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BISERICA SF. NICOLAE 
Catedrala oraşului Tulcea 

Printre edificiile publice mai de seam.ă din oraşul Tulcea 
~.e numără sf. biserică cu brarnul ttSf. Nicolae". Ea este ,situată 
în cenfrui oraşului şi ocupă o posîţiune frumoasă. 

StHul arhitectonic - asemănător cu al bisericilor din ţară, 
din jumătatea a doua a veacului trecut, - o deosebeşte mult 
de celelalte biserici dJn Dobrogea, ,tidicate de pioşii creştinj 
pe vremea stăpânirii turceşti. · 

Aceasta blser~că de o construcţie solidă, având şi înălţime 
1„1are, este împodobită pe din afară cu 3 rânduri de cornişe, ce 
o încing în partea de sus ca nişte brâe, despărţite între .ele prin 
dl'ferite ornainente în zidărie. 

Deasupra clădirei se îna.Jţ'ă turnuri. în număr de 3, , con
struite in lt:1nn, acoperite cu tablă; cele 2 din faţă de asupra 
intrării îi slujes·c de clopotniţe . 

Dreplul de a ridica biserici cu turnuri, oprit până atunci 
în tot cuprit1sul împa.răţieî turceşti , a fost îngăduit pentru prima 
oară Ro1nâ11ilor din oraşuJ Tulcea printr'un firman al Sultanului. 

Această înaltă favoare împărătească a fost dată în urma 
intervenţiei lui Rezim-Paşa, Guvernatorul Dobrogei, după stă
ruinţele fruntaşilor români puse pe lângă acest înalt demnitar, 
precum .şi graţie sprijinului consulului francez Emil Langle şi a 
episcopului Dionisie, ambii reşedinţi în Tulcea. 

Faţada bisericii este inpodobită la mijloc cu chipul Sf. 
ierarch Nicolae> patronul bisericii, iar pe ambele laturi cu ale 
sfinţilor Sava Carnpoducele şi Nichita Romanul. Dedesubtul 
a.cestora se află întrarea în pridvorul bisericii, alcătuită din Ş 
arcade, prinse într'o galerie· de geamuri, în stejar şi înpodobîtă 
cu figuri. Alături de intrare> în faţa uşilor, în vitrine, se întinde 
o platformă lucrată în mosaic, mărginită cu mai multe rânduii 
de trepte lucrate în piatră cioplită . 

Pe frontfspîeiul faţadei, în spaţi!,11 dintre cupole· se vedi; 
in~cripţ,ia săpată în piatră, în CUJ)rinsul următor: 

Iisus Hristos-Biruitor. Stărtdtoi·ii locaşului sfântului iera,ch 
Nicolai: Vasile Nedelcu Gâscă, Preotul Dimittie Luca, Mano
lache Sandu, Gheorghe P. Livadfti I ,naister. Tulcea 5 Iunie 1865. 

Analele Elobrogei. 1 
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Un grilaj fn, zăbrele de lemn~ prins între stâlpi d-e zid şi 
aşezat pe un postamen·t de piatră, îrnprejmueşt1e astăz.i :sfantui 
loeaş, inca-drându-l hrb; un loc îEti·ns; astfel b-isericaJ prn,,Ha rn 
întregul ei, presi.ntă o priveHş'te din cele mai plăcute. 

Interiorul bisericii atrage la pnma vedere atenţiune.~ visi 
tatorului prin forma sa deosebită Bolta, alcătuită din nume
roase sinnri, unele ovale, altele circulare, formate din arcade 
ce„ plae v.ederei prin varietatea fo!melor- şi a decorurilor, este 
sus-ţinută de ş.m.bele laturi de coloane mari de form~ l'Otund·ă, în 
num.ăr de patru, ce merg subtHn-du ... se domol spr,e v-ârf, armo-
oizând cu aspectul general al interiorului. Pardo,seala î.n între-· 
gim ea ei este 1 u era tă în m:o saic. 

Plafonul, -sin urile ş, peteţH sunt ph:taţi în ulei, cu ~bipurUe 
sfintilor în stil bizantin, despărtife. între ele, ca podoabe, cu 
chenare îh variate. forme geome·triee. Infreaga luerare interioară 
a fost inloctnij,ă cu multă _grij.e. · 

Ca Iuct~ri de seam,~1' tn interiorul bisericii sunt de: îns,emnat „ 
stră-nilie, am.vonul ,şi tâmpla.- Mobilier.ul -în stejar sculptat se· 
alcătu1eşte d.in tronul tegal, tronul ep{scopal„ din străni râ·nduife: 
d.e a lungul pereţi.lor la ambele laturi ale bisericii din ·st.rănile 
cântăre, ţilor şi din amvon1. prins de una dintre col1oane, Ja e-are 
urci pe o scară în spirala· dusă p,e langa coloană Tâmpla este 
lucrată în stejar şi înpodobită cu icoane p 1e deplin reuşite ca 
pictură ş;i sculptură„ Această tâ:-mpla e·ste o imitaţie după mod'eJul. 
celei dela Curtea. de Arge,ş, cu oare -cari m.ici m.od1h,cărl. Asp.e·ctul 
în întregime· al tâm~l1e·i este frumos Ş·i imp·ună'tor .. 

Lucrarea .tno·biHerului şi a tâmpl,ei s'a exeCtJtat după planu] 
dat de arhitectul Ministerului CuHelo.r d„1 Băicoianu,, care a 
pus tot interesu] ca luc~rarea sa fi-e cât ma1 reuşita~ ,ârmonisand-.d 
cu măreţia sfântului locaş. 

Q,dată cu punerea în luc·ru a mobilierului, interiorul bîseric-ii 
a fost văpsit în u]ei„ zugrăvindu-se pe partea circLJiară de sub 
cu po„1 a centrală a boltei ~ cei . 4 E va~g~.e li"şti,1 iar sin urHe de pe 
lânga altar ~u câteva chipurt de sfinţi. 

Lucrările de refac@re au f.ăst făcute pe. seama M_i.nisterului 
Culielor, după stăruinţele puse de P. S.- Eprscop Partenie, L„ 
Ncfniţescu prefectul judeţuiui, ş. a. EJe au co1stat suma de
t.JO"'OOO lei 

CompJe,ctarea în întregime a zugravirei bisericii s'a făcut· 
mai 1ârziuj în a. 1905,,, după sfinţirea bisericii', de cunoscutul 
pktor Marine.seu care a indepl init cu vredni,cie sarcina C'e .şi-a 
l ttatl înpodobind .... o cu decoruri bog.ate, picturi alese, armoni-
sâodu-le cu pi-ctur_a catap 1etesmei şi celelalte picturi e:xistente, 
făcute aoterio-r lucrării sa]e. 

Tot atunci s'a pictat şi_ peretele dela intrare· cu .chipurile-
. M. S. Regeclui Carol1 Nt S Reginei EHsabeta1 a P. S~ Ptm·en, 
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. chiriarhul eparhiei~ t_oa.te exe-cutate fn mărim,e naturală şi în 
cond1fiu.nile cele mai ·bune. 

<:u intrarea Dobrogei Î'n posesjunea României (l.878). bisl ... 
ricile din euprînsul ei trecur,ă sub autoritate.a. episcopului Dunărei 
de jos, P. S. Melhisedec, rânduindu-se ca protoierei la T~cea 
iconornul Oh . Râşcanu, iar la Coinstan!a fcon. N. Râşcanu . . 

1ns.talarea celui dintâi s'a făcut în catedrala din Tulc,ea1 ., 
în z.iu.a d·e 24- A:pril 18791

, de cătră ,pro·toj,ereul Ion Severin, delegat 
de epis-~opul Dunarei de jos, găsindu-se atunci ca slujitori ai 
bisericii preotii D„ Luca .şi C„ Pa.la-de, diacon Gh. Ghimpa, 
cântăreţ Apost9l Teodorescu, iar ca epitropi M. Petrescu şi V. 
Gâscă. Icon. Gh. Râş,canu a păstrat postul de· protoiereu al 
judeţului şi de paroh al bisericii pân,ă la 29 lanua.fi.e 189a, data 
mcetării s.ale din viaţă„ 

După P., S„ S~ au urmat ca protoiere-i, în ordinea n_umirii lor1 
. c9nom:H N,. Ghiorgbiu„ J Grigorescu, O. Nicu1·es,cu (·azi Ghe
nadie Episcop al Buz,ăuhti) ş_i 'Em. .Bogatg.; .actual ul protoiereu„ 
care ocupa aceasta demnitat,e dela 1909. . 

T1JJ.ceaj ap,art"inând eparhie'i Dunărei de jos, trecem„ aci 
şi: pe P~· S. ierarhi, cari .au păstorit credincioşii_ creştini din 
Dobrogea· dela l878 şi până astazi., în ordinea s uccesiunei 
P. S. lor. 

Primul ~piscop a fpst P~ S .. Melh1sedec Ştefănescu„ treţ11t 
·a 1879 Ja ·epis-co-pa.tul din Roman, după care a urmat P. S. S~ 
losif Gh_iorghian (1879); P. S. S. Partenie-Clinceni ( 1886 ), P~ 
S. 5 Pimen Georgescu (l-903)·, P. S. S. Nifon N:iculescu (1909), 
P S. S. Iacob Antonescu (1923), şi P. S S~ Cosma P,etrovici 
Botoşene.anu (1'924), chiriarhul de astăzi al episcopiei; iar la 

· c:onstanţa, prin i:nfiinţar-ea episcopatului, P. S. S. llarie, decedat 
de cutând 

Dintre aceşti P. S. Pr.ela1i, P. S. S. Iosif Ghiorghîan a 
ocupat în urmă scaunul de Mitfopolit Primat, iar P. S. S Par
tenie Clinceni sc;aunul d.e Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.
suc-cedându-i P. S. S. Pimen Georges.cu, care se afla şi. astăzi 
în înaltă ierarhie de Mitropolit. 

Dela 1878 şi până a.stă.zi s1aui făcut donatiuni în bani" şi 
c}biecte î11 natură pentru acoperirea bpsurilor de care avea nevoe 
biserica:, precum şi pentru înfrumuseţar,ea et Am1intim aci dona
torii, car:i au contribuit într'o :m ,ăsură mai. mare la avutul1 buna 
stare ş1 înflorirea acestui sfânt lo ,caş~ 

ln. Septembrie ]879 .Ministrul M. Cogălniceanu, vîzitân_d 
oraşul, a oferit sum·a ,ele IO.OOO lei pentru tencuirea exterioru:lui 
bisericii 

ln. a. i&82 s"a .aduna( pnn stăruinţa protoiereului Gh~ 
Răşcanu, suma de 8„900 lei., cu care s'a procurat din Sachsen .... Meî-

www.ziua,consta.nta .ro 
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ni-,. gen (Bavaria) 2 clopote cu posta1nen1t de tuciu pentru 
a ce astă 'bi seri că. 

lncepâhdu-,s.e restaurarea bisericii (1897), lucrare care- a 
durat până la HlOO, s•a cheltuit d.e M.inî5tertil Cultelor suma 
d-e, 63.000 I . i cu r~f a cerea eL 

La 1902 Pdm·ăria oraşului Tulcea a plătit 12 OOO lei peniru 
v,estm in te pre~ ţeşh ş. a„ 

ln anul 1909, dupa s·tăru1nţele parohului bisencii, icon. 
Zaharia Pop,esc·u, v.ăduYa .fordana lanov a diruit bi"s·ericfi casele 
sale, d~na M„ Marcof o evanghe, ie îmbracafă în atgi' t şi o 
sum·ă. d·e ··bani penh"u poleîrea_s,f .. potir, iar ta 14 Mârtie 1920 
d-1. Seb. Teodorescu., fost primar al Tuleei, a daruit pentru sf 
pristol un. chivot ,de argint poleit, îneh~s în vitrine, în valoare 
de 12.000 1ei fi un oise. de argint _poleit, în ·sumă ~ de 1.500 lei. 

f;a 24 Nc,embri'e 1@22 ·s'a vărsat în casa epitropiei 8.000 
tei,. iru mă calec·taJă de d. Căpitan al Portului1 Oh,, 'Nistor, pi!n,tru 
facere a g Uajulu1 , la bI~erică: 

Ace·ste donaţiuni, 11.cute de p\ersoanele amintite mai sus~ 
sunt de toată ·1auda şi. J1Qt servi ca pilde vted11lce d'e imit,at 

Pe lân~ă aceste daruri„ avutul biscericU ·:, a mărit, dup~ 
!din~rea ei (29 Ma1 11990), i cu alte d'iferite odoare, 1t·oane, 
s:1 - eşniee mari de atam-ă, candelabre huţ.oatre de pret,: candele 
de preţ~ vestniinte scumpe, covoare, bi-bliotecă ş a., prin neq
b o8ita stăruinţă a vredniQilor ei parohi, icQnomii N„ Ohi.orghiu 
şi Zahc1ria Pope'. cu. 

F~l)tele lor de b1ne vorbesc îndeajuns. 
Răibolul ·din 1916 a lăsat urn1e adân.ci de distrugere în 

această par1e a ţăril. 10cupaţ-iunea nefastă a ·Dobrogei de către 
ar~atele„ duşm·a.ne~ pomenită .în . acte de _vi~lenţe;~ . siM?~1ice ~e 
mar auzite,_ a n1m1c1t to,t ·ce geniul culture1 ş1 crv1h1..aţ1e1 roma„ 
neşti a ,(!feiat -şi a clădit cu multa stăruinţă şi trudă pe cale 
1uaterială şi morală, 1n această, provincie dela anexarea ei 
ruinând starea de înflorit.a la care ajunses·e cu a.tâh:a sacrifici1 
111~ri 1 . co.tropit~rii n' ~u ~ruJat ni mi_ în cale~ ţor şi n}.cţ m·ăear 
sfintele l.ocaşu.r1 de 1nch1nac1u:nei în deosebi ale Ruma1ulor„ 

Aceeaş-i soartă a trebuit să &ufere şi c·atedrala oraşuJui de 
pe urmele acestor năvălitori vremelnici 

. Până la acea dafă·, a-0eastă biserică se găsea în starea cea 
1nai bună, după cum am descris o. 

