .. 
~ 

. ~-

I o, Bulgari Io . Ro111âni . 
: SUP·J~AF,A ŢA 

ţ-ţn j 1.:t:lcea I To(nl I . 'o ~-ţn / Tule e~ ·T~ta1 · 1 ·· Q 
I 

I l 
Proprietate 1nicl 61138 42000 103138 16.8 

I I 
12979 4i737 60716 9.8 

mijlocie 152!,72119432!'172104 27 9 15029 21515 36544 6.1 ". 
mare 115~91 ·1696111764519.9 11497 1197 12694 2.1 

" 
Tota.L 329659

1 
G3t28

1

392787ltm 81 39505 
-

70449,109951 17.9 
-- -

J • ~ • 

Nu vom comentâ cifrele. 
Când Romdnii stăpdrieau circa 6l0

/ 0 şi Bulgarii circa 18°/0 

din · solu/. dobrogean, com~ntariile' sunt de prisos. 
Vom observa numai că d·eta· 1903 înc.oace situaţia s'a n1ai 

schimbat, în fauoar~a elementului românesc. 
• t ,' • • 

Creşterea Chiar în anul următor (1904)' s'au împroprietă'rit 
proportiei în Dobrogea încă 595 O de familii de mici plugari 
la Români fără pământ, (4033 în judetul Constanţa şi 1917 în 

judeţul Tulcea), dintre care 5864 româneşti şi 86 de alte origini ; 
aşa încât recensământul general din 19J5 găseşte proprietatea 
privată sporită cu 69536, ha., atingând cifra de 685.357 ha. 

La 19 lG, când am intrat în răsboiu, proprietatea privată 

dobrogeană era de circa 700.000 ha. şi p roporţia in care Ro
mânii o stăpâneau era cu sigurantă de peste 70 la sută. 
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Proprietat~a Vom mf!i observâ, însfâ:-şit. proportia în car see 
mijlo~ie găseşfe proprietatea mijlocie de 38.88 la sută în 

1903 (urcată la 44.66 la sută în 1-905), pe când în România 
veche ea nu atinge nici 5 la sută. 

Intr1
0 ţară de plugal'i muncitori şi economi, cum e Do

brogea, acest tip al proprietăţii mijlocii pare a avea tendinţa de 
a absorbi pe celelalte. căci către ea converg şi proprietatea mar~ .. 
ptin moştenii i şi . înstrăinări parfiale, şi proprietatea mică, eres· 
cută prin noui achiziţiuni. 

Agricultura ln legătură cu regularea proprletătei ruralei, 
....... ------agricultura a început ase· face peo scară necunos· 
cută în trecut. Ast-fel, în 1885, întinderea culturilor (arături, fâ
neţe şi sădiri) era de 241597 ha. şi după 20 de ani, )a. 19()5, 
ea se ridică la 608492 ha. acuzând o creştere de 2·50 la sută. 

Productiunea a crescut şi ~a. în proportiuni de · necrezut. 

Producţiunea fată; 'd. ex .• pentru grâu orz şi ovăz. un ta-
_gl'Au or.z s • • o~ăz "1 bJou comparatrv de această ~reştere, în hectolitri: 

-
FELUL l Producţiunea f P roductiunea I Producţiunea Cerealelor I în ·1885 în 1905 . în 1916 

I li 
Grânl -338000 J.083 OOO 1.593.000 
Orzul 927000 1.6.60„000 3.550.000 
Ovăzul 106000 1.410.000 1.800.000 

I -
Vilele Deşi păşunele s'au împ~ţinat, creşterea vitelor s'a . 

mentinut în unele privinţe şi, în altele, a sporit chiar. 
Caii dobrogeni (cunoscuţi şi lăudaU pentru rasa lor cea bună) 
erau 45.198 la 1S80; 87.499 la 1900 şi 227.425 la 1916 :-boii: 
100.506 la 1880; 151.19011 1900 şi 320.047 la 1916~--oile: 7~.000 
la 1880, 737.000 la 1900 şi 2.266.230 la 1916. (ln cifrele pentru 
1916 intră şi cele douil judeţe din Cadrilater). 
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VII 

POLITICf\ COMER(lflLĂ f\ ROM fl NlEI .St 
rORTUL (ON5TRNT6 

N1tvigatia pe Prin gurile Dunării şi prin Constanţa. Dobrogea 
nu11iu·e şi ne!l-ne asigură ieşi rea ia Mare şi prin aceasta dobândeşte 

Junsurlle 81 o însemnătate ,ovârşitoare pentru viaţa economică 
şi cea politică a întregului neam românesc 

Este evidentcă guri'e Dunărei aduc foioase reale navigaţiunei 
şi comerţului românesc. Eşirea la Mare, însă, pe această cale. 
prezintă doua mari· neajunsuri : iarna, când Dunărea este îogheţată 
uavigaţiunea se întrerupe cu· desăvârşire şi comerţul stagnează; 
vara, mai ales în timpul apelor scăzute. cu toate lucrarile făcute 
de Comisiunea europeană, navigaţiunea pe braţul Sulina devine 
imposibilă pentru vase de mare tonaj, (neajuns cu atât mai impor
tant. cu cât în construcţiile navale tendinţa este de a se fa ~e vase 
din ce în ce, mai mari, pentru eftenirea transportul'ilor). 

Nevoia cree- Tocmai spre a se tnlăturâ ace~te neajunsuri, oa-. . . 

01•01
1 
unui menii noştri de stat, imediat după realipirea Dobrogei 

port a mare I p . ~ h t„ .<i t d h"d f c ------- a atr1a mama~ au o aru esc I erea, pr n ons-
tanţa, a unul nou drum la Mare, care, în acelaş timp să ne ofere 
şi posibilitatea de a pune temelii solide pentru desvoltarea navi
gaţiunei noastre maritime, de a scurta durata transporturilor pe 
apă cu 3 - 4 ~;le (duce e şi întoarcere) şi de a face .din ţara 
noastră un loc de tranzit, pentru pasageri, poştă şi mărfuri. între 
Eul'opa şi ţările Orientului. 

Pentru aducerea la· îndeplinire a acestei hotărâri s'a conceput, 
de la înc( put încă, un complex de m!suri, pentru care ţara urma 
să facă sacl'ificii însemnate şi anume: Construirea unui port modern · 
la Constanta şi legarea acestui port, prin mijloace de. comunica-
1lune, pe uscat şi pe apă, cu restul ţărei şi cu străinătatea. 

fmor~rile Lucrările pentru construcţia portului au început 
po.rtuho Con- în anul 1895 şi au fost executate pe baza unui proect 

stanţa I b d . . I . A d di. . .- . ------ea orat e serviciu roman e stu I ş1 construct1un1. 
Aceste lucrări au fost ex~cutate, an cu an; şi astăzi portul 

Constanta este, dacă ou cel mai mare, de sigur cel mai modern 
din Marfa Neagră, deşi încă mai sunt lucrări de executat. 
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Ca_pncitatea Suprafaţa totală a portului, în care intră ba1 inele 
portului Cons-şi platformele, este de 157 ha. 

tallfR Lungimea cheiurilor es.te de 7000 m., 't'epartiiată 
dup-ă diferitele nevoi comerciale 

Pentru export, po1tul Constanta a fost înzest.-at cu io sta~a. 
tiunile c.ele mai noui. Ast-fef, s'au construit trei magazii cu silozuri 
pentl'u -cereale~ urmând a se mai construi încă una, având fie-care 
o ceapacitate de 44,000 m. c., sau putându-se înmagaz:ina, în fle--care, 
câte 3'3.000 tone de cereale. 

Magaziile sunt ast ·fel u.tilate, încât se poate face în fie~care 
din ele înmagazinarea, predarea în vapor ~i vânturarea a. 300 
tone de. cereale pe oră. 

Pentru înlesnirea exportului petroluluit s'au f4cut, de ~se
menea, lucrări de mare însemnătate, construindu-se un bazin 
special, iar pentru depo~itarea petrolului 4~ de rezervorii a 5~00 
m. c. fiecare, în comunicatie cu bazinul de petrol prin conducte. 
Alte rezervoril au mai fost construite de diferitele soi;ietăţi ,par
ticulare în vecinătatea port11lo i. I ns tala Fun ile pentru descărcarea 
petrolului din vagoane-:cisterne, depozitat'ea în .rezervorii_ şi în
cărcal'ea în ta,ncul'i sunt şi . ele din cele ,~ai perfecfionate, 

-· 
De asemenea s'au făcut instalaţiuni îosemnate şi .pent~u o-

peratiunile de import. 
Forta motrice pentru iluminat şi alte nevoi ale portului ~stt: 

procurată de o mare uzină, ,are dispune de 1600· H~ P. 
C,ostul total al lucrărilor Portului <;onstania se urcă până 

acum la peste 80 milioane. · · .. 
11' .. 

Existenţa unui port este st'râns legată de ·mijloacele sa e de 
comunîcaţiuoe. Oamenii noştri de Stat; dându~şi seamă de acest 
adevăr, au conceput un întreg plan în acest scop, pe care l-au 
şi ·executat în parte. Se cuprinde aci: construirea liniei ferate Bu -
cureşti·Feteşti, Feteşti„Saligny, r.scumpărarea, refacerea şi du· 
blare a liniei Cernavoda-Constanta. construirea monumentalului 
pod de peste Dunăre, compus din podul de peste Dunărea-mare 
podul de ,peste Borcea şi viaductele. Toate aceste lac;riiri au 
costat aproape 100 n,ilioane lei, din care pe-s.te 25 milioane podul. 

ln afară de aceasta, pentru petrol . s'a construit un pipe .line 
din regiunile petrolifere ale Prahovei până la Constanta, lucrare de 
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o foarte. mare însemnătate, nu .numai pentru scur.gere/1 petrolului 
dar încă pentru uşurarea în generai a transroi·turilo~ căt~e :con-
stanţa. Pipe-linul costă 30 milioane de lei. · " ·• ·· 

Tot p~ntru înlesnirea mijloacelor de _ comunicaţiţ _al~ , P.Qr
tu'ui Constanta s'a studiat şi se începuse consţrucria, "ţn · .mo
mentul j, bucnirei · războiului, a unei · căi ;te raţe ş( un~, . şose'(e ,·a
rosabile, care şă meargă dela Ţ~ndărei la· Hârşp~a f,,i 1111 '-~CJ,ll 
pod peste Dunăre şi de acolo la ,Constania; . apqi p "1'fn1e ·c~'re 
să l,ege Silistra cu_ co·11sţanta ,ijri~ ·c9bad(n-.~egi~iţÎ! )ţ~ia".~T~lce~
Megiâia~Constanţa, aproape !ei-minată şi 'linia . Const~ta-M egidi.fl 
Bazarg!,c, comp:_ect execu!at~. · · ' ' , · . 1 iţ,i· . · · 

Este, de asemenea, în pjanul de desvoltare a portul·ui~Con-, ~ ~ ' - ·~ ..,. ... ... ~ ,. .... _ 
stan ta şi comer.t.ului românesc conştr~ irea . unui .canal . naY.igabJI . 4:t~ 

• ( !•• · ;,..J,v,1 •• • 

la Cern~voda la Cons!a~ţa, pe pnde ar .u~ma .s.~· .~e 1 tqu'!ŞJ.lO!te 
la Mare mai re_pede şi_ mai econA:~jcos, ~ere·a1~,!e ~are .Yi!l ·E.eJ;>;.µnă-~e. 

.. : .. .,. : .... "IJ 

' . 
" : ~ ţ ,. . ;. '!';. • 

•.--; , "I : • ,:-;,:,•it•,:' I ~ 

In corripll!xul qe lucrări pentru deschidere;a no.ului 14f,Urri .Ja · 
, , - • ;, ) • . S ~ ~ ., 1 --r.r~ ..--·- ...:. 

mare prin Constanţa se cup~!nde şi ,5reaţi_u_ne_a. ~erv!c1H,l.~i .. ~ţwţa .. 
ritim Român, menit să pună b~ze seri

1
~a.~e navi_~~t~~_ne~::~at!o.~t~ 

I~eea exista ~~i de mul~. dar -.~,a nu a fo!~t ._P~~ă _!n :!l~Ffi.'\fer~~ 
câ:t în 1895, când, odată c'iJ ioaugur.area podu)i.Ji de . pesţe I;:>u-

- •• ) f' '- -J ' "" ~r.• t • -

' năre, s'a inaugurat şi linia de navigcţliune m.aritii:r\ă rpmân~· Con-
• t I• I I \ f I • ,t._, _,, , 

stanţa-Constantinopol. De atunci încoace, prin ,11ări~ea ,neî~c.etati 
a pan.ului d·e vase, Serviciul Maritim· . RQmân _'a .·adti:s· tot" 'n1;j 

l )• .~• ~f t . Jf:-L •• ,.),• 

multe foloa~e come1·ţului şi n.avigaţiunei rqmâqeşti_. _Vap~ar.ele 
I ~ ! , l) I • · 1 • · ~I , .. • 

noastre poştale de ~asageri şi mărfuri ~f geJe C.arol 1,. Princigesa 
l\1aria, .ţk>'!lâni~. Impă~_,atul Tt'a{a:n ~i ba_f.ia . Sfi'ri!, !ă~ă , în~o~lă, 
cele mai frumo_ase şi cele 111ai c.onţorţabile ~in Or.ieflt. . . 

• • .. I Î ,. • • ,. I • "'- • "• • 

Cu aceste vapoare~ în număr de zece, Serviciul „Maritim 
t ~ C' ' .. • 1 .,. f •. 11 .. :':ţ 

Român 4eserveş,te dd°Qă linii_ de .~avi:ga_ţiune · ; a) IJ.nia I Oriept?I~ 
• • t • • ,. ' • 

(Constanta .;onstantinopoJ-A;e~andria),' . c~eiată . cu . scopul de ,a 
ajuta desvoltarea relaţiunilor no?stre comerciale . cu tăriJe .din 
Orier.t şi de a ~tabili; p·rin Ilo111ânia, un curent de· · tra,nzit pi::n-

• . , I • J.. ,• '4-- , ' I. • 

tru mărfurile şi călătorii cari circ,u ! ă între ţările din . EurRpa,şi 
Clrient; b) linia Occidenta'fă (Brăila-Suii n"a. Oon.star1ţa-R~tte(~ari1 ), 
prin creiarea căreia s'a urmărit ideea de a se da un avânt tot 

• 
mai mare relaţiunilor noastre cu· Occidentul. In timpul din urmă -



..,, 
inilfativa particulară a. inţervţnit şi _a ţormaţ, şi .ea o puterniţă 
societate de na~igaţie „România",, tot pentru cteser,virea mai ales 
a· por tutui Cor,stanţa· , 

Alte ln altă ordine de idei, s'a mai. asi~urat portului 
coinunicaţ,ii Consfaota _cele .. m~i b1,1ne mijl9ace de comunicaţiuni 

postale, telefonice şi telegrafice; dându-li:se un ··caiacter i11 terna
"ţional. S'au creiat trenuri ·accelerate cu vago~ne directe, legând 
'princ1pateie capitalţ ale Eu-~opei occi,dentals cu 0Jnstanfa şi d~ 
aci, prin liniile m 1ritlme cu Constantinopol. S 'a aşezat un cablu 
·submarin intre 0Jnstanţa şi Constantinopol. S'au făcut, în sfârşit, 

în port, instalaţiur i de telegrafie fări fir. · 
Instituţii Pentru ajutorarea comertului, funclionează, 
comerciale ~la Con~tanţ-t numeroase ·instituţiuni comer: iale şi 

·nnanciare: o cameră ce come,t, o bursă, o cameră arb : t :·ală şi 
de conciliaţiune, u1 târg d! cereale foarte activ . şi bine organizat, 
un sindicat agricol, 1 etc. _. Toate marile institu ţ iuni de credit din 
ţară au Îlilhinţat sucursale în ~on~tanţa. 

Constanţa s_fa- Dar, în afară de toate ac~stea, Constanta mai 
· : ţie balneilr~ , ste şi_ o staţiunţ · balneară ·de ma ·e însemnătate,. 

ln timpul din urmă ea a fost înfrumusţfată in · aşa condiţiuni, 
in,ât poate rivaliza -cu: stalhini le 'balneare d,ri Occident. S'aµ fă
cut, ap_oi, ia Constanţa ilumeroa_se lucrări' de edi-ltate, care au 
transformat oraşul cu desăvârşire. · · · 

~ 

· Multumită tuturor acestor lucrări, Constanta, dintr'.o · mi"= 
zerabilă burgadă turcească ce era în momentul anexărei D0b1 o·
gei, a ajuns sl . fie un oraş din cele mai mo Jel'lie„ şi c\J drept 
cuvânt a . putut fi numită "perla Măre'i N~gre"'. , 
· Din cele de mai sus ree5e că, pe ... tu creerea nou Jui drum la 
!\'lare prin Constanta, poporul român şi a impus sa~rifcii con -
siderabile. Ele se găsesc pe deplin „ răsplătite prin rezultatele ob
ţinute. Prin activitatea sa ·'corn! r~ ială şi' mal'itimă, Constan1a a 
ajuns să fie pdmul port at României şi tot o data unul din cele 
mai impo!·tante din l\la,e, Neagră. De pe urma acestui port; 
munca naţională tiage foloase incalculabile, şi marea desvoltare 
l'(Onomică, la care a i: juns ţara noastră în ultimul timp se da
toreşte intr'o largă măsură creat1unei noului drum la Mare prin 
Constanţa. 

+ 
* * 

' 



Oar să txaminăm, ,nai amănttntU, mişcarea comer:dală şî m,·. · 
ritimă a po1tufui Constanta. • 
('reşterea ac- Jn momentul anfXărei, activitatea comerci.iilă a 
tivităţei co:- portului Consta'lta era foarte redusă. 
1ne:re1ale a w 

portului Dupa anrxatea Dobr.ogei la România, dar mal 
Constftnţn. . ales după construJrea portului şi lega,ea lui cu 

restul tărei, această activitate. a luat o mare desvoltare. 
In f1bela următoare se poate vedeii cnm s'a desvoltat, din .5 

în 5 aa i, comertul Constanţ_ei, dela 1889 încoace ; 

• ' 
A.uii 

J<}xport · ·Import Total 
Tone Ton.e Tone 

18d9 71.339. 18.041 89.400 
1894 87.84(} · 1'7.91/ 105.787 
1899 74_9c;9 142.265 217.264 , 
1904 2Ş6.018 65.597 .351.616 

' 
1909 694.895 89.832 784.727 
1913 1.323. 4,15 - 218 950 1.542.395 

In anul 1889, mişcarea comercială total~ (export şi import) 
a portului Constanta era d'! 89.100 tooe, iar în al'lul 1913 ac,daşi 
mişcare comercială a fost de 1.54 ?.395 tone. , Se vede de aci că 
activitatea lui ·a luat. în ultimii douăzeci şi cinci de ani, dar mai 
ales de la 1895 încoace, o de,voltare coesiderabilă, dova:tă . in
contestabilă . de convenierţţele · pe care· re găseşte comerţul ex• 
terior al lărei ca să se faci prfn portul nostru de la Marea 
Neagră, · 
(~o,ntaraţle cu Mai confirmă aceasta şi faptul că, în 11celaş in~ n~~::ci i,i tei val de timp1 mişcarea comercială totală a relor

lalle J:5orturi a crescut intr'o măsură aproape ne· 
însemnat~. . 

Aş", mişcarea con1ercială t)tală a portului BrlHla a crC$CUt 
de la 853.783 tone, cât era în anul 1889, la 861.562 •tone. î? 
anul 1913; i1r acea a portu' ui Galaţi, dela ·r66.'247 la 517.298 
tone, în aceeaşi perioadă. · .__ . . 

Prin Constanta s'a des·voltat mai ales mişcarea comercială de 
' ... . . 

export : de · la 71.359,· in 1889, la ! 323.445 tone, în 19l3. In 
acelaşi răstimp, importu l prin Constanta .a crescut de la 18.041 
la 218.950 tone. 

• • 
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Prin Brăila exportul a diminuat de la 703.04.2 tone, la 669.317 
• • - ' ' '"- I • ( 1 • • 

tone\; iiir tfnpoiful a CFestµt) dela 150.74-1 tone .numai la 192".245 
totHt; şi prin . Ga)aţ'i 1• deasemenea : exportul de la 3 t3. 48 l la 
342.478 tone, iar- impo,tul de la 122.763 la 174.820 tone. 
Exportul prin E-:iportal. prin Constanţa, în anul 191~. a fost, 
portul .. (Jon,- prec,(im am 'văzut; 'de 1.32$.445 tone, având o va· 

stanţt1 ' loa!re ide t76.472.G46 · 1e1. Aceasta reI,?rezf otă ap'ro'a,pe 
o ~reime .~ia întregul export al ţărei. 

.. Pe categorii de mărfuri,' exportul se repart1zeazâ astfel ': 

Petro!eu şi bitumuri 
Cereale şi . derivate. 
Diverse mărfuri 

Total 

Tone 
913.028 
872.236 

38.16[ 

1.823.445 

Lei 
104.007 .506 
62.S45.~61 
9.919.458 

, ~-
1!76.472.645 

PetcoiuI ' ~?cui de frunte îl ocupă _petrolul. Io anul 1913 
cantitatea tota-fă (te petroleu· e~~ortată dm Româ· 

oia a fost tle :i,t,56.197 ton'e·, din care 913:028, adică 85 °;0 s'a 
exportat prin Constanta. Se V'e d~ de aci cât este de ina1·e rolul 
pe care . ii are Constanţa în .comerţul oost,rt,J de petrol. Români~ 
e una ilio marile ţăr·i pro·ducitoare de petrol. Pănă a.cum, ins~ , 
nu s·a înctpu't a se exp-Joata de cât o mică parte din tereţ1u
ri1e=- petrolîfe·re. Oăitd exploatare~ acestei mari bogăţii naţionale . - . 
vcr. lua toată dtzVolfarea, portul Coo'staoţâ va dobândi o activi· 
taie ·aşa de mare, încât va putea fi pus ptiofre prlmele porturi 
din lun1e, sub raportul expoitUlui de J?etro). 

Coroalelo După petrol, vin imediat cerealele. In anul t 913 
--------Llomânia a exportat o cantitate de 2.964.947 to1.1e 
de cereale., repartizată p J vă ruile pe ll nde a eşit din ţar~, astfel: 

Brăila 
Con.stanţa 

Galaţi 
' .Alte ~ămi 

Total 

Tone La,1 sută, din total 
561.584 18°10 
372.256 12P/0 

l98 994 6°J0 

1.837.113 64°j0 

2 964. 947 l 00 

P~rturao Cele trei po1turi rf>preziotă~ la un loc, 36°10 în 
din sy~~tl exportul tdtaî de ceral~. nestul de 64°/o se exportă 
• Dunu.rn , . . . . , . D · v · • D -----pno po tur1le situate 10 susul unare,. .ar toate . . .. "' 

aceste cereale, împreună cu cele care se exportă prin Brăila şi 
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Gaiali, ies din ţ-1ră .prin gurile Dunărei. U11 fapt important a-vem · 
de r'ele_vat: .Cea ma·i mare parte din cerealele care se: ex,poni, 
prin porturi'e din susul Duoărei, înainte de a l~a calea M1ltei, 
sunt transbordatţ în vase de mare . tonaj, la Brăila, Ga~aţi şi 
Sulina. Est1e acesta un n,·are neajuns penfru comerţul ţârei. El , 
n'ar putea fi inlăturat decât prin dirijarea lor directă la Con
sta nţa, fie p! · căil·e fer~te, fie prrn canalul proectat între[Cetria·
vud~ şi Consfanţa. Din atest pu:nct cfe· vedere, Constanta e!=fe 
chemată să actucă în viitor comerţµlui ţă'rii DC>'Ui şf importante 
servicii. 

lJărfuri In categoria mărfurilor diverse se cuprind : lem-
diver se He: legume, semiriţf', 01 t.ale, produse, animale, Jă-

nă, etc . .în greutate totală de ffB.l 61. tone ş,j în valoare de . 
9,912 458 lei. 

I1nportul - Importul prin Constanta, îu anul lfJ13, a fost, 
prin portul după cum am arătat mai sus; de 218.950 fone în 
Constanţa valJa re de 50,359.69i· lei. 

Itolul por- In ai::eastă p:>ivinţă, Constanta ocupă primul loc 
tul~i C-ţa în printre porturile ţăte'i., I:i adevăr, i,1 anul 1913, im-

unport . ă ----. _portul prin Constanţa a fost, precum s'a v zut, 
de 213 f)50 tone, cel prin Brăila de Î92.245 tori! · Şi •cel·1ptin •Ga-
lati numai de 174.820 tone · 

Iarăşi co111- Este o deosebire - fun-0amentală între ceea ce era 
paraţiecu A • • t tw. I d ă d' . Urit.Ua şi 1n _t1 ecut ş1 ceea ce es e r,s.az,. n a ev r, o 101-

Gn.lli'U oară porturile dunăterie Băiht şi Ocilaţ·i ocupau 
primul loc, depăşind cu foarte mult importul prin Co, stanţa. 
Aşa, în anul 1890, importul prin Constanţa era numâi de 11.247 
tone, pe <.ând importul prin Galaţi era de 165.1 t5 tone, iar prin 
Brăila de 142.920 tJne. Din comparaţia zc~stor dare cu cele·de 
mai sus, pentru 191 3, reese limpede rolul important re care l-a 
dobândit portul nostru maritim din Dobrogea~ în activitatea de 
import a ţăre i, Şi este lucru sigur că rolul acesta va deveni„ în 
viitor, cu mult mai însemnat, fiind dat fjptul, ce nu trebue să 

ne scape din vedere, el politica noastră . comercială ,va avea să 

sufere schimbăii însemnate, care vor contribui la . o desvoltare 
şi mai mare a importulu i ţărei pe celea maritimă, în opoziţie 

cu cet a ce se petrecea până acum, când o foarte mare parte din 
ace~t import se făcea pe uscat, de 'a Statele din centrul Europei. 

* 
ii * 
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Mişcarea ma- Am examinat, în linii mari, mişcarea comercială, 
ritimA a por -

tului Con- a portului Constanţa. sa vedem care este şi mişcarea 
stanţa sa maritimă . 

Această mişcare e din cele mai importante în miş..:area to
ta!ă maritimă a · tărei. Dezvoltarea pe care a luat-o, de la ane
xarea Dobrogei încoace, este· considerabilă. Ast-fel, în anul 1879, 
numărul bastimentelor intrate în port era de 7~1, iar capacitatea 
or de 222.278 tone, pe câ. ă vreme, în 1913, numărul vaselor 
intrate era de 1166 cu o capacitate' de 1.460.001 ione. ' 

Pe când odinioară toată ,această mişcare .se făcea numai cu 
: ,. . (' 

bJ~timente străine, astăzi bastiment.ele româneşti stau, ca număr, 
fn fruntea c~lor străine, dovadă de avântul pe ·care l-a luat na
vigaţiu·nea naţională, - unur dif! sco·p·urile importa'lte ce s'a avut 
de altfel, î 1. ve·~ere,. când s'a hotărât desch.iderea . no"ului drum 
de' Mare, p:in Constanta. -

. VII I · 

CON,flGlJRI\ TII\ D~OBROGEI. · lf'J5EMf'JI\ ·r I\ TEI\ E:I 

PcNTRlJ ROMI\NII\ 51 FENTRlJ BtJLGI\RII\ 

Semnalând df o-:amdată aceste progrese, C.! stau în legă tu J ă . . 
directă cu solul provinciei şi cu viata ei comercială, pentru a 
reveni .mai departe asupra altora, de· altă 'natură, e locuf ~ă 
aruncAm aci o privire J!enerală asupra Dobrog~i şi co'nfigu ratiuriei 
sale geografice, pentru a vedea ce valoare şi' ce u. il itate prezintă 
ea pentru România şi pentru Bulgaria. 

. Dobro~ea, în general privită, este regiunea· cunoscută. celor 
vechi sub numele de Scythia ,ni[J.or. Ea a fost totdeauna con
siderată ca făcând · o unitate ·geografică distinctă . între Marea 
Neagră la Răsărit şi Dunăre la Apus şi între cursul inferior al 
Dunărei cu delta la Miziază-noapte şi. Lomul ·Alb, cursul superior 
al Provadiei şi ci>I inffţrior al Kamcicului la Miază zi 

Numai un · observator superficial, care s'ar lăsâ. ·im presionaţ 
de cotitura Dunării în amonte de Rusciuc pentru a se îndrepta 
fn directia Nord-Est şi dela Silistra în direcţia · mai pronuntată 

• 

• 
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spre Nord, ar putea .fi isgitit să creadă .c·ă această regiune for· 
mează una şi_ aceiaşi expresie geografică cu Bulgaria, care __teri• 
torialice~te o continuă spie Miază-zi.- Observi.torul atenr, însă, 
ca, e nu se mul tumeşle cu simplele apar:eflţe şi care studiază 

lucrurile mai de aproape ş'i le aprofundează, vţde numai decât 
că platoul dobrogean e o unitate cu, totul di.Stinct3, care. se apro
pie mai mult de şesul Bărăganuly_i şi d~ regiunea \ .• Bugea~ului 
basarabean, decât de regiunea balcanică a Bulg~rfei,_ ce se continuă 
spr,e _Miază -zi. 

Având la Nord şi la Sud o alt,Hudine · ce ajunge până la 
500 de metri' deasupra nivelului Mărei, po<iişul dobrogean. CO• 

boară din ambele direcţii .î11 sens opus şi în valuri ondulate până 
la vre-o 50 de melri în valea Kara-iu, pe unde trece linia ferată 
Ceroavoda-Consla-ita şi pe unde s'a proecţat a se face un canal 
care si le,ge Dunărea cu Marea Neagră. · 

Din cauza chiar ace3tei dispoziţiuni,- în formă · de scaun 
e1ruS<',...: Dobrogea- formează o expresiune g~ografică aparte, care 
pa e a se înălţă la extremităţi, pentru a s.ţ deosebf .de celelalte 
care o COfl linuă teritorialict şte _.şi ~ se coborî la mijloc, pentr~ 
a slabili o legătură firească cu regiunea_ apu~ană, c~re e Ţara 
Românească. · . - ~ . 

Comun.icaţia dintre Dobrogea şi. Bulgari~ e îngr-euiată până 
la impratticabililate prin chiar configurali~- accidentată a solului : 
văi şi depresiuni în partea apusană, înălţimi stânco~se şi dealuri• 
prin care apele au săpat ade~ă: ate prăpăstii, în partea de ,Răsărit. 
. Pel·1tru România, Dobrogea constjt-ue o continurt1tte tel'i.to .. 
rială străbătută de_:cursul Dunărei, care în toc de a le despărli. 
par'că le leagă şi mai mult între e'e; pentru:13ulgaria, ea rămâne 
o regiune izolată, . excentrică şi fără nic_î. o legătură orgaztică. 

~în _timpu_rile ce'e mai; depărtate, ~e pe cân~ ilurebista îşi 
înlindea st~pânirea pe ambele ,naiuri µle Du11ărei, această strânsă 
legătură a Dob:ogei cu ŢaJa Românească_apare ca o necesitate 
elementară penb u ambeJe regiuni . 

România de fap·t, I.a anumite epoce ale aoului, nu are altă 
cisle de scurgere a ·produselor .sale agricole decâ~ doar' calea 
itrea şi costisitoare. a uscatului, ori. acea propusă ~ Bulgari. prin 
Constanta bulgăreascd, în baza unor anumîte î con_venlii (şi 
noi acum ştim corectit1,1dinea Bulgarilor în executarea . con v en
punllor fnternaJfonate 1). Cu alte cuvinte firă Dobrogea, carei-
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dâ singura rşire 'la Mare, România ar fi condamnată la o a<le· 
vărată -r.obie -economi-că şi chiar politică, găsindu-se la discreţia 
-fie a •Bulgai:f.ei, fi~ a Statelor din centrul Europei. cu care are 
·Jegătur•i pe ·uscat. Ea star găsi în situaţiunea Serbiei faţă de 
Austro.Ungaria înainte de războiul mondialt din cauza încercuitei , 

sale ~j lipsei de eşire ·la Mare. 
~ţntru Dobrogea, România este .singura ţară ·care poate 

sf.;i dea via~., însufleţire şi prosperitate. 
Noi nu putem cr:eia alt port românesc, în altă parte. 

•Ohi-ar în ·Oobrogear singurul punct unde 5'a putut face _un 
port, -c.;u cele mai ,mati sacrificii, e la · Constanţa, restul litora

;lului 1iind :î11isipat şi cu ape joase. Ooasra Basarabiei Ins/\ n·u 
,oferă--absolut nicrăerea loc propiu pentru amenajarea unoi port. 

