






DACIA scv1-HICA 
)-1v. 31-11 

Dintre ţările care alcătuiesc România de azi, Dobrogea 
este cea mai veche ca ţară· romană. Cu mult înainte ca 
Dacii din Dacia să se facă Romani, Dacii din Dobrogea 

, au început să vorbească latineşte, să se închine ca Ro
.manii şi să-şi facă oraşe şi sate romane, unindu-se cu 

. (civilii · şi veteranii adevărat romani,-cari veniau din alte 
părţi ale împărăţiei, să se aşeze aici şi să întemeieze 
gospodării statornice, ridicându-şi conace frumoase de 
piatră pe moşiile cumpărate, orilr căpdtate ca dar im.pără-

' tesc la noi, în Dobrogea. 
Această ,vechime romană a Dobrogei a fost pricina 

pentru care, în cărticelele de faţă, care vorbesc despre 
rara noastră, adică despre tot ce e pământ şi popor 

fromânesc, am început a scrie, mai înainte chiar de Dacia 
lui Traian, de ţărişoara aceasta, strânsă întrE. Dunăre şi 
Mare şi care în vremea veche s'a numit Scitia cea mică„ 
spre deosebire de Sciţia cea mare care, începând din 
Basarabia, cuprir:dea tot ţinutul de miazăzi al Rusiei de 
azi, dealungul coastei Mării Negre şi de Azov. 

*** 
Dobrogea e o cetate. Zidurile ei sunt malul înalt al 

Ounărei şi Mării. Şanţurile ei cu apă sunt Dunărea şi 
Marea. Iar la miazăzi râpele adânci, care despart Dobro- • 
gea noastră de Deliormanul turco-bulgăresc, fac a patra 
lature întărită a măreţului nostru fort de flanc. Ca orice · • 
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fel de cetate, veche ori nouă, Dobrogea are un mare ţinut 
deschis, pe care·I privegb.iază şi-l apără, de jur împre
jurul ei. Care şi cât e ţinutul acesta '! 

Călătorul care coboară pe Dunăre spre Mare, are, 
începând cam de pe la gura Oltului, în stânga lui o câmpie, 
care se lăţeşte tot mai tare spre miazănoapte şi deasupra 
căreia ochiul aleargă, de pe înaltul mal drept al râulu:, 
ca deasupra unei. mări potolite, pline, în loc de ape, de 
holde nesfârşite de grâne. Această câmpie nu se opreşte 
la Siret, ci, cu văluriri de dealuri, mai mari ori mai mici, 
merge înainte prin Moldova de jos şi prin Basarabia de 
miazăzi până la Nistru. 

Astfel dară, tntre cele de pe urmă dealuri de meazăzi 
ale Basarabiei şi Moldovei, între dealurile cu podgorii ale 
Munteniei şi între cele de pe urmă prelunairi stâncoase 
şi păduroase ale Balcanului înspre meazănoapte-răsărit, 
către Dobrogea, se grăniţuieşte un mare ţinut de şesuri 
joase ori înalte, bătut toată iarna sălbatic de crivăţul ru
sesc, arse vara până în măruntaiele pământului de soarele 
de secetă, fără apă, fără umbră, un bărăgan nemărginit, 
sau cum se mai zice, o stepă . rusească în mijlocul ţării, 
pe care în vechime o locuiau Dacii, adică Geţii, iar a.zi 
Românii. 

Şesul înalt al Dobrogei alcătuieşte, în mărginirea lui 
cu Marea şi cu Dunărea, fortul de pază al întregii câmpii 
mai joase, care-l înconjură la apus şi la miazănoapte. 

Dar Dunărea îngheaţă iarna şi atunci Dobrogea, adică 
Sciţia cea Mică ( aşa o vom numi mereu mai la vale, 
când va fi vorba de vremea veche) nu se poate apăra 
de cel care stăpâneşte la miazăzi de Dunăre, decât îm
preună cu toată câmpia din care face parte - şi să nu 
se uite că totul împreună e un ţinut de mai bine de 40000 
kilometri pătraţi, - altfel, dacă cel care stăpâneşte îQ. 
Bulgaria e prea slab şi nu poate supune şi Muntenia şi 
Moldova cu Basarabia, trebue să .lase şi Dobrogea stă-
pânitorului din stânga Dnoărei. , 

.Aşa a .fost întotdeauna şi aşa e şi în vremea noastră. 
Şi aceasta nu e din. voinţa oameniJor, ci pentr~ legile, 
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pe care firea pământului unde ne aşezăm ni le scrie, 
spre păstrare neştirbită·. Căci iată, dacă luăm seama cât 
plouă. în Dobrogea noastră. şi ce vânturi bat mai des şi 
ce fel de ierburi şi copaci cresc şi ce fel de vite se pot 
hrăni aici şi ce fel de oameni i'au aşezat aici, cu, sau 
mai ales fără voia diferitelor ~tăpâniri1 atunci ni se arată 
limpede că Dobrogea a fost întotdeauna o bucată din ţi
nutul dela meazănoapte, iar nt1, precu1n ar părea dacă. 
te uiţi cum curge D11nă.rea, din ţinutul dela miazăzi de 
Iluviu. Lucrul acesta l-au băgat de seamă şi cei vechi şi 
de aceia au numit-o Sciţia cea mică, faţă de cealaltă 
Sciţie, mare, care era in Basarabia ~i in Rusia de azi. 
De tapt, din cele mai vechi timpuri au locuit în Dobrogea 
şi au stăpânit-o-alăturea de puţini Sciţi şi de alte neamuri 

·Călătoare pe aici--Dacii noştri din Dacia, l'IŞa cum mai 
târziu au stăpâniţ·o voevozii 'rării Româneşti şi pe urmă 
-noi, cei de azi. 

lmpăraţii romani, văzând firea ciudată a ţării aces
,teia, care nu se putea de fel lega· cu ţinutul de meazăzi, 
.au despărţit-o ei singuri de ţara care se chema Tracia 
{azi Bulgaria de răsărit) prin şanţuri şi valuri mari trase 
de la Dunăre până la Mare, cam între Cernavoda şi Cons
tanţa de azi. Sciţia Mică se întindea, fire~te, mult la 
miazăzi de linia aceasta, tocmai până unde sunt azi 
Silistra, Bazargicul !fi Balcicul nostru, dar Romanii nu 
voiau să se lase biruiţi, decât pe jumătate, de pământul 
aceRta, îndărătnic legat cu oamenii dela miazănoapte de 
Dar.ăre. 

- Dar nu numai aici oamenii s'au supus firii pămân.
tului, ci şi in Muntenia şi Moldova cu Basarabia.. Şi acolo 
~i au despărţit cu şanţuri şi valuri mari de pămâoţ câmpul 
acela ars de soare şi uitat de ploi, care am spus că 
făcea o singură ţară aspră cu Dobrogea, cetatea ei. Aşa 
că, dacă ne uităm pe o hattă a rămăşiţelor romane, vedem 
închisă cu valuri ~i şanţuri de jur împrejur toată ţara de 
peste 40.000 de l(ilometri, de care spunea1n altădată că 
s'ar putea numi Dacia ·scitică: ~Dacia'\ fiindcă e locuită 
de Dacii noştri/ 11Scitică", fiindcă seamănă, ca 1e·1 de traiu 
necăjit, cu ţara cea mare scitică dela răsărit de Nistru. 
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Domnii Ţării Româneşti în veacul al XIV -}ea. şi al 
XV-le a au ascultat de aceleaşi legi ale pământului scitic, 
atunci când s,au întins cu stăpânirea lor pe făşia aceea 
îngustă din Moldova şi Basarabia de jos, tot cam până 
la valul basarabean de meazăzi, şi, de altă parte au luat 
în stăpânirea lor Si1istra cu ţinutul până la „Marea cea 
Mare". Când pe urmă Turcii au fost mai tari ca noi şi 
au luat Dobro.gea, ei nu s'au putut opri acolo, ci, iarăş 
au luat şi tot malul stâng al Dunărei, îo Muntenia şi în 
Moldova de miazăzi şi apoi, împreună cu Tătarii, au făcut 
din Dobrogea iar o Scitie mică, adică acum o Tatarie 
mică. Iar „Dacia Scitică" a fost) iară şi iară, împreună, 
subt ac.elaşi stăpânitor . 

. Această stare de lucruri s'a adeverit încăodată chiar 
în zilele noastre; când desfăşurarea operaţiile mihtare ale 
războiului celui mare a fost în părţlle noastre întocmai 
ca acum două mii de ani, când se băteau. Dacii cu Ro
manii. Impotriva duşmanului dela meazănoapte-1 ăsărit (în 
locul Dacilor eram noj, Românii), împărăţiile din mijlocul 
Eu.ropei: Germanii; Austriacji şi ceilanţi (înfăţişând oare
cum acţiunea vechiulu1 imperiu roman) trebuiau s,ă cu
cerească în cel mai scurt timp1 ca baze de operaţie ne
apă rate, Transilvania şi Dobrogea. Falkenhayn ajunse la 
Carpaţi fără s~-i poată multă vreme trece. Mackensen 
ajunse cam până Ja vaJurile romane din Dobrogea şi 
acolo fu inţepenit în tranşee de ai noştri. Când linia ne
sfârşită-toţi Carpatii Ja miazănoapte şi toată Dunărea la 
miazăzi -apărată de ai noştri, fu ruptă in Oltenia lângă 
pasul Vulcan , adică înlr'un punet unde şi Traian luptase 
greu cu Dacii, linia a doua de stăruire a noa,stră îm
potriva puhoju 1ui duşman a fost tocmai aceea pe care o 
vedem pt: harta veche a rămăşiţelor romane în tara noa
stră, adică. pe unde sunt valurile de pământ dela răsă
ritul Oltului, cu prelungirile spre Câmpulung şi spre Giur
giu) iar in Dobro.gea ·am cercat a ne ţine cu orice pl'eţ 
mereu tot vechea linie a valurilor romane. Bătăllă cea 
mare de la apus de Ruouresti, către sfârşitul lui Noem
brie (inceputul lui Decembrie) 1916, a fost dată de .ai 
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noştri oarecum pentru a păstra acea graniţă romană dintâi, 
către ţinutul „daco-scitic", iar de Nemţi pentru a rupe 
şi linia aceasta încă prea lungă şi a ajunge la Siret Şi 
gurile Dunărei, adică la cea de-a doua graniţă romană, 
după cucerirea întregului pământ ~daco-scitic" : până la 
valurile romane din Moldova şi Basarabia de jos. In a
devăr, linia Siretului şi a Dunărei basarabene, apărată 
eroic până la capătul războiului de vitejii noştri, chiar 
după trădarea rusească, este cam această margine a Da
ciei Romane spre meazănoapte-răsărit, cu tocmai acea 
îngustă făşie de pământ mai mult spre meazănoapte, pe 
unde trecea drumul de legătură intre Dacia lui Traian şi 
Scitia Mică, dealungul Trotuşului şi Siretului, şi pe unde 
se ducea cealaltă cale dreaptă, spre Cetatea Albă, în ve-
chime numită Tyras, şi ţinutul ei, ocrotit de împăraţii · 
Romei, sub numele de ({ţara adăogată Mesiei» (ad Moesiam). 

Cele două rânduri de valuri, dintre Siret şi Nistru, 
în l\foldova şi Basarabia, nu sunt de cât un fel de în
doire şi întreire a graniţei Dunărei, întocmai ca valul de la 
·p1oeşti faţă de linia Carpaţilor şi ca valul de la Alexandria 
faţă de linia Dunărei şi ca valul de la Piteşti faţă de 
linia Oltului. 

·, Dacia scitică:n între cele patru linii de valuri antice, 
-e, cu toată uscăciunea ei, o ţară foarte roditoare. Şi dacii 
e drept că seceta ameninţă în fiecare an cu prăpăd munca 
plugarului, iar o oaste mare nu poate trece prin bără• 
ganul acesta fără margini, pentru că e în primejdie de 
.a muri de sete (aşa au păţit cu cinci sute de ani înainte 
de Hristos Perşii lui Dariu cel Mare, şi cu trei sute de 
.ani înainte de Hristos Grecii şi Tracii lui Lisimah),-nu 
e mai puţin adevărat că oamenii locului, adică Dacii noş· 
tri de pe vremuri, deprinşi cu asprimea locurilor şi cu 
ioanele vânturilor şi ploilor, ştiau să ridice pe şesurile 
acestea mare bogăţie de holde şi de aceea, ei fiind tot· 
deauna în partea locului şi totuşi totdeauna putând fugi 
la munte, erau neîncetat o primejdie pentru ţinuturile ro
mane dela miazăzi de Dunăre. Din pricina aceasta Ro· 
·manii au suferit aproape două veacuri năvălirile Dacilor, 
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fără să poatii să-i biraiască. De-ahea când s•au gândit să 
cuprindă toată: Dacia, au pornit pe drumul cel drept, de 
adevărată potolire a ţinuturilor neastâmpărate .daco-scite. 

O piatră scrisă de pe la anul 50 după Hristos, gă
sită la Ti voii lângă Roma, ne înşiră numele tuturor bar
barilor cu cari aveau de luptat in vremea asta Romanii 
în părţile Daciei scjtice: în afară de Dacii localnici şi de 
Sciţii vecini, mai erau Bastarnii, Roxolanii şi Sarmaţii. 
Alte pietre scrise şi căr~i vechi ne pomenesc în timpu-· 
rile următoare, în al doilea veac după Hristos., pe Cos
toboci !;li pe Ce.rpi1 caii erau tot Daci, dar de prin părţile 
de meazănoapte ale Basarabiei şi Moldovei de azi, - iar 
începând cu veacul al 111-lea, ajung prin părtile Rusiei de· 
meazăzi Goţii, de neam german, cari fac prăpăd tot mai 
mare în Dacia şi în Sciţia Mică şi silesc pe Aureliaa să 
lase chiar în părăsire toată ţara romană dela mează
noapte de Dunăre. 

Şanţurile şi valurile din Moldova, Muntenia şi Dobro-
. gea au fost ridicate de lucalnici şi de armata romană,. 
pentru a sluji nu atâta ca apărare, cât mai ales ca O· 

ameninţare poliţienească, arătând hotarul până la care Ro
manii îngăduiau ridicarea şi bătaia valurilor năprasnice 
ale mării barbare dela meazănoapte, fără încetare turbu·· 
rată de furtuna patimilor şi neorânduelii lăuntrice 1 ). 

V· PARVAN 
Profesoc Un\ver~i1al' 

1) Din voh1n1ul .,Tncepuluriie vieţii romane la, gurile Dunărei~ 
. de V. P{l<rM._, din ciclul ~ Ţara noastră". 
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SEARA TR1STA 
(N, LE.HAU) 

Uu nor pe toată 5rarea 
S'cr'ntins adânc şi greu, 
Jar noi bătem cărarea 
Grădinei tristi mereu. 

' 

Fierbinte-i noaptea, mută, 
Si n'are nici o stea. 
' E pentru plâns jăcută 
Ca şi iubirea mea. 

Să-ţi spun dar noapte bună, 
Să mă despart apoi? 
i1vl ai bine ne supună 
O moarte pe-amândoi .r 

•• 

: /1'\lHAll PRlCOPrE 
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INTOARCEREA 
{H, LlHGG) 

Eu mă Jntorceam încet spre ţară, 
Era tinutul neschimbat : 

' 
Acelaş -vânt şi cânt spre sară, 
Si totusi. tot era schimbat. . ' 

Vălcica răsuna 'n cântare. 
Ducea'n păduri acelaş drttm, 
Sunau tălăngi în depărtare, 
Iar munţii se pierdeau ca'n Jum. 

Dar înaintea -vechei case 
Pe unde ne jucam - copii, 
Zării streini . . . cât se schimbase!.. 
Ce-adânci dureri în piept simţii ! 

.,Intoarce-te in pribegie" 
Trecând şopti al serii -vânt ; 
„Ai tăi sunt dusi si, cine stie 

' . ' 
De nu-s cenuşă sau pământ I . 

fV\. PRICOPJE 
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BOLNAVU L IN GRADINA 
(N, LENAU) 

.. 4.şa târziu privighetoare? 
Cad frunze veştede pe dru1n. 
R ugina stăpâneşte'n zare, 
Şi-un cânt de primăroar' acum ? 

O, primăvară. ştii tu oa.re 
Că eu curând va fi să mor, 
Şi-1ni mai trimiţi din depărtare 
Cuvântul tău mângâietor? ... 

/Y\ lHAIL f'RlCOPIE 

• , / I . . . ' 
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IBN BATUTAH 
Un călător arab orin Dobrogea în sec. XIV 

1. Un Joc de cinst~ în istoria geografiei se cuvine şi că1ă· 
torului arab din sec. XI V, lbn Batutah1 un soi de He rodot al 
lumii musulmane. 

Născut în Tanger, la strâmtoarea Gibralt:1rului, ei porni la 
vârsta de 22 de ani în pelerinaj la iv!eca; dar, stăpânit de pa
siunea călătoriilor şi do.mic de a cunoaşte oameni şi locuri, co· 
tindă lumea şi mai departe. Cercetă astfel, în tovărăşia negus
torilor, Arabia, Persia, Siria, iv! esopotamia şi Asia Mi-că ; tre-:u 
apoi M.-Neagră ln Grimea şi Chipceagul Tătarilor din stepele 
Pontice, unde de aproape un st:col stăpâneau urmaşii lui Oin
ghis-han; de ad, însoţind spre Constantinopoie pe o principesă 
bizantină măritată ia Tătari, el străbătu, la dus şi la întors. Do
brogea noastră, asupra căreia ne-a lăsat oare care ştiri nu fără 
valoare; colindă apoi marea Bucarie şi Afganrstanu1, de unde 
se lăsă pe valea fluviului Indus; de aci porni mai departe, la 
Delhi, capitala im periuluf musulman din India, unde rămase doi 
ani, îndeplinind slujba de cadiu. PrimiAd o misiune în China 
din partea Sultanului Mahomed ibn . Toghlun,. el străbătu coasta 
Malabarului până la Calcuta, marele antrepozit al comerţului ră
săritean de atunci; pe drum pierzându-şi corabia, rămase în in
sulele Maledive, ca judecător, un an şi · jumătate. Cercetă după 

aceia insula Ceylan, o parte din Mediterana asiatică şi China ş;, 
în cele din urmă, după 24 a ni de călătorie (1355-134.9) se în
toarse în oraşul copilăriei sale, la Tanger. Dar nici aici nu stete 
multă vreme. Neastâmpărul firii sale şi dorul de a cunoaşte cât 
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mai multă lume, îl puseră din nou pe drum. Cercetă Grenada 
Arabilor din Spania, iar la 1351 îl vedem în oraşul Fez din Maroc, 
de unde porni mai departe cu caravanele spre Sudanul Negrilor, 
la Tfmbuctu pe Niger. Muri după ce se întoarse acasă. 

Din Maroc pănă în China şi din Savanele Africei până în 
stepele Bulgarilor de la Volga; ia!ă întinderea d~ pământ străbă
tută de acest neobosit călător ai:ab. 

2. lbn Batutah nu şi-a scris singur călătoriat ci a dictat-o 
unui secretar. De aceea, fiindcă unele părţi sunt povtstite d.in 
memorie., căci in India i s'a întâmplat să fie prădat de tot avulul 
său, vom găsi la el şi oarecare inexactităţi. In general însă ştirile 
sale concordă cu ale altor călători contemporani sau succesori, 
fie europeni, fie musulmani. 

Vorbind despre dânsul, geograful german Karl Ritter scrie: 
h lbn Batutah, savantul arab din Tanger, în Mauretania, 

călătorul mahomedan veridic şi experimer.tat dinainte de mljlocut 
sec. XIV, e mai complet în relaţiile sale asupra ţinuturilor celor 
mai îndepărtate din interiorul Africei, Indiei şi Chinei, de cât 
asupra c~Jur din Asia.mică". 1) 

Istoria şi etnografia poate găsi în povestirile sale multe 
grăunţe de aur curat, multe cunoştinţe care să ne lumineze viaţa 
oamenilor din acele vrem uri. 

Fu tradus în I. franceză, la 1854, sub titlul : ,, Voyages 
d'lbn Batutah, par C. Dejreme1 y el le Dr. Sanguinetti•:. Paris. 

3. Pentru noi, Românii, lbn Batutah prezintă de asemenea 
un interes deosebit, fiindcă ne dă, pe de o parte, bogate ştiri 
asupra Tătarilor din stepele Ponto-Caspice, vecinii noştri în 
acele vremuri la Dunărea de jos, asupra felului lor de viaţă 

şi a civilizaţiei lor, iar de alta asupra fmprejurărilor antropo
geograjice şi politice din Dobrogea, prin anii 1334--35, adică 
dintr'o vreme y;e stă în preajma descălecatului Moldovei şi a 
expansiunii Ţării Romdneşti a Basarabilor „in spre părţile 
tătăreşti·'. 

Din aces.te ştiri insă nu vom utiliza de cât relaţiunile date 
din văzute, nu şi pe acelea căpătate, mai ales la Con~tantlnopole, 
din auzite de la informatori ignoranţi, sau de rea credinţă. 

'1) Erdk11ncle, ton1. V 11, cartea 1[[, partea X. 
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4. [n scurt, iată itinerariul lui lbn-Batutah în regiunile ve
.cine cu M. Neagră : 

De la Sinope el trece cu o corabie pe coasta Crimeii, nu 
departe de Che-rci, în "Kif djak"; de aci la Caffa, apGi la „Kfram" ; 
pornind şi de acolo .• el face 18 popasuri în stepăt apoi o zi de 
drum prin vadul unei ape mari, o altă jumătate cle zi ca să 
treacă o a doua apă şi de aci la „Azak» (Azov). Oe la Azc}k 
se îndreaptă spre „Madjar" pe Kama şi la „Bişdagh", unde se 
afla horda Sultanului tătar. lntorcându-se iar la Madjar, el cer
cetează oraşul „Bolghai"", de unde se reîntoarse din nou I a 
Madjar ş i la Bişdaght unde se mutase horda; apoi coborî la 
„Haddj-Terkhan" .( Astrahan) şi de aci la „ Ocac'', 1 a di5tanţă 

de o zi de rnunţii cu metale ai Ruşilor şi la zece zile de depăr
tare de .Serd" (Sarai). După alt~ zece zile el se află la ,.Sordak"' 
şi de aci porneşte spre Constantinop.ole, trecând prin „Baba
Saltuk" 1 Babadagul nostru, până !a ,,Mahtuly'\ la nordul Bal
.canilor, unde începe graniţa grecească. Trece apoi munţii. făcând 
un popas şi la o cerate pe râul „Astha fîly" (Filipopole pe 
Mariţa ?) şi, în fi.ne, ajunge la Constantinopo!e. La întoarcere el 
trece din nou prin ,,Baba·Saltuk"' şi, de-alungul stepelor Pontice, 
la (< Terkhan-» şi '<<Serâ». După puţin timp, trecând fluviu! Ura', 
se îndreptă către Turchestanu! de astăzi. 

5. Să spicuim câte 'la din pasagiile cele mai caracteristice 
ale povestirei lui lbn Balutah, asupra oraşelor şi locurilor stră
bătute de dânsul. 

Chipceagut • • Locul unde ne aflam-scrie el, după debarcarea 
în Crimeea-, face parte din câmpia cunoscută sub numele de 
c<Deşt-Kifgeac». ( .. Deşt·' în tătăreşte= »sahrâ în arăbeşte= 
·câmpie, pustiu). ,,Această câmpie e verde şi înflorită; dar nu 
vezi acolo nici munte, nici copac, nici colină , nici povârniş. Nu 
găseşti nici lemne de ars şi nu se cunoaşte alt· co.mbusti bil de 
,cât gunoiul animalelor, numit tezek. Poţi vede.a pe cei mai de 
seamă dintre indigeni adunând acest bălegar şi ducându-l în 
poala hainei lor". 

Pentru plecare „unul dintre negustori, tovarăş al nostru, se 
duse să caute pe aceia dintre locuitorii câmpiei, cari fac parte 
din neamul cunoscut sub numele de Kifdjak şi cari împărtăşesc 
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religia creştină. El închirie de la dânşii o căruţă trasă de cai 
Ne urcarăm în ea şi ajunserăm în oraşul Caffa"'. 

lbn Batutah cercetează trei porturi maritime : Caffa, Azov. 
şi Sudac. 

Caf/'a. cc •. cetate mare pe malul mării, locuită de creştinf, 
cei mai mulţi Genovezi. Ei au un conducător, uumit Addemedâr 
(Demetrio ?). Trast.răm la moscheea musulmană». Mai departe 
însă spune : «toţi locuitorii sunt necredincioşi>). - ., ... ne plimbarăm 
prin oraş, unde văzurăm pieţe frumoase"'. "Apoi ne coborârăm 
în port şi-l găsirăm minunat Se aflau în el aproJtpe 200 vase. 
atât de războiu, cât şi de comerţ, mici şi mari. Portul acesta 
este printre cele mai vestite din lume". 

Azov. c<. •• ajunserăm la oraşul Azak, care se află la malu! 
mării 1). E un loc bine zidit. Genovezii şi alte neamuri se duc 
acolo cu mărfuri". - ţn ţinut e mare bogăţie de cai, cari se 
vând până în lndia. Guvernator în Azi.k este Mohammed Khodjah 
Alkhârizmy. Aci în1 âlneşte el cadii, şeici şi s!ude nţi musulmani. 

Sudac. ,, ... sosirăm la Sordâk. E unul dintre oraşele întinsei, 
câmpii a Chifgeacului; e aşezat pe malul mării şi portul său e 
printre cele mai mari şi mai frumoase. ln afara oraşului sunt 
grădini şi râuri. Aco!o locuesc Tătari 2) şi o seamă de Greci, 
ce trăesc sub protecţia lor şi sunt meşteşugari; cea mai mare 
pârte din case sunt de lemn. Cetatea aceasta era odinioarăt 
mare, dar a fost ruinată in mare parte intr'un războiu civil 
dintre Greci şi Tătari. Biruinţa la început rămase de par.tea ce!or 
dintâiu; dar Tătarii primiră ajutot· de la ai lor şi măcelăriră pe 
Greci şi goniră pe cea mai mare parte din cei ce supravieţuiau. 
Alţii au rămas în oraş până azi sub prl)tectia Tătarilor" ..• 

Cum se călăloreşte in stepă. l.!'E obiceiul la Tătiu·i de a 
călători în această câmpie după cum călătoresc pelerinii pe· 
drumul H~djâsului. Ei pornesc la drum după rugăciunea din 
tori; popose!c pe la nouă sau eece dimineaţa; pornesc iarăşi 

dtipl ceasul amiezii şi se opresc din nou seara. Dacă se opresc 
undeva, ei desleagă caii, cămilele şi boii de la arabale şi le dau 
druttJul să pască, fie zi, fie noapte Nimeni nu dă nutreţ vitelor„ 
niti chiar Sultanul u. 

1) De fapt la gura fl. Don. 
2) lit11 Eatutah 2ice consequent: Turci, nu Tătari. 
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„ ln câmpie nu poţi călători de cât cu căruţa. Câmpia se 
intfnde şase luni dt drnm :_ trei în ţările Sultanului Mohamed 
Uzbec şi trei într'ale altor principiu. 

,, •.. Cumpărai şi eu căruţe. Locuitorii acestor ţinuturi le 
numesc 'arabah şi au patru roate. Unele din ele sunt trase de 
câte doi cai sau şi mai mulţi; de asemenea le trag şi boii şi 

.cămilele, după greutatea carului. Căruţaşul încalecă pe şeaua unui 
cal înhămat la el. Are în mână un harapnic cu care îndeamnă 
caii la drum şi un ciomag cu care-i loveşte, când se abat din 
cale. De-asupra căruţei se întinde un fel de cort, făcut din ar
curi de lemn legate între ele cu curele. El e foarte uşor şi aco
perit cu o pâslă. Are şi ferestre cu grile, prin cari cei dinlăuntru 
pot vedea pe cei dinafară, fără să fie văzuţi . Inăuntru îţi poţi 

schimba locul după plac; dormi, mănânci, citeşti şi scrii în timpul 
mersului. Carele care poartă bagajele, proviziile de drum şi lăzile 
cu_ merinde sunt acoperite cu covergi la fel" . 

. ,Când vrui să pornesc la drum, îmi pregătii pentru mine 
un car cu covergă, în care luai loc cu o sclavă a mea ; un car 
mai mic pentru tovarăşul meu Afâf-eddin Ettuzery; ia r pentru 
ceilalţi tovarăşi ai mei, un car mare tras de trei cămile; pe spi
narea uneia din ele se afla conducătorul araba lei". 

ln stepă lbn Batutah găseşte întinderi mari nelocuite. Aşa 
de tx. între Sarai şi Astrahan, scrie el, se află .un deşert de 40 
zi)~ io care dilătoreşti numai cu cămil~le care trag căruţele, iar 
no cu cai, din lipsă de nutreţ. 1) Tot cu cămilele se călătoreşte 
şi peste Ural. in Asia; dar intre Sarai şi Babadagul Dobrogei 
cu cai. dar şi cu cămile ; iar în peninsula Balcanică mai ales cu 
mlgnri, dar şi co cai. 

Btt..rgluuiile din slepii.. 11 tnsuşirea acestei câmpii este că 
iatbâ inlocueşte orzul pentru Yitele de po,rară şi nici o altă ţară 
nu mni are însuşirea aceasta. De aceea şi vitele sunt foarte 
numaoase ta Chifgeat. Ele ,n'au nici păzitori, nici păstori, din 
pridnB ~p'rinlii legilor ln l'!tsri fată de hofi. lată care este jude
mm lor în a~~ privinţă: acela. la ca,re s•ar gisi un cal de 
furat. e silit si-l înapoie1e st-apanului şi s'i-i mai dea încă nouă 
cm p~ d~pn ; da.ci no poat~ i se iau copii drept amendă : 
~:r daci n "~ copii, atunci e gugrumat ca o oaie•. 
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„Caii sunt foarte numeroşi in acest ţinut şi costă foarte 
putin. Preţul unui cal excelent este de 50 sau 60 dirheme de„ale 
tării, ceea ce face c!t un dinar de M.a_greb, sau aproape. Caii 
aceştia sunt aceiaşi cari se cunosc în Egfptsub numele de acdddh. 
Ou ei îşj tin viata oamenjj în această ţară şi ei sunt aci tot 
aşa de numeroşi ca şi oile la noi, sau şi mai mult. Un singur 
Tătar stăpâneşte uneori herghelii de mii de capete. E un obiceiu 
al Tătarilor din această tlră, po5esori de cai, să pue pe arabaJele 
în care se urcă femeile un steag înţepenit intr'un colt. Pentru 
fiecare mie de cai se pune câte un steag şi eu am văzut la unii 
iece steaguri şi mai bine. Caii aceştia sunt trimişi în India şi 

într'o caravană intră până la fiOOO, uneori mai puţin, alle ori 
mai mult. Fiecare negustor are o sută ori două, mai mult ori 
mai puţin. Negustorii iau cu plată, pentru fiecare herghelie de 
So cai, câte un păzitor, care c'!lre grija să-i pască ca pe oi. Omul 
acesta se numeşte le dânşii alcaşy. El se urcă pe un cal călare 
şi tine ia mână un băţ lung, de care e legată o funie. C!nd 
vrea să prindă vre-un cal, el vine în fat1 lui cu calul pe care 
călăreşte, îi aruncă .Jaţul pe după gât, îl trage la sine, se suie 
călare pe el, iar pe celălalt ii lasă să pască. 

După ce negustorii ajung cu caii lor în Sind, acolo le dă 
grăunţe drept hrană, pentru că plantele Sindului n'ar putea înlocul 
orzul. Multe animale mor şi pe altele Ie fură hoţii". După ce 
plătesc anume taxe în lndia,-musulrnanii mai puţin -, ocnegus
torilor Je rămâne un mare câştig, căci ei vând în India un cal 
de mică valoare cu 100 d!nari de argint, cari echivalea2ă cu !5 
dinari în aur de Magreb». 

Oraşele din ţara Tătarilor. ln afară de cele trei porturi 
pomenite, lbn Batutah mai cercetă în interiorul tării stăpânite de 
Tătari şi următoarele oraşe: Kirarn, Madjar, Bişdagh, Bolghar, 
Ocac, Kharezm, Baba Saltuk şi Assera sau Serâ, care e capi
tala; iar la gurile Volgei, Terkhan. 

Kiran1 1). A.ci ajunge pornind cu o căruţă din Caffa. Kiram 
e un "oraş mare şi fru1nos. care face parte din stăpânirea ilus
trului Sultan Mohamed~Uzh~ ·l(han. )n fruntea lui se află un 
guvernator, numit Toloctom§r:». Aci Batutah văzu pe marele 

1 ) Azi 1.Csc 1J.i-l(irim-. Kiram ;;~u Kirym (Cr âm) ; unii ii zic ~i Soffl(ll 
(cle ex. aral>ul Al>ulfeda). Ero. c11.pitt1.lt\ l~huoii într 'o vreme. 
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cadiu Chems,eddîn-Assâily, judecătoru l hanefitilor, pe cadiul châ
feiţilor, Khidhr, apoi ju risconsulţi , predicatori, şeici şi pe emirul 
Toloctomâr, care tocmai se pregă tia să plece spre Sarai, capitala 
Sultanului. 

lrladjar 1) . ,, ••• este o cetate considerabilă şi unul din cele 
mai frumoase oraşe de sub stăpânirea Tătarilor; el se află pe un 
mare râu (Kuma). Acolo vezi grădini şi poamele sunt din bel
şug" .-Intr'o „Zauiah" Ibn Batutah vede aproape 70 de „fachiri" 
arabi, persani, turci şi greci (? I), unii însuraţi, alţii celibatari, 
care-şi ţineau viaţa din pomeni. ln bazarul oraşului întâlni un 
jidov spaniol ce sosise acolo pe la Constantinopole, Asia Mică 
şi peste Caucaz. Mai văzu că femeile la Tătari se bucurau de 
mare cinste. 

Bişdagh (din Beş=cinci şi dagh=munte). Făcurăm pregă

tirele ca să pornim din oraşul Madjar spre tabăra Sultanului, care 
se afla la patru zile depărtare, într'un loc numit Biş-da2h. I n 
aceşti cinci munţi se află un izvo·r de apă termală, în care se 
scaldă Tătarii, căci ei pretind că ori cine se înbăiază în el, stă 

la adăpost de orice boală". -Aci află că cortegiul Sultanului ple
case ~pre Madjar. 

Un oraş nornad. ., Ne întoarserăm în locul de unde ple
casem (Madjar), pentru că tabăra trebuia să fie aşeza1ă în 
vecinătate. lmi ridica i cortul pe o colină ce se afla acolo; în
ţepenii în faţa lui un steag şi aşezai caii şi carele înapoi. Intre 
acestea sosi şi cortegiul imperial, pe care Tatarii îl numesc ordu. 
Văzurăm asfel un mare oraş care se n1işcă cu locuitorii săi şi 

care cuprinde mo~chei şi târguri şi unde fumul căminurilor se 
ridică în aier; căci Tătarii îşi fierb bucatele în timpul călătoriei • 

• 
Oamenii aceştia se mută din Joc în loc cu carele l©r şi, ~când 
ajung la locul de popas, ei descarcă corturile ce se găsesc în 
arabale şi le înaltă I a pământ 2); căci ele-s foarte uşoare. Tot 
aşa fac şi cu moschee) e şi cu pră văl ii le" . 

· Bolghar. Intre Bolghar 3) şi tab_ăra Sultanului erau zece 

1) La Ahulfeda: Madjgarya, capitala ţării Madjgarilor, un popor 
păgân de rasă mongolă: pe la Volga. 

2) Vezi şi povestirea Călugărului R11bruquiE>, publicată în Analele 
DolJrogei. 

3) Apr0ape de Volga, pe stânga, Ia S. de actualul Cazan. 

- . ' 
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. 
zile de drum. Ajuns în acest oraş, îl impresionează mai ales 
scurtimea nopţilor de vară: ., ... se chemau credincioşii la rugă
ciunea de seară, pe când noi cinam. Abia celebrarăm această 
rqgăciune, ca şi rugăciunile terawih, chef', ,vitr, şi iată .ca aurora 
diminetii apăru curând după aceea. Ziua e tot aşa de scurtă la 
BoTghar in anotimpul zilelor scurte, adecă iarna. "---De· la Bolghir 
spre nord, lbn Batutah spune că se întinde „ţara întunericului". 

Oca 1
) ,, ... este un loc de o însemnătate mijlocie, bine zidit, 

bogat în averi, dar cu o climă foatte rece. Intre el şi c~pitala 
Sultanului, Serâ, sunt ze.ce zile de dru:n. La o zi depărtare de 
Oca se află munţii Ruşilor, cari sunt creştini. Ei au părul roşu, 
ochii albaştri; sunt slabi la fală şi vicleni la caracter. Au mine 
de argint şi din tara lor se aduce saO.m, adică lingouri de argint, 
cu care se vinde şi se cumpără în acest Pnut. Greutatea fiecărui 
lingou este de cinci uncii)). 

Serâ (Serai). 3) 11 Serâ este printre oraşele cele tnai frumoase 
şi mărimea sa e considerabilă. Se află într'o câmpie şi e 'plin 
de locuitori. Are bazaruri frumoasa şi străzi înt:nse".. Plec~nd 
călare în zori de zi, lbn Batutah spune că abia ajunse să-l oco
leaS('ă până seara; iar de-a curmezişul se poate străbate în juc. 
mătate' de zL Are 13 moschei mari şi altele numeroase mai 
mici. ln Serai locuesc mongoli ocari sunt indigeni şi 'stăpânii 
ţării; o parte sunt de religie mahomejană)); apoi Assi (Oseţi), 

cari s musulmani; Chifgeaci, Cerchezi. Ruşi, Greci şi alţi creş· 
tini. Fiecare naţiune Iocueşle în câte un cartier deosebit, iar 
negustorii din [rac, E~ipt, Siria etc., Jocuesc un cartier ocolit de 
ziduri, ta să fie apăraţi de furturi. Palatul Sullanului se numeşte 
Allân-taş (Piatra de aur) ,, 

C< Intre Serai şi Terkban e un deşert de 4o de zile, în care, 
din lipsă de nutreţ, nu se călătoreşte cu cai, ci c<numai cămilele 
trag car•elen. 8) 

Hâddj-1'erl<hâ n (Astrahan pe Volga). ,, Cuvântul Terkhan 

1) T'e Volga, intre nolghar şi Sera y, 
2) Oraşul e pe un }lrat rii.siiriteau ~l Volgii.i la confluenta cu 

rânrile Ţarevca şi Sal:ienca. A fost distrus <le Tamerlan la 1403. Din 
ruinele sale s'a zidit Astraltan,11.-Un al doilea «Sarai», cel pomenit 
de Ibn Ilatutah, e pe râul laic, întl'e Astrahan şi l{hai'izm. 

3) Stepele Gaspice. 

. t,~i. 7r:> 
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la Tătari însemnează un loc scutit de orice dare111
• 

1
) ,,Are târ· 

guri întinse şi e clădit pe fluviul ltil (Volga), unul din cele mai 
mari din lume. Sultanul locueşte aci până ce frigul se face prea 
simţit şi fluviul ingheaţa impreună cu râurile ce se adună acolo". 
- 11 Atunci Sultanul dă or~in locuitorilor acestei ţări ca să aducă 
mii de sarcini de paie, pe care le întind peste ghiaţa fluviului". 
„Călătoreşti in sănii pe acest fluviu şi pe canalele sate timp de 
trei zllE.•. Ades trec caravane peste el chiar şi spre sfârşitul iernei; 
dar uneori se scufundă şi pier" . 

Aer, în Astrahan, principesa bizantină măritată la Tătari, 
ţeze voie Sultanului să plece la rudele sale din Constantinopole 
ca să le vadă şi să nască la părinţi. Sultanul îi dă voie, far in 
suita ei călătoreşte şi arabul nostru. 

&. Partea aceasta din povestire interesează Oobrogea în 
deosebi. E euri.os insă că lbn Batutah nu citează in descrierea 
sa nici unul din marile fluvii ale Ucrainei: nici Niprul, nici Bugul, 
nici fluviul nostru de graniţă, Nistru!, şi nici Dunărea chicir, de 
şi in uniformitatea ste{:Jelor pânzele acestea mari de apă călă
toare sunt de natură a izbi viu sufletul călătorului. Se p:!re că 
natura cu variatele ei p.rivelişti nu-1 interesează de loc pe aces 
călător arab care, totuşi, are ochi destul de meticuloşi pantru 
nimicurile vietii omeneşti. 

„1n fiecare staţie din această ~ară - scrie el - se aduceau 
Ifhatunei (=cadânei, principesei bizantine) provizii şi anume : 
car, oi •. boi, dughie, lapte de iapă, lapte de vacă şi . de oaie". 

r.ln aceste locuri călătoreşti dimineaţa şi seara. Fiecare din 
emirii acestor locuri insoţiau pe Cadână cu corpul său de ar• 
mată până la marginea guvernământului său. din c onsideraţie 

pentru ea ei nu din teamă pentru siguranta ef, fiindcă ţara 
este liniştită". 

,,.Ajunserăm la oraşul numit Baba·Salluc 8). Baba tlre la 
Tătari aceiaşi însemnare ca şi la Berberi ( :;;'tată); numai că ei 
rostesc pe b mai puternic. Se zice că acest Saltuc era un con
templativ sau un ghicitor·; dar se mai spun despre dânsul Ju. 
erori pe care le condamnă legea religioasă. Oraşul Baba-Saltuc 

1) Oare nu s'ar putea <leriva şi numele de C<Tutrakan (Turtu
caia) d"in acelaş cuvânt? 

2) Baba<lagul de azi. 
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este cel din urmă pe care-l stăpânesc Tătarii. Intre el şi tn
cepulul împărăţiei greceşti sunt 18 zile de mers intr'un pustiu 
în i11t1egime lipsit de oameni 1) . Din aceste 18 zile, opt le treci 
fără să găseşti apă. Prin urmare îţi faci proviziuni pentru acest 
ti1np şi le pui în care, in burdufuri mari şi mici. Intrarăm în 
acest deşert în lin1put frigului. Nu avurăm, aşa dar. nevoie de 
multă apă. Tătarii duceau lapte în burdufuri mari, îl amestecau 
cu dughie fiartă şi-l beau: asta le stingea setea pe deplin". 

,,Ne făcurăm pregătirile la Baba-Salluc (Babadag) ca să stră
batem deşertul 2

) . Având nevoie de cai, eu mă dusei la „ Khatuna" 
şi o informai de această chestiune. Aveam obiceiul să o salut 
în fiecare dimineaţă şi seară şi de câte ori i se aduceau ei pro
vizii, îmi trimetea şi mie doi sau trei cai şi berbeci; eu însă 

nu tăiam caii; sclavii şi slugile ce erau cu mine mâncau în to. 
vărăşia Tătarilor, însoţitorii noştri. ln acest chip adunai aproape 
cincizeci de cai. Cadâna îmi dete încă cincisprezece şi porunci 
omului ei, Sarudjah grecul, să aleagă numai cai graşi pentru 
mâncare. Ea îmi zise: nu te teme de nimic; dacă ai nevoie de 
mai mulţi, îţi voiu da". 

Intrarăm în pustiu (stepă I) în mijlocul Junei dhu'Jka'dah. 
Merserăm nouăsprezece zile din ziua când părăsisem pe Sultanul 
până la intrarea în pustiu şi ne-am odihnit cii:ici zile. Merserărn 
apoi in acest pustiu optsprezece zile, diln ineaţa şi seara. Totul 
ne mergea bine, slavă Domnului ! După acest timp sosiră1n la 
fortăreaţa Mahtuly, unde începe ilnpărăţia grecească» . 

,,Iar Grecii, aflând de venirea principesei în ţara lor, trimi
seră la această fortăreată, spre întâmpinarea ei , cu o arn,ată 
numeroasă şi cu multe provizii, pe Cafaly Nicolai, un grec. Sosiră 
de asemenea şi principese şi doici din palatul tatălui ei, din Con
stantinopole". 

„Intre această capitală şi Mahtuly e o depărtare de 22 zile 
de mers, dintre care 16 până la canal 2) ş i 6 de aici până la 
Constantinopole. Plecând dela Mahlulg nzz mai călătoreşti decât 
cu cai şi cu măgari şi părăseşti~ carele din pricina locurilor 
grele şi a munţilor pe care trebue să-i străbaţi". 

1) Adeciî prin stepa din spre l\1are a DoJirogei; 18 zile, aşa cun1 
mergeau ei. .. · • · · 

2) Î\1ai corect ar fi : «stepa» 
3) Canal=Bosporul. 
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lată, însfârşit, şi povestirea călătoriei la întoarce rea dela 
Constantinopole. 

,,Mersei în tovărăşia lui Sar:udjah, care mi arăta consi
ileraţie, ptină ce ajunserăm la marginea ţării Grecilor, unde 
ne lăsaserăm tovarăşii şi carele. Ne urcarăm î~t ele şi in trar(!.m 
în deşert. Sârudjah merse cu noi pdnă la oraşul Baba-Saltuc 
şi rămase acolo trei zile ea oaspe, dllpâ care se întroarse în 
ţara lui. 

,,,Era atunci în mieza! iernei. Eu îmbrăcai trei cojoace şi 
două perechi de pantaloni .• dinte care una dublă. Aveam în pi· 
doare încălţăminte de lână şi pe deasupra o altă pereche de 
pânză de în, dublată şi, în ffn-e, pe deasupra o a treia pereche 
de bor-ghdly, adică de piele de cal blănttă cu piele de lup. I mi 
făceam abluţiunile cu apă caldă lângă foc, dar nu curgea o p·că
tură care să nu fi îngheţat pe dată. Când îmi spălam faţa. apa. 
abia atingându-mi barba, se prefăcea în ghiaţă şi, daeă îmi scu
turam barba, cădea promoroacă. Apa ce-mf picura din nas îngheţa 
pe· mcstăţi. Nu puteam să mă sui singur pe cal din prîcina multor 
vesminte cu care eram acoperit, aşa că tovarăşii me·i erau ne
voiţi să mă urce călare". etc. 

7. După această povestire cititorul va înţelege <le ce arabu.I 
nostru trece cu ochii închişi peste atâtea accidente geografice, 
cum sunt marile . fluvii ce se varsă in Marea Neagră, fără să 
pomenească măcar în treacăt de existenţa şi numele lor. 