După ·ce a fost jef-uită de multe lucrur . preţioase, salvându
s~ nu~ai acele ce ap fo~t ridicat: îI: ~r~·bă~ la ref~g~u, de paro
hul el, spre a nµ cadea ca prada navahtortlo-r, gnla3ul :de te·mn 
ee înprejmula biserica a f,ost ars:1 fruroosul parc cu arbori d1s
trus, bazaltul din Jurul ei risjpit,, iar tot terenul parc11Iu1 b(ăzdat 
de t.ranşee .ad,ânci. 

www.ziuaconstanta.ro 
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ln această stare de pla}Js am regă:srt-o la re-ocuparea 
Dobrogei~ 

După revenirea noastră în Dobrogea, toată atenţiunea auto-
ritaţilor a fost indrep1ată la refacerea clăd1rilor rui:nate~ neapăra,t 
necesare instalării serviciilor pubHce, a.mânându-se începerea 
lucrărilor de r staurare a acestui sf. locaş. 

Prin grija comunităţilor streine. d,e dtfente 1culturi, b1senale 
lor au fost refăicute în s.curt timp, înfăţişând un cc>"utrast faţ-ă 
de ca.tedrala.1 care rămăsese în aceeaşi stare de dăYăpănare, . în 
care am găsit-o d up,ă r,ă-zbo1 u„ 

VedeN panoram1eă .a ora.şnhu Tulcea cu catedrala Sf.. Nicolae 

P,ărăsirea ·ei a provocat adânci uemulţu1niri populaţî:ej· de 
origină română, văzând starea de inferioritate ce I se creiază 
faţă de cele laUe biseric, ale co .munităţUor streine din locaHtate. 

Din fericire, dorinţa popul~ţîunei a fost realisată nu după 
mult _ti~p. Autorităţile locale au luat rnăsuri pentru repararea 
biseri,cii ş1 a împrejmu1rei ei. 

Comisiune.a în.te.rimară a oraşului,, în frunte cu preşedintele 
ei) d . Grigore Muscu.Uu, termin.ând seria refacerei localurilor 
publice, penQinte de ea,. . :şcolHe, primăria„ uzina de apăj repa
rarea străzilor şi ,aUe lucrări mari, a pus, în lucrare î.nprejm.uirea 
b îsen,cli „ în lo1cul 1cel ei di strus·e în thnp ul o cupa ţ1 un ei , 1 1 nzest'rân d-o 
cu un grilaj de lemn~ aş ,ezat p,e un 'Soclu masiv de piatră 
mozaic, cu feţel·e rostuite cu mortar de ciment şi. cu stâlpi de 

, 
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<mrămiâă aparentă, cu ro.s:tnti cîm-entate; dând as,tfel un asp,ec.t 
plăcut clădir,ei. 

Toafa lucrarea de înprej"mui re cu p1atră1 .în lungime de 224 m. 
a eostat pe comună suuia de 226,188 lei; t.ot odată 1a nivelat 
ş1 ·eurtea ISiserieit facându„se un îtJ·ceput deltransformare a ei în' 
parc~ iar eforia bisericii a ,eparat cu fondurile: ei propr1i exte
riorti'l biseticfi; 1n lntregim·e, tevăpsindUr-1, tot a.st ... fel ,âblâ de pe 
ac-0perfi d1 ntfreună cu · cupolele r:e:văpsi:ndu-re~ 

, stfel bis,er-ica aceas,taj de o construcţie: solidă Ş'i cu un 
aspect frumos p·rit1 forma· ei athitectoni:eăt ·s·e afJă astăzi, spre 
bucuria şj mulţumirea enoriaşilor eit restaurată ş.i î'n aceeaşi sta.re 
înfloritoate cum se g,âsea înainte oe 1!lI6, graţie sohctHidinei 
co.munei şi a ;epitropiei respect;ive„ 

Perip·eţiile pf in care a trecut acest sfânt locaş meritand 
a ·.fi -cun-0scu-te, le de.scriu aicit fâe!n1t1 un seuri istoric d.up.ă da
tele culese dela persoanele· de îhcredere1 . care au luat ~ parte la 
even-im ntele JJetreeute dela începerea cJădi.rii bisencil 1Ţ până 
la terminarea ei. 

Cla ire:a s'a început în anul l862 şi s'a. termi.nat în anul 1865 
l:U banii adunaţi dela pioşii ere.ştini, de către o mân.a de Români 
d,ori'tori de a împodobi .'ora'Şu) cu un loca§ n1ă1·e1 de înc::bină.
ciune„ unde să Tna1ţe 1n vei·e rugile eătre Dumneze.u în graiul 
p.ărin tesc. 

ln fruntea ·ijomânilor stăruitori pentru adunarea. fondunl(ir 
şi ridicarea. bisericii amintfm1 pe Costache Boambă" Petru ijagr 
Ion_, M1ha.lache Petrescu-, V., Nedelc1:1 Oască, fraţii Sotireşti1 
,Qheor-gbe Uzumtoma., Dragnea Muhgiu ş. a .. 

Astfel se învedeteaza că settfimentul. religiqs ş.i dragostea 
pentru Umba strămoşească a fos,t tare n-u nu.mai . la RomâniH din 
Tară·, cf .şi. Ia fraţii ·to-r de peste Dunăre, stabiliţi pe vremu~i în 
DobrQ.gea din moşi străm,oşi -şi legaţi de aces,te · locuri, fiind 
. nevoiţi apoi să trăiasc.ă printre neamuri străine de lim,bă., ,39-:-e~ 
za,te aci mai târz.i u şi să trăiască sub stăpâni.rea slrăîntlor de 
alta leg.e. 

. [n ai1ul 1867 M. S~ Regele Carol, pe aiunei Dom.·n1tor, tre-
când. pe Dunăre la C:on tantinopol p-entru învesutură . şi fiind 
invitat' d,e Muteser.iful (Guv.ernatorul) Dpbra.g·ei" Rezim--Pa'.Şa, cu 
reşedinţa .în_ Tulcea, s·'a oprit s·ă viziteze oraşut 

M" Sa a fost pri'mit în chip strălucit, dându-( 4 se onorurile 
cu·venite unui i -ltvera~: Locuitori 1 rumâni a.u fost vesti'ţi din vreme 
despre ac,easta vizita de cătr · Rezim·-Paşa. -

ln fruntea no.tabilflo·r români s,e p,rezintară M. Sale d-nfi 
C. Boambă, A., Stoianov1c1 şi M„ PetrEt'scu„ rL.tgăndu~L să vizi
t.eze biseriea româna. M„ Sa primi bucuros a.ceastă înv'itaJie şi, 
insoţH de Rez.im'-Paşa şi întreaga suită, vizită biserica, se inte
r să de aproape de mers ul lucrărilo.r ,şi mulţum'i rlota-bi.IHor ro-
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1-nâni ca au izbJJtit $ă în~lte un aşa de frum 1os locaş, oferindu-le 
·şi, 100 galbeni pentru continuarea lucrărilor;. un potir fru1:nos de 
arg.int poleit cu aut·,, cu accesoriile sal~·, care sunt în p.ăstrarea 

/ bis·eri_e.ii şi astăzi, aşa că M~jestatea a ,este trecut în registrul 
biserîcei ca cHtoT fondatQr al eL 

Dragostea cea mare pe care o arăta Rezîm-Paşa . p_entru 
·Creştini, stăruinţele puse pentru obţinerea firmanului prin c~re 
se acordă RomânHor în mod escepfional dreptul de a construi 
biserică cu turnuri, se atribue faptului că ac·est paş.ă a fost năş .... 
cu.t din m~·mă cr,eştina Copîla.riă a petr,ecut-o la At,ena şi la 
,etatea âe 15 ani fu dus la Constantinopol şi mai. târziu a fost 
trimis de tatăl s_ău, un paşă cu muHă vază„ la g,tudii la Paris, 

":li, · - ...1e "ş1· -oo m-p11ect y „nv ··. t"' t· ,· ra· -...nu 1 · _ . i _ . 1_a 1 . a .a_u ·-- · 
Reîntors în p:a'ttie,; nu după muU timp fu trimis la Tulcea, 

.ca :gnvernator al DobrogeL A-ci câştigă în curând S,irnpaHa 
populaţiei> prin firea sa blânda~ educaţia aleas·ă şi prin sprijinul 
ee l-a dat populaţ'iunei creştine, în toate inprejurările„ 

In anu] 1~68, biserica fiind· termi'nată şi tencuită pe dină
·untru, a fost 1deschis.ă, dar în cu.rând,, ivindu-se. neinţeie;geti între 
,ctitori, ea fu închisă~ 

In anul 1872; după înfiinţarea exarhatului bulgar; înc:epură 
rî'vaHtătHe d.intre Mltropolitul bulgar Ol'igoirie din Rusciuc, care 
vîzita des Tulcea şi episcopul grec Dionisi,e din Tulcea. 
. Cauza ac.es.tor n1,eînţ,elegerr a fost tendinta Mitropolitului 

·tulgar de a-.;;,i în.tinde suprenurţia asupra biserfcilor roman,e· din. 
D·obrogea, având ca ţintă mărirea veniturilor din darea obici
nuită a bfserlcilor„ 

Mitropolitul Origorie reuşis.e pentru m:om,ent sa atragă în 
partea sa roiai m:ulfe- biserici romane, însă cea mai mare parte 
dintre ele r ,efuzară să . se supună autorităţii sale spirituale) înainte 
de a. se pronunţa cţitoni bisericii romane d.în Tulceat aştep~nd 
-~a începutul să se facă de ,catedrala ş. i în urm.ă să se pronunţe 
şi ele„ îndeplinind ho.tărârea luată 

Aceast:ă dorinţ.ă nestrămutată a celor mai muU.e biserici 
rom1ane din Dobrog,ea siH pe MitropoJitul Gtigorie sa pună toată. 
stăruinţa pe lângă ctitorii bisericH Sf. Nicolae din Tuloea să se 

-desfacă de. Episcopatul grec şi. s,ă.ă.1 n!cunească pe S~ Sa de Şef 
.al lor spfrituaL 

Persoanele cele mai influente din colqnia bulgar.ă interve-
niră cu stăruinţe mar.i şi. chiar presiuni. în favoarea · Mitrop. Grt
·g.orie pentru realizarea ambiţiunii Sale, pe lângă ctitorii bisericii 
roim.âne din Tulcea. 
"' Ac.e~te stă~uinţe avură în parte ~fe~tuI lor. N,~t'nţ,e~~erile 
1ncepură :intr,e ·Chton~ O parte dintre ,e1 şi anume a.cei can rzbu-

.1:i seră să deschidă o şcoală românească în curtea bisericii şi 
.adusera din Ţară ca învăţător pe d-l C.. Andria~ recunoscura 
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,ca şef al bi-sencii pe Mitt.ep. Otigorfe, cu atât mai mult că 
Episcopul Dionisie se opuse la. cererea l10r„ nerngădMindN Je 
să d - .chidâ Şccoală românească„ 

lil fturttea ctitornor, cari refuz.a-seră să se supu~ Mlfropo
Htu1ui Origorie s,e aflau d-l C. Bo,ambă, N,. Stoianovici, V. t,:J,e ... 
delcu.-.Oâscă şi M. Petres·cu. 

După cererea partizani]o,r săi, Mitrop. Gr1gorie obţun.1 dela 
,gutoiităţile turceşti inchiderea "fnsericii p'·âniă la aplanarea nein
ţel eg.etiJ or dintr,e ctitori„ 

Ltt ace.st timp u·nwJ dintre ctitori, V.. ,edeic:uJ a fost" întem
n1ţat1 înv·.nu-i't flinţi că. se impo-tn.veşte să dea selm'ă de se,.cote
iile bisericii. Ceilalţi ctitori ins,ă .Jiă,maseră nesUflarapi, Hind sttb 
proteetH streine . 