(ntre gura C-hiliei ·şi limanul>Cetatei Albe (:Akkerm1n) coast:.1 
nu prezintă niciun golf -.şi apele nu au nicăerea adâncimea 
ne(esară; apoi ghiolurile, care se ţin lanţ în tot 1-ungul tărmu1ui, 

a,. faee i-m-poo;bilă a.emunicaţia -pe uscat, spre port. 
1 Cetatea A-l-0ă ·e aşezată, ~a însăşi, ·în iu_ndul limanului de la 

gura ·Nistrului, cu ape joase şi c11 gura înpotmolit~. Curenţi ma
·ritfmi, c~ri aduc -aci -nisiputile, fac inaccesibile limanul şi gura. 
lui la ori.ce dragare. Afară de aceasta, Cetatea Albă e situată 
la ,o pre-a „mJcă -depărtare de mareie port al Odesei, împrejurare 
-vădit neprie:lnkă pentru desyoltarea ei ca J:)Ort marrţim. Apoi ţa 
.se{g.ăseşte - aşe2:ată Ja extremitatea sudesfcă a · .României şi n'ar 
putea. deservi decât o mic-ă r.egiun-e din jurul ei, n/cţ măcar t<,ată 
-Bas.atabia,. ne,urn Moldova, Muntenia, Olten;a şi regiunile ro~ 
O'Jâneştl mai depărtat~. Şi. tn s~ârşit, pentru a o face accesibilă 
:de .a deservi o re-g·une ceva mai întin-să, în ipoteza c·ă a'tâ so· 
lutie n'-ar fi, -ar•trebui l:ln alt sistem de căi ferat~. altminterea 
conceput şi îndr-e-ptat, ceea ce deocamdată nu există şi · nici ou 
s~ar ,pu._tea face -deeât fâ r.ziu -de tot şi cu chel tueli enorme. 

S'a s-pu-s, cu dFept cuvânt, că Dob11ogea e plămânul prin 
" care R°Omânia respiră şi că a-i lua Dobrogecţ, ar- fi a o înăbuşi . 

. . P,e cât de,esenfială apare '1'.lubrogt!a pentru viaţa economică 
a<Romaniei, pe atât • ăe quasi~·ioutilă şi ia tot cazul de minimă 
valoare este ea pentru viata economică a Bulgariei. 

-6titgar.ia, intr!adevăr, are un întih's litoral la ~1 are a-Neagră 
,u, coa-ste ·d1nţale şi cu golfuri,- adevărate porturi naturale.-
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fărâ a mai socoti litoralul dobândit în 1913 la Marea Egeică, 
care o pune în directă legătu~ă cu calea largă şi liberă a Me
diteranei .. 

Portul Dedeagaci · e chemat să ia o mare desvoltare şi să 
• 

aibă un , viitor frumos. Dar şi până atunci Bulgaria are vechile 
sale porturi la l\farea Neagriî, Varna şi Burgas, aşezate ·în axa 
căilor sale de comunicatie pe uscat şi mai aproape de Strâmtori, 
primul cu 250 şi al doilea cu 200 de klm. decât Constanţa. 

E deci de toată evidenta că chiar d . că Bulgaria şi-ar alipl 
Dobrogea, produsele ei agricole vor continua a se scurge tot prin 
aceste porturi, că toată mişcarea comercială a Bulgariei prin ele 
se va face şi nu e nici î'n glumă de presupus că produsele bul
găreşti de expi:>rt vor lua m~i , întâiu direcţia de Nord spre Con
stanţa, pe nişte căi ferate ce 4eocamdată nu există şi nici nu se 
pot înfiinţa, spre a se îndrepta apoi spre Sud, în direcfia Bos-

. . 
orului, plătind un plus de taxe pe uscat şi un plus de navlu pe 
Mare, după cum nu e de pr~supus că produsele, pe care Bul
garia le importă, odată eşite din Bosfor, vor trece pe lâng3 
Burgas şi Varna, înconjurându-le, şi se vor îndrepta spre Con
stanta, pentru· ca de aci să se răspândească asupra Regatulu 
din Balcani ! . . 

Dar, atunci, care va fi viitorul Constantei şi al Dobrogei 
întregi? . 

Ne mai având rolul . său de astăzi, de port al României, 
Constanta va redeveni vechea schelă ce era sub Turci, care va 
desei vi cel mult trebuintele de import şi export locale; şi odată · 
cu ea, întreaga Dobroge va fi condamnată să lâncezea~Jă, ia1• 
viaţa activă şi avântul economic ce-l luase în ultimii 40 de ani 
vor fi iremediabil compromise şi distruse. 

>!< 

* * 
După ce am arătat în amănunte însemnătatea portului 

Constanta pentru viata economică şi comercială a Il.omâniei, o 
observa fie ne mai rămâne_ -de făcut. 

Intre Dobrogea şi stăpânirea gurilor Dunărei e o veche 
şi strânsă legătură. . 

Ma, ii noştri Voevozi şi-au dat seama de acest adevăr. Şi 
Mircea al Munteniei şi Ştefan al Moldovei nu considerau · calea 
Dunârei deschisă şi liberă fără stăpânirea unei cât mai înti11se 
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28ne de pe mâlul drept al fluviului. Posesiunea Dobrogei nu 
~ra pentru ei o simplă chestie de prezumtios imperialism, ci o 
trebuintl economici de _prlma ordine, - o chestie de viafA. 
Câte jertfe n·a făcut Ştefan cel Mare şi câte lupte n'a dat el şi 

~ ceifa tf Voevoii romani ca să păstreze măcaT Chilia şi €etatea 
Albă pentru comertul redus al 'f ărei de pe acele vremuri! · •• 

't 

l:1 i ' 
({ ţ;, 

~ ' • • 

' 

Cand; mai târziu. Turcii supun peninsula balcanică, prima 
lor grf}A este sl -şi as1gu:-e stăpânirea Dunărei. Pentru a s1ă
plnl Dunărea, el cari în anume împrejurări s'au arătat respec• 
tuoşi" pentru con ve11ţiile internaţionale, au tre huit să cal.ce trata
tele ce aveau cu Oom11ii românf, aşe 1.ându-se chiar şi î11 unele 
puncte de pe malul stâng al fluviului. (ta Giurgiu, la Brăila, ele). 
Chllfa şi Cetatea Albă le-au luat cu Jupte crâncene dela Moldo-
veni. Mal mult, în acelaş, scop ei au făcut acea colonizare a 
Dobrogei ln masă cu ele,men-te musulmane a'duse din Asia

. cnică pe la mijlocul secolului al X V-lea, de care am mai 
11-· • menţionat. 

Negreşit, În tot ce se făcea pe atunci, intel'esele militare şi 
de strategie se găseau pe primul plan, dar nici interesele eco
nomice nu erau nesocotite. In tot cazul şi din ori ce p~nct de 
vedere am considera Juerul, devine aproape axiomatic ci toi 
cur.sal inferior al Dunărei şi niai ales gurile ei nu se pol std· 
ptl.ni fiitd stăpânirea Dobrogei. 

Ar fi, prin urmarei o măsură fără sens ca Dobrogea să 
fie dafă Bulgariei, pent• u a-i asJgura. . . decadenta. iar gurile 
Dunărei României, pentru a nu le pute.1 asrgura nici stăpânirea 

nici apararea. 

JX. 
' 

F~OGRE5.ELE REI\LIZI\Tc Dclf\ ftNEXftRE 
= -

Progresele rearzate în Dobrogea şi în al1e dfrectiuni, de 
ta anexare încoace, surit, îo toate privinţele; remarcabile. 

Creşterea Populatiu.nea dobrogeană, pe care baron d'Hog„ 
,op,tlaţiuneî guer. - după datele necomplecte ale lui Bie)ow 

sen:ovici, - o evalua, io 1878, la 79 357 de suflete (fără a so· 
coti refugialii), Ubicini la 222.562 (ceeace, desigur, e exagerat), 
Dottaln la 136. 632 şi D. A, Sturdza, ( care se apr<;>pie · mai mult 
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de adellăr) la 150.29ff, a ajuns să fie în 1913, de 380.liBO de 
suflete şi atinsese, de sigur, în 1916 când am intrat in răsboiui 
cifra de 420.000, cu peste G0°f0 Români. 

Excedentul naşterilor asupra deceselor, de i275 în 1880. 
creşte la 6838 în 1905 tî la 7121 în 1913. 
Hănci · po1ur- 1tAnua1ul Statistic a.I României" pe 1912 (di,pă 

1a.r0 etţ, care luăm datele ce urmează) atată că, la 31 De~ 
cembrie 1910 funcţionau în Dobrogea 153 Bănci populare,, (93 
în jud. Constanta şi 60 în jud. Tulcea), cu un capital total de 
2.47'7821 lei 85 bani (t.591.455 lei 69 bani cele din jud. Cons
tanta şi 885.876 lei 16 bani cele din jud. Tulcea), avâAd un nu· 
măr de 18.091 membri (9.3~6 în jud. Constanţa şi 8.745 în iud. 
Tulcea). funcţionau, de asemenea: 5 magazii. cooperative şi 7 
obştii săteşti ; 14 fabrice încurajate de Stat în jud. Constanla şi 

a în jud. Tulcea; 4: corporaţii cu 17 bresle în jud. Constanla 
şi 5 corporaţii cu au de bresle îu jud. Tulcea. 

('IU fi t Lungimea reţelei de căi ferate a fost sporită dela 
' erS\ e 63 la Z39 Kln1.; ea străbate Dobro.gea în amb.eJe 

direcţii ( dela Nord la Sud şi dela Vest la Est) şi alte linii sunt 
în studiu, urmând a fi în curând executate. 

O reţea de şosele nationale, vecinale şi comunaţe 
~O!!el ~ • 00(1 -..:.----dtn czolI cteale, şi care avea, la 1„ bi, o lungime 

de 823 kn1. ln jud. Constanţa şi de 89fJ ln jud. Tu/ce.a înles,. 
neşte corn unicaţia în tot cuprinsul provinciei. 

Hisl'rl,~i Numărul bisericilor din Dobrogea (unde acun1 
30 de ani nu ex'stau dec:lt în câteva centruri) era 

în l!Hl. de 203 (97 în jud. Constanţa şi lOll în judeţul Tulcea), 
din cere 25 în comunele urbane (7 parohiale, cu 3 fi iale în jud. 
Constanţa şi 11 parohiale, cu 3 filiale în jud. Tulcea) şi 146 în 
comunele rurale (câte 89 în fieca:e Judeţ). Pe lângă acestei: 3 
1nănăsllri şi 1fi9 de moschee şi geamii. 

Şcoli ln ce· priveşte învăţământul (care deasemenea se 
poate spune că nu exista până la anexare), iată 

care era numărul şcoalelor în 1907-1908: 
şcoli primare rurale, în jud. Constanta: 130, cu 1G2 de 

învălători şi 12. 779 de elevi şi eleve; şi în- jud. Tulcea: 10S, cu 
142 de învăţători şi 13.033 de elevi şi eleve. Total: 235 ,te şcoli 
priniat·e rural~. 
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Şeoli primare urbane : 14 în jud. Constanţa, cu 2536 el evî 
şi eleve; şi 19 în jud. Tulcea, ·i:U 3882 de elevi şi eleve. Total. 
33 de scoli primare urbane. 

Invătimântul secundar se preda în liceele complecte din 
Constanta şi Tu!cea.11:enţionăm ap:Ji ş-coalele profesionale, şcoala 
normală din Constanta şi un număr însemnat de şcoli private şi 
confesionale, froebeliene, P"imal"'e şi secundare, funcţionând în 
ambele judeţ.e. 

O~r:lerele- Un număr însemnat de catiere de· piatră şi granit 
~i 11.1inele s'l! u deschts şi se exploatează în ambele judeţe, 

dintre care menţionăm pe ce'e dela Canara şi Techec hioi din 
jud. Constanţa şi pe cele dela lacobde!ll şi Turcoaia d:n jud. 
Tulcea. De.asemenea s'au descoperit şi au început a se exploata 
minele de cupru, de fier şi m1nganez de la Altân-Tepe, L?zova 
şi Car a pelit. 

P 
~ ·a Pcsciriile a1ât d~ bogale din lacul I{az:imului ,si 

ese!lri · 0 b I D „ I · · l d D • · ----- raţu unavatu u1, cum ş1 ce e e pe unart>, au 
fost organizate şi căutate sistematic, aşa incit de unde ele pro
duceau Statului o jum~tate de milion la 1880, i-au adus,în 1916, 
de cinci ori mai m9lt: două milioane şi jumătate. 

Starea Starea sanitară, apoi, a fost obiectul celei ma 
sanit~ră mari -solieftudini. Numai în anul 1910 un număr de 

3914 bolnavi şi•au găsit sănătatea in cele şase spltale sistem-atice 
care f,,nc;ionează în jud. Constanţa şî uri număr de 2495 de bol
navi în cele şase ee functionează in j1:1d. Tuleea, 

Justiţia. Şi, în sfârş i t, justiţia a tost organîzată, ca şi în 
restul ţăre:, cu judecătorii de ocol, tribunale de judeţ 

şt Qurte de apel la Constanta, asigurând dreptul fiecăruia şi re· 
pri'mând infracţiunile,-o justitie ce ar face cinste or icărei lări 
civilizat,. 

lată1 pe scurt, opera săvârşită de noi în Dobrogea şi cu 
care avem tot dreptul a ne mândri 

• 
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X 

OBIECTIUNI ŞI RECRI/1\INARI 

BULGAREŞTI 

Ne-am ocupat până acuma de cele două judeţe ale Dobro
gei„vechi, pe care le-am stăpânit şi administrat mai mult. Inaii1te 
de a trece la celelalte două judeţP, din Cadrilater, (Ourostor şi 
Calfacra). să relevăm din „l\lemoriul rprez< ntanţilor Dobrogtti" 
dela Babadag, argumentele şi recFiminările pe care se întemeiază 
in pretenţiunile lor asupra Dobrogei şi pe care dealtmintrelea 
le-am întâlnit in mai toate broşurile de propagandă bulgăreasci 
apărute în ultimul timp. 

Argun1onte Iată argumentele pe care se îotemeiază drepturile 
bulgiireşti Bulgarilor asupra Dobrogei : 

1. Pe la 1811-1812 Bulgarii din Tulcea au deschis o şcoa· 
lă, în care se în.,-,ăţi a se c·ti şi scrie bulgăreşte. 

2. La 1855- 1856 oraşul Tulcea a dat şcvalei sale comu· 
nale sugestivul nume de „Bulgaria Luminoasă" (Svietla Bulgaria). 

3. fot pe la mijlocul secolului trecut Bulgarii din Dobro
gea au luptat, alături cu cei d,in Bulgaria, contra jugului spiri
tual al Patriarchatu(ui ecumenic şi la 1871 au tr!mes chiar re
prezentanţi la adunarea natională bulgară, convocată la Con
stantinopol pentl'u o,ganizarea biseric-!i autonome. 

4. ln Dobrogea s'a născut cândva Stephen Karadja „un 
erou legendar. al epocei revoluţionare bulgare". 

5. Intre anii 1870 şi 1877 Bulgarii din Dobrogea au atins 
apogeul puterii lor culturale şi economicef având mai multe 
Ş!Oli primare, mai multe biserici, un liceu cu 4 clase, un epis
copat, două societăţi comerciale, o so ;ietate feminină de bine
faceri şi mai multe corporaţiuni de mes~riaşi. 

Obiecţiu~i ~ ş.i Iată şi obiecf unite şi recrimin~ri!e în contra Ro-
recriminari mânilor, care ii descalifică şi le ridică orice drept 

de a mai exercit:1 dorr.inatiunf a lor în Dobrogea: 
1. La 1878 mai (11Ulţi oameni politici şi mai mulţi publi

cişti s'au declarat contra anexărei Dobrogei. 
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2. Administraţia românească a fost un lanţ neîntrerupt de 
arbitrar administrativ, de ilegalităţi sistematice, de justiţie par• 
tială, de jaf organizat, de opresiune spirituală şi politică. 

3. Nu s'a acordat locuitorilor dobrogeni dreptul de a fi 
reprezentali în parlamentul României, decât în anul 1900; şi 

4. l\ilai la urmă, Dobrogea nu prezintă pentru România 
nici o deosebită valoare, mişcarea sa comercială putându-~e 
face şi pe Dnnăre, cum s'a mai făcut, şi portul Constanta fiind 
un lux inutil şi costisitor, iar Bulgarii fiind gata ori când să 
permită tranzitul productelor româneşti prin Constanţa pe baza 
unor anumite convenţii economice, ce ar urma să se închee 
între ambele state. 

. .. ~-
* * 

Seriozitatea Vorbind despre drepturile noastre istorice în Do-
lor brogea şi despre opera noastră săvârşită acolc, am 

răspuns implicit la c~le mai multe din aceste argumente şi 

motive bulgăl'eşti şi noi. credem că, în faţa datelor pre·cise ce 
le-am dat, acuzaţiunile vagi şi calomnioase, formulate în ter
meni cât de energici şi de injurioşi, n'au ~ltă valoare de cât 
aceea de a releva o anumită stare sufletească. 

La alte obiecţiuni aproape nu simţim trebuinţa de a , ăs
punde. Căci, într'adevăr, ce fel de evenimente generatoare de 
drepturi în favoarea Bulgarilor asupra Dobrogei poate să fie 
naşterea pe pământul Dobrogean a „eroului Jegendat" Stephen 
Karadja, care, drept vorbind, nu se prea ştie, dincolo de Ba
badag, nici cine a fost nici ce a făcut, ori lupta Bulgarilor do
brogeni contra jugului spiritual al Patriar,hatului ecumenic, ori 
chiar titulatura şcoalei comunale „Svietla Bulgaria" _sjin Tulcea?! 
~eţ!ai {0 n

1
- Românii pot invoca şi ei, în această ordine de 

instil!iii !ul- idei, fapte şi mai vechi şi mai semnificative. Astfel, 
turale romă- Domnul Ţărei Româneşti Grigore Ghica. I (167.2-

neşti 1674) a înfiinţat Mitropolia din Silistra „după pu-
tinţa vremurilor de atunci", pe care Grigore Ghica I( (1748-
17.52) a restaurat-o oe temeiu de firman împărătesc, iar Ale
xandru Ipsilanti .c:1 ajutat o şi a subventionat- o, după cum se 
vede din hrisovul său dala 21 Martie 1777. Şi acelaş Domn 
Ipsilanti a ajutat şi subvenţionat bisericile româneşti din Baba~ 
dag şi Bogazchioi (Cernavoda). Şi nu e rău să ştie şi Bulgarii 
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că la aceiaşi epocă ( 1870) la care ei încep a-şi construi şcoli 
primare în judeţul '!'ulcea, mutesariful Dobrogei [smail Bey. care 
işi avea reşedinta la Tulcea, autoriză pe profesorul roman Ni
fon B!Hăş sau să organizeze şcoli în cele 80 sate româneşti din 
Dobrogeat iar la Silistra funcţiona, tot pţ atunci, sub pre ~iden,,. 
fa lui C. Petrescu, ,.Societatea Română de cultură şi limbă'!, cu 
statute în regulă (din 12 Octombrie 1870) şi cu sucursale rn 
Ostrov, Rasova, 0.!rnaveda, Hârşova, Măcin şi în alte ţentruri. 

Sforţările făcute câtre sfârşitul secolului trecut:. de a creia 
şcoli, pentru a lumina poporul, n'au fost, deci, ceva specific 
buJgăress; şi dacă ele atrag vre-un drept de domlnatîune. apoi 
de acest drept cu acelaş cuvânt se pot prevala şi Romanii. 

Şi sii se noteze bine că noi luăm drept dovedite aflrma
ţiunile gratu·i.tc venite din partea uoor oamen.i cari nu şl·ar pu„ 
tea dovedi mru lntăi caHtatea ce-şi dau de „1·rpreientanti" at 
l)obrogei" '). 

·li< • 

La două din ,,agumente!e « de mai sus vom răspunde, însă 
pe seuri. 
l ilost-a Ronui.- Intâlu este că România la 1878 ar fi fost în contraa:~0a,.:::/L~- anexărei Dobrogei, hotărâ!e la 0Jngresul din BerJln 

I • ~ ln forma în ca~e se prezintă, faptul este neex,ct ,,,,ge, 1 

şi dovada peremtorie stli in însuşi faptul material al anexArei. 
Oploiile .Personale ale cât~rva parlamentari ori publicişti 

11u pot fi luate drept vainta Romdnie.it dupa cum nici opinltle . . 
ce:or cf1to1:va . politici ani şi ziarişti bu1ga1·i din ultimul timp în 
cont· a anexărei Dobrogei la Bulgaria nu pot fi luate drept vo• 
iuta acesteia. exprimată în forma care leagă şi angajeai!. 

Dar „patrioţii'' bulgari sunt şi de rea credi11tă. pentru că 
nu dau a,e:e opînii în atmosfera în care s'au produs şi nici 
măcar în i ntegrltatea lor textuală. 

l) Ca $îi se vadă curn a fost reprezentată Dobrogea l~ •Con
gresuli> diu DaJ,adag de la 7 lauuarie Hll81 vo111 spune că oraşu! 
Cone;tanta, de peste 27 1000 tle I ocu i lo1·i, se vetle i·epl'ezeuta t acolo de 
a 11llelega~i », tlintre cru:i 2 necuuoscu ţi ş-i 1111 t1l foşt functionar ro1i11lu, 
11 ispărut de vr~o '10--12 ani in Du!g-:t• ia şi t'ără uici-o legătură, du 
atnnci încoace, cu oraşul. 
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Basarabia şi La 1878 noi perdean:i Basarabia de Sud. in 
Dobrogea contra stipulatiunilor formale din convenţia ce o 

aveam cu Rusia. M. Kogălniceanu a protestat în şeditiţa Con
gresului dela 19 Iunie 1878, arătând că · ndupă dreptatet nici o 
parte a teritoriu'ui ei actual nu trebuie ' să fie deslipită de Ro
mânia'\ deoarece „trunchiarea Moldovei de la 1812 nu putea să 
se îndreptăţească rici prin faptul nici prin drel:'tul de cucerire" 
şi reînapoiarea unei părţi din Basarabia dtre principatul i\ilol
dovei. prin tratatul d·in 1856, a fost un act de dreptate ~in par
tea Europei ; a protestat şi J: c: Brăti~nu, îu aceeaş şedinţă, 
arătând că ,,despoerea noastră de o parte din p-atirnoniul nos
tru ~u ar fi numai o durere adâncă pentru naţiunea română, ci 
ea ar dărâma în sufletul ei ori ce încredere in tăria tratatelor 
şi în sfânta pază atât a principiilor de dreptate absolută, ctt şi 
a dreptul'ilor scrise•. Si de mainainte, parlamen:tari, publicişti 
etc. au dat expresiunea indign 11rei lor în contra atitudinei Rusiei 
t.:are totuşi a gă~it aprobarea Congresului, unde .,, Cancelarul de 
fer" avea cuvântul hotărâtor, el care nu~se lăsa influenţat de con
sideraţiuni de dl'eptate, cum ar fi respectarea tratatelor scrise. 
Când însă, Rom-ânfa a văzut cqnsumată înjustfţia ce "i se făcea, a 
trebuit să se resemneze şi din a.:el moment nici o voce · româ
nească nu s'a mai auzit ostilă anexâret Dobrogei, care n.stfel 
era dobândită cu îndoita jertfă a pierderei Basarabiei şi celor 
10.000 de ostaş,i români căzuţi pe câmpiile Bulgariei. 

* * • 

Dobrofonii şi In pri vin ta recriminărei că nu s'au acord~ t până 
d;':fii;~~lo în 1909 locu·torilor dobrogeni dreptul de a fi re

---1-c--preientati în parlamentul României. avem de ob
servat că măsura de a se tinea pentru câtva timp Dobrogea la 
opsrte de luptele şi frământările politice a avut de scop tocmai 
de a-i da răgaiul să şi refacă · în linişte gospodăria ru:nată şi 

trebuie să adăogăm că ea a adus ce'e mai bune ret,ultate. 
De altmintrelea, ace:istă măsură s 'a aplicat tuturor locui

torilor dobrogeni, fără d(osebire. - iid.ică vechilor supuşi 
otomani (printre cari şi Bulgarii). cari n 'au exercitat ni ciudată 
drepturi politice, şi Românilor veniţi în Dobrogea din stânia 
Dunărei. cari avuseseră până atunci 'exerciţiul complect al tu
turor drepturilor cetăţeneşti;- aşa că nu s'a făcut nimănui nici 
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o nedreptate, dacă nu tocmai acestor Români, mai în drept de 
cât 01 ici ne să se . plângă de o măsură ce li s'ar fi putut păre.a 
vexatorie, măsură luată intr'un interes superior de organizare 
şi ref acel·e. 

Ca în tot ce spun, Bulgarii nu sunt nici sinceri nici de 
bună credinţă, când formulează asemenea recriminări, şi dovada 
este că înainte de 1909 nici un Bulgar nu a cerut drepturi po
litice complecte şi după 1909 nici un llulgar n'a căutat să se 
folosească de ele, deşi de atunci încoace ~u avut loc trei alegeri 
generale pentru Cameră şi Senat. 

Nesinceritatea şi reaua credinţă mai rezultă şi din împl'e
ju rarea că ei nu vorbesc nimic de drepturile· recunoscnte dela 
început tuturor locuitorilor dobrogeni de a participa la consti
tuirea autorităţilor judeţene şi comunale, - pe urma cărora am 
avut totdeauna dint·e Bulgari .membri în Cpnsi'iile generale ju
delene şi în Consiliile comunale, -, şi chiar ,,Memoriul" amintit se 
vede iscălit de membri ai acestor autorităţi şi de f unctionari a 1-
mi :.dstrativi, cărora autorităţile româneşti, într'ua spirit de largă 

toleranţă şi echitate, le-a încredinţat, în anumite sft'-re, conduce
rea intereselor publice cetăteneşti. 

Xl 

DOBROGEA„NOUA (CADRILATERUL) 

Cadrilaterul Cele d:>uă ju Jete ale 0Jbrogei-~oui, Durostorul 
parte şi Caliacra, formea1.ă pa1 tea de Nord a Cadrilate-

intcgranti'~ n rulu:, care se întinde în spre Sud până la Lomul:-
D0broge1 lb p d" . l · f · I K · 1 · ---=-- a , rova ,a ş1 cursu 1n enor a amc1cu u11 pe 

o linie aproape paralelă cu calea ferată Rusciuc-Varna, inălţân

du-"e în partea sud-estică pe un număr de „pianine' ' b1lcanice 
core formează rezemătoarea de Miază-zi a s"aunului etrusc ce 
este podişul dobrogean, considerat în fntregim fa lui. 

Jntreg Cadrilaterul a fost privit, în toate timpurilr, ca fă
când parte integrantă din Dobrogea şi constituind împret nă cu 
restul podişului ei şi cu înălţimile de Nord din judetul Tulcea, 
acea unitate geografică aparte, care se deosibeşte fundamental, 
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de regiunea balcanică dela Miază-zi, (despătţită de ea prin in
nălţimi râpoase în partea de Răsădt şi prin depresiuni neprac· 
ticabne·in partea de Apus) şî' se apropie, prin întreaga sa struc
turiit de Bugea.:ut basarabeant de care se desparte prin cursul 
inferior al Dunărei şi de Bărăganul Munteniei, (de care_ e legată, 
pe valea Cara-su, prin monumentalul pod de pestl! Dunăre şi 

liota (ernavoda-Constanţa. 
Oomunt·tate Populat de aceleaşi neamuri în vechime; având 

istoriei aproape de Salcie, la Ecrene, reşedinta de vară a 
marelui reg~ dac Burebista; cucerit apoi de Romani, cari l·au 
presărat cu o &urnă de cetăţi ce formau puternica lor linie de 
apărare şi ale căror urme se văd încă la tot pasul; stăpănit mai . 
târiiu de Bizantini şi administrat de seniorii locali de sub depen
denta lor; bântuit, după vremuri, de răvălirea tuturor barbarilor 
printre cati şi Bulgarii, cari în r„giunea Varnei au exercitat, in• 
termitent, oare-care dominaţiune; Cadrdlaterul urmează şi din 
punctul de vedere istorie aceiaşi soartă pe care a avut.o tot 
restul Dobrogei, fiind supus aceloraşi influenţe, după cum din 
punctul de vedere fizic el formează aceiaşi expresiun~ geogra
fică eh restul provinciei noastre de peste Dunăre. 
Colonizarea In evul med·u, după 1444, el a fost c1:l dintâiu 
turco-tătară co·Jonizat cu Turc·i şi Tătari aduşi din Asia-Mică. 

cari formau, până la 1878, aproape unanimitatea popu'aliunei 
şi formează încă până Astăzi majoritatea ei: element etnic com
pact, ce se întindea până dincolo de Rusci.uc, fără nici o altă 
atingere cu Bulgarii batcaoici, şi pe lângă care s'au putut men
ţinea, cu o uimitoare tenacitate, numai Românii de pe malul 
drept al Dunărei şi Mocanii transilvăneni, cari, în transhumanta 
lor anuală, străbăteau şi coHndau cu turmele lor podişul bo
gat în păşune · al Dobrogei până dinco10 de Varo a *). 

. •) Etnologia, n:tt şic-a ,Spu.i, ,î,rwă ţtltî11iul cuvd.nt d.espre Hwcoi (Hişi şt 
Erh) populaţiwne de limbă btulgC1tră din regiunea Dunărei, eti tott,l âeo&e-
6it<J ele a Palcangiilor sau Otejofc•nilor din Stara Plani-na şi Tr<tcia, atc'.U 
după tvpid ei (ttegt·icios şi c·u tn1.săt-u1'i regulate), cat şi (lupă port (tn to5ui 
as,miă1«Jto1· po1·tului t·omanesc d·iti 1·e9iunile dela 11iutite: ubenevreci• albi 
băt'baţu.,, î~i loc de şalvari tte{lri # fote fer.tei"le, itt loc ele 1·ochii), cut şi ,in 
sf'0.4:şit dupd, ·unele parfticular'ifăţi lîngiiistice (for,i>ta uetwtivală în o .~ tt 
la substantivele accenu,ate 'Î1t loc de ii şi ăt a Bulga1ilor din Tracia şi 
ditt Balcanii, fo1·mand u~ dialect ce se vorbea odată dela Marea Neaflră 
pană, la Is'ker,-cet.l m"'i veche grattiţă hiflyară de Ap,irsi -şi, se m,ai vor
beşt,e aatăei int->·e Var1îa .~ lantra. 
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Prigoniri htw Dela 1878 condipunile ct·n Cairilat<!r s' au pre-
torosnto făcut în mare parte. Jn rolurile, de aci înainte 

schimbate, noi! stăpâni s'au î itors cu ură în contra stăpânitorilor 
de mal nainte, încurajaţi de o administraţie însufleţită de acelea~i 
sentimente. Drept vorbind, în această atitudine nu era numai o 
chestiune de pornire sutleteaseă, ci şi una de interes material ; , 

Bulgarii aveau tot interesul de a sili pe Musulmani să plece dfn 
vechile lor aşezări, pentru a le putea lua pământurile. Si tactica 
le-a reuşit în b Jnă parte! de pe la 1900 mai cu se,mă, con
voiuri 'Întregi de Musulmani, bărbaţi şi femei, bătrâni şi copii se 
îndreptau, într'un trist exodiu, prin toate şehelele l'Ylărei Negre.
mulţj pe Dunăre şf unii, chiar prin Constanta,-spre Anatoliâ, de 
unde strămoşii for veniseră cu patru veacuri şi jumătate mai 
înafnte şi unde acum guvernul otoman le oferea adăpost şi loc 
de hrană. Ei îşi părăseau astfel căminurile şi pământurile de 
cultură, pe care Bulgarii, le cumpărau pe nimic, ori le cotropeau 
pur şi simplu, intrând în posesiunea lor prin violenţă, pe~tru a 
le prescrie apoi pe baza unei legi speciale, cu termen de pH s
cripţiune redus, făcută par'că anume de legiuitorul bulgar în 
acest scop. 
Stă~îutiro1ţ De aceia nu e de mirare că, la 1913, când ar~ 
rumitnOa\scă matele noastre au trecut graniţele Dobrogei vechi, 
populaţiunea musulmană din Cadrilater le-a primit cu un entu
ziasm ce nu se poate descrie, considerând ostaşii noştri ca pe 
nişte liberatori de un jug umilitor şi de nesuferit : şi iarăşi, nu 
e de mirare că cu acela ş sentiment de caldii simpatie, de uşurare 
şi de încredere, au fost primite autorirătila române, mai târziu 
când au luat în primire cele două judeţa ale C1drilateruluf, pc 
care aveau să le admir.lstreie ia viitor. Erau în aceste manifes~ 
taţiuni toate speranţele nnei populaţiuni opdmate şi maltratate. 
care-şi aştepta mintuirea, cu credinţa că va fi sustrasă de la 
arbitrarul unei stăpâniri s".ilbatice şi pusă sub scutul unor legi 
care s!-i ga; anteze viata, averea şi credinţele religioase. 
OJ1t~1·n u01\-Strt't. Timpul scuct cât am administrat cele două ju~ 
li, Ondri!l,tor deţe din Cadrilater nu ne-1 permis să introducem 
în ele de cât o parte neînsemnată din îmbunătă ţirile ce formau 
obiectul unui bogat program de muncă. 

ln tot cazul, populaţiunea setoasă de dreptate din acea 
regiune n'a fcst amăgită în aşteptările sale. 