Spuneam că lbn Batutah nu şi-a scris singur jurnalul său 
de călătorie, cf l-a dictat unui copist; şi anume l~a dictat din. 
memorie, iar memoria poate fi de multe ori cel mai mare tră
dător. Apoi Arabul a străbătut · stepel e pontice şi Dobrogea iarna. 
,.Era atunci în miezul iernii" scrie el; şi, din propria i mărturi
sire, ne dăm seama cu ce suferinţe a suportat frigul, acest Arab 
deprins cu clima caldă a ţărilor meridionale. !mbrăcat în trei 
cojoace. înc.ât îşi pierduse până .şi uşurinţa mişcărilor corporale, 
înghemuit în carul său cu covergă, mai ales în vecinătatea flu
viilor îngheţate, pe unde Crivăţul suflă mai cu tărie toată amă

răciunea nordului, este evident că el nu mai putea avea cehii 
deschişi asupra aspectelor, de altfel prea uniforme, ale stepei 
îngheţate şi nici interesul treaz de a le observa şi înregistra. 
Numai la popasuri, şi anume aco1o unde fiziceşte se simţia mai 
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liber de asprimea vremii, povestirea lui se înnoadă din nou 
pentru a ne împărtăşi mici amănunte din viata omenească. 

Dar, penţru a explica felul de scriere al lui lbn Batutah, 
trebue să ţinem seama şi de alte consideratii ; mai intervine încă 
şi educatia ş i rasa. Un om al nordului, un reprezentant al unei 
rase oţelite în luptă cu natura, s'ar fi comportat altfel în aceleaşi 
împrejurări ca un Arab trăit în cuptorul de lângă tropic; iar 
când am vorbit în altă parte de geograful Edrisi dela curtea 
regelui Roger al Siciliei, am pomenit acolo un defect al tuturor 
acestor scriitori musulmani, cari par'că nu simt în deajuns nevoia 
de a precisa şi cărora par'că le pluteşte în fata ochilor miraju 
cunoscut sub numele de' ({Fata Morgana». 

8. Totuşi, chiar aşa cum se prezintă povestirea lui lbn 
Batutah, ea tot ne poate dărui câte-va fărâme de adevăr preţios 
asupra împrejurărilor din Dobrogea la începutul sec. XIV şi 

asupra vecinilor noştri de răsărit în acele vremuri. 
Mai întâi vedem că cer.itrul puterii tătăreşti, capitala Sulta

nului, nu se află în imediata noastră apropiere, ci departe încolo 
spre hotarele Asiei, pe la Volga ; iar stepele pontice, cu o popu-
laţie foarte rară de nomazi, erau în stăpân irea unor „emiri", ai 
căror supuşi îşi cre.şteau numeroasele turme de oi şi mai ales 
hl' rgheliile de cai în largul câmpiilor ierboase. Numai pe malul 
olării şi mai ales în Crimeia, vechile cetăţi comerciale, în care rolul 
principal îl jucau Gennvezii creştini, amintiau o viaţă europear.ă• 
Stepe:e îş i aveau privirile întoarse tot spre Asia şi comertul cel 
mai vioi al Mongolilor nomazi, comerţul cu cai, se îndrepta către 
l 1 an şi . India, in afara Europei. 

Ceeace ne surprinde însă în povestirea lui lbn Batutah, 
este situaţia pol itfcă specială a Dobrogei în complexul statelor 
Europei răsăritene la începutul sec. XIV. 

Se spune, anume, în această povestire, că ccoraşul Baba
Saltuc (Babadagul de astă zi) 1

) este cel din urmă pe care fi 
stăpânesc 1'ătarii» ; că 1,lnlre el şi începutul î1.npără/iei greceşti 

sunt 18 zile de 111ers intr'un pustiu in întregime lipsit de oameni. 
Din aceste 18 zile 8 le treci fără să găseşti apă" ; că la miază
zi de acest „pustiu" prin care trebue să înţelegem stepa Do-

1) Unde se află, clupă legendă, şi 1norn1ântul acestui sfânt 
musulman. 
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brogei, se află cetatea bizantină " Mahtuly" dincolo de care se 
ridică muntii (Balcani); şi în fine, că principesa bizantină mă
ritată la Tă.tari, este inlcin1pi1tată in această cetate de autori
tăţile bizantine civile şi militare, precum şi, de. rudele ei, ca re 
o conduc spre Conslânlinapal. 

9) Pentru întelegerea acestor relatiuni• este nevoe să eer
retăm puţin istoria. 

Călătvrille lui lbn Batutrh în orient au loc între ijnÎI 1325-
13,19; iar călătoria prin Dobrogea cade cam prin anii 1334-1335. 

Care erau ln1prejurările politice şi etnografice la Dună

rea de jos in această vreme P 
Pe la 1334-3.5 descălecatul lui Dragoş Vodă din Mara* 

mureş !n Moldova încă nu avusese Joc. Dela 1241 încoace '/.{ol 
dova se a/1a in dependenţă de Tătari, cari făceau adesea in 
eursiuni peste munţi ; iar Ţara Ronulnească prapriu -zi~ă . a 
Basarabi/or, in aceşti ani, se întindea numai până la rduril,~ 
Prahova şi la/on1 ;ţa 1), dfncolo de care, spre Moldova, stăpâ

neau de asemenea Tătarii. Mărturia lui lbn Batutah vine să î, -
tregească aceste isvoare istorice, arătând că şi nordul Dobrogei, 
până prin drfplul gurii Ialon1iţei, era tot sub Tătari, căci 8a
badagul este dat la 1334-35 ca ultimul oraş dinspre miazăzi 

stăpânit de aceştia. 

Părţile răsăritene ale Munteniei, care în titlul lui Mirc.!a apa!' 
~ub denumirea „spre părţile Tătăreşti", au fost eliben. te de 
Tătari, împreună cu Moldova, abia în anul 1345- 46, cârd Lu
dovic cel Mare, rege!~ Ungariei, în unire cu Românii Maramu
reşeni conduşi de Dragoş Vodă şi cu Muntenii conduşi de Ni
colar. Alexandru Basa1·ab, porni acea expeditie, care avu drept 
rezultat întemeierea voevodatului Moldovei pe de o parte, iar pe 
de alta extinderea voevodatului muntean spre răsărit. 

Teritoriul dintre râurile Prahova-Ialomiţa şi Siret se pare 
însă că n'a intrat dela început în directa s tăpânire a Basarabilor 
Munteni. 

El „era socotit ca aparţinând (dela 1345- 46 înco. ct) rr
gatului Ungariei". 

1} llur·1n1reaki-I01·ga, : .Pocum. privit la ist. n ouulnilor, X V, 1.
Vezi ~i D Onciitl: ~rircea cel I3ătr.in, cuvântare come1uorativi11 Uucureşli 
1918, nota 5 p. ·17--18. 
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,,ln 1347 se înfiinţează aci episcopatul catolic de Milcov, 
sub protectoratul Ungadei, ca restaurare a ·fostului episcopat al 
Cumanilor (1228-1241). distrus de Tătari '). ln această parte, 
circa 1nelas regni Ungariae versus Tarfaros 2) era posesiunea 
1,spre părtile Tătăreşti'' din titlul lui Mircea. Aci, tinutul dintre 
gura Ialomiţei ş! Siret, care la 1358 . e arătat ca aparţinând re
gatului Ungariei, se găseşte la J 368 in stăpâni rea Domnului Ţă
rii Româneşti ii), 

itAcest teritoriu a fost unit cu Ţara Românească probabil 
îndată după eliberarea lui de sub Tătari, ca feud unguresc, cum 
el se prezintă şi în titlul lui Mircea, unde e numit împreună cu 
„părţile de peste munţi'\ ca posesiune exterioară, în afară de 
"Tara Ungro-Vlahiei" propriu zisă" i) . .. 

Cum însă Ludovic cel Mare, regele Ungariei, a exercit6t 
oarecare persecuţii împotriva ortodoxilor din regatul său, se pare 
că acesta a fost motivul pentru care voevodul Bogdan din Ma
ramureş îşi părăseşte voevodatul său de peste munţi şi, luând 
în stăpânire i\1oldova, se proclamă Domn independent, in nea
târnare de Unguri. rrobabil că tot atunci şi teritoriul dela N. E. 
de Ialomiţa, denumit mai târziu „spre părţile Tătăreşti", a intrat 
în directa stăpânire a Ţării Româneşti, căci acest teritoriu este 
amintit la 1358, adică cu un an înainte de descălicatul lui Bog
dan-Vodă din Maramureş, ca aparţinând regatului Ungariei, iar 
puţin timp după aceea, la 1368, el apare în posesiunea Domnu
lui Ţării Româneşti. 

Care era starea lucrurilor din Dobrogea în aceeaşi vreme? 
Chestiunea se poate privi dintr'un întreit punct de vedere: 

politic, religios şi etnogra{ic. 
Este clar că populaţia nu era omogenă. Provincia ern. lo

cuită şi de creşti ni şi de 1nusulmani. 
Prezenţa elt:mentului cteştin se dovedeşte dintfo listă a po · 

sesiunilor Patriarhului din Constantinopo '. din anul 1320, în care 

1) Hu..-;-»;irzati - Dens1isec"nt.~ Documente I, 2, 4 ; cf. ihid l, :l02-
107, 429, 622 ' 

2) Jbtd. I, 2, 2·16-217 a. '1374. 
3) lbi<l . 11 2, 144-14.-5::::::X V :l-2. 
4) D. Onci.id: l\1ircea cel Dătrtln, cuvântare comemorativă nota 5 

p. 17-18 Ducureşti 19'18. 
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se pomenesc deaiungul Mării Negre (şi mai ales pe coasta Ca
liacrcî) şi la Dunăre, următoarele castele supuse Patria1hului: 
GeraJiia (=Oişpudac), Cranea (=Ecrene), Cavarna, Caliacra, 
J{ellia sau Lycostoalion (=Ch il•a Dobrogeană, din deltă, nu cea 
din Basarabfa) şi Drislra (=Silistra) 1). Evident că o parte din 
populaţia acestor locuri de lângă ape vorbia greceşte, iar în bî
s-eric.1 Dobrogei se slujia pe atunci greceş1e. La 1340, (adică la 
& ani după că,lă1oria lui lbn Batutah prin aceste locuri şi lt1 5 
ani înainte de expediţia, Ong1ro- Română contra Tătarilor) găslr.1 
la V1cina- -undeva, pe ·aproape de lsa..:cea, ,un episcopat grec, 
3vând 'in frunte pe 1,Sn1eritul l\1itropolit (sic) al Vici11ei şi prea 
cinstit Ma-::arie}). care dă făgăduială că nu-şi va părăsi dieces1 2 ; 

:ar la 1351), Patriarhul din Constantinopole trimite o scrisoare 
câ!re N=colae Alexa ndru Basarab, Domnul Ţării Româneşti, prin 
care-l înştiinţează că cedea?ă rugăminţilor sale şi-l nun1eşte pe 
({ P ea sfinţitul Mitropolit de Vicina, chir lachint», ca arhiereu al 
intiegii lări Româneşti :1) Actşti episcopi de Vicîna păsto ·iau , 

evident, nu numai ţărmul drept al fluviului, aproape de de! 1ă 
ci şi 1ă,mul stâng din fată, cuprinzând Muntenia răsăriteană. Rl!-
1 1ţiile bune între Tătari şi Bizantini în aceaslă vreme, intărite şi 
printi •o căsătorit de care dă mărturie lbn Batutah, t rau de na. 
tură a înlesni această păstorire bizantină pe ambele maluri ale 
lluviului, ce se oflau, până la J 345, încă sub Tătari. Acest epis
copat de Vicina era un episcopat grec de concurenţă, ridicat 
înpotriva scaunului mitropolitan din Silistni, care era acum în 
posesia Ţatilor bulgari 1

); dar dela 1347, când se reînfiintt'ază 

episcopatul catolic de Milcov sub protectoratul Ungariei, el îşi 

avea un rol mult mai însemnat şi anurne actla de a păstori pe 
ortodoxii din ~iou(urile liberate abia de doi ani de sub Tătari şi 
a-i feri de propal!anda catolică, care prindea rădăcini dincoace 
de Carpaţi. Nouă ni se pare că nu e o simplă coincidenJă fap~ 
lui că tocmai în anul 13)9, anul scu(urărel prote.::toratului ungar 

1) M_iklosic11rMuU1»·: Acta Patriar-.hatus Constantinopolîtnni, T, 05; 
Hunni1zald-lo1·ua: Doctun. XIV, 1. 

2) Pentru Luca, episcop ,tle Vicina în aceeaşi epocă, vezi 1:iachy
in.e1-es ed. Bonn ll p. :177, l{iwmuzaki Iorga: Docum. XIV, I. 

3) IIi~1nuzaki-loi•ga: Docum. X.1 V, L 
4) Iorqct: Drepturi naţionale şi politice ale Românilor în Do

brogea. Vezi Analele Dobrogei An. IV No, 1. 
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asupra Moldovei de către Bogdan Voevod- mitropolitul de Vi
cina trece ca arhiereu al Ţării Româneşti, după îns~şi cererea 
Domnului Ţării. Probabil că tot in acest an regiunea denumită 
mai târziu în titlurile lui Mircea „spre părţile tătăreşti" trece şi 
ea in directa stăpânire a Muntenilor, scuturând de asemenea pro
tectoratu] unguresc şi că, din moment ce un episcop dobrogean 
de Vicina e numit Mitropolit al Ţării Româneşti, prin însuşi a
cest fapt s'a pecetluit o mai strânsă legătură între ambele maluri 
ale Dunărei, care a preced_at sau, poate, chiar a .atras după 
sine şi s-tăpânirea politică a părtU nord-vestice dobrogene; poate 
că chiar din acest an, 1359, Domnul Ţării Româneşti stăpânia 
şi teritoriul acestui episcopat din nordul Dobrogei, după c_um 
stăpânia şi regiunea limanelor basarabene, care dela acest Nicolae 
Alexandru Basarab şi - a Juat denumirea de Basarabia. 

Prezenţa elementului grecesc in oraşele de lângă apele Do 
brogei nici nu poate fi pullă la îndoială în urma acestor măr

turii precise ale acelui timp. Dar în această provincie, mai ales 
prin sate. trebue să mai ti locuit şi Români, despre cari avem 
,tâtea dovezi mai vechi, începând încă din sec. Xf. 

An, adunat tntr'un alt studiu 1) unele din aceste dovez', 
arătând că, in anul 1253, căfugărul minorit \Vihelm de Rubruquis, 
că 1ătorind într'Q misiune la Tătarii ce ocupase ă de curând ste~ 
pele Ucrainei, numeşle ţara dela gurile Dunârti spre miază.ii 

„Valah ia1 care este tara lui Asao'', în deosebire de Bulgaria, care 
vine mai spre 'apus; că, în timpul imperiului latin de răsărit 
(1204- 1261). cronicarul france„ Geoffroy de Villehardouin nu 
meşte Balcanii răsăriteni ,,munţii Vlahiej", ,,la mf,ntagoe de la 
Braquie", iar ţara dela nord de aceşti munti „ Vlah ia", 1 Blaquie", 
tară locuită de Vlahi „li Blac del pai::;", şi tot 0 ţara Vlahiei" 
,,terre de Blackye" o numeşte şi cronica anonimă în dialect de 
Valenciennes; că pe la. 1188, Aosbertus, c1·onicarul cruciadei lui 
Frideric Bacbarosa facG deosebire între Dulgaria şi tentoriul de 
„către Dunăre, unde se varsă în Marell şi în care el ştie câ 
„s1ăpânia un oarecare Român Calo-Petro şi fratele său Crasian 
împreună cu supuşii lor Româ!lii"; că Nicetas Che~iates. croni• 

1) Arhiva DoLrogei, VoI, II, 1919: pag. 18 ii urm: Nun1e vechi 
.i!e Dohrogei. 
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carul bizantin, un martor ocular, ştie că la nordul Balcanilor 
locuia o populaţie agricolă de Români, când . afirmă că împă

ratul bizantin, în expeditia contra lor, "dând foc secerişului strâns 
în snopi şi ademenit de vorbele î şelă toare ale Valahilor, cari i 
s'au înfătişat". n'a mai luat nici o măsură coercitivă, ci s'a întors 
înapoi în capitala sa; că în fine unele isvoare bizantine pomenesc 
pe Români în Dobrogea, pe la Anchialos lângă M. Neagră şi 

chiar în sudul Ba!canilor, pe la Vizya, la anii l 095, 1164 şi 1284; 
iar cronicaru! Cinnamus, vorbind de expeditia lui Manuil Corn
nenul în contra Ungurilor la 1166, adaogă că armata bizantină 

care trecu Dunărea prin Dobrogea în Moldova, era alcătuită „mal 
ales dintr'o im ensă mullime de Vlahi, despre cari se zice că 
sunt coloni din Italia". 

La toate aceste mărturii, vom mai adăoga aci o nouă măr
turie de la începutul sec. XIV, care, deşi nu are valoarea izroa
relor directe, oficiale, sau ale unor martori oculari, totuşi J,oate fi 
utilizată şi poate arunca o dâră de lumină asupra chestiunii 
noastre. Aceasta mărtul'Îe o găsim la geograful arab Abulfeda, 
în a cărui operă Tacuyn1 Alboldan (Tabloul sinoptic al ţărilor), 

apar câteva ştiii asupra oraşului Isaccea. lată şi pasagiul (tom 
JJ, partea I, pag. 316, § 21): ,, lsacdji (Sacdji). Uupă Athoual 
48°,37'long şi 50° lat. /sacdji e un oraş din /ara Valahilor {Al. 
Ualacj şi atâ.rnă de Conslantinopole, în al şaptelea climat. E un 
oraş de mărime mijlocie. E aşezat într'o câmpie, aproape de Jocul 
unde Du narea (Thona) se varsă în M. Neagră, nu df parte de 
marginea muntelui Caşca-dagh 2). Isacdji e la aproape 5 zile de
părtare de Ackerman - (Cetatea-Albă), iar între Jsacdji şi Con
stantinopole sunt aproape 20 zile pe uscat Cea mai mare parte 
dintre locuitori profesează islamisn1ul. 

Trei adevăruri putem scoate din acest pasaj. 1) că în Isaccea 

1) Ahulfedil trăestc jntre anii 1273-133'1. Niiscut în Damasc 
ajnnse ·print de Harnai, l'v!arra şi Bariu. S11ltan11l din Cairo i-a oferit 
şi lui titlul ele Sultan. Opera sa ((Geographie el' A.IJoulfeda» f11 t.rarlusă 
in I. Franceză din 1. Arabă ele l.W. Heina11cl si Stanislas Gnvurd. 

2) Prin Caşca-dagh înţelege Carpatii, căci vorlJind în · -altă parte 
de Dunăre (Thona) spne că acest f[uvia străbate un 1nunte Caşca-dagh 
(=munte dificil ! deci Carp:iţii la JJorţile de fier!) c.:ii de~parte ma i 
nwlte oeanitiri de necredincioşi, precum: \'al:1lii, I\fa1ljari, Set J,i şl 
alţii şi că Dunărea (Thona) se vaJ'Să în Marea C:nmeei 111ai la nord de 
oraşul Sacdji din provincia Constaotinopolei. 
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locuesc pe lângă creştini şi musulmani; că Isaccea e un oraş în 
imperiul bizJnfin, de de oare ce atârnă de Constantinopole şi că 

, ţara în care se află se numeşte „ţara Valahilor" 1) . / 

Abulfeda moare în 1331 în vârstă de 58 ani. lnforrnatiile 
sale privesc, prin urmare, împrejurările dela sfârşitul sec. XIII şi 
începutul sec. XIV şi nu contrazic intru nimic datele câştigate 
din alte izvoare istorice. 

Că în Dobrogea, în prima jumătate a sec. XIV. pe lângă 

llomâni şi Greci mai locuiau şi ~lusulmanii (Tătarii), ne-o do· 
vedeşte, pe lângă mărturia despre lsacc~a a lui A.bulfeda, mărturie 
anterioară anului l 831, când moare acest geograf arab, dar şi 

mărturia călătorului [bn Batutah, care, vorbind despre oraşul 

Babadag la anul 1334-35, spune că acesta „este cel din urmă 
pe care-l stăpânesc Tătarii" şi că intre el şi începutul împărăţiei } 
greceşi se întinde o stepă fără apă, în care a călătorit 18 zile 

Aceste două ştiri se coroborează cu mărturia lui Sarnicki 
care afirmă că din cauza deselor incursii ale Tătarilor în 
Po:\olîa, marele principe al Litvaniei, Olgerd, ii bătu pe aceştia 

la gura Nist1ului in anul 1333 (prin urmare 2 ani înainte de 
călătoria lui Jbn Batutah prin Babadag) şi că trei şefi tătari, 
Kadlubeg, Kaizibeg şi Dimitrie se refugiară atunci în Dobrogea 11) 

lată, prin urmare, care era situaţia în Dobrogea în ajunul 
descălecatului Moldovei şi a expansiunei Ţării llomâneşti spre 
gurile Ounărei. E <:Iar. 

Din punct de vedere religios, avem un episcopat grec la 
Vicina, în atârnare de Patriarhul din Constanf!nopole. Acest 
episcopat păstoria nu nun1ai pe creştinii din Dobrogea de nord 
dar şi pe cei de peste Dnnăre, din ţinuturile numite în titlul lui 

1) ccŢara V:.h1hi1or» a lui Ahulfeda nu trebue interpretată in 
sensul că la inceputul sec. XIV Valahii llin Tara nomânească ar fi 
stăpânit Dohrogea politice~te, căci arahul spune că lsaccea at,\rnă ele 
Consta.ntinopole, deci de irnperittl , Bizantin; ci trebue să iaţelegen1 
că Dobrog'ett a fost pe vren1ud stăpânită de Valahi şi că e locuită de 
Valahi. Sensul acestui pasaj, reiuită şi din următoarele rânduri ale 
lui AhulJeda: ((Ternovo este un ot·aş din Ţara Vlahilor, ia al şaptelea 
climat. Oa1nenii ce-1 locuesc sunt necredincioşi şi a.parţi n poporu lui ce 
se 111Pneşte KValac». Se n)ai numesc .şi t<Al-horghal>> 1 Bulg'ari, finlkă 
populaţia oraşului era alcătuită din Români' şi Bulgari . .E o an1intire 
tlin vrernea Asnnestilor. ,·exi şi H.uhruquis: cr Valahi a lui Asan 1J . 

2) Sarnicki: Anna.Ies p. 1't:l4. Con1entariu in Ro1nmer; Goldene 
Horde p. 207. Vezi şi N. Iorga: Chilia şi Cetatea-Albă p. _ 38. 
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Mircea „spre părţile tătăreşti". ln anul 1359, mitropolitul (achint 
din Vicina trece ca Ar-hiereu în Ţara Românească. -Cast~lele: 
Gerania, Cranea, Cavarha, Caliacra şi Chilia dinsprea laturea 
M. Negre erau posesiuni ale Patriarhului din Constantinopol 
L,a Silistra, în afară de castelul pomenit al Patriarhului, era o 
mitropolie bulgărească. 

Din punct de vedere etnografic, nordul Dobrogei se arată 

a fi locuit de o populaţie mixtă: dintre creştini, Ron1ânii, Grecii, 
şi poate şi alţii, iar dintre musulmani, Tătarii, n1ai ales spre 
răsărit, fiind pomeniţi la lsaacea şi Babadag. 

Diu punct de vedere politic, vedem că nordul provinciei 
e stăpânit de Tătari, ca alia/i şi înrudiţi cu Bizantinii>. stepa 
(prin jud. Constaoţa) este descrisă ca fiind mai mult pustie, în 
orice caz cu o populaţie foarte rară; iar mai spre sud, unde 
în curând va apărea Dobrotîci ca despot bizantin, se arai ă a fi 
leritoriu bizantin, cu funcJionari şi armată bizantină. N'am 
putea jndentifica, pentru moment, ce oraş din nordul Balcanilor 
ar corespunde acelui MahtuH. pomenit de lbn Batuta h, unde 
principesa bizantină măritată la Tătari este întâmpinată de auto
rităt!le împăratului din Constantinopol. De la Si!istra spre apu~~ 
se intindea Bulgaria decadenţei de după Asaneşti. 

IJa 13,J5 se petrece un mare eveniment la Dunărea de jos , 
este expediţia ungaro . română în potriva Tătarilor. ln acest an 
îşi ia fiintl voevodatul Moldovei lui Dfagoş-Vodă Maramureşanu l; 
iar ţinutul dela răsărit şi miază noapte de râurile P.rahova şi 

lalon1iţa sunt liberate de Tătari şi încorporate de Ţara ~omâ· 
nească, probabil ca feud unguresc. La 1359, 1Vloldova ajunge 
independentă1 sub 'B::>gdan„voevod ; i'Auntenia i ntră în stăpânirea 
directă a ţinutului numit mai c1poi r.Spre părţile tătăreşti\ iar 
Dobrogea, după alungarea Tătarilor peste Nf. tl'u, pierde l egătura 
cu aceştia, fie politică, fie etnică ş•. prin numirea. mitropolitului 
de Vicina ca Arhiereu al Ţării Române$ti )3 1359 intră în legă

turi rnai strânse cu acea'51.ta, nu numai religioase, dar, pe cât se 
pare, şi politice. Sudul Dobrogei, stăpânit de Bizantini1 este în
credinţat puţin mai târziu guvernării lui Oob:otici1 în calitate 
de despot btzantin şi rudă a î111 păratulu i din Constantinopol. 

C· BRATES(U 
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lJN I\LT ftBPiîf l"ff\Llf\N Lf\ NOI IN TI\RF\: 
' 

DOMENICO ZRNELLI 51 RELAŢl~NEA 5A DIN 1841 

1. Spunem „ un alt ul", de oarece şi înainte şi după 
Zanelli, nenumăraţi au fost misionarii catolici cari au 
stat în ţara noastră ( ori au cunoscut-o doar în trecere), 
ca apoi să publice impresiunile călătoriei lor. 

Omiţând epoca mai veche şi adresându-ne biblio
grafiei veacului al XV[1I-lea, vom întâlni, intr'adevăr, patru 
abaţi italieni cari, după părăsirea ţării Româneşti, au lăsat 
asupra ei scrieri demne de toată atenţiunea .... a..ceştia sânt: 
RaicevicJi, care în 1 782 tipări o serie de nOsservazioni" 
asupra ţării româneşti (1) ; Lionardo Panzini, fost pre
ceptor al fiilor lui Alexandru lpsilante, tot în a doua jum. 
a acelui secol (2) ; Do1nenico Sestini, chemat de lpsilanti 
în acelaş scop„ dar îndemnat spre ţara noastră şi de pre
ocupările lui de botanist şi numismat-autor a câtorva 
jurnale de călătorie dela Constantinopol la Viena prin; 
Bucureşti şi Transilvania; (3) în fine acel BoscovicJi care 
străbătând Moldova întâmplător, în 1762, lăsă poate cea 
mai vie şi mai interesantă relaţiune de călătorie, fără a 

t) O se1nnalează N. Io,,ga in «riistoire cles O.oumai11s et de leur 
civilisation)) Paris, 1920, 1-a e<l. pag·. 218. Cft,. şi Dora D'Isfria 
O.i..,ista orientale, l<'irenze, 1868. 

· 2) Cfr. Nino Cortese, La Valacchia cli1rante il principato di A. Ip-
silanti' iu L'Etu·opa 01·ientaie-Ron1a, H, '1922, No. 3, pg. ·159 S7!;· 

3) Cft'. N. Iorga, în Arhiva Soc. Ştiinţifice şi Literare ~.laşii} lV, 
pg. 571 ur.m, R, Oi·tiz, Per la storia ecc. pg. 128-t42 cu respectiva 
bibliografie. 
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putea întrece însă pe Del C1iia,·o, pus· în condiţiuni cu 
totul speciale. (1 ) 

Raicevich1 Boscovich, Panzini caşi Sestini - au fost 
abaţi-deci preoţi. Dar preoţi caşi Metastasio ori ... Da 
Ponte: abatele italian din epoca arcadică e ceva cu totul 
specia], aşa că ne dăm seama din capul locului do ce 
scopul ori mai mne zis prilejul călătoriei lor prin me
leagurile noastre ~'au fost chestiunile religioase. 

Odată cu secolul XfX·lea, lucrurile se schimbă: O,ân
duirea aşe~ămintelor catolice din Moldova-Valahia a fos( 
un punct constant în programul de activitate orientală a 
Vaticanului. 

Iată de ce preoţii catolici trimişi la noi după 1800 
au un scop precis, strict religios : să studieze starea de 
_spirit a ortodoxilor „schismatici '' şi să refere asupra po
sibilităţilor de conversiune la catolicism a Românilor. 

In acest s.cop a stat la noi abatele Zanelli despre 
care ne ocupăm aci* cercetându-ne ţara în lung şi în 
lat, dela Galaţi la Bucureştit dela Giurgiu la Orşova ; 
în acelaş scop ne-a visitat în două rânduri călugărul do
minican Vincen!o Vannutelli, dedicând o serie întreagă 
de scrieri în legătură cu ortodoxismul .nostru (2) ; . cu a
celeaşi intenţii vor fi venit la noi atâţia alţi călugări şi 
preoţi catolici, de cari însă nu ne putem ocupa, de oarece 
nu toţi au scris ori au publicat impresiunile lor de călă· 
torie în aşa fel ca ele să constitue documente culturale 
de oarecare însemnătate, fie pentru istoria noastră din 
veacul trecut, fie penrru reconstituirea legătutilor dintre 
Italia şi România. 

Un ziar de călătorie propriu zis, nici DQ'l'nenico Za
nelli nu-l are. In schimb, a publicat o serie de note luate 
la faţa locului. 

Aceste note au apărut într'o revistă ilustrată din 

1) Pentru JJoscovieh apud lorga şi Ortiz, op. cit. 
2) Un bogat rezumat din relat iile călătoriei lui Vanutelli p1·in Mol

dova, a dat Dott. M. A. Silvest1·i în «Romania». Roma, iI, 1921 No. 22-:3 şi Ul. 1922 No. l . O dare de seamă asupra acestor articole, vezi 
ln < Viaţa, .Ro,na,ieasca~ XIV, 1922, No. 5, pg. 303. 
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Roma în 1841 -42 : ,,L'Album, giorn,ale letterario e di 
Belle-Arti" (1)-un fel de 1.1 magazin ic englezesc, cu vă
dite încJjoări catolice şi pu3ă sub direcţiunea unui Gio
vanni de Â 'r?gelis. 

Cele lrei articole, care constitue relaţiunea, au apărut 
în trei fascicole. consecutive; Ia al 'doilea se vede incisi
unea pe aramă. care reprezintă Mitropolia din Bucureşti. 

Inainte de-a tt'ece să înşirăm datele pe care ni le 
transmite Zanelli cu privire Ia Valahia în 1840, vom spune 
câte-va cuvinte despre autor- acele puţine cuvinte pe care 
le poţi consacra unui oarecare abate, lipsit de „biografie 
oficială" , 

Din acel „mare magum" de erudiţiune eclesiastică 
ce este Dicţiona1·ul lui Mo,·oni 2) aflăm că Zanelli era 
de loc din Crem0na şi că tocmai pela 1840> când pu
blică articolele asupra Valahiei, ajunsese în mare trecere 
la Curtea Vaticană, desfăşurând o intensă activitate de 
publicist şi de orator sacru. 

Scrierile sale sânt dedicate mai ales educaţiei publice 
şi propagandei catolice în Orient. Opera sa cea mai tai· 
nică pare a fi istoricul Bibliotecei Vaticane, publicat la 
Roma în 1857 (3); iar în legătură cu ce ne interesează 
pe noi, vom aminti că după 1840, Zanelli ajunse director 
al gazetei romane I l giornale di Roma, în care, tocmai 
la acea dată, vedem apărând o serie de articole relative 
la Români-şi despre care ne vom ocupa în altă parte. 
Tot în. această ordine. de idei, articolele închinate nouă 
vor căpăta un deosebit relief, aflând că ZaneUi se spe
cializase în proble.ma orientala ; tot lui i se datoreşte un 
lung articol asupra instrucţiei publice din Grecia, publicat 
în acelaş Albu1n djn 1844 (fasc. 37). 

2) După această sumară introducere credem mai 
nimerit ca orice să reproducem notele abatelui Zanelli, 
transcriindu· le în întregime acolo unde pasagiile ni se 

1) .An, VHI, Fasc. 38 pg. 296 sg; fasc. 4'1 'pg. 32t sg; fasc. 50, 
pg. n94 sg. . 

2) Venezia, 1849 sg. în 102 volume. Pentru 7.anelh cfr. Vol. 12 
140; 32-100; passim,. 

3) La Biblioteca Vaticană dalla sua origine fino al presente, storia 
scritta da Domenico Zanelli. Roma ·1857. 
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p~l' mai suggestive şi dând si1nplul lor conţinut acolo 
unde autorul repetă lucruri ştiute de la alţi călători ita
lieni aateriori. Pentru mai mare exactitate vom menţine 
distribuţia materiei, aşa cum o aflăm în original. 

a) Ştiri istorice. 

După ce declară categoric că Moldova şi Valahia nu·s 
decât părţi din vechea Dacie, amint()şte campaniile lui 
Traian şi colonizarea provinciei. 

„Iar ca f!''!-Onunient al stăz1ân,irei romane î1i aceste 
părţi există 9 încă urmele unui pod, pe care lmpă
ratul Traian puse să·l sidească lângă Sever·in de-a 
c,urmezişul IJunărei; multe medalii găsite pe ici pe 
colo 2) Şi limba actualme1ite vorbită, · care are multe 
asemănări cu cea latină,- după cum vom explica mai 
târziu 3). 

Pentru moment ajunge să amintesc că poporu!, dând 
bună.ziua ori primind-o, obişnueşte să spună frater (sic) 
şi Zara ronianesca, (ţara romană [sic]), se numeşte de 
obicei această ţară". 

Trecând 1a năvălirile Barbarilor, şi la a~ezările Hu· 
nilor lui Atila prin Dacia, riscă o părere pare-se per
sonală în chestia aşezării Slavlor : 

„Din veacul al şaptelea până intr'al noulea, Dacia 
fu ocupată de Bu1gari şi de Slavi, subt cari, după părerea 
unora1 ţara fu chemată Valachia, poate din cauză că 
romanii erau cunoscuţi doar cu numele de Vlacchi. Dar 
de oarece această părere n'are fundament istoric şi de 

1) După cum vom \•edea, Zunelli făcu drumul dela Giurgiu la 
Orşova, pe Dunăr~. Nu-i lipseau deci mijloacele de investigaţie directă. 

2) Vesti găsite în relaţiunile abatelui Sestini, fost la noi cu scopul 
de a colecţiona mon-e1,i romnue. Vezi iu Viaggio,. per la Valachia Ttan~ 
silva1iia, Ungh~l'ia (i?to a Viena, h'ireuzc, 1815 f'-lli lVTagberi. ' 

3) Recunoscând latinitai.ea limbei noastre, Z.i.nelli reia o ,,eche 
tradiţie a tuturor italieuilor cari s'au ocupat de noi, dela Boscovich, 
Sestini şi Oel Chiaro, până la. Umaniştii diu ~ec. XV! de tipul 8. E, 
Piccoio,nini. In acest sens, cf. tnteresantul articol al lui R Sa,bbadini, 
Qµan<lo fu ricouosciuta la latinita del rumeno, in Atenee Rom.a Firen2e 
XV„UI, 1915, No. 196-6 pg. 83 sg. 
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oarece încă eu mult .înainte incetase stăpânirea romană, 
se pare că alte popoare s'au suprapus mai înainte ca 
Dacia să fi luat actualul nume de Valacchia - . 

Ajuns la sec. XIll-lea, aminteşte legenda fondării 
Principatelor prin vitejia a <rdoi căpitani slavi» Raddo 
Negro şi Bogdan -şi trece să inşire toate luptele dintre 
Turci, Unguri, Valachi şi Moldoveni-până în sec. XVII-lea. 
Reţinem insă simpatia cu care vorbeşte de Mihai~ Viteaaul1) 

pe care-l numeşte ntto1no di elevati sensi" şi generalis
sim al Impăratului Rudolf II·Iea : 

„Aşa a putitt Valacchia să respire rter 1nai liber 
dar puţină vre1ne, căci liberatorul săit, Principele 
Mihai, stăpânit de ambiţia de· a itiii la ţara sa şi 
Moldova-fu ucis în 1601 de un călăit al lui Basta, 
general din oastea împărătească. Jalnică este soarta 
itnei ţări, alunei cân<!, e osândită de destin1..tl cel pro
tivnic, să cadă din ttoit în. stâpânirea celui ce fusese 
isgonit prin sil·inţe desnădăidttite ! Şi aşa a fost soarta 
Val.acchiei care se văzit nevC>ită să plătească apoi itn 
tribut şi mai mare". 

Al\.minteşte apoi celelalte încercări de emancipare de 
sub jugul turcesc - in special · aceia a lui Michne (sic) -
introducerea principilor fanarioţi-( cu respectivele înţepă
turi la adresa Grecilor pe cari .nu-i poate suferi-bine în
ţeles -din cauze religioas~)- şi spune că dela 1714 _la 
1796, Valahii au ucis 13 priaţi fanarioţi, nemai putând 
indura asuprirea lor. · Apoi : 

„ Cel dintâi grec trfnies să cârmu,iască Valachi a 
în c.alitate de _ Voevod, a fost Nicolo Mavrocordato il 
Nerone della , Valacchia. Dânsul era feciorul lui 
Alexandru, al acelui oni prea înţelept şi care fiind 
înv4ţat m.ar'? într.' ale ştiinţei, pe care-o învăţase la 
Vniversitătile din , Pavia şi din Padova-a fost ·al . , 
doilea inteipret pe lângă Po_arta Otomană, - slujbă ocu:-
pată mai înainte de eătre un renegat european ... f' ' 

~ 1) 'Din a.cest· punct d·e ve_dere, izvoarele lui Za.nelli nu p'ot fi 
opere ca. a.ceia- a. lui :Spo,itoni , în -ca.re ~Iiha.i este ponegrit cu intenţia 
de-a face plăcere lui Ba.s'ta. 
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Pomeneşte în fine şi de protectoratul Rusiei-de
mascând adevă_ratele intenţii ale Ţarilor de-a pune stăpâ
nire pe Principate şi dă puţine date asupra stării de 
Jucruii dintre 1834 - 40. 

b) Bucureştii pela 1848. 

· Al doilea articol începe cu o serie de date geogra
fice asupra Ţării Române~ti in mare parte luate din 
scrierile cunoscutului geograf italian Adriano Balbi. Aşa, 
spune că suprafaţa e de 21.600 mile pătrate; sunt 22 oraşe, 
15 târguri şi 3560 de sate ~care în derinitiv nu-s decât 
nişte păcătoase cocioabe de scânduri în · mijlocul unor 
şesuri întinse, părăgini te · de cele mai multe ori". 'Frece 
apoi la descrierea capitalei pe . care o locuise şi asupra 
căreia dă date cât se poate de interesante. Iată de ce 
vom reproduce în extenso această parte·: 

,,Numele de Bucarest, înseamnă oraş al plăcerii ... 
Fu zidit de urmaşii lui Raddo-Negro, aşa că nu-i or8ş 
vechiu. Se afJă într'un şes deschis şi frumos, pe malurile 
lJunibovitzei, râu însemnat pentru peştele cel bun şi 
p,entru dulceaţa apei sale, cum spune proverbul populai' 
c·e se aude în gura locuitorilor: Ditmbovitza apa duce 
(sic) : ci ne (sic) -bee, non se adduce (sic) adică „ Dum- . 
boviza acqua dolce: chi la beve, non piu si diparte" 
(Pi· 321). 

„ Oraşul Bucarest are aspect de sat mare ; pe ici 
pe colo, casel'e sunt despă1-ţite îtit1·e ele priti grăditii 
nesfârşite. Luând ca model acest oraş, poţi fixa limita 
dintre oraşele orientale şi cele occidentale ; de oarece 
Bucureştiul are ceva şi din priniele şi din secundele; 
a1·e cam 6000 de case zidite pe unde·a apucat fieca1·e, 
fără nici o sistemă, in aşa hal că, alături de un 
frumos ·palat vezi o maghe1·niţă de scândiiri; iar din 
această cauză oraşul ia uii aspect puţin satisfăcător". 

. ,, Dintre edificiile publice, predomină asupra celorlalte 
Palatul locuii de .Principele doninito1·, p~la.t ce-a fost 
re(ăcut pe ruinele· celui ars în 1803 ; apoi Tu1·tiul de 
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foc, pe a cărui culme stă zi şi noapte un paznic ca ,să 
scruteze oraşul. dând de veste când s'ar aprinde vre·o 
casă; apoi Biserica Melropolitană aşezată pe un deal, 
de unde privirea se roteşte în chip plăcut peste oraşul 
din vale şi peste o câmpie întinsă şi lipsită in cea 
mai mare parte de vegetaţie. Biserica are o înfăţi
şare elegantă, iar pe acoperiş se văd trei turle frumoase 
şi o cupolă-toate acoperite cu metal vopsit în verde; 
are apoi trei navate, dar destul de strâmte şi prea în
cărcate cu zorzoane; · pridvorul este elegant şi a fost 
de curând zugrăvit a fresco; dar acele picturi satisfac 
prea puţin privirea. 

1n · arară de catedrală, Bucureştiul are alte 60 de 
biserici care sunt zidite toate după acelaş tip architectonic 
şi au toate, alături, casele în care stau preoţii. Există şi 
o biserică protestantă, o sinagogă şi o biserică catolică 
care stă sub imediata protecţie a Consulatului aus· 
triac. Alte clădiri de oarecare importa.ntă în Bucureşti 
mai sunt: Spitalitl fondat în 1835 de Doamna Bran
covana (sic) in care pot încăpea la 60 de bolnavi; Casa 
în care stă Consulul Austriei, Ca'inera representanţilor 
şi ~olegiul Sfintei Sava (sic). De altfel, unde te 'ntorci, 
zăreşti dărâmături de bordee, date la pământ din porunca 
ocârmuirei ca in locul lor să se zidească palate mai .ară
toase. Totuşi, ~unele cartiere sunt elegante, străzile bine 
pavate, având case încăpătoare şi prăvălii care expun, · 
în ferestre frumos gătite, tot felul de mărfuri aduse 
niai ales din Rusia. Există şi un· bazar unde se văd 
dughene bine aşezate şi care noaptea sânt închise cu 
obloane de fier. · , 

Uliţa principală a acestui oraş este cea a „pago
nomochi"-ilor în care-· mai ales în zilele de sărbătoare
vezi o mare mişcare de caleşti cât se poate de luxoase 
şi pe care boerii din Bucureşti, amatori de un lux 
ca1·e p1·ea adesea trece de puterile (or, 1) le ad,.tc din 

·., 

1) Luxul boerimei ~ noastre ~ devenit proverbial pentru toti 
italienii cari!s'au ocupat de noi. Pe l,\ngă rornanul lui G. p.,.at'i ~(ccAr
mando») cfr. articolul nostru «Tmnniasio şi Romanii» în rev. ROMA (Ill 
1923 No. 1-2 pg. ·J.1). . 

• 
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Germania ori dela Petrograd. Celelalte străzi, în geneiial, 
sunt murdare, fără de caldarâm; şiroaie de apă infectă 
şi mocirloasă curg pe ele, in vreme ce altele sunt aco
perite la mijloc cu scânduri groase şi lungi pe .subt care 
se scurge apa, prin nişte canale înguste şi care de· opo
trivă scot un miros că-ţi vine să verşi şi maţele din tine. 

„ Pieţele sunt puţinr, iar cele ce există-par lipsite 
<le orice pitoresc; pe ,una din ele se va ridica î1i c1u,râ1id 
o statuie de mar,noră a lui l{isselef, drept semn de 
recunoştinţă pentru numeroasele binefaceri pe care acest 
viteaz general rus le·a adus Valacchiei câtă vreme a 
câ,r,muit-o în numele Rusiei. Hotelitrile din Bucitreşti 
sunt taverne păcătoase şi în care călătorul se găseşte 
destul de prost De cnţi ---va ani s>a deschis acolo un ho~ 
tei elegant, condus de un frances, unde găseşti odăi 
-comode şi curate şi un tratament convenabil: acest local 
serveşte şi de Oasino. Cafenelele, afară de câteva, în 
care găseşti ziare şj biliard, sânt de moda turcească : 
toate fnegrite de fumul ce, neîntrerupt, iese din sutele de 
lulele p-e care le vezi de- a una în mâna muştei iilor şi 
cari, ca nişte automate, stau toată ziulica pe băncile cele 
unsuroase ale cafenelei. Există u1i teatru mic de tot 
pentru Omnedia ne1nţească şi un altitl pe1itru Comedia 
ft<.ttnţJesă, ditpă care Valacchii se dau î1i vânt, dat fiind . 
cit f?d:ucatia lo,· este complecta1ne1ite franceză. Locurile 
de lntâlnire în zHele de sărbătoare sânt: Che,·estrevo 
(sic) care se · află cam la o milă afară din oraş şi unde 
nu se văd decât boeri şi it1ide nu se aude altă limbă 
t1,fa,·ă âe cea fr.anţusească; apoi-grădina care se află 
lâp.~ă Dumbovi.tsa, unde sunt şi locuri de făcitt baie, 
li~r taxe murdare; aci, în fiecare Duminecă, plătind la 
in.trare câti·va gologani, locuitorii pot petrece, ascultând 
o, musică militară, dansând ori dându-se în căluşei. 
1n aceste dpuă grădini vei găsi foarte mult lux; toţi 
su1it 111nbrăcaţi după 1noda eu,·opeană ; se vede mare 
risipă de bani în livrelele slugilor1 în rochiile femeilor 
şi ftJ hamurile cailor. Nespus de multe sunt caleştile 
boereşti ca şi trăsurile pusa la dispoziţia oricui vrea 
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să se ft1losească. de ele. Bucureştii are o populaţi~ ()e 
75.000 locuitori 1), dar nu mi-a fost dat să văd un cer
şetor de meserie; lumea nevoiaşe este prost îmbrăcată şi 
flămândă. Există câteva aşeeănii·nte de binefacere, printre 
cari două spitale: _cel amintit, condus de un medic ita
lian numit Issato (sic) şi cel al n1ilitarilor. Pentru in
str•ucţia publică, în afară de Colegiul Sfintei Sava, zis 
curent şi ,,Liceul"-există şi câteva pe·nsion(l,te p'tivate, 
şcolile lancastriene, o b·ibliotecă cu 7000 volume, un 
Mueeu de Ştii·nţe Natu,rale şi un Seminar pentru in
struire a tineretului bisericesc • 

... Oraşul Bucarest e foarte comercial; acolo îşi au 
reşedinţa Consulii Puterilor streine; sub actualul Prin
cipe, Buc·ureştiul se face din ce in ce mai frumos, aşa 
încât n'or să treacă prea mulţi ani şi va fi unul din 
oraşele cele mai i1nportanle din O·tienf''. 

c) Alta oraşe din Muntenia 

Trece să se ocupe in special de Braila, pe care-l 
consideră drept cel mai acti.v port al ţării; spune că in 
1828 fusese asediat şi prădat de Ruşi ; in genere, ii face 
impresia unui oraş cât se poate de sărăcăcios: "Toate 
casele sunt de lemn, i<i'.r bisericile la ·fel; cea mai mare 
din toate e a Sf. Nicolai, zidită in mijlocul unei pieţe, de 
actualul Impărat al Ruşilor, faţă de care, preoţii greco
scnismatici au cea mai mare veneraţiei. . 