. Nesupune.rea ctitorilor, cu toate ameninţările autorităţilor 
turceşti, a avut urmân bune~ caci bis,eric.He româtte din D9br~ 
,g.ea nu recuno.seură autoritatea spirituală a Mltrop. Orlgorie., cz·i 

· continuară mai departe a r.ămâne sub autoritatea chiri~,rhic~ a. 
episcop uhd D-1 ottisie~ 

lnchiderea bisericii Sf „ Nicolae a durat timp ele 5 a.n1·J })ână 
la intrarea armatelor ruseşti fn Dobrogea~ i~r s,erv1oiul bi-sericesc 
ur01ă a se face în to_t timpul acesta .în mjca ş.i ve·chea bişericuţ!1 
ge lemn, din curt,ea catedrale1~ pe lncul undt!" astăzi se află cun
sttuit de con1uu-ă un mic monument de marmoră, f.ndid;nd sf. 
pristol 
- Aceasta bisericută (:le lemn. a fost înălţată d.e locuHoFh nr
mani veniţi din s.atele Eieştepe şi Prlsla.wa şi aşezaţi înt îuJcefh 
·din cauzia multor neajunsuri ·ce avură să sufere del-a bandele de 
başi.buzuci, mai ales în epoca din naintea războiuluL 

Qupă moartea. ep_isc"OpuHti Dionisie_, Patriarhia din Cons-
tantinopol rândui pentru. scaunul vacant de episeo_p pe Mitro
.politu.l Nh;l1itor intitulat Mitropolit de Carpa p„ car_e a. tucat un 
rol îilsem,nat în timipul războiu[ui Ruso-.. Turc din 1'8?7 în ~pa .... 
rarea oraşului Tulcea şi carele, după anexarea Dobrogei, rămase 
în 'Tulcea„ Guvernul român, luând în seam,ă bune-le servicii fă
cute Românilor de aeest prelat,i~s,ervit-opensi~ până la moartea sn„ 

După retra.g·erea autorităţilor tun:,eşh, pe timpul ocupa·ţiu.nei 
provizorii rus.·eşti a Dobrorgei,. Mitropolitul Nichifor crezu ca a 
sosit fim1pul priincios pentru deschide:rea ,~atedrale'i St Ni,colae„ 

l:n aj,unul zilei de 8 No,embrie i877 I. P. S,. vizită p,e cti
torii bişericii, favo,rabili cauzei ce urmă-re(! şi le mărtunsi inten
ţi~ea sa de a distruge sigHiîl~ puse pe· uşile bisericii şi de a 
o'ficia Sf .. hturgie în biserica cea n-oua ; cu aceasta făcea un 
mare sacrificiu, de oarece- işi asuma răs.punderea faţă de auto
rHă~le ruseşti 

Această interitîune fndrăzne,ată a. Mitropolitului, pornită din 
pfo·pria sa iniţ.iativa,. piă.cu tuturor şi ehiar in ac·ea seară a .fost 
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ad u3,ă Ia cuno·şttnţ,a enoria,·; îlor celor mai de încredere., fără . să 
se fi putut afla ceva de ·p,arttcla adversă sau de autorităţi. 

A doua :ii se f:ăcu serviciul religios în bisericut~ cea mică, 
1n f.a'(~ unei mari mutţi.n1i de crie<fncioşs şit la un moment dat„ 
apă.ru Mitropolitul în fa~ uşflor lmpărăteşti -~u t(}ate insignele 
arhiereşti binecuvâ~tă poporul şi porunci preoţilor să ri(iice 
sf. Antemi ., iar poporului icoanele ş steagurile. lntf o -clipă. po
runca ,a f'.ost · î'ndeplini tă, 

Mitropoli.tul incon1urat de cler, se puse t 1 fruntea poporului„ 
şe îndrepfă :spre. noua ,clădire a bisericii, rupse sigiUHe,, deschise 

Catedrala Sf. N1 colae din Tu:lcea 

uşile şi intră în biserica cea nouă, unde continuă serviciul litur
_ghiei, fără să fi fost sfinţit,ă după rânduiala bis,ericii ortodoxe. 

Jn timpul acesta o parte dintre eredincioşi, inifiafi din timp,.. 
dăr,âmară Ia pamant bisencuta de lemn, acum parăs-ită. 

GuvernatoruF rus Belotercovici) înştiinţat de cele petrecute~ 
veni în grabă Ia faţa locului, însoţit de o suita de poliţişti .ruş-1. 
El ceru epitropHor să ... şi d,ea seamra de vina oe· şi~au luat dând 
voie s, ,ă s.e rupă .sigiliile şi pentru deschiderea bisericii. Prim,ind 
1nsa răspunsul că vina este a Mitropolitului, car1e a făcut cu dela 
sine putere şi p,e a sa răspundere aces.t gest, rămase nemulţumit. 

A tun ci Ou verna torul som:ă„ în faţa altarului. şi 1 n a uzul po .... 
porului pe Mitropolit s:ă-şi dea seama de îndrăzneaţa sa faptă, 
rup,ând sigiliile şi deschizand biserica, fără ştirea şi voia s.a„ 
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La aceste CUlfinte de S.f~u11are, Mitropolitul tăspnn.se cu multi 
energie- a, fîind autoritate supremă l>1ser±c·easca1 dispune de bi
serică CUlll crede de c.uvHnţă şi cfl. ac.est dFepr şi putere îl are 
crieJa sf.. Apos·toli ; apoi somă '.pe Guvernator să se retr.agă din 
faţa sa. Ac,easta atitudine energică şi neaşteptata sHi e Guver
nator să se tetr.agă: la ··o parte" îngădu.ind conti"n:uatea s.frviciului 
~.f. htu rghu 

După terminarea setvi·ciului) Mitropolitul a fos .invitat să 
se preainte "la sediul Gb"V·~rnatoru· uL Aci, la imputarea Guv~tna,,. 
toru'f ui că afacerea bis:ertcii s'ar fi putut deşlega pe cale p.aci
ni că· şi liniştită cu consîm.ta-mântu 1 ~ău" fără să fi fost nev,oe ca 
1?. S S. să re,eurg.ii la_ m:ăsun Violente, Mitro poli tu] obie·c1ă ca ej 
fiind recunos,eut de Sinodul :din Petersburg, a crezut că n-u ma1 
c- nho,e-rU 5ă ne aplicate si,gUH de ll'll guvern necre;ştî.n p.e o b1-
s.er1că, as·upra care-fa îşi· întinde autontatea ·sa spirituali .şi ţă 
desbinările pe-c~le bisarie ască între cr,edincioş;i . nu mai pat avea 
Joc, fHn{1 un guvern creştin . Aceste cuvinte chi-bzuJte desarmată 
pe Guvernator şi l Hniştiră) iar deschiderea şi oQuparea his~ricH 
rămase fapt în depUntt. 

A t-f~l~ prin curajul şi energia Mîtro.po1itu_lui NtehHor, pre
cum ·ş;i .a Ro·nânilor ,cari l-au ajtttăt, bise:rlca Sf.. Nicolae a fo~t 
deseliis,a şei servici·ut religios a continuat .fără întrerupere~ 

După .anexarea ·oo-bro-ge1, M~ _ Coga1nieea.nu, ţfe atunci 
Mihis-tr·u de int~tne., vizitând oraşul Tu]eea şî :fiind rugat de 
epitro.pîî bisericii să vină în ajutorul acestui Sf. l01ca:ş pe11tru ten
cuirea exterioară a zidunlor bis~r1et-i) ffcoperi-rea ei cu ta.bJă ş~ a.i 
a dispus să s·e dee suma de IO.OOO lei pentru terminarea lucră
rilor,.. Banî at1 fost pinmfţi de e-pitrop1e şi utiHzati în scopul 
amintit _ 

ln anul 1881 Maj. Sa Rege:ie Carol _vi'zitân-d o-raşul Tulcea,. 
a dispus să se aducă i.con.astasul tab€rei din Furcenî) ,care a 
fos.t ,tnstalat "în . eatedrală, înlocuindu-se a,sUel vechile icoane 
adus·e- de RornâAii d.in satele Beştepe şi Pr-islava, cu prilejul mu
tării lor în târ~,ul Tulcea.. Aceste icoane au fost aşezate mm întâi în 
mica bîsericu-tă _de l.emn) radicată de ·ei în curtea catedralei 
şi despre care s' a vorbit .mai înainte. 

După stă.ruin ele P .. S. Episcop Parteni~i Guvernul a l}-otărât 
restaurarea biser1ed Sf. N1col.ae~ 

LucrarU.e au început 1Jl anul 1897 şi au durat pana la 1900,~ 
în care timp serviciul religios a f.ost întrerup,t, iar clerul bise.ricii 
a fost rânduit să oficiez·e serv1c_iul pe rând la to.a.te bisericne 
din oraş şi în -deosebi în biserica bulgară cu hra·mul Sf .. Gheorghe. 

Re.s'taurar,ea biseacH fiind aproape term.inată, P„ Sa. S .. Par
tenie-" in marea ·sa dQrinţă ·de a veqea pe enarriaşH români iarăşi 
strânşi în locaşul .~fân't al lorl a hotărât s_finţ1r~a catedralei. 
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Sfinţirea >S'a făcut cu mare pompă în zi,ua de 29 Mai I 900, 
d·e cătră P S. Episcop P:artenje asistat de un .numeros1 cler în 
pr-ez.enta unui mare număr de c-redinci-oş1 veniţi din toate. p.ă-r
f le, pre,cum şi a autorităţ"lor locale; civile şi m1îhtare„ înv-itate 
1,a această serbare solemnă„ Aid-fel pentru prima dată biserica 
aceasta a i 1os t sfinţi.ta în anu] 1900. 

1n amintirea ac.,estui fapt s'a pus o placă de marmoră, car1e 
s'Ei vede aşezată în peretele p.ridvorului, la intrarea în biserică şi 
p·e· car.e sta .săpat în litere de ·aur istoricul pre s.curt al biseri,cii 
în .cuprîn·sul următor: 

t,ln numele Tatălui şt al Fiului şi al Sf. Duh, Amin„ Acest 
sfânt la11caş cu patronul sf. lerarch Ni!colae, din ora.şuJ Tulcea, 
s:'a clădit în anul 1,S,65 .în timpul stăpânirH turceşti, alăturea de 
vechea bisericuţă, al cărei monument se află lnc .ă 1:n fHnţ.â în 
pa.rtea despre Nord„ de cătrâ ,cr,eştinii mic 1ei colonii române .;, 
iar în z.iua. de 8 Noem1brie l .877., încep~ndu ... se serviciul Utreniei 
în bisericuţa vecht, Prea Sfinţitul Mitropolit N1chifor, arhier,ettl 
după vrerrte, a ridicat sf Antemis şi ] a dus în biserica a,ceasta 
nouft~ µ.nde .a săvârşU sf„ liturghie, fără ca biserica să. fi fost ter ... 
minată sau sfinţită, dupa regulele sfintei noastr,e biser1,d orto
doxe. A,eumj sub domnia gio,rioasă a M, S. R,egeluî Carol r, în 
al 34-lea an al D·omni.ei şi D1nastie:i Sale şi su.b p .ăstorîa Ar
hierească a P. S. S. D. D. Dra Partenie S CHncenf episcop 
respectiv al eparhiei D·unăreî de jos, s~a incepu.t reparaţia radî'
cală în 1897, de .cătră Guvernul român; presedat de cătră d--1 
D. A. Sturd'i~a . şi continuat de ce.I pre.sedat de JGh. 1Gr~ Canta
cuzino:, ,r.efect al judetuluî fiind ct ... t Ioan N1eniţ,escu, protoi1er,eul 
judeţulu i" N .. 1Ghiorghiu, Preşedintele Tribunalului d-l Ioan Do
x:escu~ epitropi. d-nii Ioan Donea, B.rutus Cotovu, Mthail Petr1es,cu; 
şi s"a sfinţit ace:st sf„ locaş în 29 Mai, anul mâ.ntuirei I900H. 

In fru~tea inscrip ·ţ1uneî se află marca ţării şi marca eparhiei. 
Astăzi c~ tedra cu hramu [ :s f. Nicolae se .află, spre bucuria 

tuturor şi lauda Domnului:- în starea pe ca.re am arătat- o„ 
Din descrierea făcută aci înţel1e:gem greutăţile prin care a 

tr,ecut această biserică până la restaurarea ei deplină, pr1ecurn şî 
jertfele mari pie ,care le~au făcut înaintaşii noştrii pentru ridica
re.a şi înHorirea ei. 

De as·em.enl se î_nvederează c.ă sufletul Românului a rămas 
pretutindeni acelaşi~ chiar atunci c.ând vîtregia vremurHor 1-a silit 
să trăias,că veacuri întregi sub stăpânîrea noro·adelor de. alt neam. 
ş1 l.eg·e. 

Credinţa în lt:gea strămoşească a fost deapururea pen.tru 
Români _mângâîerea in vremuri de restrişte:, stânca d 1e rezistentă 
.la une:ltirHe vinovate~ pavă-za naţ1onalltăţil păstr.ătoare de limbă 
şi datine moşt,enite dela străbuni şi nădejde într'un viitor mai bun. 
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Marii ierarhi şi dascât:i ·a'i btsen,cli nati'o-nale româneş.h 
ca Vadam, V,eniamin Kostat.he St~mati. Andrei Şagun . S,cribanii 
ş„ a·, au înoălz-U în tTetut cu pre~icile şi învăţ'ăturHe lor suHetul 
poporului tomânr tn·be{inât1d în el focul sacru al iubirii d-e neam„ 
Jege şi Ţară„ 

Bisen·ca dec· a ?Vt.n rn to.tdeauna înrâurire· mare asupra 
s_ufletu1ui f(omânulut din care a izvorât acea dragoste neţărmuită 
d'e lege şi moşie. 

Tăria şi sa:1 varea noastră v~ fi şi în, v,iJ tor Biserica. 
Trecutul s.a ne fie de · pildă şi pe viitor. 

O V(igg f,;it'-o!I ()10 
i:, vţ,,:,Q;o o--c ~o 
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M,AR,AN ATA ! 
- Ceta ce nu ·iubeşte pre Doninul nostru Iisus Hrlsto~ 

.să jte anatema : Ma ·iin ata l (sj. Pavel : ,, Catre Corintieni~ 
l XVI, 22)' 

- Şi ia,ăşi 11a .să vie. tu miiriteJ să jude.ce viii şi 
mor/ii {Crezul). 

- Les- .t;J.eiUx mot-s syriaque,s Maran ata J,le Seigne,µ
va 11e'tdri > e.taie.n.t le mol de nc'omzais:san.,e. des chre..tiens 
,entre. eu i·. (Erne·~t Renan · . Saint Pa.ul'·', c XJ-V). 

Erâ si-at~ncea piebe fră tânta.tă 
Oe lupte, de dureri, de umUitl'fl . , . 
Călcâ1 i ul Ro·mei . n'a fost nick.,dată 
Pr1el nic inăsc:ute ~ nă.zu i,nu 
A nea1murnor spre neatârna~e, 
I "pum· -ur · i pe un n -- f"r 'f ··p" ·'n a r · _ 1 n _ _ e , _ _ - _ _ es a s 1 _ c u r 1 _ s 
Por n-eato r - v:ae victis / - eră •ntins 
Să .... şi 1ia nulna1 tributul cât ~11ai mare 
Şi numai · să despo;le pe învins. 