. . . 
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Po1nllaţiunea. 1\m găs·t în Dob!'.ogea-nouă o populaţiune totală 
de 285 6l5 de· suflete /l42.l82 în jud. Durostor şi 143.093 ln 
jud. Oaliacra] din ca~e 131.69) l\'lusulmanlt 122.783 Bulgari şi 

restul Români. R1Jşi, Sârbi, Ev.l'ei, Armeni, A b anez.i, Ţigani şi 
alte naţionalităţi *) · 

Cum se vede chiar statistica bulgară recunoaşte majo
ritatea ltlusulmanilor din Cadillater, cu toa1ă împu ţfnarea nu
mărului J<,r1 nu numai pentru conicleraroni "p1trfotice". ci şi 
prin măsurile c;e s·au lu1t şi violenţele la eare s'a re:urs v.entru 
a~i s·iH la emigrare. 

Veebhnea ln ce priveşte pe Bulgari, cad vin imediat după 
Bulgarilor ~·Iusu1mani în ordinea im portanţei numer?ce, ei 

suut o populaţiune supra-pusă numai de câţi-va ani, veJ)ită in 
cea mai mare parte din B„Jctni şi din Tracia şi în parte din 
Bugeacul basarabean, fre deadreptu·, fie după oarecare p~pas 
în Dobrogea veche, lucru ce s'a constatat în chipul cel mai au
tentic, după proprii mă tu ·is'rf, de comisiunile întocmite prin 
articolul O al legei din 1 Ap Hie. 1914 pentru constatarea c„ li
tăţei de cetăţeni români a locuitorilor din Cadrilater şi după 
cum s'a recunoscut, cu câţi-va ani mai n~inte de Etnologii bul
gari Miletici, fşirkoff, Romanski şi ,alţii în studiile lor sti n(ifice 
deja menţionate. 

Prog:resele Prin legea organică din 1 April 1914, Jeg·uîtorui 
realizate sub român a pus temeliile unei o·_ganităl'i temeinice a 

runnitni Cadrilaterului; conducându-se de aceleaşi pl'inclpii 
larg <lemocratice de care s'a inspirat legiuitorul din 1880 pentru 
Dobrogea-veche. 

JJegen din ·1 E1 a aşeltt vfala comunală ş 1 judeţeană J>e baze 
April \914 conslitutionale; a introdus în Cadrilater a~eiaşi ad

ministraţie şi justiţie ca şi tn tot n ~atul României ; a dispus 
înfHnţarea unej Curţi de Apel la Constant", atât per.tru tnles-

m Aceste cifre sunt cele (U'cttate de staUsticele ofiGiale bu-laăreşti. 
Conştiin,ciozita,!ea lor ptU·e viis~ mai mult de cat dubioasă, dc.ică 

ţinem socoteaîă de faptul că Găawuţit (popitlatie de 01·iainii ntu.U dise1t
tată: după unii ·u,rmaşi ai Peceneyilo1• ~i C'Uuiat1,ilo1·, dit,pă a;lţii iwma.şi. 
<Ji :vecliilor G1·eci, cari şi-au pîetil·id limba, adoptdncl. pe cea tu1·cească) 
C'!'ri locmsc pe nialul. Mărei Negre fi cat·i în :u1iele stati~tici f iyurea_,ză cn 
cifra de 4723 1i1i realitate 11i1tlt mai nu,iieroşi !) ntt a.ii ,ndcar t•ţibt-ică în 
statistica ofimaUI, bttl!Jlireasoă, ci sunt înt1l.oba# în, rub1·ica Bidgairilm·; 
iQII· în, ce priveşte pe Români, ei sunt r.i,rlUaţi îti ace<.ista st<.itistica~ în 
numar de wum(l,i 8615 (cifră c,i(. muU infe1·ioară celei <.idevtl1·ate !:. 
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nîrea justitiabililor, cât şi pentru a asigu·a unitatea de jurisdictiun'\ 
mai ales în privinta rapo· turilor juridice dintre Musut'ma.ni, ce 
trebue ;c a fi solutionate după legea religioasi a Şerialului; a 
trecut în sarcina Statului întrt ţlr.erea rrincipalelor moschee şi 
plata personalului ce le de serveşte, care mai 'nainte era în sar
cina comunităţilor religioase ; a asigurat dreptul de proprietate 
al fle căruia, punând cap cotropirilor din trecut *); a dispus ca 
titlurile vechi de detentiune imobiliară niirie să fie verificate şi 
ace astă d e te n-ţ i u n e transformată în proprh tate absolută 

pl'in răscumpărarea dijmei, adoptându-se s ist e m u I aplicat, 
cu atât de satisfăcătoare rezultate, în Dobrog a-veche (căci în 
Bulgaria nimic nu s'a schimbat din vechea condiţiun·e juridică 
a proprietătei legiferată în codul proprietăţei fondare otomane 
din 1858); într'u '1 cuvânt a introdu~ Jega'.itatea şi ordinea în 
toate institutiunile unde mai înainte tronau arbitrarul şi samavolnicia 

E de regretat că timpul n 'a permis ca această lege să fie 
aplicată în întregime şi să dea toate roadele ce se aşteptau de la ea. 

Atl,ninis- In ce priveşte personalul administrativ, vom spune 
traţia că în fruntea ambelor judete s'au numit ca. pref,rcti 

doi adm:nistratori încercati şi Olrnen: de inimă, cari au făcut 

sforţările cele mai lăudabile pentru a introduce ordinea şi buna 
gospodărie în j udetele lor r~spective. 

Şosele lată câteva rezultate ale activităţii lor: 
Din primăvara anu'ui 1914 şi până la mijlocul lui 

August 1916, s'au făcut în Cadrilater, unde căile de comunic.,.tiune 
erau pu\i r.e şi în rea stare, peste 500 km. de şosea (200 km. 
în jud. Durostor şi 300 km. în jud Kaliacra, cu poduri, podeţe 
şi cantoane, unindu-se intre ele Silistra cu Bazargicul prin Bei
Bunar şi Bazargicul cu C_onstanta prin Hairanchioi şi llanlâk. 

' 

•) In darea sa de sean1ă asupra judeţului Kaliacra (p. 62) pre
fectul G. Georgescu c'lă în aceas t.1 privi1ttă exe111 pi ul tipic a I fraţii or 
Costoff din satul Poil'az, comuna Pcelarovo „cari, priu violentă, in 
111·ma constituirei Statului bulg·ar, au desfiinţat satul populat de Arabi, 
nu acapat·at vatl'a satului, tot bozluc-ul şi orice alte tel'enuri libere 
nle Statului. ast-fel că astă-zi ~L.'1p:\nesc pes te 2000 ha., pe câncl rlupă 
toate actele hulgare de im p11ueri şi clupă toate re!·istrele de p1·01wie
tate ei nu trebue să aibă în stăpânire de cât maxin1un1 de 769 ha. 
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La sfârşitul anului 1914 funcţionau în jud. Du-
Şcoli 

rostor: 31 de şcoli froebeliane cu 2016 copii şi 67 
de şcoli primare, urba e şi rurale, cu 7 415 elevi; de asemenea, 
un liceu la Silistra, înfiinrat la 1 Aprilie 1914 şi două şcoli pro
fesionale, din care una la Silistra şi alta la Turtucaia; în sfârşit 
o fermă agricolă, în apropiere de Silistra şi o şcoală de ucenici 
agricoli, ambele întretinute de Ministerul Domeniilor, cum şi 11 
cercuri culturale pentru adulţi, care începuseră să dea cele mai 
frumoase rezultate. 

La acelaşi epo ~ă, în judetui Kaliacra functionau 2(3 de şcoli 
froebeliane cu 1183 copii ; 81 şcoli primare româneşti, urbane Şi 
rurale, cu 6620 elevi; 3 şcoli primare bulgăreşti, cu 1307 elevi; 
H şcoli turceşti cu 562 elevi; o şcoală armenească cn 411 elevi, 
şi un seminar musulman cu 132 elevi. 

Spitale şi S'au înfiinţat patru spitale sistematice, câte două 
alte servici! în fiecare judeţ (la Silistra şi TurtucaiP, la Bazargic 

şi Balcic) şi un însemnat număr de cfispensarii în diferite centre; 
s'au făcut importante lucrări de pavaj atât la Silistra cât şi la 
Bazargic şi s·~u întocmit proecte pentru alimentarea lor cu apă 
şi cu iluminatul cu electricitate; s'a organizat poşta, telegraful şi 
telefonul, făcându-se instalaţiuni noi şi legături în toate direcţiile; 

apoi poliţia şi jandarmăria, garantându-se s:guranţa cetăţenilor, 

ţum şi regimul silvic şi pescăriile Statului, asigurându-li-se rnij · 
Joacele de existenţă. Intr'un cuvânt, toate serviciile publice au 
fost organizate şi funcţionau în cea mai bună· rânduială. 

Calea tel'atr, Statul, încă dela început, cu însemnate sacrificii, 
~fircea-Voilr, a construit în mai puţin de opt Juni calea ferată 

Dazargic 1\1. V d' • B . . '. _ 
n 1rcea o a- azarg1c ş, cazarme spaţioase rn am-

beie judele. 
nr,nţi La rândul său, iniţiativa privată s'a arătat activă, 

după exemplul dat de autorităţi. Băncile popul~re 
ce depindeau de Banca Agricolă Bulgară au continuat operaţiu
nile lor şi o sumă de mari instituţiuni financiare din România 
au înfiinţat sucursale în ambele capitale ald judeţelor din Do. 
brogea-noua, înlesnind agricultorilor, comercianţilor şi industria
şilor creditul, în conditiuni mult mai avantajoase. 

lată aci, într'un timp numai de trei ani, o muncă conside
rabilă depusă pentru organizarea administrativă şi economică a 
acestei regiuni şi o însemnată operă pozitivă de progres să· 
vărşită. 
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XII. 

lNCHEERE 
Se va fi observat că, în fugitiva expunere ce am tăcnt 

asupra progreselor realiza.te în Dobrogea, n'am menţionat de 
cât o parte a măsurilor legii;Iative şi lucrărilor executate de 
Stat pentru ridfcarea condiţiunilor ei economice, culturale şi 
sociale în genere. 

E adevărat că în nici o altă pa?"te a ţării Statul nu şi-a irn· 
pus atâtea sacrificii ca în Dobrogea, pentru că nici o altă parte 
a Regatului nu înfăţişează un interes mai vital şi mai hotărâtor 
pentru viitorul I uL 

Pentru a avea, însă, o idee complectă deipre acele pro„ 
grese, ar trebui să arătăm şi ceea ce au făcut autorităţile lo
cale, - judeţele şf cornunele, - în aceiaşi direcţie; şi ar mai 
trebui să arătăm admirabilele sacrificii ale populaţiunei dobro
gene, atât de d.oritoare de pi·op!Şirc şi atât de accesibilă civi
l izaţiunei. 

Numai dacă s'ar lua sat cu sat ~i s'ar înşira tot ce s'a 
făcut pretutindeni în vrernurile din urrnă, comparându-se starea 
de lucruri de astăzi cu cea din trecut, nurnai atunci s'ar vedea 
rnunea uriaşă a tuturor, - Stat, Judeţ Comună şi particulari>
pentru înălţarea Dobrogei la gradul de prosperitate şi de eul„ 
tură la care ajunsese în mornentul isbu<'nirei răsbojului mo!l~ 
dial ~i participărei noastre la el. 

Aceasta însă ne-ar duce prea departe. 
Ajunge să spunem că toate· oraşele din Dobrogea au făd 

cut progrese uirnitoare de 40 de ani încoace şi că nu există 
cornttnă r~trală unde locuitorii, prin comitetele constituite din 
sânul lor şi cu contributiunile lor benevole, să nu fi ridicat o 
biserfcă, un local de primarie, o şcoală, o infirmerie, sau altă 
clădire de interes obştesc. 

ln definitiv, chiar şi numai datele de mai sus ne arată 

îndeajuns însemnătatea pe care Regatul României a dat-o pro· 
vinciei sale de peste Dunăre şi ne pun în măsură de a avea o 
judecată d1·eaptă asupra spiritului civilizator al .rasei noastre. 
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Stăpânilă de strămoşii noştri Daci şi Romani cu şapte se
cole inainte ca hoardele bulgare să-şi fi făcut aparilfunea pe 
şesurile ei; stăpânită apoi de lmpăra/ii Romani de Răsărit şi 
după ei de voeuozii ]'ărilor româneşti, dela cari Turcii au c11~ 
cerii-o în secolul X V; reincorporată în sfârşit, cu preJul sângelui, 
iar Patriei-mume la 1878,-Dobrogea e vechiu pământ româ
nesc şi Romdnia are asupra ei drepturi istorice ce nu se pot 
tăgădui. 

. Destinată, prin aşezarea şi configuraJiunea ei, să dea acces 
· ta Mare Ţinuturilor din stdnga Dunărei, cu care toi deau na a 
fost unită prtn cele mai puternice legături, - Dobrogea f ornzează 
cu ele una şi aceiaşi expresiune geografică, topografică şi e
conomică, ce nu poate fi· divizată fără a o osândi la lâncezire 
şi ruină, iar pentru România ea este însuşi plămânul prin care 
respiră şi nu-i poate fi răpită decât numai cu voinţa de a o 
înăbuşi. 

Populată din timpurile cele mai vechi de Rorndni, ca por
ţiune a teritoriului pe care poporul românesc s'a format în 
cursul vremurilor şi unde el a stăruit fără întrerupere, de secoli, 
alcătuind şi acum marea majoritate a populaţiunei şi' stăpdnind 
cea mai mare parte a solului ei,-Dobrogea e Ţară romdnească şi 
România, prin opera civiliză/oare ce a îndeplinit acolo dela 
1878 încoace şi prin avdntul economic şi cultural ce i-a dal 
cu insemnate sacrificii, a cimentat şi mai mult şi pentru toţi 
vecii, legăturile ei cu provincid sa de pe malul frlărei Negre 

Din orice punct de. vedere am considera-o, Dobrog.,.a 
rămâne indlsolubll legată de soarta Statului şi Neamului ro
mânesc, far sabia şi focul, jaiul şi crima, ce totdeauna Bul
garll,-începând cu Asparuch şi sfârşind cu Ferdinand de 
Coburg,-au ad11s pe plaiurile sale. nu constituie titluri va
~abtle la stăpânirea el. 

I oan N. Roman 
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Pe slânca um.ezilă de- ,1 apeler năvală. 
Ctl s~iJ. lnfrăfi~ P.rin ~isu..:i ~ gra'!it, 
ln ceată Şf. furluna liman ce nu t~ealil, 
'Bătrânul far de vegM stă pu~uri neclinlil. 

Petrece cu privirea în ştea.rsa depărtare 
Corăbiile - a-lrase de nesfârşitul larg 
Şi'nfr,uttlă fă~ teamă a. ,vântului lurba·re' 
$i valurile măt:ii ce'n. jurul tui se SP4rg. · 

. . 

Jar noaptea cârni s.lăpiflă coboară' peste fire, 
$fi os alunei şi- aprinde pâlpditorul foc 
Si de pe stânca natlă cu dalba·i slrălurire 
Jn depqrlări aruncă o ~are de noroc. 

V. 1.AINl<EAN\J 
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Şi , iarăşi zic: de~i lacrima fierhint.e 
$i•o simţi .că frige, inimă, nu geme ! 
N esocotefte-a lutului blesteme ·-
Jn ceruri toate lacrimile·s sfinte. 

o. lasă-le să picure ·nnainte ... 
Su1rt latţrii durerii, - . nu te teme -
Sub ioua lor. ca Jl.orile ·ntr' o vr:eme 
Vei străluci. căci jertfa la nu minte. 

Iar când tăcerea 'n sdnu-/i şi-o aştern, 
Imperiul vast. - şi'n faptul dimineţi{ 
Din slăvi o rază, pogorând. şi•o cerne 

'Iot aurul pe fruntea ta mâhnită. 
Să şliJ că jer{f a'n cer a fost primită 
Şi -ţi- a surâs răscumpirarea vie/ii . 
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CI\TE'UI\ INSE'MNI\RI RSllrRI\ CE'RCHE'ZILOR, 

GReCILOR . 51 I\RI\PILO'R . Dr~ D0't'-R0GE'I\ 

Io legătură eu studiul Domnului B. Cotov . asupra 
Cerchezilor din Dobrogea, publicat lri No. S ·(1921) din 
„Analele Dobrogei", socotesc că trebuiesc amintite une[e 
iriformaţiuni lămuritoare asupra actstei populaţiuni intere ... 
saule care, venită de aşa de departe, a poposit şi s 'a 
măcinat prin aceste meleag:uri,_nemai lăsând ~icj o urmă, 
afat'i doară ·de fflllintirile pe care le mai păstrează unii 
din băti:âmi cari i-au cunoscut . 

Prin Cerchezi se lntelege, ca numire generală, toate 
popoarele care tr·ăiau pe povârnişul nordic . al Janţului cau
cazic, pe câmpiile Cubanului până la A,;iapa şi .de aici 
dealungul pantei sudice a acestui Janţ de munţi, pe coas
tele ostice ale Mării· Negre până in ţara Ubychiei. 

Vecini Ja hota.re cu Ruşii, au pttrtat războaie cu ac.eş· 
tia, pânăce în 1849 au fost lnfrânti şi supuşi cu desăvârşire. 

După complecta lnfrângere din 1864, au emigrat in 
număr de -400 OOO ia Turcia, ·din care număr o parte au 
fost aşezaţi in Europa, in Bulgaria şi Romelia ostică 2) . 

l),i\d. Dcrge r, Die Bsr9vt.ilket' oos Ca-uctas"8 in Peter1;nann's Mii.thei'nn
ifl't 1860 Cap Ul 1'.sJ,orkessicli'or Sta-mm pg 169. 

2) C. liree.-k, D<•s F1irstent1.wi Bttlga9'i4!» pg. 14:6 
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Din numărul de 1 O,OOo, · destinat pentru regiunea Si!}· 
tovului, Nicopolei, Rusciucului, s'au aşezat şi în Dobrogea, 
în anul 1864 1). . 

După alţii numărul lor total se isocotea la 2-5.0;QOO, , 
din care s'au făcut şi aşezările lo.r .din Dobrogea 2

). 

Peters îi găseşte in Ba.lli(qeşli, în număr de 67 case,' 
în Giul1,una1· (Fânt~na rozelor), şi înt1·1un sat nou locuit, 
Subaschi, la sud de Rassova. Unii ·din ci erau tnrolaţi 
c.a soldati în armată a).. 

Deşi sptijinrţi de- a'1mlnistra~ia. turcească> ei duceau - -
o viaţă mizerabilă, din punct de vedere economic, nu mari 
bună dec·ât a Ţigauilot·. Era Uţl popor viteaz şi primit,v, , 
do păstori, prea puţin qeprins cu viaţa agricol ă.1 [!()ţi de 
drumur·i şi de vite.erau, şi din această pricină ~u fost o 
foarte mare povară pentru populaţiunea creştină ,agricolă 
şi chiar pentru mahomedanii vecini. 

Serveau în armată in ca voleria neregulată. 
Ca şi mahomedanii îşi rădeau părul, pu_rtau mustăţi 

şi o barbă deasă, Erau foarte buni călăreţi şi in (ante.rişti. 
Femeile lor rivalizau to frumuseţe cu cele georgiene, 

Fecioarele purtau o cingătoare de piele, care le strângea 
aşa de tare pieptul încât oprea dezvoltarea sânu!ui, aşa 
că tinerele fete atrăgeau atenţia prin această lipsă com
plectă a frumuseţei femeeşti. Cingătoarea pe care o r.urtau 
nu avea dreptul s·o rupă decât bărbatul, in ziua nunţii 
cu vârful cuţitului. Fetele erau vâr,dute de către părin· 1 

tii lor, iar în lipsa acestora> negustoria putea să fre îndepli
nită chiar de către frati. 

Un bărbat îşi putea vinde deasemen~a r~·meia vino· 
vată de aduller.4) 

' 
·l > Nonvelles <UUMJ;1('j ele la !li~graph-ie et de l 'lUstoire. Paris 6 s.erie 

tom 1 (11 annce) 1.865 pg. ,!70. 
2) Ergaeiiz1't1igsbUUter Z1w Ktiint,ii.s der Gegenwat·t. H ,rausgego.bcn 

von H. J, Meyer redil(irt- von Dr. Otto Dammer E, ster IJand. Hi · dburghauşen, 
Verlag d,es Bibliogfapbischen lnslituts 1Ş66(R) pg. 35; Fr. Hellvald, Die. 1w1itiga 
Tu1·kei. ~childerung von L and un:d Leuten de.s 1,;;mauischen Re·<'hes în Eu~ 
ropil vor tind nach den:i Kriege von 18,7-78 Leipzig 1878-18i9, 2 vol, voi. 
l pg. 249-310 despre m,tgaria, Dobrogea, şi Cerc11ezL 

3} Peters, Gr11.nrllink11 7,11,r f,leoai·aphie uni( Geologie de-r D0bro1ids1ta 
pag. 54. 

!) A.supta obiceiurilor, de altminteri fvarle curioase, care le caracle 
rize·ază viaţa lor se poate vedea descrierea foarte am:lnunţită şi in.te:resantă 
a lui Frederic Dubois. de M,.,ntpereux, Voyaye aadoiw <l~i Ca11case c1,ez fos 
Tcti81'kesses et ies Af>h'(f,ses, Paris 18:10, 6 vo· umes, vo I. pg. 1 l~ · 14-ă . 

.,. 
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.. 1n Dobrogea ei s'au aşezat in Slar,a cerchezească, 
.Armutlia, Ortachioi, Can!â~Bugeac~ Camber, Isaccea. 
Accadân, Başch:iol, Almagea etc. Ca amintire a exis
tenţei lor de odinioarâ, în Dobrogea, e numele satului 
Slava cerchezească din .l)lasa Babadag. 

Duj>ă războiul din 1877-78 ei au emigrat din Do
brogea, uade nu s'au mai lnfors. 1) 

Pe lângă toate ceJelaJte naţionalităţi, care au locuit ~i 
se mai află locă in Dobrogea, Ja oraşe se găse'3c Armeni, 
Greci, Polonezi şi Evrei. 

Un sat de Greci îl indică I. Ionescu de Ja Brad. ,,I,es 
Grecs 'habitent Ies viJJes; nous n'avons trouve qu•un seul 
viJJage de 29 famiJles qui apres avoit sejourne de l'autre 
cote du Danube, en Bessarabie, sont venues s' etabJir dans 
Ia Dobroudja 14 2). 

După Lejean, îl cunoaşte şi Peters, care spune că 
satul avea BO familii. 

Pe lângă aceasta, Grecii Jocuiau in oraşe ca negustori 
şi cârciumari. 

De asemenea erau şi . buni cârmaci. Viscovich dl 
pentru Tulcea 1500 lonuitori Greci, care număr i se pare 
mic Jui Peters. Grecii se aflau încă 50() în Sulina, 800 
1n Constanţa, iar în ~1ăcin .şi Babadag câte 50; Ja ţară, im· 
preună cu număru) din satul Alrbechiai, atingeau cifra de 
1000. Se ridica totalul cam Ja 4000 locuitori. 

După ce lnsl pădurile din apropierea TuJcei au fost 
cu desăvârşire devastate şi n'au mai avut Jemn pentru 
lucrul corâbiiJor, această populaţiune a început să se 
ocupe şi cu aJte lndeJetniciri.3) 

Io Dobrogea se găseau odinioară şi Arabi, ca ln 
satu) Dokousaga.tsch, J~ngă Bazargic. ,ElJe se compose 
d' Arabes de .Syrie, appeJes lâ il y a queJques annees par un 
pacha qui avait remarque J'aptitude agricole de cette po-

t) Brutus Cotoy1 Dit• trtcutul Dofu'oflti ln Dunlrea de jo;i An. I No,, 
i>, 6, Idem, Cerchezii (nu ueam dispKrut din Dobrogea) î.n Analele Dobrogel 
192! (An. li). No. 3 pg. 3~-416. 

!) l. Ionescu Fi:tCHrsion agricole dat•s la plains (le la Dobroudja 
pg, (t;l 

3) Pentru satt1l AlibecJ1ioi vezi C. lirecek, Gtschic1dt ,te1· B.,ilgaren 
pg. ~75 µnde dl numărul de 217 suflet,. 

Lejean, ,ethnographie de 1a Turl!{uie europâenne pg, 14; ( U.n-e viile 
mute moderne,, la Seulina, est peuplee en grande miajortte de coniilersants 
greca, itui y ont succedc at1x Rus-ses ehasses ii y quatre ans.• 
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pnlaţion ; elle se compoie de cinq v:inages dont un Arab· 
Kelll etait en ruines en 1854. Les autres paraissent 
avoir prospere. 1) 

Despre dânşii pomeneşte şi Papadop.oulos Vretos 2
) 

şi Ubicinî 3) 

Ale,r P. Art.or• 
Pto(esot la liceul cGh. Llz~>--Sibiu 

• 

1) lbide,n pg. 81. 
2) T-sa B1A.ljprie ancie'n1,e et m,odern'e Leip11ig 1816 pg. 151. 
i) La Dof>l'rmdja ee le tktta dH Da1ud,e, ln Revu. d:e Geo1r~hi~ t87.9 
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PEGRSU.5 INHf\Mt\T 
..- rit. SCHILl.:ER -

La târgul pentru vite, din Megidia poate, 
Printr'alte multe mărfuri de valoare 
Aduse un poet cu pletele pe spate 
Pe al muzei arn1ă~ar. f>cgasus, spre vânzare, 

Şi necheza voiosul armăsar. 
Se frămanta pe l@c ca la paradă, 
Iar lumea sta în faţa lut grămadă. 
,.Ce nobil armăsar, spuneau. ce mândru ... Dar. 
„Păcat ! Aripile djn spate l-au stricat I 
~,Cât ar fi fost la fr-as de minunat! 
,.Ca rasă e ceva destul de rar! 
.,Prin aer cine dracu-1 va mâna? 
Şi nim,eni banul nu şi-l da. 
1'ârziu fu unul curagios ; 
•• Aripile, gândi el, drept, n'aduc folos, 
„Dar le poţi tunde sau lega 
„Şi-i cal de tras nu alt ceva t 
.. Cinci sute lei îti dau, mai mult nn face ! . . ' 

Poetul multumit că maria si-o desface , . 
Intinse mâna_ preţu-i numărat_. 
Iar Badea Stan cu calul a plecat. 

Acasă calul fu ' nhămat. 
Dar cum simţi pe urma lui povară. 
Fugi grozav încât părea că $boară, 
Şi-aprins de-o nobilă mânie a sfărmat 
Aproape de un mal căruţa~ 
,.Pe-această gloabă îndrăcită, Stan gândi. 
„La car n'am s'o mai pun? Cercarea~ţi dă intcligenţăt 
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„ Dar călători am mâine 'n zori de ii 
,.Si-i pun înaintaş la diligenţfl . 
. ,,C'un ducipal ca el, eu las doi cai acasă
„Ei hei I.. Cu timpul gâtul i se lasă l 

Fu paşnic la 'nceput. Dar calu 'ntraripat 
Grăbind la mers. sbura trăsura săgetând, · 
Apoi, privirea către ceruri întorcând, 
Ne-obişnuit să meargă pe pământul tare, 
Lăsă 'ntr'oparte-a roţilor cărare. 
Sburând în curmeziş prin ape, bălţi şi -ogoare.-
Cuprins de groază-i ori ce călător, · 
N'ajută frâu, nici strigăt de-ajutor -
Pân~ce, spre spaima tuturor, 
Trăsura sfărămată s'a oprit 
Pe vârful unui deal împădurit 

,,De-o merge-aşa, nimic nu fac! 
,,lşi spuse Stan cu faţa gâpditoare. 
,,Nici când cu asta nu mă 'npac ! 
„la să vedem: Acestui smeu eu oare 
,.Prin munci şi post nu -i vin de hac? 
Cercarea fu tăcută. Calul cel frun1os 
O umbr'ajunsc după patru zile . 
.. ,Al meu eşti l Badea Stan îşi spuse b·ucuros 
„Şi -acum să mi te punem noi 
,,La plug cu cei mai straşnici boi. 

Aşa făcu. Şi toţi au râs de-acest convoi: 
J.Ja plug un cal cu-aripi alături cu doi boi. 
Zadarnic smcul cca din urmă forţă-şi da 
Odată să mai ia străvechiul sbor. 
E totu 'n van ; vecinii nu dau zor, 
Iar mândrul cal în pasul boilor mergea. 
De multă 'npotrivire-i consumat, 
Puterile îi sunt secate. -
Divinul cal, de chin încovoiat. 
In ţărnă cade şi se sbate. 

,,0, gloabă ticăloasă, · · Stan atunci sbucni, 
Lovind cu biciul necurmat. 
,, De vr' un folos la plug de nu poţi fi. 
,,Un potlogar cu tine m'a 'nşelatl 

• 
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Şi 'n timp ce încă de mânie-aprins 
lsbea cu biciul. către el întins 
Un mândru călător din drum s'a abătut. 
Răsun'o o liră 'n mâna lui usoară • • 
Şi 'ncins e păru-i blond de-o făşioară 
Ca un colan gingaş din aur ·roş bătut . 
.. Dar încotro cu - acest convoi ciudat? 
Ţăranului din depărtare i-a strigat. 
,,Un vultur şi doi boi I Ce - alăturare r • 
.,Aşa ceva n'aş fi crezut cândva! 
„o clipă, două, nu vei vrea 
.,,Să-mi .împ,rumuţi tu calul spre 'ncercare? 
,,la seama .bine, minune vei vedea! 

Iar ducipalu-i deshămat ; 
Surâzător îi sar.e tânărul pe spate. 
Cum simte calul mâna de ne'nduplecat, 
El sforăie şi e ne-astâmpărat. 
Şi fulgere trăsnesc privirile ·nrocate. 
El nu mai e fiinţa de-altă dată, 
Ci ca un spirit, ca un zeu ~rată. 
Rostogolesc furtuni a lui ari pe ... 
Apoi ochi11d spre sfera plină de-aştre, 
Şi mai 'nainte de sfârşitul unei clrpe. 
Dispare 'n înălţimile albastre. · 

Trad MIHAIL PRtCOPIE 

-
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INSEJ'\NĂR( 
' 

- PIATRA DIN f"RUNT -

lnt4mplarea ml duse astă-varii pe-o stradă din Prunt 
tn Braşov. 

Casele mici, uniform ascunse de verdeaţă, . nu mă 
interesau, -nimeni nu mi-a aruncat wr'o privire bine
voitoare dela fereastră. · Mergeam privind pietrele calda· 
r4mu1ui bituîe şi lustruite de paşii muritorilor şi apele vremei. 

O, pietrele! De multe ori am cercat sll prind su--
lţtul şi cuvântul pietrelor reci t lmi mână. sufletul spre 

ele vibratiile · atavjce din genera~ile ce adorau zei de 
piali:l? De câte ori oamenii m'au privit mu-ţii am ascultat 
chemarea pietrelor şj ntam cunoscut primire mai bulll 
ca a pietrelor drumu lui ! 

Mergeam pe strada cu pietre· lustruite, printre care 
ierburi groase crescuseră îmbrăţişându-le. -

O piatră/ pe rare razele soarelui, căzând printre 
crengile unui copac, schiţau arabescur.i săltăreţe, ma .opri 
to cale. Avea faţa regulată t;le daltă, lustruita. de paşi ş:i 
ape. Printre săltăreţele _ara~scuri, proectate -de ~rengi ,şi 
raze" silabisii cu mirar.e cuvin.te. Scrisese cewa dalta, cursul 
lucrurHor se silea să şteargă .•• Citii ln veche româneasca: 
~t Făcutu·s'au acest pod .de dumnealui Hagj Radu Iliaşu, 
anul 1842". 