. Despre Te·tgo1J-itsch vorbeşte foarte puţin şi constată 
că decăzuse complect dela strămutarea reşedinţei do1n
neşti; Craiova o socoteşte aşezată la poalele n1unţilor, 
lipsită de orice interes. Despre Giu1tgiu iată ce insen1-
nează; "In acest oraş nu se vede nimica ce-ar putea 
merita atenţia călătorului; e·u a1n stat acolo trei zile (pe 
care câte zile oiu, avea n.'am să le uit) ca să aştept va
porul „Pannonia" cu, care m'am dus până la Orşova."'. 
Nu omite apoi să refere dis poziţia tratatului din 1834, 

1) In text se ceteşte settacinqiie ·inil~; evidentă g-reşeală de tipar. 
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prin care Turcia era obligată să dărâme întăriturile din 
Giurgiµ) .. 

. ,, . . d) Climă, sol, produse. etc: . 
~. 
· Vorbind mar întâi de frigul şi căldura · excesivă, de 

crivăţul ce bântuie la începutul iernei şi aduce zăpada, 
Abatele spune· că în timpul iernei . frig'ul se menţine intre 
10-15 grade sub zero, în vreme ce vara-căldura atinge 
22, deşi noaptea e totdeauna friguroasă. ,,Aerul e să
nătos, din . care .cauză bolile sunt puţine; <;ele mai . obiş
nuite sunt frigurile intermitente şi cele nbiliose". In ce 
priveşte numărul locuitorilor, dă citra de 2 milioane şi 
spune că din 1837 populaţia a crescut cu 200.060. 

, ,,Cu toate acestea, Moldova este cu muli mai po
pulată, ţinând seamă de suprafaţă." Se ocupă apoi de 
sol şi de floră- amint~nd grânele cultivate, copacii mai 
des întâlniţi, ; spune că sarea este unicul produs al sub
solului; dă o listă de animalele domestice cele mai nu
meroase precum şi a celor de vânat; nu omite nici păsă
rile de curte şi •de vânat, lăcustele care sunt ruina grânelor 
şi tâ~ţarii de. pe malul Dunărei pe cari-i socoteşte drept 
chinul bieţilor Valachi. Din această parte, reproducem ur
mătoarele rânduri referitoare la berze: 

• Printre păsări, deţin primul loc berzele, pe care le 
vezi făcându-şi cuibul pe toate casele, atât sunt de nu
meroase,; acolo sunt socotite drept păsări aducătoare de 
noroc, astfel că nim~ni nu le atinge•. 

e) Forma de guvernământ 

In baza tratatului din 1834, încheiat între Turcia şi 
Rusia, Muntenia se guvErna· pela 1840 ici mod con
stituţional, având un prinţ autohton, ales de o adunare 
naţională, compusă din 50 boieri de rangul l·iu, din 60 
de al 11· lea rang, din doi episcopi diocesiani şi din doi 
deputaţi de fiecare judeţ, plus din delegaţii oraşelor. 

OspodQroş-ul (sic) care, pe când se află Zanelli la . . . ' 
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noi, era Alexandru Ghica, conducea ţara sfătuit de-o 
Adunare în care intrau prelaţii şi boerii; dă, cu amănunte 
modul cum era înjghebată această adunare). 

f) Legisla ţii 

Deşi imperfectă faţă de legislaţia occidentală, Zanelli 
constată că cea ro.mâoească se perfecţionase mult ~ în 
1818 se promulgase Codul căruia i s'au adus necontenite 
modificări; legile civile fuseseră deduse din Pandecte şi 
din Codul Napoleon ; Codul de Comerţ era pur şi sim-plu 
tradus după cel francez . Urmează o dată importantă de 
lei islaţie penală : 

„ De câtă m·eme doraneşte P·-rincipele Alexandt·u 
Gh,ika, nimeni n'a 1nai fost osd'i1,dit la moarte; de aci 
unii au voit să deducă cum că în Valachia pedeapsa cu 
moat·tea ar fi fost abolită ; de fapt, aceasta ptovine din 
faptul că pedeapsa capitală, pronunţată contra unor anu
miţi delicvenţi, s'a schimbat Io tochisoarea pe viaţă ori 
în munca silnică"-

Se găseau închisori la Bucureşti, Giurgiu şi Craiova; 
crime se făceau puţine, tâlhării aproape de Joc -aceasta 
datorită străduinţelor depuse de Kiseleff ca să civilizeze 
pe Români. 

g) Prinţul Alexandru Ghika , . 

Fusese educat în Germania şi Franţa ; om cât se 
poate de cumsecade ; î~i iubia mult supuşii, lucrând pen
tru binele lor ;a înfiinţat la Bucureşti multe şcoli lanca
striene, un spital, o casă pentru lehuze şi o alta pentru 
prostituate. Apoi: 

"Iubitor al Literelor şi Artelor, îndeamnă şi protejează 
pe cei ce le cultt'vă ; pe ·unii artişti îi ţin,e pe cliellu
iala sa in străinătate, pentru ca a.co_lo să înveţe Artele 
şi meşteşugurile şi pe1itru ca in urmă, cu ele învăţate 
să fie de folos naţiei" . 

1n altă ordine de idei, acuză pe Ghica de se·rvilism 
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iaţă de Ţarul Rusiei .~Şi- afirmă că el er.a lipsit de fina 
prevedere a Prinţului Moldovei (Mihail Sturza) decât care 
era şi mai sărac. 

h) Adminisf raţii . şi I Finantele 

Dă următoarea st~tistică: 18 districte, 22 oraşe; 15 
târguri, 36b0 sate. Se ocupă. apoi de conducerea jude
ţelor, plăşî1or şi comunelor. Relativ la con'siliul municipal 
spune că se compunea. -din cetăţeni cari -trebuiau să fie 
posesori a cel puţin unui 'imobil it:i valoare de 2800 franci; 
erau numiţi de o co,misie alcătuită din nobili şi din pro
prietari a cel puţin unui imobil în valoare- de 800 fr. In 
privinţa finanţelor, dă o -listă a impozitelor din care se 
adunau veniturile anuale ale Statului : sistemul censitar 
este cât se poate de .lămurit expus în aceste note ale 
abatelui italian. Cu această oca·zie dă 'o serie de daţe . 
statistice; astfel: ocnele de sare produceau circa 12.000.000 
oei pe an1 din care ajungeau 4.000 OOO pentru nevoile 
interne. Pentru importul obiectelor din afară se plătia 
un 3°/o· 

»Cu chipul acesta Statul avu în 1827 un venit de 
14,633,118 piastre iar în 1840, de 19.500.000; . care 
sumă serveşte să se plătească tributul anual de 1,400 .. 000 

• I 

piaştri Marelui Sultan şi să se acopere cheltuelile naţiunei, 
care acun1a sunt totdeauna mai n1ici ca venitul; cu chipul 
acesta, ne mai _existând nici o dator1e publică, faţă cu 
atâtea rele indurate, în fiecare an rămâne un plus intre~ 
buinţat la înf i·ttmuseţarea Capitalei ş,/, Za execittarea 
lttcrărilor de obştească folosinţă". 

- • 1 f 

i) MiHţia naţtonată 

Intreaga oştire numără 5000 soldaţi cu 4 regimente 
de infanterie şi 1 de cavalerie. Un regiment are două ba
talioane-4 companii, fiecare cu 100 soldaţi, un căpitanţ 
doi locotenenţi ~i un ofiţer (sic). ~olcla unui soldat; 8 
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piastre pe lună în afară de întreţinere; solda, ·efiţerµlui: 
7. ducaţi de aur ; a căpitanul~i 15 ; a maiorului 30 ; a 
colonelului 60; a . generalului (care era şi ministru de 
război) 100. 

Fiecare comună era obligată să furnizeze un număr 
dat de oameni pe cari-i angaja ori îi lua cu sila-plă· 
tind însă o de~păgubire după eei 6 ani de serviciu militar; 
iar familia celui luat în oştire nu plătea, d!ri. 

lmbrăcămi-ntea soldafilor e aproape î?itocmai ca şi 
a Ruşilor, ia·r comenzile ce se· obişnuesc la muştru, sânt 
şi ele o simplc1, prescurtare ,a limbei t'1J,Se". 

Alte trupe, în afară de cele „de linie": garda civică ; 
g1·ăniceri pe ft·ontiera austriacă ; un cordon ·sanitar cu , 
~57 staţii, fiecare având 2 soldaţi şi 6 ţărani. 

j) Instrucţia publicJ, limba şi literatura. 

r. Ea e răspândită peste tot ; orice sat mare ate. o 
şcoală pentru invăţat a ceti, a scrie şi a socoti, susţinută 
cu cheltuiala comunei. Bucureştiul are 4 şcoala publice, 
foarte multe private, atât pentru băeţi cât şi pentru fete ; 
există apoi Liceul, zis şi Academie, care e frecuentat de 
500 şcolari, învăţând aci gramatica limbai valahe, limba 
francesă, greaca modernă şi veche, geografia, istoria, 
matematica, filosofia, iar unii învaţă şi drepta), primind 
diplomă. Totuşi eu, care am vi:ritat această şcoală, "1iU 

pot :;pune decât că, este foarte rău condusă: îm.i aduc 
încă a·1ninte nenumăratele şi prosolanele greşeli făcute la 
ortografia franceză de cel mai bun şcolar, care frecventa 
cea di-n urmă clasă. 'Pinerii, cari vor să·şi complecteze 
studiile, trec la celebrele Universităţi din Germania şi .la 
Paris,· câfi-va sunt triniişi acolo pe cheltueala .9uve1·
nului. Şi la Craiova este un Colegiu cu oarecare renume 

Spre laudaadevărului, voiu spune apo·i că dragostea. 
de învăţătură se răspândeşte i-n această ţară şi ţi-e 1nai 
mare dragul să vezi Jărani vâ;rstnici, îmbrăcaţi în dimie 
groasă, venind dela .şcoa(ă cu cărtile q.târnq.te de gât 
cu o s f oricică, 1 
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„Limba valachilor ·e săracă şi necioplită, cu toate 
acestea seamănă cu latina, cu greaca şi cu germana; 
iar de nu m'ar opri îngustimea spaţiului, mi-ar face plă
cere să reproduc aci câteva cuvin te ce seamănă cu 
italiana ... Deja s'au şi făcut câteva tradu ceri; unele crame 
ale lui Victor Hugo, c~ teva rom~ne ale lui Valter·,Scott, 
şi ,werther, al lui Gothe (sic) au şi fost astre.I traduse 
în valahă; un oat·ecar.e Vaccaresco a tradus poesi.ile luf 
Lamartine şi câteva părţi din ' ,,Călătoria tn Orient" a 
aceluiaş . O societate de doamne din Jasşy - · capitala 
Moldovei,-unde se vorbeşte tot Jimba valachă, s'a apucat 
să traducă operele lui George Sand: oh l ce 1nare câştig, 
va .avea naţia valaccă de pe urma acelor opere, atâta de 
ireligioase şi de imorale l La Bucureşti se publică şi un 
ziar in limba val.-alte două in Jassy; dar, până tn pre
zent. mulţi oameni sunt nevoiţi să se abţină dela publi
carea scrierilor din cauza marilor cheltueli cu tip~ritul: 
la· Bucureşti există o tipografie, dar mai tot timpul lu
crează la cărţi greceşti. 

,>Nici artele frumoase n'au fost uitate: câte un 
tânăr a arătat vocaţiune pentru ele ; dar tn zadar ar fi 
căutat vre-o călăuză în patria sa, unde nu se vede nici 
un tablou, nici o statue, fie chiar şi tle artişti de rând. 
Insăşi bisericile nu prezintă decât mici icoane, care nu 
se deosebesc intru nimic de cele zise de şcoală. greacă I) ... 
Principele Domnitor, care iubeşte artele superioare, s'a 
gândit să trimită pe câţi-va tineri cari-au arătat înclinare, 
în oraşele pe unde există modele faimoase şi maeştri de 
valoare ; iar eu ştiu că· pe cheltu iala sa a trimis p e 
J.{igulich (sic} la Pa'ris şi pe un oarecare 101nmaso 
Constanzin ta ltonia 2; , astft!I că aceşti tineri vor putea 
răspândi cultura artelor acolo unde niciodată n'au ma, 
existat". 

1) Pictura bizantină. 
2) Intre 1845-1850 lucra la Roma şi Gheorghe Tdtti.1·esm, despre 

care vom găsi prilejul să ne ocupăm în curând. 
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k) Relfgia şi moravurile. 

Valahii fiind ortodoxi-cuJtul lorl fireşte, trebue să 
fie •grosolan, lipsit de scopuri n:orale şi · plin de super· 
stiţii:i,. Ţarul Rusiei făcea mari eforturi ca să treacă drept 
proteguitctrul clerului moldo-valah; preoţimea - chiar şi 
călugării, - i se par ruşinos de ignoranţi şi cu · aplecări 
spre desfrâu. Vorbeşte apoi de organizarea administrativă 
a clerului : Sinod, Episcopi, Mitropolit (zice că acesta 
avea un venit de 20.000 ducaţi de aur pentru sine şi 
7&00 pentru distribuit la ·săraci). Peoţii de rând (f. i papas 'J) 

cum le zice Zanel!i) sânt blamaţi pentru spiritul lor ma· . 
terialist; dă apoi câteva date şi asupra mănăstirilor în
chinate. 

Cât priveşte moravurile, le consideră ln genere de
pravate: aproape nici nu există simţul pudoarei, nici la 
boier nici la ţăran: · 

„ Aşa că vo1•l>ind, 1·oşesc, dar spun adevă1-ul : în 
această ţară p'rostituţia e peste tot şi aş ofensa ade· 
vărata. p,udoare intrând în amă'liunte as,up1·a aces
tui punct. 

In oraşe, de-a lu'ngul râurilor, locul de scăldat este 
albia râului însuşi; acolo, bd1·baţi şi femei (şi nu nu
mai cele din papor!) se scaldă în acelaş timp, la de· 
părta1·e de câţiva paşi unii de alţii. La Bţţ,cureşti 
adesea se întâmplă ca, trecând pod,urile, să vezi băr
baţi înotâ'lid goi, în faţa l,umii, pe sub ferestrele 
caselor. 

,, Băeţi destul de mă'l'icei, în deobşte ţ.iga'lii, des
puiaţi pe deaîntregu,l, aleargă în u1·1na. trecătorilor, 
cerâ·nd de pomană. Oh! 'l'l'3f er·icit acel popor care t1·ă
eşte într'o religie . neputincioasă să-l facă moral! 

J) Clase sociale, firea, îmbrăcămintea etc. 

Inf re clasa boerească şi ţărani vede lipsa clasei 
negustoreşti şi o explică prin aceia că mai toţi comer
cianţii erau streini. Explică sensul cuvântului boiardo (lat. 
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miles) şi dă detalii asupra celor 4 ranguri boereşti 
(mijloace pentru a putea deveni · boier, privilegii, obli
gaţii etc). 

„ Boieri~ surd exces,i'v de avizi după lux; le place 
să aibă multe livrele frumoase şi mare risipă de bogăţie 
în jurul caleştfi ; aşa că între ei e veşnic un fel de în
trecere-isprăvită în c~le din urmă prin sărăcirea şi că
derea lor în mizerie". 

ln schimb ţăranii zac în cea mai neagră mizerie ; a· 
rată sistemul de muncă adoptat . pe atunci în Muntenia 
(dijma) şi insistă asupra ignoranţei şi a superstiţiilor sale 
religiGase. Când omoară un şarpe, îl atârnă de copac ... 
ca să nu învie de nouă ori ; berzele pentru el sunt păsări 
sfinte; este oacheş la faţă, înalt şi bine făcut, semeţ la 
privire, cu apucături grosolane ; mănâncă prost şi bea 
mult spirt ( craquit, cum botează Zanelli rachiul). Româ· 
nului îi place ni unea, se 1nulţumeşţe cu foarte puţin 
şi-i scump la vorbă. Descrie apoi destul de exact îm
brăcămintea ţăranilor şi a ţ,ărancelor 1) de care vorbeşte 
cu vădită simpatfe -nepierzând iasă nici un prilej, în care 
să nu înţepe îngâmfarea şi tirania boierimei grecizate, p~ . 
care-o cunoştea de foarte aproape. 

m) Ţiganii. 

De Ţigani- consideraţi drept robi - s'au ocupat mult 
istoricii italieni, dela Muratori ( care-i consideră de ori
gină ... românească) până la F·rancesco _Predari . ş. a. 
Iată dece Zanelli nu omite nici el să dea o serie de date, 
căci pe atunci, vorbindu se de Ţigani se refereau cu tfJţii 
în special la Ţiganii din Principatele dunărene. Spune 
deci că erau la 1840, 250.000 Ţigani în Valachia şi Mol
dova; îi ştie semnalaţi acolo încă din 1417 şi spune că 
erau încă osândiţi la o sclavie ruşinoasă. Aminteşte di· 
feritele feluri de ţigani robi (aurari, ursa.ri, lin,gurari 

1) Compară această descriere cu cea găsită în Il Costunie (vol. 
IIIJ publicat tot atunci.de Abatele Lodouico ll'lenin. Cf. art. nostru «Ro
mânii priviţi din Italia» în sec. XIX-iea în rev. «Ro,na» (II, 1922 No. 
3 pag. 3199), 



etc) şi se scandalizează de brutalitatea năravurilor lor. 
Termină, rugând pe Dumnezeu să dea zile Principelui 
Ghika, care·şi propunea să desrobească pe ţigani, tre
cându-i în rândurile sătenilor români. 

n) Agricultura. 

Solul fdnd foarte roditor, abundă în tot felul · de ce
reale pe care le enumeră; relevă lipsa de braţe, din care 
cauză· părţi întinse din ţară za.ceau necultivate. Insistă 
asupra recoltei grâului şi a diverselor varietăţi de oi, dând 
detalii asupra lânurilor ro1nâneşti . 

.,, Valacchia ar avea . nevoie de-o colonie agricolă şi 
Principele actual avea de gând s'o şi aducă; dar mai 
degrabă ca orice, ar putea să facă agric.ultori din nume
roşii sclavi ţigani. De 10 ani încoace agricultura s'a îm
bunătăţit foarte mult, de oarece sulul produce îndoit de 
cât înainte" . 

o) Comerţul. 

Valahii fac 11.'egoţ cu grâne, p1e1, ceară şi lână, 
mai ales prin porturile · Brăila şi Galaţi, unde se1nnalează 
mari deposite de grâu, atât naţionale cât şi streine. Ma· 
joritateu negustorilor erau greci, nemţi şi italietii. La 
Brăila - unde Zanelli a fost găzduit de consulu,l aif.Striac 
Sgardelli,-în afară de acesta, mai există un co·nsul 
frances, iinul piemontez şi unul englez. 

„ Galats este mereu cercetat de un mare număr de 
năvi; se socotesc până la 400 pe fiecare an, încărcând 
lână, grâne şi lemnărie de construcţie. Ceara valachă 
are mare trecere în portul 1 riestului şi e atât de a
bundentă încât pe fiecare an se pune în comerţ 400.000 
kgr". 

Dă apoi o listă cu preţul lânurilor româneşti: cea 
ţigae se vindea cu 4 piaştri şi 12 parale oca; ţurcana 
-cu 2 piaştri şi 16 parale; cea „stagoH (sic) cu 3 pi
aştri şi 4 parale. Sarea costă, pe loc, 1 piastru oca. 
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Monetă nu se bate, cj circulă monetete st.reine; de aceea 
dă o tabelă cu valute, raportRtă la cele româneşti şi italiene. 

,, Comerţul valah merge din ce în ce progresând, da
torită navigaţiei cu aburi pe DUJnăre, care navigaţie 
ar fi perfectă, dacă bastimentele ar putea urca cataractele 
ce se întâlnesc de la Scaladova 1) la Nei"·Orşova. S'a 
făcut. proiectul unui canal, dar întreprinderea e uriaşă : 
pentru moment se construeşte în lungul fluviului o şosea 
comod~. ln Valachia dr1~murile ţ:tp'i·oape nu se cunosc : 
străba:ţ1 acele întinse şesuri pe unde dă Dllmnezeu ; carete 
sunt uşoare şi, cu toate astea, trase de câteva pel'echi 
de boi. Poştalioanele în schimb, sunt făcute într'un chip 
foarte ciudat : constau · dintr'un fel de car, încheiat în 
cuie de lemn, ca vai de lume·; la tot pasul crezi că ·Se 
tot desface ; roţile n'au cercuri de fier; o mână de paie 
serveşte de aşternut, pe care stai, mai bjne zis te culci, 
de oarece nu-i cu putinţă să te ţii drept iu acea goană 
nebună. Trăsurica e atât de îngustă, că .cu greu încape 
ît ea un călător cu tot calabalâcul lui; totuşi e trasă 
de 4 cai toarte frumoşi, cari aleargă ca nişte zmei, fiind 
mereu îmboldiţi cu lovituri de biciuşcă de către surugiul 
cel cu plete lungi, cu căciulă şi cu haină albă de lână ; 
lui puţin îi pasă dacă sare Yre-o roată ori se rupe alt·· 
ceva la căruţă~ poţi tu ţipa cât vrei, că el cu al său bine, 

' bine, te duce aşa până la poşta următoare. Primejdie 
mare totuşi nu·i, de oarece carul, zis carl'outche (sic) e 
atâta de scund, în cât chiar dacă se răstoarnă ori dacă 
se frânge, nu te poţi stâlci căzând; cel mult dacă ai ne· 
plăcerea să te trezeşti pe jos-cât eşti de lung-J.ntr' o 
băl toacă ori într' o claje cu fân". 

p) Statistică 

,rDistricte 18. Oraşe 22. Sate 3560. Biserici 3757. 
Mănă~tiri 162. Case, în 1837, au fost 339,322; în 1840, 
340,500. 

1) Cladova. 
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Cai 202,0 J 5, boi şi vaci 643150:1. 0Jle şi caprele în 
1783 au fost: 4,000,000, iar în 1839: 1,432,000. 

Populaţia: în 183-Z: 1,751,18~; In 1839: 1,950,00, şi 
care se compune din: 1,935,000 greco-schismatici; 6200 
catolico-latini şi 5000 evrei, Jar restul protestanţi. 

Miliţie de linie: 5000 soldaţi; · 500 penti:u cordonul 
sanitar. · 

Venitul public, in 1767 a fost de 2,175,000 piastre; 
în 1782 a fost de 3,550.001..,; în 1837 de 14,824,195; tn 
1839 de 17,494,000, iar in 1840 de 19,500,000. 

Cheltueli publice: tributul nnual la Poartă 1.400;000; 
apanagiul H.lspodarului 700,000; în 1~40 cheltuelile au 
fost mai mici decât veniturile". 

r) Apendice: Starea Moldovei 

Relaţiunea Abatelui Zanelli se încheie cu o serie de 
date relative la Principatul moldovean şi care privesc 
epoca lui Mihai Sturza. Pr' n Moldova Zanelli n1a fost; 
iată de ce strecoară erori ca acea referitoare la geogra
fia ţării; crede că hotarul dintre Muntenia şi Moldova 
este format de Dunăre l 

Suprafaţa Moldovei spune că este dE; 2671 mile pătr. 
de 281/ 2 la grad, cu o populaţie de 1 milion, deci (în 
proporţie) mai mare decât a Munteniei. Arru.ntcşte foarte 
succint evenimentele istorice şi dă o serie de ştiri con~ 
temporane: erau 13 judeţe, 7 oraşe, (Iaşu,l îl spune oraş 
mai frumos şi mai bogat, deşi mai mic decât Bucureştiul). 
In Iaşi exista un teatru francez, un liceu, o Societate 
de Ştiinţe şi de Litere, două colegii şi multe alte şcoli, 
mai bine Of ganizate decât cele miinteneşti. 

„Poporul moldovean e mai bine educat decât cel 
valah şi nu·mără mulţi literaţi distinşi. Din cauza po
pulaţiei mai mare decât a Munteniei, ţinând tn seamă su
prafaţa, agricultura e mult cultivată acolo, şi mari can· 
tităţi de grâu sunt trimise in străinătate. Şi păstoritul 
formează o ramură de industrie mai preductivă decât în 
Valahia, căci în 1880 s'au calculat 560,000 cai, 360,000 (?) 
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&60,000 (sic) boi şi vaci şi 1,500,000 oi. Principele Dom
nitor are mult spirit de industrie şi negoţ : este foarte 
bogat şi din -an în an îmbunătăţeşte starea ţării sale, în 
care se numără ca populaţie 1,0 l 0,000 gre,co-schismatici; 
40,000 catolici; 50,000 evrei. Tributul anual pe care 
Moldova tI plăteşte Porţii este de 740,000 piastre, iar ve
nitul public de circa 10,000,000". 

ALEX ANDRU fl\ARCU 

'Rom,a, MQtrtie 1923 

www.ziuaconstanta .ro 



MOARTEA PĂCII 

r 

Un s·eniu nou; divin prin bunătate 
Veni să'mpartă lumilor cuvântul: 
S' a sguduit din temelii pământul 
Şi-altarele s'au prăbuşit surpate. 

Şi; albă 'Pacea, fluturând vestmântul 
In mersul ei, prin peşteri si palate, 
Sădi surdsu'n piepturi sfâşiate 
Şi-avânt sădi; dorit de fu avântul. 

'Părea eternă; neştiind suspinul ... 
Dar mai puternic decât ea,-dest(nul 
Simţind că leg·ea-i crudă stă să cadă. 

Cu'n g·est suprem înfipse'n cale-i spinµl. 
Păg·ânii ,iei schimbă în corbi de pradă 
Şi-i năpusti spre sânu- i de :răpadă. 

rr 
Şi; sfdşiat vestmdntul ei căzu .... 
Măriţii oc~i şi 'nchise'n g·rea tăcer:_e. 
Iar sact·u-i trup-ca pruncul în cadere-
0 cruce albă pe pământ făcu. 

Dar noul sâng·e, sdnge veşnic cere .... 
Şi-atât de. plin de patimi omul ju, 
C adânc fior pe Crist îl străbătu 
Simţind din nou pe bu:re vechea fiere. 
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Jar sn8. din· sUivi, Cel ~e:. ct potntt utgia, 
Deslăntuind din ochii lui mdnia • In ochii cari o clipă-l umiliră.-

Sfruntă pe rdnd şi lutul si vecia, 
De sânge-şi şterse haina ae por.firă, 
Şi•apoi zdmbi. Iar corbii croncăniră. 

III 

'Destin. barbar, sub biciul tău de foc, 
A1i geme lutul omenesc. se frdnge, 
Văzdnd cu groa~ă'n Ceruri cum se stdnge 
Si cei din tttnid rază de tttWoe . • 

'Ie buctlrrt Şf ff prt!djtnâ ia răsJtJ.nge 
Cdt poţi mai HiitU al ttilie·i lale' Joe: 
Să nu rămână pe pămdnt un loc 
Ne'fM.ttgăfit Şi nt~lrtJptt de sdttg~. 

Dar tremllrâ. Căci; et1nd înt,·'utt tdtziit, 
InţelegdHd dmara lor m:enite. 
Ei, însisi ei, ce-au rds de omenire, • • 

Sătui de ittdtd Jale si 1fusliu 
S-vdtlittd din ocffi stdnteî d! făsit>fâUYe
Cumpli/ii corbi te- or sf dşia de viu. 

A· /V\AHDRU 
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BOV~Bmll Dlll Plfllld'HES 

VOVAGE A CONSTANTINOPLE. 
f'AX 

L'lîALU; •. ~A SlCILb! f;T L.A ORl:Cf; 
RijTQUR 

p~r lij f{\er NoJr. la R.o\,lmelie, (ij 5 -e~sarahJe russ.e, 
les provinces danu bie,nnes, 

la Hongrie, l'Autriche et la 'Prusse 
&D !\tar, J uin, I uillet et AoM ls, a 

(Tome deuxieme) 
p~~,l\ 485~ 

4,utgruI, după gum ,µ-at~ şi titlul <.f.rţii, f11Q0 o. călitQri~ ~ C@s~ 
tantinopole în vara anului 1853. J:,a ÎQl;lpOiar~. dă pa Mari!a Nea~ră şi 
pe Dunăre, spre inin1a Europei. Cât tixnp oălătoreşte pe Marea noas
tr ~. mJki ar~ pri{~j ~~ sş cQnvitţii -Q~l'W că ~uţ0el~ v_ţlchi al acesteia 
- ~~0,s--,-a_r ţreb\ti ~il înlocuiiţ&că p.Q c~l ooai p.OU-=Ji~~ll,·,-·~~~df 
Mare fiind capricioastJ C1ittt. mi t>iai e nici una alt<,5 şi fQarle dqrnică 
i» qţCWf~•i, . 

O c.Qn.sţa.ta.re i'lorăşi vredajl}i de lu;1.r~"ar;p,int~ q o).mlll'var~ -ll~~ 
torului că apel!l a,cestei ~ări sunt mai dulci, «e. cea tn.ai (}idee din totJJe 
mă.-ile.o şi explicaţia o găselfte autorul în faptul oă e o n1,re ioehisă. 
şi o.îi Prim~ete '!J! rq~~ p.ijt,.i~r d~ nuvii pu,ţarnintt lt:ib~ta.r~ t.i~ Prin 
aceste două caractere: că e închisă şi c.l {\r~ l\p&J.~ io.dulc\tt\, Mat~a 
noastră a,r {i, mai degrabă un lac. · 

Drumţil pe Maiie tine tot pe lângă coastă , la inoe.put. 
S4 dăm aqt~ţtluţ QUvfq1,t\\,l dţti o:iom~nt\1.1 elo.d µ 1p1r J~ ~ 

Bakanii: 

,.lrl"lnte,a -"~,sţrJ, ln de.pirta{et ia~~P si -şe iulte. B.alaar>i'i,. 
pe tiri Ţ1,uc.ii Ji nume_ş~ Emin-Dagh. Sµot mut1lti &em«-s .ai 
celor vechi. 13.i. s«s.part Rwmelia de Bu)gftri1, saJJ, .c1 .să Ac.·atQlr· 
cem la nu,mir·ile ve~hi, TrPcia de M<!eijia :lnierluarl. Atât Ri\)m~ 
lia cât şi B1,\1gari" apartin Turciei. hlc.T\J c.-1re !lţ poate t)iflf V.Ch 
dea .şi ch1.pl ruinlle, dţşpopU:l1re1 şi mla.erla ,cestor .tinut1.t1f, _. 
nenQr,oc~ i"~vltabUâ a 1dministrat(u.nU otomane (p. a•9). 
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· Balcanii comunică cu Alpii prin munţii dinarici (Adrius mons), 
pe ca:ri Romanii ii numiau Alpii Dinarici, aşa după cum ntimiau 
Alpii Iulieni şirul Balcanilor. toţi aceşti munti, cărora li se pot 
adăof'i şi Apeninii, nu fac, de fapt, decât un singur lanţ. Bal
canii au fost martorii multor·fapte de arme şi or să mai fie. de 

' bunt *amă, - în ei fiind a_devăratul zid de apărare al Cons-
tanti~~P~},~lui. Coasta, pe lângă care plutim, e verde, destul de 
păduroasă;-<Iar nu se observă pe dânsa nici case, nici locuitori. 
nici turme. 

Trecem de capul EmericlJ (Emineh). lată·ne înaintea ora
şului Misery, sau Misvti, sau Mesembria -, căci toate oraşele 
de prin partea Jocului au câte trei şi patru nume. Balcanii se 
arată· mai lămurit p. (350) ...•. Trecem pe lârigă un orăşel, a 
cărui nume nu l,am putut afla dela nimeni. Alături e un golf, 
poate cel numit Hidjah· Varni. Am lăsat în urmă Rumelia şi 

Balcanii şi acum plutim dealungul coaste bulgare, care pare mai 
puţin sălbatecă decât cea a Traciei"' . 

• Trecem, în sfârşit, pe lângă şi . prin Varna, care, cu redu
tele şi îotăriturile ei, cu mulţime de moschei, încadrată întreagă 
într'un vast cerc de coline, apare, celui ce vine de pe Mare, ca 
un oraş foarte frumos. (p. 353 -54) . 

.... La ora patru capul Coladria, sau Colagriah (Caliacra), 
apare înaintea noastră ca o faleză sau un zid alb. Acest cap e 
acoperit de ruini urii1şe, care v~rbesc de o populaţiune astăzi 
neexistentă. Un ofiţer de pe vas pretinde că prin locurile astea 
ar fi nişte subterane, în care ar putea. încăpea până la trei mii 
de oameni. Nu ne poate spune nimene ce ruini sunt acestea. al 
căror aspect e infr'adevăr măreţ". 

„Călătorii, cari au străbătat locurile astea, spun că ele sunt 
dintre- cele mai bogate în vâcat şi că la fiece pas poţi împuşca 
iepuri. mistreti. oorbi, căprioare, etc." 

„ Trecem, iarăşi, pe lângă mai multe cap uri, dintre care unul 
e străjuit de un turn. Acî au fost pe v.remuri oraşe mari. dar 
in · locul lor, azi, nu se mai văd - şi încă depărtate unul de 
altul - decât nişte sate înconj'urate de singurătate, - tristă 

conSecinţă a unei proaste administratiuni (p. 354-55). • 
Vine seara cu furtună puternică, care face ca a doua zi vasul 

să s;e gas,asd în largul mării : ,, Vântul ne,.a împins la larg; 
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nu se vede nicăirea uscatul ; avem ·ta dreapta Sebastopolul. unul 
din puternicele oraşe ale Rusiei ... Nu ştiuJa ce ' distanţă ne-om 
fi apropiat de el în timpul nopţii. dar trebuie să fi fost mare, 
odată ce nu puteam zări încă uscatul. 

:. lată.ne în curând în: dreptul · lui Kaslow sau Eupatoria 
alt!dată numit Cherson şi despre care sse spune că ar ·fi fost 
rezidit de Mithridate Eupator. lată o origină · nobilă ! 

Astăzi e un port mic; având dela trei până la patru mii de 
locuitori .şi e li~sit de ziduri (356). Odesa ne este în faţă ; o 
lăsăm însă şi o luăm la stânga. spre Bocea· di Soulineh sau 
Sulina. una d.in gurile Dunărei. Vântul. care· ne'mpinsese la 
dreapta, ne duce · acum la stânga. ·Oee Dumneieu s'o ţie tot aşa. 
ca să putem trece bara Dunărei..... · 

Pe măsură ce ne apropiem de Soulineh, încep să se arăte. 

dincolo de bară, o mulţime de catarge, mici de tot la'nceput şi 

dispărând înnapoia valurilor. Din moment in moment aceste ca
ta(ge se măresc şi. - dintr'un tufiş, 'cum păreau la'nceput. -
acum apar ca o pădure uri_aşă. Aceste catarge sunt dela vreo 
trei sute de vase, care · stau acolo de câteva săptămâni1 nepu
tând trece această bară peticuloasă. Cinci sau şase brick-uri, 
gabare şi goelete sunt la o mică distanţă de noi. Două din ele, 
chiar pe unde trecem noi, au fost înghiţite de valuri chiar azi 
noapte. 

Pe un catarg, căruia nu i se mai zăreşte decât · extremi
tatea, mai pâlpâe încă, o flacără: ai zice că-i un cadavru ne·n
gropat de-abinelea şi · care s'ar ruga încă. Locul acesta e un ade. 
vărat cimitir. Şi'n adevăr că această trecere o poţi asemănă cu 
aceea a lumii celeilalte. (pag. 357). Nu-s singurul care observ 
aceasta şi-s sigur cJ nu numai unul din noi îi va păstra amin
tirea. 

După ce ne liniştirăm puţin, începurăm vorba fiecare şi, cum 
trebuia să găsim pe cineva de v ină, găsirăm vinovaţi· pe Ruşi, 
cari, după c~m se spunea. însărcinaţi cu întreţinerea canaluf ui. -
se ·lăsaseră de ·grija aceasta de când se începuseră preparativele 
pentru războiu. Ţarul vedea în bara aceasta un mijloc de apă· 
rare şi o garanţie· a omn fotpenţii sare. Dealmintrelea marele nu
măr de vase naufragiate ad făcuse ca toate ziarele să vestească 
cum că Ruşii - · într'adins ca să 'nchidă trecerea aceasta, - seu-
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fund:ş§eri il:tit9.ţ1 Vi1S~. fir:~şte. ci şi ti ~pnţrib~is~ri Ja ~ ,ea:J.la, 
ne'ngrijjpt\l~§ţ 4e i{ltfţtifn~reJ ţan1l.1tl»f1 ...,,. dat $~ v~d~~ ,At ,de 
coAo ,~J, ş,,.şt, v~i;e, ~rt; effl\J qe ;\e. ţ\lfllrt.u tJri.lOf l ~ se ~\14 

fundaseră singure. 
ln~-otu-l cy '.pc@(lll, :aj\ltapd.u-1ţţ şi 4,eiYflll), n~ m'1 ve.oi lnima 

la }QJ. V tşuJ pi-i. 'ilf:§1ul Qe ş~Jid, are mt1Ş;i111\r Îi pijtQr11i,.i li flH-te 
cufundă decât ~\ţ l~.Pte p((!aare şi jQfîlitate.. $~ 4l <IJ.'Dmul Ja ~i· 
pqfi, M 4etşfij,şqf;ă pArizţle,. h~bim ~ur,u1tu.1, oil.l~iduind şi-l pvtcm 
tn;~e. l,d~r,nîci ilŞtţpt~re. I O ~ll.<Jµijtijfi fl~ sp,u1f el ne·am 
înpgf.ll191U;. 4Jf! t~ricir~ pq,j 4e.~ât \Hl Et(lrp d~ VA~· 

Ş.,e gj ~h\.'!f şţ mai m\ll.t şi se.'nţiq~ pânze pest, Pini.e. Oir1 
reyşJ~v~ 4~ qaţ~ ,~~~ţii q Jnnaintlrn. cţ~î arept, .,,.... 4~r ce. f.ll@· 
intare l Timp de o oră, cu toată 9µţer~~ v,aporţlqr ş.i iu tUi\te 
că vj'nţul n~ e-~ă m ajuţQf, 1f~m ta"pt Q §P..tă de p".Şi. l_nţr'adţvăr 
o f.}ră. 4ţ, ţ1f!li[lişte şi 1~t~pţ~re cQîn~it<>-~,! J?~r:i;ă vi4 înţ~ ec~l 
cat3rg ~I youiil. din vaş,ele. o~µfr~gî~le: e 1.cJ. vfeQ 5.0 .cJ~ paş.i ÎJHI, 
intea f\q{tŞţri ; <;l~ 1.-~m nut~a tri!_qe măc'-r CU vrQO d®4 ze(:i 9~ 
m~tJi, b,r~ a,r fi tr~t.Jti.\. iuotre@ no"str~, car~ curcJ {Q,n~ul lnn~~ 
intţ~ ne-anQntă. cj este APi <h~ştµb};, n'~y~m, cj~<;i, (,le tr~ut !t,c$t. 
vrqQ ş~ptţ ze.~i de r:netrl, Câş,tigâm treizec_i... ne ,ţ.r~4~tn illlVitţ\, ... 
Oţ~aJă. vântµ!, c.~re ne er4 p~Hă a~l.Jm in aj\,ltor, sţ 4<>moleş.tţ., 
apoi i~cţp,e să bată cantir~r. Cu tQiţi pu.terei v~porHor. i~tă-,;Qţ 
duşi, tn câteva minute, cu o leghe Îll urmă. (p. 358). 

I n f~lul atesta V'4$J!I îece{lrcj <;\fi şa.ş~ o,ri Pâ.~ă pQţlte ţfece 
bara blestem~tJ, c~re-!'tlnus,ţ'n loc timp de, dQQăspr.~;;t;.fe Q~ I).e 
acum vasul intră pţ Qura S\llî{l~i. (p, i59....-:6J) 

CA.PIŢO~ui L:XI 

SULINA.. FltO:tA.. OOMERCIA..LA. 8.A..S4,RA..IIA.. 

Odat~ birij ,tre~ută, înaintăm ln s~s pe fluviu. Sulina ~ una 
din Cţ[e ş,Q.se guri ale Ounărei ş.î ~ste, duAă c'1t se şpune, ce~ Iî\~Î 

bună dîfl toite. V& 'încntpuiţî ~e,o fi cp celţlaJte I 
.Ajupgem Ia t~rguşor-ul Souli~eh, S~li.n.am şau Sulina, ţlţ„ 

etc t că a.re atâtea oume, câte g9r:i are Dunăcea, Acest or~şeJ ne . 
viile la dre~p,ta: să nu se piardă din vedere ~ă ·urC.âm în ~q.s1,1l 
fJuvhilui şi cj ţăi·mu.1 stijng d~vipe eel d.rept pentru. no.î. Sulina 
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tace pâr~ din Basarablă ruseast:ă. leiri-Fal, alt orăşel din fala 
Sufinel. ă~attine turciei. 

N~ oprim o tlipl îtitre aceste dqul tâtguşoit~e şi atlu"1e 
ttag~rn la tttal la acestâ din urmă, leni F âl. cate nu ·eohstă deeât 
dintr'o stradă inntizândti se de-aîungul Dunlitel, care nu pâre să 
aibli, ahH, măi fflti1t de o j11mitat~ de km. l~ţime. Cat ţine dru
mul ac~sta. cheîliti de lemh ifltf,\/ât~şest mereu fluvlut Pe Ji1a. 
ll!l ttelăliilt, rusesc. tasdie sunt dt!t,ătta te una de alta. ptubabil 
tffVf te·ama tie inc~ndii. Coperişurile lor silnt date cu roşu (363). 

· ş, ţie un tărm .şi pc altul, ttiotile de vânt domîtiă casele; 
dar şi· cheiuri şi case şi tnorh fotul d'i.spare după o pâdute de 
cbtarge ~ aşa corn n'âm mai v~iut decât pe tamisa. Sute 
de vase, toate de un tohaj puternic. purtând· diferite pavlli
ot1he şi t'eptezetttând mtitte naţiuni, ..,__ se't1Hhd in~ltuite într'o 
linie dliblă ·ât~t de lungă, c~ nu-i pu·tetn zări capitul. Te ptin
deă mHa să veti echipagUfe atelea neferrtite, care se uitau după 
noi ·cn braţele inrtucîşatei considerâncJ posîbllit~H!a noasttt de 
mişcat~ demnă de invîdie De douâ luni d! zHe toat~ ate~te 
ohf etau reţihute acolo, c~a mâi mare parie dift ele ftîrttl fh. 
circate cu grâne. Câteva dintr'ânsele fuseseră descĂrcat~ thî'1r ; 
tbfilşi, funesht bat! se titficase până intr'atâtâ, încîH nu putuseră 
tt~e nh:i des~ărta~~ Faptbl -ac~sta era o adev!t~ti netltltotlre 
şt p'e·nttu câp'îtat1i şî pentriJ armatori -, prectltfl şî perîtrti n1ut
tlrrtffe care a~leptau s6sfr'ea corâbiilor cu grâru!. ca sl p6ată 
face făt'â însuflcienfei recoltei. lată ce poate ilduce răsboiul, -fie 
el îtl expectativă numai (3$3). 

ln ~hd acesta plutim tirrit, de tre1 sferturi de oti ptintre li
niile duble ale· a~estei flote pe care ai fi putut-o luă drept tlih~ . . . 
bte!e sau e~adra celor morţi. Nimic nu n1i s'ă· părul vreotlată 
itnbrâ~at tn mai mate tristeţe detât aceste vase moarte. eu ethi~ 
paglile b.;Jr fmtil:>ile, - căror~, pe deasuprâ, nu credelittt sl firai 
âiu"g să h! văd sf'âtşitti! ;, şirtll Joi' avea mai mult de o teghe 
ltth"fime. 

Cinel· ffu\liut hi 'Uhet, îrlsflrşit, iati;;rie intre două nufibri 
j<Jtt!;e, acoperite cu trestie şi'nlînt!rtdu-se cât vezi cu ochii, fătă 
arbori şi fafă tase. Aici fluviul nu·i mai lat decAt tamisa fi nu 
la~I sit se bhnueascj indeâjUtts. de aci inttuinte. că est~ regele 
fluviilor Europei; dar trebue să ne amintim că nu•i decât o 
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şesime din apa lui, fiindcă, după cum am spus, are nu mai 
puţin de şase guri. E de crezut că toate, în vremurile vechi, 
n'ar fi fost decât una, asemănătoare celor ale Americii, fluvii 
care şi ele, la rândul . Jor, îşi vor vedea apele descrescând şi 

înmulţindu-li-se gurile de vărsare (363)". 
"Plutireâ aceasta pe apă dulce ne-a vindecat toţi bolnavii 

şi, deşi în. multe locuri Dunărea nu-i mai puţin periculoasă din 
multe puncte de vedere decât Marea . Neagră, - totuşi, departe 
de toată lumea gândul de a se mai teme acum". (p. 864-367). 

După ce se face o transbordare, autorul continuă : plecăm 
mai departe. O vorbă a căpitannlui mă nelinişti însă : se temea 
să nu fi plecat din Galati vaporul cu care trebuia să plec spre 
Viena şi , aceasta, din cauza întârzierii .noastre cu transbordarea. 
Aceasta m'ar fi pus în situatiunea tristă de a rămânea Ia Galaţi 
timp de o săptămână, închis în . incinta carantinei, ceea ce nu 
poate distra pe nimeni. Din cauza aceasta . eram foarte nerăb

dător să ajung. Vasul nostru e excelent în ceeace priveşte soli
ditatea: a, dovedit-o, de altfe.l, în deajuns· zilele trecute; dar _e 
departe de a avea· viteza acelora care m'au dus până la Cons
tantinopole. 

~untem, cred,. în · 29 Iulie (căci am pierdut mersul zilelor). 
Ţânta~ii, despre cari ni· se spusese că au să ne chinuească mult, 
nu ne-au supărat de loc. Pe lângă noi trece Steam-boat-ul 
Cignnis (p. 368). Din loc în loc pescarii îşi scot plasele din 
apă. Se trimite o lu{l tre ca să c~mpere peşte de pe coasta b_a.:. 
sarabeană. Iau şi eu loc într'ânsa. Ţinutul e deşert; câteva case 
doa~, la oarecare distanţă, foarte . asemănătoare colibelor elve
ţiene şi acoperite cu lemn sau iarbă uscată. Nu zăreşti altă um
bră decât pe aceea a unor arbori piperniciti şi destul de rari - şi 
ei. Cât vezi cu ochii se'ntind mlaştini acoperite de trestii. Peli
canii albi şi cu aripele,. negre sboară multime pe lângă noi, iar . . . 

lebedele îşi cufundă capul în apă după peşte. Bâtlanii înnalti 
şi subţiri se sbeguesc şi ·ei prin bălţile acestea. Toate aceste 
pasări sboară şi înnoată fără cea mai mică teamă în jurul nos
tru şi de-abia .de se da~ puţin în lături în faţa noastră. Ai crede 
că-~i dau seama şi ele că acolo u~de armatele sunt pe· picior 
de răsboiu, nu-i mai vine nimănui să petreacă trăgând în ele. 