Oar pieb~a, res ,e·mnată şi blajină, 

Găsea mândriei sale un suport 
ln veacuriile pline de tun11nă. 
ln glo1 rra trecutului ei moPt, 
Şi ea ·tşi stăpân ,ea, tăcalt 1 fiorul 
Revolt,e1 din adânc oe--o frământa 
.Şj, pli,nă de năd ,ejd ,e, aştep'b1. 

Ştimd că va venr Mântultorul 
Cu'm~,ărăţie Lui: Maran ata f 

Cum, d up ,ă ... o noapte neagră, aurora 
ln.sen1nează cerul mohorâi, 
Aşa şi El, nădejdea tuturora, 
ln văl măşagull vieţii Gobo rât, 
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Pfe-a lnv.ăţat pe;~Un·o-Ue mubi·rH, 
Ne-a lurt,.tnat ou vorba-i, ne ... a'ncălzlt, 
A răs.pâ.ndit îndemnul î~trăţirH 
Si ne-a desch1is cărarea BrântuirH, ,. 
I • . .... L ... t· "t ar n<n, nemern:1cu,. - _,.am ras Lgn[ -., 

O ii, j d .. d . ... ..... , t' e: .. a,unot · e m u e qr1 p1am.an1LU n s·pa tu 
A dat etHJI şJ s'''a rostogolit, 
~i noi, s.tăpâni p,e dânsul,. cu n ,esaţiu 

- Oceanul ş· [ văzdu .htd am robit ; -
.Ş1 to.tu ş.i soarta bestiei u mi ,an~ 
f\t ·u s'a schimbat. nim1ic din o-e.a ic,st err :. 
Aceleaşi gândurl ş1 pcrnîrî: profane~ 
Aceleaşi. stâşierl, aQeleaş, 1rane, 
AoeiaşJ svârcolîre în duret L 

Nel,eg1uirea zi cu zi sporeşte, 
Miăoelul şi ruina s'au înUns, 
Blestemul tui Adam ne ur1măreşte, 
Un ,Qain e în fi,ecaire îns; 
·si'n destrăm.area a.sta necurmată 

•• 
No.i ne s im1ţhn ·OlJ sufJetu!: ~ustiu : 
N'icî o so·antee oaldă şî ourată 
Oîn foou1 sao.ru cef de attădată, 
Care, ... 1 ţinea deapurur·i trea.:z şi viu„ 

Ca îlitr 10 jalnîoă procesiune . 
Ne nerând'ărn tăouti s i făr' avânt r .. , ... 

Cu f1ieoare. geif'1era"ţiune 
Pe drum1,Ji <:lela ~e .ae:ăn la mormânt;· 
N10.i r :ostul vfef 1. nu-l pr1cep,em1 b1ne, 
.Nf oi moartea- :nu ştim o e„ i ,o:u ... adevărat ; 
Ne farmecă tărU ile senine 
Si ad ·mJrăm m inunfle diviineJ • 
Dar îgnoră:m pe: Cel o·e· le•a creat 

Voi, toţi oarî-at'i avut nesccotinta 
. li ~ 

S1ă fac·eţi o.mu-l crud şî egoist, 
\io.1 oa'ri-ati smuls din suflete credtnta. ' . 
Si ouele din palmele luf Crist, 

i 
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Pri iţm-vă acum isp,ravaj,n faţă : 
Ştiinţa 'Voas,tr.ă, •n locul I ui I iscis, 
Pa Tatâ'lui ş i -al Duhului de sus,, 
Ne-~ dat numa.i desg'lHsiul de, v ·iaţa 

Si desnădejdea'n sunet,e ne•a pus/ 
i 

Ştiinţa 'VO astră re c·e, ,pozitivă, 
A dărârmat mereu,. dar ',n•a clădit ..• 
R .. edaţi•ne credinţa cea na.ivâ 
ln care străbunicii au trăit. 

Redaţi.-ne•o ! IJ •• ln ea găs~m iz1V'orul 
NădeJdi lor, -~ puterea de•aJtnfrunt.ă 
Ourerîl,e, ~ şi•n ea vo-m aştepta 
Să vie iar la noi Mântuito,rul 
Cu •mpărăţia LuL., - Moran ata l 

, OOQQ~(IQCIOCI 

,oo OOoOOc.:,o 

.. 
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NOEMBRIE 

No1r 1i învtdue cer-1,JI cu pan2ele lor c~rM1oare; 
A uptă d iri r-c;1 mur~. frLrnza se scLshu"~i cade şi m.oare j 
0.etisă şi umedă, neg uraJnf 6ş ură a re,a 1n I inţol i u .~ 

Bura. cer-na ridu ·ş.i o, rece, ca plânsetul Vtistulul dol tu 

Focul câm1nulul arde şi roistue oate-va vfeje: 
Limbi roşJetice LH"!i-C8 fantcistice paf'a 10 V,~rfej e ; 
Streaştria plcuN şi picâturile~ rare, cad grele1 
Ca -am ,11tirl le veCl!ll ic tovG1reşe ln rmel mele. 

Versurl d-e d~gos e- dhn m·ariuscrtsel·e înQă fbenite 
Dau arlp,i gandu lui1 ge nclu, du,reri lor vechi. tă nuite. 
Albe şr veştede. rn-0r criz.antemele, flo,are ,cu floa~e. 
lâ1n ga pot-tretu I .ei. clf•ncremenirea h11 surAziiioare, 

Şi. aei scrisor-i'le· scrise cu degete micii tjel (c.ate ~ 
Num:ai veder-ea or mintea m·i~o tulbur~. inlm.a-mi ba e, 
:Şi mă cutr-emură. privi ,nd la f ilele vecni. de hârtie 
G~nd ul că ma in i le c~re le sc.riser~ n 'or s~ ·mai scrie„ . ' 

Toa mri:a~ No,embr-ie ş, a rntritirl le, - to·ate t'Ţl\;ipasâ. 
Cr,esc tne-reu. umbrele şJ se înhmecă .. • Noaptea se lasftl 
Focul cămlnu1l ul de-abra mai pEdpâe, - spLrza-1 cuprirlde, 
NL1ma,i în sufletu mr dor·ul d~ stangere i-ar se aprinde. 

Şr~de nchfd genele, umbra pleoapelor mi te a~ath 
Ca p-e:_o vedef! i-e acum şi purure1J n-e-asemănatâ1 -
Pe canci dl n str-eaşlnă cad pl·căt ~1 le ra, e şj grel~ 
irrşirL1in du„se ca -a m,i ntrrrle zHe1or mele 

Q O Q o: ...,.)tl'O 

uc;,c,o · o .:iao~ 
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1CC>LO'NUL_E 1GERMANE DIN DOBROGEA 

lntrodu,cere 

lntâia co]onizare germană în D.obrogea n·a fos,t operă. de 
Stat, ca in .Rusi:a, und autorităţUie purtau griJe deo,sebită de 
colonişti. 

. Nemţii din Dobrogea au plecat din Rusia nesiliţi şi ne-
chema:ti de niment Căutându-şi în aHă parte de 1 unie, cin,e 
ştie uncţe, norocul, ,ei numai întâmplă.tor s,e opresc în această 
.-prov,in,cie„ De aici ,caract,erul sporadic, fragmentar, isolat)' Hpsit 
-de orice sistţn1 a.I aceS:tor colonii, 1Cele . diiitâ1 co]onii . au _ ş1 fost 
nişte aş,ezări proaste, aproape sălbatice. ln arhivele Statu.lui 
turces.c de pe vremuri zadarnic am căuta acte relative la această
.colonizare; n~am găsi n1mîc, sau aproape nimic. Coloni~tii au 
Jos"t · lăsaţi de capul lor, într' o completă p.ărăs,ire. La început ei 
nu aveaµ nici preoţi, nici lnvăţătorL Nu se purtau ni,ci registre 
,de, stare civilă, nici. situaţii ' matnculare„ As,pectul a,cesta rudi·
mentar., patriarhal, J ... au' păstrat coloniştii germani pană în 'Ziua 

1d.e astăzi, r,~mâ~,ând )Î acum ceea ce au. f.os,t .dela~ început. u~ 
popor d.e ţărani, făra o p ,ătură cultă ;eş1tă .d1n m11Iocul .lor ş1 
fără de o Hteratuiă relativ·ă la 1eL 

Aşa se face c,ă 'timp de aproape o jumătate de secol aceste 
-.colonii n·au dat nici. măcar un cronicar sau an~list-, ,cât: d,e s,implu, 
din miJlocuJ lor .. ln vreme ce coloniile g,ermane din :Rusia au 
fos't cercetate şi urmărite cu deamănuntul, privitor la cele din 
Dobrogea nu e n1c1 o I uctare de s ,eamă. 

La 1883 apare cel dintâiu apel reda,ctat în nuni.,ele acestor 
..colonişti de pr,eotu] evangheHc din . Bucureşti„ WiHbald Stelan 
'Te. utschJa··,-- der auto .. rul u-,e:1· m· o· -;o,""afU as·.upra c.,o,n~1u"-;_-it.a~i1 eva-:1-." -- - - n - ' - . fi _ fl 6,A ,- _ li . - . . fi _ -. t -n 
geHce din Bucur,eşti, precum şi al unei istorii a tuturor comu
nităţilor evangelice din Rom,ânia (",Geschi-chte der evangelis,chen 
'Kirche,ngeme_inde i n Bukarest ", Bucureşti 1869 şi f? GesehiC'b te 
der evang„ 1G.emeinden .în Rumănien Ipît besonder,er Berilcks.ich
tfgun.g des Deutschtums'', Bucure,şti 1891 ). Apelul lui Teut:sch ... 
Jănder a fost tipărit întâiu în hBukarester Zeit.ung",, mai apoi 
.reprodus de „ Weltpost- din, Germania. - N otiţ,e şi. informaţi(. 
privitoar.e, la ace:st,e oolonii, se mai găs,esc în lucrarea fosdulu.i 

Analele Dabrrogei. 2 
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p·reot evangelîe din Brăila, mai pe unn:a. în Bueureşti, 1--t Meyer
C,Die Diaspora der deutsc1ten evang . . Rirche 'i-n Ru-mănien> Ser
bien und Bulgari·en"~ Potsdam 1901 ), f)·recum şi în anuarele, 
s f: tetăt:ii ,r;uUu~ale genna~e din., Rom-ânl~ (,,Jahrb~cher- d~s deut-· 
sofien Vo'lkshddungs·vere1nes 1n Ru,ma:ruen ~,, _Bucureştii 191Q„ 
191 l şi. l91S ), aşem~rtţa şi în lucrarea 1 u.i EmU Fiş,c.heţ a,supra 
coloniilor ge(mane din România, pubf:hJ:ată ln revista „ Von der 
Heide" din Timişoara,. Vil, 1 ~s~ -- Bogat mâterjal informativ 
se ~ai găseşte şi în arhivele unora dintre ,bisericile .germ,ane1 

din Dobrogea, ca, de exemplu, la cJea -din Atma·g1ea,1 deşi a fost 
j,ăfuită de ruşL · 

ln v~ra sau toamna 1841 şi-au fă,cut apariţia în Ddibrogea 
cei diuţâi ·tărani · germani., . _ "' 

Ei a;u venit din Ber,ezina, Leipzig şi. a.He eolonii din părţile 
Varşoviei, aşezându ... se mai întâiu la Măcin,. unde au st_at o iarnă, 
intreag,ă .. Pe urmă s,auc a .şez_at în comuna Acpunar„ s.itu~tă rn ai 
spre miază.z~ cu vreo 30 Km. pe ~oseau~ dela Babadag. Aceasta 
a fost: cea dtntâiu -colonie nem„ţeasca din Dobrog.ea„ 
. Pela 1840 au pornH o . seaţ11ă de _colonişt1 germani din. 

Rus·ia să·-şi -caute o· altă patrie. Bi au r,ătăcit multă vreme prin 
Moldova pe Ia 'Botoşani, Baia„ Vaslui, - loc.aUtăţi cţ se- gă,ses,c 
şi în .unele acte de b9tez~ Alţii au stat un an întreg la Ploeşti, 
m1ai apof la Bor~uşani, l2 f{m„ spr,e Nord de Feteşti. 

Un nu.măr ma:-i mare de colonişti catolici dfn _gubernia. 
Cherson a venit în and 1841-2 la CălăraşL Şi iarJişi alţii la 
SiHstra .. , Re}& tiv · 1a aceştia din urmij se g·ăseşte o înse~ina..re i n 
notele de dru.m prtn 1Qrient ale profesorului l{arl Ko~·h {,, Wan
derungen im Orient wăltr1end d·er Jş.hre 1843 und 1844'\ Weîm.ar· 
1S4(i, Bd4 L _p. 108) care:, în drum spre Constanţa; văz.u la Cer
navoda f.~-mUH. nemţeşti în cară din. Basarabia. A~eştia. i-au 
povestit că vreo 300 de familii germane din Rusia s;au .acţres.at 
guvernului turc să. le dea voie s ,ă s-e aşeze 'în o·obrogea. ·Turcii 
au refuzat De ac~-ea. rătă-cesc bieţii oa.meni, observă K.och; şt 
încearc·ă să-şi câştige pâinea plină de am.ăr,ă ,c-iune şî uecaz; prin 
-cărăuşie- şi lucru manu~l„ Cei m_ai multi se· g-ăsiau . atunci în 
Muntenia ş·i numai 11 familii au izbutit să se oplo:şiască: în 
Sllistra. ·Unii: dintre coloniştii ac·eşha sau pnpăş-it până ·în Un
garia pentru a şe întoarce i.arăş în T'ara ·Rorn .âneas.că şi, de· aic-i„ 
în Dobroge~ .. 