O, piatră, pe care un gând pios te-a zidit :ln bolta 
unui pod din Prunt acum 80 de ~ni şi pe car.e nepă
sarea şi dispreţul, pentru ce ai fost, te-a aruncat ln drwn, 
fii .bioecuvantatl Y 

Eşti ln rândul multor .glorii, mângâe-te t 
• 
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Tu ai dat de·aCQlo, din drum, inimei . mele răspmi.s 
mulţumitor întrebărilor, ce m'au pironit o clipă asupra 
ta J Mi-ai spus de drumul spinos, ce I bătuse dumnealui 
Hagi Radu Uiaş la Ierusalim, de sufletul lui lnoit prin 
călătoria pentru credinţă, de lacrimile de bucurie cu care 
te·a stropit el c.ând a zidit pod peste o apă,-şi mi·ai 
spus că şi aici pietrele au suflet şi cuvânt, când oamenii, 
coborâţi în pivniţele linistei ]or, tac! Parcă te~aud strj.
gând de-acolo urmaşilor· dumnealui Bagi Radu Iliaş: Inoi
ţi-vă sufletele ! Zidiţi pod peste ape f 

IN BAL TI-BASARABIA 
<t919 APRIL) 

La -o masă, rotr'un colţişor, unde o dulce penu.mbră 
aburea crispările feţelor şi gesturile tndrazneţe, ţăci ln
cepuse acolo o discuţie aprinsa, ln'aintea paharelor de 

• ceai~ auzii pe unul : · 
,,Te roşeli, - vă înşelaţi .. ·. Suntem o generaţie con·

damnată, nof suim Calvarul, călătorim tn ·necuhoscut. Am 
sfjrâmat o muncă de zeci de ani, am rupt scara ·. valo
rilor, am t~iat firul conducător Io. labirintul lumei şi am 
rlmas dibuitori in noapte. 

Nu uitaţi, e mare puterea întunericului, e mai pu~ 
ternică de cât via(a f Dar în acest întuneric nu n~ ră
mane de cât o singură raza, - ea ne vine din altă 
parte! N>o să mai fim slavi ? Ei bine, am r'ămas oameni, 
oe este mai U{-! să fim oameni J Raia ce licâreşte acum. 
pentru eă suntem ratăciti prin ruinele ce le-am aşternut 
noi înşine, e raza umanitâţei, - 'să ne lndrepţăm p_e· fi· 
rul ei. . . 

, Acea licărire vesteşte că undeva, departe, ~e u9 far · 
ce arată limanul. Acolo ou e naţia cutare sau -c'utare. · 
Acolo: e omenirea întreagă, acolo e umanitatea fH u 

,Vorbise un tânăr basarabean . despre care1 ceilalti 
sp,uoeau că, e ,.gumanist'' l 

- Jtade retro! îi strigă un altul, Io glasul tău cântă 
paserea nordului, care a dorit totdeauna vânat·din ·ţările 
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calde r Uiţi că fiecare p&săre îşi are cântecul, ' iar noi 
trebue să-l cântăm pe-al nostru sau să murim! 

-- . . . sau să murim. . . lngânară visători ~âţiva. 
Fiecare privi împrejur, fiecare gata să vorbească. 

Era o discuţie deschisă, tn care nu se spusese cel din 
µrmă şi cel mai ,hotăi:âtor cuvânt. Dintre tineri începu 
unul, .ca pentru sine, cu un glas c~ şi cum ar voi să 
facă loc cuiva prin mulţime ... 

,,Să vedem, să vedem, răbdare! Gumanistul fasci
nează totdeauna ca aurora boreală, cu frumuseţi ale unei 
)umi, pe care încă nimeni nu le-a văzut şi care tocmai 
de-aceea sunt mai atrăgătoare. 

O, pe toţi fi farmecă poezia care cântă viitoru), do
ru) de m~i bine .. ~ dar, să fim simpli, să fim practici. 
Ce spune domnu) ? Că am sfărâ·mat o muncll de zeci ·de 
ani? A cui era munca? A noastră? Am rupt scara va· 
)orilor, dar valorile a)e cui erau? 

Dr a~ii mei, să nu ne înşelăm ! Munca aceea de 
zeci de ani, scara valorilor după care socoteam ce e 
bine şi ce e rău, erau ale s)avismu)ui. Ce-a fost. slavis· 
mul ? E des~u) să şpun că pat_r-0na. Rusia şi ţarismu), 
robia cuget~rei şi absolutismu) politic. Să fim mulţumiţi 
pe Calvarul şi'n. întunericul nostru: suntem liberi să 
tăcm în slânGÎ Ie Calvarului şi să scoatem din el piatra 
de temelie pentru clădirea viitorului nostru, iar · lumina 
nu va întârzia; soarele răsare ! 
. N'om mai fi _ mercenarii slavismului, dar scăpaţi 

din cătuşî)e )ui, să n1a)unecăm, să nu ne perdem tn vânt 
ca cenuşa netrebnică. Avem datorii de tmpJioit. '' · 

Şi tânărul se opri ş~ sorbi din paharu) dtf ceaiu 
auriu. Toţi tăceau, dar după feţele lor ~e cunoştea că în 
fiecare e o. frământare. Toti căutau răspuns )a întreba
rea sutletului lor. 

In penumbră acest colţişor cu , masa lui şi cu aceşti 
tineri gravi părea scoborât dintr'un tablou. cu un sfat de 
regi, dintr1

0 icoană a Cinei cei de taină. Fiecare-şi -răs
colea sufJetul, tiecare·i cerceta tainele, căci fiecare, şi'n
treba puterile, încotro n mână. 

Când tânărul reîncepu, feţele tuturor se luminarl: 
era reflexu) )uminei din suflete. 
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-uPutem fi gumanişti? O, nu departe, ca imprtJur, 
111 urma noastră şi-alături de noi e sumedenie de popor 
moldovenese, românesc. Acest popor a rămas departe de 

. treptele scărei valorilor pe care am sfirlmat·o noi .•• El 
n'a vlZut 1n slavism de cât cinstitele feţe ale nacialni· 
cilor asupritorit cari s'au dus, şi azi el nu vede şi nu 
plAnge nici o ruini. fn sufletul lui n'a murit nimic. 

Am auzit deunăzi - 1n z.iua Unirei .Basarabiei -
de Ja unul, care spunea altora din satul lui, ce este 
Unirea: ,,De·acum, de la Nistru până la Tisa numai 
plug românesc - ară t '' 

Suntem fii acestui popor plugart ce concepe toate 
după firea lui. In aspir~ţiile noastre, 1n clădirea culturei 
noastret nu suntem datori nimic -acestui popor, pe eare 
trebue sl ne rezemăm ? Putem noi să sflrămăm popo -
rului plugar noţiunea hotarului şi a pazei lui? Putem noi 
când el lşi cinsteşte lnsuşirile ce-l disting de alte po• 
poar.e, ca virtuţi, să·i punem lnsuşirile ln retorta "guma· 
nistnului• şi si-i $Coatem de acolo proletar internaţional? 

Toate au o margine ta realitate. Cine trece peste 
margine cu suftetuJ vândut, e trădător l Dar cât de curat 
sl--i ft.e sufletul. cine trece, tot e ridicul ! Aceasta e sen· 
linta pentru ct.. ~e se despart de popor. 

Deci, ln sânul po1>9rblui nostru şi cu el t Datoria fie
clruia este să devie un factor al poterei româneşti. 

Ah, nu mai era un oarecare tânăr basarabean care 
vorbea, era un apostol ; o lumină parcă-i lnconjura frunlea. 
vorba lui cânta sufletelor •.. 

.,,Str~geţi comorile culturei şi cultura românească 
va câştiga, frţi hotărâţi Qi cinstiţi şi aşezămintele noaslre 
nu se vor clătina ! Muncit:i despicând sânul nalurei, faceţi 
din fnhnsu) ţl.rei -stup lucrător, fiecare grăbească-se s'a
dune cât mai multă miere tn celula sa-va contribui la 
bogăpa românească ! Şi atunci şi .din prisos vom dărui 
şi ... u manităţei •.. 

ln fultllna sângerasului răsboi poporul nostru şi•a 
recunoscut fraţii şi-a tras hotarul pământului, - de-acum 
lncepe munca: De•acum de la Nistru până la T.isa numai 
pi,ui xomAneac arăt 

Toţi Uicură lnfioraţi. 
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Dm depărtare parcă pătrundea; din larma nopţei, 
scrâşnete de pluguri care ară, bubuituri de maşini_ in 
activitate, glasurile surde al~ unei frământări voioase de 
cine ştie unde, ca un zuzuit de albine neobosite în $upul lor.:~ 

- Da, tnunca românească a început şi munca bi
rueşte ... ,şopti unul ca deşteptat din vis. 

sTorcescu o . 

• 
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tA5A LUffiEA. ~ .. 

Lasă lu1nea,. totz1,l latJă 
Hai cu mine • n limca dea3ă 
Şi de acolo pe costişe, 
Pe că1·ările piezişe, 
Lângă care ci11rg pm·ău1•i 
Mărgenite de dudăi11ri 
Hai J să-ţi prinzi la cingăf.oat·e 
Trei mănuticliiuri de cicoa1·e, 
Să-ţi atiini apoi la sin 
Busi1ioc şi r()z1n,arin 
Şi 'n cărbunel,e cosiţei 
Tot a1·gintul romaniţei. 

Dela jilimătaf de cale 
Vo1n privi C'l'1 drag devale 
Şi-om vedea cilim pe iriligă 
Me1·ge gâ1·la să se SC'l'11·gii, 
Şerpuind cii apa·i swră 
Până jos, la iezătu1·ă, 
Lângă sălcile •nşirate 
Şi cu cretigile plecate, 
Ldngă 1noa1·a de pe p'i•unt 
Cii mo1"a1·ul cel că1·1,nt, 
Care ştie la poveşti 
De te tnii·i şi te uimeşti. 
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Lasă lumea, fii cuminte ! 
O să mergetn mai 'nainte, 
Prin păduri fără cărări 
Pline ·numai de cântări, 
Unde ne·or primi cu drag 
Umbra proaspătă de fag, 
Rariştile de„aluniş, 
Frea1nătul de stejeriş, 
Şoapta crengilor de Jei, 
V1<ţ1ja codrilor merei, ~ 
Pasul căprioarelor, 
Murmurul izv,0arelor. 

Cucul, care e proroc, 
Ne va spune de noroc, 
Pe sus ciocârliile 
Toate bucuriile, 
Din tufiş sticleţi şi presuri 
Madrigale cu 'nţelesuri, 
Gaiţele din păduri 
Glume şi cimilitt1,i·i, 
Iar privighetorile 
Şi-or câtzia comorile 
De itebire Şi de dor 
ln uiniirea tuturor. 

Lasă lumea ! .. . ln pădure 
Taina· ei o să ne fure 
Ca un hoţ si1nţirile, 
Gândul, amintirile. 
Adierea dela miinte 
Ne va netezi pe frunte, 
Cetini sciittwcind pe ;os 
Pe covorul mătăsos, 
Aducând, în leneş zbor, 
I1nbieri de so1nn uşo1· _ 
$i, <ne evonul din poe1ie 1 

Greutats peste gene. 
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Iar de-.om adormi ciunva, 
· Nimeni _tiu ne-o supă1'a; 

Visui~·t!iu va fi [Ytunos 
Ca un basm misterit>s'; 
fi· or dă, poate, tresălriri 
Bănuite fericiri, 
Şi iar, poa'te~ . âeşteptaţi. 
Ne-om trezi imbraţtşafi, 
Ou, acelaş :gând t.n minte, · 
Cu ~laş dor ferbinte. 
Oprind veacunle .,n tac 
lntr'o clipit de noroc. 1 

I 

ROZmRRIH 

, 

, 
. . 
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1:'ede ţi voi negura din crâng. 
Ce'nvălue pinetitl, ... 

Citm se destramă rând pe ·1·dnd, 
1~0,;indu-se cu'ncetul ? 

Vedeţi şi norii cttm se duc 
. 'lJăluti de vânluni rele ? ••. 
Aşa s'att destrămat, s'att dus 

I lu1iile mele. 

Cu ele mi-au răpit pe veci 
1'ot ce-am awt odată 

Pe lttmea asta niai iubit 
..'Ji fericirea toa.tă. 

$i de-aş fi vrut să le opresc 
1V'aş fi avut pi,ter~a.- . 

Dar pentru tot ce mi-au răpit 
j\,Ji-au dat în schimb-durerea.· 

Acuma pace nu mai am, 
Dar vreau chiar să n' am pace ; 

ln piepltt-mi clocotesc furtuni. 
Furtuna însă-mi place . 

• ',i dacă visu -mi de noroc 
' . S'a dus pe totdeaunq, -< 
Lăsaţi-rni cel pitţin atât ~ 

Durerea şi furtuna. 

:.-·'"':' .. 
• 

ROZffi"RJH 
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PE 6AHOURI 

Vezi cum trec în depărtare 
Stoluri lungi de rctnâunele? 
Ca şi ele-asa druniete-s 
1'oate gândurile mele'. 

Năzuinţele le mână 
'Totdeauna si'n tot locul. 
Insă pas cu pas din -urmă 
Le tot pa~te nenort)Cul. 

"\ii-am fost zis cu hotărâre -
Si mi-am zis în multe rânduri -
Să n1ă las în ·voia soartei 
Şî sd nu mai cad pe gânduri ; 

Dar mi-a fost cu neputintă. 
Căci nu sunt stăpân pe eie,
Şi iot trec. cum trec î.n :r_are 
Stoluri lungi de râuâunele. 

RoZmflRIO 

www.ziuaconstanta .ro 

....... 



• 

PRIETEnOA5E RAnOUHELE 

'Prietenoase rdndunele 
~i tăstuni neastdmpăraJi, 
"Bate ·vânt de 11tiia:ră-noapte: 
:frun1,a cade. voi plecaJi. 
Voi plecaţi, plecaţi departe, 
Către zări de ·soare pline ... 
Cale bună. păsărele J •• 

Si să reveniti cu bine I • • 

'De-aş_ avea, ca ·voi„ aripe„ 
.A ş pJ.eca şi eu .în lurne„ 
Ca o umbră nestiută, 

' ' 
Fără tintă, fără nume. 
Si, pierdut sub bolţi albastre, 
ln a;rururi siderale„ 
Nici prin minte nu mi-ar trece · 
Să mă mai întorc tlin cale. 

' . - . . .. . .. . .. . . . . . 
'Dor m·tstuitor de-o lu1ne 
:Al ai curată, mai senină, 
Vis nebun de-o altă viată • • 
1Vostatgie de lu1nină,-
In zadar ispita voastră -
:l\(e dă aripi şi avânt : 
~lâna de pământ ce suntem 
Stă legată de pă1nânt 

ROZffif1RtH 
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LACUL T AŞA UL 
(N0TE DINTR'O .CALÂTORlE) 

r '</ l • 

de C .• .BU.i 'l'ESCO 
•) 

/ Solicitat de d·nul N. Cergău, un Român ,,erde şi un vred-
nic gospodar d n salul Cieârâcci, de a studia .şi a lămuri modul 
cum s'ar putea înviora acel colţ dobogean care înconjoară 1.a
c:ul Taşaul. - ua ţinut secetos şi cu apele scăzute, sati secate 
cu des~vârşire, - pornesc într'b senină şi potolită zi' de August 
spre satul Cicirâcci, însoţit de pictbrul Mşţincea Stănescu şi de 
nuvelistul Mihail Pricopie. OmuJ1·11'ostru mărturiseşte el de multă 
vreme îşi r ământă mintea cum ar ip~t~~ ~ face1··c:Un lacul Taşaul 
un ba·,in pentru cultura chefalului. f'iindcă în t vremea noastră 
sunt rari asemenea fitf~t are,' ·ridjrându -s.e peste nimi~urile zil
nice, să se gândească şi ra 'opere

1 

de pe urma cărora să folo~ 
sească o întreagă societate, am primit cu bucurie invitafia d-lui 

~') I l n 
N. Cerg'âu şi iatâ•mă, înarmat cu câte-va aparate. pe drumul .. :, 

unor ct-rcetări cu un caracter şi util şi trumoş, 
-.-;., . . . 

De la Constanţa şoseaua albă aleargă . sore miază-noapt~, 
de„alungul lacului Mamaia (Siut-ghio)=~·ta laplelui, numit aşa 
din causa apei dulci), împrejurul căr:uia înfloresc nu mai puţin 
de cinci sate: cătunul Cişmeaua. PaJa!ul Mare, Cana„a (eu ca
tietele sale de calcar), Cogealia (un ~e.t mai muJt

1 
nemţesc) şi 

Mamaia. De la înălţimea podişului pe unde trecem. se desfă
şură înaintea ochno-; 6 privelişte rară : mai aproape de noi 
apele laculu·i l\'Iama'a, de un alb,,str~~arg:!nti~! întinse pe o su
prafată de nu mai putin de 2120 l\~cta(e'; apoi nisipurile, scli
pUoare de albeaţă, ale perisipului care> întocmai ca o pDnză de 
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argint, desparte lacul de J.\iJare; şi, mai în fund, până la orizont, 
câmpiile lichide, i;>osomorâte şi severe ale Mării Negre, Pentru 
un ochiu, care s'a deprins cu citirea trecutului unul tinut din 
privirea for.melor sale de relief, caracterul lacului Mamaia de 
vechiu golf al Mării răsare dintr'odată. Limanele acestea, înşi-
1·ate de-alungul întregii coaste dobrogene, până aproape de ca
pul Caliacra, înnecând văile podişului la gurile lor, sunt o ade
vărată podoabă a naturii pentru provincia noastră. Ele fac far
mecul acestor locuri şi le dau viaţă ; fără dânsele Dobrogea ar 
părea pustie şi desolată. Păcat însă că împotmolirea lor merge 
aşa de repede I De la războiul nostru cu Tur:ii si până astăzi, 

prin urmare în vre o 45 ani, Jacul rviangaliei bunăoară s'a îm
potmolit spre coadă pe o lungime de trei chilometri I Singur 
lacul Mamaia pare a avea sorti de o viaţă mai lungă, Dar şi 
el, pe la capătul micilor sale golfuri, începe a se umple cu pă

mânt şi a face loc grădinăriilor. 

Lacul acesta are o mulţime de isvoare puternice înprejurul 
şi pe fundul său : unele se găsesc pe valea cătunului Cişmeaua; 

altele, mult mai bogate, pe vălceaua Stupăriei (Covanlâc-dere), 
la apus de satul Palazul-Mare ; în sfârşit altele, şi mai bogate, 
ies din fundul lacului, cam în dreptul satului Canara. Iarna apa 
nu îngheaţă deasupra lor, din pricina temperaturii mai ridicate. 
Bogăţia debitu 'ui lor se poate deduce şi din aceea, că nivelul 
actual al Jacului Mamaia s'a ridicat la 1·80 m. peste fata Mării. 
Acest prisos de apă se scurge în ~larea Neagră pdntr'o gârlă 
ce face ·o cascadă de 1.50 m. şi al cărei şuvoi învârteşte rotile 
unei mori din pitort·scuf sat rvtamaia. Improspătat necontenit cu 
apă subterană şi scurgându se . necontenit în Mare, lacul Mamaia 
s'a îndulcit, pierl~ndu-şi sărătura sa de la origine. După o ana
liză făcută în 1906 de laboratorul chimic al Institutului geologic 
din Bucureşti, apa lacului nu cantine de cât 0,3985 grame de 
clorură de sodiu (sare) la litru. Prin umare, după Comarova, • 
ar fi cel mai dulce liman al Mării în Dobrogea şi ar putea foarte 
bine servi la alimenta, ea oraşului Constanţa, mai ales că duri
tatea apei sale nu este mai mare ca a puturilor din oraş. 

Dincolo de cuptoarele de var şi de cârşiile de piatră de 
la Canara, de unde s'a scos stâncăria pentru zidirea digului şi i 

portului ConstaQţa, - un drum de tară se face la dreapta, într'o 
vâlcea unde, la adăP,osţ de vânturi,, e cu.ibărit satul Cogealia, 
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După orânduiala gospodăriilor s1mti că aci locuesc oameni cu 
mai multă geometrie în cap, Oasele stau înşirate de-oparte şi 
alta a uliţei principale întocmai ca sold~ţii în front. Cogealia este 
un sat mai mult nemţesc. Grădini de legume şi vii mărginesc 
de ambele laturi un goH puţin adânc, ce înaintează pe vale 
până la marginea satului. De aci. ocolind lacul pe la miaiă 
noapte, drumul te poartă printre porumbişte şi semănături de 
pâine albă până la ·Mamaia. 

Un sătuc simpatic acesta şi de viitor ! Risipit pe o coastă 
domoală de podiş, zi şi noapte îi cântă idile şi balade g4:rla de 
la moară şi veşnica revărsare a ~lării. Un p!ctor şi-a ales un 
cuib aci ; iar vila Brătianu. în stil românesc, arată ce ar putea 
fi cătunul acesta în viitor. La ~Iamaia e capătul de nord al ce
l ei mai f1·umoase plăji din Rotnânia. Lu,,gă de opt chilometri 
şi largă de câte-va sute de metri, ea nu e de cât digul de nisip 
pe care şi 1-a zidit bătaia valurilol' şi curenţii litorali, între apele 
unui vechiu golf şi nemărginirea Mării. La capatul ei de miază 
zi se revarsă pe o poală de podiş Constanţa. 

Cu ochii închipufrii pâr'că desluşesc în cea1a viitorului 
toată splendoarea acestei p!ăji. Vile, hoteluri, parcuri şi băi, în 
mijlocul cărora infloreşt", cu toată graţia sti1ului românesrJ o 
drăgălaşe vHă regal~, - aco .3ere perisipul în toată lungimea lui 
de opt cbilometrL Vase mici, fncăn:ate de escu1·s·onişti, taie apele 
lacului ia toate părţile spre satele de pe coastă, unde sunt gră
dini şi restaurante D linie de tramvai, cu vagoane elegante, ser
veşte plaja la intervale de-se, până la Mamaia. . • Se va înfăptui 

aceasta în cincizeci, într'o sută de ani? Cine ştie? Dacă atl'.\ trăi 
in continentul originaHlor. unde oraşele răsar ca ciupercile în 
jurul uno:i• exploatări bogate, prefa~erea ar fi · încheiată în zece 
ani. In orîent însă ritmul vietii e mai ·domol; doar vioiciunea 
românească l-ar mai putea grăbi câtva. 

Până atunci, de la Constanta la Mamaia alergi în căruţa 
ţărănească peste dune re uscatet ce curg ca făina printre schiţele 
roţilor, sau pe plaja umedă şi tare, aştet:nută îci1 colo, cu ban· 
euri de scoici, în care valurile înspumate ta:elesc un foşnet .nes„ 
fârşit şi monoton. Vântul adună moviliţe de nisip peste eada· 
vrele marsuinilor svârliţî de Mare pe plajE', ori în jurul buru
en-ilor înalte ; şi cârduri albe ca zăpada de pescăruşi se odihnesc 
în jurul băţiiior dulci ale gârleiJ sau se leagănă în aer după 
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pradă. peste ap~e albas're ale Mării. Priveliştea este dintre acelea 
care încântă şi ochiul şi sufJetul. 

Un pescar ne povesteşte ceva din obiceiurile cheialului. 
care emigrează. într'o anumită par-te a anului. în cârduri dese 
de~alungul coastei şi, în nopţile întunecoase. se lasă prins cu 
mânile de ţăranii ce se întorc cu căruteJe la sate. Luându-mi 
rămas ·bun de Ja simpaticul, hangiu de 'ângă moară şi de la 
movilele lui de harbuji şi pe peni galbeni, pornesc mai departe 
spre satul Caracoium (oaia neagră). 

Acesta e un sat curat lipovenesc, în colţul de sud-est ar 
lacului Taşaul. Ţăran.ii ii zic, mai scµrt. Carachiot (satul negru). 
O stradă largă şi qreaptă1 mărginită de case aşezate cu regulă 
şi umbrite de sa!câmi, iată UpuJ satului lipovenesc. Privit mai 
de departe. pare o oază într'o stepă Fi( care curte are câte o 
bafe I La cârciuma, pe care o ţine un mocan> flăriii şi vre-o 
doi marinari urlă cântece „departe răsunătoare", după câte~va 
pahare de rachiu. La altă masă oameni maturi gustă şi ei r, chiu 
şi ascultă înduioşaţi la tineri, sau tăinuesc treburi gospodăreşti, 

Unii sunt brachicefali bruneţi, a Iţii blonzi dolicocefali; dar sunt 
şi blonzi brachicefali. Tipul lor fino-slav răsare bine din barba 
rară. la unii, şi mai cu seamă din pometele pronunţate şi ochii 
puţin cam oblici. Printre ei cunosc pe mult umblatul prin ţări 
streine Cuzmici, pe care, nu şru de ce, lumea îl pprecleşte 
„Cândea". E un lipovean care nu bea de cit ceai. De trei ani 
s'a lăsat de spirtoa.:;e; însă. în cinstea noastră. închină câte-vcţ 

pahare de vin şi bucuros işi Iasă figura-i caracteristică să fie 
pfctată de pictorul Stănescu. 

Cuzmici e u11 om care ştie multe. lmi vorb eşte, intre altele. 
de fântâna cu apă dulce de pe pe. isipul ce desparte lacul Ta· 
şaul de Mare şi .mi trezeşte curiozitatea să o văd. 11 Nici în Con• 
stanţa nu e apă aşa de bun~ !" afirmă el ş :-mi întinde un pahar 
Să beau. lntr'adevar, e limpede ca lacrima ş i gustoasă, pe când 
cea din puţurile satului, de şi filt,ată prin şi~turi cristaline vezi, 
e sălcie. Pentru acfea locuitorii din ~aracoium fş i aduc apa ln 
bu'toaie tocmai de la Mama•a, cale de şase chilometri, iar pen· 
tru ceai, pe care~I beau în mare cantilatt>, din această minunată 
fântână, pe care, î11 glu1n9, am putea o numi= .,F'dntdna de ceai"• 

Pornesc cu căruta mai depar te. O şosea bună duce peste 
nisipurile perisipului, ce desparte lacul Taşaul de Marea NeagrJ, 
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s-pre satele de la nord. ln dreptul fântânii ne oprim spre a face 
o ridicare de nivelment. Rezultatul: fa,ţa Mării e cu 1.90. m„ 
peste faţa lacului. Chiar ,Ş,i fără instrumente. când priveşU am~ 
beie ape de pe o dună mai înaltă, simţi bine diferenta de nivel. 
De asemenea, când străbaţi ·cu piciorul perişiput lat de peste· 
un chilometru; simţi că de la Mare până la Taşaul tot cobori. 
Ne găsim, prin urmare. în faţa qnej scăderi considerabile a la
cului - mai mult de jumătate din volumul său a dispărut 
prin evaporare, căci adâncimea maximii actuală e abia de 
1.50 m., în dreptul insulei „Fără.nume", - şi aceasta <1atorită 
anilor de secetă din ultimul timp. 

fântâna din perisip e săpată to1tă numai în nisip şi ate o 
adâncime, de la faţa apei până la ghizduri. de 2,26 m. A~ânci
mea apei e numai cât să intre o găleată, adecă vre·o jumătate 
de metru. ApI e limpede cum e c,istalul şi dulce. Ea isvorăşte 
imediat ce se scoate djn puţ .şi stabileşte din nou nivelul. C.u
rios e faptul că faţa apei din fântână e la 1.57 sub faţa Mării, 
dar la 0.38 m. peste. faţa tacului. TotuşJ fuTJdUI fântânii vine cel 
puţin <'U câţi.va ce1timetd sub nivelul. lacu ui. Aceasfa însem~ 
neaiă că nisipurile care înconjoară fântâna şi care formeaiă un 
pel'isip lat de aproape 1.500 m., c 1 dune ce se ridic~. la 5 m, 
şi chiar 7 m. p:-ste nivelul Mării, împiedică pătrundetea apei 
sărate din ambele ape veci ue. Prin urmare puţul s~ alimentează 
·numai din ploile c~ cad pe perisip. Dunele se umplu de apă ca 
bureţii _şi o filtreaiă în jos, fo.rmând bas1nuri mici de apl sub
terană dulce ; iar aceasta; căutând a se scurge spre Mare şi 

spre Taşaul, exercită o presiune asupra ape1or sărate şi le îm
piedică a pătrunde în per:sip şi a strica gustul celei din fântână. 

Nu tot astfel e cazul cu fântâna de lângă băile Mamaia. Aci 
perisipul are o lărgime mică, abia d.e vre-o 30) m.; iar nivelul 
lacului e la 1 m. 80 peste faţa \\<lărH. Ori unde_ ai săpa în nisip, 
dai de apă dulce, care se filtrează din spre lac spre Marea, a 
cărei taţă e mai jos. AŞ'l se explică ele ce puful de la băi, săpat 
în nisip la abia vie o 60 m. de'a ţărmul Mării, are apă dulce. 
Totuşi. dacă mergi mai adânc, gustul apei se strică, devenind 
sălciu şi chiar sărat. 

Un biciu c«i!or ş1, în goana lor, alergăm pe şoseaua peri• · 
sipului mai departe, către Oargalâc. Dar aci ce surprisă l 

' Când priveşti harta Statului Major 11100.000 din 1882, reti~ 
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părită în 1gt2 (foaia Cogelac~Caramurat, Se6a Xll Col. N} vezi 
un lac frumos, plin cu apă ca şi Taş-~uluJ, de car!ţ se desparte 
numai print,r•o limbă îngustă de nisip. O podoabă a Dobrogei t 
ai zice. O încântare a ochilor obos1ţi de uniformitatea stepei ! 
E lacul Gargalâcut Jnsă, vai, ce desiluzie I Astăzi, 28 August 1922, 
lacul acesta e uscat cu desăvârşire I Pdvindu-1 de pe perisip, ai 
impresia că strălucesc pe el ape de oţel, E numai o părere. 

Fundul uscat şi neted a căpătat, din pricina sărurilor, pe anumite 
întinderi, reflexe cenuşii-argintii, care-ţi dau iluzia unor ape Jioi· 
ştfte .. Şi mai ales îţi dă impresia de la~ singurătatea lui, ~atul de 
pe coastă, fundul neted şi lucios şi marginile sale cu faleie mici, 
unde profilul podişului se frânge brusc. 

Lacul se scurgea înainte în Mare pe o gârlă, a cărei albie 
din perisip se păslr.ează şi astăzi. Albia e largă, destul de, adâncă 

. şi cu frumoase meandre largi ca nişte torţi, iar din loc î:n loc, 
· în părţile mai adânci, cu apă sărată sau pământ cleios. 

La un nivelment pe care-l fac, gdsesc ţdrmul lacului Gar
galdc, acolo unqe era marginea apei, cu O ,m 9.t. mai sus ca 
nivelul Mării I Pe deoparte seceta, pe de alta nisjpurile spulbe-, 

rate de vântul M.ării dinspre perisip şi pământul adus de ploi de 
pe coaste, au făcut ca ace.astă podoabă a Dobrogei să dispară. 
Oare să nu mai fie vre-un mijloc de reînviere ? 

Meditând asupra acestei întrebări, pQrnim înapoi în goana 
cailor, mai ales că nouri grei de ploaie vettiau pe de.asupra podi 
1ului înalt din zare. 

Trecem din nou prin Caracoium şi de aci, cţţ-alungul. coastei 
de miazăzi a lacului Taşaul, alergăm spre satul Cicârâcci. 