•' • I • I 
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Faptul este că un singur foc tras în apropierea unei tabere 
Sc!.U a unui post ne-ar fi putut aduce serioase nepl.ăceri. 

Lăsăm la stânga un sat, al cărui nume nu-l ştie i:iimeni, 
nici chiar ofiţerii. Mereu trestie pe maluri ; niciodată l'\'a:n mai 
văzut-o în aşa cantitate: pare un fel de mare verde cu ondula
ţiunile ei. Ca să complecteze iluziunea. o , pânză apare în mij-· 
Jocul ei. apoi o alta .şi iată. in fine, nă vi înnaintând acolo unde 
nu vezi o picătură de apă măcar; plutesc pe „prerii". Un spec
tacol ciudat, care ne minunează petoti. ln curând însă înţelegem 
minunea: înaintea noastră se 'ntinde unul din acele numeroase 
coturi,. care fac din Dunăre un adevărat labirint. 

Pe malul rusesc se văd, din loc în loc. locuinţe clădite pe 
piloţi şi înnălţate deaiuns de-asupra apei, aşa ca revărsările să 
nu le poată atinge. (pag. 369) 

ÎlecselHt ·de acest corp principal de casă. înapoia fiecărei' 
locuinţe se pot observa una' sau două blirăci de trestie şi câte 
un fel de parc, cam în felul staulelor noastre. 

Aceste clădiri, ridicate la câte o leghe una de alta, dar ţare 
se apropie mereu până c.e ajung de le desparte de abia o ju
mătate de leghe, sunt construite toate după acelaş model.· lnaintea 
fiecăreia e legat câte un vas de ţărm, aceste clădiri avându-şi 
fiecare micul ei port. La 'nceput n'am dat mare atenţie acestor 
construcţiuni cu aparenţă atât de tristă, luându~le drept reşedinţe 
de ale pescarilor sau vameşilor; dar. pe măsură c..e corabia noas
tră se apropia de dânsele~ mi se plirea că încep să disting forme 
omeneşti aliniate pe balcon. După perfecta lor imobilitate m;-am 
închipuit, la inceput. că ar fi nişte n1anechini, pe cari vameşii 
ori păzitorii de coastli, în lipsa !or de ocupaţie, trebuie sli·i fi 
flicut din pământ şi iarbli. M'artl convins pe urmă că erau Ca· 
zacii. cari luau poziţie militărească în fata lor. 

Pe malul celălat soldaţii turci scoborau din taberele lor până 
lângă mal să ne vadă trecând şi nu ne turburau cu nimica când 
ne coboram pe uscat; nu dădeau însă nici un fel de onor şi 
respect nici pavilionului nostru, nici ofiţerilor noştri şi nici 
chiar alor lor. 

Când vasul nostru ajungea în dreptul taberelor ori canto~ 
namentelor turceşti, atunci observam, câteodată, patrule şi vedete,
dar aceasta se 'ntâmpla rar de tot; pe câtă vreme pe ţărmul 
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rusesc corpurile de gardă ruse.şti erau întotdeauna la datorie .şî 
ne ieşeau înainte oameni înarmaţi. .. {371) · 

.. ,, Pe acest tărm eram în Rusia. De-abia dincolo de Prut, 
la Galaţi, aveam să dăm de pământ neutru, ba încă şi acesta 
nu mai rămăsese astfel, ··deqarece Ruşii trecuseră Prutul şi stabi -
I iseră şi aci o ta bără ... (372) 

CAPITOLUL LXII 

DOBROGEA. - TULOEA. _:_ ISACCEA.. - TI1'IA.ROVA.. -
PRUTUL. - M.OLDOV ..l 

E multă vreme de când, mi~aduc aminte, am văzut izvorând, 
micuţă de tot, din curtea unui castel princiar din ducatul Baden,
Dunărea, lstrul celor vechi, Donau al Nemţilor, acest rege al 
flu.viilor europene. O regăsesc mare şi puternică, după un curs 
de două mii .şi opt sute km. Ai_ci curge lntre două maluri săi ~ 
batice, servind pe vremuri de hotar imperiului roman şi apă„ 

rându-). contra barbarilor din nord. Astăzi apără, deasemenea, pe 
Turci ·contra Ruşilor. Dunărea scaldă cele mai multe provincii 
şi oraşe dintre toate fluviile noastre şi primeşte apele unui foarte 
m~re număr de râurit dintre care cele mai principale sunt: Ens. 
Raqb. Drava, Sava, March, Tisa, Oltul, Siretul, Prutul. 
· Ne minunăm de masa apelor sale; dar asta-i totul până 

acum, căci nu ne arată încă nimic din mafurile lui atât de lă

udate. Basarabia nu-i, de bună seamă, Russia cea frumoasă, .şi 
nici Dobrogea nu-şi arată, tn părţile astea, coasta ei su râză
t,oare (373). 

Pe ambele ţărmuri, rnereu mlă~tini ş i veşnica t1estie. Lebe
dele. pdicanii, egretele şi vulturii de mărime mijlocie - plutesc 
perechi deasupra bălţi lor în care-şi caură prada. Câte un nor de 
feni_coptere sau de alt soiu de p1ciorongate. cu penele roşie'tice, 
mai schimbă din când în când prive liştea. Nimic mai vrednic de 
admirat dr cât reflex ul pe care-l prezintă aceste păsări când ca~ 
î.n bă,ţaia soarelui. . 

·Ne urmăresc câteva clip(', apoi, spre marea noastră părere, 
de ră1;1, rămân în urmă . E foarte greu . să determini cam ce pă
sări sunt acestea, odată ce nu le poţi observa decât în sbor. 
Totu.şi iată, după cât mi-am putut da socoteala, cam ce pasări 
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,sunt cele mai obişnuite prin partea locului: barza era ciconia 
alba a lui Buffon şi ciconia ardea a lui Linne. O pasăre mai 
mică şi cu cio cuJ şi picioarele negre, socot · că trebu.e să fie 
cocostârc,ul alb ţi lui Buffon, ardea alba a lui Linne. Pelica• 
nul, alb şi cu aripele negrele, seamănă mult cu pelicanus ono
crotalus al aceluiaş sau cu pelicanus crispus al lui Bruch. Vul
tţirul este (alco h~liactus sau falco albicilla. 

Câte odată il'lundaţia face să dispară orice urmă de ver.
'deaţă. Atunci ai impresia că te găseşti pe un lac uriaş, iar c~r.
purile de gardă ruseşti par nişte case plutitoare. Mult trebue . să 
se fi plictisind oamenii aceştia, mai ales când îi lasă în pace 
frigurile şi nu mai au cine să H ţie de urât. 

Şi'n adevăr că eu aş prefera să fiu fenicopter, ori pelican, 
că atunci cel puţin m·aş putea mişca din Joc în loc şi m'aş pu
tea da la soare. Oare n'ar fi 111ai fericiţi sălbatecii din pădurile 
virgine ale Africei şi insularii Oceaniei? 

La ce bună civilizaţia în cazul acestQ, dacă sub numele 
de sclav ori soldat, nişte făpturi omeneşti pot fi reduse I a sta· 
rea aceasta meca,1ică şi condamnaţi la nulitate veşnică? (p. 374). 

Bălţile şi ml.aştinile acesta sunt străjuite, departe, p.e am
bele maluri, de nişte coline, care trebuie să fi fost pe .vremuri 
vechile maluri ale fluviului, căci le găsim pretutindenj până la 
Vîena şi poatţ că şi mai departe. Mai mult sau n1ai puţin ri~ 
dicate, malurile acestea ating, în câteva lacuri, 1nnălţimea fa
lezelor Ailării Mânece sau a unor munţi de al treilea ordin, Cel 
puţin aş~ par dela distantă. Aici ou întâlneşti alt soiu de arbori 
decât mesteacăni. Nici un sat şi nici un fel de locuinţă aproape, 
afară de. corpurile de gardă : singurătate complectă. Marile turme 
pe care aven1 să le vedem mai depat1e nu se arată încă. Toată 
populaţia este aci acuatică. Pasârile sunt toate picioroange şi 
palmipede ; până şi vulturii . trăesc şi ei, tot din peşte. De bu
nă seamă că cele mai numeroase specii de vietăţi scapă vederii 
şi observaţiei noastre. Dunărea, căreia i se dă, în părţile astea, 
o adâncime de 150 m. (?l) trebuie să fi adăpostind o mulţime 
de specii de peşti„ scoici şi ma.mifere fluviatele plJţin cunoscu te. 

Castorii, cari au trăit lângă toate râurile şi fluviile noastre 
mari şi cari trăiesc încă · lângă apele Ronµlui - or fi eiistân<:1 î-n 
ilpele . DµnăFei? 
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· oar vidrele, care de bună seamă că-s prea obişnuite pentru 
Dunăre, or fi semănând alor noastre? 

Aluviunile fluviului, ca şi acele ale lui Arno, n'ar fi conţi
nând oseminte fosile de hipopotami şi alte rase ante-dil.uviene ? 
lată chestiuni ·care interesează ştiinţa şi pe care regret că nu le 
pot deslegtt. Io ceeace priveşte peştii, · mateloţii noşttî afirmă că 
ar fi mulţi atât de puternici, încât ar ·putea fi şi peri1.uloşf. Mă 
îndoiesc însă de exactitatea acestei afirmaţiuni. Nisetrul de Volga 
·ajunge a.ici la o mărime enormă, putând cântări până la 400 
kgr. Nu cred însă să fl atacat vreoda1ă oameni, Somnul de Du
năre, silurus granis, e, deasemenea, destul de puternic. 

Deşi rareori am fost lipsă când se trimetea câte o barcă la 
. ţărm să cumpere peşte, n'am avut, totuşi, niciodată norocul să 
dau de speci.i nouă şi frumoase de peşti ; toţi erau varietăţi ale 
celor dela noi. Am luat desenuri după ei împreună cu descriptia 
lor, desenuri şi descripţii pe care le volu da la iveală într'un me
moriu asupra câtorva fapte de istorie naturală culese în vremea 
călătoriilor mele. Ceeace pot asigura este că toţi peştii, cari ni-se 
serviau la masă, nu erau nici mari, nici frumoşi, nici buni. Se 
prindea mult peşte, deasemenea şi 'n timpul popasurilor de noapte 
şi întotdeauna mi-se aducea aceasta la cunoştinţă dimineaţa ; 
totdeauna însă veniam la bucătărie, când: erau tăiaţi bucăţi şi atât 
<le desfiguraţi de bucătarul- şef, că nu ie· mai puteam· bănui nici 
forma, nici gustul (p. 376). 

Mi s'a vorbit de câteva specii de ·anodonte şi alte feluri de 
scoici bivalve; însă, cu toate ostenelile mele, n'am putut să-mi 
procur nici una din speciile acestea. Când vasul merge repede, 
drumul astfel făcut este totdeauna infructuos pentru ştiinţă şi caz.i 
mai degrabă tn prejudecăţi în Joc să înveţi ceva. 

Neputând studia natura vie, mă .re'ntorc la ruini. Cu ajutorul 
-lunetei observ pe colinele îndepărtate un şir de movile; primele 
le-am văzut tncă pe ţărmurile M. Negre, iar de aci înainte le vom 
vedea mereu, pe ambele maluri .ale. Dunărei _până pe aproape de 
Pesta. Câteodată în grupuri sau înşirate · pe Jinii paralele şi a tu nci 
par ar fi înălţate într'o anumită ordine ierarhică, cele mai ·mici 
îndepărtându•se de un centru. unde, .probabil, că e momentul 
, principal. Observ, deasemenea, în repetate rânduri, că acolo unde 
sunt în grupuri, .sunt în număr nepereche: trei. cinci, şapte, etc. 
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' Acest soi de movile nu se întâlnesc numai, pe'malurile Du-
nărei. Domnul Anatole Demidoff1 în cartea sa, despre Rusia me
ridională şi despre Crimeea, spune, la pag • .ţ67 şi 468, di mo
vilele acestea sau tumuli, cum se mai numesc, se întind ;,lnce• 
pând dela podişurile Donului şi până în apropierea Tauridei, de 
unde radiează, deasemenea, până 'n maludle Dunărei, hotarele 
Po!oniei :Şi Nordul Rusiei". 

Domnul Demidoff propune şi facerea unei hărţi, unde să 
figureze, aceste movile. Socot şi eu că ar fi de o mare utilitate 
istorică o astfel de hartă şi ar putea contdbui să facă lumină 

a.supra multor puncte în ·ceeace priveşte. originea şi drumul urmat 
de popoarele autoare ale acestor monumente. Şi ar trebui ca 
gu,vernele amice artelor şi istoriei să se 'nţeleagă intre ele şi să 

JP.treprindă o serie de săpături conduse de oameni competenţi. 

E. de .crezut, de altfel, că, în ţinuturile acestea, atât de puţin 

locuite, sau locuite de o populaţiu~e pe jumătate sălbatecă, multe 
din aceste ,movile. apărate, de alfel, din superstiţie, au rămas 

nesăpate. nedesgropate. (p. 377). 
Un ofiţer dalmat irni po.vesteşte, însă, cum a asistat şi el la 

flăparea uneia şJ că a văzut scoţându-se dintr'ânsa arme, figuri 
.şi un sicriu de piatră închis intr'un altul. Toate aceste obiecte au 
fo~t ţluse la Muzeul din S, Petersburg, unde se găsesc şi astăzi. 

Oe câtva timp distingeam printre colinele din stânga o culme 
mai înălţată, care avea aproape înfăţişarea unui munte. Oe-câteva 
ori am crezut că trecusem. de dânsa, dar o regăsim curând în 
faţă. Unul din oamenii de pe bord, care băgase de scamă nedu
merirea mea, îmi. spune că de-abia după ce vom fi văzut-o de 
şapte ori în faţă şi de şapte ori la spatele .nostru,-atunci de 
abia o vom fi trecut-0 cu adevărat. Numărai şi fu tocmai pre
.cum mi-se spusese Explicaţiunea acestui fapt o poatţ găsi cineva 
aruncându-şi ochii pe o hartă a Dunărei,- care seamănă, î'n partea 
locului, cu un şarpe, ce se 'ncolăceşfe. -

. Deşi acest drum pe Dunăre e foarte monoton, ·e plăcut 
totuşj, pentru toată lumea, mai ales după păţaniile din zilele tre
cute. Acum te poţi plimba liniştit pe punte, fără teama de a cădea 
răsturnat de o ţ;)ătinare a corăbiei şi fără să mai ai de îndurat 
p,eplăcerea de a auzi mereu horcăiala ceTor bolnavi de „l'ău ·de 
ma re A... (p. 378). 

www.ziuaconstanta .ro 



Inundaţia pare că tot creşte, pe n1ăsură ce înaintăm în susul 
apei ; acum r.u mai vedem corpurile de gardă câte unul ici ·Colo, 
înconjurate de apă, ci un şir continuu. Sunt mat apropiate unul 
d.e altul şi acolo und.e se 'ntâmplă că Dunărea nu face. un cot 
prea brusc, poţi vedea deodată trei sau patru cu dependintele 
lor; par tot aitât-ea arhipelaguri în minia tură. Ghereta, căreia nu 
i•se poate vedea adesea decât acoperişul. e postul îna-intat al 
acestora •.. (p. 379). 

Muntele despre care am pomenit, cel cu şapte fete. se nu· 
meşte,-după cum imi spune un tovarăş de călătorie,-Peligon, 
îo, turceşte Beştepe sau •• Şapte vdrfuri". Şi într'adevăr, isolat în 
n:iiiiocul acestor câmpii imense, e aşa fel făcut că prezintă şase 

· s.au, şapte, ridicături, care nu trebu~sc confundate cu gorganele. 
Stoluri mari de păsări, pe care nu le pot recunoaşte de ce 

neam sunt,. sboară la suprafaţa apei. Oamenii de pe bord le zic 
lecchi şi sub numele de buffera. înţeleg nişte păsări de pradă 
mari1 puţin ,deosebite de cele citate mai adineaori (380J. 

Lăsăm, în sfârşit, muntele. Beştepe la . stânga şi începem să 
distingem, în depărtare, alţi munţi. Veşnica privelişte a ,acestor 
bălti, în care par'că ni se potmoleşte vaporul, începe să mă 
o.bose ască. 

Un nou stol de fenicoptere fac, ro sbor, . nişte curbe care se 
desfă~oară fel şi chip, de par diminutivul apelor fluviului. 

Corp11rile de gardă ruseşti 5e apropie din ce î r1 ce unul de 
altul. Dintr'unul dintr'ânsele pleacă spre noi o barcă cu nişte 
indivizi- imbrăcati în nişte haine unsuroase, cu părul· lung, cu 
barbă nepieptănată, cu ochii adânciţi în fundul capului şi cu o 
figură în care vorbeşte mizeria. 

Ai crede că n'au mâncat de opt zile. Eehipajul ii primeşte 
strâmbând din gură; nor;oc că drumul Ii-i spre staţiunea apro
pii!,tă •. Unii spun că ar fr nfşte bieţi salvati . dintr'un naufragiu al 
vreunei luntre sfărămate îo urma izbirii de vreun trunchiu de 
copu> accident, care nu se'ntâmplă aş.a de rar pe Dunăre. Ca
pitanlll îi primeşte C!l multă omenie şi porunceşte de li se dă 
ceva de mâflcar.e. 

Sh1gurul tâtguşor de oacecar:e. importanţă, de c1re ne- am 
al'r0pi~t de r.:âad _veniR;i pe Dttu~r~ ~in M, Neagr.~1 - · i: Chilia·, 
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târg .in Basarabia. aşezat pe·un alt brat al . Dun'ărei.-Nu · ştiu dacăI 
se poate zări · de pe braţul de fluviu pe care plutim, sau dac·ă ·am: 
trecut prin dreptul lui noaptea ; dar eu ~u. I· am văzut. . , '.. 

lncep să se distingă vârfurile edificiilor din lsmail sau ls~ 
mailow. care ne apare de departe ca un oraş mare. Şi este, în- · 
tr'adevăr, unul din cele mai importante ale Basarabiei ruseşti. · 
Dicţionarele diferă Când e vorba să-i arate numărul locuitorilor : . 
unele îi dau opt mii. altele douăzeci şi cinci ·şi altele treiieci 
de mii. Oricum; e un important pu net militar pentru · Rusia şi 

un loc de .carantină, motivul prim pentru care mă lipsesc d-e 
a„J' vizita ; lazaretele mă'nspăimântă mai mult decât ciuma. Tot~ 
aci staţionează şi o parte din flotila dunăreană (p. 881). 

Ajunşi în dreptul oraşului, se trimite un ofiţer să aştepte . 

tele.gramele pe ţărm şit odată cu el; sunt trimişi şi Ruşii pe 
cari-i îmbarcasem. Sunt primiţi" cu oarecare greutate şi m'am 
temut că au să ni-i trimită înnapoi. 

Observ pe câmp o mare mişcare de oameni: fără îndoială 
că trebue să fie vre-o manevră de soldaţi ai garnizoan·ei. 

La stânga, pe tă,rmul turcesc şi (anume) pe colină apare o. 
tţltă privelişte şi anume una din cele mai plăcute din câte se pot 
întâlni. Ai fi cre1.ut că ai înnainf ea ochilor un balet de carnap 
val sau o _pantomimă de Briarei. Totuşi. nimic mai serios şi: 
mai util : e vorba de o armată de mori de vânt cu câte 6 şi 10 
aripi, care zoresc care de care mai repede, par'că grăbite să 

termine mai curând. Număr vreo patruzeci, afară de cele pe 
ca,·e nu le văd. 

ln faţa morilor şi faţa'n faţă cu rsmailuf este un oraş turc 
fortif icat spre care ne'ndreptăm şi care se numeşte Tulzia, , Toul
fcha, Tultscha, Tocrlcsia, Tulcsi, etc. Fără a încerca să pun de 
acord hărţile; cftlăuzele şi dicţionarele cu locuitorii lui, cari, 
după cum mi s'a S.li}US, nu întrebuinţează nici unul din aceste 
nume pentru a-şi numi oraşul. mă mărginesc să spun că el 
trece a fi vechiul AegLssus şi că o să-mi rămână întipărit pentru 
totdeau.na în minte. din cauza morilor sale de vânt, aş~ precum 
un alt loc de pe Dunăre. despre care va fi vorba mai încolo, 
imi va rămânea în minte. din cauza morilor lui de apă .. 

Mai . mult~ bastimente de· războiu ruseşti trec prin apro-
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pierea· noastră. Numărul morilor de vânt sporeşte mereu, pe 
măsqră ce înnaintăm : de data asta număr vre-o cincizeci şi ~ase 
Ne oprim înnaintea oraşului, care pare destul de întins. (382). 
- · Casele sunt acop.erite cu scânduri şi-s separate unele de 

altel~. Une.le din ele au câte două etaje. Incep să se vadă iarăşi 
~0şuri. Fâlfâe ~pavilionul· turcesc. Se zăreşte o moschee. Câteva 1 

corăbii sunt în port. O stâncă cu aparenţă vulcanică domină 
TouJcsia. · Populaţia se compune din Turci, Greci şi Bulgari. 

Părăsind portul, iată~ne iarăşi în mijlocul fluviului, lat aci 
de un'.! km. Casele, despărţitei de grupuri de copaci, care cresc 
până . lângă Dunăre şi ale căror trunchiuri sunt acoperite, în 
parte, de· inundaţie; catargele corăbiilor, dominate de aripele 
morilor de vânt, fac 'Un ansamblu cu totul neobişnuit care, 
reprezintat într'un tablou, cleşi foarte adevărat. ar putea fi con-. 
siderat drept o operă de pură închipuire. ·· · · 

Mori şi iar mori. Par'că se'nmulţesc mereu; acuma văd 
' • ' • • • I • vre-o şa12ec1. : 
In sfârşit Dunărea arată ceeace e ea într'adevăr .. Toate, 

ljraţele:s'au reunit într'unul singur; de acum . nu.:şi mai împrăştie 
apele în 'brate nenavigabile. Aci are într'adevăr acea adâncime, 
de care a· fost vorba mai · sus şi care mai e sporită şi de ploile 
torenţiale de primăvară, care au împins apele; în unele locuri, 
la 1 câteva mite· de ţărm. Ţărmul turcesc prezintă 'co1ine, pe când 
cel rusesc arată mereu un pământ şes, însă mai puţin mlăşti~ 

nos, ·decât cum a fost până acum. 
Depărtându-ne de Toulcsia, vedem şi mai limpede lsmailul, 

ale cărui vaste stabilimente militare se desfăşură înnaintea ochi
lor noştri; Posturile ruseşti sunt aer de abia la un kilometru 
unul de altul. 

Unul dintr'ânsele, pe lângă dependinţele obişnuite, are şi o 
căsuţă frumuşică de lemn : probabil că e a vreunui ofiţer. Săl

ciile şi inesteacănii apar în număr mai mare (p. 383) Albia Du
nărei se ' măreete ~ aici poate să aibă o lăţime de 3 kilometri. 

Pe tărmul turcesc coastele încep să fie, din ce în t:e mai 
păduroase. Locotenentul oe spune că vânatul e foarte abundent 
aci şi că mistreţii ajung la o mărime enormă ; îşi aminteşte de 
unul a cărui piele numai împreună cu capul cântăria şaizeci şi 

\ 
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trei de livre. Tot prin părţile astea spune că a văzut cerbi ,apro
piindu-se de fluviu in grupe de câte o sută şi două de capete, 
când îi silia frigul. Un patruped, căruia el îi dă numele de ca
prloli, - căprioar~, probabil - nu-i mai puţin obişnuit. 

Lupii se arată şi ei prin părţile acestea, dar nu se dau la 
oa.meni decât iarna, când le lipseşte altfel de pradă. Mistreţii 
sunt mal periculoşi de se'ntâmplă să~ţi lasă'n cale: dacă n'ai 
timp să fugi, trebuie ca) dându-te puţin la o parte din calea lor, 
să'ntinzi puţin spre dânşii poala hainei: atunci flocare mistreţ 

dă cu colţu odată intr'ânsa şi trece fnnaite, fără a se mai opri 
sau întoarce spre tine. 

Un detaşament de soldaţi fiind trimis întt'o ~i tn recu~ 
noaşterea în pădure, toboşarul rămase în unnă putln da to,a
răşiJ săi; ·rn curând v,ăiu nApădind spre dânsul un grup de .. m•i· 
treji de aceştia şi, neavând timp să mal fugâ, bitu de ctteva ori 
in tobă şi mistreţii dispărur~, gonind cât fJ ilneau pfcloarele. 

Oamenii din partea locului vânează mistreţii adăpostfndu„se 
într'un butoiu şi de acolo trag tn fiară, ce-şi cauti fn toate plr
ţile duşmanul. Câte odată se năpusteşte furioasă f n butoiu, 
dar, cum de obiceiu această năpustire nu se repetă decAt ara
reori, - butoiul rămâne nes!ărămat. 

Iarna, când locuitorii sunt nevoiţi să treacă cu caii şi că
ruţele lor prin pădure, ei au în totdeauna fa dânşii· ciljlva tăciun i1 

pe care-i lfn mereu aprinşi până trec pădurea. 
E un mijloc să scape de lupi. Dacă cumva câteod11t§, cu 

toa1e acestea, lupii continuă să se apropie de cai, atunci oniul 
asvârle în ei cu un tăciune de aceştia şi alunei e sigur că tupu1 
va fugt. (p. 384) 

Cauza vânatului bogat este, ca pretutindeni de altmintrelea, 
imensitatea pământurilor ne~ultivate şi a pădurilor, rArimea ora
şelor, precum şi gustul puţin desvoltat de vanltoare al oame
nilor de prin părtile acestea. ~ulgarii, popor cultivator, are 11rt
ceva de. făcut decât vânătoarea, iar Turcii, destui de puţini act, 
sunt prea săraci ori prea leneşi ca să se dedea la alt fel d·e v-ân!ff 
toare, decât la cea cu şoimii. 

La douăzeci şJ . două de mile de Toulcsia. pe ţărmul rli
sesc, se găseşte o imensă ale.e de ai bori, care se pierde la ori
zont şi se'ntinde, în linie dreaptă şi transversal pe fluviu, dela 
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zece pâna la doisprezece kilometri, de unde se termină la Du
năre De aci formează un unghiu drep! cu o altă alee, para
lelă cu fluviul, şi care este, ca şi prima, în linie absolut dreaptă. 

Aleele acestea amândouă fac un efect cu atât mai deosebit 
şi izbitor, cu cât inundaţia a facut din ele două istmuri asemă. 
nătoare unor panglici de verdeaţă. Arborii cari formează aceste 
alei nu-s altceva decât şarampoaiele, stâlpii bătuti în apă în 
1828 de către Ruşi ca să susţină o şosea cor1struită de ei, pe 
care să poată să-şi treacă tunurile peste baltă şi să le ducă la 
DunărP, în punctul unde aceasta erâ cel mai puţin lată. Şi'n ade
văr că pe aci au trecut spre a se'ndrepta spre Varoa si Adria-

' oopole. Se văd încă resturile fortiCicaţinnilor şi ridicăturilor de 
pământ, pe care le-au înălţat Turcii ca să se împotrivească la 
trecerea Ruşilort precum şi ale acelora pe care aceştia le• au a -
dăogit după trecerea Dunărei. 

După cât se vede. Turcii se aşteaptă la un nou atac în 
punctul acesta, fiindcă repară iarăşi aceste fortificaţiunL Nume
roşi soldaţi_ lucrează aci şi tunurile aşteaptă să fie aşezate ta 
baterie. 

După ctlt îmi pare, soldaţii lucrează la această reparare 
turceşte, adică destul de prost; că înnalţă prea departe de flu
viu rândul al doilea de întăriri şi ca, însfârşit, directiunea pe 
care ei o dau pieselor, nu•i aceea pe care li-ar da-o inginerii 
noştri. N'aveam_ ce face, dar am regretat că ou se găsiâ printre 
ei omul artei aceleia. 

Urn1ele unui pod de lemo sau de vase, pe care-l svârliseră 
aci Ruşii, - se mai văd încă. 

La extremitatea şoselei din dreapta se vede, de fo.1.rte 
departe, o biserică mare, înălţată acolo în 1830 şi anume chiar 
pe locul de unde lmpăratul Nicolae ţinuse o cuvântare soldaţi
lor săi şi unde făcuse cu ei rugăciunea înaintea plecării I-luşilor 

contra Turcilor. Io cuvântarea sa, lmpăratul le spusese, intre 
altele: ,,Mergeţi să luptaţi cu Turcii şi ou cu un neam de creş
tini; să vă intre'o minte aceasta". 

O movilă foarte î~naltă şi dominând toate colinele împrej
muitoare, se ridică înnaintea noastră. 

Lumea o numeşte: Mormântul lui Traian. Movila aceasta 
produce un efect admirabil şi chiar după ce aJ trecut la o foarte 
ma·re distanţă de dânsa, tot se mai vede încă. 
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!n malul fluviului se mai văd resturi de zidărie şi resturi 
din podul înnălţat aci de Trafan în anul 114 al erei n<,a$t1·e. Pe 
ţărmul turcesc se zăreşte o baterie puternică; apoi oraşu! lscha„ 
kcha, cucerit şf dărâmat de Ruşi tn 1828. De'ndată ce Ruşii au 
năvălit spre baterie, cucerind-o, oraşul s'a şf predat. Aceasta 
ne-o spune un martor ocular. 

ln părtile acestea pământul e acoperit cu nişte semănă
turi foarte frumoase, care coboară până în malul fluviului. Pe 
jumătate din coastă se ridică mori multe; pe urmă, desfăşura
rea oraşului, umbrit farăşf de arbori. 

Nişte coline mai înnalte formează planul din spate, iar 
mormântul lui Traian domină totul. 

E una din priveliştile frumoase ale Dunărel (p. 386) 
O insulă ascunde !a început Ischakcha, care apare îndată. 

ln partea cealaltă regăsim aleea lungă de adlneaorl. Aceste mii 
şi mii de cotituri ale Dunăre! Iţi fngădue să ve.if tfnutu! sub toate 
aspectele sale. Astfel se explică cum de d~m pentru a trei a oară 
de lschakcha, sub o altă lnfăţfşare. Of n locul acesta putem 
vedea vechiul loc al fortificaţiilor sare, precum ş1 minaretul 
moscheii orăşelului. 

La stânga apare un alt gorgan, mai mic dec!t Morn1lntul 
lui Traian. ln faţa Isaccef, pe malu! rusesc, este târguşorul Car
tal cu o populaţie de vreo-o mie patru sute suflete. 

Insula, pe lângă care am trecut, e acoperită, în întregim.e, 
nu mai şi numai de săldf şi mesteacăn I (?) Dunărea trebuie să fi 
având aici două ori trei mHe 11\ţime; revărsarea ef nu ne în· 
gădue decât să o bănuim din vedere. 

Recunosc movile nouă pe mal. I..ocotenentul imi spune că 
a văzut şi aici săpându-se şi deschizându-se una : intr'ânsa era 
un cadavru stând pe şeiut, iar o femee ii era sprijinită de 
piept. La picioarele amândurora erau diferite monede, formate 
din piese groase. 

La dreapta, pe malul Basarabiei, căreia îi sosim acum la 
hotar, în cep să se distingă nişte coline, acoperite cu podgorii, 
care dau un vin bun alb şi uşor. 

E ora opt seara; un vas de războiu rus se'ndreaptă cu 
toată iuţeala spre noi. Cu toţif, - până şi ofiţerii înşişi, - ne 
temem să nu vie la noi cu înştiinţarea că trecerea e întreruptă 
şi să nu ne 'aducă ordinul să ne întoarcem înnapoi. 
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Faptul acesta ne nelinişteşte ; noroc că n 'a fost nimica, 
După ce căpitanii schimbară câte va vorbe între dânşii, suntem 
lăsaţi să trecem înainte. E a patra sau a cincea alarmă de felul 
acesta de când am plecat din Malta (p. 387). 

Mormântul lui Traian este încă înaintea noastr~. Aici pos
turile ruseşti de abia sunt la o bătae de puşcă unul de altul. ln 
spatele unuia din ele se vede o casă frumoasă, clădită din pia~ 
ttă ; probabil că este locuinţa vreunui o:fiţer. La dreapta avem 
acum un orăşel numit Timarova de unii. Reni de altii. E vechiul 
Dimogetia; iată şi Prutul, în curând după aceasta, care desparte 
Basarabia sau. Rusia europeană de Moldova. Vărsându~se în Du
năre, îşi trimite apele până în vasul nostru. Toată lumea a eşit 
pe punte să vadă acest nou Rubicon, a cărui trecere e subiectul 
conversaţiunilor universale. l ntrucât mă priveşte, mă gândi am 
mai mult gă nu fi întârziat, decât la râu şi gândul că aş putea 
fi reţinut la Galaţi, mă muncia cumplit. 

Pe ţărmul stâng. mereu Turcia '). La o mică distantă apar 
şi luminile Oalaţului. 

Intrând în portt mă uit în toate părţile doar vofu vedea un 
• 

coş de steam-boat. Zăresc unul; e al unui vapor, care pleacă la 
Consţantinopole. lată un al doilea : acesta pleacă la Odesa. Un 
al treilea; la Vari:ia. Un al patrulea taie apa în susul Dunărei: 
e cel pe care-l căutam eut Nu, e un altul, care se opreşte la 
Silistria şi în felul acesta vre-o douăsprezece, plecând care în· 
cotro. Deabia ne facem drun1 printre dânsele. lată·ne la extre· 
mitatea lini.ei; deabia unul a mai rămas în faţa noastră. Mă in
teresez de destinaţia lui. Unul din oamenii de pe bord îmi spune 
că-i cel pe care"I caut eu. Aceasta îmi dă puţin curaj, însă omu 
adaogă că nu-i chiar sigur de aceasta. (p. 338). 

lntreb pe căpitanul nostru ce-i cu vasul acesta. E aşa de 
ocupat, că n'a avut vreme să se intereseze de aceasta şi nu-mi 
poate da un răspuns sigur. Un altcineya îmi spune că-f cores~ 
pondenţa pentru Viena şi că pleacă îndată. Şi în . adevăr că-mi 

pare cij-i văd coşul fumegând. Vă puteţi închipui ce amărât eram. 
Noroc eă mă înşelasem; acesta era un alt vas. Al meu nu 
pleca decât a drJua zi. 

Aşa şi era; mi-o spune acum chiar un ofiţer al vasului cu 
care b·ebuîa să p'ec. Tot el se însărcinează să mă conducă a 

1) Aut?rul scrie: Ilu'garia. 
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doua zi pe bord. Astfel asigurat. vreau să mă duc în oraş-, unde 
văd .strălucind mulţime de lumini; dar. după câţi-va paşi, dau de 
o barieră. apoi de nişte soldaţi ruşi şi moldoveni, cari încruci
şează baionetele şi„mi strigă să mă îndepărtez. Fac cale întoarsă 
şi caut să mă interesez de ce aceasta . Mi se spune că sunt în 
carantină şi tot aşa i şi cu vasul. cu care am sosit. 

Neliniştea mea renaşte. Ne-o lăsa să plecăm la Viena, ori 
vom ,-ămânea aici? Mă urc iarăşi în vapor, unde primesc asi
gurarea că plecarea va'>ului meu e sigură pentru mâine la ora 
şapte dim ineaţa. 

Mă mângâi măcar cu atât - că n'am putut vizita Oalaţii ; 
trec în cameră şi mă culc liniştit (p. 389). 

CAPITOLUL LXIII 

GALA.ŢI - TRUPE 1U0LD0VENEŞT1 - IBJtALO\V 

După ce desctie vasul, cu care avea să p1ece spre Viena, 
precum şi personalul lui, călătoru l începe din nou cu descrierea 
malurilor Ounărei. Avea ca tovarăşi de călătorie mulţime de bo-. 
i~ri valachi şi moldoveni, cari fugiau: unii din faţa Turcilor, alţii 
din a Ruşilor. (p. 390-403) 

„La dreapta avern mereu Dobrogea turcească. Oin distanţă 

în distanţă vedem, continuu, corturi şi întărituri începute. Ne apro
piem de vărsarea Siretului care, avându-şi isvoarele în Carpatii 
Galiţiei, se asvârle aici în Dunăre, despărlind Valach ia de Mol
dova, care se întinde dincolo, în sus d~ Dunăre, spre apus, spre 
Transilvania. t\ioldova a făcut pe vremuri parte din vechea ţară 
a Dacnor; ea are trei sute douăzeci km. dela Nord la Sud şi 
patru sute dela Vest la Est. ln ceeace priveşte cifra populaţiei 
sale, e aceeaşi ca şi a Valachief, dar autorii nu-s de acord îi1 

\ 

privinţa acestei cifre şi mă îndoesc mult că s'ar putea ca guver· 
~ul ei chiar să ştie mai bine de cât aceşti autori care-i adevă
rata populaţie. Am spus de altfel că acelaş lucru e cu toate provinciile 
turceşti. cu dependinţele lor. 

VaJachia, în care o să intrăm de acuma, se întinde intre 
al şaptesprezecilea şi al douăzeci şi patrulea gl'ad de longitu
dine şi are, după cum se spune, trei sute treizeci şi doi de km 
lungime şi doua sute doisprezece lăţime; nici de ~a~easta însă 

1) Autonll ::lCl'Î c ; Bul~aria-. 
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nu-s sigur, pentrucă şi Valachiei trebuie să i se ţacă„ şr e1 ca cş1 
celorlalte provincii tureeşti, misurătoare şi recensământul. Dea
semenea nu-i hotlrât nici numele care trebuie să I sa dea, întru
cât locuitorii nu o cunosc de loc sub cel întrebuinţat cte noi; 
ej o numesc Zara Roumanască, iar Turcii îi zic Ak-iflak. Aceste 
doul provincii care nu pot egala, în ceeace priveşte industria, 
nici pe cel mai neînsemnat dintre departamente.le noastre, au să 
fie cauza sau pretextul unei nou,ă conflagraţiuni e urop.ene - şi 

pământul acesta, care ar putea hrăni atâţia oameni, le va servi 
de mormânt. (p. 403) 

Dunărea a.re aci o întindere uriaşă. Oare să fie · aceasta 
lăţimea ei obişnuită, ori e numai un efect al inundaţiei ? ln toate 
părţile se aratl o mulţime de insule şi mă întreb şi aici, iarăşi, 
să fie insule adevărate, ori numai nişte puncte mai ridicate ale 
câmpiilor inund ale? Ori cum ar fi, efectul este dintre cele mai 
pitoreşti; par'c'ar fi Cicladeleşi l\,{area Greciei, având pe deasupra 
arbori şi o ~erdeaţă primăvăratică. 

La stânga, Dobrogea 1) ne arată nişte dealuri bine cultivate; 
paiele, care ~e văd aci, vorbesc de câmpuri cultivate cu grâu, 
orz, O\.(ăz. Ţăranul 2) bine guvernat ar face din ţinutul acesta o 
provincie roditoare şi frumoasă ca Normadia noastră. Ţi-i milă 
să vezi câmpiile acestea şi poporul acesta sârguitor sub jugul, 
care nu-i îngădue nici o îmbunătăţire şi Îl anihileaz§. în acelaş 

timp, prezentul şi viitorul. 
lc1tă şi mari turme d.e oi şi cirezi de boi, şi, din loc în 

loc, nişte căsuţe de pământ. acoperite cu paie, a căror aparenţă 
sărăcăcioasă contrastează în mod izbitor cu abundenta care se 
bănueşte în recoltele frumoase şi în cirezile de vite. 

Jatl-ne la lbran, lbrahil, lbralow, lbralaw, Brăila, Brahilow 
etc., vechea Peristhlaba 6). Din cauza limbilor multe, aici e pre
tutindeni confuziune în ceeace priveşte numele ; fiecare oraş 
are câte o jumătate de duzină şi mai multe. Acesta este, de altfel, 
una din cele mai importante cetăţi ale Valachiei; e la şaizeci şi 
cinci km. de Galaţi'). Se spune că ar avea trefieci de mii de Jo„ 
cuitori. Găsim, aci_, o mulţime de vapoare şi o citadelă ocupată 

1~ Autorul scrie: Bulgaria . 
.2) Aulo1·u1, din ;gnoraDţ~, ~crie : 8tţlgarui. 
3) Eroare. 4 . .!roare 
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de Ruşi. Să trecem repede asupra ei; mă tem mai mult de a 
ceastă civilizaţie decât de barbaria turcească. 

Aceleaşi păsări, de care am vorbit, aceleaşi mari picio
rongate, palmipede, cocori, pelicani, însufleţesc fluviul, căruia.i 
sunt, aproape, singurii locuitori. (p. 404) 

Pentru ce, oare, anumite creaturi îndrăgesc anumite loca
lităţi, care nu diferă de altele în ceeace priveşte climatul, apele, 
hrcina ? Atâtea râuri ale Europei prezintă condiţiuni absolut aşij
derea celor ale Dunărei şi împrejurimilor ei- şi, totuşi, nu vezi, 
acolo, un singur pi:ilican, pe câtă vreme Dunărea e plină de ei 
în părţile acestea ; drum de mai multe sute de leghe nu poţi 

face cincizeci de paşi fără să dai de ei. 
M'am obiş-nuit de tot cu aceşti tovarăşi credincioşi şi, când 

stau un sfert de oră fără să văd câţiva dintr'ânşii măcar, îmi 
pare că-mi lipseşte ceva. Sburând greoi în grupuri sau înnotând 
perechi pe lângă mal, ei sunt adevăraţii stăpâni ai fluviului. Zgo• 
motul vasului nostru ; vârtejui lle de apă, pe care le naşte ; coşul 
lui care fumegă, - par a nu-i preocupa câtuşi de puţin. Câte 
odată ridică capul şi se uită după 11ol cum trecem. Şi de ce 
li-ar fi frică, la urma urmei? 

Nimeni nu le caută pricină şi, tot timpul drumului, nimă
nui nu i-a trăsnit prin minte să tragă'n ei. E adevărat că sunt 
şi singurul Francez pe bordul vasului ; - ori, dintre toate 
rasele omeneşti, cea galică sau cea franceză, urmaşa el, e acea 
care a fost în toate timpurile cea mai gro1:avă distrugătoare de 
ani1nale. La noi, cea dintâi mişcare pe care o face un copil 
când vede vreo vieţuitoare mai slabă decât dânsul, e să o bată 
ori s'o ucidă, de se poate. Iar dacă o să-! întrebi ce-l face să 
omoare vieţuitoarea, o să vă răspundă : fiindcă-i un dobitoc, 
(un animal). - (p. 405) 

CA PlTOLUL LXIV 

TA BERILE. HIRSOlV A. SILISTRIA. RUSTZUCK-GIURUBYO 

Pe malul drept al nunărei, aproape în faţa Brăilei ( I bra-
10,v) este un oraş sau, mai degrabă, un târguşor. Nu-i oare 
Matscht localitate pu~n cunoscută, al cărei nume nu-l ştie ni-

L Aµ.torul scrie: bu 1gărease~. 
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meni din oamenii de pe bord şi pe care nu o n1enţfonează cea 
mai mare parte a hărfilor ? Cea a Dunărei (harta) trebuie, şl eas 
făcuti. N'aş putea spune toate dif1cultăţile pe care le'ntampin 
când scriu acestea, în a pune de acord dicţionarele, călăuzele 
şi hărţile -, apoi, după aceasta, să a, monizez rezttltatele cu 
propriile mele observaţiuni. Dacă aş fi vr~t să apelez la extra· 
sele de hărti, pe care le imprimă ziarele, ca să arăte mersul ar
matelor, confuzia ar fi devenit şi mai mare. Hărţile acestea im
provizate sunt mai mult decât incomplete, -. sunt pline de greşeli : 
multe dJn ele se înşeală în ceeace priveşte ţărm ul şi atunci pun 
pe jărmul drept ceeace ar trebui să fie pe cel stâng, ori pun ca 
fiind în Turcia ceeace aparţine Rusiei şi dandoaselea. 

lnsulele ne·coojură inereu. Dunărea paee, aici, un adevărat 
labirint. lnnaintea noastră1 pe tărmul dobrogean1 ), se zăresc nişte 
minarete, un cimitir cu pietr~1 deasupra cărora e câ!e un turban 
- şi nişte ziduri în ruină (p. 406). E Hârşova (fiirsowa) -
vechiul Cursium. localitate în preajma căreia Ruşii şi Turcii şi-au 
cercat de multe ori puterile. Deasupra oraşului zărim o tabără 
turcească, unde numărăm n1ulţime de corturi. 

Mai departe ţărmul e năpădit de herghelii de cai, veniţi să 

se adăpe şi să caute răcoreală - fiincă soare~e e tare arzător 
ţtl nu e vâ.ot. Caii, pe jumătate să1bateci, sunt mici, dar plini 
de vigoare. Vin in hergh~Iii de câte o sută şi două de c:ap0te. 
Dară cumva ai norocul săki vezi incurându-se împreună, câte 
o herghelie întreagă, atunci fi se oferă ochilor un spectacol cu 
totul a.Im in trelea an fmat decât toate cursele dela Câmpul lui 
Marte dela Hipodrom ori Corso. Drum de mai multe leghe 
hergheliile acestea nu mai contenesc. Ba mai observăm încă 

numeroase cirezi de boi şi cârd·uri de porci. Nicăiri şi niciodată 
n•am mai văzut atâta mulţime de vite; in1i închipui că trebue 
să reprezinte valori considerabile. 

ln parţile astea Dunărea are o lălime de mai multe mile. 
Ne apropiem de tărmul valah, unde observăm o mare mişcare. 
de t.rupe. Oeasemenea ne 'ntâlnim cu vase pline de soldaţi ruşi 
şi, mai departe, cu băr<.I de pesc':lri cari, la apropierea noastră, 
d fspar în stufiş. 

1) A\lt()rul ~crie : bulg~resc. 
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Locotenentul şi ofiterul contabil mă scot, cu multă bună
voinţă, din nedumerirea asupra multor lucruri, - însă mărturisesc 
înşişi că, deşi fac acest drum de ani de zile, cunosc puţin Istoria 
ţării. Ei ştiu doar numele oraşelor în care fac rac popasuri ori 
lasă telegrame; incolo ignoră complectamente numele tuturor -târgurilor şi satelor cu care n·au avut de a face. 

Ţara nu·i păduroasă, dar ar putea să fie, căci putinii arbori, 
cari ~e observă au o vegetatie viguroasă (p. 407}. Coasta dobro· 
geană 1) se înalţă în coline, pe când cea a Valahiei e mai joasă 
şi mai putin accidentată. 