La 6 Km„ spre Nord de Biăila, e ş1 astăz.i Satul n1emţ·esc 
Uacob~onst.hal), întemeiat de co1loniştii germani din Basarabia} 
pribegiti. pe la Ploeşti şi BrăUa. Ei s"au aşezat 1ntr'o regiun.e 
in_undafrilă, c:a simpli .chirieşL Cu toate deiastrele inundaţiilor 
dese°'. ei s'au întors .şi se întorc încă la vatra cea vech:e„ ln răs-
boîtd din 1916 ei au fost evacuaţi şi aşezaţi Ia. Chitcani„ Aict 
i-a. c-ercetat în vara 1917 scriitorul Paul Traeger> căruia i-au. 
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declarat că nu mai. vor să rămană în Ţara Rom.ânească. După 
tratatul de pa.ce dela. Buftea, însă, cei (ri:ai multi s'au întors a.casă, 
iar ceilalţi au plecat spre Curlanda în căutarea unei noui patrii . 

La 1840 au plecat mulţi co1lon1şti nemtir atat din Basara
bi.a,. cât şi din Cherson .. 

Care a fost .cauza aeiest·ei pribegiri ? 
Din bogatele şi.numeroasele lucr,ări relativ-e la coloniile. d1n 

Rusia ,~ ştie că ajci s'au desvoltat foarte bine aceste colonii, 
aJungând curând la o state înflon·toare„ C: 1e--i va fi determinat p·e 
pamen1i aceştia ·să-şi lase comunele lor aşa de î'nHor.itoare şi, 
luand toiagul pribegiei în m·ână, s ,ă înfrunte prim,ej"dia necunos
eutului şi a nesiguranţei? Simplul fapt că nu le ... a mai plăcut 
5() stea acolo1 cum zic·e- H. Meyer -(L c .. p„ 36\ nu ,e o expli
caţie mullumitoare. 

Ştiric'i.nd printre coloniştii veniti din Basarabia şi din păr
tile Odeş,ei, aflăm că ad,evărata cauză a pribeg1e1 a fost nevoia 
d·e· pământ. Răspunsul acesta se va p .ărea c1 udat celor ce cunosc 
dărnicia prioverbială faţ~ de coloniştii de pe vremiuri a guver
nului rusesc. Colon1şhi din Basarabia au obţinut foarte mult 
pământ Nici" unul n'a primit m,ai puţin de 57 desia tine; cei din 
Toplitz chiar 78j ,cei din Krassna 80t iar cei din Brienne 104„ 

Cum se explică, deci, fenom1enul acesta ? 
Legea de colonizare rusească încă din timpul Ecaterinei II, 

la 19 Martie l764t avea oar1ecari restricţiuni . Pământul distribuit 
coloniştilor nu se putea nici vinde, nici amaneta, ni.ci împărţi ; 
el revenia de drept, prin moştenire, copilului celui ma:i n1ic. 
Dacă nu rămânea, după moartea colonistului, dec,ât o văduvă 
şi o. · iată: ~tun.ci A păm.1 1. âf!t~.-1 d~veni„a pro.prieta. tea ce.J ~1 d.ţnt~11u băt-
ba,t ,care :intra 1n ·f am 1 he pnn c.asătone~ La · co Io n1zăn s a pre-
văzut 1/6 parte de teren destinat coloniei ca · rez.ervă pentru în ... ~ 
mulţirea popu]at1ţL C_u toată rezerva aceasta 1 faţă de _ înm1-1lţirea 
atat. de rapidă a locuitorBor, terenul de rezervă era ins ufic1ent. 
Dintre colonişti . unii au cumpărat :sau arendat proprietăţi nouă, 
ca în 1828 Neufreudenthal1 sau ·tn 1838 H 1elenenthal. ln 1841 în 
districtul Molocina, pe lângă 1033 colonişti ,gospodari, erau 1700 
familii de niegospod~rit adică fără pământ. In anii următori, 
aceste familii au cerut .guvernului rusesc să le m;ai dea pământ, 
fiindcă n'au de unde s~ trăiască 

ln afară de această lipsă de pământ au mai fost şi aUe 
cauze ~a : .recolta pro~~st~ mai ~uiţi ani ~ea~ândul., stagnar~a în 
indu:stne ş1 com,ertt bobşble de vite în anu 1835· ş1 1836,. c1u ma 
din 1837„ cutremurul de pământ din 1838 ş ~ a„ 

Ac.este şi alte cauz,e au determinat nugraţi.unea coloniştilor 
ge-rmani din Rusia„ 

Distingem tr,ei perioade de migraţiune germană în Do-
brogea~ 
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lntâia· pet'ioada de migratiu:ne germană i-n Oo1br.01ei pâ,nă l,a 
răs'bolul crime1ic'.. 

După î-ntemeierea celei dintâi co'InnH rîemţeşti îb Dobr<r 
.gea:, Acpunar, unii c·olon·işti s,'au dus mai tleparte la DecbeUa 

· lâ,ngă Hârşo~ unde au stat mai multi ani. De aici au ple.c.at 
spre· No.rd la Catâloi„ Astăzf nu s 1e mai .găsesc Netnti iuci în. 
-Dechelia, ni..ci în Hârşova. - · -

In 1848 mi:ea colon.ie ~rm·an,ă din Acpunar primi n.oui 
elemente dirt. Satul nemţesc d.e lângă Brăila. Aceştia au veiut tn -
fru · ·te c·u Adam Kfihn1 d 1ela c~e a rămas o biblie cu îttSe m.nări 
asupra naşterii copidor săi, precum şi asupra pribegiilor lui şi 
-a familiilor ce fi-n e·au de el .. 

In toamna 1846 el e în Acpunar şi e ce] diniâi.u prim.ar 
(,,Sc·hu]ze''} al ace.stor ,colonişti„ Dela el a r~mas şi o matric,nlă 
a botezafHor di.n acest sat:i cu data de S: Februarie 1847 „ 

N'a rămas însă, aici decât p~nă în toamna 1848. Dela: 9 
.Qctombne 1848 găsi.m îns.emoărl făcltte de el la Atmagea .. ·Co .... 
loniştii nemţi plecară din Acpunar, deoarece nu mai era de 
trăit de răuJ Ţ11rcilor, precum îşi mai am.int.esc şi astăzi eu 
groază unii bitr.âni. . , 

Pe când unlf colonişti plecau spre· Sud, alţii' v.eniau spr.e· 
Est, aşezându~s,e mai întâiu> între Isaccea şi Tutcea1 tn satul 
Câşla, unde s''au născut ·mulţi colonişti de mai târznt din 
C 4-:0.. J • 3:w.-Ol„ 

Şi în Tulcea .s ,·a aşezat --.atunci un consi deral)il numit de 
._co_loni~t l:~tre. aceştia a f o~t şi un an~me .Kon::ad Stumpf) cărui~ 
prrmăr1a din· Speyer, dis1nctul Beresura, i.;..a liberat la 27 Aprd 
ţS42 un certificat de bună purtare ... Ne1nti ·singuratici vor fi fost 
şi mai ·înainte în porturil-e dunărene, aduşi probabil de comi-
sfunea europeanli ca indnstrfaşi ,ş.i muncitori pe vapoare„ Cei 
dintâi şi cei m .. a.i mulţi 1e-0Ionişti g,ermani din Tulee·a au fost 
Şvab,1 cat0Ue·1. ln T:plcea. sunt, de aftfel, nouă (Q) confesiuni reli
:gipase„ Ajci e-i au prosperat în toate privinţeie.. Strada Mircea 
Vodă de astăzi pe vremuri se nnm1a strada nemţ1e:ască„ ln a,cestă 
stradă se află bjserica şi :şcoala catoU~ă germană. clădite în 1872. 
Visitân~ Tulce.a la 1856, franc,ezul C„ Alla.rd (n,Souvenirs d'Ori,ent, 
La Bulgari1e oriental~'\ Paris 1864,. p. 105) ă g·ăs,it cam 100 de· 
famUîi gţrmanş 'în oraş .şi împrejurime. In vara 1858 Wilhelm· 
Hamm (,,.Sudostliche St,e:ppen und Stadteu, Frankfurt a ... M. ~8621 

p„ 48) a fost _g,ăzduit chiar în o.s1i:ătiria germană a u~ui tiro.le:z 
în,s~at cu o săsoaică din Ardeal„ Ca~ele nemţilor din Tulcea 
erau atunci ·numai nişte bordee acoperite cu · stuf şi cu f,ere:stre 
mici, dar mc.olo e:i erau bine înstăriţi.. Parohia catolică cupri.nde:a . 

.. 

www .ziuaconsta.nta.ro 



- 21-

în 1916 în total 51 de·· famiHi cu 22-2 de suflete ... Pe lâng,ă nume 
vechi ş:ţ sp eci f fc germane ca ; Schil Ier (Sch iiler}, Strasser, :Stum pf, 
Plaum,1 Fix,. Kreil, Weidemiann ş. a. s "a a.daos în cursul timpului 
o serie Intteagă de nume străine., mai ales slav,e.. - N:em·ţH evan
geHci n'au putu1 fonda în Tulcea o parohie. S'a făcut o încer
care la 13 Sept1embrie 1857, dar în curând ei au fost alipiţi la 
parohia din Atmagea. Pe la sfâ·rşitul secolul.ui trecut s'a des
fiinţat filiala evangeHcă din T'-tdcea, contopindu-se cu secta 
metodistă, fondată de m1isionarul Flocken din Odessa, care a 
ciădtt două ca.se bune şi :şcoală nemrţească. 

Spre Est de TulceaJ la o distanţă de 5 ........ 7 km-., e colon.ia 
Htalccci, a.şezată pe_ terasa cal~aroasă de lâ-ngă re,giunea mJi
şţino~-sâ a bratului St Gheor;ghe~ ln 184.3 s1 au aşezat aici cele 
dintâi 20-2S familii germane, originare din comunele catolice 
(10 f.a număr) ale guberniei Cberson. Ei trecură prin Basarabia 
şi Moldova p,e la · Focşani spre 1Călăraşi, unde ar fî petrecut 
timp de 1 I/2 ani şi de unde a·poi~ prin 1Galaţî şi Tulcea~ s'au 
aşezat unde se găsesc şi acum& Locul a fost întâî·u păduros. şi 
ei au fost nevoiţi ~ă lăzuiasc,ă. pădurea şi să-ş.i facă teren de 
ca~ă ~i de curte. Şi pământul şi leninele erau ale lor„ Aproap 1e 
toţi erau Şva,t,L Se găsiau intre e.i şi Alsaciîni, ceea.ce· se vede 
din form,ele frantez·e a.le numelor proprii ·: Georges nu Oeorg; 
Cbarles nu Karl; Louis n-u Ludwig. La 1 Novembrie 1847 H s1e 
fa.ce înt~ia matr~culă . b~isericeas,c~ d;_ b~tezaii, m}rui'ti, căsătoriţi, 
ş1 morţt,<are n 1e permite o ochire 1n viaţa 1ntenoara a acestor 
colonişti. Av.â.nd preoţi .străini (italieni şi francezi), numele 
nemţeşti sunt de muhteori foarte schimonosite„ De exemplu; 
K1aaen pentru Klein; Vaidam,an pe.ntru Weideniann; Semit pentru 
Sc;hmitt ş„ a. Ca. loc de origine se indică aproape totdeauna 
,,,Russia"; rar de tot vre o provincie germană. ; mai des. Alsacia 
sau Franţa. Ce priveşte cetăţenia se arată ·cea otomană,, iar pro
tectoratul francez (,Jtţrisdictio ,g.allica"), având cei mai mulţi 
paşţ1pna.rte franceze. o· fa:milie din Bavaria av,ea paşaport aus ... 
triac şi s.e găsi~ sub. acel~ş proteci.orat. Un re~istrµ al suţl~~telor 
catohce din Mah:oc1 la l Nov,em~re 184 7 1trată 28 fam1il11 cu 
134 suflete. Până la 1861 veniau mereu tcJit al1e şi alte familii 
de colonişti.. Piind reHgiunea acestor coloni.şti cu totul deosebită 
d.e ,a celorlalţi locuitori, ei se căsători.au aproape exclusiv între 
olaltă ; rar aduceau flăcăii catolici de aici câ·t 1e o „JuteranăH de 
nevastă ' din Atmagea„ După 20 ani dela întemeiere nu ·mai ve„ 
ni~u ~olo.i:1.işti r străini.._ 1Col~ni~ se sporia normal num~i .Prin naş
ten, nu ş1 prin adm11graţ1un1. ln 1900 erau 135 fam1lu cu 7~,4 
suflete· Ultima ,situatie n1atri-culară arată 182 familii cu 1000 de 
suflete· .. Prosperitatea acestei comune o atestă. şi geograful K.arl 
Peters G,Grundlînien zur Oeograpbie0 p 54) în 1864, încredin-
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ţându-ne totodată eă ea n'a avut nimic de îndurai în răsb-oiul 
crimeic de atunci. După trecerea Dobrogei în stăpânirea româ
nească se făcu o nouă împărţire a pământului, dându-se fiecă
rui cap de familie în etate de 30 ani câte 1 O ha. ln 1917 erau 
în comună 80 f amUii fără pământ. Ele trăesc destul de uşor, cu 
'toate acestea, ea pălmaşi sau arenda.şi de pământ. Unii, mai 
puţini, au emigrat în Canada şi Dacota; alţii vor să se înapo
ieze în Germania. [n Mal coci, pe lângă 'curţile veteranjlor români 
şi ruşi, sunt şi 144 de curţi germane. Casele sunt acoperite cu 
stuf, dar sunt curate şi bine îngrijite. E şi un han şi o cafenea. 
Din 1899 funcţionează şcqală de Stat românească. 