Geologiceşte vorbind, ne aflăm în. zona şisturilor cristaline 
verzi, cele mai vechi pietre din Dobrogea. Această zonă încinge 
provincia ca un brâu,, de la N. W., spre S. E .• între Duoăre şi 
Mare şi se mărgin_eşte spre miază noapte cu linia de fractură 
Peceneaga-Camena, iar spre miazăzi ·cu o linie ce ar uni Hâr
şova cu Mamaia. Lacul Taş.aul este în întregime în această zonă. 
f,tratele de p-iatră sunt puternic cutate şi au direcţi~ generală N.W. 
S.E. Ele se văd bine în. falezele d~. sud ale lacului, iar capetele 
lor, care ies la ivială chiac şi în drumul de ţară p~ care mer
gem. par'că sunt retezate, dând impresia _unui munte tocit pâni 
1a rădăcină. Roţile trăsurii duruie pe podişul tare şi pietros, sfă
rimlnd creştetele ridicate ale acestor straturi. 
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Dintr'un punct mai înalt, o privelişte fermfcătoa!'e se des· 
iăşoară asupra întregului lac Taşaul. Un ·ochiu deprins vede că 
el face meandre _şi că nu este de cât continuarea văii râului Ca
simcea. Din toate părţile te năpădeşte impresia şi convingerea că 
la<?uJ acesta nu este de cât valea, înecată la gură, a unui râu• 
Explicarea fenomenului s'a dat în două chipuri: unii susţiri miş
cările epirogenetice negative, adică scufundarea incea a ,şi in lim
pud foarte in~elungate a regiunilor ,de la nord-vestul l\'1. Negre. 
ceea ce avu ca urmare pătrundetea apelor Mării pe văile vechilor 
râuri, transformându-le la gură în golfuri şi mai târziu in limane; 
alţii susţin înnecarea văilor dobrogene în urma creşterii nivelului 
M. Negre, fenomen care s'a petrecut după ce s'a deschis trecă

toarea Bosforului. Dacă prima teorie susţine oscilările verticale 
ale Dobr@gei, bazată pe liniile de fractură ale scoa-rţei plmân
teşfi în această provincie, pe cutremurele mai d.ese din zona Foc
şani-Oalati-Mahmudia, pe înălţarea Carpaţiior în quatenar şi scu
fundarta regiunilor mărginaşe de răsărit, precum fi pe o sumă 
de caractere morfologice din basinul Dunării de jos, între care 
mai ales terasele etajate ale Dunării şi afloeRţilor săi ;-a doua 
teorie admite soliditatea blocului dobrogean şi a ţinuţurflor vecine 
şi oscilarea verticală în regiunea Bosforului. Aci, in urma unei 
mişcări epirogenetice negative, s'a stabilit legătura intre Medi
terana, cu: nivelul apelor mai înalt, şi intre M. Neagră, ce•şi avea 
nivelul cu vre-o 50 m. mai jos. Umplerea basjnului M. Negre cu 
ape din Mediterana ar fi dat naştere şi limanelor de pe coasta 
dobrogeanl. Cercetări viitoare vor lfmpezi maJ mult această 

problemă. ~ ~ ~vt ~ 
ln sfârşit, iată şi satul Cic:arâcci, colo in vale : o oază de 

copaci şi vii intr'o infundătură ocolită de podişuri stepice. La 
marginea lui se desfăşoară apele turburi ale Taşaulului. Trecem 
printre curţi mărginite de garduri" de piatră n l'tencuită, de lespezi 
şi blocuri verzJ, cu multe case ruinate de războiu. ~e şi au atâta 
piatră la îndemână, oamenii preferă însă chirpicii la clăditul ca· 
selor care,, astfel, sunt mai călduroase. In satele acestea de stepă 
încălzitul e una din griîile principale. Gospodarii :ird în sobele 
lor tizic, ciocani de P.orumb şi mai rar lemne, pe care le aduc 
tocmai din pădurile liabadagului. Apa din puţuri e sălcie, iar cea 
din lac, de când a scă"ut, n1

0 m~i beau nici oUe din pricina 
săriturii. 
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fn sat facem cunoştintă cu primarul, d I C0man Ciuceanu~ 
un mocan rumen şi gras, în vârstă de 70 ani şi îmbrăcat în port 
ardelenest.·. El ne dă o sumă de rdaţii asupra trecutului satului, 
pe care le complei:tez apoi cu cele ce îmi spune gazda „noastră, 
domnul Cergău, 

Când el'a de 28, 29 anit ciobanii săi păşteau oite lângă 
Gonstaoţa, cam pe unde e azi Grand-Hotel, adecă ·pe acolo pe 
unde în vechime se rf dica poarta măcelarilor în zidul cetătii 

Tomis. ln Cicârâcci s'a aşezat la 2 Mai 1882 
La început, adecă după războiul Crimeii, satul era curat 

tătăresc. S = aciuaseră intr'ânsul şi vre-o trei Turci. Cel dintâi 
Ron1ân sosit a fost Dumitru Chipară Hâra din Sălişte şi Nicolae 
Cergău din Cergăul ~lare, plasa Blaj, jud. Sibiului; însă primul 
Român căsătorit a fost Nicolae Cergău . El s'a aşe·iat întâi la 
ldris-Cuius) apoi a trecut la h1Iamut·C'uius şi, de aci, la 1866, în 
Cicârâ.cci. De frica Cerchezilor a fugit în 187 7 la Anadolchioi şi 
în urmă, liniştindu-se lucrurile, a venit iar in Cicârâcci. Pe la 
1882 soseşte, necăsătorit, moş Petre Mitrea, cioban la moş 
Cergău. f>e urmă vine frate-său, Coman Cluctanu, cioban la 
frate-său şi, împreună cu moş Cergău, fac a_mândoi o târlă. Fe
mefle însă le lăsaseră l~ vatră, în Transilvania. Cu familii au 
început a se aşeza în regulă cam pe la 1887-88. 

Stau o clfpită şi m.ă g:âpdesc. Glasul lui moş Coman in1i 
sună în urechi ca glasul unui sh-,Af,un ce povesteşte vremurile 
descălecătoarei. Şi atunci ai noştri se coborau din munte; şi 

atunci ei roiau pe văi spre Mare; dislocând pe Tătari;; şi atunci 
în fruntea plugarilor şi negustorilor mergeau ciobanii, cari-şi 
lăsau deocamdată soţiile în adăpostul muntilor ; şi acum şase sute 
de ani, ca şi acum două mfi de ani, ca şi acum cinci zeci de 
ani! Istoria se repetă cu străşnicia unor legi impuse de alcă
tuirea fisică a pământului nos.tru. 

Astăzi satul este curat românesc, cuprinzând 67 ca!Y, deci 
67 familii, cu 240 suflete, Cifrele mi le dă simpaticul notar Bă- \ 
canu, un Brăilean de origină. lnainte de războiu erau 90 case. 
Locuitorii sunt cu toţH Ardeleni şi vreo patru familii de Brăileni. 
Aceştia din urmă au venit de vre-o 26 ani. Socrul colegului M. 
Pricopie. d-l Chipară, pare cel mai ·instărit Român din sat. Despre 
el se spune că şi-a cumpărat pământ dela Tătari, plătind hec· 
ta,ul cu o oaie bătrânii, care se vindea cu 5 lei. Astlii locuJ său 

-·-
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e înconjurat cu ziduri groase .şi înalte de piatră oa o cetate şi, 
de sigur. pornit astfel pe calea întemeierii, dacă ar ff trăft pe 
!ii 1000, 1200. ar fi fost ş'i el un votvod in ţara aceasta, ca şi 
a.cei mărun1i voevozi, pe eari-î pomenesc cronicarii bizar11fni în 
Dobrogea evului mediu : un Tatul. un Sacea ... un Chipară •..• 

La capătul de Nord al Lacului se află cătunul Taşaul, în 
care locuesc 83 familii de Ro~âni~ 34 de Tătari şi 18 de Bolgari 
stabili, pe lâogă cari mai sunt vre-o 10 12 familii de Bulgari 
nestabiliţi încă şi veniţi dela Potur şi Sariurt (com. Oa-sapchioi) 
Bulgarii din Taş-aul fac şi grădinărie. Ei sunt cetăţeni romini 
dar argaţii lor sunt şi din Bulgaria. 

Ceea ce surprinde în ace~te sate ortodoxe, e lipsa de bi-
A 

serici. ln Cicârâcci nu .e nici mătar o casă de rugăciune. Un 
comitet, înainte de războiu, adunase un fond bănesc în acest 
scop, dar nimeni nu mişcă spre a-1 scoate la lumină şi a-1 spori 
Promit din· partea Ligii culturale, secţia Constanţa, un ajutor de 
10,000 lei, care se va aduna din serbări. Oamenii multumesc, 
scoţându-şi căciulile-, dar ideia lasă sceptici pe multi şi înilemnul 
meu de a reface comitetul pentru adunarea fondurilor rare că 
nu prea prinde. Pământul, locuit multă vreme de păgâni, întârzie 
cu ridicarea clopotniţelor şi altarelor, de unde să răsune glasul 
rugăciunilor şi zvonul de clopot. Singure femeile:"t mai bisericoase 
cer cu stăruintă sfântul locaş. O, de-am trăi pe vremea de cu~ 
cernide a unui Ştefan cel Mare sau Neagoe Basarab, s'ar înălţa 
şi mănăstiri! S'ar sfinţi pământul şi numele locurilor s'ar creştina ... 
Până· atunci, stăm fără casele lui Dumnezeu şi sfărâmăm în dinţi 
nume oa Cicârâcci. Cara-~lurat, Cara.Coium, Oargalâc şi alte 
rămăşite de acestea, care te duc spre meleagurile Asiei Mici, sau 
în stepele Caspicei mal curând de cât spre ţara lui Mircea cel 
Bătrân şi a lui Vodă Ferdinand. 

" A doua zi cercetez lacul. 
Acum vre-o 15 ani> pe când era plin, 24 năvoade prindeau 

în zilele bune, până la 20.oOO Kgr. peşte. Prin anii 1893, 94, se 
scotea mult bjban, babuşcă şi ·lin. Intre 1909-12 era mai mult 
biban. Crapii ajungeau până la 6 Kgr, babuşca era mai grasă, 
ca cea de Dunăre. iar bibanii cei mari cântăriau şi 1.500 gr. 
Acum nu se mai pescueşte de loc. Peştii au murit în 1920, dar 
maf- ales în Iulie 1921 dio ca11za secetei: apa s'a evaporat, să

rătuta s'a concentrat. râul Casimcea a fost întrebuinţat în intre· 
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gime la frigarea grădinăriil<,r, iar Taşaulul, rămânând prea sărat 
şi plirn de nămol, aproape toţi peştii s'au stârpit. Valurile Îi 
scoteau grămezi la mal, dându·i hrană câinilor şi porcilor. ,,Era 
o vreme, spune primarul Cornan Cfuceanu, că femeia punea de 
mămăligă şi bărbatul alerga la lac. băga plasa şi venia cu 20 
de crapi I" 

- Atunci, ce-i cte făeut? întreb eu. 
- Un canal, domnule, de la Mamaia Ia Taşaul, ca să se 

umple lacul din nou cu apă dulce. 
Ideea nu e nouă. De aceea ea este înrădăcinată în mfntea 

tuturor .0cuitorilor din satele ce înconjoară ac~astă imensă baltă 
moartă. Foloasele ce ar reiuita ar fi nepreţuite: peşte de multe 
soiuri, apă dulce pentru grădinării, apă pentru adipatril vitelor. 
o mai bună stare economică la ţărani, venituri pentru Stat, .• 
în sfârşit, ar reînvia, s'ar însufleţi un colt din Dobrogea uscată 

de secetă. Iată o problemă economică locală, ce nfar trebui să 
ffe nesocotită, căci avuţia generală a tării se alcătueşte doar din 
avuliile parţiale ale fiecărui colţ de ţară. Şi se cuvine cea mai 
mare laudă d--lui N. Cergău, că a găsit în sufletul său atâta 
energie, jncât să îndrăznească a lua asupră·şi realizarea acestui } 
canal dacă ... ministerul de resort îi va aproba planul şi-i va 
da anumite avantagiî materiale. 

Odată Uimurit asupra problemei d lui Cergău. pornesc pe 
nlalul lacului, pe sub faleze, în vederea altor cercetări. 

In imediata apropiere a sa•ului, spre ră~ăril, lacul ror• 
mează un golf rotund, mărginit de maluri îr.alte de loess, - a 
c~rui bază merg~ mai jos ca nivelul mării - şi de coaste pie
troase de şisturi verzi, rid:cdte în picioare şi api erate sp1 e _ SE. 
Loessul umple, până Ja înălţimea ma,·ginei podişului, o vale 
veche_. scobită în stânca regiunii sau, mai bine zis, nivele ază un 
r::elîef preloessian. Din aceste date relultă două concluzii : una. 
că albfa lacului Taşaul este cu mult mai veche de cât depunerea 
lutului galben şi datează, de sigur, mai ales din diluviu, când 
s'a îndeplinit acea erosiune eroică a relfefuh1i dobrogean, ale 
cărei urme le vedem pretutindet1i aii, când agentul de erosiune 
a di5părut; şi cealaltă concluzie, îotemeiată pe prez=:nţa loessului 
sub nivelul Mării, ceea ce arJfă c2, după depunerea aces'ei 
roce s'a petrecut o schi n1 bare de nivel a apelor fată de u: c1t. 
fie prin scufundarea generală a regiunii, fie prin r•dicare~ nî
velului Mării Negre. 
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Intre falezele po.menite, la baza cărora n1v:elul superior al 
lacului, pe când era plin, a însemnat prin bătaia valurilor dun · 
ga unui ţărm şi intre actualul ţărm al lacului scăzut, se,, întinde 
o plaje puţin apltcată, .:... nămoloasă in dreptul malurilor de 
lut, dar plină de sfărămăturl de pietre în dreptul falezelor de 
şisturi. P.laj.a aceasta arată, pe alocu1·ea, capetele retezate de va
luri ale stratelor de piatră. E o suprafată de abrasiune„ Pe la 
mijlocul ei, un nivel m1jlociu al lacului a insemnat dunga unui 
ţlrrn mai vechiu. Alăturata figură ne dă o icoană credincioasă 
a celor trei niveluri şi a falezelor ce m.ărginesc lacul. 

f . l(. 

Din pricina sărurilor din apa la~ului, baia falezef o't, până 
la înăllimea unui stat de om, e albă, de l).arcă ar fi unsă cu 
var. In unele părti, spre exemplu la capuri, unde bătaia valu
rilor a fost mai activă, stâncile par stopite cu var. Acest brâu 
albicios, care înconjoară lacul, arată bine scăderea apelor sale 
şi. la un nivelment pe care·I fac, găsesc în unele locuri 1.70 m., 
în altele 1.97. Diferenta aceasta de cifre provine de acolo, că 
marginea superioară a dungii albe nu e precisă, fiind mai înaltă 
la capuri, unde valurile au bătut mai tare şi mai joasă în adă~ 
posturi. !nsă, de oare ce faţa actuală a lacului e la 1.90 m. sub 
nivelul Mărli, este evident că cifra precisă a nivelulu·i superior 
al lacului Taşaul trebuie să fie de 1.90 peste cel actual} adecă 
exact nivelul M. Negre. 
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Golf ul rotund de lângă satul Cicârâcci e~te jnchis de o 
mică peninsulă, şf ea rotundă, şi legată de uscat prfntr'un gât 
îngust. Neavând nici un nume, o botezăm „Peninsula lui C.ergău14, 
în cinstea învăţătorului din sat, un insufleţrt absolvent al şcolit 
normale din Constanţa, care, în dragostea lui pentru frumuseţea 
tocului, intenţionează să-şi clădească acolo o casă. 

Peninsula aceasta are o înălţime de. 4.54 m. dela fata ac
tuală a lacului. adecă 2.64 m. peste nivelul Mărfi. Dela bază 
până deasupra este întreagă de piatră. ln falezele saJe, ·aproape 
de două ori cât omul. arată strate de şisturi verzi, <.u aceeaşi 
aplecare ca şi in restul regiunii. Capetele acestor strate sunt 
re.tezate pe o supr afată plană, în cât peninsula pare o . veche 
suprafaţă de abrasiune, rămasă în chip de terasă .. fi ruptura de 
profil între faţa el orizontală .. şi panta dealului de ca•e se leagă, 
ar fi o dovidă. în plus. La această concluzie ne-ar duce şi cer· 
cetar.ea unei a doua penfnsu le, la jumătatea distantei dintre Ci
cârâcci şi Caracoium. Nţ.-av..ând nici aceasta· nu.me, îi zicem 
,,Peninsula Viilor", după viile ce acoperă coasta veci.nă. Ea nu 
se deosebeşte întru nimic de peninsula lui Cergău. nici prin 
formă, nici prin dimensiuni şi nici, mai ales, prin înălţimea ei 
peste nivelul Mării, sau prin_ ruptura de profil intre suprafaţa 

ei orizontală şi coasta dealului. Aflându-se amândouă la acelaş 
nivel, ar putea fi consider.ate·~ ca resturi ale aceleeaşi terase ma
rine de abraslune. 

Aci tnsă vine greutatea. Sunt ele intr'adevăr vechi terase 
111arine, sau sunt numai nişte simple terase de erosiu11e ? 

Să analizăm puţin. ·· : 
eea mai mare parte a Dobrogei centrale iese c!in ape1e 

Mării după Sarmatic. Prin urmare, văile care sco~esc p~~işul 
provinciei încep a se schiţa după această perioadă geologică; 
iar sculptarea lor eroicăt după cum am afirmat-o şi în altă parte, 
se face în diluviu, când bogăţia precipitărilor atmosferice a în
lesnit o erosiune mai activă' şi mai puternică. In tot timpul di- . 
luviului numeroase dovezi - precum sunt : teraseie .Dunării şi 
ale afluentilor săi din cursul inferior, apoi fundurile de . piatră 
ale văilor dobrogene, aflate azi, spre gurile lor, sub njvelul 
Mării, - ne arată una din două: sau că regiunea întreagă s'a 
înălţat treptat, cu pauze, c.are au îngăduit formarea de terase, 
sau că nivelul Mării a scăzut în etape, ceea ce a îngăduit naş-
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lerea aceluiaş fenomen. Câtă vreme a durat însă înălţarea us
catului ..sau scoborârea nivelului Mării, atâta vreme râurile au 

J 

adâncit văile n1ereu, iar Marea n'a avut nici de cum posibili-
tatea să inunde aceste văi, p.entru a creea tera.se. Dacă ar fi să 
căutăm terase marine, ar trebui să le căutăm pe coasta Mării, 

iar nu în cuprinsul văilor ce se deschid în ea, chiar când cape
tele acestor văi sunt ocupate de limane; că,.ci aceste limane, 
după cercetările făcute, ş,i-au luat naştere târziu, dupl depunerea 
loesului„ adecă pe la sfirşftul quateraarului, în urma scufun
dării drn nou a regiunii, sau a ridicării din nou a nivelului 
Mărfi Negre. 

Aşa fiindt e clar că cele două peninsule. cu suprafaţa lor 
orizontală, reteiată în ştratele- şisturilor cr:staline verzi, nu pot 
fi resturi de terase marine, adecă vechi suprafeţe de ~brasiune, 
ci. pur Şi simplu, terase vechi, din diluviu, ale râului Casimcea. 

Aceeiaşi origine o are şi „Insula fără nume", care pe 
stâncile sale ce'e mai înalte are o cotă de circa 5 m. precum şi 
„Insula Mocirle,[", astăzi peninsulă, cJ o cotl de 15 m. în vârf 
(pe h!lrtă: Ceair·ada, pe coasta de N. a laculu ) . 

... Insu.la fiiră nume" e un câmp pietros, acoperit de puţin 

pământ vegetal ş-f cu farbă de stepă. Coa"ita ei de N. e' mai stân
coasă şi se termină cu mici faleze; iar la collul de s· W şi S E 
creşte stuf. Suprafaţa ei esta de cir.ca 70.000 metri pătraJI. lotr'o 
vren1e, pe la 1892-98, un oare care d n Antacha semăna acolo 
mei şi orz; iar alţii intentionau să o plantt>ze cil vie. 

Drumul pe sub falezele lacului,-ţe care se catără rugii de 
mure întocmai ca iedera. purtând po0,ara ciorchinilor mari şi 

negri,-es!e greu, dio pricina pietrelor, bo!ovanilor şi le"pezi101· 
de şiştori verzi. D~ afeea îl părăsim şi urcăm dea!:!upra pe pod iş. 

Acum problema s'a limpezit. Privind încă odată întinderile 
posomorâte ale Mării Negi:e şi apele argintii ale ·raşaulului, care 
acopere o supi afaţă in1ensă de 2183 hectare, precum şi va'ea 
Casimcei, ce se pierde printre dealuri spre miază noapte, îmi 
recapitulez date'e principale eulese în această scurtă excursie de 
două zile. Aş1 dar, însemnând nivelul MlirH cu zero metri, 

Lacul 1\tlam.aia se află la l m. 80 peste faţa Mării; 
' ' .uc1,l 'faşaul ge află la 1 n1. 9,') sub nivelul Mării; 

Ţj mul · facu'ui secat Ga rgalâc e la O m, 94- pe.sie fata M~rii; - . 
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Di~tanţa între lacul Niamaia şi Oargd)âc: C, Km. 
Şi acum să trecem la partea utilă. 'l'ăinuind putin cu d-l 

N. Cergău, d-sa se hotăreşte a înainta autorităţii de resort ur
m·ătorul memoriu : 

Domnule 1"1inislru, 

Subsemnatul N. CergăQ, proprietar domi~iliat în comu11a 
Cicârâcci din jud. Constanţa, în numele locuitorilor din cele cinci 
sate aşezate pe n,alurile lacurilor T.aşaul şi Gargalâc şi anume; 
Gicdrăccl, Cal'acoilun, 'l'aşaul, Şalunan şi Gargaldcul-1nic.
am onoarea a solicita ?tenfia D -voastă asupra prezentului mc„ 
modu, cu rugămintea de a interveni să se resolve în mod fa
\1.0rdbil o chestiune atât de importantă şi de urgen•ă. ·ca cea de 
faţă, menîtă nu numai de a c,eea o mai bună stare rconorr,ică 
şi o mai mare înlesnire de trai locuitorilor din sus numitele satt", 
dar şî de a procura Statului venituri frumoase de pe urma unor 
bunuri, care astăzi nu produc ni1nic. 

Doinnitle M in;isti·u, 

.De vre-o câţi va ani incoact", din cauza se :etei care a stă
pânit în părţile dinspre Mare ale Dobrogei -părţi care şi in 
anii mai ploioşi sunt mai secetoa,:,e ca restul provinciei, după 

cum uşor vă puteli convinge, privind o hartă pluviometrică a 
României-apele lacului Gargalâcul au secat cu desăvârşire, ră„ 
mânând în locul frumQsu!ui lac de odinioară un fund albicios 
de nămol, iar apele lacului 'faşaul au scăzut, după un nivelment 
făcut in luna August, acest an, cu aproximativ 1 m. 90 sub ni
velul Mării. Râul Casimcec1, care s.e varsă în vârful Jacului 'faşaul, 
nu mai are del).ltul de apă de odinioac~, din care cauz·t nici nu 
po~te ajunge până in lac, cu afât mat mul•, cu cât el este între
buinţat în întregime la irlgarea grădinilor de zarzavaturi de pe 
valea sa. Oe a:tă parte, Jacul neavând. i_svoare ca Ma1naia (Siut. 
ghiol) şi fiind cu desăvârşire isolat de Mare p.· in d:.ine de nisip, 
el este condamnat să primească apă numai din puţinele ploi care 
se abat peste această regiune. Oin această cauZ'ă, apele lacului 
evaporându- se merP.u de secetă şi căldurii, sărătura apei s'a -eon• 
centrat şi tot peştele, care popula până acum un an, doi, această 
imensă intir:de;e de apă de 2183 hectare, a murit, rămânând 
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lacul aproape pq_stf u de aceste vieţuitoare. !.\li.a fost da.t să ·văd 
[n luna Iunie 1921 cum valurile scoteau la tărm grămezi de peşte 
mort, cu eare se nutriau câinii aŞi mascurii satelor de pe maluri. 
După o aneli;ă făcută în laboratorul de chimie al Jnslitutulul 
geologfc al llomâniei în anii 1906-1907, sărătura apei din Taşau 
era de 25 grame, 6300 la li.tru. Astăzi însă această săr,ătură e 
mult mai concentrată. ceea ce a provocat mortalitatea peştelui 

din lac. 
Această Stere de lucruri, după cum uşor se poate înţelege, 

este dăunătoare- nu numai Statului, cal'e pierde un iivo1· de câş, 
tig de pe- urma pescuitului, dar şi locuitorilor. cari sunt lipsiţi 

de o hrană substantiâlă, pn~cum şi cirezilor de vite, care nu se 
mai pot adăpa ca mai înainte din apele lacului1 fiind prea să
rate, ci sunt condamnate a-şi potoli setea cu apa -sălcie şi să· 

racA din puţurile săpate prin satele- din prejur. 
Drept eceea, ca unul ce întotdeauna am căutat să înţeleg 

cauzele răului şi să fiu săritor la îmbunătăţirt, <.'ercetând mijloa
cele cele mai eficace pentru a ajunge la un rezultat practic şi 

folositor nu numai m:e, dar şi societăţii, - cercetând şi chib
zuind, am ajuns la următoarea so 1 uţie, pe care o supun atentiei 
D-voastră, rămânând ca Bxcelenta Voa~tră să bine voiască a 
lua rnăsurile de cuviinţă pentru remedierea r,ăului. 

rată această solupe. 
La,ul Taşaul are astăzi o adâncime ma-ximă de 1.50 m., 

în apropierea insulei de pi~tră din mijlocul său. Fundul de pfa · 
lră al la~ului~ din cauza nisipului spulberat de_ vânturi din spre 
dunele Mării şi din cauza prafului şi a pământului adus de vân
turi şf ploi de pe coaste, s'a acoperit cu un strat gros de nă
mol ; ial' apete lui, bătute de vânt. ridică valu1·i tulburi, care şi 
ele, pr;n nămolul ce-l conţin, împreună cu sărătura, împiedică 

c·ultura peştelui, căci acest nămol, intrând în urechi.e peştilor, 
•• M n omoara. 

Lacul Taşaul a scăzut sub nive'ul Mării cu 1.90 m. Dacă 
ar fi legat cu ~larea printr'u:1 canaJ, atunci el s'ar umple cu apă 
cum era odinioară şi adânc.imea lui ar creşte de la 1.50 m., 
cât e azi, la 3.40 m. rnsă nu aceasta este soluţia pe care voesc 
a o propune. 

De iiltă p.arte, în api opierea !acuf u i Taşau!, ia aproximativ 
5 km. spre miazăzi (sau 6 km. cu cotituri) se află lacul Mamaia, 
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un tac cu apă dulce, având numai 0.3985 
l „ grame sare la litru, ş.î un nivel de apă 

IJ ! peste nivelul Mării de a,proape + 1,80. 
J ; după cum rezultă dintr·un nivelment fă; v 

cut în luna August 1922. 

j 

Dacă star legaJ printr'un canal in pan• 
tă acest lac al Mamaei cu lacul Taşaul, 
atunci acesta din urmă s'ar umple cu 
apă dulce cu încă aproximativ l m. înăl
ţime (O.SO m. din 1.80 m. rămânând 
pentru panta canalului pe lungime de 6 
Km.) şi astfel s'ar realiza in lacul Ta-

~ şaui o adâncime maximă de 4.40 m • 
~ In asemenea caz şi lacul GargalAc, 
.i astăzi cu desăvârşire uscat, situat ime• 
.~ diat la Nord de I. Tr-şau1, ar pr;mi apă 

: din apele crescute ale Jacului Taşaul oi 
s'ar putea scurge în Mare printr'o ve
rhe gârlă ce dăinueşte şi astăzi, dar 
care, evident, nu ma; curge. Astfel s'ar 
putea înlesni intrarea chefalului din Ma· 

1 re în Taşaul, care ar deveni un admi-
= 4 rabil basin pentru cultura acestui peşte 
! preţios. 
: Pentru a evidenţia mai bine cele de 
• 

mai sus, îmi permit a da aci un profil 
1 schematic, reprezentând starea actual3 a 
i nivelului celor trei lacuri raportate la 

· .,._ nivel ul Mării Segre. 
Prin realiiarea canalului dintre iacul 

Mamaia şi Taşaul nu :ae poate adv,ce 
nici un prejudiciu celui dintă.i. Intrade~ 
·•ăr, Jacul Mamaia are isvoare puternice 
şi bogate, unele ieşind din pământ pela 
margin;Je lacului, altele ehiar din fundul 
lacului, ceea ce se cuooaşite mai a.es 
iama. când apele, ingbeţal!e peste lot., 
rămân libere deasupra 11cestor isvoare 

.mai ca de. Din cauza acestui plus de ap~ lacul Mamaia .se sc:..rge 
îorontino~ in ,\ are pe Ja Moara de apă din sat '.'..a"Jaia, pn.o-

www~ziuaconstanta .ro 



538 

n'o gârlă ce face o cascadă de peste 1.50 m. Dacă acest prisos 
de apă ar fi tndrumat spre lacul Taşaul, n ivelu1 lacului Mamaia 
n'ar suferi nici de cum ; în schimb, intr'un timp determinat de 
eâte-va luni, cel mult un an, lacul Taşaul şi•ar reveni la vcclriul 
său nivel, ba chiar şi peste el, şi ar deveni productiv din pust:u 
cum se află astăzi. 

Pentru realizarea acestui plan. ale căi ui rezultate se anuntă 
aşa de binefăcătoare afât pentru Stat, cât şi pentru locuitorii 
celor cinc'i sate de pe malul lacurilor Taşaul şi Garga1âc_, sub· 
semnatul are onoat·ea a solicita bunăvointa D-voastră, rugânJ 
du.vă să_bir-:eYoiţi a lua în studiu şi a dispur.e executarea de că
tre Stat a canalului mai sus po1nenit ; saa, în caz când Minis
terul nu se găseşte în posibilitate a supotta cheltuelile neces!
tate de această lucrare, să se dea în concesie subsemnatului. în 
schimbul unor avantaje ce se vor stabili ulterior, pentru ca, în
temeind o societate pe acţiuni, să pot duce la bun sfârşit această 
operă atât de folos.itoare. 

Tot odată imi permit a mai atrage atenţia D-voastră asu
pra isvoarelor r~ului Casimcea, ca re astăzi su ot astupate, dar 
care, in urma ce1cetării lor de către un specialist şi în urma des
fundării lor, ar putea da râului, după convingerea locuitorilor, 
un debit îndoit de apă. 

Făcându-mă purtătorul de cuvânt al atâtor sate pe lângă 
Excelenta Voastră, nădăjduesc, Domnule Ministru, că memoriul 
de faţă va avea răsunetul cuvenit şi că veţi lua hutărârea cea 
mai lu.minată şi mai fericită pe care o aşteptăm. 

Primiţi, vă 10g, Domnule Ministru, asigurarea pr0fundului 
meu respect. 

lt CERGĂU 
P1·oprîet~r in Com. Cîcârâ:cci 

jud. Constaiiţa. 
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BAIA HlffifELOR 
{105E mARlA ae HEREQI A) 

Pe~o vale. ce-şi revarsă codrii umbroşi spre Pontul Euxin, 
In noaptea u.rcui laur negru răsare tremurând isvorul 
Şi nimfa, aplecând o creangă, abia atinge cu piciorLJl -
/njieratti de răcoare - ,Jglinda rece din basin. 

Un bucium tângue dep~1rfe..... iar gfngaşele zâne' n sloi 
S1aruncă dintr'un salt tn apă şi gălăgioase se cufundă 
Şi'n jocul nudurilor albe răsar din 1nspumata undă 

J 

Când un căpşor drăguţ, când torsul, sau floarea sânului cel goi, 

Se scutura din vis şi codrul îngândurat şi 7ntunecos ..... 
Dar lată, printre ramuri, colo... doi ochi iluminează locul ! 
Satirul 1 vai! La râsu-i lânced simt nimfele că-şi pierd norocul 

Şi jug înspăimântate ... astfel, precum pe un fluviu sput,zegos 
Se risipeşte ceata blândă a /eqedelar de Caystru 
Când pe de-asupra trece corbul şi croncane cu glas sinistru. 