Echipajul nostru se compune din oameni de o fortă şi, mai 
ale~, de o poftl de mâncare herculeană. Li se servesc câte şase 
mese pe zi, dintre care patru solide, adică la care mănâncă supă, 
carne şi peşte. Fără să exagerez de Joc-ei îşi trec câte jun1ă
tate din zi la masă. Faptul acesta e 'n contrast cu serviciul ma
teloplor de pe M. Neag1·ă sau Mediterană, cari veşnic in picioare, 
de-abia au vteme să mănânce şi să doarmă: se vede că în toate 
stările sunt privilegiati şi canonifi. Ceştia de pe Dunăre şi•or fi 
având şi ei vremea lor urâtă, în timpul iernii,-În5ă, pe timp 
frumos, numai mecanicul şi cârmaciul au toată grija,-ceilâlfi 
sunt liberi să-şi treacă vremea cun1 or vrea. 

Ne 'ntâlnim cu o flotilă de vase valahe de un aspect cât se 
poate de ciudat. Văd că fiecare natiune î şi are forma ei specială 
de vase şi nu ştiu pentru ce. Căci, cu toate că experienţa a dove
dit în dese rânduri că acest fel de constructie cu accesoriile lui, 
toate, -e incomod şi peric_ulos,-cu toate acestea ei nu vor să 
renunţe la el îr. ruptul capului. Specialitatea aceasta curioasă există 
şi 'n Franta dela provincie la provincie şi câteva departan1ente 
interioare au rămas, încă, la jonca chineză. 

Corpurile de gardă de pe tărmul drept şi-au schimbat înfă
tişarea. Cele ale Valahilor par nişte cuşti înăltate pe picioroange; 
în ele eşti cel puţin J~ adăpost de creşte1·ile fluviului. Sunt ocu
pa.te şi de Ruşi şi de Valahi-în acelaş timp .... (pag. 408) 

.... lată-ne în fata unui sat turcesc. Un vapor plin de oamen 
cu turbane în cap o fine pe lângă mal, urcând cu greu fluviu I în i 
mijlocul unui nour de pelicani, cari par bucuroşi de această to ... 

1) Autorul Sf.ric; bulgăreaijcă. 
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vărăşie. Tn viaţa mea n'am mai vărot atâta prăpăd de păsări de 
astea. Toată lumea-i pe punte,-venită să se bucure de prive-
1 iştea aceasta. 

Berzele şi bâtlanii. deşf în număr mai mic decât pelicanii, 
sunt totuşi destule şi destui şi, în partea Dobrogei, pretutl11deni 
unde dai cu ochii de o şiră de pae ori de o clae de fân, barza, 
care stă într' un pi eior pe dânsa, e Belipsită. Un cerculeţ ori o 
roată veche aşezată orizontal pe un stâlp în fata locuintelor, le 
atrage în mod hotărât. Acolo le puteai zări cuibul şi după fe~ 
reastră le puteai atinge puii, cari păreau a fi de ai casei. Am o 
fericită idee despre neamul, care arată acest 1entirnent de osp:
talitate chiar fafă de creaturile care, în ceeace priveşte inteli -
genta, sunt atât de departe de om, dar care cu toate acestea, îşi 
~u şi ele calitătile lor,-era <:ât pe aci să zic virtutile lor. 

Mi-amintesc cu părere de rău de mesele de pe vasele Ale
xandru şi Bosforo, unde, când se 'ntâmp1a mai ales să nu fie 
multi, domniâ o vîe dispoziţie, pe câtă vreme aici fiecare pare 
stîngherit şi prost dispus. Cu toţii c1ută să termine cât mai re
pede, spre a ieşi din nou pe puotea vasului. Aci jmi-aduc eu 
adesea modesta mea masă, pe care o iau fie singur, fie în to
vărăşia unui tovarăş, când acesta t'onsimte să n1ă urn1eze: e 
vorba de o pisică nemţească, a echipagiului, adevărată pisică 

nemţească, tot aşa de puţin expansivă ca şi stăpânii ei. 
De tot ce mă pot plânge e apa rece, căci cea care nî-se 

dă de băut, e veşnic caldă. (p. 409) 
Pe malul turcesc, numai cale de o leghe, nu măr vreo şapte 

gorgane. 
Trecem pe lângă un sat n1are, tn fata căruia e o insulă a

coperită cu pădure. E dominat de o colină aşijderea acoperită 
cu arbori. Numele lui nu mi-l ştiu spune nici ofiferii şi nu 1 pot 
găsi nici în dicţionar şi nici în "ghid". Trebuie să fie Rassova. 

Minaretele Silistrei încep să apară la orizont. 
Pe dreapta, pe pământul valah. se vede deasemenea de

parte un sat. Malul e jos şi Dunărea, în urma creşterii apelor 
are mai mult de o leghe tn lăţime. 

La Sllistria, care mai e numită şi Silistri şi Dresti, Duresto
rum. Tirişta - etc, număr vreo cinci minarete. 

Oraşul acesta bu 1găresc se prezint~ oine; însă, <;:a toate cel~ 
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supuse Turcilor, pierde mult pe măsură ce te apropii de el şf 

devine hidos când intri întrânsul. Omulenii ăştia de Turci ar pân~ 
gări şi aduce în halul lor de murdărie până şi Paradisul pămân
tesc - de le-ar încăpea în mână. Turcul nu se gândeşte decât la 
locuinţa lui ; •mult mai pufin la stradă şi, mai putln la oraşul 
din care face parte. Ardă oraşu 'ntregt locuinţa lui numai să 
scape~ Spiritul municipal, cel de asocialie, dragostea de ordinea 
publică în afară de ceea ce-l priveşte personal, astea-s lucruri care 
au şi~au făcut încă loc în capul Turcul ni. Execuţia maşinalicească 
a Coranului. - dacă e devotat, asta-i regula lui de conduită. 
Dacă ou ţine, cumva, seama nici d.e Coran, - atunci un egoism 
grosolan sau o exclusivă grijă numai de bu·na sa stare pune stă4 
pânire cu totul pe dânsul, fie el opincă sau vlădică. Şi se vede 
bine unde duce aceasta şi din felul cum e guvernată Turcfa. 

Se iice că Silistria ar fi având 20.000 loc. Deoarec.e trebuie 
să rămânem aci timp de două ore, mă cobor din vapor şi, cu 
riscul de a-mi spulbera iarăşi iluziile, vreau să 'nsoţesc şi eu 
vreo doi pasageri până 'n tabăra turcească aşezată aproape de 
oraş (p. 410), dar santinelele nu ne lasă să trecem de întăriturile 
de şanţuri ale taberii. Tabăra aceasta avea aproape dispoziţi

unea alor noastre. Alte două tabere sunt în spatele oraşului, pe 
un deal. Număr şi aci până la vreo 100 de corturf, unei verzi, 
altele albe. ... 

După ce lăsăm în urmă Silistra, pe o 'ntindere de două 
leghe dăm iarăşi de vreo 4 tabere aşezate pe munte şi despăr· 

fite de spaţii împădurite. 
Pe malul cestălant-valah-Valahii şi Ruşii fac exerciţii. E 

curios să vezi pe oamenii aceştia,-pe cari nu~i desparte decât 
un fluviu nu prea larg în Jocul acesta,-exercitându-se la mâ· 
nuitul armelor şi căutând mijloacele cele mai sigure şi eficace 
spre a se putea omorâ unii pe alţii Ba încă, strigând mai tare, 
şi-ar putea da şi sfaturi reciproce în privinţa aceasta. :Măcelurile 
acestea, premeditate cu atâta sânge rece şi preparate cu atâta 
răbdare şi atât de mult timp,-adesea pentru motive fictive şi 

problematice,-sunt pe cât de nesocotite pe atât de crude. Oare 
unde-i vremea în care vor înţelege oamenii aceasta? ... (p. 411) 

Trad. CORNEA IoN 
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RĂBDARE 

Şi-n stat cuvânt: ,,lnveci să n'ai 11odină! •·• 
lar tul de-atunci. 'f'ărână. ca şi marea 
:e-şi răsvr-Jteşte 'n urlet sbuciumarea,

~pun1tlnd te-arunci spre 'fronul de lumină. 

rn van nştepţi de veacuri îndurarea, 
ln van blcsten1i când eşti de daruri plină, 
rn vao s~râşneşti. I?idică te sen ină: 

ln n1un "U-i toată bi necuvântarea. 

lt\r und con1ori de 'nţclepciu ne multă 
, , 'i dob tndi spre a domnului mărire , 

Şi ·o~ununatu ·n nin1b de strălucire 

1' ~li ridi 'U p~\nă la El, ascu ltă 
un1 din adân porneşte spre ·n1păcare 

l~'vor de tihnă ·n sânul tău ... Răbdare I 

A t'\ĂNDRU 
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INSERARE 
- ElCHENDORF -

Departe cântă daina 
Vrăjind întreaga iare.
Abia de-o ,ngână codrut 
Şi-adorm pe cdmp isvoa,·e. 

Departe 1 n fundul zării 
joc ra1,e u,şurele .. . 
Să pot ... să pot ... o clipă 
Maş fulgera "ntre ele .... 

MIHAIL PRl(Orte 
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UNUI VIZIONAR 

Stai nopţi întregi frângându-te să torni 
In bronz etern o nouă cugetare -
Şi nici nu simţi în oarba ta chemare 
Că val-vârtej vii veacuri să răstorni. 

Dar vultur e pornita-ţi inspirare, 
Şi lege nu-i din zbor s'o mai întorni: 
Un uragan de trâmbiţe şi gorni 
Şi 'n urm' apoi vezi sânge până 'n zare, 

Şi frunţi pălind pe tronul lor regal,
Iar slova ta s·aşterne tot mai crudă 
De par'c'ar ii tăiuşuri de pum.nal. 

Lumină vrei t Dar cazi zdrobit de trudă 
Şi-un glas în tine.şi fulgeră fiorul: 
,.Nu esti un Crist, nu esti isbăvitorul''. ' . 

A J\'\ÂNDRU 
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VERDE E SPERANTA 
- AL, L, KIELLANC -

- 11 Nu vezi că faci praf?" strigă supărat fon. 
Andrei nu·l auzi. 
- ,,Parcă-i surd ca mătuşa Maria!" mormăi Ion ; 

«faci praf, Andrei ! , strigă el mai tare. 
-:-- ,,Iartă-mă, te rog l" zise acesta şi începu să· şi 

ridice la fie ce pas piciorul sus în aer. Pentru nimic rn 
lume ntar fi vrut să-şi mai supere fratele; şi-aşa avea 
el destule certuri cu dânsul. 

Dar chiar ln clipa asta, nu merg ei împreună şi nu 
se gândeşte el la aceea pe care ştie că o iubeşte fratele 
său Ion? Oare nu e destul de josnic să nu-şi poată stă
pâni el o patimă care e un rău destul de mare pentru 
viitorul fratelui său, pe lângă că, e ceva fără de nici o 
speranţă? ... 

Ca'n totdeauna, Andrei se judeca prea aspru ; de 
aceia, când pe partea cealată a drumului se aplecă să-şi 
ridice băţul scăpat, încercă să fie mai nepăsător faţă 
cu asemenea lucruri. Cu cât însă pătrundea mai adânc 
în cugetare, cu atât mai puternic se'ntorcea pe calea 
minunată a judecătei ele unde plecase, iar gândurile ro· 
teau ît1 jurul acestui punct oprit, precum gâzele fluturătn 
jurul unei lumini. 

Amândoi fraţii, cari veniseră să: şi petreacă timpul 
vacanţei la unchiul lor, preotul paroh, se găsiau acum 
pe cărările din jurul Prefecturei, unde se da un bal pen
tru tinerimea din partea locului. Prin părţile acestea mai 
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veniseră şi alţi studenţi, aşa că asemenea petreceri se 
dădeau mai Ja fie ce casă. 

Din această cauză Jon se simţia tn toată voia ; 
cânta, juca şi glumia cât era ziua de mare ; iar dacă 
glasul ti era puţin mai aspru decât adineaurea când îl 
certa pe Andrei că face praf, aceasta nu putea fi decât 
numai din pricină că nu·J putea face pe fratele să.u pu
ţin mai vesel. 

Ştim cam ce-1 apăsa pe And;ei. Chiar în viaţa lui 
obişnuită el era mai liniştit şi mai tăcut decât fratele 
său, juca tocmai »Ca un urs" ) - spunea Ion -· , nu pu
tea să cânte nici de cum (Ion susţinea că vocea lui ar 
fi şi nesimpatică şi monotonă) şi că, în afară de asta 
în faţa femeilor era totdeauna stângaci şi uluit. 

Când se apropiară de Prefectură, tn urma lor ră
sună duruitul unei trăsuri. 

- ,,Acesta trebue să fie doctorul,~ zise Ion, şi 
se pregăti de salut1 căci iubita lui era fata doctorului 
de plasă. 

- .,,0, cât de răpitoare este Ea în roz r. .. , spuse 
Ion. Andrei văzu numai decât că era lntr'un cenuşiu des
chis, dar nu cuteză să spună vr'un cuvânt, de toarnă să 
nu se trădeze : parcă tot sufletul i-ar fi stat în gât. 

Trăsura trecu repede; tinerii salutară, iar bătrânul 
doctor Ie strigă : ,,Bine~aţi venit ! ... J.Ja revedere ! ... " 

- ,,A, nu L„ era'n cenuşiu t •.• " se'ndreptă Ion; ar
zătoarea lui privire de-abea avusese vreme să deose
bească adevărata culoare a hainei. ,., Dar, nu e aşa, An
drei, că era tare driiguţă j)" 

- » O, da !. .. răspunse acesta cu greutate. 
- » Tare mai eşti sucit !ii se revoltă Ion; ,,dacă 

ţi-ai perdut de tot simţul pentru frumuseţea femeiască~ 
eu unul cred că ai putea să arăţi cât de puţin inte
res pentru ... pentru... ei I pentru viitoarea fratelui tău L •• " 

- ,., Dacă ai şti cât de mult mă interesează !... gândi 
Andrei, şi oftă tncet, plecându-şi ochii in jos. 
. D.upă o întâlnire aşa de frumoasă, Ion se simţi ne
mărginit plin de iubire şi de fericire; îşi învârtia basto-
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nul; pJesnia din degete şi cânta din toată puterea. $i 
cttnd se gândia hr aceea cu haina cenuşie - la aceea cui, 
haina ea primăvara de lucitoare, uşoară ca o pasăre, 
cum li zicea el -, fşi aminti de-un eâ:ntec vechiu, pe 
care, fn afte vremuri, îl cânta cu muJ!ă pT~cere : 

Verde e. speranţa, -
Tram· ta ra ra r.a, 

Veşnic ea-i. frumoasa, - 
'I'ram la rm ra: ra t 

Versul acesta Ji părea aşa de potrivit cu starea lui 
suf~te1l'seit1 încât îl repetă: d'b nenltmitrafe ori, când în 
tactul melodiei ·unui cântec bătrâ:11, când' ca pe un marş:., , 
cand în tonuri Jn'aJte şi vesele, când' numai tn şopot; ca· 
şi, când ar fi voit' g:f„şi desvă1tle ftlbirea l'tt'mii mtrelfi,~ 
nemirginitei1 firi; 

And-rei· nl'l' se· sim(ia tocmai pe pfac. Căci, oii câ.t 
de multe regpect ar fi simţ.ft pent'l'O Nntele s!U, da:r ac~st
veşnie ,; Verde e sper:anţa• şi acest nesfa.rşît „ 1tttil:tl fa' 
ra ra ra t" îl osteniau aşa de mult, lncăt $îmţ'i' o· a~- · 
vlrutl<t uşarare-, când tn sflrşit futrar! ttr ~urtea Pre· 
feetnrei. 

Duptt-amiaza trecu tn mod obişnUit ; an petrecu"(, 
destffll de · bine, că·ci mai toţi- erau amorezaţi ; dac! se 
aflau cumva şiA netnd.răgostiţi, aceştia petreceau şi' mai 
bine pe socoteala celor dinlâ.i 

All jucat de-a şoarece1e şi· pi.sica. Ion alerga sprin
ten de jur împrejur, făcea mii de· glume- provocâ:nd în
curcală J.a Jod şi arătă iubitei lui toate atenţiile cu p-u._ 
tintă. 

Andrei îşi' pâsfră ţeapăn locu) şi Ibă h.1cturi!e· în se
rios"' El începu' jocu) şi~l conduse o nunif bucată de· timg 
cu mu1fă precizie'. Ar fi petrecut mult mai bine da:c! 
aspra· lui conştiinţ~ nu i~ar fi făcut in1putăti contin1re 
despre1 iubirea criminală C'are lovia ln viitorut fratelui său~ 

Gâ:nd, odafl cu rntunericuJ~ începu să batt yâ'ntut 
răcoros al1 nopţii; societatea se retrase itl salon şî dan~ 
ţul începu. 
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Andrei nu juca prea mult, dar mai cu seamă acum 
nu avea tragere de inimă. Işi petrecu timpul privind pe 
Ion, care toată seara oftă imprejurul celei „ viitoare". 
Inima lui' Andrei s,e strângea de durere când o vedea 
pe cea cu· -haina cenuşie în braţele fratelui său. Şi~i pă
rea că la orice joc sunt tot împreună t. .. 

In sfârşit veni timpul plecărei. Cea mai mare parte 
dintre părinţi plecaseră în demnele lor trăsuri bătrâneşti, 
iar tineretul se hotări să conducă pe cei ce rămaseră 
până la casele lor, ' căci era o foarte frumoasă noapte 
cu lună plină. 

· , Când cel din urmă galop fu jucat, gazda nu voi să lase 
pe tinerele doarµ.ne, infierbântate de joc1 să iasă în ră
coarea nopţii. Pentru aceasta le hotărî o jumătate de 
ceas de odihnă. Şi, pentru ca să tr,eacă în mod plăcut 
şi vremea aceasta, gazda rugă pe Ion să cânte ceva. 

Iar acesta fu gdta numai decât ; nu făcea parte 
din rândul oamenilor morocănoşi, .cari vo·r să fie prea 
mult I rugaţi, ci era dintre aceia cari sunt cunoscuţi că 
ştiâ. şi pot orice. · 

. : , Dar critica ce se făcea de data aceasta lui Ion era 
curjoasă, căci, ca nici odată, părerile erau împărţite. Nu
mai de trei persoane fu ţinut cântecul său ca neasemănat 
de trumos. Aceste trei persoane erau : mai întAi Andrei, 
pe urmă mătuşa Maria, care nu prea auzea bine, şi în 
urină însuşi Ion. Cei mai mulţi îşi dădură părerea că e 
car;ighios ·să-l asculţi pe Ion cântând, întrucât pune prea 
mult dela el. In urmă se făcu o partidă de rău voitori, 
cari pretinseră că nu poate fi judecat omul după o sim · 
plă cântare, şi, deci, ar trebui să cânte din nou şi, de 
data aceasta, să se acompanieze şi la piano. 

In legătură cu acest din urmă punct Andrei, in loc să 
stea liniştit şi să asculte, îşi închipui numai decât cea 
mai complectă înfrângere a gloriei fratelui său Căci el 
ştia câte osteneli îl costase pe Ion şi mai ales pe surori 
învăţătura aceasta, mai ales a celor trei acorduri miA 
nore cu care obişnuia să se fălească, şi pe care le exer~ 
cita mereu înainte de a 1nerge în lume. 
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Când ii văzu aşezat la piano, cum îşi gonia dege~ 
tele pe clape fără nici o atenţie, îşi ţintui privirea în 
tavan şi mormăi ca pentru el: - »Da L.. Şi totuşi ! ... 
cum se face asta?" ca şi când ar fi căutat acolo sus 
bogata artă a tonurilor, pe care el o cam nesocotise. Ştja 
că Ion nu putea decât trei acompaniamente peste tot: 
unul în minor şi două în n1ajor. Şi totuşi. .. 

Dar când cântăreţul, sculându-se dela piano, mai 
asvârli şi cele trei mult studiate acorduri, acestea sunară 
atât de nelalocul lor şi atâta de falş~ încât părea c'ar fi 
fost ceva care i-a făcut degetele să-i alunece. Andre.i clă
tină din cap, îşi întoarse privirea şi mormăi : .,, Asta nu-i 
de loc frumos !. . . A sta e prea, prea ! ... " 

Intre acestea Ion se aşeză din nou la pi~no şi în
cepu să cânte liber din bogatul său repertoriu; Schubert 
şi Kjerulf erau favoriţii lai. Putu deci cânta: "Tu eşti 
pacea", »Eu nu mă supăr", .,,Bietele bătrâne cânturi", 
"Tot iţi pun eu la picioare", ,, Din mari dureri fac cân
turi mici c,; toate acestea 1~ cântă cu ·linişte şi uşurinţă 
precugetată şi acompaniindu-se pe jumătate. Mai neno
rocit ii fu pasagiul : ,,Eu pun aici întreg amorul şi toată 
vasta mea durere", dar şi a:3upra lui mai reveni de 
câteva ori. . 

Andrei găsi numai decât graniţele iscusi.!lţei fui Ion, 
când acesta părăsi drumLll obişnuit şi începu să isbeascâ 
de-a valma in toate clapele: cu groază observă că fra
tele sAu încerca: ,,\"erde e speranţa"', dar, spre neno
rocul lui, nu-l nemeri, ci-1 sbârnâi numai pe jumătate, 
aruncându-i la urmă cele trei faimoase acotduri minore. 

- ~Acum curat că ne-3:m răcorit!» spuse cea cu 
haina cenuşie şi se sculă. Graba ei stârni un surâs ge:.. 
neral şi de asta se făcu roşie ca focul când spuse : 
,,Noapte bună ! " 

Andre-i sta'n apropierea gazdei ; îşi luă deci mai 
iute rămas bun. Ion fu reţinut de prefect, care voia să 
ştie la ce profesor a învăţat muzica; şi pretenţia ace.asta 
cerea timp. •r 

· Astfel se făcu de se apropiară în antreu Andrei 
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şi ,cea cu haina cenuşie. Aici tinerii $e îmhulziau în ju · 
tul cuierelor, atât pentru a-şi lua propriile haine cât şi 
pentru a le smuJge pe ale altora. 

- ,,Nu foloseşte la nimic să te îmbulzeşti!" spuse 
dwa. Lui Andrei i se puse un nod ln gât şi nu reuşi 
să scoată decât un sunet diform. Erau lip1ti unul de al„ 
tul, fiind că era foarte strâmt, iar Andrei ar fi dat orice 
numai să poată spune ceva plăcut; dar nu era cu pu
ti~ţă. 

- ,, ln seara asta n taţi petrecut de loc ! " ii vorbi 
ea prJeteneşte. 

Andrei gândi Ja tri$tul rol pe care l-a jucat intrea,.a 
seară ; neplăcuta situaţie îi era apăsătoare şi de aceia 
răspunse, (prostul, parcă-i venea să cadă când spunea 
o vorbă): 

- ,,E un rău că nu pot cânta ! " 
- ,,De bun,ă seamă, vr'o slăbiciun,e a familiei!)) ii 

spuse cenuşia, aruncându-i o repede ochire. 
- 11 A nu I. .. " întâmpină Andrei, zăpăcit de tot ; 

.,fratele meu cântă excelent î" 
. - Da? ... Dumneata crezi?" îi spuse ea râzând. 
Iar lucrul păru curios l lli Andrei ; căci el se credea 

în drept să-şi dea mai mult decât o părere despre ta„ 
l~ntul fratelui său, iar dânsa, ca una ce era sortită să 
fie ,, viitoarea", ar fi trebuit să facă parte dintre admira
torj, iar nu să se exp-rime c~ atâta răutate. 

Utmă iar.ăşi o tăcere pe care Andrei se'ncercă ză
darnic s'o rupă. 

- ,,Nu vă place nici să dansaţi ?" îl întrebă ·ea 
cu vocea mângâietoare. 

- ,,Nu eu. ori cine!" sbueni el. 
Ea zâmbi. 
- ,,Se'nţelege ! ... Un cavaler poate alege !c' 
Andrei iJi pierdu podeaua de sub ipicioare. Era ca 

unul care, mergând ~dâncit în gânduri pe-o stradă, intr'o 
straşnică seară de iarnă, de-odată . se trezeşte pe-o'ntinsă 
pfttură de ghiaţă lucie. Nu putea să aibă a)t ~jutor .decât 
-eă se ţie drept şi, cu cut'ajul unui desperat, glăsui: 
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Dacă aş fi ştiut ... dacă aş fi îndrăznit să · sper căivreuna 
dintre domnişoare. • dar nu !... vreuna dintre cele cu care 
aş fi dorit să joc, mi· ar fi făcut plăcerea ... i-aş fi ... i-aş 
fi ... > şi tăcu molcum. 

- ,,Po,ţi .să mă'ntrebi ori ce!" răspunst} ea cu ,bu-,, 
năJate,. . 

Brăţara j se deschise ·şi era aşa de greu de închis~ 
încât .t11ebui 'S.ă-şi în~cordeze. toate puterile ca să şi-o'n~ 
chidă ; după asta se făcu roşie la faţă. 

- .De pildă, cu mine aţi fi voit să jucaţi ce.va ?• 
Şi vorbind aşa, i se păru că totul se rotia împrejurul lui. 

- KDe ce nu?) răspunse ea mirată. Privia în jos 
şi cu vârful pantofului bortelia o crăpătură a podelei. 

- "Vineri vor fi invitaţii la preot. Imi veţi dărui 
un joc?" 

- «Cu plăcere I Ce joc ai dori f). ta?>> Şi încercă 
să-i vorbească în tonul damelor din lumea mare. 

- ,, Vre-un cadril? .. . Acesta-i cel mai lung T adăugă 
el încet. · 

- • Da !... Voiu fi liberă şi la al doilea cadril. 
- ,, Şi un galop ? " 
- .,,Da ! iţi mulţumesc. Primul galop. 
- ,,Şi o polcă ?" 
- CLNn, !.. . Nu !.. . E prea mult ! li strjgă ea prh;înd 

neliniştită spre Andrei. 
In clipa aceia veni Ion, de-abea răsuflând de grabă. 
- {{Ah, ce fericire că vă găsesc, domnişoară ! Dar 

în ce tovărăşie ! ... • 
- O luă sub protecţia lui şi, ca să-şi caute ha·ina, 

ii deschise drum printre cei ce mai rămaseră. 
- ~Numai dmuă cadriluri şi un galop! ... Dar nimic 

mai mult!. .. Da I ... . Da J ... Da l. .. » repeta mereu Andrei. 
Se'nrădăcinase pe acela.ş loc şi târziu. 'de tot se . văzu 
singur. Repede>nşfăcă cea dintâi pălărie pe,care o zărise 
în cuier şi se rep.ezi ca o furtună pe uşa de din dos, se 
furişă prin grădhţă şi, du.pă multă caznă, s.ări zidul la 
.doi paşi de-o portiţă care era larg d.eschisă. 

Apucă pe cea dintâi cărare c.e se'ncolăcia prin~e 
livezi, ţintindu-şi privirea in.th9rrţttl Cat;tj ·p~obiale, , , 
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Avea o presimţire vagă că merge prin iarbă înaită 
până la genuchi şi · umedă, dar nu băgă de seamă că 
vechea şaRcă de uniformă a ·prefectului, pe care o luase 
în grabă, i se băfăbănia pe cap m toate părţile, până ce 
rămase liniştită cu cozorocul căzut pe urechea dreaptă. 

- ,nouă cadriluri şi un galop!. .. Dar nimic mai 
mult t .. Da, da !. .. Da, da ! ... " 

Era noaptea târziu când Ion se'ntoarse'n curtea pa
rohiei. El întovărăşise fata doctorului până acasă, iar 
acum se'ntorcea gânditor. Mergând încet, îşi încheia so
coteala zilei. 

Luă cărarea spre grădină. O clipă se opn în pra
gul porţii. 

- ,,E cam ruşinoasă, dar, judecând mai adânc, 
principalul e că-mi convine!... E cam ruşinoasă a dra
cului I lmi e mai mult convenabilă decât iubită r • Tre .... 
când prin curte, îşi perindă prin minte toate femeile pe 
care le cunoscuse şi, judecându-le în toate chipurile, a„ 
junse la concluzia că cele mai de nesuferit ar fi cele în
gânfate şi năzuroase, nu cele ruşinoase. 

Lucrul care-[ neliniştea însă mult de tot tra faptul 
că nu se simţia de loc mulţumit cu rezultatul zilei. Nu 
pentru că se'ndoia o singură clipă de·a fi fost iubit, ci 
pentru că găsia toată fiinţa ei prea posacă, prea rece 
şi prea din cale- afară de retrasă. Nici odată nu i·a glu· 
mit, iar în drum către casă vorbise cu toţi, nu mai cu 
el nu. 

Aşa dar cât de curând trebuia să-şi schimbe pur„ 
tarea; trebuia s'o facă săi pară rău de toată purtarea ei 
de mai înainte. Trebuie să1ncerce şi altfel. 

Păşi 'ncetişor pe lângă. casăt astfel ca să n'audă un
chiul cât de târziu se'ntoarce. Pentru ci să ajungă în 
odaia sa şi a fratelui său, trebuia să treacă pe un po
deţ lung ~e scânduri. De-asupra lui era o f eteastră pe 
care tinerii o tntrebuintau drept uşă şi la ea ajungeau 
suind·u-se pe acoperişul scării care da'n grădină. 

Ion observă că fereastra era deschisă, iar pe bal
conul format · de-acoperişul scării, în limpedea lumină a 
Junei, z'ări chipul fratelui Său.. . 
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Andrei era tot cu mănuşile albe dela bal. El se 
agăţase cu amâ1:1două mânile de fereastră şi-şi ţintuise pri
virea în lună. 

Ion nu putea înţelege pentru ce fratele său a rămas 
afară până la asemenea ceas al nopţii; cu atât mai mult 
nu pricepea de ce are pe cap un fel de oală de flori. 

- ,sta jtnbătat porcu!. .. > gândi Ion şi se apropie 
cu băgare de seamă. Atunci îl auzi murmurând ceva des~ 
pre două cadriluri şi un galop, apoi tl văzu făcând tot 
felul ,e mişcări ciudate din· mâni. 

Crezu că fratele său cerea să trosnească din degete. 
Dar în tăcerea nopţii răsună glasul lui Andrei, nesimpa~ 
ticul şi monotonul lui glas : 

11 Verde e speranţa, tram ta ra ra ra ! " 
Sărm·anul, nici atâta nu putea cânta ..• 

MIHAIL f'RICOP,IE• 

\• I „ I 
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VORB·ESTE TU· 
(KONRAD FERDiN,AHD J\'\.AYE.R) 

Pădure dragă, eu veniam la tine 
In 6ri ce· zi în vremea tinereţelor de ieri; 
Aveam să-ţi spun adesea fericirea„ 
Aveam, de multe ori a-ţi spune mari dureri. 

Azil întunecat, şi-acum te caut, 
Şi-acuma cat al ramurilor bl~nd tumult, 
V orbeşte tu r Tu.i, ai euvâ:nt r La mi ne-s stinse 
Ori ce dureri şi bucurii I Viu să te-ascult r 

/V\· PRICOFIE 
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PREFAŢĂ 

De mult (mi propusesem să cor11pletez irnportantul op 
.. Flora Dob1ogei• a regretatului botanist Dr. Demelriu Brandza., 
care, fn urma mo1ţii sale premature. rămăsese incomplet. ln 
parte tmi realizasem această dorinţă prin prelucrarea Ranun
culaceelor, care lipsesc cu totul din lucrarea lui Brandza şi 
prin completarea. di(:gnoz.elor unor fpecii rămase n~descri~. 

Numeroasele Şl varlatele specll, ce am tntdlnit tn repe
tatele mele escursiuni făcute tn Dobrogea (anii 1910, 1911, 
1912,~ 1913, 1911/) m'au determinat insă a trece limitele unei 
simple lucrări de intregire, pentru a purcede la descrierea critică 
a speciilor aflate de mine sau colectate de către alţi poianişti. 

Pentru acest motiv m1 am adresat tuturor botaniştilor, ,::ari 
au botanizat tn această pare a ţării, să.mi trimită spre revi
zuire materialul adunat; durere fnsă, nu au răspuns cu toţii 
cererii mele. Lacunele ce se vor observ<l tn această lucrar;e sunt 
a se atribui şi acestei tmprejurări. 

Cred a satisface şi pretenţiunile unor botanişti complectd.11d 
lu carea de faţă prin fitogeografia provinciei dobrogene. f n con
secin/ă ,,f'Jora critică" vtl avea două părţi: 

l J<'Uogeogra/'ia Dobrogei, cuprlnzd.nd tn genere situaţia 
acestei ţărişoare, cond11iile ei tehnice (orografia şi hidrografia), 
condiţiile climaterice, aspectul qenernl al vegetaţiei, precum şt 
dijerenţjarea ei fn difercte reg1uni floristice (flora patuslră, 
flora sarăturilor, a locurilor nisipoase) etc. 

/J. Conspectul sistematic, care va cuprinde enamerarea şi 
descrierea speciilor aflate f ll Dobrogea dela apariţia opului 
»Flora Dobrogei" (Dr. D. Brandza) şi pdnă astăzi. 

In partea ll am cuprins şi flora Cadrilaterului, anexai 
tn urmă Ilomdniei. Acest ţinut bogat in vegetaţie nu erd studiai 
pdnă mai anii trecuţi. Cercetările ce s'au f'ăcut aci se datoresc 
lui Janka, S0orpil1 Stirbny, Urunioi. Rezultatele escursiilor sale 
$Î ale acestor bo:anişti le-a rezumat Velenovsky in ~Flora bu.l
garica-». ln alcătuirea prezentfi lucrăti am utilizat şi r,Flora" 
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lui Velenovsky, culegând datele ce se refe1·ă la unele locali
ldJt din CadrUater. 

Cele mai preţioase cercetări asupra Cadrilaterului se da
toresc tnsă lui Zach O. Pantu. Mie .nu mi-a reuşit a vizita 
această parte a Dobrogei decât abia in toan1na anului 1921. 

Inainte de a trece la expunere.a {itogeografică . a provin
ciei, ţin ca, pentru amabilitatea cu care mi au pus la dispoziţie 
erbarele d-lor şi alte date pre/ioase referitoare la flora Do· 
brogei, să-mi exprim şi pe această cale cele mai vii mul
ţumiri Domnilor: Dr. Alexandru Borza, prof: univ. fi mul/u
rnesc pentru deosebita amabilitate cu care mi-a pus la dispoziţie 
materialul bogat al institutului Botanic âe sub conducerea sa, 
Dr. Marcel Brandza prof; A. Calafateanu prof in Tulcea, care 
posedă un erbar frumos; Dr. E. P, Enculescu agrogeolog; Dr. 
E. Grintesou prof: univ., D-şoarei Dr. Marietta Pallis ,;:) din 
Londra, Zach O. Pantu custode al colecţiun.i/01 inst. bot. ; Dr. 
Tr. Să~lf:}scu prof'. la şcoala superioară de ag1·icultură dela 
Herăstrău; In. Th. Solacolu medtc şi prof: univ., D.r. Mih. C. 
Vlădescu prof univ. şi direct. inst. bot. 

Date referitoare la f1.ora Dobrogei conţin, şi erbarele ră
niase ln urma botQniştilor Florian Porcilis şi W. ·Knechtel fostul 
d.irector al grădinilor publice, 

Mulţumesc de asemene.a botaniştilor streini, cari m'au 
ajutat la această lucrare: Dr. Arpad de Degen, Pxcelentul 
orfentalist budapestan, C. H. Zahn din Karlsruhe ~i n.euitatului 
prieten I. Wagner din Budapesta. 

O deosebită recunoştinţă datorez D-lor profesori univ, 
Dr. Em. De Martonn:e din Paris, Dr. I. Simionescu din laşi, 
Dr. G. Vâlsan, Dr. V. Merutiu, Dr. G. Murgoci, Dr. Popovici
Hatzeg pentru fnlesnirea escursiilor făcute in Dobrogea. Datorez 
deasem,nea cele mai vii nzulţumiri marelui L. Mrazec, direc
torul institutului geologic al Ronidniei, pentru binevoitorul 
sprljin ce mi-a dat pentru escursiile mele ln Dobrogea. 

Apariţla acestei lucrări' in împrejurările vitrege de astăzi 
o datorez. neobositului şi idealistului director al „Analelor 
Dobrogei". C. Brltescu. Primească şl pe această cale sincerele 
nzele mulţumiri. 

.JULIU PRODAN· 

•) Tlie structur and history of plav : the flonting feu of the 
delta of the Danube. · 
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Aşezarea geografică, intinderea, relieful, cli111a 
şi râurile Dobrogei 

Dobrogea este cupringă intre 4!30 48'. şi 4.5° 28' latitudine nordică 
şi 2Ş0 şi 17° 20' longitudine orientală (dela Paris). Hotarele naturale 
la Vest şi Nord sunt Dunărea, la E~t Marea Neagră. 

Din canza originei sale geologice deosebite de a României, pre~ 
cum şi din cauza reliefului ei ridicat în mijlocu1 ·1unor ţint1turi joase, 
este considerată ca o unitate geografică deosebită. 

Gonfiguraţiunea-i variată prezintă un podiş pietros, con1pus dinN 
tr'o serie de onclulaţiuni. O mufţime de văi roditoare străbat dinspre 
Dnn:'ire în interiorul ţării. 

Provincia aceasta, după înfăţişare şi origine, se împarte în 3 re
giuni : 

a) Regi1t-nea. de Nm·ă e formată clintr'un complex de dealuri, care 
se e:x:tind dealungul ţării până spre gurile Dună.rei (Delta), unde se 
ter1nină. intr'ungrupde inălţimicuvârfuripână la 500 m. (Sakar Bair 
are 456 m.) care se "Qumesc dealurile Niculiţehllui, Măcinului şi Ba 
hadagului. Tot aicea, între lacul Raz im şi Sf. Gheorîhe, se înaltă 
dealurile Beştepe ( cinci vârfuri) notate şi de cartografii vechi. Spre 
iµterio1 ul ţării, spre Est de Topal se inalţ..'l dealul Allah Bair, compus 
în cea mai mare parte din calcar alb, care aparţine formaţiunei · creN 
toase superioare. Cele mai interesant') înălţimi ale acestei ţfLrişoare 
sunt Munţii Mlicinulwi, cari se ridică ca un zid dinţat în faţa MăciN 
nului şi unde înălţiinea cea mai mare o are Ţuţuiatul" (426 m.) <le 
lângă Greci. !nălţime destul de r.on~iderabilii au încă următorii : Pri
opcea ( 40.1 m.) lâng:'i Cerna şi Bulucul de lângă :MfLcin. Din punct 
ele vedere botanic, o insen1nătate deo2ebitii pentru flora lor vestita, o 
au muntel~ Consul ce se înalţă lâniă Alibeikiui şi muntele s ·epelgin 
de lâng,l .Baskioi. 

Jn at'adi de catenele <le dealuri amintite, Dobrogea mai posedă 
în regiunea lagunelor şi dealuri solitare, dintre c~re unele formează. 
insule atât în sânurile inării, ciit şi în unele lacuri. Astfel e insula 
stâncoasă Popina din lacul nazin1 şi Popina din lacul Crapine!. Aici 
aparţin mai departe toate acele insule salsuginoase, care se găsesc 
în lacul Razim, în faţa comunei Juritofca. 

Aproape de .Jurilofoa seînalţă dealurile «Caramanchiobi; iar pe 
n,aqdnea Razimului afhln1 capul Dolojn1au. Intre Tukea şi Babadag, 
din depărtare încă se zăreşte muntele Denistepe, <le Corn1ă conir.ă. 

Ca dealuri se pot considera. şi acele malllL'i înalte acoperite <le 
loess, care încadrează litoral II l ~lării şi Dunărea. 

b) Regiienea de Su<l a. Dob·rogei const:'i dintr'uu podiş acoperit 
peste tot ele un strat gros do loess. Ea atinge o inăltime de 2- 300 1n., 
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ş1 ~e tern1ină spre Dunăre şi spre mare cu, nişte rr1aluri mult ma1 
putîn piezişe. . 

Podişul acesta se poate considera o stepă adevărată, aproape 
li11sită de îlrhori. Flora arborescentă e reprezentată prin plantaţiuni, 
tle salcâmi pe lângă sate, moşii şi gări. Din pădurile de odininară se 
mai gă.seşte. doar părlil sălbatic. Tufişuri tnaî înghesuite întocmeşte ar
boraşul in·ediferaTi de o rezistenţă admir·ahilă: Paliurus australis. Acest 
Spinifex al Dobrogei e atât <le rezistent şi _vârtos, în cât - asemenea 
celui din Auetralia-nu-1 prinde nici focul. hî partea aceasta a tăl'ii, 
acolo unde străbat rocile mai vechi şi formează ridicături izolate stân· 
coase, apare Ja,m1zini'li·1ii fruţ:icwrts; nu iipseşte nici Pn~n1~ spinosa,. 

. Cadrilaterului, care cade tot în ar-eastă regiune, îi îmeru1nu tă un 
aspect deosel,it livezile de smochin (Ficus cadca) din Balctc-Cavarp.a. 

Văile dintre dealuri, acoperite odinioară cu stufişuri şi păpuriş, 
sunt populate asţăzi, dfn cauza scăderei apei, cu formaţiuni de Rumex 
lhipă eare urml'ază spinul stepelor uscale, Qnonis spinosa. 

Din C;hiar natul'a stepei, reese că ploile, în acest ţinut. sunt foarte 
rare şi maj adeseori torenţiale. Pâraelt5 seaţă în urm·a călduri
lor mari înainte de .~ se vărsa în mare, iar vegetaţia lor este cu to
tul deosebită şi neobicinuită, compunându-se Î11 mare parte din holera 
sau' stai ul 11u1scălesc (Xantlâum spinosum) . 

. c) Regiut1ea lagunelor ocupă partea esticii a provinciei. O parte 
d~ lagune sunt separ-ate d~ ma_re prin limb/ de _n\sip, ~!tele c?mu
nxcă cu marea_ Solul acestei reg-xuni este puţin ridicat Şt acoperit cu 
apii şi 'stufării· extinse. 

: . Dobtogea făcând parte dintf un continent foarte ve,~hiu, din pHnct , 
ae· vedei;e· tecto1Jic nu s'a format în ocelaş timp cu restul Rotnâniei, 
l"i_in_dc~ n\l_ ~ · luat pa1;te la n1~Şcăl'ile tecto:~ice c~re au uat naştere Car· 
pntilor ,. ci 111 ac.es hm p a ra.n1as un 1nasi v reustent. 

AnuuH?, în' era arhaicii şi paleozoică s'a petrecut increLirea roce
lor te se văd în nordul Dobrogei. Cu începutul jurasicului mediu ve
dP.ni aici nun1a1 mişcări de ridicare şi coborâre, mişcări te-ctonice de 
o itnportanţli 1na:i mare însă nu s'au observat. 

• Dealurile Dobrogei, ci.l excepţiunea g-rupei Mă.cinului (tormatli din 
gt·anit şi !fnais arhaic), co1istaµ în mare parte din calcar jurasic şi 
c1·e.t'aceu. O parte însexnnată a dealurilor care se extind pe litoralul 
tuărîi, pr~ctnn şi acelea care cadrează Dunărea sunt acoperite cu loess. 
Pe 1ito1'ah,.tl rnării joacă un rol deoselJit dunele formate din nisip, din
tre care n1ai rernarcahile sunt cele dela Tuzla, Mamaia, Oaracoium, 
portita etc. Locuri nisipoase de extensiune considerabilii allăm şi ~n 
Delta Dunlirei. 

1 Date 1nai detailate în ce priveşte solul şi subsolul acestei pro-
vincii aSHlm la I. I. Nacian 1), După dânsul centrul Dobrogei şi în spe
cial J:)latourile cuprinse între Carasu şi lacul Sutghiol spre nord 
conţ1n ·gresie verde. In părţile de Nord şi Sud abundă argila şi marna. 
Colinele situate lângă Duităre, pe lângă nasova, surit formate . din 
straturi ce conţin calcar neocomian cu nenumărate fosile. Colinele de 
pe lângă l\'Iarea Neagră sunt formate . din teren cretaceu. Pământul 

1) Dot1roie.1, O~oloţia. Enciclopedia Romno1t voi. II ras;. ill pag 186, 
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din vecinătatea Conston ţei este format din cretă albă cu silex_~alhen.; 
tot pe la Constanţo se n1ai găgeşte teren terţ(ar inf e.rior. Subsolul 
dintre Constănta şi Rasov.a este forn1a t din stroturi succesive de te
ren cretoceu, pe când pe mttrginile. mării Negre se găseşte un etaj 
inferior de teren tertior. Această parte este acoperită de un strat de 
pământ nisipos, de o grosin1e de aproape 20 m. 

DoJ1rogeo1 cu tlxcepţia Dunărei cnre o mărgineşte, e străhătntli de 
puţine rtturi de puţină importanţă. Dintre gârle amintim Dunavătul, 
care se var:să în Ra1in11 apoi râurile Cerna, P.icineoga şi altele care se 
varsă în Dunăre. Moi sunt părâiaşe şi spre i\fare ~ astfel Taiţa, c11re 
isvorăşte din dealurile Ţigăncii şi după prin111·ea afluenţilor fţl.euankioi 
şi Tel.iţa se varsă aproape de Babadag în Razi1n. Pârâul a~ 
Slava de lâng~ Slava Rusă se varsă .hltt'o lagună a Mării Negre 
proape ~e comuna Ceamurlia 'tle jos. 

Păraiele periodice ale Dobrogei sunt neînsemnate. l'l cursul Du
nărei însă, se găsesc teritorii inundate numite ieee-J·e, c.are au o întin
dere c·onside1·ahilă: astfel sunt Gârliţa mai sus de Ost!'ov, Oltu1a şi 
!Vfâdean u către Raso va şi altele. 

O vale tle înse1nnătate istorică şi geolo.gică e rtceia, care se ex
tinde între Cernavodă şi Constanţa, de oarece pe aici s'a făcuţ în 
toate timpurile con1 unicaţia între Dunăre şi !.\larea Neagră. Astăzi a
ceastă vale e sec.liul apelor stagnante care formează mlaştini şi bălţi 
abundente în stufării şi sunt un focar de bortle, din care cauzii ea 
este una dintre cele mai nes.11.nătoase părţi ale provinciei. 

ln regiunea lagunelor din ~pre marea Neagra se înşiră mai multe 
lacuri, unele se-parate complect prin câte o limhă de nisip, precum 
Taşaul, lângă Carachioi, l\famaia lângă Constanta, Techirghiol lângă 
Tuzla. Apa şi nă1nolul Techirghiolului servesc ca medicamente la Loa# 
lele cele 1nai gl'ele, reumatis1n şi siphili:;. ln unele pun·ete aceste 
lacuri comunică cu m.area prin ~eschizătµri făcute în acele li1nhi de 
nisip, precum sunt: lacul llazjm (2-3 tn.1 adănciu1e), mai ~eparte 
Golovita, S1neica şi Sinoe. 

Luând în consirlerare situaţia geografică a Dobrogei, ne-am aşi~pta 
să găsirn aci o clin1ă dulce ca aceea a Italiej sau- a Franţei sudice. 
Totuşi clima D0I1rogei are un caracter .continental. 