Altă colonie veche este Atmagea, fondată în vara 1848 
de coloniştii din Acpunar, dela care e situată spre Sud-Est la 
10 km şi la 24 km spre West de Babadag, pe podişul păduros 
dela Slava, la o înălţirpe de 2_50 m. Poziţia comunei, pe· spinarea 
unui deal şi dealungul unui părâu, e din cele mai pitoreşti. Când 
aµ venit Nemţii aici, ei n'au găsit decât păduri şi un cioban 
car,e săpase un puţ foarte adânc. 

In cimi-tirul de aici s'a găsit un mare număr de hârburi de 
oale. Cercetându-se tnai de aproape, s'a aflat că întreaga co
mună e clădită pe ruinele unei vechi aşezări romane. · Paul 
Traeger a văzut aici monede din timpul împăraţilor romani. 
l s'au arătat , şi monede bizantine, precum şi inele de argint de 
dată mai târzie, fireşte, aflate de ţărani cu ocazia săpăturilor 
făcute la o pivniţă. După cât se pare, localitatea a fost pără
sită numai în cursul evului mediu, pe timpul numeroaselor in
cursiuni barbare. Localitatea e până acum necunoscută. Nu ştie 
de ea nici lakob Welss, care înşiră toate staţiunile şi coloniile 
romane în lucrarea sa ,,Dobrogea în antichitate" (Die Dobrudscha 
im Altertum.,. Sara jewo 1911). 

Arheologii noştri, deci, au cuvântul. 

ln această localitate au venit mai întâiu pat'ru familii ger
mane. Pe urmă a venit, câteva săptămâni mai târziu, Adam 
Kilhn, fondatorul acestei colonii. Matricula scrisă de el arată 
din Septembre 1846 până în Decembre 1849 în total 27 familii. 
Coloniştii erau aproape toţi tineri, născuţi în Rusia, de origine 
din Prusia occidentală şi din Posen. Toţi gern1ani curaţi şi 
evangelici (luterani) credincioşi. Un rus numai aşa s'a putut 
căsători şi statornici între ei, dacă şi-a dat mai întâiu asenti
mentul, ca 1 toţi copii lui să fie educaţi în confesiunea. evan
gelică. 

Anii cei dintâi au fost cei mai .grei. Trăiau în bordee, al 
căror acoperiş abia se vedea din pământ. 

Pentru a obţine terenul agricol necesar, ei au stârpit pă-
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durile seculaf1e ,c·e erau. ai,ci: Cale de· 6-7 ceasuri ei duoeau 
cărbunii pest_e deal Ja Pecineaga, la Dunăre~ sau lemnele de cqn_ .... 
·s tru ~tî e la Sul ina„ Karl ·Peters e a.dâ·nc scandalizat, !a 1864, _ 
v.ă-zând să.lbălăcia cu ca.re c9loei:ştH di.s.frug pădurHe (Grund-
ltnien, p„ 27 ş, i 54) .. Şi, ln adev.ăr, astăzi abia a mai ·rămas un 
petec de pădure „ 

·Ca şi în MaJcoci~ fiecare colonist obţinţa atâta teren agricol, 
eâ t putea să munciască. ,Guvern.ul otoman îi elibera un bile't, 
num-1.t ,,,t.apţ'~ .. C, Tapu senedi" sau ta.py ,era, conform sistemului 
JeudaJ dominant, r,ecunoşter·ea ofi,ctal ,ă a dreptu)u1 de propnetate. 
Vezi Jules 1 h_eodore Ze[llcer, Dict. Turc ... Ar~be•Persan, t I. Leipzig, 
1866 ş1 W. Radlojj„ Vers.uch eines Wtkierbuchs der Tilrk1 D1a„ 
Jekte, B .. Bd., St .Petersburg, 1905., 

Guvernul: român a recunoscut aceste tit1uri de proprietate·, 
-eliberând, la timpul său, în locu.I lor, cuvenitele titluri româneştL 
Acest guvern acorda fiecărei famdii cel pufin 10 ha Cine) în 
momentul tmproprietărirei, nu avea decât 1 ha, mai ob ·ţinea alt,e 9„ 
Cine avea mai multe, le păstra pe toa te„ oricât ar fi fost d,e 
numero·ase~ Pără pământ. na rămas nimeni. Si ,ciei cari au venit 

I "' 

.mai târziu încă puteau inchiri'a, pentru 25 lei, 1 ha-.. de p.ăm·ânt 
·dela Stat 

Vie a ta de codru n, a sălbătă cit pe colonişti. 
ln Atmagea, se simte, dela în.ceput, un admirabil spirit ·de 

ordine, de disciplină„ d ,e interes pentru bine!e public. E spiritul 
adus de 0ta tăl'(, cum îi spuneau toţi coloniştii, Adam Kii.hn. Un 
'ţărani, ca toţi ţăranii, dar talentat şi o adevărată personalitate 
de conducător~ Ca băiat de şapte ani, el părăsi satul natal din 
Gnesen. şi veni cu părinţii în Basarabia... Ca bărbat de 3:5, ani-, 
plecă· din Ta.rutino cu nevasta şi cinci copii,. m!a:Î întâtu î~ Ţara 
Românească, pe urmă în Dobrogea„ Aşezându ... se în Atmagea, 
,el devine primar, el botează şt înmormânteaz,ă, în ,caz de nevoie. 
El ,conduce şi povătue·şte două generaţ1uni în comuna sa. El se 
~ândeşte nu numai la nevoile materiale, ci şi la ,ceJe spirituale 
-ale connaţionalilor .s-ăL .E! se îngrijeşte de şcoală, să nu. ră.mâie 
copii fără lumina învă·ţăturei şi eJ aduce. preot în sat şi fae.e să f;;e 
clâd1ască biserica., Din toate se vede omul de energie, de acpttn_e~ 
Era şi un bun tată de familie„ Cu. câtă dra:goste şi scrupulositatie 
nu · notează el tn biblia familiară toate. naşterile şi decesele în~ 
tâmpl.ate. Pe l:ângă cttnoştinţ-e religioase, el avea şi frum1oase 
<;unoştinţi de lume.. · 

Când coloniştii„ nemu!ţumiti cu noua Jocalitat,e, vreau să 
plece· mai departe şi preotul încerca. să-i îm1piedice., .......... Kijhn. i( 
spunea= ,,. Părinte, dacă Neamţul a pribegit odată, nu mai are state 
nicăirL.~ (Herr Pastor, wenn der deutsche Mensch er:st einma! 
gewandert ist, -so hat er nirgends mehr lange Ruhe.) Altă dată 
spunea!' ,,,Noi Nemţii suntem aşa: dacă avem1 pâine, vremi cozo-

,/ 
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nactM -(Wir _peutschen. sind so : Wenn wir Brot ha_ben,1 dan·,1, 
wollen wir_ Semmel haben") {Veti Bernhard Schwarz, Vom deut'

·-sthe-n ExHJ p. ·88.] 
C;:1 un p~triarh din alte vremuri:, .el ,e;,re,şte, între 1829 şi 

185tl, în to(al l l copii, cari se răspâ,n_des,c nu nu_ma.i' 1n întreaga 
pobroge.,, dar .unU· se ddc şi în America, sau revin în Prusia de 
baştină„ 

Se ettvtne, în adevăt, să fie _pomenit cu aceeaş etnşte
ţăranul fruntaş, ca şi ministru] care ~vârşeşt:e I ucr.ă,rile cele mai 
d_e seamă în res'Orful săt,ţ„ 

AU cond1:1cător ai nem,tilor dobrogeniJ în parti€ular al ceioir· 
din Atmagea este cotonetul cavaler von- Molhtowsky din Tulceall 

Acesta a. fos,'t mai întâ1u instructor în armata f-utce,scă din 
A,sia m-ică .şi Rumelia, pe urm·ă comisarul Porţii otom1ane ln co-
misiunea europeană e Dunăret Purta ·fe-s, ca toţi de~nitarii ţur,ci_, 
dar avea deosebit fnteres pentru NemtH săi din aceâstă pr,ov'incie„ 
pe cari îi representa şi apăra îqaintea autori:tăţilor turceşti şi 
prusiene. 

El serie în 1857 -5oci,etâtii Gustay Adolf relativ I.a situaţi~, 
pre.cară în care· s,~, afla atunci. şco.ala din A~pu~ar ~i Atmagea!. 
unde se ,preda mat mult numai cetitul, dar nu :ş1 'Sensul lnvafă
torul din Atmagea, un ţăran mai idealist decât ceilalţi,, prirnia 
anual c.ât,e .două nfăsuri de bucate şf câte trei piastri de fiecare 
copil de gospodar. D,ela 40 g<>1spodari avea cam 1000 p1astri". 
Mult timp a funclioinat ca învă'lător un anume August: Kant .... 
{Vezi Pfarrerb.et1cht vom 18. Juni 1871.) 

In 1873 are comuna Atmagea mai întâ'i u un invătător 
pregătit în Germania, de fel din Rauhen 'Hause in H:orn bei 
,Hamburg . .-

Pastor luteran are comuna din Maiu 1849.. .lntâiu, el .a. 
venit din colonia basarabeană Rohrbach, da-1 ,1 după trei ani,,, 
s 11păr ând pe ca-rm1acam ul din Ba ba dagj . el a fost nev oit să plece-. 
Atunc·i MaUnowsky scrie la 8 Septembre 1857 societă·tii Gustav 
Ad.oH S,ă trimită acestei colonii păJă,gite şi pe pragul de a se 
însălbăteci un duhovnic„ ln ac.eastă scrisdare e vorba de 50 fa
milii şi 8 lo.c1utori cu 250 suflete. Se mai not1ează apo;i că în· 
împrejur'ime. se mai găsesc fumHii evangelice fa Ciucurova 6-; la 
Mac·in. 4 şi că ia lsmaH încă s,'a fondat de curând o com1Unitate"" 
evangelică ln August 1858 veni pastorul Kiîhn din Berlin. 

Ac11m trebuia autoriz·are pentru construirea unei biserici 
La '9 August 1860, ambasadorul prus·iac. dela Constantinopol 
l1on der Goltz anunţă că. s'a iscălft fermanul sultanului de auto
rizate., (Vezi acest fe,rman în facsimil şi traducere ",germană în 
,.Bilder au:s der Dobrudscha", Constanţa 1918, p. l52.} 
' Conform fermanului :1 biserica avea S,,ă fi.e de 24 ,coti de 
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fungă, de 15 !.ată şf de .S in~ltiL Contractul incheîat cu zîdaruJ 
Ciarlutto Domtnico la 28 Ma1u 1861 pre-vede ca încă în vara 
aceluiaş a.n bisfric-a să· fie p,ias.ă sub acoperiş) La ch,eltuelile de 
c.onstructi~ au contrib:uit şi coloniile-ma.me d 0in Basarabia. As,Ue} 
Beresîna a dat 25 ruble şi 20 c·opeicL 

D. · ă 1 · · .. ,. · tf · t ă t· up . as,em-en·ea crea _ iun.1 şi jet e a1 cuge a c aceş 1 co-
lontş·tt să fie . mai .strans legaţi d,e cnlonie. Dar nu. · 

După răsboiuJ crimeic in,cepe actiunea de _colonizare a 
Tur,ciei. ln Dobrogea vin Tatari din Crimeia şi Cerchezi, poporul 
cel m.ai temu.t de creştinL Guvernul român chiamă. pe coloniş.tH 
germani în Moldova, în satele părăsite de Bulgari~ Ef ple.acă 
aproape t-oti, fiindc,ă nu m.ai puteau trăi clin cauz.a Cerchezilor'"' 
I n Atm.agea abia au mai ră-mas. 3-4 fam i Ui . 

C.erchezii au fo.s,t ad uşi d·e Turci în n.um, ăr- de 20 .. 000„ Popor 
notnad; el nu avea locuinte sta.bile. La I O Km·.. spre Sud-Est 
d·ela Atmageat- se fondează. colonia Slava.-Cere:fu~ză. Coloniile 
Atmagea şi Ciucurova erau foarte adeseori atacate d,e - Cerchezi. 