5f!C...50VJA 
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,JA~~l fArE mEHDRELE" 

(atâ o expresiune datorită vieţii pă-storeşti a Româ
nului. ,.,A-şi face mendrele" înseamnă; "a-şi face pofta, 
gustul după poftă, ~-şi face capriţiile"; <eTun ,vas Einem 
beliebt, nach \Villkur, Laune schalten und ,valten 1)"; 

.cu moartea te-am lăsat până acuma de ţi-ai f'ăcitl 
1tiendrele cum ai vrut n(Creangă) ;" Eu nu mă duc acolo 
(la cameră), ca să-mi fac mendrele pe banii ţării" (V11}
hu1ă) 2). După cum cred, că voiu dovedi, niendre e·stc 
pluralul cuvântului aromânesc niandră, un cuvânt ce-a 
trebuit să existe odată şi în Daco-Româna. 1Yaiulră la 
Aromâni înseamnă: sta.ul. coşar, târlă. !fai înseamnă 
tot pământul de păşunat, din timp·u1 iernii: tnandră, zice 
d, Dalametra 3), înseamnă ,,coşar pentru vite, târlă, ocol 
şi loc de păşune pe timpul iernii pentru îngrăş arca 
vitelor, pentru întreţinerea lor," 

Cn adevăr, pe lângă altele, se înţeleg@ la Aromâni 
sub denumirea de 1na1idră şi ceea ce se mai zic·e la ci: 
cdşlă '), adecă; locurile cu păşune închiriate de un cel-

1) TUctln, Dict. Romj:no German, art m1mdra: 
'2) Oicţ. Mace_do-român. Buc. t.~14 P,ag. ·J2i; V. şi P Papahagl, Bas-

11te Atomane, Buc. 1906, gl-0sar, sub art. 1ftandră, 
i) Cdşlă corespunde lat castrii1n şi pare că şi-a Inat însemnarea, 

ue$prt! care e vorba aci, dela acesta, anume d.in sensul de castt·e îet·natice, 
transportat asupra organizaţiei quasi mil1tiheşti a celnicatelor arom-âneşti. 
Aceasta ar _rez\llta şi din diferitele numiri de că8t1·işte, Ioc unde au fost 
laglre, bine inţefes păstoreşti dela castre1isis+l>uf. işte, adecă: locuri de 
pă~unat închiriate de un celnicC, 
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nic pentru întreţinerea vitelor în tot timpul cât dureat!°i 
iarna, .cât timp sunt nevoiţi Aromânii să petreacă cu tur· 
mele lor pe câmpiile 'I'esaliei, sau prin cele depe ţărmul 
Arhipelagului, sau al mării Adriatice, odată cu sosirea 
toamnei. 

„Luat ma'Jtdră4'; sau j)lu(t;i câşld'\ înseamnă tot 
acelaş lucru la Aromâni : am închiriat păşunat de iarnă. 

Mandra (sau c~lălu),, adecă păşunatul de iarnă, 
se închiriează dela proprietari pela sfârşitul verii, sau 
tnceputul toamnei, de către cefn,icii 1) respectiv[ Mandra 
este mai întinsă sa0: restrânsă, după cum şi vitele cel
nicul ui .sunt mai multe .sau mai puţine. Dacă un c·efnic 
iea cu arendă o niandră întinsă, el opreşte pentru îndes
tularea trebuinţelor lui şi ale fălcării 2) sale porţiunea 
de pământ necesar, ier restul il sub·inchir.iază. la altii. 
cari au nevoie. In asemenea caz, cum este firesc, el 
îşi alege locurile cu păşunat mai bun şi acolo îşi face 
mruidra, - sau ma11idrele; dacă are şi alţi tovarăşi cu. 
dânsul pentru acel păşunat. Locurile mai puţin bune, cu 
păşunat mediocru, mai puţin ierboase, le Sllb·inchiriază 
altora. Se întâmplă uneori ca o niandră întinsă să fie 
inchiriată la doi-trei celnici. In asemenea împrejurate, 
dacă unul dintre celnici prezintă mai multă greutate, ca 
l;lflUl care a arătat mai mult interes, ca unul care a de· 
pus mai multe stăruiuţi pentru căpătarea nia1idrei, sau 
a făcut chiar niscai sacrificii băneşti, prt>cum ceva plăţi 
cu anticipaţie. cum pretind de multe ori proprietarii; sau 
p~ntru alte motive de trecere personali, acel celnic îşi 
face niandr.a după plac, adică pe locuri cu păşunat mai 
bun, lăsând locurile d.e mâna a doua să fie împărţite în
tre ceilalţi interesaţi, după anumite norme, prin învoială 
sau tragere la sorţ•. Fireşte, cei favorizaţi de soartă, cari 
îşi fac 1naiidrele după pţac, sunt io\.fidiaţi de ceilalţi, 
mai puţin norocoşi, şi sunt cu atât mai mult, când vre· 
unu], atotputernic, abuzând de ~lotputernicia sa, îşi face 

1) <Jelnic, adică fruntaş) bogat in turme> şeful unei f<llctlt·i şi car;e în 
trecut era şi reneralul Aromtnilor în războaie. 

i) Făllcania este constituită de toate familiile care atârnă de un 
celnic, având cu acesta tot avutul lor înpreună. Inpreuoă îşi iernează vitele, 
inpreună .şi le dau vara la munte şi comun li e produsul vitelor. 
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-n,1,andra :sau mandrele după plac şi cu totul in defavoa
rea şi paguba altora, slabi şi neînstare să i se împo
trivească. Fără îndoială că unor asemenea împrejurări 
se datoreşte origina expresiunii : ,, A- ~i face lfl'tie1idrele", 
pentru „a-şi face capriţii!e după bunul său plac". Expre
sia există şi la. Aromâni sub forma: ,,Ş't-u feaţe man,
dra sau ş,i-o adt·ă man,dra", cu· înţelesul de: ,,şi-a pus 
trebile la cale'', după cum îmi comunică colegul meu G. 
Zuca, originar din Sămărina (Pind) şi M. Guviţa din 
Avela (Pind). 

După cum vedem, din punt de vedere al înţelesului, 
origina cuvântului mendre din expl'esiunea amintită nu 
prezintă nici o greutate. Din p~nt de vedere fonetic şi 
mai puţin. Man,dra la plural va face în Daco-Româna 
mendre, după regula care cere ca un a după labială, 
când urmează în silaba următoare un e, să se prefacă 
în e: ciomag·, pl. cio1nege; faţă, pl. feţe etc. Formele 
vechi de plural a.le lui mandră se păstrează şi azi în 
Aromâna: 'tnandră, pi. tnandre (pe lângă formele 1năndri 
şi măn~rî); ciumag (ă), pi. ciuma<,le, (pe lâneă forma: 
ciumă{li). 

Că aceasta-i etimologia adevărată a cuvântului, re
zultă şi din consideraţia că toate celeJalte etimologii pro
puse până acuma nu se pot susţinea. Cihac, de pildă, 
derivă pe ,nendre dela alb. 1năndz'iră (ges. 1nnt'iră) 1) 

„manieră, mod de operare, de procedare" etc. Foneticeşte 
alb. măndură ar fi dat româneşte niîndură fJi, admiw 
ţând sincoparea silabei penultine atone, ar fi rezultat 
mîndră, pl. mîn.dre. Afară de asta, 1nănddră, în 1. alba
nezească este împrumut din I. italienească, deci, intrat 
în albaneză târziu, pentru ca să-l f1 putut Românii să-l 
împrumute, intru cât se susţine că elementele pretinse 
albanezeşti, ca viezure, mazere, mugur etc. sunt ele· 
mente vechi în româna, intrate în epoca de formaţiune 
a I. noastre. Nu mai stăruesc că, din punt de vedere al 
înţelesului, etimologi.a lui Ciha_c nu prezintă nici o apropiere. 

1) Dict. d'Etymologie daco-roumaine. ll.1879 (Frankfurt) pag. 718 îl redă 
sub forma; 11iendo1.,r, 1nnour, 1nendoure.' Cuvântul se pronunţă cum îl re
dăm noi. 



Tot asa de puţin probabile sunt . etimologiile propuse 
de D~nii A. Philippide şi T;Jrtin. Ptimu1 1) ·tJ derivă dela 
'*·mendulum (mendu,m) fără să poată sprijini prefacerea 
lui *mendulum în ,niendre pe vreun exemplu analogic 
din I. noastră. Oa sens se poate susţine şi mai puţin 
intru cât me1idum înseamnă "greşală, minciună•. Al do~ 
ilea 2) işi exprimă părerea că „poate" se derivă dela 
cuvântul german popular „ Mămerle" : • Vom Pferde sagt 
man: es macht Mănnerchen=Sprunge", o etimologie care, 
atât foneficeşte cât şi semantic, nu ne satisface deloc. 

Avem deci a face, cum am spus Ia începutul acestor 
rânduri, cu o expresiune datorită vieţii păstoreşti a Ro„ 
mânului, care, mulţumită ajutorului ce ni-l oferă dialectul 
aromânesc, devine clară şi ne prezintă o dovadă mai mult 
despre mişcările Aromânilor dela Sud la Nord, în cursul 
veacurilor trecute, deoarece cuvântul mandt•ă arată că~şi 
are origina la sud, ca şi auă, p·rămătat· etc. Cuvântul 
se aude şi în neo ·greaca sub forma µav'tQt ( citeşte : mandri) 
şi se derivă din gr. µav6Qa, lat. ·man,dt·a,-am Probabil în 
româna balcanică să fi intrat direct din latina şi să avem 
a face, în ce priveşte fonetica cuvântului, cu acelaş caz, 
ca în copilandru în care-an este supus aceloraşi pre· 
faceri ca grupul-a~ : pannum (=pană), cannam (=cană) 
etc. ln orice caz. aromânescul mandră nu·i ne~grecescul 
mandt·i (~t~'VîîQt), care a f1 dat în Aromâna ma1idriuă 
clupă cum 't't) cr,i:l (=urechiuşa dela cecric) a trecut în 
aromâna sub rorma f t-i1.tă, ori: 1nândrie1 precum c'u,tie 
dela i:o ,tou-rt. 

P. PAPAHf\GI 
Membtu corespond~nl al Acaclem iei B.omine 

1) Phtlipplde, IstQritl li:1nbi'i ·1·011i~ieşti, p~g. 151. 
' l îiktlo. Dicţ, Bomtino-Ge,·1nan> att. 1inend,·c. 
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fE, APELE VISARE! 

Aş vrea să'nving a'mpotrivirei lan.fu,ri 
lti care soarta m'a încăt,U,şai 
Şi, liberat de griii şi· atâtea gâ,nd1tri, 
Sd simt it1i dor de vieaţă re'1iviat; 

Să pot să pribegesc-sbitrdaliiic flitf,u,r 
Peste câmpii în soare 'nveselite, -· 
Scdldal în ditlcea florilor mireasniă 
Să retrăesc speranţe risipite .... 

l)in taina sfintelor amitrg11,ri pale 
Să împletesc citnitna de noi visit1·i .... 
Ci1, haritl ei să mă vrăfească litna. 
Câtid trece călătoare peste abisitri .... 

Şi, scris de· ar fi apitrttrea să sâ11ger 
- Trecând prin toate vămile vieţii -
Să'nmăr1n,,resc, aş vrea,-pe ch,ip,-su.râs11,f, 
Eter-,t birititor al dimineţii. 

G· GEORGESCU THEOLOGU 

• 
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NELINIŞTE 

Amurg de aur s'a lăsat ee lume. 
LttceaTărul viu arde'n asJ"tnţit,
Un dor nelămi,rit şi fără nume 
f\telinişte în suflet mi-a trezit. 

Se scaldă'ntreg Muscelul în lumină 
$i'n ju1n de smirnă munţii la hot,1re; 
llibrând cucernic clopotul se'nchină 
Şi foşnetu.l de ape-i tot tnai mare. 

De ce mă prinde•ttn dor şi trist şi viu 
Când tremură lttceajăru'n senin? 
Ce vreau? Nu ştiu .... dar sufletul mi-l ştiu 
De aşteptare şi tristeţe plin 

B-aşa dttmneieească astăzi seara! 
A tdta pace s' a lăsat pe mttnte., .. 
$i-atllt de g1•ea mi-e'n i1ii»iă povara! 
Şi-atâtea gânduri trec fierbi1iţi sub frurite .... 

ln cât statt dt1s. cit ochi'n as/i1iţit 
Şi.-ascult vibrarea blând'a mănăstirii; 
O clipă doar plttlesc în infinit 
Pe aripa ttitării şi neştirii. 

Dar cJnd prin faţa porţii, dela muncă. 
Trecu un stol de fete lin cântând 
Un cântec trist şi se pierdură'1i luncă 
lubirea sjâhtă'n doină proslăvind.-

A lttnci nelă1nitrita mea simtir'e • 
Se limpezi de-odată în durere 
Şi ca o ploaie ce dă pustiire 
Porniră lacrimi făr' de mângâiere . 

1Mil Cttmpu.. I"4n,g 
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FOVESTEA UNEI GRĂDINI 

Intr'o dimineaţă răcoroasă de primăvară, vraful de 
grăunţe de păpuşoi din hambarul lui moş Sandu simte 
arsura lopeţei , ..; fier ce-i intră în adâncul trupului. 

Somnoroase, grăunţele se simt ridicate, aruncate în
tr'un sac şi umflate în spatele unui voinic de flăcău. 

- Ce-o mai fi cu noi, măi frate? se întreabă ele 
nedumerite. 

- La moară, colJatelor ! strigă nişte fasole dintr'un 
poloboc, în vreme ce mazărea potricălită de· gărgăriţe şi 
nişte sâmburi de bostan dintr'o legătură atârnată la grindă 
râd pe înfundate şi se înghesuie unii în alţii. 

- La moară! Ce? aţi crezut ·că aţi scăpat? 
Afară, soarele primăvăratec asvârle săgeţi de raze 

aurii şi sbiceşte pământul plin de apă din bătătură. 
Pe prispa de lângă peretele casei un şir de gândă

cuţi roşii, ademeniţi d~ căldura binefăcătoare şi abea tâ
rându-se, tremură de groaza iernei celei lungi. 

Ni~te firişoare subţiri de iarbă, · palide şi înfricoşate, 
au scos capul din pământ în ·grădiniţă şi doi muguraşi, 
cc stătuse până asea_ră înghemuiţi la subsuoara unei cren
guţe de măr, şi-au ridicat puţin căciulile solzoase şi suflă 
Jn pumni. _ 

In grădină moş Sandu, călcând rar şi apăsând pe 
coarnele plugului, povăţueşte cu grai domol pe un nepoţel 
cu sumăieş scurt şi cu căciula dintr1

0 oaie, cum să ducă 
de funie boii ce trag din greu la plug şi cum să întoarcă 
cu îndemânare la capătul' brazdei. 

• 
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- Ţine hăisa, ţine hăisa, dragu moşului, hăis! port hăif3~ 
Un suflu de viaţă nouă pfuţeşte în văsduh ,; u.n vân

tişor cald adie şi leagănă uşor ciocârlia, care' \Ş:i _lnalţă 
in tăria cerului cântul şi îl resfiră ca o binecuvâotare. a 
lui D-zeu pentru anul care începe. 

La prânz bucata e gata şi, după odihna cuvenită 'şi 
boilor şi plugarilor, dar mai ales lui Neculăeş, care şi-a 
scos căciula şi se scarpină tn claia de bucle de sub ea, 
Florieă, flăcăul, răstoarnă din sacul cu grăijnţe cât SQCQ

teşte, intr'unuJ mat mic, U leagă pe după gât şi, ţinând 
cu -mâna stângă gura sacului deschisă, după ce şi-a făcut 
de trei ori semnul crucei spre răsărit, înşfacă cu . drea·pta 
un pumn voiQic de grăuqţe şi, pornind în pas 1!1ăsuta.t şi 
cu socoteală, le aruncă Re o prăjină inaint~\; imprăşiihi
du-le din asvârlitură, de pare-că le-ar pune ,cu mâna tot 
la o p,almă, fir de fir. . . , 

Inspăimântate, boabele cad pe pământul negru · şi a
bea de mai răsuflă. l\1oş Sandu a sbur~tucit găinele,_,cu 
un bulgăre de pământ şi se luptă cu câteva ·ciotj şi nişle 

. porumbei, cari mai ciupesc pe furiş .grăunţele galbene. A 
înjugat apoi boii la grapa gre~ şi colţuroasă şi, aşezţind 
pe Neculăeş de asupra, porneşte în urma lui Flbt~că · să 
netezească brazdele şi să ingroijpe grăunţele ţe au r~mas 
din sămănat, deasupra. Şi iată·le învelite în pământ ·proas„ 

, păl şi mărunt, stând cinchite şi aşteptându-şi sfârşitul, cu 
groaza în suflet. · 

Adio linişte şi tu sfat prietenos:cu tovarăşelo din gi·ă· 
ma.da din hambar !. ... 

A doua zi dimineaţă un grăunte şe treieşte din somn, 
ameţit încă de întâmplările de i.eri şi, nu ştiu· cum. pi: re 
că simte o înviorare în to·t trupul. 

Ce-i cu mine, Doamne ?! Să fie oare umezeai« din 
pământul proaspăt, ori dulceaţa ascuţjtelor. raie de soare 
ce strabat prin coaja d.e pământ şi mă înfierbântă · pe o 
coastă ? Şi ce vânt răc(lros vine până la mine ?! . · 

Şi în această tqropeală plăcută, un dot ş ·'o putere 
nouă de viată tresaltă sub coaja galbenă. Puişorul înghe
muit in colţul lui s,.râr.neşte, se sbate şi bobul pare că şe 
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· cutremurl sub acoperişul de pământ. · Moteşalâ umezelei 
n. cuprinde tot mai mult, până ce nu mai poate ţine piept 
nivalului de apă care·-i pătrund·e sub coajă şi o umflă 
până o rupe. , 

Un oftat de uşurare ie.se din pieptul puişorului. Ini
ma ii svâcneşte cu putere, iri vreme ce, cu fr.ică. ţinân· 
du·se cn mâineJe de trupul bobului sfărâmat. scoate prin 
crăpătura coajei capul şi picioruşul fraged. 

Incotro s-ă apuce. Doamne f Pe dibuite, în ·inlune· 
recul unred al pamântqlui, încalţă un papuc mai tărişor 
ln vârful picioruşului alb şi fraged şi îl înfige tot mai 
adânc la pămânf; în vreme ce cu capul încearcă să ri
di'ce bulgăraşii de pământ care-l apasă greu. 

Dar e slab, stal;> şi mic f Stă, se odjhneşte,. mai ia puteri 
nouă din hrana pe care buna lui mamă i-a pus~o Ia îndemână 
pe.ntril vremuri grele, şj -iar încearcă. locă ·o sforţare. un 
uJlim grăunte de pământ e rostogolit şi coiful ascuţit ce-1 
pnrta tn cap ·răsbeşte la lumină. 

Uf ! ce muncă! Cât .o fi durat oare închisoarea de 
·sub pământ? O zi? două? o săptămână? Ce-i · pasă ? 
'A· tăsbit, a învins I Şi ce minune e afară !. .. Soarele : lu
minează sus, aburul cald tI învălue, iar el orbit de atâta 
minune. cată înprejur ... Nu·i vine să creadă ochilor-! fci, 
colo, mai departe, cât vede cu ochii, numai coifuri verzi. .• 
şi .râde, şi râde, de i se despică co1fut în două ca gura 
puiului de rândunică când vede pe mama lui cu gâza ln 
cioc, venind Ia cuib; ~i de atâta râs şi bucurie, râde şi 
sol:lfele şi pământul şi râde şi moş Sandu, 1nulţumit. 

· -:-- Numai noroc şi ploaie la vreme să dea bunul 
Dumnezeu; că frumos a mai răsărit I. .• 

Şi trece o zi. şi trec două şi numai ce inlr'o dimi
neaţă iacătă eă vede pe mătuşa Maria, cu nepoata Dom
nica. deschizând portiţa Ia grădină, .una cu sapa în spate 
şi alta cu şortul umflat dinainte. Se opresc în marginea 
arăturei, lşi potrivesc basmalele pe cap şi zic între ele : 

- Doamne, tu, ce mând,ru-i şi' verde ... ca bur&tcenl. .. 
ia·n te uită. 

- Fni'mos, mamă~ dacă~i de la Dumnezeu I 
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·- Şi sprintenăt Domnica · prinde a -face cuiburi mici 
dintr'!:> repezeală ori două de sapă, tot păşind cu băgare 
de seamă printre firele de păpuşoi, ce-şi pleac§, speriate, 
frqnzuliţele într"@ patle, ca să. nu le ajungă tăişul ascuţit 
al sapei; iar în urmă mama Maria sloboade prin degete, 
ici 3-4 boabe de fasole ce le ia din poala şortului făcut 
pungă, colo 2-'3 sâmburi de bostan. · 

Doamne ! Ce nîai râd păpuşoieşii ! ... Le -a venit .şi lor 
apa la moară. · r , 

Ha .. haaaa 1 v'a venit şi vouă rândul ... Uite;· lu, su„ 
rioară, şopteşte o frunzuliţă verde către vecina· ei,- ce 
bosumflate stau fasolele şi sfrij ; ţii ceia . de sâmburi,! Ce 
proşti sunt!.. Le e frică. - Las' că n'U muri\i; ... n'.ave(i 
grije. A-şa va fost scris. 

Bietele fasole şi samburii de bostan, n'a1:t · mai avut 
. vreme ~â audă ce mai spuneau inimoşii păpuşoeşi; clt 

mama Maria a şi tras cu piciorul drept un val de ţărnă 
şi i·a astupat. 

Ei ... ei, măi frate, dar oare ce ne-om mai face de·a' 
gurei? zice intr'o zi un fir de păpuşoi mai răs.ărit către 
vecinul lui. . 

- Eu am găsit merindea pe care mi-o dat-o mama. 
Tu mai ai ceva? 

- · Puţin de tot, că mama a !ost cam bolnavă in 
anul trecut şi n'o putut aduna prea multă strânsură. 

- O să p'erim măi frate. şi pace! se tângueşte al 
reilea şi un vânt de jale cuprinde întreaga înfiripare: · 

- Nu vă temeţi, măi băeţi, glăsueşte un nuţ bătrân 
încărcat de mâţişori, ca un moşneag de plete cărunte, 
ce sta deoparte în gardul din miezuină. 

Dragii moşului, se cunoaşte că sunteţi tine1:i şi fără 
minte; las' că vă învaţă moşul cum să- trăiţi. 

- Zăut moşule, să-ţi dea O-zeu sănătaţe, .clatină 
din frunze toată tinerimea. Spuae-ne aă ne pţăpădim. 

Şi unde se întorc frunzişoarele către moşul prietenos 
şi încep a se linguşi şi a· l drăgostit de râdea ~oşul şi 
i se scuturau mâţişorii. _ ' . 

- Măi băeţi, începu el trosnind dint r'o 1·an1urll useată, 
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hine·o zâs cine-o zâs că·: dacă n'ai un bătrân, să-1 cum
peri .. Oe · Vă făceaţi voi fără mine? Vă şi Îngălbeniseţi la 
faţa. Acuma ia-n ascultaţi. 

De înfipţi, sunteţi voi bine înfipţi în pământ cu . pi· 
cioruşul vostru. 

- Eu, n1oşule; mi-am făcut două picfoare, sare 
unul de colo. 

· - Şi eu trei, strigă altul 
- Si eu, şi eu ! încep cu toţii. 

. - Bine, bine, zice moşul, bravo vouă! n'aveti grijă 
de beţe!luţt cea de vânt. Dar, aţi băgat voi de sean1ă ·cit 
sunlefi uzi Ja picioare ? 

- Da, da 1 strigă o sută de glasuri. 
- Mie mi-i şi frig, scânceşte unul. 
:- ~ mie, şi' mie, şi încep a se ·sgribuli ca nişte 

pui golaşi. 
- Ei, apoi dacă sunteţi proşti, cine vă e de vină. 

Dar aţi gustat voi din apa ceia? 
- Nu, strigă vre·o doi, trei. 
- ·Ba da, eu am gustat-o moşule, · e cam sărată ş1 

• 

cam .•. 
. - pam l~şietică, se repede altul. 

- Ei, apoi măi băieţi, apa aceia, care chifteşte în 
pdmâ_µt.ul in care staţi voi, are o socoteală : '· aceia nu-i 
ca cea care v' o udat mai· ieri leoarcă, de nu ştiaţ, cun1 
să vă scutura'ti de stropii ce răpăiau pe pielea voastră 

; goalft~;,:a~eia, mai" {âcă; o trecut prin pămftnt şi ·s'o to-
rhif intr'ânsa multe bunătăţi. · · 

i Ia :c.ălaţi voi· la picioruşele voastre, că a veţi nişte 
perişori ·sulitiri pe · glezne. La ce vă trehuesc ac'eia ? 
1 

- Ştiu eu? zice un f!rişor rtl'ai răsărit; la mine unii 
fot cresc ·· şi alţii tot mor . 

. ~ - , Bun I zice_ moşul:_ · Ascultaţi acum. Prindeţi voi 
a sug~ ·apa'. de la · picioarele voastre cu perişorii ceia şi 
ridic~ti-6 prin trupul ·vostru până "ici in faţă, · sub· acope
riş:, ··Cân4 .· o ajunge su_s, strecuraţf·o, opriţi · ce-o fost 
intr'·ârisa, mai ·opriţi să aveţi şi de oăut şi, cât o ·prisosi, 
dati-o„ afară_ pe. terestru.ici, că văd că'· aveţi destule . 

I 

/, 
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- Aş~aa . . ? ziseră cu oarecare nedumerire .-tin~rile 
\llilstare, căutând să pătrundă înţelesul meşt.eşuguhti ce·i 
invăţa moşneagal. 

- . Staţi, staţi, că n'am isprăvit; văd eu că n'ati 
iote Ies incă. După ce-ţi suge apa şi îţi strecura~ o, toc• 
miţi o bucătăreasă să vă facă · de mâncare ..• 

- Bine, moşule dragă, da unde să găsim rioi bu~ 
cătăreasă. dacă nu ne p.utem mişcâ din IOC?? . · · 

- · IIe .... heei ! ficu moşneagul râzând ; l~aţi-vă ca 
binele .pe lângă verdeaţa din frunzele voastre, că ea ii 
ID.are . meşteră. . 
~ Da uite ce te-am mai ruga, făcU,ră câte·va fire, 

după ce se sfătuiră într~ ele.: nu ti-i supăra . dacă te om 
întreba; ce s4 facem noi, că 'tare suntem moi la trup; 
ne dă vântul jos. ' 

- Las'că vă învaţă ea., bucătăreasa ce să facţţi, 
zise moşul, sătul oareclllD de vorbă . şi lşi scutură odată 
crengile, de căzură o mulţime de mâţişori. 

- Mulţumim frumos, spuseră în cor păpuşoeşii şi 
îşi luară rămas bun dela moşul. 

((Vorba dulce mult aduce,. 
Aşa şi cu păpuşoieşii noştri; . mai cu tocmele, mai 

cu Iovele, s'au învoit cu verdeaţa din frunz.e să Je ne .bu· 
cătăreasă. 

Da şi cucoana bucătăreasă h9aţă> las' pe ea.... la 
tocmeală ş',o spus şi ea gosturile. · 

~ Eu, măi băieţi) sunt femeie bătrână ; nu vrau „să 
ziceţi că n'am avut vorbă; socoteala dreaptă ţine prietenia. 

faca învoiala: voi să-mi daţi aici. în bucătărie, apă 
şi ce mai este topit în ea; eu, treaba mea ce voiu face; 
vorba e să vă dau de mâncare ce vă . place şi la vrel)'Je. 
Da să ştiţi că eu nu lucrez decât ziua, de când răsare 
soarele şi până ce-o asfinţi; noaptea eu mă odîhnesc. 
Ne:-am înţeles? 

- Da ! strigă într'un glas toată grădina. , 
Şi s'a pus cucoana bucătăreasă pe lucru .. 
Perişorii de pe picioruşele din pământ sugeau apa, 
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o 1·idicau până în frunie prin nişte ţevi, pare-că era în 
cine ştie ce palat domnesc. Cucoana bucăUlriţă o strecura 
prin sită, oprea ce oprea şi prisosul îl prefăcea în aburi 
şi 'ii da drumul pe ferestruicile. de dedesuLtul frunzei, a
fară. A deschis apoi larg ferestrele ca să i.ntre lumina şi 
căldara soarelui şi cu ele şi otrava ceia pe care o dau 
vietaţde odată cu răsufJarea în aer. 

l\fare dreptate avusese nucul: meşteră bucătăriţă ii 
şi verdeaţa asta din frunze! Dintr'un . lucru fără preţ, ba 
ehiar vătămător vietăţilor, ce nu ştie ea să scoată! 

Jl prinde in mâini, îl despică în două cu cuţitul şi, 
ce-i trebue opreşte, iar ce nu .... pe fereastră cu el !. .. 

Pe urmă toarnă la cazan : apă, ce-a rămas din stre
CQratul apei, ce-a mai luat din aer, încălzeşte cu căldura 
dela soare şi mestecă şi învârte şi, ce să vezi? Minune ! 
Scoate fel de fel de bunătăţi, de te lingi pe degete: mân
căruri dulci, mai acrii, mai grase, făină de aluat, prăji
turi, siropuri, câte .... câte nu ies din mâinile meşterei 
bu.cătăriţe ! 

Şi mănâncă tinerii păpuşoeşi, de cresc . văzând cu 
ochii, şi le face mama bucătareasă şi doctorie de întărit 
trupul, de se face tare ca lemnul, ba încă alege din apă 
piatră tare ca cremenea ş'o aşează la marginile frunzelor, 
ca. să nu se rupă în bătaia vântului, că doar sunt mari 
acum . . 

Da unde pot prididi cu mâncatul, vl~ jganii ! Şi, ce se 
gândesc ei acum: hrana avem, slavă Domnului, chiar din 
prisos ; ar fi păcat s' o părăduim ; hai să facem ca omul 
chivernisit, s'o strângem peatrll vremuri grele. Cine ştie, 
Doamne fereşte ! ce timpuri or mai veni. Şi adună pro
vi.zii în cămară, tot lucruri bune şi dulci. Când s'a trezit 
1noş Sandu într'o zi, păpuşoii lui ma1i ! 

Da nişte afurisite de buruene se iscaseră printre ei 
şi · mai mai să-i înăbuşe cu frunzişul lor des. 

- Eeei ! Batâ·v'ar pardalnicul de răutăţi ! E'n 1taideţi 
măi nepoţi, să tăbărâm cu toţii, că ne scapă păpuşoii 
in buruiene. 

Şi se pun pe lucru de-avalma. Scânteie sapa în bă-
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taia soarelui şi taie din rădăcină mohorul şi chirul, iar 
pă puşoi.i, veseli că pot răsufJa în tihnă, foşnesc din frun
zele tăioase şi nu m'ai pot de· bucurie că lucrătorii le-au 
strâns, cu sapa in jurul glesnelor un muşuroi până la 
genunchi de mare. Ce bine stau acum ei înfipţi ,şi ce„or· 
să mai sugă la viată nouă din pământul proaspăt scor- • 
monit al muşuroiului. 

Până 'n seară ogorul răsuflă uşurat de buruieni, pă-
puşoii privesc unul peste allul miraţi şi se înaltă din căi„ 
câie să . vadă ce mai e nou prin grădină. Iată că, într'un 
colţ, cei de prin prejur zăresc un · fel de burueniţă, lungă 
'n trup şi lăbărţată, cu nişte frunze cum nu mai văzu
seră şi acăţându•se mereu de gardul de nuele şi de nişle 
pari crăcoşi, pe cari ii aveau înfipţi lângă ele. 

- Dar oare asta cine-o tnai fi ? face un păpuşoi 
svelt, aplecându~se spre vecin. . 

- Dă, ştiu eu? I că tare-i slăbănoagă; nici nu ·se 
poate ţinea in picioare !.. Vai de păcatele ei .... 

Da un bostan înfipt în pământ printre păpuşoi, au-, 
zind sfatul, zice: e l ia biata mazăre, se acaţă şi ea cum 
poale, ce să facă? Nu-i toată lumea ţapănă· ca voi.· -

- Tu eşti, înfumurat· o? zice un fir de păpuşoi·? 
Da unde ţi·s gărgăriţele? Şi râde pe ·înfundate--
- Las', nu mai faceţi pe grozavii, că tot acolo o 

să ajungem, mi-a spus mie mama, zice un fir de ma..
zăre, mişcând cu desnădejde frunzişoarele cele cu multe 
bucăţele .. 

- Bine, bine .... da pare că râdeai când ne-a hiat 
pe noi cu lopata dia hambar.- Credeai că : o să stai cât 
o fi lumea în putină? Dar ce aveţi de nu vă puteţi ţinea 
în picioare? Nu prea aveţi udătură? 

- - Ba, avem, slavă Domnului, da aşa suntem noi 
lăstţte de Dumnezeu să fim lungi în trup şi slabe şi ne 
căţărăm şi noi pe ce putem, ca să. ieşi~ la. ·lumina soarelui. 

. - Hm... făcu popuşoiul ; ba mi se pare mie că 
D-voastră şi târâitul ăsta de bostan sunteţi cam betegi, 
aveţi vr'o meteahnă în neamul vostru. . 

N 'apucă să isprăvească vorba şi simte · un 1fel de 
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. . 
arsură pe h·up. Se uită alăturea şi vede o frunză mare 
de bostan, frecându-se de el. 

- Dă-Le de·o parte, brusture scârbos, că mă înţepi. 
Cc naiba ai pe trup ? 

_. He - hei ! râde gros bostanul, bagă de seamă. 
să nu· te mai legi de noi, că te înţep de nu mai sufli. 
Uite ~e de ace am ; mai răţoeşte~te tu şi·i vedea. 