Considerând temperaturile medii pe anotimp1,1ri, _consiatăro că 
pri1năvara are 10.1°, vara 21.50°, toamna ·J~.4~, iţtrna _însă 1.10 .. Lunile 
Iulie şi August JU aceeaşi ten1peratură: 22.3° Luna cea 1nai fri!,\U
roasă este Ianuarie, cu o temperatură ţnijlocie de-·t.1°; cea mai scă· 
iută temperatură n1edie s'a obser:vi-ţt în Ianuarie 1893, şi anun1e-:-t3.3~. 
Variaţiunile te1nperaturii în această lună sunt caracteristi.ee. In 1895 
luna Ianuarie a avuţ o temperatură mijlocie de 6.70, ceea ce c\ă Q. a1n
pHtudine de 13$ faţă ele temper,ttura aceleea~i luni in 1903. 

A-eeste tlate ar putea uuce la concluzia că, vara şi iarna este 
proporţionrd domoală, totuşi caracterul continental al climei provoacă 
fluctuaţiuni esenţiale _ n,aximaie şi mininiale de temperatură. Aşa la 
Sulina maxin1ul ttbsolut de temperatură e 3u.9°, la Constanţa 36.2°; 
temperatura absolută minimală la Sulina însll e tle-240, la Constanţa 
de-20.6°. Temreraturile extren1e înregistrate până acum în Dobro# 
gea ~unt: 3(3,90 şi-24°. 

Distribufrea precipitaţiunilor pe acesţ te1'Horiu ne-o 'prezintii mai 
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fidel harta lui St. Q. Hepîtes. Se constată 3 nuanţe deosebite, cores~ 
punzătoare celor 3 regiuni orografice princi.pale, Regiunea n1untoasă 
şi păduroasă a Dobrogei primeşte cea mai mar~ cantitate de ploaie, fle la 
600-700 mm. anual. Regiunea cea mai extinsă a stefelor 500 mm., 
anual,"pe;când litpralul mării (afară de C0nstanta)1 dahti\ primeşte 400 
mm. ani.ţal. 

Mijlociile precipitaţiunilor lunare: 
Iinusrî.a 35, Februarie 28, \fartie 38, Aprilie 37, Mai 47, Iunie 

80, Julie 70, August 291 Septembrie 34, Octonibrre 43, Noeoobrie 41, 
flecerrthrie 35. 

1\ietlia anuală: 500. 
Condiţiile meteorologice ale locurilor importante din punct de 

vedere al vegetaţiunii (după dr. G. P.furgoci: Zonele naturale de so
luri în România). 

1 ,• 
<I>• E TemE. 1n gr. PreciEitaţiun-i atmosferice tn mm :> <:: 
,.. cd - • ., ~ cd <I) ll) .... 

Localităţi ·= Ma1imum °tl CI 4) ~ ·- ..... ';ii "O ·- ca- 'U 4) Minimum în lunile cd t.O :::; q) ~ i:i ... - 't:! :;:, :a > a în Juna cd ·- ~ ~ _, 
-ii u ~ 

><'4. Sulina 2 11.1 2L.2 340 lun. 52 Ia11. 23, Mr . :20, Aui, 20, No:v. lfi ia. 
<I> 

Constanţa 36 11.3 21.ll 39i lui 41 Foi>. 34, Iun. 82, Sept. 2~ ..... 
1/l Tulcea 20 46S Ian . .t-8 Fob. 116, A ll, 34, Sop; 31, NoY. 31 - -

Isaccea 20 ) 1.( 21.1 431 Jul 47 F, 114, Mr 31, Au. 20, S. 25, N.·29 - -
pădure Babadag 50 10.7 -- 50{ Iun. 73 Februarie 801 A11~11~t Z1, . 

Precipitaţiunile atmosferice ale Dobrogei au părti .comune cu a
celea ale Rusiei meridionale; vara ploi, iar iarna uscăciune; pe de altă 
part.e se aseamănă şi eu preciritatiunile regiuuei n1editeraue, adică 
ploi _spre sfâr.şitul primăvel'ei ş1 secetă vara;, i~r prin ploile torentLale 
,te vară au mare asemănare cu şosul Ungar1e1. Pe de altă parte pe· 
rioade le de se,;eţă din tin1pul verii, sunt foarte lungi. Sunt timpuri 
şi locuri în Dobrogea ,in care timp de 100 de zile nu a căzut nici o 
picătură de ploaie. 

l)entru Yegetatiune este dăunător Mitutţul, originar din Siberia, 
prin faptul că vine încărcat cu '1apori de apă, cari in~heată pe arbori 
sub !orn1ă de buracă. Tot acest vânt face să inghete Dunărea, te1n
peratura oscilând intre 10• şi-'10\ fn tin1pul ,erii crivătul ridică tem
peratura 1>ână la 35° şi in această năduşeală insu.Portabilă, •untul for
mează vârtejuri, ce ridică şi duc la depărtări mai mari sau mai mici 
nori de praf, acoperind vegetaţia, care şi aşa a suferit destul de căl
,t U'I'ă şi contribuind astfel şi mai mult la aspectul trist al ţinutului. 

Flora Dobrogei in genere. 
Dobrogea, după Syllabusul lui Engler, apartine c(Provinciei Pon

tice». Tot asemenea şi restul RomrLniei, Panonnia, Croaţia şi Sla vonia. 
Scrutând con1poziţia acestei flore, se evidentiază j mediat că flora 
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Dobrogei e dominată de elementele Europei medii, printre care · s'au 
stree;urat .. deoparte elemente mediternne, de altă parte elemente din 
~us111. m1Jlocie şi sudică (dintre care, multe a.ici îşi a.jung hotarul es
tic de extensiune), prec1.1m şi alte elemente de origină străină. 

. Flora Dobrogei. se~!llănă m~lt cu fţora vtchiului regat; în deo
seln cu aceea a. reg1unu danubiene, ee1ace e şi natural, dacă ne 
(râ.ndim că amhele regiuni noristice sunt despărţite numai prin Dunre 
şi sunt situate la. aceia.şi latitutine geografi că. Plante corn une de oparte 
~l alta. a Dunărei sunt u 1•mătoarele: Culchiciim bulbocodiPides, Iris Sin
tenisii, !nula ocul«s Clwisti. Centaure a ste,nolepis, C. di[ fusa, C. tenuiflora, 
C, Kanitziana, O. jurineifolia. O. sol:iltitialis, etc. . 

O intimă legătură există din punct de vedere floristic între Do
brogea şi restul vechiului regat, cluar până în tele mai îndepărtate 
colţuri (Vârciorova). 

Comune în Dobrogea şi la Vârciorova sunt: I!'ici,s. carica, Celt·fa 
australis, Paronychia cepltalotes, Achillea coarctata; mai departe la 

Vârciorova, în Valea Bahnei, cresc încă doi arhoi'i comuni în stare 
spontanee .Ti,glans reQia şi Sy1·inga Vi,lgaris, 

Afară de plantele înşirate aflărn aici încă o mulţime de specii 
care unesc într' un mod intim aceste ci.ouă regiuni : Hespetis 1-uncinata, 
Peltaria alliacea, Aethiotte1na sa~atile, He1·niaria Besseri, Sc"leranthus di
chotomus, Dianthus gigantei,s, Potentilla taiwica, llion,ana procuinbens, 
Sm,yrniiun, pe1'{oliatu1n, Seseli rigidum,, !,athy1-us (Orobus) aio·eus, Ori
gantttn, ui,lgare ·110,r .. ba·1'cerise, Centaio·ea pallida, AcTtUlea c1'ith-inifolia. 

Fiecare dintre aceste 2 regiuni corespunde câte unei căi de e
migraţit1nei tott.ţşi, plantele dela Vârciorova întâm piuând, dela Dunăre 
spre Sud, conditiuni climaterice deosebite, nu îşi continuă calea spre 
snd. Elementele mediterane, înaintând prin valea Savei şi a Dunirei 
rle jos, s'au răi:;pândit la ·Vârciorova şi poate s'ar fi împreunat cu ele
mentele n1editerane ale Dobrogei, dacă spre sud ul Dunărei nu ar fi 
întâmpinat condiţiuni climaterice atât de nepriincioase propagării lor. 

Dobrogea are specii comune atât cu şesul cel r.nare al Ung·ariei 
cât şi cu Rusia sudică, astfel sunt: Ephedra oidgaris, T1·agus 1·acemo• 
-'1'8 Dif}i,fri.r-i.a sangitinalis, Stipa pennata, S. '1"11·sa.. S . capillata, Ssca"le 
f1·aţtile, Crypsis aculeata, }leleochloa schoenoides> Atropis distans, ţestuca 
11alesiaca. F. Sulcata, Bromus tectorw.oi, B. Hor(leaceus, B. arvensis, Bol
boschoetius ma1,tt-inius, Ci·oc-us moesiac1tS, I1is variegata, Chenopoclium, 
9laucit1n, Salsola J(ali, Cor-ispe,rrn1t1>t nitidu1n, C. cariescens, Polyyonu1n a
rena1ium, Denta·ria bitlbifera, Brasstca elongata, 8i8'1Jmbriiun jitnceum,, 
C1·a1nbe Tata1-ia, Alyss·imi inonta1i1ivi. A . d~serto1··~u11,, Sy·renia cana, P..finu,
artia glom,erata, Silene lonaifZora, 8. m1tltiflora, S. conica, Gypsophila a
rena1'ia, G. panicitlata. Pa~onia teivwif~1ia, Ranuncul~s pedati~, qytii;its 
austriacus Ast,,agalitS varius, A. aitstnacus, A. a~pe,, A. nesicar,us, A. 
llasyanth~: Tl·,wtlus ten·estris, Erodi-uiii serot-inuoi (numai în România 
şi Rusia.) Trinia IGu~ibel·ii, Peuce~anu11i arena1·itH>t, Plantago 1nariti-11ia, 
.P. te1VKif'lora, Vinca herbacea, Aclnllro, ocl1,1·oleitca, Jitrinea 1noltis, Cen
tawrea solstitialis, 

Se sul,stiLnesc : Astrayalus excapiis rlin Ungaria ,CH A. pi,biflo1•its ; 
Ca1·diius mitans e îulo'cliit în Dol(rO~rea cu C. lM-Opltyilus; Satu1·e:ja tau
rica din Unsin cu 8 coenilea. Aci ce întâlnes,!: Minuartia glonterata, 
cu M. coarctcita. Dac-us ca1·ota cn D. bessarabicirn, etc. 

Din Rusia mijlecie şi· sndică s'au streclu'at în Do hrogea unnă
toarele specii n:1a.i îns~nlnate : Elyntus sal.n.tlostt.s, Polypogon monospe· 
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Uensis, A.spcwagus t1ichophyllus, Cagea tau.1·ica, Iris aequiloba, if)racliu.m 
se,·oti11,w,n1 Frareitnts oxypltylla, Stat·ice caspta, S. tatarica, S. latifolia, 
Z1J!JOpltyll-ton, lJabago, Ceratocarpus are,.,iatiits, ][al-wt.oMU'Anis tr-ia·ncl-ra, 
Xochia hirsuta, N#ra1•ia casp·ica, Fl·a.1ike.11;ia p·1dverule11,tn,, F. lt:ispi(la, 
Jas,wl11,u1n fruUcatis, Apo6ytium ven,etion, Co11,vol1yulus lit.eatus, Delph-lnium, 
cUvar·icatuni, Bawunculits ozyspernius, Leo1i,t-lce a!ta·icci var. oclessa11,a, 
Co1·yclaUs Ma1·schalUana, Dia11,thus pseHfloarnteri a, D. leptopetalus. SUe,.,1,e 
s1tpiitia, Mela,;1,,lri11ni e~·iocalyc-i11,1i1n1 G ypsoph·ila glom,erata, fJ. trichotom,a, 
Mo1;tof'clica Elaforiuui, L-i';iu·ni tau1-icu1n, Cho1·ispo,·a tenella, i1lyssu1J& ob
tusifoUu.m, Sciţtella1-ia oriMilalis, Phlo1nis p·u1ig1J11is, TeJ,tcriu,n Poli~o'lth Cel~ 
tis. aust1·alis. PaUitrus aculeatus, l'otan„tUla blf,wr.ca, .IN."1t..ţ Garica, Vicia 
pit,ta, Ast-ragalus subulatus, A. vintineits, A. <loUchoJJhyltitS, A. po~d·ic1ts, 
A. ha»iosits, Genista albi<la, ll'JecUcago orblc1ilaris, Toiw1.efo1·t·ia Ai·gu.zia, 
lli.iliotrop•iif1n s1•aveolens, Echi11,osp1w11iu1n patuhiin, Symph,1Jti11n taitricu1n, 
Daiicus bessa1·abicits, .Het·acleu,n sibi1icu1ti, Mu.luecliu1n tntaril'urn, .A:rt,mi·i
sia i:u·e11,a9·ia, A. 11iari-tima1 Pyret1ttu1n mUlef 01iatu1rt, Ju-1·i1tea stoecha,fi
f ol-ia J. arach·no·iclea, O>w1Jorclo11, ta1,1,1•k-wm, Cetita1.trea Besseriatia, Sco• 
iyJnU, ]l'ispawicus etc • 

.Plantele originare din Bulgaria sunt unnltlOal'e1e : Cerastiu1ii 
bulvarsiclllii,. B1tff oti-ia pa1·vifro,·a1 Moehritigia Grisebachii, l.J:irus elae~!Wi
fol1a1 Ge1·a1u:u11c luci<l1t·111,, Ot1011;is colum,11,ae, Corot.iUa elef1a1is, Ecltni..op
ho1·a Aftit1tor11ia1ia, Cachrys alpitia, .Bi,pleic·J'lt'!JJ, apiculatwni, Loph oscia<lvuui 
1tu!,i.f1Jliu1Ji1 .1lsJ,1Yrula setit.losa. 1'ky1nits Z!/!/ioi<les, Nectorosca~·di'lnn bulgari
mţ1•i, C1J11ita1.t1·ea l(a11,itsia1ia, C. tenniflo·ra. Achillea; Van-clasi,i 

Se 1nni observă şi câteva specii asiatice precu1H sunt; Goebehct 
alopeciwo·ides, Piriis eleaea9rif0Ua, .A.cer laeti~1n, .E'eyanu·1n .f[a,wiala, etc. 

Plante p1·op1·ii nu.mai Oobrogei Sa\l E1nden1ice sunt; Diattthus 
1iarcUlo1·niis J2tnk1t.. Moehr·ittf/ia .Tankae Gri1'4obach, Centaurea Jartkae 
llrant1za. C. M.ihaUki Prod., C. Pr.oitui Prod., C. Porc·i·i Protl., O. Eti
culeseui Pro1L et'\l'agn., C Sztt~·1'(.ki Pro(l., c. <lobrogetisis Pro1\. et 
)V1Lgn .. şi alte specii hastnrde de Ce.,1,taii1·ea; 1nai <leparte Ac11lillea 
v!Tagneri Pro<l., A. P1·o(la11;l Dog., şi nite specii J!astal'de, .Rub,"s 11-fra· 
zer.# P.ro,l. <it Kupcsok şi multe .Rose bn~t:irde, JI~·aciit·11i fallax ~Sl,l, 
<lobroaeiise Pro(lan et .Zahn, Campa11'Ula ro1nanfoa Sămiiescu, liraxi,vu.s 
Pallisal l,Vilmott, Numai din Dobl'O~ea şi l3ul{,'lll'ÎU sunt cunoscu~e; 
următoarele O. J(a,nits:ia1ia, C. teniiiflora D.C, Sile1ie po1it-ica Bran<lza. 

Ca rarităti găsim : Achillea clep1·essa şi A. le1itoplt1Jlla. . 
Trehue să mai reu.mintim şi acele plante cure 1n alte parţi ~unt 

foarte ohi<.:innite, dur lipsesc în _Dobr~gen ca: genul 1Iel~bo1·1w şt Aco
,~~tum, precum Şi genul se.ml}~tll'tlZlt Jl l~~toroloph1,«s1 he~ ul ~{.eJl t~)U. 
(1~1nâ) cure nu se vede pe lnngn şosele. G1mnosp~1 ,n:le sunt 1~.P' ~
ient~te numai vrin Epherţ1·a. v,itlyar·is; ac~.st f.ipt ~ş~ ~:iseşt~. exph~aţw. 
in :i propiereu n1tirii, in ~1tl\uţ1uneu meriutonulă ş1 10. H1t1 n tn de 1năl
ţime n1ică, 

:fagul :;'u n1eoţiou t p,'mă acurn nu1nai iu localitâtea Luocuvif:a 
în pă(1urile Ilahadag-ului-uotle il indică Br,ludl.a- u:;tăzi lipseşte. 

Plantele acuatice 

De~e ori uuzi1n "orl,iodu-se de pii1ni\nlul mocirlos al Dohrogei, 
<lupă cum i se spune ou drept cuv~ut, de Qarece cu gretl se mai pont~ 
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găsi în Europa un alt loi:: un<le să se afle ab\tea n1ocirle, lacuri ş1 
locuri un1e<le ca aici. 

ln lacuri, 1noeirle, aln\n<lă regiunea D 1.i11ărei, cu deosebire Delta, 
ţinutul dintre Cernavo<la _şi t\fegi<lia şi, în special regiunea n1aritin1ă 
care e hogată at,it în lacuri cu .apă dulce, cât şi sărată, prec111n şi 
în n1l aş tini şi locuri un1ed e. 

Aoun<lenţa apelor şi a loeurilor apătoase neoliicinuite ale a
cestui ţinut, 1le o extensiune relativ tnică. n1-a îndeninat <le a n~ă o
cupa n,ai an1ănuntit cn flora acuatică a lui, trahin<l niai întâi în ge
ueral 1lespre org·anele aces tor; .plante, precuu1 şi n1odiJicările ce pot in
r.lu1·a ele în n1ediul în care trăesc, 

Organele. plante lor acuatite 
Plantele acuatice <lin Dohrogea şi-au nio<lificat organele, pen

tru a se adapta me.uitllui şi a-t1i asi•rnra astfel viaţa. 
Ră(lăcina, O <leosebire esenţiaÎă ce există intre plantele terestre 

şi cele acuatice, consistă în aceia, că a•!estea uin urină pot al>sorbi 
apa cu întreg Col'plll lor şi <lin această ca n,;ă nu au nevoie <le un 
oqran special ;;are să i111lepliuească J'i.1ncţiunea ue al1Borhtie. De aic i 
reiullă că plantele acuatice sau suut lip:--ite 1.;oniplect Je ră<lăciui (U
triclllaria, L:era tophyll n1n, Salvinia), sau a 11 rătlăc inile n uni ai tH' tin 
desvolli1te, fără rarnificatii, ha chi ,r pot lepiida 0i piloriia. {Lennla, 
lly<lrocharis). Se poate· ca ră1lăci11ile nerainificate să servească nuroai 
pentru 1nenţi11erea ecllililir11lui în apă. 

Stnrea de iuferiot·itale a plantelor acualice sa man ifestă şi prin 
aceia că nnlltora. le lipse,;c perii capilari {Myriophyllum, Nyn,phaea, 
I hppuris, Caltlia., Butomus), de şi ştin1 că ele îşi fix:ează corpul i u 
pă.n1i\11t prin njutorul rădăcinilor. 

Tiilp·ina. O acomo,'lare la viata acuaticii. ue-o cleutou~trează ş i 
stt·11ctu1·a anatoniică a t11lpinei. Aşa: ţesăturile 1neca11ice sunt slabe, 
fasciculele filJrovasculare s unt aşezate sp1·e eenlrn, pent1·u a rezista 
puterii de tenl5iune. Vasele fil>rovasculai'e sunt debile, ,.le oarece cir
culaţia apei e re(lusă. 

Peutn1 ca col'pul plantei să <levinii n1ai uşor iar respiratiunea 
să se facă. nlai cu succes, în interiond oq;·ane lor se gi'tsesc rezervoal'e 
aeri1}ne, precun1 şi spaţii iute1·celul~re . 

. Peri• ca o·rga·ne (IIU-Xitiare. La uşurarea corpului n\ai contribuie 
şi perii, r~lul 1~1·1 pe_ l,iniă_ altele,. fiţud şi acela de a secl'et~ o n-1at?!'Îe 
iţelatinoasă. Cei mai 1n1tltt 1Jotan1ştl socotesc plantele acuntlce ca fund 
în 1nare parte glabre. C,t toate acestea Dobrog·ea ~e poate nl,io1lri cu 
o sun1e1lenie ,ie plan te pf..roase p t'in tre cari e n u1uerii1n : . Ra·>u1nctilus 
aci,atffis care are partea inferioară a fr1111zelor în cea n1a1 1nnre parte 
cu perii deşi aseu1enea e păros şi Ranwne1.~li,.s aouat;us care are şi 
pen rigizi. Pof.a1nogeton pusilltis <lin n1ocirlele joase e tot părQS. Tt·~
pa 1iatans e când păroasă când glalH·ă. [\fulte specii <le '!vastir~t n11i1 
Veronica, J;a chiar <le N·~pl~i~· şi Crysanthenii~ni în tin·ereţea lor sunt 
păroase. l,farsiUa, ce creşte în lacul Iglita l.\ngă Măcin, are exen1plare 
care s ,nt la început păroase ia1· cu tin1pul devin glal;re. Plante pă
ro:ise se află. chiar şi printre acelea care populează ţărnn1l apelor. Se 
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mai găsesc tle asemenea exemplare păroase şi nude la următoarele 
specii din Dobrogea : Ranutimu:u.s re_pens, R. sceleratus,tR. sardous, Myo
sotis pal«.stris, Potentilla anserina, Polygonuni amphibiuni. 

Cu perii aspri sunt pte'\!ăzute: Gaf!Uni palustro, Sy11tphy tt~m, 
Cirsium bradi11ce.,1ialum. Acule posed : N«ffi:S 1iiarina, A.spsrulii ·~~g•me. 
In alte reciuni ale României îns.ăt în 1ocur1le sărate, adeseor1 1aun
da.te ea în jurul laşului, găsim exem~lare de Oaniphorosma, păroase 
sa,u mai putin păroase . • 

Lipsa sau prezenţa peril(}r l:t. unele plant: teresţre, u1 decursul 
timpului a devenit din ce în ce mai pronunţa.ta, aşa 1n cât. plantele 
acestea au trebuit să fie separa.te, din punct de vedere spec1f1c; aşa: 
Oarduiis nutam cu frunze păroase şi Oară«.«.~ leio1>hyU}'s eu frunze mai 
mult sau mai puţin glabre. Tot perozitatea ş1 neperoz1tatea organelor 
eepară. Satureia taurica de Satu.reia coer,u.lea Ianka. 

F'f'u..n;iek. Ca rezultat al vieţei comune şi aeeluiaş mediu găsim 
proprietăţi comune 1nultor plante care aparţin diferitelor genuri, aşa. 
că îmbracă o haină mai mult sau mai putin uniformă, dâlid naştere 
fenomenului convergenţei. Acest fenomen se poate observa la toate 
organele plantelor acua'tice, dar mai ales la frunzele acestor plante, 

Cu privire la convergenţa frunzelor putem distinge rnulte şi va
riate feluri de asemănare din punct de vedere al formei şi al rolului 
lor. Plantele acuatice ale Dobrogei se 'mpart din acest panct de vedere 
în cinci clase; bine înţeles că între clasele principale găsim şi forme 
int~rmediare. 

De prima .categorie tin frunzele filiforme reprezentrite prin: 
P_ota11togeton interruptus. Naias 1ninor, Hippuris, Eloăea. Filiform-laci
niate. sunt: Hottonia., Utrieularia Myriophylhon, genul RanunculHS cu 
grupa Batrachium. ' 

Forina aceasta de frunze subţiri, debile, lu°'gi şi împrejurarea 
că ele stau cuft:ndate în apă, ne indică din capul locului că funcţiu
nea lor nu poa1e fi numai de a absorbi oxigenul şi u citl ul carbonic 
~c~-1 ~ăse~te. în ap.ă) adi~ă de a împlini actul respiratiunei şi al in
spira.trtinet ci au şi menirea de a absorhi, pe baza endosmozei chiar 
~pa cu sărurile neorganice dizolvate în ea. Aşa că aceste frttn~işoare, 
111. mare parte,. îndepţine_sc funcţiunea rădăcinilor. Aceasta se e.xplică 
prm faptul că organizaţiunea planlelor înzestrate cu astfel tle frun
zuliţe e insu!icien tă aşa că aceste plante sunt nevoite ea. să dea unor 
o;gane un_ t~r.e~ mai exlins ,le .m~ncă. Găsin1 printre ele şi de acelea 
care au radacmi,. dar ace&to ra hpsinuu-le ra.rliculele, servesc 1nai mult 
spre fixar$ (°n'Jy:1~p~1yllu11;). Tot printre aee~tea se găsesc şi de a.celea 
oare nu au radacini ( Ut,rieulat·i(t, Oeratophyllum). . 

F~rma îngustă a frunzuli~elor e o adaptare pentru a se apăra 
cu uşurinţă atât contra valurilor cât şi contra anin)ale lor acuatice. 
Construcţiunea lor poate fi moale sau r igidă. Laciniile frunzişoa1·elor 
tlupă scoaterea din apă se strâng, CU(n e Ra1ui1ic1~lu.s paucista,m,ineus); 
iar cele rigide îşi păslrează xorma originala. cum e G8ratophyll1Mn, Naia& 
ma,rina,, Ranu,,icu[us diva;ricatus . _ . _ 

De categoria. a doua ţin plante le eu fr11nze de forma hneara. 
hGesle frunze diferă de acelea ale plantelor de tărrnnrî, care pot avea 
şi ele formă lin!:lară, prin aceea că sunt flexibile şi moi. După exte
rior, uneJe au o formă mai îngustă,-1).ici aparţin pla.r.tele până acum 
încă necunoscute în România Isoetes şi Pilularia-iar altele ntal lată, 
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precum : Vallisnetia, :Alisw~a gramvnifoliunt, A. lanceolatum, .Plantago 
g;·a*it"8l<s, Sagittat·ia sagitif.fJlia vat· vallisnerifol-ia Coss et Germ. 

Pe ţărmuri, mai ales, {;ăsim<ţplante c11 frunze ensiforme. Această 
forn1ft de frnn.ze aparţine celei de a 3-a categorii. . 

Pe tărm11ri, ne înUllnim pas cu pas cu forma aceasta de frun
ze, aşa înc.\t, dacă printre plantele de tărmuri se amestecă. altele, care 
au frunze deo~ebite de acestea, îndată observăm că aven1 de aface cu 
alt gen de plante ; de ex. Oenanthe aquatica e strei.nă printre plantele de 
ţărmuri, pl'in frunzele e _ multi penate, _pe când exemplarele care cresc 
în apă, nn ne atrag atenţia. Forma frunzelor aşa numită ensiforn1ă, e 
o adaptare pentru ·viata de tărn1uri, făcând planta să reziste vitreo-iei 
intemperiilor. Aşa: frunzele 1le forma aceasta, pentru a se apăra con~tra 
vântului şi a ploilor torenţiale, ~unt flexibile ; pentru a rezista inun
daţiilor ş{ alto!' mişcări ale apei, sunt elastice, uşoare; iar pentru ca 
nmezeâla dela suprafaţă, ce domină în acest! locuri, să nu te fie dău~ 
nătoare, corpul for e glaucescent. 

Inzestrate cu astfel de frunze sunt următoarele plante de ţărmuri: 
Rwm.ex hyd1·olapathittn, Ranunoulits lingita , .Polynontim lapathifoliunt, .P. 
pet·s-icari'lt'»t, Lit1br1,1n salicat-iu1n, Senecio paliidosus, .Pla-ritago la,nceolata. 
Formaţiuni niai extinse formează monoct1ledoanele: Ph1'agniites co1n
niiin.is, Th1,fpha1 Glt1ceria, Spa·rgautiiim, 1~-is pse.dtocor-u.s, etc. 

Frunze 01isifottne aflăm nu1nai la plantele cari vegetează pe ţăr · 
n1uri şi şi în apele stagnante din Dobrogea. Cel n1ai tipic reprezen
tant e Sfratiotes aloides. Probabil că nuruele de specie şi l-a împru
n1u tat prin asemănarea ce are cu 1,lanta Aloe din America, cu deo
sebire în ceea ce priveşte fornu1 şi situaţiunea frunzelor, care sunt 
(tinţate şi prelungi te ca. şi la planta din An1erica. Legătura ascunsă 
de odinioară a acestor două plante, una ,le apă şi cealaltă de uscat, 
cu greu ne-o puten1 explica astăzi şi va răn1âne pururea ca o enign1ă 
în filogenetica plantelor. 

De categoria a patra a frunzelor acuatice ţin acelea care au o 
formă n1ai mult sau mai puţin oblongii (for1t1a oblongii poate fi com
binată ,cu o val ohlongă sa oblong-lanceolată) . Aici aparţin în n1are parte 
plantele cu frunze subn1erse, n1ai mult sau mai puţin lătuţe şi subţi
rele, tragile, ile formă oblongii.. Reprezentanţii acestei clase se recru
tează în n1are parte din .Potamogetoni. De aceea nun1eşte Borbăs clasa 
aceasta (dupa dânsul categoria 3-a) clasa Potamogetmiaceelo·r cu frunze 
suhmerse late. Cei 1nai tipici reprezentanţi sunt: .P. na.tans, P. ftititans 
cari cu frunzele lor natante fac trecere între categoria a 4-a şi a 5~a 
de frunze. 

De categoria a 5-a ţin frunzele natante care sunt mai adeseori puţin 
tapene, pieloase. După formă pot fi lat-rotunde, mai rar ohlonge, (P-0-
lygont"1n a1nphibil\tt1~ va·r flitita;ns) sau subrorr1boidale {Trapa) sau J?atru• 
foliate (Mat·silea). Faţa anperioară e lucitoare, pentru ca valurile şi 
apa de ploaie ~ă nu le atace. Ca consistentă sunt ţapene1 tari, ap:-oape 
pieloase şi în stare uscată se fărâmă uşor. · Frunzelor natan te le con
vin mai millt apele line, scutite de valuri ; acesta e motivul că ase
menea plante întâlnim de r:egulă printre tufişurile de tx:estie de pe 
marginea apelor. Aici se leagănă dorr1ol pe suprafaţa apelor întorcân
du-şi faţa superioară către aer. Faţa aceastll are culoarea mai mult 
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verde închisă; pentru a fi ferită de· apa de ploaie şi de valuri e aco· 
peritn cu ceal'ă lucitoare. Fat:a: inferioară însă, care se î11tinde pe apă1 
are culoarea adeseol'i liliachie sau liliaebiu-roşiatien şi uneori e păroa~ă. 
Din inijloenl f1·unzelor aşezate 1nai inuit roseolar se ridică l'loriee
lele gingaşe. 

Intre cele cinei categorii principale găsim şi forn1e transitorii. 
Cele n1ai multe fotme transitorii ni le ,lă genul Potomogeton _eare, 
pnn )Hlgăţia varietăţilor sale îmhrăti,şaz1. toate forn1ele mai îusen1nate. 
Oa specie tr:;insţtorie amintim aici Potamogeton natp,1is şi ll. fluit<tns, 
( tu·e fa ce t-reeerea între ea tegoria a 4-a şi fi 6-a. Polygon'U'ln a,npkibi1r.1Jt 
lea:?ă clasa a 3-a şi a o~a. Iar intre categoriile 1-5 trecerea cea mai 
instructivă o forrnează Salt>itiia nat<i1is Tulpina ei se întinde orizontal 
pe suprafaţa apei şi are două specii de frunze: cele superioare, care 
s11nt verzi, )lielease şi ating apa n.un1ai cu futa inferioară se nt;mese 
frunze aeriene (categoria 5~a) şi; cele inferioa1·e seamănă eu rădăcina şi 
se desfac în fibre subţiri, care sunt incolore şi pătt:"uud în apă; acestea 
aparţin pri1nei clase,. Un alt exemplu de tranziţie găsin1 la fnrnilia 
ranunculaceelor i. aici genul Bat,·acJiiH·ni, priu frunzele natante, aparţine 
categoriei a 5-a, iar frunzele inferioate laciniate 1tparţin categoriei l. 
Tot intre aceste -2 eateg·orii mai fac trecere îricâ următoarele plante : 
nanunculus polyphyllus, Oenathae aquatica) Be1·ula angustifolia, Siun1 
Jatifolium. Speciile florei acuittiee se pot în1părţi apoi în alte trei ca
tegorii' după e1.ţm au n,un1ai frunze natante, sâu oatante ~i suhmerse, 
sau numai submetse. 

Din aeest punct de vedete dăm mai jos nrmătoarea elasificatie: 
I). Prevăzute nun1ai cu frunze natante: 

1Iydroeharis morsus ranae ~ .Marsilea quadrifolia 
vVolffia arrhiza ~ Nymphoides poltala 
Lemna minot :l Castalia alha 
Lemn.a gjhl>a ~ Castalia candida 
Lemna polyrrhiza ; Nuphar luteum 

r9 Polygonum ampbibinm var 
- fluitans. 

H). Prevăzute eu frunze natante şi suhmerse : 
Potan,ogetou natans (r11dieanta) nan unculns polyphylllls (ta(lit:an t.a) 
Uannnculus aquatilis (radicanta) Salvinia ntttans (liber natanla) 

BI). Prevăzute numai eu frunze suhmerse: 
Androvanilia vesicu losa / Polamogeton graminerns vor 
Utriculari-a yulgaris \ .... ins heterophyllos 
Utriculai>ia n1inor •w Potamogeton lueeus 
Utricularia negleeta Polamog~ton µerfolialus 
Stratiotes aloides (uneori· se 

1
1 A Potan1ogeto,\ Loeselii 

ridică din apii.) } t Potamogeton erispus 
Ceralophyllun1 demersitm t ~ Potamogeton peetinatus 
Le·moa ttisulea , Potemogeton 1nterruptus 
J\!yriophyl1um spieatum <1> Potamogeton pusillus 
1Iippu1'Î1S vulgaris. i:î Ruppia. rostellata 
Ranunculus eircinatus ~ Zanieh-ertia palustris 
Ranuneulus paucistarnioeus ~ Zaniehellia palustris var. pe-
Hottonia palustris ~ dieellata 
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Zosteca nana 
Na,ia:s min.or 
Najas maior 
Elodea canadensis 
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AJ.isma graminifolium 
Ali~ma angusti foli um 
Sagiltatia sagittifolia var, valli::inerii 

- folia 
ll'lot•ile plantelor acuatice eot fi hern1afrodite, n:1onoice .şi 

dioice. ri.fărin1ea lor e cleasemeni foarte variată. 
Inniulţirea, se fnce pe cale vegetativă şi sexuală. 

Plantele acu atice tind în ienere spre înmulţirea vegetativă care e 
mai uşoară; _şi înlesnită prin faptul că perioad~ lor <le V8«"etaţie e inde
pendentă de anotin11ntri. Cauza e că temperatura a11ei nu este atât ele 
sclHmbătoare ca a aerului. De aceia mnlte clin aceste plante 11ar proas
pete tot tin1pnl. Tot acestei în1prej11i·ări t-se atrihue .şi faptul că unele 
inftoresc înce11ând flin prin1ăvară până în toamnă {CastaUa). Fragilita
tea plantelor acuatice uşurează n1ult înnndţirea lot'. 

lnmulţirea sex,1ală e mai puţin răS[)ândită la plantele care trăes~ 
în apele adânci şi caro a11 un curs repede. E natural ca în astfel de 
locuri florile să nu 11oată rezista influentei clezastrnoase a valurilor. 
Plantele care trăesc în apele mici :şi pe uscat înfloresc mai des (n1ai 
f,·ecuent). I ,a florile mai puţin J,ătătoare la ochi polenizart'a o înfăp
tueşte vântul (Potanioyeton, Myr~ophlyl1t1n-, Lemna), la cele n1ai tru1ri .şi 
frumoase polenizarea e entomofilă (Nymphaca, N·nphar, Hydrooha1·i:s 
inot·s·iis ranae. Statiotes, Hottonitlt, Lininanthemiim nymphoides. Polyyori1t1n 
am;1,hibiitt>i). Rezultatul fecundaţiunei se vede în fructele produse. 

Fructele sunt de o variabilitate extremă, de re~ulă însă inde
hiscente. Unele maturează deasupra nivelului apeî (Utriculariâ.)1 cele 
mai 1n1:1lte însă cliiar în apă. Spre acest scop un-ele plante după fe
cunda.re îşi pleacă pedu ncu Iii floriferi în o pă. 

Pentru a se menţin~ la suprafaţa apei, frilctele şi semintele au 
întocmiri speciale. Vom aminti aici mantaua ern1etică a seminţelor 
genului Nimp1taea. - L1l Nt•phar ?titeum, seminţele sunt inglobate în 
masse gelatinoase de forma. unor felii, străbătute la vezicule aeriene 
care împart interiorul fi·uctului în mai multe compartimente. Aceste 
felii plutesc un tin1p oare.~care la suprafaţa apei, so disociază apoi, 
iar semin tele cad la fund. Sagitta-ria are cariopse turtite, i1npr~nat~ 
cu o substa1J ţă 2·rasă care le n1enţine la suprafaţă. Ace laş scop il ser
vesc· rezf:)rvoarele aeriene ale frnctelor genului Potaniogeton. După-ce 
se in1hihă la maxim l1 m cu apă1 îu veli.şul lor extern putreze.şte, iar ele 
se scufundă. 

Hibernarea plantelor acuat!ce 
Per:;istenţa plantelor acuat:ice în tin1pul. iernii e n1ult facilitată 

prin faptul că fructele lor, fiind cufundate în apă, sunt la adăpost de 
gerul iernii. Gern1inarea seminţelor se face în timpul prin1ăverii. Dacă 
e.a întârzie, plan tele - pentru a--.şi asigur.'t perp etnarea - re<'urg la 
alte 1nijloace de în1nt1lţire. Amintim aci mugurii de iarnă (hibernaculi), 
a căror genesă porneşte dela frunzele rudin1entare din vârful ramu
rilor. Pentru aceasta ele se reunesc într'un sferoid înconjurat cu o 
substanţă gehttinoa11ă. Aceste l1ihernacule se <'ufundă în apă deodată 
cu planta mumă şi rătnân acolo peste iarnă. 

www.ziuaconstanta.ro 



2B2 

Inelată ce vine prin1ă-vara, mugurii se sep-ară de planta mamă 
şi încolţesc, <lâna naştere unei noi plante, care ajunge la suprafaţa 
apei. A&emenea hibernaculi întâlnim la UfriciţkJ1-..j,a, Jl1yriop1tyn1,1n 
Hottonia, Hyd·l'Ocharis 11ioi·su,s-i·anae etc 

Une&ri hibernaculi dau naştere deja în toanină unei noi plante, 
care _peste iarnă petrece in apă1 iar pri1năvara ~e ridică din nou Ia 
sup-rlţÎaţă (Stratiotes) . 

. Hibernării servesc şi rezervoarele destinate în.magazinării suh. 
stanţelor de Tezervă, ca riio111ele (Nyrnphaea, Nuphar, Potamogeton 
natans, Polygonum ami>hibium var aquaticu1n) tuberculele (Sagittaria, 
Potamogeton pectinatus) etc. 

Geneza plantelor de ţărmuri din cele acuatice. 

S'a discutat şi se <liscută încă şi astăzi asupra primatului plan· 
telor terestre sa:u acuatice. Istoria planetei noastre (geologia), sis
tematica plantelor, 1Jrecum şi principiul general al evoluţiunei, în 
baza căruia organismele e~·oluează dela simplu la con1plex1 ne îndritHesc 
a crede şi a, sustine, că plantele a~uatice primează pe cele terestre,
sunt deci de o originii n1ai veche. Când e vorba însă de a preciza 
ace::1t primat, ne izbim de greutăţi, ciici ·no putem afirma cu siguranţă 
dacă actualele plante acuatice sunt descendenţi directi ai celor mai 

• -vechi, sau au evoluat in altă formă, 
Geologia ne spune, că ţărmuri1e mărilor şi lacurilor a\t (ost acope

rite în diferite perioade. geolog·ice cu apă sărată, care a devenit dulce 
în urma imenselor precipitaţiuni clin aceste perioade. Mai târziu apa 
retrăg-clndu"se, ţărmurile au rămas descoperite. Aceste fenomene s'au suc
eedat consecuti-v mai 1nulte epoci dearâridul. Cencomitent şi paralel cu 
ele au suferit şi plantele anun1ite transformări. Cele terestre a:u tre
buit să se adapteze de multe ori unui nou regim ac:t1atic şi invers. 

Ori cum s'ar fi petrecut însă lucrunlet bazaţi pe observaţiuni 
zilniee1 vom spu.ne că plantele actuule de ţăniuri au evoluai din 
cele acuatice. 

Această evoluţie a a-vut loc în mod treptat şi, pentru ca plantele 
primitive llcuatice să se adapteze vietii terestre, a trebuit ca să se 
acom-0deze prealabil condiţiunilor create prin faptul ajungerei lor la 
ţărm. Ea e simbolizată foarte fidel in apele Romaniei, unlle intAlnim afară 
<le alge (Cbara etc.), dintre fanerogame pe eerathophylltttW6 care e lipsit 
de rădăcini. Mai sus ceva, pe scara progresiunii · orgal)ice, stă genul 
Nt'J,Jas cu rădăcini reduse, flori el isp use la subsuoara. frunze lor şi sub 
merse, ca întreg corpul plantei ele altcum. Tot asemenea trăeşte Elodell 
caMademis, care are pedunculii floriferi femeii dispuşi la ~uhsuoara frun~ 
~~lor. Un zrad rnai înaintat de perfecţiune prezintă Va,Ui,s~ria,, care 
1ş1 dez-voltă organele sexuale in apă, unde işi coace chia~ ş1 fructele; 
f~eundat~unea se întâmplă însă la suprafaţă1 rr1ijlocită f1~nd de -valu
r~le apei. Unele ·plante au frunzele submerse iar florlle deasupra 
n~-velului apei (M-yriophyllum etc.) La Eatamogeto;i fecondaţia e ~!~iar 
anen1ofilă. Fecunda-ţie entomofilă are genul .Rannitticulu.s cu spec11 de 
apă, de litoral şi terestre. 

Acesl gen repetă într'un mod foarte fidel toate fazele prin care 

www.ziua constanta. ro 



au trebuit să treacă plantele acuatice pentru a se adapta vieţiîi te
restre. Nu ~e cunoaşte nicăeri încă acea formă prinlordială a acestui 
~EIO, la care fecondaţiunea ar avea loc sub nivelul apei, ca. la Na.jas 
(le,iatophpllu#t. Se cunosc din potrivă câteva sp-ecii, cu frunze lacinate, 
primitive, submerse şi cu flori ridicate deasupra. nivelului apei (Ra
nunculus divaricatus, R. paucistamineus). Un grad de mai n1are com
ple~itate pre1.intă R aqua.tilis care, pe lângă frun~e laciniate submerse 
mai a11e şi frunze late natante. Io apă, nămol şi pe uscat deopotrivă 
trăeşte R polyphyUi,s, foarte comun prin apele stagnante dela Comana 
lâng! Bucureşti. Exernplarele, care · trăiesc la !-luprafaţa apei, au două 
categorii de frunze, unele cufundate, filodii, lipsite de lamină - iar 
altele n1t11nt.e, mai numeroase. Indată--ce nivelul apei scade într1o 
anu.mită măsură, filodiile degenerează şi pier, ne mai având nici o 
funcţiune de îndeplinit; rămân astfel numai frunzele natante, care în
t~eţi~ viata plantei şi pe mai departe. In mo~ul a;esta plantele acua
tice iau fttncţia plant.elor de ţărm {trăesc adică 10 nămolul apelor 
~căzute). ,\ceastă plantă n1ai are o formă teres-tră,. Ran"ticul!-'s pohyp
hyHns W. K. vo;,r t~rrestre Prodan. Adaptări xerofile a suferit .Ram&tv
c-ulus repetis, .R. sa.rdous. R. a.cer: acest din urmă cu formele- sale e 
com~1et adaptat vieţii terestre. Nu departe stau forrnele. pur terestre, 
ca Iţ. polyad!kemos, R. mo1itwius etc. 

Un alt exemplu ne prezintă Polygonuni amphfbiunt, care are 2 
form,e, u!1a terestră (v:tr terrestre Leers) şi alta acuatică (var. fluitati!-l). 
MorioloRla externă a acestor 2 varietăţi e foarte deosebită. Ex.empla
rele de pe marginea apelor (vaT, terrestre Leers) dezvoltă din rizoma 
lor o tulpină rigidă, scabru-păroasă, foliată chiar dela bază, cu frun
zele loneeolate, înguste~ rigide, scurt-peţiolate, · :tcuminate, crispule, 
păroase pe ambele pagini, - cele acuatice din contră au o tulpină 
foarte lungă, prevăzută cu rădăcini adventive, lamina frunzelor natante 
e lat:-lapceolată, cordată, pieloasă, netedă, glabră pe ambele pagini, 
lucitoare şi lung peţiolată. Diferenţele între aceste 2 -varietăţi, sunt 
atât qe pronunţate, încât unii au f-ost tentaţi să le considere chiar ca 
specii diierite. 

Dintre rudele speciei Polygonuin aqua.t·ic·uni, care trăesc pe mar
ginea apelor (P. persicaria, P. lapathifolium, P. minus, P. hidropiper 
P. mitP. etc.), numai foarte puţine au o formă natantă, aquatică. 

Totuşi ciclul evoluţiunei acestei plante nu e corr1plet, căci nn 
s'a găsit până acum forma aq11atică-subrnersă. Ceea ce însă a intrelă
sat natura de a face, a executat naturalistul Hildebrand pe cale arti
ficială. căruia i-a sucres a transforma forma terestră, (var-terreBtre) 
a acestei plante într'11na submersă aquatică. 

Cu Polygonum a.ntphibiiint - din punct de vedere al evoluţiei -
se asearr1ănă Glyceria aquatica, care deaserr1enea are o formă teres
tră şi alta aquatică, dar mai puţin diferenţiate. Varietatea aquatică 
înoată la suprafa_ta apei şi dă rădăcini adventive din articulatiunile 
tulpinei, care sunt ceva mai scurte, iar frunzele ceva mai rate decât 
la varietatea terestrl\. Inm ulţirea se face pe ţale vegetativă, pe când 
forma terestră înfloreşte şi pro(luce seminţe. 

,·. Bor bas 1) aduce un exemplu toarte instructiv în favo:!rea te~ 

1) D&laton t ud, tanulm•anyo!.is1nat credm~ny11! p, 98, 
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ze1, că plantele terestre au evoluat din cele aquatice. Exemplul acesta 
ne aduce servicii cu totul mai pretioas~, cu cât plantele citate fac 
parte dintre cele mai comune apelorn,oastre,indemnându-ne totodată 
ea în cercetările noastre asupra ev.olutiunei speciilor să. purcedem pe 
cale empirică şi să respingem ori ~e teorii preţoncepute. 