Reclam1aţiile împotriva lor -erau infructuoase~ In 1871 şi 
1872 guvernatorul din Tulcea a instituit, ce e drept,, o judecătorie 
de ca2.ari' în Babadag. (Vezi Bericht des Pfârrers 'Hochm,eister 
vom 29„ V II.. 1872}, dar f ăr.ă nlci un rez uitat 

Cerchezii socotiau Jaful şi răpirea lucruri fireşti Ei spu_
neau că. aşa e şi în natură~ Albinele sunt lăsate să m1 unciască 
un timp, pană ,câ.nd um:pl u stuph• apoi li se ia mierea ş.i ceara. 
Aşa fac şi e.i cu ve,ci.nii· lor, cari · au rolul albinelorJ din a căror 
muncă ei au să trăiască. Şi, precum scrie pastorul H.ochmeister, 
ei în adevăr procedau aşa, răpind dela -popoareile vecine,:; haine„ 
rufărie-,: cojoace, ghete·:1 hamuri1 secun ş î fel de :fel unelte cas-

t * ' oii, i n1ce ş1 agnco1e„ 
Văzând Cerchez.ii că ,N-emti.i îşi fac bis·eric.ă în Atmagea, i-au. 

forţat să transporte tot materi~dul de, ,construct:ie, adunat gata„ 
în Slava-Cercheză, pentruca să-şi construiască ei cu acest I1Ja
terial o giamle turcească. Atunci eram în pragul r.ă·sboiulu,i in
dependenţei, când patimele poputare clocotiau mai învierşunat 
d·eeât oricând. Din . 6 August 1877 a rămas o lungă consemnare 
de zece coale mari in foHo despre lucrurile răpite de Cerchezi 
din cele 70 de ca.se nem·ţeşti ale coloniei în zilele de 1 Maiu, 
apoi de 8:1 10; 12, 15, 16 şi 23 Iunie 1877. ln aceste zile ei 
au răpit 297 ca:i (dela un gospodar 10-14 cai!) apoi car,ă, 
arm·e, unelte de lucru, vase de apă şi de bucătărie, făină, cereale, 
bani ş. a„ De asemenea şi haine pentru femei şi copii.. Un că
lător german spune ~espre ei ·că Sl!nt ~ot! şi "t~lhari cari . n~ 
lasă în urmă decat p1etrel,e d~ moară- şi fierul herbtnte. (Vezi 
W. Brer1neke, Pie Lander an der un teren Donau und Kon·stan-
tinopeL R·ei eerinnerungen aus den1; Herbst 1868„ Hannover 1870) .. 
Valoarea obi.e·ctelor răp,ite se urca la 242 43t piastrt Nu e m.irare, 

www.ziuaconstanta.ro 



- 26-

lfl«i, dacă dupi aşemenea intâmp:'Hiir.i, în raf}ortui paJoh1al din 
1872 cetim că dorul de pribe-gie a cupri'ns din nou p, cp,Joniş4i. 
ţJnţ.i voi.au &ă se ducă în America, ailt,iî pe os.t:r.ov_ul dintre braţ.ul 
:Chi.li a ş. i S1 · li.nai în cr1edinţa că acolo VOT fi maî siguri. 

[n timtiul r:ăşboiul'ui inde:pe,ndenţe.i eJ au a·v·u.t muH de tn
durat.. Io des:perarea .l'orf ~oloniştîi ·.g~rmani au incero;at să inter
vină direct la Re_ge·le Caro1 t Au ales şi o ~ele·ga1ie ca-r1e ave.a 
-:să pr~zfnfie Qegelui un memoriu cu doleantei~ lor . 

Din ne110roc-ire> in,să, delegaţţa 'n'a gă,sH pe Rege acasă 
.Mai t~rziu ş'a făcut o inte.rvenţie la ambas~ida germană. P.ăr 1 -
. . ezult~'.t şi acet;1:st.a. 

Dacă autorităţile ger.mane au . Jost ,cam ingrate cu colQniştii 
lor -~in Dobrogea,: ae·~ .tia,, in schimb, s'au d6vedit Nemp~ cei 
-mai înfocaţi f'tf anumit,e împrejurări crUic·e .. 

bdre acte•e descoperite de Pah'l Trae.ger ]a bise.~ica_ din 
At . ., t • .. d j h •· .. ~ :4-- 1 .• · · magea se gaseş e ş1 o scrtsoar1e :e mu1 ~"nure a pnn~u1u1 
moştenitpr ,al 1Qennani-ei . Fdedricb ·wiJhelm, datată din cartierul 
generai VersajUes, 20 Noembre 18-70 pe·ntru darui1 de 25 napo .... 
teonderi, trim:tşi de aceşti răsl,e-ţ_iţi fii ai Oermani1ei, pentru aju
tora.rea fraţ11or lo.t.. lQ registrele primăriei din lunîe 1879· se mai 
găse.ş-te unna darurilor strânse de comuna .Atmagea pentru nunta 
-de aur a împăratului WUhelm, e,elebndă .în acelaş an. · 

Comuna a rămas cur a t nem tea scă până 1 n z ii ele noa:stre„ 
In ea nu .erau la l 918 dec.ât do1i fi-gani, servitori comunali1 şi un 
iru~, îns'l:)Tat cu o nem,toaică ş1 trecut 1a lut:eranism şi eL 

Satu.I e pitoresc şi inte:resant.. E.I face· impres_ia Hnei v,echi. 
aşezări din Gt:rmanîa insăşL Aici lipseşte regularitatea rneş..teş~ 
gită a -ceiorhdte. comune-de co"lonişti.. ,c,asel1e sunt acoperite cu 
~tuf. Pe vârfu} acoperişului caselor, unde alţi creş_Uni pun crucea, 
ei aşează douâ capete de 1cal cioplite din lemn,. după obfce.iu1 
din Mecklenburg şi Po.merania„ ln mijlocul sahdui e biserica cu 
acoperiş de lemn şi turn în patru colţuri. Scara largă înaintea 
intrării' principale„ Vechea biblie, aflătoare pe altaru1 acestei bi .... 
serld~1 are o ~edicaţie a teologµlu·i Ern~t . Hengs,tenberg, '~ 1edîcată 
i·n Dumineca uExaudi" 1858. în timpul răsb0:1uJui mondial comuna 
n 1 a suferit aproape ni mi ca„ Ruşii au furat î'n veJi to a rea· _altarului 
şi 5 sfeşnice · cu lum.ână'ri iar Românii au internat c.âţivâ bărbaţi 
mai sus p ectL 

Lâng,ă biserică e casa parohială, primăria şi. şcoala cea 
v.eche„ A fost şi o cârciumă, 11 deschis-ă de· un evreu, care,, insă, 
.a. fo-st nevoit să p·lece de aici, fiindcă lrocuitorH nu sunt băutori, 
şi cu atât mai puţin beţivi.. 

Coloniştii aceştfa sunt un neam de oa~eni f"oarte sănătoşi. 
lnt.r'o listă a iocuitoti-lorj găsită )a primărie, .la· rubrica ~1Defe·cte 
cotporral1e" 1 din 338 persoane numai 1-5 au fost găsite cu asemenea 

www.,zi·uaconstanta.ro 



de1eete c.~ .. bă.trrâni 1cari. a.ud greu, unii presbi-opi,, alţH mLo.pi et,c .. 
ln deosebi ti-neret-ul e foarte săaătios . De scarlatina până în 1916 
nu ~',a ,şhut în partea locului. Altitudinea geo-grafic.ă a .localităţii 
încă îşi v.a fi .a.vând însem.nătatea sa în această privinţă, dar 
n.u e [J;lai puţin adevărat· că loti coloniş.tH cunosc şi practfcă 
regulele igienice. _ . .. ... .. . . ~ . 

Costu,mul fetelor e: c1â.rpă neagra 1n cap, bluza deschisa ŞJ 
rochie v·ânătă Flăcăii poartă~ c~maşă cusu-tă pestriţ,, haină .neagră, 
desch1eîată, pantaloni negri, striraţj, Gism.e mari şi . grele~ iar în 
cap ,căcîtdi mari1 rus·eşti„ Ei l;ântă şi cântece de [urne (:Schel
tbenHeder) ş.i sunt constitui-ţi tn societate corală 

Jnfloritoarea stare materîaJă -a :ac 1estor colonişti se ve:de. 
dintr1Q consemnare făcută la 25 şi 26 Iulie 187'8 din ordinul 
autorităţH ruseşti dela Babadag, fn această listă sunt 63 pro
prietart Numărul ogoarelor, de mărim:e dife.rit_ă, varîază între 
~ şi 48 ~e ţiec. are g.o~p?d_ ... ~r. Un_ c~loni~_t,, în m1edîe_ -~en~rală_ > ~:e 
.200 duhm ... t Nnma1 ;8 inş1 au mai puţin de l 00 dufim ... 1., 4/r, di-n 
acest teren e pământ arabil . Caracteristic şi vrednic de reţinut 
e faptul că cei mai m-uJţ.i proprietari n'au ,:~tapy"', adică titlu de 
proprietate în regulă. Locurilie d 1e curte şi casă au cate 2-41fi 
dulim'-.1. (Un duHm sau dondm e un pătrafcu lungime de 40 pik, 
~ iar un pic este 0.,68 m.) 

Struguri nu cultivau atunci drecât doi ţăranL Viticultura s'a 
introdus mai târziu. Si aici viile au avut muH să. sufere din 

• .I> 

cauza f îl oxereL. 
ln Atmag.ea se cultivă mai ales grâu, păpuşoiu„ orz şi ovăs. 

Vite încă avem în mare numă.r. 
lnaJnte de răsboiul mondial condiţ1Ue de trai 1erau foarte 

lesnicioase. Reţinem, ca 10 curiozitate a tim1p-ului, câteva date :. 
2 Kg pâine 'costau 50 .banl; 10 ouă 20 bani, 1 .Kg~ carnea 1cea 
mai bună 70 bani ;r 1 găină grasă 80 bani; 1 porumb g.ras 2"0 
bani ;, l gâscă 1,60--2 lei; l raţă ]120 lei; l oaie 20 lei; 1 porc 
gras 50- 80 Iei; l vaca 100 ......... 120 l1ei.. 

. N·umăruJ de,ces,elor e abia 6~-8 pe an,. Al naşterilor e cu 
mult mai mar1e. Că5,ătoriil 1e se încheie, de obiceiu. între local-· 
ndc1„ Rar îşi aduce vr,e un bărbat nevastă din Ciucurova sau şi 
mai rar din Cataloi sau Cogeala.c„ Cele 3.5- 40 familii de emi:
granti 5,'au sporit. până. 1n 1857,r la 58 familii. !n 1863 şi 1868 
găSiim 45 famiHi„ In 1872 sunt 48 familii evangelice şi 11 babt.iste. 
ln 1877 sunt 70 , în 1879 sunt 74 . f a.m. cn 351 suflet.e·1 In 188,7 
:sunt 3-82 suflete .. Dela ·1892 1c:îfra e staţionară: 38'9. ln J:9]7 ,erau 
73 familii,. aproape exact ca. în ] 879, cu 451 suflete. 

Cele miaî interesante colon.ii sunt; incontestabil, c·ele mai 
vechi: Malcoci şi Atmagea4 De aceea·am stăruit mai mult asupra 
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1or. Cete mai noui, prezentând, în parte, aceleaşi aspecte, v.or fi
trecute mai sumar în revistă. 

La izbucnirea răsboiului crimeic, coloniştii germani dîn 
Sudul Rusiei al:l fost cuprinşi de mare nelinişte, temându-se să 
nu fie duşi în răsboiu, împotriva asigurărilor· făcute cu ocazia 
coloni.zărei lor. Aceasta se vede lămurit din cele comunicate de 
coloniştii pribegi lui Wilhelm f:lamm. Un.ii au plecat atunci din 
Basarabia în Dobrogea, alţii invers. După răsboiu, şi guvernul 
turcesc a dat. voie coloniştilor germani să se aşe.ze în Dobrogea, 

Din timpul acestor rătăciri continue de colonişti germani„ 
astăzi mai sunt două sate ocupate .de ei ; Cataloi şi Ciucurova. 

Cataloi e situat 12 km. sp·re No:rd'de Babadag, pe şoseaua 
Constanţa-Tulcea. ln vara 1857 s'au a_şezat aici 7- 8 familii 
germane, între care Thomas Lutz, apoi Seybold şi Nitschke. Ger-

\ manii au găsit, la colonizarea lor, Români şi Tatati. Ei formară 
colonie apa.rte, pe cate procesul verbal al comunităţii evangelice 
din Tulcea dela 13 Septembre 1857 o menţionează întâia dată. 
rn Iunie 1858, când a visitat-o Wilhelm Hamm, colonia avea 40 
de fam ilii. 

-In această colonie s'au aşezat şi câteva familii de francezi,. 
cu care, însă, nemţii trăiau în vrăjmăşie. 

Borqeele lor, 1~ început, nu erau cu nimic mai bune dec·ât 
ale Românilor. lntrebându-i călătorul german Hamm cum o duc,, 
ei răspund că bine, dar toţi plâQgeau după Rusia ca după un, 
pijradis perdut. Şi atunci, ca şţ acum, ei cultivă: porumb, cartofi , 
orz şi secară; aveau p·ăşune bună, ~ai şi viţei foarte buni. Totuş 
impresia generală ce i-a lăsat I'ui Hamm a fost de apăsare şi 
de tâmpenie (Dumpf, stumpf und verkommen). 

Cu ocazia inundaţiei Dunăre-i din 1857 mulţi colonişti din 
Satul nemţesc au venit în Cataloi, aducând cu ei inventarul 
bis~ricei, clopotul donat deA so~oietaţea . . Gustav Adolf, bibli~ şi 
potirul dela altar. ln 1861, 1nsa, ce1 dln Statul nemţesc se 1na
poiază, lăsând clopotul adus cu ei îq seama lui Malinowsky. In 
acest an sunt men~onaţi 24. gospodari în colonie. O listă a lo
cuitorilor acestei comune ne dovedeşte că ea devenise centru 
de atracţie nu numai pentru colo~iştii dln Basarabia, ci şi pentru 
cei din .Baia (Moldova), Hârşova, Dechelia, Silistra, Măcin şi 
Satul nemţesc. 

ln această comună ·nu s'a găsit un conducător de talia lui: 
Adam Ktihn. Pribegirile continue i-au însălbătăcit. Pastorul lor 
afirmă că s'au întâmplat „Jucruri ,dobitoceşti" (viehische Dinge). 
In 1865 toţi se fac baptişti, cari aici au sediul principal. ,;Clo
potul migrător" a fost dus în Ciucurov~. Statistica comunei din 
1892 arată 86 evangelici, 200 baptişti şi 60 fără confesiune re-
ligioasă, adică nebotezaţi. . ' 

• 
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ln 1867 au mai venit 7-8 familii din Gali!J~,., Prin l880 au 
'Venit mai multe fam.ilii din Wolhinia, dar tot atunci ln cep :să 
~migr,eze în Amţr1ca·. ln 1913 erau 67 fa'mdi cu 33.6 suUete în 
~50. eaşe~ d·intre care 37 sunt baptiste„ Afară dţ acestea, ş1 pe 
timpul O·cupa.tiunei germane mai erau in sat ·40 familii româneşti,1 
:35 bulgăreşti şi 85, Hali:ene:ş.ti, colonizate ai'ci odată cu .cele ve
nite din V0IbJn1a„ 

Toate aceste neamuri tr,ă,e:sc deos·ebit unele de altele. Nu-
mai câUv.~ români au pătruns în cartierul german.. Deşi sunt 
înstăriţi ş.i gospodarii aceştia, toţuş comuna nu pr.ezfntă ordinea 
ş.i cur·ăţenia din .Atmagea sau MaicocL , 

Cam ju,mătate din .po.pulatia germană n 'a.re pământ.. Ea se 
ocu··pă cu creşte.x,ea vi.telor (p·orci„ gâşte, găini), pe care le vând 
cu preţuri bune la Tu·lc.ea„ unde e târg de do·uă ori pe săptă

·mână„ Un Neam·ţ are aici şi moară cu motor.. 