- Cată-ţi de treabă, măi omule, face păpuşoiul ; 
ce-~i cu noi? şi îşi strânge frunzişoarele, ca să se fe
rească de înţepăturile bostanului. Doamne fereşte ! Ce·o 
mai Jăsat şi D-zeu ? ! 

Trebue să fie om rău, ăsta I • • • 

* .. ... 
Jnlr'o bună zi, mare zarvă în grădină. Speriaţi pă· 

puşoii, câte 3-4 roată, şoptesc cu frunzele la gură. 
- Ce-o mai fi şi asta măi frate ? Ai văzut ce-o 

mai făcut omul? l\Iai săptămâna trecută a făcut o gro· 
puşoară colea între noi şi a ascuns nu ştiu ce cât un 
pumn; io-te acu ce-o eşit de acolo! Nu-i nici mazăre, 
nici dihania de bostan, că uite. ce _frunze păroase şi 
cresta te are. . 

- O fi bob, măi frate, că pare că îmi aduc aminte 
de nişte boabe borţoase într'o cutie în hambar. 

,._ Nu se află, bre, că bobul ii ştiu eu, samănă cu 
cumătră-sa fasolea! da asta era mare, bre, şi negricioasă 
pe deasupra •.. 

- Da uite-te tu cum put de rău frunzele astea. 
-- Ştiti ce ? zice un hlujan mai îndrăsneţ. eu am 

~ă Je întreb. Şi aplecându-se spre ele, ţinându-se cu o 
frunză de nas, întreabă. 

- Nu vă fie cu supărare, cum vă cheamă pe D-voastră? 
- Pe noi ? Hm ! Pe noi ne cheamă "Cartofi", zice 

o tufuşoară, desfăcându-şi frunz.e!e şi dând drumul la un 
miros care făcu pe bieţii păpuşoi să-şi întl)ar.că nasul în 
altă parte. 

- Să fiţi sănătoşi. Da de ce sunteţi voi buni, de 
v'a pus omul aşa cu grije printre no.i ? 
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-· E hei 1„ las' că-ţi vedea voi mai la toamnă. Vă 
minuna(i voi acuma, dar n'aveţi de ce. 

- Te pomeneşti că or face niscai·va poame dulci, 
de aceia ii îngrijeşte omul, zice un păpu)oi ,; nu v~deti 
ce mai de frunze face ? . 

- Poame facem noi, da numai aşa de frumuseţă ,; 
dar facem altceva mai bun. 

- Ce Iaceţt? Spuneţi·ne şi nouă, zice unul. 
- Apoi iaca ce: mai târziu aveţi să vedeţi voi cum 

vine omul cu sapa şi face un muş11roiu mai mare ca al 
vostru imprejurul genunchilor noastre. Noi avem o bl,lcă
tăriţă tare harnică; e neam cu a voastră. Bucătăriţa asta, 
nu ştiu cum, face, cum drege1 dar găteşte prea mult. 

- Îţi fi cărând prea multe dinainte şi voi, zice u.n 
păpuşoi. 

- Dă! Aducem şi noi cât putem. Cum zic, face 
prea multă mâncare şi, ca să nu se strice, o strângem 
bine în muştJtoi, în nişte umflături, Păcat de omul ăsta 
că nu ne lasă în pace, că alt·fel copiii noştFi ştiu că ar 
avea ce mânca; da aşa mănâncă el ce e mai bun şi 1 

nouă ne lasă numai nişte stârpituri. 
- Nfăi ! măi ! măi ! că minunate mai sunteţi. Da· de 

unde aţi venit voi pe meleagurile noastre? 
- Hâ, hââ.... de departe, măi trate, de peste nouă 

mări şi nouă ţări. l\li se pare că ' şi voi tot de pe acolo 
sunteţi, d,a aţi uitat, că sunteţi mai de mult veniţi. 

- Bre, bre1 multe mai vezi cât trăeşti I 
Şi, legănând din cap, strujemii cad pe gânduri, în 

vreme ce un fior din depărtate locuri ii săgeată prin mă
du vă. E cald şi bine. Firea întreagă tresaltă de viaţă, iar 
sas, pe o creangă de cireş plină de bobiţe verzui, cucul 
îşi cheamă tovarăşa la viaţă nouă. 

lVIăi, da voi ce gând aveţi, zice la vr'o două săptă
mâni după Arminden nucul infrunzit de nu i se mai văd 
crengile ; creşteţi aşa ca pro.ştii şi de rod nu vă trece 
prin mfnte? 

• 

www .ziua constanta. ro 



( 

~56 

- Ba chiar acuma ne gândeam, moşule dragă, da 
nu ştim cum s'o în~epem, zice unul ca1n cu . jumălalc 
de glas. : . 

- Apoi, m~i fl'1căi, ia puneţi-vă şi vă croiţi colea 
spic frumos în cruce, drept în vârf şi turnaţi nişte ştiu
leţi voinici cu mlfasă bogată, că tre.ce vremea şi nu-ţi 
avea când coace cale semincioare. Ia~ă eu îs om bătrân ' .. 
şi vedeţi cum mi-am făcut nucuşoarele, vet·?.i şi rotunde, 
să am unde oploşi băeţii. 

Ruşinaţi, păpuşoii s'au pus pe munca. şi ca din p~
mânt au înălţat în vârfuri spicuri cu mr1lte cruci şţ de 
tQate vârfurile beţişoarelor au spânzurat săcuşori plini cu 
pulbere aurie, plini până la gură, gata să se spargă. Iar 
mai jos, pe strujanul voinic şi verde, ş'au înfipt, cum în-: · 
figi furca'n brâu, câte un ştiulete ori doi, ba unii m.ai 
voinici chiar · trei, plini cu bobiţe albe ca dinţii babei şi 
înfăşuraţi în pănuşe verzi d1·ept ca o păpuşe cu păr. au
riu la cap. 

Doamne! l\'Iândri mai erau acum păpuşoii!_ Nalţi ca. 
brţtzii, v.erzi şi lucioşi şi tinând:1„se de frunzţ, păreau tă 
învârtesc o horă din poveşti, de râdea mazărea cu ochii 
umezi de lacrămile dimineţei şi se. inllţase bostanul pe 
o movilă de gunoi să-i vadă, fudui ce s;µnt cu popo.neţele 
în brâu. Şi unde s'a pornit un vântişor subţire de clătina 
săcuşorii din vârf, mai-m1i să-i rupă şi, .de spintecaţi ce 
erau, curgea aurul din ei drept ici capul mătăsos al ştiu
leţilor. Să fi stat să râzi!. .. Să vezi mâpie pe ei!. 

- Auzi tu colo, să ne facă una de praf! Săca·v'ar 
s!mânţa să vă sece! Că nu vă. mai astâmpăraţi! Şi ce-o 
mai fi fost, nu ştiu ; dar aşa, ca din senin, au prins 
boabele cele albe de pe ştiuleţi a se umfla, a musti lapte, 
iar mai pe urmă a se întări. Le-a căzut ştiuleţilor părul 
cel mătăsos şi pănuşele au început a se usca. 

Pe după Sfânta Maria mare, s'o schimbat lumea 
la faţă. 

Păpuşoii au început a slăbi aşa văzând cu ochii, se 
uscau pe picioare ; degeaba se luptau să sugă apă din 
pământ, degeaba se muncea biata bucătăriţă ! 

• 
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· - Am îmbătrânit şi pace t Nu mai pot dovedi. S'a 
apropiat funia de par, făcea ea îngândurată. 

Şi zi cu zi se tot ofilea la fată, rrunzele galbene. se 
tot plecau mai jos, spiculiu i se strâmbau crucile, doar 
ştiuleţii cu pănuşile uscate se sileau să adăpostească 
puişorii îngrămădiţi, cioatcă1 în jurul ciocălăului.~ Un vânt 
îşi · arăta colţii de după deal, înţepând cu ascuţ1şul lui pe 
bieţii purşori, cari abia mai răsunau, mai ales dimineaţa. 
uzi de roua rece. 

- Atâta ne4 a fost, măi fratilor, zice un strujan slab 
de i se vedeau coastele, căutând să·şi mai ridice frun
zele. Ne ducem t .. Dar nu-mi pare t'ău, că văd în urmă 
gloata mare şi voinică liulţumesc lui O-zeu că am putut 
să strâng fieeăruia ce m ~o ajutat puterile, oa să: aibă cu 
ce-şi ţine zilele când o eşi în lume, până o prinde la 
putere. 

- Ne ducem!. •. îi răspunde un bosta.nburduhos,cJe 
abea se mai ţine de vreju-i· uscat. 

Ne ducem L .. zice tufa de cart~H de a1ăturea, ce 
stă să cadă grăr.-:adă peşte muşuroi_ul în care ascunsese 
puii, pare că ar fi vrut să· i apere de mâna duşmanului. 

Ce trist priveşte asupra grădinei nucul din care curgl 
legănându-se în vânt, frun~eie tngălb3nite, ostenite de 
munca de o vară s•, din ad:ln~ul creng,lor răsucite de 
vremi, ţtn glas bătrânesc se aude: 

Să fii cât munţii de voinic 
Ori cât un pumn să fii de mic 
Cărarea ta ş'a tuturor, 

E tot nimic! 
E toamnă târzie. 
Bruma a albit grădina in dimineaţa rece. Strujenii 

retezaţi dela. taţa pământului stau îngrămaditi unul peste 
altul, acoperind cu trupurile lor moarte o grămăjoară de 
bostanr. 

In faţa morţei toţi se împacă ! 
Rândunelele au plecat de mult, nucul bătrân ş'a le

pădat frunza şi suspinând de durere, îşi îngrijeşte 1ănile 
făcute de prăjina ce i·a scut1.trat nucile. 
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Pământul se odihneşte căutând să-şi repare forţele 
pierdute; numai intr'un cuib de cartofi, două mogâldete, 
scapate de mâna scormonitoare a omului, stau înghe
muite §i nici nu mai răsună până la primă vară, 

Ninge .... şi linţoliul alb îmbracă firea care adoar,me 
mulţum;tă că ş'a dat obolul. 

Moş Sandu stă în uşa l1ambarului şi priveşte· mul-
tumit la grămada de porumb galbăn ca auruJ. 

Nu i·a foet în zadar munca. Rodul îmbel~ugat al a· 
ntilui ii este răsplata. 

Q. MiRIDNESCU 
1wofc:sor şo 1101'Bm la d c bâ fc \i 

-Co1fst;1n\a 

t . 
• 

• 

• 

• 
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O ASEZARE ANTICA. LA CICARACCI 
{J'/ ~ '~1lA) 

Amicul meu, Mihail Pricopie1 prof~sor ·la şcoala nor
mală din Constanţa, mi--a atras atenţia că lângă satul 
0icârâcci, la 23 km. spre Nord de Constanţa, se află 
urmele unei aşeiări antice. 

· Din cercetările profesorului meu, d. V. Pârvan, asu ... 
pt'a ·cetăţei UJmetum, mi-aduceam aminte că d·sa identi
ficase în harta pe care a făcut-o pentru Scyfhia Jf,fin<n·, 
aci la Cicârâcci, trecerea ·unui drum ce venea dela Tomi 
prin Canara, pentru a merge apoi mai departe prin Ca~ 
vaclar şi Chirişlic spre Dlmetitm (Pantelimonul de · Sus) 
şi Carsiu,1n (Hârşova). Având in vedere interesul istoric 
ce-l prezintă fixarea pe teren a unei locaijtăţi ~ntice . în 
plus, am profitat de ocazie şi imediat (23 Sept. a. c.) am 
făeut ·o excursie pentru a cerceta câmpul de ruine sem· 
nalat. Sosind Ia· faţa locului, deşi era seară, am constatat 
dela ·prima vedere ~ă av·em de a -face aci cu o rn:iro a· 

; şeza~e ăi1rt epoca rot1iană. Intr'adevăr, -la marginea de 
răsărit a satului. pe malul lacului Taşaul, se află pe pro
prietatea d-nei Sylvia· Pricopie, unul din moştenitorii de
functului proprietar Chipară· Hâra, o movilă mare cu vâr~ / 
ful plat, presărată la suprafaţă de numeroase cioburi de 
cărămidă, olane şi diferite vase, toate de factură caracte
ristică greco-romană. 

A doua z.i de dimineaţă, am continuat cu cereetările, 
care aveau să precizeze mai bine caract~rul acestei aşe
zări. Movila este aşezată pe · o limbă de pământ, ce- ina· 
intează spre lac, mărginită de o parte şi de alta de -pante 

, . 
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formate de scursuri de ape, ceea ce-i dă aspectul unei mici 
peninsule~ Pe un astfel de teren propice defensivei erau 
întotdeauna aşezate-mai ales in provinciile dela periferia 
imperiului-satele romane, pentru a putea fi mai uşor a
părate contra bandelor de lttlroiies, sau a cetelor pră
dalnice de barbari ce ar năvăli aei dinspre Nordul Dună
rei. Pe panta dinspre răsărit, spre lac, se văd urmele unor 
săpături !âcute de oamenii din sat, pentru a scoale piatră. 
In zilele din urmă, un moş dăduse aci peste un zid de 
circa 0)76 m,, tăcut din piatră legată cu mortar. Zidul 
este neplacat şi deşi este întrerupt, din cauză că piatra 
a fost scoasă, totuşi, după prezenţa bucăţelelor de mor-

- tar, care apar la suprafaţă ici ~i colo, se vede ct făcea 
înconjurul movHei. Lungimea acestui zid, care înconjura 
aşeziţrea, pare a fi aproximfltiv de 2~0 paşi, închizând o 
suprafaţă de circa un sfert de l1ectar. In malul dinspre 
Vest, spre sat, se văd înfipte bucăţi de cărămidă şi frag
mente de vase. Săpând o jumătate de ceas cu târnacopul 

· în acest mal, am scos la iveală mai multe din aceste ră
mişiţe. Cărămizile, din pământ galben, presate şi bine 
arse, sunt de două feluri: unele pătrate, obişnuite romane, 
0.28 m.X0.28.m. şi altele dreptunghiulare circa Q.14 m.X 
0.28 m. Am găsit şi numeroase fragmente de olane de 
acoperiş, unele plate de format mare, O 28 m.X0.3o m., 
cu muchii pe margini şi. altele corespunzătoare. in formă 
de jghiaburi, care veniau aşezate pe muchiile şirurilor de 
olane in felul acesta: C!. -~ .,,, Dintre diferitele frag-
mente de vase găsite în acest loc distingem diferitele 
amfore şi hydrii fabricate pe loc in vremea romană, cât 
şi vase de factură bună greacă, importate din oraşele de 
la Marea Neagră şi ,Egee, sau din insulele greceşti. Prin
tre cioburi am dat şi peste· o ,,,fusaiolă", un mic disc 
de pământ galben ars, perfect circular, măsurând în dia
metru 0,046 m. şi cu o. erosime de 0,009 m., cu gaura 
obişnuită la miJlo.c. - ; · 

. Câteva sondagii făcute în inttriorul câmpului de ruine 
au dat la iveală mai multe ziduri, unele făcute cu mor
tar, iar altele din piatră le.gută numai cu pământ, aparţi„ 
nâud la diferite clădiri. 
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Tot dela Cicârâcci avem şi o - inscripţie greacă, în 
dialect · doric, publicată în ·ArclieologiscJi-1'!..pigi·aphische 
111îtleilu'ligen. VIII, '20, pusă aci de oraşul Heracleia ' fn 
onoarea: guvernatorului Moesiei inferioare, T. Flavtus Lon
ginus Q. Marcius Turbo, aproximativ prin anul 155 d. Hr. 

De asemenea în sat am V'ăzut, în curtea unui lo
cuitor, un fragment de fus al unei coloane de marmura. 
având în diametru· circa O 30 m., necanelat şi de o tac
tură simplă, caracteristic bjzantină .. 

Până ce nu se vor face săpături complete, nu se va 
putea preciza în mod absolut rosturile istorice ale acestei 
aşezări. Totuşi din elemeotele de . informaţii pe care le a
vem până acum la îndemână, rezultă că avem de a face 
aici cu o mică aşezare rurală; despre care se pot spune 
unele lucruri interesante. 

In primul rând este sigur că această aşezare nu 
poate fi anterioara jumătăţii a doua a sec. I d. Hristos, 
căci pe atunci împrejurările din Scythia 1-finor erau prea 
nesigure, pentru ca negustorii din Tomi să încerce a se 
aşeza departe de draş, spre interior. Intr'adevăr, Ovidiu 
ne povesteşte - de sigur cu oare-care exagerare, pentru 
a scoate şi mai mult in evidenţă nenorocirea exilului s!u 
- că locuitorii din Tomi nu puteau să rişte .să iasă 

. afară djn zidurile Qraşutui ~ · 

Qu.ani 'l'iiiseritni est, porta vitaui mitraq1te hteri, 
Vixqite siti ti1,tiini viribi1,s esse loci ! 
.. . . . ; . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Na1n, dedit e specula custos ·t«bi sig11a tit·1ni1-lf.1ts, 
lnditi1n·us trepida pi·oti'l'lU,s arnia ma1t1t. 
llo.l'/tis, habe·tzs arcits imbit,/aqite tela vene11is, 
Sam,u . .s an11:elanti moenia litstral aeq,to ; 

• • 

. .... ... . .. .... -.. . ., .. .. . . . 
Sic, siquem ,ionditni poi·ta·ritni saepe '1'ecept1.rm 
Barbarits i1i ca·nipis repperit h-ostis, h abet; 1.) 

• 

1) Trist.ia,, 1V, 1, 67 şi 1trm. \' e1.i_ aceste' citate, elev eo ite oa1•e-curn 
cla$foe pentru sturli11 l isto1·iei oraşu tui Ton1i, la \'. Părvan, Zidul or,._ 
ftilui Tonii, un,te ele sunt i11Mtite tle un ,ll)c11n1ental cornentar în A.ua
lele ~\cadernie.i Ron1ăne, Tora XX.X -~femoriile s ectiunei istorice. p. 
"28 şi urm, 
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Vixqu,e brevis tu tos mitrus ab hoste facil; 
I1i.(;iu1nerae circa ge1ites (era bella 1ni1ia1itu„r, 
Quae sibi 1io1i rapto vivere titrpe puta1it. 
Nil ext1·a t·ietu,1n est: tumuius defe1iditt1,r ipse 
Moetiîbits exiguis i1igeniaque loci. 
Cu1n 1:nitii1ne c1·edas, ut avis, de1t'8issi1n'U·S 1,.ostis 
Advolat et praeda1n vix be1ie visus agit. 
Saepe i11Jra 1nuro.s clausis ve1tiţţ1itia port-is 
Per 1nedias legi1nus 1ioxia tela viaş. 
Vix ope castelli defendiinur. Et ta·nie1i î1it111.s 
Mi~ta faCJit Graecis barbara titrba nietitrn. 
Quippe simul tiobis habitat discrinii1ie riu,llo 

Barbarus et tecti plus qu.aque parte tenet 1 ). 

Qui (hostes), tnorlis saevo genii1ient ul vrilnere 6(n1,sas, 
· Oui1iia vipereo spicitla felle li1iu1it. 

His eqties instructits perterrita 'ltioeriia l1tsf-rat 
More lupi clausas circu1neie1iti$;. oi,es : 

At si1nitl i1ite1itiis inervo le.vis a1·cits eqiti1110, 
Viticula se11iper 1iabens i1iresoluta, ca1nel, 

Tecta rige1it fixis velut·i vallata sagittis, 
Por.taque vim fir11ia su1mnovet a1ina seta. 2) 

Din ceea· ce ne povesteşte Ovidiuş, se vede clar că 
negustorii din '11omi nu puteau să îndrăznească să înle
mee,ze aşe-zări în interiorul Scythiei l\ilinor. Dţ1r gravitatea 
siluati~i„ care a . impresionat aşa de tare - mai ales 
prin sălbăticia mediului - pe aristocratul roman smuls 
pe neaşteptate din traiut tihnit şi luxos al Romei din 
epoca de aur. a Jui Augu,st, pentru a fi exilat în acest 
ţinut mărginaş al imperiului, de sigur c·ă nu era perma ... 
nentă, căci ştim doară că 'rosturile coloni1Jor greceşti din 
Pontul Euxin stăteau tocmai în comerţul pe care~J făceau 
cu indigenii. Insă perioadele de nelinişte erau de sigur 
destul de dese ~i une· ori de durată lungă i aşa că ne· 
gustorii greci nu-şi puteau exercita comerţul lor decât 
fiind necontenit avizati la cetatea lor de bază, care le 

, 1) Tristm, V, 2, 70 şi urm. 
~) Eţ1; Ponto 11 2, 17 ~ -urm, 
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servea ca centru de ;operaţie. lnainte de stăpânirea ro· 
mană, buna stare economică a uneia sau a alteia dintre 
coloniile greceşti dîn Pontul Euxin, era totdeauna condi
ţionată de relaţiile prieteneşti .cu regele - de cile mai 
multe ori. indigen, sau în UtJ.ele cazuri macedonean, cu1n 
a fost cazul cu Lyzimachos care stăpânea liitilerlatidul 
respectiv. De aceia tn istoria acestor colonii ~e observă 
aşa de brusce scimbări, alternând des perioadele de în
florire cu cele de decădere. Numai odată cu stabilirea 
definitivă a stăpânirei romane în aceste părţi, începe o 
lungă perioadă de linişte şi siguranţă, care permite co
Jonlilor , greceşti să ajungă la o situaţie din ce în ce mai 
înfloritoare. Marşu! cuceritor al lui M. Lucunus în anu! 
72 rn. de Hr. nu este decât preludiu! stăpânirei romane 
prin aceste părţi. Ovidius este trimis in exil de către 
A,.ugust~ departe, la marginea .imperiului, la Tomi, un mic 
orăşel, care se afla numai nominal sub stăpânirea ro
mană. O orânduire mai temeinică a stărei de lucruri din 
Scythia Minor lncepe numai din timpul lui Claudiu. Aceasta 
ne-o aratl clar o inscripţie deosebit de importantă, des· 
coperită de d. prof. V. Pârvan cu ocazia săpăturilor fă. 
cute la Histria 1) inscripţie în care sunt înşirate mai 
mult.e epistula·e de ale gu ver11atorilor ivioesiei, prin care 
se precizează şi 'se recunosc o serie de privilegii acestui 
oraş. Ca mai importanţi în acest timp ne apar Flavius 
Sabinus, care a fost guvernator al Moesiei probabil în 
anii 43-4 9 d. Hr. şi mai cu seamă Plautius Aelianus, 
care a fost guvernator al Moesiei, probabil în anii 52-53 
d. Hr. şi care a dezv9ltat, ~ acttvitate deosebit de paci
ficatoare ln ţinuturile dela V.estul şi Nordul Pontului Eu...'\'.in. 
Insă tnceputuriJe bune ale acestor guvernatori nu sunt 
aduse la bun sfârşit decât sub Traian care; reorganiiând 
în vederea războaelor cu Dacii reţeaua de drumuri din 
Intreaga Moesie, aşează {între anii 100~110) la Durosto
rum (Sitistra) legiunea X[ Clandia şi la Troesmis (Igliţa) 
Jegiunea V Macedonică. Din acest timp {25 Oct. 100 d: Hr) 
este important3i inscripţie pomenită mai sus, prin care 

',!2 Vezi V. P4î't•(ţ11,, Jtistlria, iv; în Anale1n A1~ademiei f{omâne~ 
'110 ~. XX"XVllI, Memoriile Seoµnuei istoriee, p. 556 şi urrrt. 
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Marius Laberius Maximus, energicul guvernator al Moe
ţlîei, întăreşte din nou privile,giile a,cordate • Histriei de 
predecesorii săi şi totodată face şi. o nouă delimitare · a 
teritoriului oraşului. Această stabilire definitivă a stăpâ· 
nirei romane in ac~ste părţi aduce cu sine o !ung~. pe· 
rioadă de !inişte .şi ordine, in care oraşele grece.şti ajung 
la o nouă înflorire. .Mai ales Tomi ia o mare d:ezvo!tare 
in această epocă~ ajungând in scurt timp cu adevăr-al şi 
nu numai ca nume, capitala oraşelor grece.şti din Vestu! 
Pontuh1i Euxin 1) La această reP.ede ridicare a oraşului 
Torni a contribuit in primul rând poziţiunea favorabilă 
pe care o avea acest oraş, ocupând la mare un punct 
către care covergeau t n mod natural toate drumurile din 
intreaga regiune a Dunărei de jas, legându·se foarte bine 
şi -cu marile drumuri romane ale Moesiei. Nu tot aşa era 
.şi cu vecînele sale Callatis .şi Histria. - Ca!latis se afl.a 
incă ln p!ină decădere, de pe urma grelei înfrângeri pe 
care o suferise tn anul 313 tn. de Hr. din partea Jui 
Lyzimachos şi, lucru principal acum, ocupa o poziţie ex
centrică in Scythia Minor, cu mult mai puţin favorabilă 
decât Tomi. In ceia~ce priveşte Histria, pe ·tângă ~ă o
cupa o poziţie exc-enţrică. mai era încă şi situată pe o iâ· 
sulă, . aşa că nu avea o legătură bună şi directă cu ma
rile drumuri romane. Afară de aceasta, se pare că fli s
t da se specializase mai mult in comerţul de peşte sărat 
din regiunea gurilor Dunărei. In ori-ce car., marele co· 
n1erţ maritim pentru întreagă această re-giune, nu se fă· 
cea pe aici, lin~ accesu! era mai dificil, ci pe la Torni. 

In tâmpul stăpânirei romane, negustorii greci din o
ra.şele dela Mare înaintează şi se stnbil~sc îo interior, 
unde influenţa gL·eacă se tntâ!neşte cu e. mentul coloni~ 
-zator roman, care urmează mai mult cale „ t:.scatului · şi 
amândouă, paralel, se amestecă in ma-sa pupulaţiei indi
gene, in eea mai mare parte de seminţie tracă (Geţi, Daci, 
Bessi etc.) şi care, cu incetql, cedează celor două. ·influ .. -
·enţe superioare ca cultură . 

înflorirea repede a oraşului T'omi are oa 'urmare Jn ... 

1) Vl'zi V, Pcirvan., eidui cetăţei Tomi; p. 431, 
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twpeerea a o mulţime de viei pe teritoriul ~cestui · .. oraş. 
Astfel, spre Sud, o inscripţie găsită lângă Urluchioi, . ne 
semnalează un vicus Amlaidina, iar în regiunea satelor 
Hassidululc şi Laz-Mahale o sumă de inseripţii ne arată 
că aci trebue să fi existat un însemnat ~entru rural de 
veterani şi vives Romani, al cărui nume ne este ·încă 
necunoscut. Alte in~cripţii ne arată, pe drumul dela Torni 
spre Axîopolis, o aşezare cu nume necunoscut la Hasan· 
cea şi o alta infl@ritoare, iarăşi cu nume necunoscut, la 
Alacapu. Spre Nord de Torni aveni documentat l,a Ana
dolchioi un vicits 1 urris Muta ... ; la Palazu un vicits 
Se ... ia; la Canara o aşezare cu nume necunoscut şi. la 
Caramurat un vicits ,Cte11ienti~its 1). La 6 1<:m. distanţă 
de Caramurat se află aşezarea. ~oastră, cu nume încă 
necunoscut, dela Cicârâccj. ~ .. -

Din t>xpunerea pe scurt a împrejurărilor din Scylhia 
Mj,nor, făcută mai sus, se vede că cea mai mare parte 
din aşezările de pe teritoriul oraşului To•ni n'au putut fi 
lntemeiate decât după anul 100 d. Hr. Astfel şi aşezarea 
noastră dela Cicârâcci este, desigur, întemeiată curând 
după anul 100 d. Hr. Faptul că nu cunoaştem încă nu
mele ei nu este de mirare, căci doar numele viei-lor din 
Scyfhia Minor, în cea mai mare parte nu ne sunt cunos
cute decât mai mult întâmplător, prin r.âte o inscrip ţir. 

Jn 01 ice caz, aşezarea aceasta aj 11nge repede Ja o stare 
iofloriloare şi cu relaţii comerciale întinse, căci numai 
aslfel putem explica că s'a găsit aci o 1nscrip•ie din 155 
d. Hr. pusă de oraşul Heracleia pentru guvernatorul Moe
siei inferioare, T. FJavius Longinus Q. Marcius Turbo, 
inscrip~e pe care am pomenit-o mai sus. Dela Marcu 
Aureliu înainte încep din nou năvălirile barbarilor, aşa 
că, pe la sfârşitul sec. II, .sau începutul celui de a'I III 

·1) AIYil socotit că nu n1ai este nevoie să citez nci docun1en ro.ren a· 
şeziii·iLor alltice tle pe teritoriul oraşu[ţ1i Torni, ea ;p\sintln-se în în
treghne la V Pât·van, Cew.te::i. llhueunn l, 11. 580 şi Ut'n1. De!n Gara
murat n1ai nven1 o iuHc.ripţie ine1lit.ii1 ca 1·e se află în c1n·tea şcoalei. 
lnscripţia latinen:scii de cnr at.!ter funerar, eşte pusă pentru pomenirea 
unui oare-ea.re I>.tt-nns, de către părintii săi . 
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d; Hr. pare să' fi fost ridicat zidul de apărare dinprejlirul 
·aşe~ărei. Jnsă asemenea încercări de apărare nu puteau 
ţine mult timp piept atacurilor din ce in ce mai dese ale 
barbarilor, aşa că aşezarea aceasta n'a mai existat, pro„ 
babil, pe vremea primei mari năvale a Goţilor, Când fn 
238 a fos.t dărâmată Histria. 

p : t,lfCORescu 

• 

. .. 

• 'l 

' • 
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CELE /V\AI VECHI ŞTIRI 

DESPRE ROMANI IN DOBR'OGEA 
' 

• 

Cercetarea mai amănnntită şi mai atentă a cron:cilcr biian
tine a scos la lumioă dovezi nouă despre vechimea e'ementului 
romanesc in Dobrogea şi a drepturilor noastre p".>litice asupra 
acestei provinc'ii. Cuvântul dintâi 1-a spus d J N. Iorga, după care 
urmă d-l N. Bănescu, profesor la U11ive1sitatea din Cluj, care, 
reluând aceeaşi problemă, o aprofundă şi mai multt ajungând la 
aceleaşi rezultate. Vom rezuma aci cât mai co.riştiincio! şi mai 
pe Ja,_g ambele stuJii, mai ales p. a:eia dintre cititorii nAnalelor 
Dobrogei". cari nu pot avea la îndemână preiioasele lucrări ale 
celor doi învăţaţi. 

I. - N. Iorga: ,,(~ele dinltliu crislalizdri de Stal ale Ro 
mdnilot" (Revista istorică, An. V li:a, N-le 6 - 7, lunie lulh~ 1919, 
pag. 103-J 13). 

Cele dint:11 organitatii de Stat româneşti. cu căpetenii de 
judele, juzi sau chenezr, se constată într'un act unguresc dfla 
1~·17, întărit da Papa la 1251 Această cristalizare, din veacul 
Xlll, îndată dup! marea năvălire 1ă•ărească, de sigur că nu e1a 
cu totul nouâ. TătariJ au găsit o asemenea organizaf.ie la poalele 
Carptţilor §i ei au mentinut·o, având tot interesul la aceastc1, 
după ob:ceiul de a st3pâni şi a exploata al 1'uranienilor. După 

cum mai târziu Sultanii turceşti nu se puteau închit1Ui st~pânind 
târile no3'stre altfel decât cu concursul disciplinat ~şi fricos al Fa
-nacioţilor, tot astfel Hanii tătăreşti aveau neapăr.ată nevoie ca în 
v'41ile Moldovei şi în şesul dunărean să p1streze pe stăpâ~itorii 
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mărunţi, de acelaş neam şi linibâ ou supuşii, carf s~ . stringl 
djjplacf,~})~·:; acl_u._să aarurile Şi chiar Să J?Omande contingentele 
cai.ij:,~în ci:01ţtci. b izantf~ă/-apar- sub ~u meJe de Tătari creştini 1). 