Prin trestişurile Dobrogei in tâlnim adeseori o pi an Lii fragilă, care 
din.. depărtaro are aspectul nnor conu1·i de brad : Ceratophyll·u11i , fiădă
tinile lipsesc acestei plante, frunzele ii sunt verticilate. spintecata şi 
ad~seor1 e nev.oe să examinăm ~ute <le exemplare, până să întâlnim 
11nul cu flori, eeace den~onstrează că plan ta se înmulţeşte pe cale 
vegetativă şi numai excepţional recurge lă inroultire sexuată. florile 
sun~ 1ncomplete, iar polenul se trDnsmite la stigmat prin mijlocirea 
apei~ 

Prezenţa ei în apele noastre se poate considerit ca o reminiscenţă 
a plantelor străvechi; din punct de vedere (ilogcneLic deci, e inr11ditft 
cu foarte puţine Dicotiledonate. Ştiinţa biologiei consideră această 
plantă ca un reprezentant al plantelor străvechi a1p1atice cu fecon
daţiune hidrofilă. 

Tot prin ape stagnante, la adâncimi vaiiahile, trăeşte My1·-i,ophy
ll1on tHJrtivillatwm (văscul de apă), care se aseamănă foarte mult cu 
Ceratophyllum, a:tât în forma frunzel Ol' cât şi în dispoziţia lor. Chiar 
din punct de vedere si'stematic aceste două specii sunt foarte a pro~ 
piate: Ce1,atophyltum apartine Ceratophyllaceelor, iar Myl'iophyZZ.utti, 
Halorrhngidaceelor. Totuşi' ele diferă mai ales în ceeace priveşte roo
dul lor de traiu. Ceratophyll1ini . rămâ.ne aproape de suprafo.ţa apei şi 
se extinde paralel cu aceasta, fără a se ridica. Myriophyll1mi' îşi vâră 
însă rădăcinile în nomol şi se ridică din apă, încât devine semiaqua
tică şi semi aeriană. 

In ce priveşte distribuţia şi caracterul florilor, ele sunt de 3 feluri 
la Myt'iophyllu.m : monoice, dioice şi uneori hern1afrodite. La unele 
dintre exemplarele dioice, Horile femele se nasc la baia verticilelor ce se 
~ăsesc în apă (var. infraflorurn Borb.), iar porţiunea superîoară a tnl
'pinei se ridică din apă şi e acoperită cu frunze de aceeaşi măritne, 
ll'lorile mascule sunt axilare şi nasc pe alţi in<li vizi· în padea superi
oară a tulyinei. Prin urmare plantele femele (vor. infrallorum Borb.) 
cu Ilorile 1n porţiunea inferioară a tulpin~i -fac cel <lintâiu pa~ spre 
via·ţa aeriană. Fecondaţiunea e hidrofilă, f runzele tulpinale ' conforme 
(de aceeaşi mărime), tulpina ridica.tă din apă şi fără flori în portiunea 
aeriană. 

Sunt însă unele exe1nplare dioice, la care florile femele se ridică 
mai su~ cev~ pe tulpină. ajungând in aer şi adapt,1ndu-se noului me
diu. Prima tază a acestei ada·ptări e transformarea frunzelor snperioare 
care spre v,1rf devin tot mai mici. Fenomenul acesta e absolut nece
l'ar, altcum fecondaţiunea ar fi st,1njenită. vFallroth luand de bază a~ 
ceste transformări, distinge 3 varietăţi la s pecia Mpriopl,pllum ve1·ticil
lat1,ni: var. pr»>iatiţi.dum 1'F<tllt·, cu frunzele n1ult mai lungi decât 
Horile şi var pe.ctinatit1n DC. cu frunz~lo de lungifnea fiorilor, îm
prejurare care facilitează inuit polenizarea care aici e anemofilă. 

La l\Jyriophyllum verticillatum tulpina e peste tot foliată, pe 
când la M. spicatum frunzele spre vârful tulpinei devin din ce în ce 
mai mici până când se piord în urmă, continuându-se într'un spic alcă
tuit din flori nepedunculate. 
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. Un stadiu mai înaintat al acestui proces de transformare . pre- · 
zJntă ~. pectinatiin, D. C. ale cărui bractee sunt pectiant - sectate. 
Şi mai pronunţată e această transformare la o altă formă de M. spi
catum ale Cărui bractee• sunt mai mărunte şi cu margini întregi (nu 
pectinat - sectate), singurul caracter care îl deosebeşte de .M. pecti
nation. 

La M'lft'ioph.yll""'m vet·ticillatittn. vai·. inf1·afto1·itm Bo1·b, fecondaţiu
uea fiind hidrofilă, organele sexuale sunt aşezate în porţiunea in re
r1o~ră a tulpinei; cea superioară e lipsită de flori şi duce o viaţă 
aeriană. 

. La M. spicatun, din contră, partea inferioară preponderent foliată 
.ŞI lipsită de flori a tulpinei se extinde în apă, iar organele sexuale 
ocupă vârful ei. 

M. v~rticillat-utn. era la început plantă hern1afrodită, rnai târziu 
însă adapt(tndu-se vieţii aeriene, a intrat în cadrul plantelor monoice, 
devenind r:hiar dioică. Procesul acesta de transformare ar fi con1plet 
n.Jlriai atunci, dacă porţiunea aeriană a tulpinei (la M. spicatum) .s'ar 
pu teâ adapţâ .. vieţii . terestre, lucru ce nu se întân1plă probabil din 
cauza cona1ţ11l0I' v1tl'ege de un1ezeală. De aceea exemple despre o 
transformare a plantei My1'ioph.i,ll1im în plantă deplin · terestră ne 
lipsesc cu desăvârşire. 

Nu tot asernenea stau lucrurile cu genul Mentha, care are sper:ii 
ce vegetează pe tărn1ii apelor, ba ici colo o î_ntâlnim chiar. ca plantă 
pronunţat terestl'ă. PI'in UI'mare la acest gen procesul d.~ transforn1are 
e mai avansat şi complectează oarecun1 pe acela al genului Myrio
phyllum. 

Prima fază de transformare în cadrul aceatui gen se observă la 
unele exen1plare mici de Mentka, care, populând tărmii râurilor şi ai 
văilor, au florile dislocate în poI'ţiunea iriferioarl( a tulpinei, pe 
când cea superioară e conform foliată şi lipsită ~e flori, întocniai c;a 
la Myriophyllnn, inf1·a{lo1·1t»i Borb Aceste plante. aparţin grupei Ver
ticillatae, în cadl'ul căreia întâlnin1 şi specii tranzitorii cu ·bractee mici 
pentru a nu s tllnjeni polenizarea anemofilă. (Mentha tol'tuosa· Host. M. 
abruptiflol'a Borb ). Aceste specii în evoluţia lor filogenetică preiin tă 
o asemănare cu ~'lyriophyllum pectinatum, care reprezintă un al doi
lea stadiu de transformare. 

Stadiul al treilea e repI'ezentat prin acele specii de Mentha, care 
au o tulpină n1ai înaltă, indesuit-foliată şi terminată la vârf pI'intI''un 
spic globos, sau chial' cu n1ai 111ulte aseruenea spice dispuse axilar 
(la subsuoara frunzelor) ex. Metitha cu11iatica. In cadrul genului My-
1·iophylli,n,. nu înt~Uninî asem~nea exemplare ; M. spicatun, se aptopie 
nun1a i întrncâtva. 

De aici încolo există o serie întreagă de f0I'1ne tranzitorii intre 
F;rnpa Aquatica şi Spicata; deoarece însă ace~tea (M. dumeto1•um 
Schult). sunt conside!'ate în mare parte ca ibrizi, nu vom ,nsi:sta a
supra lor. 

Un al 4-lea stadiu e reprezentat prin , Menthaele apartinătoare 
grupei Spicatae. Ele veget~ază mai inuit pe ţărrr1ii uscaţi şi adeseori 
sunt prevăzute cu un to1nent alburiu; verticilele n1ărunte se conto
pesc în tr'un spic terminal. Bracteele, care se. găsesc sub vel'ticile, se 
subţiază şi devin mai mici, încât dispar aproape între flori. Faţă de 
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Verticill_ate, ele i.unt de obiceiu mai înalte, cu tulpinile n1ai foliate 
şi nun10.i spre vârful " ramurilor ·au spice terminale scurte. Prin ur
n1are aici, în toc mei ca şi la reprezei:ltantii celui de al 3--lea stadiu, 
extremitatea tulpinei a încetat de a mai fi sterilă (lipsită de flori), 
foile sterile liiind dislocate în porţiunea inferioară, n1ijlocie şi supe-
fioară a tulpinei întocmai ca şi la Myriophyllum spicatum. 
. Pe n1ăsură ce tulpina se ridică în aer. hracteele devin mai mă

runte, iar florile ginodinamice sunt mai uşor f econdate de către 
cele androdinamice. 

Rezultatul acestui proces de tranlc<formatiune este, că atât My
riopltyllum spicatuni cât şi Me-ntha, spicata (~{. longifolia) au dftvenit 
plante complet nnemoti[e. lntr'o faz:i şi mai înaintată a. acestui .pro
ces, priu locuri uscate, întâlnim apoi chiar specii. la care dispare ne.
tezin1e;i frunzelor, îmbrăcând o formă mai n1 ult crispat ondulată. 

Speciile ncuatice ale gen ului Mentha, precun1 şi acelea, eare trli~ 
iese prin locuri un1ede, în apropierea apelor, sunt aproape glabre. 
netede şi lucitoare; acelea, .care vegetează pe uscat sunt mai păroase; 
în tine, acelea care trăiesc pe tărn1i, câmpii, pe lângă şanţuri şi pă
şuni uscate, precum şi acelea care însoţesc păraiele de munte în 
cursul lor, în special cele din grupul Spicatelor, devin îndesuit to
mentoase, apărându-se astfel mai' bine contra unei evaporări prea 
intense. , 

Aceste forme, a căror geneză se reduce la procesul topografic 
şi biologic amintit, au dat naştere altor forme: d. ex. grupa li-entiles 
a dat naştere grupei Spic1tae, an1bele având fata internă a petalelor 
glabră. 

Prin faze asen1ănătoare trec toate acele Labiatae de ţărm, c.are 
au frunze de aceeiaşi mărime. (Scutellaria galericulata,· Se. hastifolia, 
Glachon1a, Lycopus, Teneriun1 scordium şi T. scordioides) şi se a
sean1ănă n1ai mult cu Menthaele verticillatae; Stachys paZustris care are 
abitul spicataelor; Pri,neUa tJt,Zya-ris, care seamănă ~fentheţor aquatice. 
Stachys paZuittris şi Pru-nelta, a căror fecondatie e anemofdă, se înde
părtează însă mai mult de ţărm, decât celelalte. 

Cercetări de felul acesta ne~ar duce cu 81g-uranţa la concluzia, că 
Mvosurus ~ni-nit~ius, care după forn1ă pare a sta izolat şi as~zi ca 
plantă de lărmure, e o specie transitorie între plantele aqnatice şi 
cele ~restr~ •• -';lupă organe prezintă O mare asen1ă~~re cu plantele 
acuat11!e pnn11hve. Oe frunzele ei ne rean1intesc l'ilodnle străvechilor 
plante ac-uat;ce. Dar în cadrul genului Rataiuncnlus aseml:infirile a
~estea sun~ fo~rte frecvente. R. poZ11phylluS d. e. are asen1enea frunze 
10 partea inferioară a tulpinei snb rozula bazilară. Frunze ceva mai late 
~i n1ult-puţin de consistenta celor natan te întâlnim la R ophiogZos-
8i(olâtf8 Vilii tot asen1enea 14 R. laferi(lorus D. C. care trăieşte pe 
marginea mocirlelor. R. Zingua şi R. flammuZa au o statură mai io
nalt~ şţ sunt mai bţne adăptate vieţii de tărmure ; ambele au frunze în
tregi Şl ce formă· hneară sau linear lanceolată. 

Speciile genului Ran-nutioid1ts până aci tratate aveau prin ur
n1are nu singur fel de trunze şi anume frunze întregi. O e:i.cepţie în 
această privinţă formează R. polyphylZ-us şi R. sceZeratus, prin faptul că 
ambele posedă două categorii de frunze şi anun1e frunze întregi şi lo
bate sau, cu urme de l9buri nun1ai. Urmează apoi o serie întreagă de 
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specii, care şi-au menţinut şi pe mai departe forma mult-puţin lobată 
a frunzelor, chiar şi în C,lzul când acestea au devenit compuse-R. sar 
doiM, R. lan.ugmosus , R. btilbosiM, R. i.ion.tan.us, R. repen$ eic. In fine spe~ 
ciile care s'au adaptat definitiv vieţii terestre şi-au transformat aceşti 
lobi în lacinii înguste şi mult-puţin păroase, drspt mijloc de apă-:
rare contra unei prea iutense transpiraţiuni-R. ar.er, R. potyan.thetttos, 
încât organele 001 şi aspectul deosebit ce au luat .divergele specii în 
demersul timpurilor, nu sunt decât tot at!tea efecte ale noilor condi:
ţiuni , de yiaţă în care au Cost aruncate. Aşa R . iltyricws, care popu~ 
lează terenuri mai calde, are corpul acoperit cu un toment sericeu
lanat; speciile ţinuturilor umbroase, păduroase, şi„au lăţit lamîn:1-
R. auricotH.ns, R. cassiwicus, R. thota. · 

Asemănări găsim chiar şi între speciile genurilor .Myos1irus şi 
Ran.nun.ciil1ts şi anume în ceea-ce priveşte inilorescenţa, care e Spici 
formă atât la Myo$1irus, cât şi Ia Ra,-1,. sceleratt,s d. ex. (receptacol 
spiciform). Nu trebue să uităm însă că în decursul timpurilor, terenul 
schimbându~se de mai rr1ulte ori, conexiunea naturală dintr~ speciile 
i.'HfUatice şi terestre s.'a intrerupt şi e11; nurnai aşa ne putem explica 
saltul pe cai·e l'a făcut Oe1·atocephalus-cu abit asemănător intru cătva 
cu ~;!yosurus. 

Comunităţi sau asociaţii de plante 

ln cele ce urrr,ează vom încerca a clasifica diversele reuniuni de 
plante acuatice, care se găsesc in regiunea Dunărei şi a ~1ării, şi care 
unbracă 5 forme principale : 

a) Societatea plantelor de apă şi , de luminişuri de ape. 
b) Trestişurile. (Stuhăriş-$tufărie ), 
c) Forn1aţiuni de Popândici. 
d) Plaurul 
e) Insule plutitoare. 

a) Societatea plantelor de apă şi de lu1nînişurî 

Vegetaţia apelor lin curgătoare şi stagnante e aprortpe la fel ; 
deosebiri înhtlnim numai când e vorba de a con1para între ele vege
taţiile apelor stagnau te dulci şi sărate, in trucat flora apelor sărate e 
mai săracă în specii. Mai intervine apoi-bine înţeles-şi o deosebire 
calitutivă. 

Potw.iogeta-n JJet'{olia.t1.,s, ,le obiceiu con1un prin apele stagnante, 
e niai pu ţ,n răspândit in regiunile de care ne ocupăn1 şi nun1ai în mod 
.exeepţional forn1 ează societăţi rnai nu1neroase. 

. I_n gcner~ gen~l ace~ta .aici e mai sărac în specii .decât in a!te 
reg1un1. Cu atat 1na1 răspund1te sunt însă alte specn, printre eare 1n
tâlnim chiar şi de acelea care, in cursul ,nijlociu al Dunărei sunt spre 
peire,-Sayittaria sagittifolia, 8tratiotes aloides , A ldrovan.da ves-iculosi., 
Tt·apa 1iatan$. Aceasta din urmă e atât de răspândită uneori, încât 
iu1asinaţia poporului s'a sin1ţit obligată să numească lacuri întregi cu 
nun1ele ei ex. ccCiulinetul)) (Ciulini=Trapa) lân~ă lacul Grapina. 

lnmulţirea şi răspândirea ace.c,tor plante o tavorizează foarte mult 
n1ocirlele dunărene. Prol1ă e că Eloclea can.adensis se găseşte pretu
tindeni şi poi>ulează aproape toate lacurile, ba lângă Tulcea se sin1t.e 
atât de bine, încf'tt a început a-şi tlesvolta chiar flori fernele submet·se 
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şi mjci. (3 Yll 9-13). Vallis1~ria spi',:ali$ pe fun<lul l.~cului Crapina for
mează un · a<levărât cevor verde. 

Printre lacurile ~i mocirlele cele mai caracteristice ale regiunei 
de care na oeupăm, vom cerceta în primul râh<l Balta Somova <l in a
propierea Tulcei. ln luminişul aeostei hăi ti (~'/, -3 m. a<lâ ncimo) în
tâlni•}\ ca plantă predominant~ pe ~atio~~ alo~d~ .• care se asoci•ză 
cu alte pla.Jllt cemune toate ş1 unei alte torn1aţ1un1, care poartă nu~ 
mit-e~ 41.a plaur. 

· Parcurgând mai departe acest vast labirint <le lacuri şi mocirle 
dăM pest• Potamo,etwi inurruptus şi anume în lacul Cazanele, iar in 
lacul Poteci pe~te Elodw canad6nsis. 

O n1ică ffişie de trestie, c~re in1preună aceste două lacuri, la:;ă 
să se zărească la suprafaţa apel Aldrovandia vesicutooa, care dă as
pec.tul unor amente ele salcie. Printre plantele mai · rari <le luminişuri 
amintim pe' Hott<>r_,iia pa,lust;ris~ c_uno~cntă în ~hiolul {lacul) Litcov. 
Prin. ape ceva 1na1 scun~e 1ntaln1n1: Najas 1na;or, Ceratophyllum,, Po
ta1nogeton fia.ta.ns, P. fluitans, P. pectinatus. Jn apropierea Cernavo<lei 
Sa.lvinfa nata.ns e atât de d~asă, incdt pare o colonie <le Len~na-deln 
distanţă, lnsoţ1toarea acesteia, Ma.rsilia., e mult mai rară şi până astăzi 
nu s'a găsit decât Î'} lac~! Igliţa langă l\1ăcin. Prin apele stagnante 
ale bratelor Dunăre1 găs1n1 Potam,ogeton 0t·a·1nineus, 

b) Apele eirate: Vegetaţia mării şi a sânurilor ei. 

Pe Îdngă âige, :Marea Neagră e foarte hogată în Zootei·a niarina, 
care s'a ăflat la Constanţa ~i vegetează pe fundul mării. Vegetaţia 
sanurilor maritin1e e in f11ncţie de cantitatea şi calitatea apei. Acelea 
c.11·e primesc pâraie cu apă dulce sau sunt separate numai ici-colo <le 
1nare prin bănci de nisip, cum e hunii. oară marginea Razimul11i, sunt 
populate ( Cap-DoJajman) cu: My1·iophyllu1n spicat1,·>»-, .1Iycl1·ocha1·is 1tio1·sus 
ranae, Pota,nogeton itiu1·t-uptits, P. pectinatus, Zcnticheltia pedicellata şt 
Ruppia 1·0$telZata. 

Lu.c1:1rile despărţite de .mare şi <le o exteasiune mai micii, având 
-ipă mai sărată, sunt mai sărace in vegetaţie. A.şa d. e. în lacul Te
chir.ghiol nu vegetează <lecdt R1-tppia şi Zanichellia. 

b) 'I'restişu rile (Stwfării, Stuhi1rii) 

Ocupă teritorii întinse în C\u·sul Dunărei, cu ,leosehire în Deltă, 
în regiunea maritimă şi prin valea istoricii dintre Cernavo<la şi Con
stanţa. Flora acestor formaţiuni, cu deosebire din punct <le -ve<le1·e can
titati ,,, e in de1ienden ţă de umezeală. Can<l t,·estişnrile sunt inu n <late 
timp mai indelunga.t, flora suferă <le ohit:eiu, devine mai săracă. O. ex. 
pe insula Smeica abia in punctele în cari trestiş1tl e rărit se oh:<ervii. 
cdte un exernplar <le Astei· Tripolium,-sin14uraticele plante stau departe 
nna de alta.-Din contră, trestişurile care au stat u1ai puţin !'lllh up:1, 
au <, - vegetaţie mai bog·ată, reprezentată de oLiceiu prin: Heleoc1,.a,ri$ 
palustris, Bolboochoenus m,at'itintus, Schoenoplecties laci,stri$, Ju.1/.CHI lam,
poca1·pus, Ca.rex .Pseudocyperus, Spa1·ganiu-1n 1·a1noou11i, Butom„us 'i.unbel
latus, Ran-unculi,s 1·tpens, R. Lin{Jtta, R. scele1·atus, Roripa a1nphibifJ. E
pilobiu1ţt, . h-irsutu11t,I,yth1-u1n Salica1·ia, Oe·n..anthe aquatica, Epilobiu.1n }~fr
sutu1n, Cicuu,, t1i1·osa, Siu11·i 'la,tifoliw,it, Sym,phytu11i off icinale, l;ratiola of
ficinalis , · V e1·01iica ana9a.llio·it:les, Myosotis pali1st<ris, .DI entha aquatica, 
Lycopus europae1(s, L. Exaltatus, Stach11s palustris, Sc1(tellaria galericu-
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ata, S hastaef olia, 'Lysi1nac1tia vulgaris, L. 1iu11t.tH-ularfa, Ru1nex glonte· 
lr{itus, R. Litnosus, Bidens tt'ipartita, &1iecio pal1,dosus, Eupatoriu->1i- · 
canna,bi1ium., Sonchus pah,stris. 

Marginea tr~sti.şurilor. precum şi Jocurile mai· pllţin inundate 
sunt populate de Glyceria. aquatica apoi 'Iyphia latifolia, T. angustifolia 
(prin delUt întâlni1n: T. StenophyU.a F. ]if.). Prin mocirla şi lot:uri 1nai 
joase îotâlni111 : Sa.yittaria sag'itti{Olia, Al-is1na Plt:i1itayo, Carex flacca, 
Ohlorocyperus glomeratus, Cyµeru,$ fuscu-s ' l\f,nitha Pulegiutn, Bidtns tri
partita. lf'i! Pse1ulocor1,s, l,y.thrum Hyssopîfolia; pe lân{ţă vinele râurilor 
Ror,pa of ficf.1wlfs, R, ai1striaca, 1l stlvestrfs. Epilobit,nt pa.rv,flonon, E. 
roseum şi E. adnatum. La Tnlcea, .în halta Somova, afară de cele amin
iite mai cresc: Roripa hunyarica Bof'b. GaUttm palust-re, Carexi, 1llala
chiu1n aq1'aticu,1n, l,athyrus pra.tensis; pe &nect.o paludosus se urcă şi 
Convolv-ulus at'vet'tsis ~i r.Jalyste[lia sepiu»i; aici er"~te phoidas ar,indi1wcea. 
1\'Iarginea trestiş11rilor trece deoparte în praturi umede, de altă parte 
1n loc11ri arenarîe·saJsuginoase acoperite c11 .fu11,cus tHariti1nus, precum 
şi în Jormaţinni <le Atr-iplex şi Chtnopocl-iluui 

Ca1·dul'i vii formea?..ă diferitele specii de Salcie (Salix alba, S. 
cinert)a, S. vimioali$, S. hiandra) dintre r.:are unele se amestecă prin~ 
tr e trestii. 

c) lfor1naţiuni fle Popii,ndici 1
). 

(Carex llu1lsoni s. sti·icta) 

Sul1 n11mi1·ea <le «Z,:;omhek» se cuprinde totalitatea acelor r1di
cătu, i, de forma 111uş11roaielor, ~lcatuite din rogo?.., care se văd dise1ni
nate prin mocirle - înconjurate fiioe de apă, a$en1enea nnor lxlÎci 
insule. O a$e1nenea ins11lă e alcătuită din niănunchiuri de rogoz, Carex 
lludsonii = C. stricta, ina lte de 1111, ş1 Jargi de 30-35 cm, care se 
transforn1ă an ,le an intr'o niassă turfacee, de unde şi aspectnl lol' 
n$cat - cu escepţia -v,i.rf11l11i, care răm,i.ne ve1·<le in tot ti1npul vegetaţiunei. 

F'or1narea Z$ombt'.•k11l11i necesită a111n11ite coudiţi11ni; el nn ia naş~ 
tere, clec:lt acolo 11n<le t,·estia şi ~peleaza, prin 1le$compunerea lor,· au 
pregătit mai diuaiote te1·eH11l. Pl~ntele de constn1cţie n1oale - c-ărnoasi\ 
JHt~i ~reiază un rnediu propice. 

Evoluţia l11i e următoal'ea: 
.Seminţele plantei Canix J{rtclson.ii. aj11r,g·ân el in mlaştini turfacee, 

genninează, se rlesvollă , dai1 flori şi fr11cte, riilic,i.nd11-se an de an tot 
111ai ::;u"· A•:ea$lă să l tare (ri1licare) i~i are originea in însăşi construcţia 
r11orlologică externă , spei;iall\ a acestei pla11te, cani !-!pre toan1nă -
p11ntrn a-şi asig-11ri1 perpeluilal<'a - i:;.i fu rme a;,,ă la ll:1za frunzelor ră
mase nişte 11111iuri1 1ne11iti ~ proil11co vlăstarii ~r11i!11i viitor. Aceşti 
vl:istari ~,uit c11pri11~i ilfl va:,.nnele {r1111zelor care, ilc8Lrănt:ln1l11-se Jll 
f•,noa 11nor fibre fine, fortll<H1Z/l un !'el de rctei, in j111·ul lor şi nu-i 
lasă ~ii crea:-:cil ori?..011tal, ci drept tn !;11:-:.. 

D11pă Or. 1'\ntipa l'<:iruiati1mile ace8te,1 n111eninţ/i liiiltile clin ileita 
Dunărei cil pot1nolire::t şi tr.111::;ronAarea lol' 111 11daşLini, t'ix;ln•l u1)(~01i 
ehia1· plaurul pe f11111l11I IJ:i.ltilor, 

Jn leg-ăl11ră cil Z:-:0111bek11I, nr. A11tipil 111ai aminteşte şi despre 
irn1J.11Sele ila1111e ce vrovondi pe~euit11l11i planta n11111ită ,:0~01· (Stratio
les aloi1lr.s,). lJe!;,i so1:ietătile pe care le l'ornil'ază aee:i:-:tă planlă apar~ 

1) Dr. Antipa : op. cit. \t• 2ll9, 
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ţin f0rn1aţiunilor de plante liber - natante, totuşi, ţinând seamă de 
ilfl portanţa care li se atribue - citez. textual din Dr. A..11tipa: «gă
sirea inijloacelol' de a le extermina, (Carex stricta şi Stratiotes) sau 
cel puţin de a le împiedica în desvoltarea lor ar fi un studiu fc,arte 
important şi folo~itor,)> - voiu face cu această ocazie c,\teva obser
vaţiuni a.stiprt lor. 

Se ştie că în unele ţări (Anglia, St. Unite) plantele a(ruatice 
(Elodea t:anadehsis) au pricinuit imen,se pagube impedecând comuni
caţia şi distru;-ând peştii. Eloăe-a cauaăensis se găseşte şi în .ţara noas
tră -pe fundul la~urilor din apropierea Tulcei, dar prezenţa ei nu pre~ 
zintă nici pe departe gravitatea, pe ;:arc t, avea în ţările amintite. 

Mare sensaţie a făcut şi înn-1ulţirea prodigioasă a plantei Pota
uioyetot~ p&rfoliattts în lacul Balaton <lin Ungaria. Vedem deci că plan
tele a<1uatice stricăcioase din vestul Europei, ajungând la noi, şi-au 
pierdut extraordinara putere de înrnulţire, devenind ·chiar folositoare 
pisciculturii. 

a1nlţumită hărniciei D-lui Dt·. Zotta, delta se mâ1,1dreşte ast~z.i cu 
o staţiune biologic.ii, care şi-a pus drept probleme studiarea t11turor 
chestiunilor mai impoi:tante şi de ordin practic. Nu ar trebui ca sta
ţiunea să piardă <lin vedere studiul unor chestiuni d, domeniul hi
drobiologiei, pe care le voiu rezuma în cele ce urmează şi care ar a
vea drept ţintă stabilirea condiţiilor, care promovează sau împiedecă. 
<lesvoltarea plantelor aquatice. 

1) l1iflut1iţa nivelu,lui apei asupra d·i.feriteloi· plante. Drept punct 
de plecare ar servi modul cum se comportă aceeaş plantă în anii plo
ioşi şi in cei secetosi, Pentru Potam,ogeton s'a observat d. ex că cele 
2 linlite extrerne ale ad,incimei apei, peste care planta nu se ,nai 
<lesvoltă sunt 2~ crri. şi 3 m.; peste aceste limite de pil<lă P. perfuli
atJ!·S nu mai produce nici flori, nici fructe. A.r fi foarte interesant de 
ştiut, da~ă Ceratophyllu,m,, care ve~·eteaz.ă numai în ape scunde, at· dis
pare· prin u1:carea nivelului şi în ce măsură·? 

Pentru St>·atiotes, în anii seceto~i, c:ln<l pl.1ntele ajung in nomol 
sau pe uscat, ar fi foarte instructiv i.arăşi să se observe <lacă rădă
cinile nu se ramifii:,l cumva lu,in<l rolul celor terestre. Si at,itea alte 

' chestiuni, care de cnre n1ai interesante şi rnai instructive! 
2) Gradul de concentraţie salină, pe care-l 81.f,pm·tlf div&r,1ele plante 

c"pabile de a se aăapta apelor sllrate, Experienţa se poate face trans
plantând an urnite specii din Jocuri sărate in locuri mai '{lU ţin sărate, 
cum sunt J. e.'i:. lacurile <lin apropierea Constanţei, 1i1arginea lacului 
Haz.im. Pentru experienţe in sens invers :se potriveşte la~ul dela Te
chirghiol etc. Concomitent va trebui analizată şi apa acestor la.cUl'i, 
<liu punct de vedere cbiniic şi cu deosebire cu privire la g-ra• lul <le 
concentraţie, eare e o vari,1hilă in funcţie de anotimpuri, <le cantita
tl:!a precipitatiuniior atmosferice, ele cantitatea de zăpadă ce cade în 
timpul iernei etc. Stahilirett măsurii în c.ire apa rezultată clin topirea 
z.ăpez.il'or de pe colinele care înconjură lacul Techirghiol schin1l1ii gra
dul de concentraţie al acestei ape, ar fi un studiu dintre cele 1nai 
interesante. 

Observaţiunile trebuiesc întinse şi asupra ten1peraturii apelor, 
pentru a se vedeâ inod ul cum se comportă <li versele planle a<1 uatice 
faţă <le acest a{l'ent atmosferic, Cu privire ll! timpul cel 1nai oporlun 
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pentru- asemenea măsurători, precum şi la instrumentele şi aparatele 
necesar.e, ya trebui consultat Institutul meteorologic central, care ar 
sprijini iu siguranţă asemenea experient.e. Datele aflate în ••dul a
cesta se vor cotnpara apoi cu acelea iăsitie pentru alte râuri ale Europei') 

3) Felul i-n car~ liiber-neaztt dive1·sele pla1it. aquatif:e. 
4) Colectarea sein,i1iţelor, pentru a se ,u~e modul Şi timrgia !JM'>ni-

1iatio~ a fiecărei specii în pllrte, pr~cuni şi felul lie cufundare în apă (se1nin
ţele tnai uşoare vor pluti la ~uprafa.ţă, cele mai îrele vor trece la fund). 

d) Plaaral (PlaT) 

Plaurul 1) , care acoperă ~1.. din suprafaţa deltei inferioare, e o 
formaţiune plutitoare lle stuf (Phragm.ites comn1unis Trin, B. flaves-
cens Gren et Godr.) . · ' 

După l\t Pallis plaurul are 2 porţiuni distincte ; una aquatică, 
iar alta aerianii.. Prima porţiune e alcătuită din rizome înterfilate de 
stuf, reunite prin numeroase raaăcini aquatice ale stufului viu, care 
reţin sol în cantităţi considerabile, u1nplând în felul acesta interstiţiile 
1Iii:1tre ele. Efectul e, că se forn1ează ·o massii. de o structută . co1n ilactă 
asemănătoare unei plute, care se ridică circa 4cm .. peste nivelul apei, 
măsurând in grosirne 018-2 m. Rizom ele vii ale. plaurului; a vând drert 
substrat această 1nassă plutitoare, dau naştere unor tulpini noi f!en~ 
fere, a căror lungirne poate atinge chiar 5,15 n1, aşa înc.it lungiinea 
totală a jeton ului, ' adică rizon1a vel'ticalii., plus porţiunea aeriană se 
urcă uneori -în cazuri favorabile - pîtuă la cifra 1le 7,'15 iu. f ngro- · 
~area 1nai departe a plaurului, rle indată-ce s-a fonnat această massă, 
o întreţine, pe lângă aluviunile de nisip şi 1nâl depn~,e în urma revăr
sărilor de ape, plan tele şi anhnalele. Muscinule sunt c,u deosebire a
celea care aştern priniul strat de humus, un1plând iolurile răn1ase 
printre rizotne : llypnum adunc·uin,Hediv. v.:1r, polycarpa. (Bland). 1l po
lyga1tium Sc}timp. var. sta9na.tuiii Wits. ll. cuspidatum L. Criptoga
u1ele va!Sculare sunt reprezentante prin Neplwodium, t1i~liptiris Desv. 
Din când în când apoi valurile apei transportă pe plaur diferite specii 
1le lin te broştească (Lent na triBulca, L. minor, Sal\,inia natans), -alge 
su perioare ca Ghara fra.gili13·1 Ch, baltica. etc. 

Pâlcuri pe 1narg·inea plaurului alcătuiesc Ca.1·ex ripa.1·ia şi C. pan.· 
tticulatat care fo~n1eazii. un fel rle cuiburi ~re.u cţe ex_terininat. Uni
fonnitatea stufnlu1 o întrerupe Cla.cUu111- 1iia.r1scu.c;, iar pnn co1oarea lor, 
1.'ypha. la.tifolia. şi '1. . ,i,ngu.stftta. Rery et Ohaub contrastează admirabil cu 
pluta înotăto are. Frumoasele Orchideae au un singur reprezentant : 
.l!,pipa.ctis pal1J.St1is. La ingro!'ia l'ea ~laurnlui 1nai contribue: Cicuta. vi
,,.osa., ApiwJti graveolens, ~ium la.tifolurni, S. la.nc-i-f ol-i-iim,, Mentha. a.qua.tica. 
cu varietăţile ei, Lysim,achia vul[,a,·1is, Galiu1n pţilii-stre .. 

Destul de răspândită e: Roripa officina.le, care servia odinioară 
ca n1edica1nent, totuşi nu în ni.ăsura de altă-dată. Printre plantele cu 
flori rosietice amii,tin1 pe J~ythr1on c;al'ica1ia., Epifobii:,.ni hirsutu,n1-. Eu
pa.toriu1"t~ ca.1inabi1iu1n iar cu flod ~albenc; Billens tipartita, Lo1ichus 
arvensis I,. var. uligi1~os~ts Simk. Laliiatele sunt re1>l'ezentate prin I,y-

·!) I•'orster: D1c 'l'~ni{lerd Io r fliesscnucr Gcwasssr Mitteleuropr,:,. 
Jici;yfohi : Duoa oa Tina hufoha ('l'em11erat11ta Dnu,,rii şi a Tise'l 
1) l,)r. Gr. Antiv.a op. c. p. 266 
Dr. M.ariotta l',tlli~ op, c, p. 2~ 
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cop1~ europa.aus: Printre plantele de stat11ră mijlocie amintim pe: Scu
tellaria !Jalericulata, Myosotis palustris ·(Nu mii uita) Sa·moltis Valerandi 
suportă Coarta .bine aciditatea. Pnn.' om s'a r?ispânrlit foarte mult : 
UrUca <lfoica; m a.i puţin răspândite sunt: .Ranunculus .Lingua, PuUcaria 
a'{S!ntenca., Oirsi'IMn palu~tr,, Stachy~ palustris, Polygonum, tel'miflorwm, 
Prtşl. Carea: ţ168ttdoc'{p~·iu; Roripa, a.n~phibia., R. austriaca, Ra-nnuticulus 
scelerat1,ir. Ca plante agii tă to are inhllni m pe: Co1wolvulu~ sepium,. S~
l.a,n"n dulcamara. Flora arborescentă e reprezentată prin: Sal1x ci-
nerea, . S: orandif o~ia şi Populus all,a · . . 

• ~fJD fo1·mat1uni mai vechi <l• plaur, cn !'-Ol m;ii m1,lt sa_11 mai -puţin 
snr~t Şl Umed apar: S1)atdamartti1iia. Salicornia!luwbacea f. stricta 11.oss et 
Snhs b., ·" Atriplex latlf o Ua, Junctt.J gerat·di, Api,if·Ht {trauoolen's, 111 cru !ca re 
proheaza ră telina .se poale cultiva şi în lerennri de ,.,.ărălură. 

-,_.a iml.Jogăţirea stratului de humus mai co".ltril.Jue o serie întreagă 
,l~ animale, e:: lupi, vulpi, mistreţi etc. cari îşi caută pe aici hrnna 
(7oşcove=rizome de stuf) şi ndăposlul. Ja fel cu diferitele specii sl.Ju
rătoare, Pilica,nus crispus, P. onocrotati,s ele. 

e) Insule pl•titoare (P1nvie, P1agl1ie, Coşcovo, l'ocioace 
sau Culuat'e) 

Insulele plutitoare sunt ca1·acleristice bălţilor rlin cursnl Ounărci. 
Ele se fornţează din stuful ile ţarm, care se rlesprinile in 1ucăti 1nai 
1nal'i sau .mai mici, ce plutesc la suprafatii, sa11 uneori, nu\nate fiin,l 
rle valuri şi de vânt, se reunesc mai 111ulte la nn loc <lânrl nriştere 11nei 
inşule mai mari. Cauzele, care provoacă acea~tii desp1 inrlere pot fi 
multiple: vitele, îngheţul, vapoarele etc. 

Sul.Jstrat~d aceslo1· insule e format tot rhn stuf şi anume ,lin ri
Z-?me, la care se asociază încă gliceria. aquatica., Mentha (ismă) şi a ltc 
plante sloton1fer~ sau multirallicanle. Rizornele vii alti acestor plante 
prin anastomoză, întocmesc un soiu rle tesuturi, a le căror intetf:.titii 
!!Unt umplute pe deoparte cu corpnl pla.ntP.lor n<prntic.:.e din anul lrcc11t, 
frunze, iar pe de altă parte cu scoici şi resturi animale. 

' Portiunea superionrii a ncestor insnle e verile. fiind acopEfrită cn 
1liferite plant,e, dintre ca1·e unele în flonre chiar (rogozul) ; CI'!_~ infe
rioară • cufundată in apă şi acoperită de nu1T1eroase rii1iiiciui filamen
toase, care ÎtHprumntă jnlreiei insule un aspect păros. 

Comune acostor ins1,le sunt: Siit1n lat·ifoliu,ut, Car~ Yipa.ria, R«-
1J1,e~; la.-patif0Uw1tr., Mttscine, M1Jntha aqu.atica, Polyvonum hyilropţpe1·, G,,-
ti;tu~ palu.stre, B·iclen~ tripr:n:titus, fr11cl e ,le T1,apa. nata,i:,. IJtmina G ly
C(tria ·~~1Jctabilfs ele. 

Cele mai interesante in!:;n le pluLiLoare ~e giisesc la Somova, 1'artea 
nordicii n Brntesnlni, haltn Ve,teroa~n 1l,1la nasova şi l,1 Si11tgltiol. . . 

1) Cerc.efori nrnănun,ne vor µrohn, d pe ma,gin.:a y,la or,1 l11 i wi101~1, . .i iocă n rmâ· 
1011,ele M1\sclncg, J:n p11nct ()!l ve()ţ1'e fi togooyrafo: foanc inq,ort;1n1c; ,lN11to11 1111 .. ,ţlat,mi 
var, 1'1ti,t110311m, Peter fi (~11 irv11~e ~proape r, ţ4llr:\1l) , .;)Coarr;l,lri ll'l11to·wla11a ele, 
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PLAN~A I 
• • 

• 

'• 
\ . 

•) Utrh~ularia vnlgoris -ft:unze cufundate în apă· şi acoperit,. 
cu V•·sicule (v) opecculate. Z) Marsilia quadrifolia cu 4: foliole ~i 
cu fructe cure ronţin n1acro ~i microspor1i; r · didădni. 3) Rieeia 
natus (aJgi\). · 

• 

. . 

PLANSA VII 

llanuncul11s polyphyllus cn tulpină nata.nt.ă şi cufundată. în 
apă : Intre r~d!l.cina inferioară şi răd!l.cin:i. superioară înconjuratll. 
de l'ozctll. <le frun'1.<'.', pe tiilpif"lă se aflrL 4 verti<>cle multifoliatc; 
foliolele se:11nănă a rl.\.tlăcini, iar nnelc snn t dilatate în formă de 
phyllodiilm, transfonnâ·n<lu-se treptat în frunze . 

• , I 
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PLAN~A li 

• 

bm ,. 

· 1) Stratiot~s aloide.s stl.=stoloni cu flori. 2) Snl vţnia 11ntnns. 
sp. segment~le .păroase ale. frunţ_ţlot inferioare 2 a) un segment 
cu sporangii (~pr ! ,şi cu -segroeutele păroş.se,: 3) .ltannnc1Llus nqnn
tilis fs1n=frunze submerst", 1 fn=frunze natante. 4) · .Trnpn nntans 
p!=peţiolul 11mflat al frunzelor. natante (fu); fsm=frunze submerse 
~ a=flo.are cu sepµle (S) persist.ente care fCresc şi devin spinoase 
după inflori re; p · petale. 4 b 'fruct acoperit cu 4 spini. 
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PLANSA III 

.,, 

1) Potarnogeton perfolin.tus 1-a=fructe în formă de drupe. 
2) Potauiogeton natans Z-a floare cu stamine (S) şi ovare (01; 2 c 
= fruct cu dosul carenat. 3) Pot.amogoton pusillus; 3 a~ fr1:inze; 
3 b=inflorescenţă cu. mai multe flori. 4) Hotonla palustris. 
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PLANŞA IV 

' 

,, 
f 

' , . 

1) Myriophyllu1n. vertlclllnt'"" m 1 a=floare mascnlă ; b=floare 
femelă. 2) Ceratophyllum submers um. 3-7 Lt'1nna Splro,leln .şi 
Wolffla: 3) L. trlsulc&. 4) L. minor. o) L. glbba. 5 a) aceea.şi i'n 
floaro. 6) Splrodela a. L. polyrrhi~a 7) Woltla arrizza. 8J, Najlls 
major .. 

" 
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.. 
ZanieheJlia. palnstris cu fructe; 1 a=flori cu perigo_n . .. (P) şi 

stigmat peltat {stg); 1 b=sta.mir.iă cu fUameat. 2) Rupia maritimn 
' cu pedunculul fructift•r răsucit. 3) Zostera marina, vagi nată · (v). 

4 Hagittaria sagittifolio, f floare femelă ; st=stoloni cu oiug l!ri 
(m); <1 a=floare masculă. 
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1) Vnllisnerin spirnlis 1 a=plantă masculă; 1 b==plant.ll ftiw 
1nelll.; 1 c==flo.area femelă solitară cu stigmat {stg). 2) Ht\loden 
canRdensi~ 2 a=o tloare fe:nelă solitarll. cn stigrnat (stg) penat. 
'3) Hydrochnri~ morsus ranfio, 4) Aldrovandia vesiculosn în floare; 
4 a=o floare solitară; 4: b=seminţe . 
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FAPTE~ RECENZff; R EVIS·TE··· 

I 

V. P.ÂRVAN; Censideraţii asupra unor nume de râurJ daco~scith~e 
.. ' 

(Acad, Rom. Memor, Seeţ. Istor. Seria. Ill, tom0 .). mem. I.) .. 
, • 

{ ; ~ I f 
ln acest studiu d-1 Pârvan atacă probleme de· filologie , i,n

dogermanică. D-sa scrie; c,Originile popofului şi culturii noastre 
nu se vor putea mai clar lămuri, · până ce ar.heologia de săpături 
nu va lua în deaproape cercetare şi ·_resturile aşa nµmitului ev· 
mediu, în strânsă legătură cu cele preistorice. iar filo!ogia ou va 
cerceta istoric şi geografic-comparativ-pe bază, au numai roma
nică şi slavică, ci şi gen.erai indogermanică- diferitele nume de 
persoane şi de elemente şi ·accidente geografice». Şi mai departe : 
ccA aplica cunoştinţe şi regule de: .filologie ; romanică . unor ele
mente toponomastice, care au o origine şi evoluţie scytho-tura
niană ori thraco-slavă, e, de sigur, neştiinţific». · . 

• ln ţinutul getic dintre Nisţtu, Carpaţi şi Balcani,·adică în 
Basarabia, Moldova, Muntenia, Dobrogea şi o mare parte a Bul
gariei nordice, au avut loc continuu, din timpuri anterioare cu
noştinţelor noastre literar-istorke (care încep abia în sec. VI! d. 
Chr .) şi până în timpul imperiului roman târziu (la .sfâr_şitul sec. 
IV d. Chr.) infiltraţii persistente de elemente iraniene : . scythice 
şi apoi sarmatice. Totuşi Geţii, adică Dacii, s'au. menţinut,. ba 
chiar s'au revărsat şi dincolo de Tyras, în ţinutul scyth dela nqr
dul fAărei Negre, după cum se vede, între altele, şi din nurrtă~ul 
însemnat de nume thrace, care se întâmpină în inscripţiile gre„ 
ceşti ~in sudul Rusiei şi în special în părţile sudvestice, către Ol-

. bia. Invers, inscripţiile ş[ monedele ne arată . mici regate scythe 
în ţinutul dintre Callatis (MangaHa) şi Odessus (Varna)". 
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Dup~ această introducere, d -1 Pâ'rvăn trece la cercetarea o-· 
riginei unor num e râuri în Dobrogea, Moldova şi I\.1untenia. 

IN DOBROGEA. Cartea de privilegii dată cetăţenilor din 
Histria de lmpăratul Traian la 25 Octombrie anul 100, cu ocazia 
limităfii teritoriului rural al cetăţii, cuprinde cinci uume de râu
leţe; Picusculus, Turgiculus, Gabranus, Galabaeu, şi [·] sam~ 
paeus. • 

Picuscu1us şi Turglculus sunt nume roman_e. Primul în· 
semnea~~-;,pţca1 ~l9căni.toare", iar al doilea îrlsemn·ează „m icul 
umflăcios". Celelaltet potrivit cu situaţia etnografică a regiunei 
.îR::.a~e~.ţ~ ;P;flff\-.C~IJ~. a~i locui~u Or~ci, ~aci. şi .B~ssi, .~r~ tre
bui sl fie thrac1ce. Totuşi, cercetlndu-le pe cale comparattvl, d I 
Pârvan le gâsJşte sciti1:e, âdecă 1

iranice. 
(·] sampaeus, care poate fi Asampaeus, sau chiar Sam· 

paeu, iste mtudJt cîl numele- râu1ai Exampaerts, citat de Hero
dqi ca âff11ent al Bugului în Scythia. Etimologia sa este cunes· 
·c·ufA; ea este iraniană şi îşi găseşt'e explicarea în rădilcfnile zen
dice âsha=curat şi pathr=cărare. Ar lnse-n1na', prin urmare, 
,..dfum curiil"' în · felul cum se zice „Dunăret drum fără pulbere11.. 