· Bentru ca olcătuirile patriarhale din tările noastre să se 
poată înjgheba în organizatfi politice mai însemnate, aşa tocat 
în cele din urmă să ajungă în Muntenia, pe la 13DO. până la 
Domnia a loâlă. Ţara Românească, a f ;Jst nevoie de o influ·· 
entă externă1 c:ire să provoace o revoluţie . la masele populare 
româneşti şi la căpeteniile abia desfăcute din mijlocul lor. Această 
influentă .a venit de peste munţi, din atacurile şi încălcările un
gureşti, care a dus, necesar, la gruparea puterilor mărunte in
tr'una mai însemnată. Şi, de oarece aif1carile veniau dela Co
roana unicd a Sfântului Ştefan. a trebuii să se simtă i1evoia 
a { se opune şi dincoace o singură Coroanâ, aceea pe- ca.re o 
poartă Domnii naşlri de calitate politică imperială. , 

D-l N. lorga se întreabă dacă nu cumva înainte de această 
influentă n'a fost vre-o alta care. exercitâ.ndu•se asupra aceluiaş 
ond, . să detertnine fenomene politice asemănătoare. Şi acţa:stă 
influenţă o găseşte în mîj1ocu.I situaţiei internaffonale dela sfâr
şitul veacului Xlt co-respunzătoare sub toate raporturile aceleia 
dela jumăţatea celui de al XU !. Intr'adevăr. acum apat' la Du· 
nărea de jos voevoda.tele lui 1'alu, lui Sacea, lui Seslav, cu 'fata 
spre Bizanţ, după cum do~nnia d.::la Argeş era, la început, cu 
faţa spre munte. 

(at,ă mai inţâi faptele : 
Scriitoarea bizantină }\na Comnen·a; poves11nd în opera sa 

uA:lex iada" o legendă în leg0ătură cu ,,,.n<tarea bise~iciî Sf. 'Tecla 
din Constantinopole, 9) dă u rmătoarele ... nănunte isJorice: După 
ce . Ungurii (numiţi de scriitoare Daci) rup învoia.la cu ltnpăra
lul Isaac Comnenul, Pecenegii (numiţi Sarmaţi, Misi. Moesi) se 
riclică ş,i ei în contra lrnperiului şf, ameninţaţi de (umani, (nu• 
miţi .Geţi), atacă linia Dunării. Pe această _linie sunt i oraşe" 
şi „ţări". lmpăratul p.orneşt~ atunci cu armată cont(a lor şi a. 
ju~g~ la Triaditza {azi: Sofia), apoi la muntele Lovitzos (azi·: . 
Lovcea) de unde, silit de furtuni ş i abia scăpând de un trăsnet, 

1) Niehiror Gregoras 11 ]J. 2U4. 
2) Ana Comnena: I p. 106; carten 111, 81 ·ed. llonn . 

• 

www .zi uaco n sta nta . ro 



569 

care doborâse fagul lângă care se adăpostise, ~e întoarce I a Cons
tant i1ropole şi zideşte biserica Sf Tecla. 

Despre locurile dela Dunăre nu mai po1neneşte Ana Corn~ 
nena d, cât ~tunci când povesteşte, la domuia tatălui său Alexie, 
desp.re revolta Mi:ţniheianu'ul Traulo~, un om de casă al lmpă
ra_tulul, botezat şi însurat chiar d·e el însuşi. (p. 279 şi urm., 
car:tea VI, 4), Acest Traulos se aşa1ă în castelul Veliatova, de 
unde pradă până la filipopole. El intră în legătură cu şefii schitl 
din G!aviniţa şi Silistr~ şi chiar se însoară cu fica unuia din ei. 

ln timpul acesta „ Un nea111 de SchiJi, oprin1at de Sauro-
1na(i, sn,ulgdndu,se dela cei de acasă, se cobord la Dunăre, 

Şi, având 11evoie a se l11voi cu cei ce locuiau ld.ngă Duuăre, 
după ce to/i au ve11il la această părere, ajunseră la sfat cu 
cdpete'uiile, Talos şi ~1u111itul . C'halis (sau: 11un1il şi Chalis/, 
Sesllllav şi Satzas (căci e· ne.cesar a le spune pe 11u1ne oa,ne · 
nilor de frunte la ddnşii, de şi corpul istoriei se p<lngăreşle 

cu dânsele/, dintre cari unul stăp<lrzia Silistra, altul Vicina şi 
celelalte. Deci, lnvoindll·se cu ei, /ară altă :eantă trecdnd Du· 
nărea, prădau tara vecină, aşa ia cttl ajunseră a ocupa şi 

unele orăşele. Şi de acolo, avdrid răgaz, ardnd, se,nănau n1eîu 
şi grâu". (VJ, 14). 

Ana Comnena povesteşte apoi o serie de lupte între Bilan• 
tini şi Scilii cari pradă· lm 1Je riul, lupte cu rezultat schimbător, 
până ,e lmpăraful Alexie se hotărăşte a da o mare şi ultimă 

lovitură. El ajunge cu a, n1atele sale până la Silistra, îi sparge 
zidurile şi intră în cetate; î 11 să- nu poate cuceri cele două ce
tălui vedne, car~ sunt apărate dţ rudele voevoJului Tato, , în 
timp ce acesta se afla peste Dunăre după ajutoare de 'a Cumani. 
La plecare Tatos dăduse rudelor sa!e acest sfat : 

„Şlill binP. că !tnpăralul are de ·aând să asedieze această 
cela le·,· dac a ;A · rl ve/i vedea că ocupă acest şes, voi grabi/i-vă 
spre gura de n111nle Ce e de-an1pra, ca una care este niai po
trivită ca altele şi faceţi şanţ acolo, ca să 11'aibă înde11Hlnare 
lmpăt alui <ie a asedia c~lalea, ci să aibă grije şi la spa·le, 
păzindu-se de pagube despre noi; iar voi, zi şi noq.pte, lri111i
ţdud ostaşi pe rdnd contra lui, să nu vă daţi'' (Vll 3. p. 341-2\ 

Neputând lua celăţuilr, lmpăratul se retrage cu tabăra 

lângă un I âu vecin. Aci el primeşte lupta cu Sciţii, numiţi acum 
Întâia oară Pacinaţi, adecă Pecenegi, cari stau după carele p·:i-
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ne cu familiile lor,. şi e tnvins. Aşa· se isprăve.şte, prin fuga, lui 
Alexie, bătălia de la Silistrâ. Cât despre Tatos, el soseşte 1ârziu ·, 
cu ajutoarele ·sale de Cumani de peste Dunăre. Văzând războiul . 
terminat, el refuză a le da acestora partea lor de pradă, din .. 
care cauiă se şi încinge o luptă sălbafecă între Cumani şi Şciti, 
cari sunt ţinuţi asediaţi la marele lac Ololimni, ·adecă balta Uzi
lor (sau a Cu manilor), astăzi lacul Raz im. (VIf, f>; p. 352 sqq.) 

Aceste evenimente, după calculele istoricilor, s'au petrecut 
intre anii 1086 şi 1091. 

Acum urmează interpretarea acestor fapte. 
f ntrebarea de căpetenie esţe aceasta : ce caracter politic . 

şi mai ales ce caracter naţion(ll au avut aceste fundaţiuni 

trecătoare, sau măcar cu aparen/ă trecătoare, ln Paristrion? 
Ai cui sunt Sacea, Seslav - al cărui nume samănă aşa de 
mult cu al lui Seneslav Voevodul din Argeş, - şi 1'atos, care 
nu e alt ceva de cât române~cul Talul ? 

Şi d-l N. Iorga se opreşte la ur·mătoarea conclusie: 
Despre Dornnii Silistrei, Vicinei şi ai oelorlalte părli ale 

JJaristriei - care se vede a fi în această vreme, nu o indicaţie 
geografică oarecare, ci un termen adm.inistrafiv şi militar (V II 2; 
p. 344) - se spun·e lămurii in Ana Com.nena, că nll erau şi . 
ei Şciti; nin1ic nu-i arată a fl Bulgari, şi Ana Comnena ştie 
ce sunt Bulgarii, iar la o origine grecească, orientală, llu e 
de gândit, căci atunci ei ar fi presinta ţi ca nişte supuşi re.vol
tali ai f mpăratului. Că nu sunt şefi barbari, o arată starea Si
listrei sub Tatul, măsuri:e luate de el spre . apărarea ei, caracte
rul de civillzatie aşezată a oamenilor lui. Şi când ni se vorbeşte 
de culturile de grâu şi mai ales de meiu - mult . timp caracte
ristice pentru Români, - înţelegem bine că nu Pecenegii le pu-
teau ·tace. · 

Aceştia aveau nevoie, ca şi 1'atarii, de oare~are organi
zalie a supuşilor, cari altfel nu i-ar fi putuţ hrăl'I i cu aceiaşi si
guranţă. Au trebuit să favorizeze pretutindeni alcătuirile politice 
care, între Dunăre şi Mare au putut avei:l un caracter de inde
pendenţă, pe care l-am văzut. Dacă ar fi fosţ formaţiuni bulgă
Tf Şti, ele ar fi tins spre Ţarat. Bi!anţul însuşi, slăbii la Dună
re, -erâ mai bucuros să vadă asemenea alcătuiri la hotare, 
de cdt valurile mişcătoare ale 1 uranienilor stepei. Şi, în fine, 
într'o vreme când Ungaria nu-şi căpătas~ rostul definit.iv, lnldi-

• 
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k lendinte de crl.slah'za.re politică f rebuiau să le vie Ro
mdnilor dela Sud~ tncerc.dndu ·se o imilâţie a dtical'elor bita n• 
tine de grani/ă, cum maj pe urmi UanatuJ unguresc a adus 
întemeirea unui Banat românesc de imitaţict 

Şi d-l N. Iorga încheie : 
Astfel trebuie să se înte1eagA aceste voevodate din Ţinutul 

care era să fie mai târziu Dobrogea. Şi tre.buie să se admită că 
avându-şi capitala în Dobrog.ea, ele s1ăpânif!U un întins terito
riu şi peste Dunăre. Numele de Vlaş,:a, adec:ă 'rara Româneas„ 
că, ar avea aceastl origină. limba de administraţie ·în aceste 
mi~i principate fiind totuşi cea slavă. 

JI. - N. Bănescu: .. Cele 1nai veclii ştiri bizanline asupra 
Rom4nilor dela Dunărea de jos•. (în „Anuarul lnstitutului de 
istorie naţională" din Cluj 1921\22). 

I).I N. Bănescu, reluând aceeaşi temă. a 0-luî N. Iorga, 
găse~te concluziile marelui nostru istoric foarte plausibile. Cen
fruntate cu infc,rcnatia pe care O-sa o scoate din alte isvoare 
bizantine, eJe se verifică pe deplin. Pentru a le susţine, D-l N. 
Bănescu aduce următoarele lntregiri : 

1) Mai întAi ce întemneaiă ace! termen de Paristrion, t,o• 
menit de cronica.rli bizantini pentru părţile Dunirene? [).J Bă
nescu precisează: 

11Parislrion era ,irz (inul de la Dunăre, ce corespundea 
cu Dobrogea aclllală. El lncepea cn 111ull mai la opus de Si. 
listra "ţi mergea pănd ciiire gurile Dunării. penlra a fi s/a. 
tor11ic amilttit ca unitate adniinistratiuă „a oraşelor şi Jinll· 
lurilo1• dela Du.nă1·e" şi a avea de 1-eşedinţd a Gctrmuitoruhti 
bizantin -celatea S.flistrei { Drist~ Dorostolon"') . 

.Paristrion, ca ducat de granHă al imperiului b:zantin, s'a 
creiatos1 după toate probabilitAfile, in. urma distruger:ii tarato1ui· 
bulgar al lui Samuel. 

Primul duce de Patjstrion cunoscut e~ Constantin Diogenes 
care, pe la 1026-7, când Pecenegii, trecând Dunărea, devastează 
proviflcilfe de'a marginea imperiului,-fu numit mai întâi t) Duce 
al Bulgariei.,. Reşedinţa lui era la Silfstra, cetatea· cea mai pu
ternică pe linia Donării de jos. Autoritatea sa se exercita asupra 
tuturor oraşelor de-pe malul drept al Dunării, unde stăteau acum 
garniioanele imperiului. Tir.ul său ajunse 1n curând acela de 
,.du.ce al oraşelor §i ţinzrtu.rilor delq Dunăre•. 
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Af doilea duce de Paristrion fu' vestitul Katakalon .J(.ekau
menos, cel mai . strălucit general din a doua ireime a veacului 
XI. El nimici lângă V.arna pe Ruşii lui Vladimir cari, zdrobiţi ta 
1043 la intrarea Bosforului, se întorceaLL în ţara lor pe uscat. 

A I treilea duce de Paristrion fu Mihail fiului Jc,i Anasiasios. 
El ~e afla la Dunăre, ca păzitor al graniţei.,_ când, la 10·18, Kegen, 
ridicândc„sc asupra lui 'fyrach, lrece ~u 20.000 Pecenegi DunArea„ 

După Mihail aflăm Io Paristrion, pe la 1065, doi .şefi îtt 
această co1nandă, numiţi din cauza năvălirilor prea dese ale Pe· 
cenegllor r pe Nikephoros Botaneiafes şi pe Basilios Apocapes. 

După aceştia comanda în Paristrion o. ia rebelul Neslor 
care pe la 1072 ia armele în contra lmpăratului Mich<Jil VIL 
El fusese trimis dela Constantinopole ca duce .de Paristrior,, in 
părţile unde era revQltă. 

ln sfărşit, pe •timpul lui Alexios I Comne11ul, pe la 1091-2, 
duce de Paristrion era Leon Nikeriles. După marea luptă dela 
Leburn'on. (Aprilie 1091), în care Pecenegii fură striv'iti cu aju
torul Cumanilo.r, împăratul îi trimiEe de coleg pe Gcorgios al 
lai Dekanos. Alt duce -de Paristrion nu ne mai dă isvoarele. 

Aceasta ifl!Să nu însemnează c~ ducatul .va fi dispărut atât 
de repede. Politica războinică a lui Ioan li Comnenut avea ne
voie să păstreze ta frontiera expusă a Dunării acest post ·înain· 
tat, a cărui existentă num~ra peste o sută de ani. Ridi~ari::a ace
lei r.umeroase oşti de lilahi .,.din păr/ile- de cii.tte Marea Ne-a
grd" pentt·u luptele lui l\laAuel Comnenul cu Ungurii (ll64), 
despre care ne vorbeşte Kinnan1os, confirmă şi ea existenţa ,în 
acel timp a unitălii adminislt'ative ciin ,care porneau aceste pregătiri. 

Existenta ducatului bizantin de la Dunăre s'a. putut încheia 
11umai cu sfârşitul .dinastiei Comnenilor. R-ăs :oala Asăneştilor şt • 

cucerirea Constantinopolei de către. Latini, au rupt definitiv le• 
găta.rile acestuia cu finuturile ·de la Dunăre, cânnuite de {1ucele 
de Dristra. 

2 . . Cu ·privire la v.oevozii dobrogeni: 1'allll, Sacea, Seslav, 
d-1 .N. Bănescu aduce @are care completări numai asupra. celui 
dintăi. D-!;a găseşte că ·acest Tatul apare în istorie cu 15 ani 
înainte de evenimentele pe care ni le povesteşf.e Ana Comnena, 
in aceeaşi situatie de şef al . populaţiei dela Dristra. Cronicarul 
Mjhail Att~liates, un contempor@n ,cu raptţle povestite, ii pome .... . . . . . 

• 



neşte 11nume ca aliat al vestarchului. Nestor, sub forma „ Tatry.s~. 
care nu e de cât transcrierea greşită a formei Ta,tous. 

8) Veo1m acum ia t.hestiunta a treia şi cea mai insemnatl, 
anume : Ce caracter naţional aveau niic1le alcătuiri polilive 
amintite ln Pafl&trion de Ana lJomnena 9. 

Scriito.â1~a nu ne•o spun~. ·Dîn ,:~te afinnă în$~, resuită 
că populaţia d;n Paristrion nu era scitied, expresie care •. in 
pa$agiul său, înseamnă Pecenegi. Şi d-l N. li0r.ga a.ccentuase în 
pasagiul Anei Comnena faptul că,,..populafia de ldngă Du[l.ăre, 
la care vin Sciţii (Pecenegii), nu este identificată ,cu aceştia. 

Aceeaşi conclusje o scaate d-l N. BdnescU; şi -dintr'un pa
saj at cronicarului Sl!glil:zes (719,8) unde se spune că ve~tarhul 
Nestor. fiind numit duce al ţinuturilor de- la Ounăre, se învoi 
cu 1'1atus, ca uoul care avea aceleaşi sentimente ş~, .amândqi 
înarmat! cu un număr mai mare de »Pecenegi", veniră in faţa 
Capitalei. 

Nu .se spune în text că şi ·ratus era Peceneg. Siogur ero• 
n;caru-1 Zonaras (HI, 713,8) îl numeşte ijşe.f al Pecenegilor'\ 

Pentru a lămuri chestiunea naţ,onaHtăţii locuitorilor din 
Dobrogea, d·l N. Bănescu citează un pa'Sagiu 'din cronicarul 
Allaliates, 204,16 şi urm. lată ac.el plsagiu; 

Din cauza jafului ce se făcea în imperiul bizantin cu mo 
nopolul grâului, (-intre anii 1071-78), ceea ce aduse mizeria po· 
pula-ţief, se produseră nemultumiri pretutindeni •.• 

,.Si creştea murmurul mulţimel. mai cu seamă a celor , 
cari ,cunoşteau nesocotinţa şi al celor cari erau 1nai aproape de 
relele întâmplate. Murmurul se întinse- şi la populaţia pe jumă
tate barbară, care locuia la Dunăre. Căci pe ţărmirJ său su1tt 
aşezate mufte şi mari oraşt>,- avllnd strânsă o populaţie. de 
toate limbile şi întreţindnd .o oaste nu mică; la care (oFaşe) 
ŞciJii, trecuţi de ·dincolo, mai inainle, aduc felul lor de .viaţă 
seilic. De către cari jefuite, li se supri.mară, d•in -porunca lui 
Nicephoros, şi daru-rile ce li se trimeteau anual din tesaurul 
imperial. Şi de ac.eea unele din aceste oraşe îşi ·puseră în gând 
să se 1 răscole şi trimeteau soli la neanzul Pecenegilor. Iar cei 
din jurul· Smpăratului, gândindu„se -a trimite comandant dintre 
cei mai devotaţi cât re dânsul, hotărâră să aleagâ de . catepano. 
al Dristrei pe unul Nestor, cinslit cu demnjtatea de Vestarches, . . 

ce se trăgea după neam. dintre Iliri (slavi}. şi. fusese .slujitor at 
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tatălui împ!ratullii. Pe care, cinstindu-l şi cu o atât de însem- · 
nată comandă, împăratuJ ii trimise, cu vre~o câţi·Vil dintre Io• 
cuitOl'ÎÎ Dristrei. cari făgăduiră către basfleus a„i aduce la as<.!ul• 
tare cetatea. Dar plecând el şi ajungând după o bucată de vreme, 

• găsi acolo pe locuitori piiţin sau de fel aplecati a asculta de 
autoritatea in1pqratnl11i, oferind cu lotul · pllferea cetăţii şe/i1lui 

lor (ca nu11tele Tatrys). ~ . 
DP.ci : la Dunăre locula o populaţ;e pe jumătate barbară; 

în oraşale de la Dunăte ·se afla o populaţie de· toate· limbile, 
întreţinând şi o oaste. nu mică : la aceste oraşe trec Sleiţii de 
dincolo de Dunăre. aducân.d feiu1 lor de viată ·scitic ; locuitorii 
din Driştra nu prea vor să asculte de autoritatea Bizanţului; ~i 
au un şef al I.or, numit Tatl ys. adecă Tatus; iar alte oraşe, 
vrând să se ră,scoale în contra llizanţuhd, trimit soli la neamul 
Pecenegilor dela nordul Dunării, ,a să capete ajutor. 

Cine sunt oare âoeşti Sciti cari, venind de peste [Junăre, 
adue; cu ei felul de viaţă sdtic îa ora~ele dela· Dunăre? Că nu 
sunt Pecenegi, e clar; dar m·ai clar resuită aceasta dintr'un alt 
pasagiu al cronicei lui Allnlia.t,s (803,1-l şi următ.): 

,, Dar Sciţii de ldngă Dunăre, la rai ma nobleţii şi bărbă
ţifi iropăratului şi a dreptei salP, gata Ş.' pentru una ' şi pentru · 
alta, darnică pentru cei supuşi şî înarmată în potriva adversa~ 
rilar · duşmaoi, venfnd şi dânşii la o chibzuire mai buni, trirrri•· 
seră soli la <lânsul, t>ferind şi ei garantil pentru supunerea lor, 
Şi adllceall tncredrnJare solii, că unii rebeli se unt~,eră ~ll Pe· 
,enegli snb lmpăralul dfnainle şi fe. purtaseră n :vrednic fal!i 
de dânsu1 etc'\ 

Pin urmare, nici vorbă nu poilte fi aici de o identificare a 
"Scitilo1 • cu Pecenegii. · 

Ace~ti ~citi nu erau nici c,unani (Oiii), c'ă<i aceştia so ... 
~esc mai târziu în valea Dunării. Ei nu erau nici Bulgari, răci 
Attiliates îi numeşte pe a_ceştîa pe numele lor, adecă Bulgari, 
când vorbeşte de dânş'i; aici lfuşi nu puteau fi, căci aceştia 
dispăruseră cu Sviatos1av în urma lupte·or dela Silis1ra cu Tz.i. 
miskes. ·Atunci cine pot fi aceşti Sciţi? Şi d-l N. Bănescu iP.cheie: 

.Indis{Utabil, ei nu P,Ot fi de rât Ron1ânii, străvechea pow 
pulaţie băştinfşi! din stanga Dunări;~ pierdută până acum, pentru 
istoricii Bizanţului, în massa barbarilor c 1r;t ri nd pe rând, oai-1 '. 
pară câmpia Dunării, ciocn·ndu„se cu -im;periut Ei ifşiau acum, 1 

-~ .... 
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în veacul XI. după atâtea furtuni, la lumina istoriei. cu aceste 
prime începuturi ale vieţii lor poliHce. Trecerea aceasta pe ţăr
mul drept al Dunării se explică u.şor. ·Aici se simtlau mai apJ
rali de vijelia năvălitorHQr .stepei ; in Jinuturile de frontieră ale 
impariului ei aflau singurele elemente ale unei civilizaţii, care nu 
încetase niciodată cu totul ; iar prezenţa garnizoanelor bizautine 
în cc.tătile de pe ,maJiil drept, reocupate dupl zdrobirea tara
tului bulgar-, le garanta mai bine desvoltarea vieţii lor aşezate." 

„Căci aşa trebue să ne închipuim aceste începuturi ale 
vieţii politice româneşti de la Dunăre: ele implică recunoaş

tP.rea aulorilâtii bizantine, reprezentată, in părJHe acesteat cum 
am văcut, printr'acel „(Juce al 1'inu!urilor d~la Dunăre/' 

.. solia acestor „Sciti" pa:ristrieni1 cari se prezintă împăra
tulului Nikephoros Botaneiates, pentru a•i face declaraţia de 
supunerr, după ce mai înainte unii dintre dânşii se ridicaseră, 

înfovărăşiti cu Pecenegii, impotriva imperiului, ne autoriză a 
trage aceasta concluzie."' 

T 

„far acel Pudilos (BudU~), pe care Ana Oomneoa nf•J 
pomeneşte ca o căpelenie a Vlahilor" şi cart', ~soşind în 
timpul nopţii'<, aduce luî A le,c ios Comnenul, în lagărul SăU- de 
f ângă Anchialos, vestea trecerii Oumanilor ·peste Dunlre, era 
probabil şi el unul din plir/ile nu nării, pentru a-i aduce im· 
păra tu lui , vestea telor petrecute acolo. rar dacă se obiectează că 
putea fi tot atât de bine dintte Vlahii penjnsulci balcanice, cari 

· dedeau contingentul tor oştidi imperiale, răn1ân totuşi, în pagina 
următoare a ~criitoarei, Vlahii pe cari ea ii aminteşte călăuzind 
pe Cumani pe potecile clisurilor din Balcani, pentru a-i duce la 
Ooloe, in basinul superior al Tungei"-. 1) c:umanii ţrecuseră ()u
nirea tocmai prin ~aristrion (Ana Comnena 11 8, 9) şi pătrund 
peste Balcani prin pasul Sidera (azi Deniir-Capu = Poirta de 
fier, sau I Cialicavac) şi tot prin acest pas se întorc la Dunăre, 
după ce sunt bătuţi~ - 111 Vlahii, cari le arătau potecile munlelu~ 
veneair1 prin ~rmare, din aceste pă1·Ji ale Dunărei dobrogene". 

„După două generaţii, ei erau aici atât de numeroşi în cât 
dedeau cel mai în.semnat contigent de soldatt armatei imperiale. 
ridicate din aceste locuri. Căci aşa trebue înţeles mult discutatul 
pasagiu ilin Kinnamo,. · privitor la lup,ele pu_rtate de Manue 
Comnenul cu Ungurii la 1164". El ne. spune că Leon Batatz.eş 

~ . .. - _, 
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„adun4ndu-şi din altd p.arte altă armată numeroat>ă şi ehiar 
mare mtzl/ime de Vlahi, cari se zice ci iUnt coloni,tU ltalilor 
de odinioară, avea ordfnul sd năvdlească în Unga1ia din 'ţi11ll• 
turile de către Pontul Eaxin, de unde nimeni nici odată• nu 
nă\lăllse asupră-le". (260t7) 

O tncheere în favoarea @cestor coitcluzii cu privire la or
ganizaţiile polttice româneşti din Paristrion, d-l N. Bănescu cre
de că o poate scoate 'Şi dintr1un raport.' numit .al loparhului 
blzantin" ţ păstrat într'un manuscris descoperit la 1828. da-r care, 
din neferici!·e:-s'! pierdut. Autorul acestui raport avea ~alitatea 
de şef cârmuitor al unui tinut În care el stăpânea În numele 
Imperiului bizantin. Data manuscrisului i·a fixat de specfalişti la 
sfârş.îtul sec. X, Manpscrisul cuprinde vieţile a trei sfinti ; iar pe 
foile albe ale lui, numitultoparh şi-a scris însemnările saJe dupâ 
care trebuia să rede.ct~ze un raport câtre Impărat, despre resul .... 
tatul misiunii sale în părtile Niprului, Invăţafii ruşi (mai atcs 
bizantinistul V. Va.îiljevsktJ) a.o folosit manusc1·isul în vederea 
istoriei poporului rusesc. D1ull!.ul descris de toparh este .dela 
Nipru spre Dobrogea. Păcat jnsă. c.ă nu dă numele locurilor pe 
unde a trecutt din care cauză inteleger~a manuscrisutui este di~ 
ficilă. Din primul fragment se vede că toparhul .s'a îndreptat . 
dela ~ipru spre Mauroca.stron în drumul spre casă şi câ a tre
cut prin pă111ânf vrăjmaş. -. ln al doilea fragment (sc1·is d~pă-

„ 40 zile) se povesb?şte un .răz,boiu ceu barbarii. Se spune aci că 
peste zece 01'ilşe au_ fost golite de oa,neni şi vJe o 500 de sate 
au fost pustiite. Oraşul toparhului fusese şi el distrus din teme'ii; 
peot, u aceea el fu silit să .se aşeze iar îo· Clemata, unde a ri
dicat în grabă o cetăfu.e. - Al treilea fragment şi cel mai fm · 
portant ne descrie desbaterile intre toparh şi supuşii săi, în urma 
solilor b:imişi la a€eştia de barbari. Toparhul încearcă să-i con· 
vingă că e bine să asculte de Impărat. Sup,Uşii declară însă că 

• ei nu voesc să primească reg_imal grec, de oare ce nid odată 

nu s'au bucurat de bunăvoinfa imperial-ă; că doriaq să hotă· 
rasei ei înşişi de soarta lor şi că, fiind vect'ni ca stăpclnitorul 
de la Nardul Dundrii, care dispune de armată multă, apoi ne
deo,el,indu·se nict prin moravu.ri de cei de acolo, ei sun't Încli· 
naţi a trata cu _acei~ şi a li se supune şi-l îndemnară şi pe !:I 
a ţace acelaş lucru. 

Acestea sunt faptele. Acum explicarea lor : 
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Maurocaslron este Cetatea·Albă de mai târziu. Prin Clţ• 
mata~ care însemnează· ţinut, ·regiune, circumscripţie, nu fţebuie 
si înţelegem, cum au făcut•o unH, aşa zisele Clintata, pomenite 
de Constantin Porphyrogenetul in Crimeea. Din analiza manus~ 
crtsului, V. Vasilj.et,skij stabileşte ·următoarele puncte: 

:t) Că evenimentele ce formeazd ob'ieclul însemnărilor 
T-opcu·hului siau · intdmplat pe vremea luptelor <:'u Sviatoslav. 

Se ştie c.ă atur.ci, la finele sec. X.1 ·toate · cetăţile Dobrogei 
au căzut în scurtă vreme în mâna acel,;tut prinţ rus. 

2) l'ă ţinutul in care cdrmuia l<)parl1ul bizantin trebae 
pus la sudul Dunării. Aceasta se. 1ede clar din text, unde SU· 

puşii vorbesc de Domnut dela nordul Dunării, de unde rezultă 
că -ei erau în sud,' în Dobrogea. De şi Vaslljevskij localizţază 

pe Clemata la Nicopole, totuşi d-l N. Bănescu e de părere ,ă 
acest cuvânt îriseilmnă ţinutul în care stApânia toparhul. Acest 
linul ni1 e altul de ciii unitatea administrativă de mai tdrziu. 
Paristriont 1e unde era drumuJ obişnuit al invaziilor şi unde 
Sviatoslau,, ln năvala lui sălbatecă, . a nimicit multe ora,e 
fi sate. 

Geea ce reţi~e d-l N. Bănescu din acest manuscris - rl· 
tăcit fări Ufmă - est~ faptul că ln părţile dintre Dunăre - şi 
M. Neagră 'fra un ţlnul cu o numeroa-să populaţie, ce se sin1f ia 
strdns legatd de cea dela· nordul, Dunării, peste rare domnea 
un print puterni'\l. De ce neam era aeeastă populaţie, precis nu 
putem şti. l~ta slavă? l~ra română ? l~ra amestecată, ca cea d:n 
descrierile l.ui Attaliates? un punct de înt· ebare. Jn ori ce caz 
bulgară nu putea fi„ căci n'ar fi cerut a se da de partea pus!ii
torului ţării neamului său. 

Din toate acestea însă. resultă asemănar•ea pe care situaţia 
de fa sfârşitul veacului X o are cu aceea descrisă după o jumă
tate de veac de Attaliates tn ·părţile . OunArU dobrogene. Avern 
în aceste părfi documentarea exb,tenţii ll nei arganizatli poli
tice, cu un dregător in1perial, a~a cum o găsim cincizeci de 
ani n1ai în llrmă. Şi d·I N. Bănescu afirmă că nu e riscat a 
admite că acel Paristrion a putut fi continuarea alcălliirii 

adn1inistrative bizantine, sub toparlu1l lll chestie, la frontiera 
primejduită a Dunării d,, jos. 

Gor,cluzta : 10In tot cazul, aceastd organiza/ie politică de 
la sfdrşitul veacnlut X, cu populaţia ei, care nu e!'a greacă, 
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ci amestecată cel muli, - cum era şi populaţia maril~r oraşe 
dunărene din ~remea tui Atlaliates - şi care năzuia după .1 
autonomie, ne duce la 1nţelegerea constituirii 111iciior alcătu. irl 

1

, 
poljlice, sub 1-efii lor proprii, pe care le înt4lniin tn a dQua 
jumătate a veacului Xl. 

lr1ceputurile acelor alcătuiri, tn părţile Dunării, se do- ·j 
ved(#SC astfel cµ mult mai vechi de cdt documentarea lor si
gurd. Şi J.ucrul nu ne poate mira. când în jurul nostru neamuri j 
mai nouă primiseră, sub aceeaşi influentă a stăpânirii bizantine, I 
elementele vietii lor politice. 

1 

lată două lucrări de cel mai mal'e interes pentru. istoria 
politică şi etnograf ică a poporu)ut romiînesc la Uunirea de jos. 
Rezutnându~re cât mai credincios şi chfar citând pasagii . întregi 

. din el~. Ana)e),e Dobrogei nu•şi fac de cât o dato1•fe fată de pub
ticuJ cititor din această provincie, - informându I de tot . ceea 
ce se referă la trecutul şi drepturile noastre asupra DobrQgei,
precum şi o datorie de recunoştirtă fată de 1nvltatii cari, cu hJ· 
miniJe )or, contribuesc la clarificarea unei pl'Obleme ce -are încă 

multe lacune. 
Cu acest prilej ţinem sl menfionăm şi noi de ce mare fa„ 

tos ne sunt studiile de bizaotfnologie pentr.u trecutul neamuJuf 
nostru ţi el sunt posibile încă surprize din cercetarea mai aten
tA a izvoarelor g,eceşti dîo evul mediu. 

C· .BRÂTESCU 

• 

" ··wwvt/·ziuaconstanta .ro 
• 

i 
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