Cala,-,ae~s e format din două rădăcini; cal{a/ şi ab. Gala 
în ·sanscrita înseamnă ccnegru», iar ab, trapă)) r Deci : •apa nea· 
grd», un fel de Cara-su sau Cerna-voda de ·astăzi. De oarece 
Thrac~i zice~au apei zara, zora, iar. Dacii za.ra, zera, sara, 'd-1 
Pârvan e înclinat a crede că rădăcina ab este iranian â, iar nu 
th~acică. La SE de Silistra exista în antichitate şi localitatea Zal. 

' dţţpât Zalda·ba, derivat din Zald=galben (ca în neopersană· 
zendică şi sanscrită) sau rece (ca în lituană, ossetă şi zendă) şi 
<lin op, ab=apă ; deci o „apă galbenă,., sau „af)ă. rece" . 

La data când apar în documente aceste nume topice,· în 
părţile ·acelea nu e nici un Scit, ci, din timpuri străvechi, se vor~ 
beşte aci de Geţi şi âlţi Thraci. Enclave scytho-sarmate au fost 
insă destule în Scythia-Minor. Cu cele trei nume"'pute.m localiza 
dpuă uechi insule iraniene, una ldngă Etistria, alta la sud-est 
de Durostorum. Sciţii~ contopindu-se între Thraci, le-au transmis 
aieste. nume ale lor, pe care apoi şi . Thracii le-au transmis Ro· 
'mânilor lui Traian. 

IN MOLDOVA. Aci d-1 Pârvan cercetează originea nume
aor a trei râuri mari: Nistru{, Prutul şi Siretul. 
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Pentru întâia oară . numele râurilor din fara noastr4 ni Je 
t ' • 

dă tterod.ot. lnsă nici unul nu ni s'a păstra tntocmaÎ până as-
' ' tăz,i: une,le au dispărut cu·totul, iar altele ne-au ~ju~s Trtr•p rorinA 

mult deosebit! de-a lui Herodot şi ~are nu cţre ii' face cu :P e-
. . . r 

vo1u_ţie .daco-romană, deci romanică. 
t · lnainte de a trece la cercetarea lpr, d-l Fârv.an se .oJ.reşţe 

la •trei constatâri : 1) transcrierile greceşti ale nurrielo'r de . r,tiri 
din Dacia ~citi că nu sunt exacte ; ele eleni~eijză .. o pron.~~·~~~-· pe 
care nu o puteau prinde şi reda exact; 2)' tinete nn1rie~ ·p~ ·c~re 
le găsim in ' româneşte aproape ca în vremea veche, 'iiu le · •·~em 
în totdeauna pe calea directă, daco-romană, ci cu modific:ărl ~c~·r.e 
provin din trecerea lor întâi prin graiul altor popoare cpnlpcuJ
toare: Slavi, Pecenegi, Cumani etc.; iar altele, pe~tru f.ia~e t.n 
isvoare!e vechi avem qenumlri altfel •compuse ori transcrise._~urtt 
totuşi o moştenire dfrectă dacică, prin Daco Romani, pe c~!ea 
celei 'mai stricte continuităţi; 3) în fine, coexistenla geto-scil!c.A 

( ' . 
şi geto-sarmatică, apoi daco-romano-slavă, apoi romano-stşvo-
turanică pe acel-aş teritoriu, a pricinuit nu numai o denumire du-, 

bi.~. ci adesea chiar multiplă pentru diferite râuri, care erau şt-
m~1tan chemate diferit de popoarele diverse care locuiau· tângă 
ele. Cu timpul au biruit, potrivit cu deplasările etnografice, Ici 
numele scit ori sarmat, dir.1colo numele thra1\ iar alăturea nu
mele nou slav. 

• Nistru(. ln sec Vil a Cr. acest fluviu se numia Tgras. Ori-
ginea acestui nume a fost foarte discutată. Şafarik îl derivă dln 
I. slavă, Eichv,a)d din feniciană, Lambin din finică, 1~iillenhof din 
iraniana scythică, Tomdschek din dacică, Sobolevsky din sarma
tică . Se pare că cea mai bună etimologie e cea a lui Tomaschek 
~ăci la venirea qrecilor în Pont, la gura Nistrului locuiau Geţii. 
ln I. dacă „tura"' însemnează năvalnic, furtunos. ln cursul său 
superior Nistrul trecea prin Jocuri sarmatoscythe şi de aceea· fu 
numit de aceşti iranieni Oana-stru, sau, după Soboleysky, Dana
istrut de unde greceşte Danastris latineşte Danaster. Pe la 200 
d. Cr. Gotii, coborându.se spre gurile Dunărei, dau Nistrului n.u 
mele de Agalingus. lnsă Ammiarnus 1~arcellir.us (pe la 350 d. Cr.) 
şi Iordanes nu cunosc de cât forma iranică Danastris . .. Slavii, 
potrivit spiritului limbii lor, îi zic Dund i·stru ; iar Românii, luând 
numeie de la aceştia, i-au iis Nistru, păstrând mai ales tulpina 
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a doua:-:::-(l)s,t}1, care însemnează în I. thracică, siala. germană: .. . . . . ' 
curent.,,\.C.l!{~. 'râu. P'n ucmar.e, la alcătuirea numelui. Nistru lui 
avem ~ .. primă fqrmă anterioară Slavilor, poate şi sub influenţă 

tracică, .. Dăna+sfru, sau Dana+istru (după S9bole,sky), răs-
. pândit~.}_a Sarmaţi, Scif_i şi !hracii nordici ; de_ la aceş?a. trece 
la Sla~!-"if;iar d_e la Sl~\!I, prln forma lor, trece la Romani .. Nu
mele 4it~ic .Tura şi gotic 'Agalingus ~au ·~ost, probabil, locale şi 
au dispărut. · · 

Pţutul. flerodot Spune că· s·ciţii numesc Prutul. Porata1 iar 
Grecii Pyretos. Dar, de la Porata la Prut e o distantă, De aceea 
s'au adus pentru P,rut tot felul' di! etimologii: thracice, iranice, : 
gr'eceş_tl, germane, sanscrite şi chiar slavice. U-1 Pârvan crede că 

. . - . 
e de origine . iranică, după etimologia dată de Sobolevsky: păr-
aut'a. (h); însemnând „râu bogat în ape~ în l,aluri". Forma· pe~ 
ceneagă ( dată de Const. Porphyrogenitul): Burat reproduce destul 

• de 'credincios pe cea sythică Poiata. Totuşi. forma Prut, a ~ărui 
ră_dăcină pru-q găsim in sanscrită chiar cu forma derivată pru•th 
==a sări, ~ isbucni, a scânteia, ·a stropi, a st, opşi, derivă mai 
degrabă din 11 thracică) coexistând alături de cea scythică: Porata· 
ln limba Thracilor mai găsim nume cu aceeaşi rădăcină Prutul 
fiind f!lUlt mai adânc în teritoriul dacic de cd/ Nistrul, âceastă 
pe_rsiste.n!ă a pronunţiei primitiv thracice (a unei f'orme probabil 
iranieiie}, nu e nenaturală. Ea ne este documentată şi de Const. 
Porph.yrogenitul sub forma Brut os, alături de cea pecenegă ·: 
B-urât. Grecii din Bizanţ au luat forma lor de la 'i'hraci 'pr in 
Urguri; iar Pecenegii d·e la Sarmaţi prin Slavi. 

Siret.ul ln · scriitori vechi găsim trei forme pentru Siret: 
Tiarantos, Hierasos şi Gerasus. Toate sur.t t anscrreri destul de 
corecte ale numelui Scitic Caranţ=râul repede. lnsă din aceste 
foi&ie i:iu putea deriva forma pecenegă : Sara{. Sdu ~cea ungaro
bi~antfnă: Sere/os. Din Gerasus ar fi rezultat un Geraş sau Gereş, 

~- . 
iar. nu .. fo(ma aşa de arhaică: Seret, Siret. Jn toponimia th racică . :. , ... \ 
a~em multe forme cu rădăcina sir,- ser, . şi chiar un nu1ne de loc 
Sere/os în Dardania. D l Pârvan e -înclinat a vedea in forma 
Siret o persistenţă a fornzei. tracice paralel cu cea scy'thică, dar, 
în acest caz, birui/oare asupra acesteia cliior la popoare le sl reine , 
a~a că forma pecenegă şi nr,g~ro-bi.zantioă să . fie o reproJucere 
a pronunţiei străvechi thracţ, moştenită şi de Români şi de Slavi, 
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iar- nu. o·.pJelucrare a :celei sc.ytl')ic,e.~1Sir~ţul :fiind ,şi ,m'l:ii 1a'dd,lc 
de cât. Prutul., în teritorial. dacic, · /l)ţral ptrre.:.ifi.r;e~ci>iitt·;·'d.JSµart1" 
riţia formei iraniene .la finele sec IV, când djspa'rdş.l '.Sar.1natii *-Oî 
l·ran· · st · r·ş· t· • ' W"6). • ""' 0 1en1, e e· 1a a 1 ,1reasca . . 1 ,;,:'}){::; ii 

1
.q :t'..,i v::~,t ,(1~.cmon 

•• , \ t - , I( ' ' 'I ii/ .. " t"':,., 1 ~ ,. , ··t•n,, ,_, î fi ' ,· - .• .,.,,.., , :.~1r.1-,;. ·1~ rt' t t-""illl':· -er " 1 „ t-f .. ,~:+- h'• : j• •' , . ,_~J ,•}~,,,, l •, •\:\,,.\ ...f]1.:• .. l. t' ...- tfel \ t > 

IN MUNTENIA. Aci, d-l ,ţâ~.~~ :~e~~!?.t~a!~.~~-~IB~~e._.) ll~~ţ:y.::,;;,1 
lui şi.Argeşului, . .. ,, .•~.1 .... ~-. i,.., •. .,.i,,-,,,,i.~~J ,,,_.,. ~, .. ,,.,r·Jt•" i~t •.. , , . • , .• , •'•r. •• ,, ~~ .. 1 ...... -,1!1.,., .,_ c.;. u ~, lits>~ 

:- ... ~uzeul. \ N urnele acesta . se~,PQ_~ţf!~Ş~~~îr:iţ(,~f!: sJ.~g~r ,1~9.SUii}) 
ment .şi , anu~e în ?,Ctele sfinţilqr,, . 1:1,o~e., ~~ţţ, -yp~~a [de.~'.Şa~a~,,%{ 
tic.ul. care la 12 ,April 372 a fpşt_ î~~C:-ilt Jn_}'â!,lJ.:~us~(?ş Hi;i~r1.o~, 1;.. 
menii lui Athanaric. Numele corect ,~,te: ~s{P.f.tr tţ~;f1.S~:.s:i~ M,~şeQŞ){t 
în loc de klpuseos (mp=b). T~masc;hţJ~ ! qer~v~ J~ ~U;S;~9~1 .~\i~(· 

f • ... • • ·; 

rădăcina bhug-a fndoi. D-l Pârvan aduce în .P!,~s~: ,W?,~e~îfo·R~P.~n 
tru această etimologie, -urmărind f~d,~!n~.,. b~i; ,0 ,,)Îfl, p,np~_sttca 
thradcă : s. ex. nume de . p~rsoape .1~ţ=ţ_~Ş11.~i-~ ~) , 13~~~~:; ,ţpr~.~;!?/b, 
besice, care aJ}ar în dreapta O upâ I e,L p.ţ~~_,.JQ~ sţ~ . ii~I., :E,sţ.e. slJlr , r. 
că forma Buseos, s~u mai bine Bu,ieos,repr;efţJ:!.,tâ~ j.9_:rm~<li a,~tt~Jn.: 
!ică getică a. numelui ,a~estµţ r.du, ~.11.dsţr.(;l,,ţ ... ~ lnţocp.flţ,:~ ~~ .J,par,4:.i ) 
probabi~. fard nici u_n. inter.media_r ,:t(r:ii(.~, l9: pop(?r-u_.l ,n~s\';'3n· 
pdnă azj. · .. f,i,,' 1. · •• ,,,,, '•\ '\,· :: , ÎT'·,'i ;s:•,:i :i-;· 

• • ,. .1 , , • J... • \, . , • 1 ii, I • •• ~ , ~ l l'\ , \I ~ 

. A_rgţşul( _. Herodot îl. numeşte lJ[dissQf, .. Q,r~es!ls~.·;,-~.şP.;e~t!Jb ,. 
numelui, aşa scris, e „cari an". Pro ba~{l ! ,~ ti~~qdqţ., 1 ca'.-e~ e;~:4~~J'-' 
părţile Cariei, 1-a auzii falş. ln ţinuturile tracice sunt multe . .tl~l?,~u 
c~ . ~ulpina arg=a fi _ luminos, a sirdlu~i: Fqr.~a CQf~,ct~ .. t;ţbue 
să .fi fost Arge.sis. Nun,ele acesta îl m;1i gă~i!lJ .. şi în..,1/p~r.til ~. ţr_in 
meniei: Azi însă ·ştim că lim'ba thracă , phrygă ş i armeană alcă .. ·· 

l . • . . . . ..· .. • . ~ l"J • •• , • -· 

tuesc o _unitate 'organ ică ~n mijlocul . . celorla.lţe ,_lin:ib_i~ i ŢJ.~~~er:~;~r.i. 
nice. Ptolemaeus ,unqaşte în Armeq ia .lacul ţ!rs esa , azi ~Man ,.._. ţ~r i: 

' • • ' I ' ' • I ,, • .. • • • I.I t"' 

Porphyrogenîtul cunoaşte or aşul Arze~. >!lr;es. Oraf l;ll 1 :i e;,1~~-., 

meşte ~~i .1rgiş. Apoi fn apropiere de . ~~es.~re~. tqţ, }o, .At-~;1;-~ 
nia, e un mu·n tt Argaeus, azi Argis.h-dagh adecă ,4rgeş, . p~sţraţ ;,, 

din v~chi me pân~ ai i. ~ O rien!alistul Saint' iylartin ,P,~~~-ri~şţe:··: şt; .. ~l~ 
îri Armenia oraşul Ardjesch .în canţonul /irdjişa_ govid şi~ ?Pt>ne 

, 1 , • , • 1 • ., , • • , •• • ·~ , r I 

că Syrienii numesc oraşul şi cetatea 9e acol~. 4.rgys~gt,,{}Y i;~:-i:· 
rabii : Ardjysch, adecă Argeş. Nu mele qcţi-t~ ? pare. Ş,i ca;·, .n~îfl~ .. ' 
de perso~ne la Thracj Arqţşul ron1ânesc este deci. .. str.ij.u_echiul 
iliracic şi. ~e două nli i qe ani pr~nlln/area cllvânti.Jl~/ · .. ~- ., J{J,; ., 

' mas aceeaşi. 
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:» l)uakea. ~intre )toate ip·optmreJ,e. vechi sau 1moderl\e, sin-
. ' . . .. . ... 

2uti)Romlflii rmamesc Mest tfluviu : 1'Bandre. ··Originea l iJtimelăi a 
fost·Iatte .. ,Ueşblmtt. 

Romanii. dupli Celti, ii ziceau Danuoias, liar Grecii, dupi 
Thracii .~aka•ici, Is,tros. CeUii J_ns, ,au laat nu~.e_lţ .~~~ .,Şarwati; 
rildl~w1a··c.mnlr~e5!e 1fmîcl. Sţl~riina romani , ifJ.~tt~"Jîpm'):elt 
DaRuvius se inlocufas<l pe lsţros; îAsl cuvJ~tul.~t !l~•nta, 
n•-ict'\'fn ijpn,· ~uvius. fl:I ·Dtinuoi,, nu 'Cbfar f>tinul&", 'laffnele 

~ - ,.,. ~ " f't. ·, 1, · r . • ~ • , '. , ,, t., 

sec: ;i-V '·d. 'Cr.'(]~,îftiteau inunavis şi Dundl'ls, lldecă 'cum vor 
\ ' ! • •• • • • ţ ' • ' t • ' '•. I 

zice ·Slăvii mai itâtzin DunatJ şi Dtznai. 1Numete n1ţîonal al tQow 
.,. .. ' -.. .. , ,.. . .' .:..~ ... . ,. 

tilol" 1tnsl era ,'D'â'naoia f('f.)on-ah1a). sau Donar,i. :oacA ajunşi _la . ' . . 

Di1i1Are(0opi i-au zis 10una11i. ·e ~ ~u _fost i~f~e,itaţi de pţo, 
nlfnţereti 1,gâsttă ati. · ' ' 

- ;~:0-1 ,;parvan crede că •forma Duna-s·a :niscut in Dacţa . sub 
innuenta 'ira.nk:~ veahe. ·Forma' iranică dana-11evenise · pe1a 'ioo 
a. Or. in ·centrul ,şi -eBtul 'Europei ăona.-din care Datji în .chip 

., .. ,. 
metanie au fAcut dnna.-Mai timâne sufixul - 're Ollpă cum 
Golii1fâu adăogat la •iranicut" don-a u,a (atlva) pentru ..,a '"'face n~
mele\tor naţional, tot aş-a •Dacfi, poate snb Burtbisti. au· âd!9git 
Ja iranicul dona-pe dacicul ri·s, spre a obţine Dqna•ri-s~ \~lest 
stlfi~ aducea un sens <te intensificare: Dunaris=rd.ut prin ex
cel-enţă, cel mai mare dintre rd.uri. De aci 1poi românescul 
Dr1-niie. . . 

. '.: ·: lftna1ogiile cu a·Ite nume confirmă această e)5plicare. laler 
mt{a se·.n11mia.'in antichitat-e Naparis, din Nap-a i(c:anoscută în 
Dătia, Scythi-a şi Thrac·ia)==rdpă păduroasă, sau; dupl alte ră-. ' 
d!âni· ir'!lniene=tudoit, umed, isvord.lor, şi sufixu1-ri-s.-. Mai 
găsim- n-ume1e 1de r~u Sagaris pe tot teritoriul thraco~p'hrygîan 
şi · getoiscyth, --din Asia ltică până în peninsula Balcanică; ·apoi 
Sarigaris, Saqgarios etc., iar în toponomastică Maga-ri-s pe la 
Serdica etc. :Prin u.rmare, ·alături de numele irano-celto•latin Da
nuviri'S, d_e ~essicn1 (s.ud--thracic) lslros şi de Maloas (poate turanic). 
a · coe,cjstat ,şi numele dâcic ·Dunaris, care a · răsărit. după tre
ce'iea celor1-a1te ·,popoare dela · ·Dunărea de jos Şi limpezirea tt
nografică a teritoriului. sub ·lorma românească Du·năre. 

' . •, 
· ;·,concluzia. ln toponimia noastră noi posedă111 o sumă de 

elemente aacice şi îhracice, păstrate pdnă azi ln limba noas· 

www.ziua constanta. ro 



_;. • • l 

tră· fără nici Lin iniermed{u slav. Aceste elemente. 'tn . forma 
lor actuală, presupun prezenţa neîntreruptă a elemnntului au
tohton dac în ţara noa.'>tră. Ele dau mărturie de admirabila 
rezistenf(i. a vechii rase la orice desrădăcinare şi adaogă cu
noştinţe tn plus la istoria originilor poporului şi civilizaţiei 
noastre. · · · 

• 
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REGIMUL BUNURILOR 1/V\OBILIARE 
RURALE IN DOBROGEA NOUA 

·~. r 1 
.t '!, t· ·:, · 

Regimurile otoman, bulgar şi romun. Legislaţie, jurisprudenţă 
şi doctrină 

de A· N. FINET A (Bazargic 1922) 

D·I A. N. Pineta, avocat din Bazargic, îşi propune a solu
ţiona problema controversată a regimului fonciar trecut şi actual 
în judeţele Caliacra şi Durostor şi anume „dacă embaticul pe bu
nurile statului a subzistat în Dobrogea nouă sub dominaţia bul
gară până la 28 lulie 1913, data anexiunei ei la ~egatul Român 
şi dacă şi în ce măsură se legitimează dispoziţiile legale, ac.tual· 
mente în vigoare, asupra bunurilor imobiliare rurale'' din această 
parte a ţărei. 

Nimic mai uşor, ar zice cineva, obicinuit cu disciplina al
tor ştiinţe: iei starea de fapt, îi aplici principiile fundamentale 
ale ştiinţei şi soluţia e gata. 

Dar cu ştiinţa Dreptului nu e aşa : aci principiile variază 
după ordinea de drept a statului îo care cineva se găseşte şi 
chiar înlăuntrul aceluiaş stat această ordine de drept e într'o 
continuă schimbare, ce rezultă din oportunismul guveroării, din 
fel de fel de împrejurări, care impun, fiecare, anume norme ca 
necesare. Şi-apoi sunt atâtea interese particulare intr'o soluţie 
şi'n alta 

Cine ar fi atins cu ceva dacă, de ex., ar rezulta dintr'o pro· 
blemă de astronomie că mai există încă un sistem solar ? Dar 
câţi nu sunt interesaţi dir-ect, cu bunurile lor, în problema juri
dică ce-şi propune a soluţiona d. Pineta ? 

Chestiunea ce interesează pe autor e aceasta : Aşezământul 
denumit în Oreptul Otoman miriie. relativ la pământuri, a ră
mas acelaş în timpul (13 Iulie 1878-28 lunie 1913), dominaţiei 
bulgare pe teritoriul Dobrogei noi? Şi, după ce desbate chestiu-
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nea cu foarte mare bogăţie de date şi multe cunoştinţi de Drept 
bulgar, răspunde cate~oric: da .. 

Ar fi prea greu şi lung să urmărim pe autor în . toate de·
taliile discuţiei; vom rezuma şi chiar numai schiţa interesanta 
monografie. 

L Regimu, fonciar otoman (pag. 15-24), care a durat 
pâAă la 12 Iulie 1878 - . Tratatul de la Berlin, când a luat fiinţă 
statul bulgar, în limitele impuse de acel tratat,-avea pământul îm
pârţit prin Legea despre pămdnturi (2.t Aprilie 1858) în. S ca
tegorii; miulki, roirile, mefcufe, metruke şi mevat. Din acestea '1 

• 

ne preocupă, fireşte, categoria miriie. 
Statul otoman, interesat a asigura şi întinde cultivar~a cârn· 

piilor şi a.şi crea venituri, a concesionat terenurile sale · iJ'gricul" · 
tarilor. Categoria de terenuri aparţinând in plină proprietate sta
tului şi depinzând de dorrieniul său, însă dat în folosin'ţă parti· 
cularilor, în virtutea unui titlu de concesiune numit lttapu", cu: 
plata anticipată la tezaurul statului a folosinţei, este aceea de
numită miriie. 

1 

Concesiunea aceasta are unnătoarele condiţii şi efecte : Statul 
rămâne proprietar al fondului, al nudei proprietăţi. Concesionarul 
este embaticar ; el dobândeşte numai un drept de folosinţă. Ter
menul este nedet.ermînat, pe vecie. Dobândirea acestei fplosinţe 
se probează prin act scris-tapu. Plata concesiunei este anticipată; 
însă concesionarul mai plăteşte anual şi o dijmă în natură sau 
în bani. Concesiunea încetează în profitul statului dac1' conce· 
sionarul, fără motiv legal, nu va fi cultivat direct sau indirect 
terenul trei ani consecutivi. Statul a impus anume mod de'trans• 
mitere prin moştenire a drepturilor concesionarului şi anume feJ. 
de eşire din indiviziune. Concesionarul are faţă de terţi toate 
acţiunile proprietarului. Orice act pe care-l face concesionarul 
asupra terenului trebue să-l facă faţă şi cu reprezentantul fiscului. 
Concesiunea poate înceta şi în favoarea concesionarului dacă 
statul ii vinde sau dăruieşte nuda proprietate (şi atunci fereritil 
devine miulki-prop.rietate particulară absolută-şi este şters din ' 
inventarul fiscului). · . 

Deci două drepturi asupra pământului, pline şi distincte : de · 
vecinică proprietate-al statului şi de vecinică folosinţă-al par- -, 
ticularului. · . · 1• 

Dacă ne referim la dreptul românesc pentru a găsi ceva 
asemănător, vedem că raporturile dintre concesionar şi stat, .. 'în ~: 
chestia terenurilor miriic, sunt aceleaşi dintre embaticar şi nudul 
proprietar, cu deosebirea principală că nudul proprietar-pro- .:: 
prietarul ,,fiinţei lucrului" nu poate fi de cât statul. 

li. Regimul fonciar bulgar (pag. 25-144) începe la 13 . 
Iulie 1878 şi durează până la 28 Iunie 1913. S'a fixat data de · 
28 Iunie 1913 fiind cea când armata românească a ocupat teri-
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•9 ,.,~,.1. n,. t1 ........ ~ 
"" • ţ ,; 

t9r:i11 l Dobropei i oi (V. art. 109 al Legii pentru organizarea 
Oobrogei noi din 1 Aprilie 1914). , , .: 
tt1;•,,:1Sa'~1t3 Julie 1878; · când prin tratatul dela Berlin ia fîinfă 

. it?!B! ~U,!f;t~f •. P~PI~tr,egut săJJ t~ritorf~ ~egimul . bpn~tilo~ B!ia iju: 
~Uc\t. ~ei:legţ!~I~. ~t~a:o a, 1ţ,traţ·~ ~n qepnp~~111.lf PG.BOJHJ.µ,1 
~.g~ţ} j,Aterlil'~nt11 B\!,lgart .nu se gasta_µ 1n m.asuta „1ţ sooimoa 
~,~~fivlig~~,iţ ?tuiei ~ "'~ţali. intecesul a ~. faee-::-;tţ!~~ţâfia era 
10 adiYlir .~1ie, ·dar a.v.:e.a. ş1 aspe.cţul :Ş.i Jegatura ~n1t~ţe1. •. 
JY-~ ~;.,Mart~ t!rzi11 .. ~i pe măsu;~. ţe se .ivii,au riecesităţl; ,s'au , 1nfr~ -
'1jli ~~\ţe ~~him~ă,ţ i îo acecţ$~ ~g!s!aţie şi · în se Qr.{v~~t,e •bu-
tffi~ l!~~!ffl~~art1t;~~ ·pa~. ~Gate In~Iflle au, t:ins ca btt!119JlltJ S!Jie 
(\f ?; f~;~,r:~i : imwrs~ ,atelot{!şi JO!fP~ c~nd ţa fj vo.ţgij ~e ~f.l ţ 

ijltt~•,._~ţtn' ,.~l . sflt,fe.-' et0; · ~~-~~a ciesf~ţn\.at ~d~ev.t~I :?e P.,f;p,!_?!..f~;, 
~!tt~!ţijtu_.ţţtr$-L ~.el de folosu~ţă al partJcularuJu, 1n cat,egorra 
teren ilrllor m iri1e: ~ • ., > ' ,. ~ : ,, - ,, . ' 

1, . ,.,,. ,- Auţorµl trece. în rev~stă toate legile şi regula ~~~teie i$"rivi
~teda.~~egimuJ 1 bunurilor, toate expunerfle~;de J1.1Qtive ,ale leg~u&-
i~r~ldecrâraţil1e făcute în sobrania bulgară menite a, ex'pHca 
t ltţ~.s.ţt~~~,o.r ·dis~oi1ţti ,_ şi ~â~eva, din im'portani~ ~. îuri~PruAenîe 

. .' Cuqe~ ·de"casaţ1e, buţgara, ,n care se dau •so,lu\111 de principiu. 
: ~m.i!n,i el)ca.1nfneazi •şi 'doctrina juridică bu Jgară • repre'iţn-

., -~ [Jfn~·or. iosi.f Fadenlţeht, prof~sor de;-drept civi~ @ :Fa~u'l
~ţf ~, ~e -E>rept din•S.ofia·, ,d_in lucrarea 11 Sisten:i_a:r 0.re(}ţulµi real 
bu]i'~t; pa,rtea r,, ... lnţroducere-Pose~~er, l}Ubficată în 1,90~ . · •· 
~i'ttl~ln "chestiunea ce preocupă pe 0-J Pinet~, doct-rina juridică 
l!,ylgă,r! se exprime\ în l 902 prin 0 -r.. Fadenhehţ1 astfel : ., .,. f\'1a~e 
P!i;,;te dln ·legile asupra' dreptului nostru .. real ne suP.t rămase încă 
<\e;;p,e 1tmpu l ·stăpânirei ,turceşti .: cele .n1al impc;>rtante norqie de 
drept' real pentru proprietatea asupra bunurilor imobile, fn deosebi 
mtile; .. ·şf-"p.entr~ ·• servi niţi-suntem siHţi a le scoate , dfn legî le 
~rtlat:,e''neabrogate,încă"' (pag 1). ,,Leogea despre pământurt ·pe 
deăntre.gu J fou e~ abrogată la not Dar, nu puţi9e din. r dispqziţif,e 

pa,:tia)e ţrebu~ să s,e considere astăzi abrogate prin ~ferite i: di? ale.:.prindpaţului. Lft' noi e controversă îi:i .chestiun,e~ li
elof 'ăce-stei; .abrogări tacite ; în deosebi chestiunea dac.ă şi 

~~L ~i în general dacă după eliberare~ şi crearea sta,tu}ui bul
~ ~~,e[ld~.rn) 1}1. ai sunt~înc~ în fiinţă aşa. numitele ~ă,~â~t~r.i,, mi_r_!e 

m
rcăwra. •persoanele care le poseda nu pot sa aiba drţpt de: 
P.}i;_~pr.fetate~este ~ uhestiqn~ care; c~ e dn·pt,· _este ... ~lu~ 

fi ·1n' sens. afirmativ de prachca Curţe1 de ~ast:ţj1e, . 1nsa ş1 
.,stă ~ol~Jiu,t,e nu a fost încă supusă criticei ştiinţifice în dreptul 
IJR,s,t~~l~' ~pag. -sr~: ·. ~ .• ~ . 
r~ 1~l~\t IJ-), fineta, apoi polemizează des CU .un autor, , ~~re a SCQS 
in°·bufg~reşte· o··>catte, anume 1 pentru a combate sol,u·ţ1a dată de 
legea românească din 1914. Jn 1920 a apărut la Sofia, în ..,Bi· 
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blioteca juridico .sociologică 1' scrierea „ Dreptul de proprietate tn 
Bulg_~_ţia," (Desvoltarea legislaţiei şi jur-ispr.udenţ~i) <4e °".t''!J'.~; .P.. 
ţ.eţi~orqf, , care tinde a dovedi că _în 1913 şi ,imediat cni•r,;dij>ă 
ţ8,7s·, c.ateg~·1ia 'cte terenuri miriie nu ·a inai e~ishit~ în . ,;ţ;J~Tg"J, 
că toate leg1le ce s'au făcut de-atunci, de la 187ft plnă ·Ja.J.Gla., 
au şters cu desăvârşire orice urmă a acestei categorii şi 'că în 
~ufJtarîa nu e' cil'noscută de cât · ·proprielatl:\~; rrib't;fl'!tiil Q,rifci. în 
~ .. ~~l ~,!lui -~rept .~bsolut. şi ţxclusiv. Tendintâ·ţăî!(tl :~. !6!!~ -~ţ-~ 
C!o·~~!!~'.legea r_~m'~,neas~_ă· dtn .1~14, f~re- ·1:e'Zer.v~~{ep~Uţ~tifţi! 
r:<f#i:an tte r,ropnetar t ri I 'fondului ferenunlor t,o~idctt~'~1fdţ~th 

"dfn' 'Dobrogea ·nouă. Cart~a o:.rutui Teodorof' â ·'"fost totmai .,de 
a.ceea tradusă şi în rorrlâne$te de K. 'Makedohof în ·19.zt:, far. tf·
~~cerea e' făcută, după aprecierea D-lui . Pi neta „tu' f!reş~ţt;·· «rrefe 
l nt~nţfonate" • • I "'' • (.• r ~I ,l\•·11~ fo.ţ~ţJf•• ţ;; a • f., ,.; ·~ ' ,• ,•• ., ':, 

. 'ln polemica sa D-l Pineta înlătură cu totul păr erile emise 
de ().f Teodo'rof şi cele 120 de pagini. în· cari· 0-1.'Pineta tnriffli 
chestiurlea fegimulu'i f0nciar bulgar, c,;ntin', un itdev·ittat'reiam~ 
al criticei stiinţ ifice a soluţiuhei existen'ţei categcf,1ef<l miriferiln 
Dreiftut biH'gar, examenul dorit de 0-r' Fadennet 'l;ttfil' 'i'frw~l'iit 
din citatul de mai sus. ·r .. • : '1'...:. /~:-~t 

Este dealminteri generalmente admis şi practicat, că statul , 
oricatflar fi el',"nu· renunţă în mod'' tacit la drepturiU~ţ;sâte ··"de 
proprietate sau la veniturile sale1 fie chiar ' din dijtrră~"Îl'Î=" ;riatâtă 
sau în bani. Avem chiar u o exemplu în această ches.tie aitat de 
!J„J Pineta (pag. 131, notă): ln Rumelia Orientală'\:,lpământu;~e 
!lliriie şi mefcufe-vacufuri siau transformat in propri.efate~deplrna 
a posesorilor lor legalf prin legea din 80 Maiu· 1885i· .. Jriafară,ide 
~şeiământul organic al provinciei. Pe când Constituţ'ia ;statului 
bulgar din 1879 prevede numai: art. SL Bunu rile statuhif.âpa'r.fin 
principatului bu lgar; art. 52, Modul de a se ceda şi ... ipoteca.~;.-se 
vor determina de legi; art. 67. Drepturile de proprietate. surit 
inviolabi'le; art. 68. Exproprierea poate avea loc ·-oumah~· p1:fr1tt'u 
cauză de utilitate publică şi a statului si aceasta după. o drea.ptă ' .. " .... 
şi prealabilă despăgubire, iar modul expropierei se va determ ina 
prin osebită lege". Adică admite şi me nţine proprietatea tstatulţ.ii 
asupra bunurilor, ic1r modul de dispozi"ţie şi adrninl straţie~ :lf\.tasă 
leg·ilor si}eciale~ normelor exprese, iar nu renurtţăr'ilO'r taci'fe. J .,;i-} 

r \ ~ ' ' ~ 

Este de asemeni generalmente adm is de· toa·te sistemele de 
Drept public că dispoziţiile care' guvernea,ă bunurih!1 ~tatuh1rt -· 
doh1enf'li public sau privat-ţin În primul ' râ'otl~ d'e 'sfet".r·ăcesfuî 
d~ept. care · âre dispoziţii de ordine publică~ adică:··de acele"t'n 
care interesul general este' în joc şi orice modificare' a' .dispotî-

_ ţiilor se face expres, ::iltfel este un abuz care· nu poate crea·dreptul. 
' · A intervenit în Bulga'ria o lege pentru vâniarea;' sc_lti"mbul şi 
exploatarea bunurilor iniobile ale stalului, făcută' in sensul fpre. 
/ ·r,~~rflor",,art. .52 din Con stitu t1e şi . ~~u m~

1

_·-i~~~a ~i n '.;~01,:;N <?.~.m,. 
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. 
·brie „1891, dar nici aceasta nu schimbă regimul. ln aceasta se 
poate conchide cel mult că, atunci când statul vinde din terenul 
său~ vinde 1în plină proprietate; iar nu num1i concesionează fo-

· losibţa. 
' S 'a invocat însă că posesorii· ar fi prescris în unele cazuri. 

Jn Dreptul otoman prescripţia nu era un mod de a dobândi 
proprietatea deplină asupra unui bun imobiliar al statului ; se 
putea dobândi numai dreptul de embatic (posesie + folosinţă) . 

rn D1eptul bulgar se introduce, prin legea despre prescrip
ţie din · 30 (anuar 1898, prescripţia achisitivă (a dreptului de plină 
proprietafe) asupra bunurilor imobiliare. Oeci, sub vechiul regim 
otomano-bulgar;· neputându-se dobândi plina proprietate prin 
prescripţie, dreptul de a prescrie începe deabia dela 30 (anuar 
1898. Termenul de prescripţie este de 20 an_i pentru cei fără just titlu 
şi bună credţntă şi 10 ani pentru ceilalţi. D· l Pineta constată, 
în ce prive·şre Dobrogea nouă, că, chiar admiţând că posesorul 
inir~ie poate deveni proprietar prin prescripţieJ cursul prescrip
·pţiei a Jost suspendat prin Legea de organizare a Dobrogei noi 
din 1914-legea românească-care a scos vremelnic din comer
ciu . toate bun.urile rurale ' până la definitiva verificare a titlurilor 
~d·e prop~ietate şi embatic (art. 115) 

I • 

. ... . . 
111. Regimul fonciar ;ro,ndn (pag 145-1 69) a început la 

28 Iunie 1918. Prima lege privitoare· la bunuri este Legea pen· 
tru · organizarea Dobrogei noi din l Aprilie 1914: şi anume cap. 
V I art. 109-131 « Drepturile de proprietate şi poses;unea imo
b iliară». Principlul dela care pleacă este cel admis în dreptul 
iote rnaţion31 că drepturile câştigate t rebuesc r espectate. Urmează 
dar a se examina aceste drepturi p rin ve rificarea titluri lo r de 
proprietatea şi posesiunea pământuri lor ( art. 111-116), iar pâ oă 
la ver ifi carea definitivă a drepturilor, vânzătorilor e · nu Jă o rice 
înstrăinare . 

Legiuitorul român din 1914 admitea şi el că în Bulgaria 
a existat „un fel de posesiune veşnică (posesiune miriie) asupra 
pământului•, iar pentru a rupe cu trecutul şi a degreva dreptul 
de proprietate a prevăzut mijloace prin care posesorii îşi pot 
tntregi dreptul de proprietate (art. 117-119). Mijloacele: fie că 
posesor1,1l . abandonează s1atului o t1-eime, pentru a rămâne pro
prietar d'eplin pe restul de ' două tre1mi, fie că plăteşte statului 
pentru răscumpărarea întregului o treime din valoarea maximă 
a pământului în rate anuale timp de 15 ani. 

Dar, dispoziţiile luate, activitatea a stagnat - des 1 ănţuirea 
războiului mondfal a adus alte preocupări. 

După război s'a crezut câtva timp inoportun a se opera aseme
nea verificări şi răscumpărări şi alte opinii s'au impus aşa de mult, 

I. 
:, 
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în. cât prin Legea pentru organizarea Dobrogei nouă din 26 Iulie 
1921 şi Regulamentul ei din 20 Septembrie 1921 s'a ajuns la 
polul opus. Art. 83-116, care se ocupau de bunuri, au considerat 
proprietatea în Dobrogea nouă ca fiind întocmai cu cea din 
vechiul regat, fără a se mai pomeni de acea „posesiune miriie•. 

Situaţia aceasta a durat vr'o 9 luni. Legea din 2~ April 
1922 a abrogat dispoziţii 1 e art. 83-116 şi a redat vigoare dis
pozitiilor anterioare ale art. 109-!32 din legea din 1 April 
1914. De ce? Dispoziţiile erau cu totul în detrimentul statului 
şi locuitorilor,-cel puţin aşa se exprimă expunerea de motive. 

De sigur, în menţinerea acestor dispoziţii, autorul vede con
formitatea cu soluţia juridică a chestiunei existenţei categoriei 
·de pământ miriie în Dreptul bulgar. In adevăr, dispoziţiile legei 
româneşti, sau, ca să ne exprimăm ca autorul, regimul fonciar 
român este o consecinţă a regimului fonciar bulgar anterior. 
Juristul ar putea fi încântat că chestiunea s'a rezolvat astfel, dar 
D-1 Pineta, care· nu e numai jurist, adaugă în încheere că „omul 
politic însă trebue să ţie seamă de realităţi"; iar după re con~ 
stată că 1n România mare condiţiile naţionale, politice şi eco
nomice nu mai sunt cele din 1914, conchide că chestiunea a· 
grară, care s'a soluţionat în întreaga Românie, nu s'a soluţionat 
încă în Dobrogea nouă. 

Adevărat, aşa e. Oar condiţiile de azi ale României permit 
o rezolvire a chestiunei agrare 'în Dobrogea nouă după aceleaşi 

·principii ca şf în restul ţărei? sau, mai bine zis, cere Dobrogea 
nouă' o asttel de rezolvîre? E~te ~rolo un surplus de · populaţie 
care se simte năbuşita, că: n'ar avea în mâna sa bucata de pă
mânt, pe care s'o fructifice cu mai multă vrednicie? Un lucru 
e sigur: orice reformă agrară trebue să aibă o bază curată, 
lămurită. Ea stă în a expropria, a împroprietări, poate a coloniza 
şi trebue ca mai întăi să aven, proprietatea lămurită, Jămurită 
juridiceşte. Din punct ae vedere al normelod puterea legiuitoare 
a făcut-o. Să se pună în aplicare acele norme, pentru a se putea 
trece mai departe. 

Nu putem termina fără a recunoaşte că şi D-l Pineta a 
contribuit la lămurirea chestiunei proprietăţei în ·Dobrogea nouă 

O: STOICESCU 
, 1 11dccă tor -Const,, n1a 
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I. ~- M O· R· A Ş 
Statuetă de marmoră,1albă, în mărime de 0,23 c. m.; repre· 

zintă un mic zeu, cunoscut în genere subt numele de amoraş; 
aripele sunt rupte la ambele extremităţi, capul este înclinat pe 
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mana stânga pe care sta rez1mat, ,ar cotul manu star.g, se rea-
zemă pe mâna dreaptă; bucle de păr undulat împodobesc capul 

~i~vif:r!î~liiÎ~ P;.~tu!ă~~I fn p;it~îuf "JFJlfgd îr~c~isbi~lâpi~~ş:î~~ 
şi orfelinat. 

li. CARAMtZI LEGIOl~E. 
. Se păstrează !a !icţl! ; .di~ţrite ~ că1·~~ l~j 1~tid9a~~ âi~stând 

legiunea Xt sau pnmll legiune _H&h<:â şJ ahe. ui_şemn~n . .. _lntr'unul 
din numerele viitoare sperăm s! dăm şi cliş~~ dîrl ace·steă. 

III. MONUMENT iÎE;ltGios 
~ t11,~l~t ~.o~u.~ţnţ" ~eli.~_io.s, ~rqqabjl .ridi~â\ cf~ $a'.c~h,toiq_:cai~s 

ş, uc1us ,n sa1r§ta tea lui L. se·pt. S(eve'rus) şl !{ . .. A.µrehu~. ~,.a 
găsit în via locuitorului Je)ezof Q~. 4.ţ pe ca:1.ea , P~b'ricL 1'nă1-
ţimea pietrei este de,;.0,,62,. c,, m., ,..J~01nte·a .cr:~ .. 0-,5~,.:e;" m.~ ~l!~!mea 
~~Q~~-.. c. ffl, ,,,H c;;9n_f1n,e ' n~qă Jan.<f'1r~ ': ~\. P~,r(ţ~f~a . \!!~;~la se 
~â~)ţ~~tâ : o ~OţQ~n~.)~ reţ1.ef, . J~r ff(lţr'a c~ 1~~~dr.a coroan~•I„e~te 
sţ~!q~a-~i1:11 gţf'lrţ~e .. ~tng~t~~,,~ ~feţo b'!.l'le ,. cQnse.[V~t'ă,~ ..Jn . ~ţ~rl!_ ?e 
cJţ,ţ~a r) 1t_~r,,..,~ior $ su.ellr,Jţ d~_ eprgr,1~Ş,fl. \ qft;a ;.,i:n11ţo~~~ e cer
cu lut ~Dunărean'' vor permite, o vom reproduce 1n cfîşeu. 

P- f>ÂPAHAGI 

1) Această statue a fost procurată muz~ului
1 
liceului 'de elevul 

Gl}. , C9jocaru, din d. IV-a, originar din Ostrov, c:l.ruia i se aduc aci 
mulţumiri. 
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,.Dunărea", Revistă ştiihtifico-literară, sub direcţia d-lui Pe· 
ricle Papahagi. An I No. 1. 1923 Mai 1 Silistra. Tipografia 
.Băncii Durostorului'4. Abonament pe un an 60 lei. Numărul 5 
lei. Are următorul cuprini; ; • 

Redacfia : Precuvântare. ' 
Em. Papazissu : Dunărei. 
Pericle Papahagi: Ueana Cosânzeana. 
Porfiriu George : Prizonieru). 
Em. Papazissu: Pindul. 
G. Z. Zuca : Int~.rnare. 
Per. Papahagi: Vaidomir. 
M.: Şi vremurile. 
Per. Pap9hagi: V. Pârvan : Contribuţiuni asupra unor nume 

de râuri daco-scitice. 
P. Pqpahagi: Durostorum. 
Mih: Pinetta : Odă de Giosµ e Cardu

1
cci. . 

După „Analele Dobrogei" . care număra în urma sa patru 
ani de activitate rodnică, închinaţi studiului ştiinţific al acestei pro· 
vincii şi după Limannl care, părăsindu-şi începuturile sale tulburi 
şi oarecum hibride. a ajuns la al zecilea număr să-şi limpezească 
făptura, căpătând un caracter îatr'adevăr frumos şi util, ·
revista colegilor din Durostor, Dunărea, însemnează un nou 
câştig la mişcarea culturală dobrogeană. Colaboratorii săi, în 
totalitatea lor Români-Macedoneni, înţeleg să lucreze cu drag 
pentru colţul de ţară pe care îl locuiesc, imprimându-i un 
caracter tot mai românesc. Se deosebesc articolele domnului 
P, Papahag.i, membru corespondent al Academiei Române şi 
Director . al Liceului din Silistra, pe care cititorii Analelor ii 
cunosc şi din paginile acestei reviste. 0-1 Papahagi pune pro
bleme nouă şi polemizează, în chestiuni filologice, cu alţi invă · 
ţaţi. Chiar dacă adevărul nu va fi in întregime de partea d-sale, 
după cum nu va fi i.11 întregime nici de partea cealaltă, totuşi, 
însăşi punerea acestor probleme şi discutarea lor este un mijloc 
de înviorare a spiritului intelectualilor din aceaştă provincie şi o 
îndrumare a lui pe căi mai sănătoase şi mai utile decât cele de 
până acum. Această revistă era cu atât mai necesară la acea 
margine de ţară, cu cât minoritatea bulgară din Dobrogea îşi 
scoate regulat şi ea o revistă în Bazargic, Fakel, cari? se află 

!I la al doilea număr. 
Urăm „Dunărei" viaţă rodnică şi lungă şi urmărim cu 

toată simpatia activitatea ei. 

• 
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