· Ciucurova e în. valea. Slava, la 7 Km„ spre Su.d ... E.st de 
Atmagea. Aici erau. Ruşi,. apoi Turci şi Lazi din sem.inţfa Cau,ca
zul uL Aceşti Lazi erau utţ popor aspru,. de care se teme.au Nem·ţi1. 
ln l860 se mai găsiau şi Tatari. Prim.ii colonişti germani sosesc 
ln 18571

• Până la sfârşi tul acestui an, conform raportului 1 u.i Ma
Unowsky, se aşezară. şase famnH, iar în anul următor 214 famHi 
din Satul ne:m.tesc, refugiate aici din cac.za inundaţiei PunăreL 
U'nii au venit din Basarabia odată cu Adam Kiihn... Toţi, sau 
~proape toţi SUI}t originari din provinCJile germanice de Nord 
(P[.attdeutsche)~ 

. Pă:mâ.n.tul ce li s'a dat a fost pădure~ Şi acum mai. sunt 
păduri in împrej'urimi.. Ei au fost nevoiţi să se ocupe de lemnări't 
şi cărbunărit La 29 .Oecemhre 185'8 an adresat o plângere con
sulului prnsiac Bliicher: 1) că toate vitele le-au murit :Ş· i 2) că 
:pământ pentru ag,riculhuă nu au de ioc; puţinul ter1en arabil îl 
au Ruşh„ 

Afară de colonelul Malinowsky ş1 consulul Blilch,er colo
niştii germani mai aveau un . protector în preşedintele comisiunii 
dunărene din Galaţi, Omer Pnşai om cu educatie nem,ţească dela 
Viena, car1e spunea că ]o c ma I bun ca Ci u,curova nu gă.sesc. 

S,ărguinţa şi stămin ·,a germană, în cele din urm,ă, a biruit 
ln toam.na 186'2. comuna a fo:s,t inconjurată de un incendiu în 
pădure. A fost dezastruoasă şi vecinătat1ea Cerchezilor„ lnvăţător 
a foS,t intâiu un h,elve~an„ ln locul modestei case de rugăciu.m 
d~ lem:n, s'a clădit ln 1893 o biserică masivă, în care s'a aşezat 
„clopotul migrator" din Satul ne·mtesc. Interiorul acestei bis1erici 
a fO.s t ruinat in tâiu de rn.şi, pe urmă d 1e turci. 

Până în 1864 au fost 35 fan1i Ui ,cu 146 s uUete ., O listă din 
Decembre· 1872 arată 46 familii evangel.ice cu 234 ;safl;ete ş.i 3 
·:familii bapt:iste--. ln 1892 e.rau 107 baptişti pe lângă 241 evang1e-
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licl. 1n 1918 ercţ,u 76 familii cu 401 suflete. - AJară de Nemţi~ 
la această .din urmă dată; se mai g~siau " -55 'familii ru,seşti, 16 
tăt,ăreştl., 5 bul,găreşti& 4 romăneşU şi l ev:reiasc-,i 

E o :.int.re nemJi pam a ~trei~ patte· aul ... ·afta.!a~ de ]OC: ~e casa, 
şi 1- 11/~ h"ţ!. pamant Unn din aceşt1Jt 1.nch1nrază pa·mant dela. 
Stat„ A doua treime -au între 7 şi lO ba., iar a treia că.te 25· ba . 
........ Pământul e de caHt.ate m-ijlucieM Se cultivă gr~u,_ orz., ovăs 
cartofa. VUicu.Uura a regresat Se €ultivă cânepa, fHndtă aici ·se 
ţese mult Ţin, şi muJte vite·, mai ales oi.. De când s'a interzis 
păşunatul yitelur în pădure, numărul lor a scăzut si"mtUor. Totuş 
sunt numeroşi proprietari, ·cari pos,e~- 80---200 ni. n unele curţi 
sunt peste 300 găini. ·Cei m:~u muiţ1 pot s,ă lrăia.scă convenabil 
şi fără· pământ. Pe strada . germană. se· gâsesc pom.i şi case fru
mps aliniate, una l~gă alta, în nurµăr de 80. 

Cu Cataloi şi Ciucurova se i'.ncheie· S1erfa . dirtt-âiq( a colo.nii
lor germaner fondate în perioada de m1igraţiane ce a precedat 
râsboiul crimeic. 

A doua tJ18ri 1oadi a mig,ra1n,nilor germane în Dobrogea ... ' . -

1873- 1883. . ,, 
Anul 1871 aduce-o .schimbare însemnată în viaţa coloniştUo 

g:ermani din Rusia~ Comitetul pentru în-grijirea cnloritiilor din gu
bemHle Cherson, Ecaterinoslav1. Tatlria şi- Ba:sarabiaj tnfii :riţat în 
1818, e desfiinţat printr'un ucazi care· t~ece toat,e a~este c-o1onH, 
de afei" înafnte1 sWJ ascultarea autorităţilor ruseşti. Şi în. privinta 
şcolară .şi blseri-cească a°l1eau să atârne coloniştii germani: d,e 
autorităţi.I~ imperiului. rus„ 

ln 1873 s'au recrutat cei dintâi soldaţi tuşi şi din rândurile 
coln,niştUor. Aceasta mai. cu seama a deter.minat pe mulţi să. ia 
din nou lumea în cap~ lntrebând pe .mulţi despre cauza ple
,cărh lor din Rusia,. primţşti răspunsul : ,,Altfel aş fi dev·enn 
soldatu. 

Unii dln aceşti emigranti au venit direct în Dobrogea; a.Iţii, 
mai, ,~um 1~r. oşi, .au ·trecut în-t.~fu pric.~ Moldov~a · şi ~u~tenia. Despre 
ra-ceşha drn urmă nu se ştiu multe lucrun~ Unu s'.au aşez:at pe 
moşia· unul m,are proprietar lânga Buzăuj botezând colon~a N.eu
Plotzk, spre deosebire de Plotzk-ul din părţile Ackermanulu.i de 
unde S,e tr-ă-geatt ei _Afci au stat până prin 1880. Paul Traeger 
a _g.~sit colon-işti în Dobrogea. desprinşi dintr'o ceat-ă ce„ pletase 
1tn 1874 spre Palestina, la Roma, unde însă n'au putut trăi din 
cauza căldurilor e,xcesjve ·şi, astfel, a.u fost nevoJţi. să se întoarcă 
înapoi~ 

ln 29 Iulie· 1872., autorftă.ţile -tutc ,eşti dau voie Nem,ţilor 
'pribe.gi să se aşeze în Dobrogea şi, ln vara anului urmă.tor" vin,. 
i'n adevăr, o sumă de co1onişti 
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C,olonble ger:ma·ne mai vechi am văzut că s"an aşezat toa±e~ 
în Nordul DobrQg_eL ,C.ele. din a doua per_ioadă se aşează .în ceintrul 
r.şî în Sud.ul provînpiei, î.n regi unea, altfe.l f'e-rtHă şi ·bînecuv,ântat~,.. 
a stepelor, und~~ la început, n'aveau să plătiasc,ă d,ec.ât o. zeciu- . 
ială din recolta lor şi alt-c-ev,a nimica .. 

Din această penoadă &unt urmă.to,arele. c-olon1i: 

Co.gealac .... ul, situat cam la. Jumătate distanţa Baba·dag
Const;anţa, 3 Km4 spfi~ Vest de şose~ua naţională E una d·in 
cele miji· frumoase colonu germane din Dobrogea ln 1873 sau 
poate ln anul urm ,ător au venit aic.i cele dinUh 15 famiHi care 
mai înainte fuseseră în Gatalo_i lnalnte de_ aceea ,ei staţionară 1n 
coloniile- basa,ra~ben~ ~: Ma11nsburg, -Kulm, Katzbach„ Berezina şi 
Alte Elf~ · oupă pri-mele 15 .familii au venit altele, mai muHe, din 
gubernia. Cherson Câţiva ani mai târ.ziu, noua .<rolonie avea 486 
suflete.. .. 

ln ce priveşte, origi'na lot -din Germania„ ei erau foarte, 
amestecaţi: .. Majo1·itatea erau Şvabi. Erau însă .şi din Polo11iai
Prusia şi .M·eklenburg, ca ş.i Jnlrin, ţii i·or din colonia-m1amă Be .... 
rezirJa~ · · 

Astăz-i Cogealacul .conte:ază drept sat şvăbes,c. . . 
Aici se vede bine actiunea -de unificare a elementelor etnice 

eterogentt. C1opiii Germanilor de Nord numiţi ·» eaşubi'" (die Ka .... 
schubenki.nder) învaţă repede graiul şvăbesc. FamHi1 şvabe sunt ~- ~ 
Burg~m~1ster, _H~~ser1 ~a~~er, _ SJraub,.~ St,ehr, Fix, Kaf.erj Stacht 
·Hoffmann,, Rommu;.g, S11lzle, He1m ş. .. a .. 

' R.ă:sboiul ruso: turc din 1877 /8 a adus coloniei multă spaimă 
şi mizerie„ Noitoc că după răsboiui guvernul român a acordat 
f>CuUrei de orice in1po1.ite şi dări hm1p ·de trei a-ni. Or-icin·e putea 
să cultive părnant cât de mult, fără ca să plătiasc~ vre o arendă 
sau dare. După trecerea celor trei ani, îhsă, fireşte. e·ă a trebuit 
ă se încaseze toate im1pozitele fără. nici o deosebire. Nici nu 

se putea altfel. ·Când a visitat Bemhard Schwarz aceşti ţărani 1 în ~ 
primăvara anului 1886, i-a găsit foarte d ,esnădăjduiţ:L Dar fără 
cuv·ânt Guvernul român a fost foarte generos cu eL Aici şi era 
p·ământ de,stuL Acest guvern a recunoscut toate titlur"Ie· de pro ..... 
prfetate turceşf. Fii.nd pămant mult, aici s'au dat IO ha. de om1, 
nu de familie. ca în Atmagea„ Nimeni, îns·ă, nu putea să aibă . 
rna-i mult d,e, 50 ha~ Din sele 10 ha~ 8 erau ogor şf 2 pă.şune. 
Fîe·care ··mai primia apoi _ şi loc de casă , la început 4000 -~ 2, p.e 
unpă nu-m1ai 2000 m: 2• c :ele 10 ha. se numesc şi „pământ de 
suflet'' {Seelenland) şi multă vreme nu ,' a plătit decât o chirie 
de 48; lei şi 75 bani pentru -acest pământ 

Cine emigra sau nu plătia impozitele timp de trei ani, 
per:dea păm a ntuL Aşa au intrat în stă pani rea sta tul uî peste 
1000 ha., pe care1, în cele din urmă, s'au colonizat veterani din 
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-răshoiul neatârnării., Cei născuţi după 1:886 nu m,ai obţineau. 
păm·ânt. T·otuş se putea cump~a destul de ieftin„ Condiţ~le de 
p.ropnetat(e sunt mai avantagioa-se în Cogealae decât in alte co
lonii. UnH ţăianf au chiat 100 ha. şi numărul oelor fără de 
p,ământ e d1sparenfi Erau şi vd, dar filoxera le.:.a. stricat 

C.o~alac·u1 trece drept cea mai bogată cotoni,e nemtească 
din Dubrogea. El are .gară, poştă, telegraf şi telefon. Piaţa cea 
-ma.re, unde se adună la. târg, în fiecare Marp, comu,nele din 
apropiere, cu prim1ăria şi judecătoria, îi dau un ailpeat de orăşel 
E. frumoa·să S·trada Toxo-f, plantată pe de ma.rg1ni cu arboii fru
moşL ln mijloctd pieţ:ei străluceşte biserica albă ·tn bătaia s-oerehti, 
contrastând puternic cu verdeaţa în c.are sunt în1brăca-te c.elelalte 
~urt1 ş·i case jur împ.rej ur„ Ea a. fGst construită în I-0'08 ,d.upă un 
plan făcut îil Germania,; 

Şi baptiştii au casă . de rugăciune~ Şcoala germană, înainte 
de clădirea c:elei române·şti, se ţinea ln localul primăriei Ş· Î tot 
aici s'a tfnut şi în timpul ocupaţt'ei germane din urmă (I9l7-
I9I8.) Un învăţătpr neamt, fiu .al acestei comune, ,avea sub con
ducen:a :~a 190 copii., Şi înainte de . ră-sboiu aici s.e predau zdnic 
ir.ei ore d,e nemţeşte. Era şi o bibliotecă săte,as,că tu p,estie- 200 
de volum,eli 

La 31 Maiu, în fiecare an, coloniştii de aici, au ca şi cei 
din Tariverde, sărhătoare pentru ploaieK 

Jn timpul oc-upaţiunH g'en,nane din urmă au enugrat 40 de 
familii, unele în Germania, cele .mai multe, însă, î'n Am.erica_ 
Jntre emigran~ erau num:e·roş.1 tiner.î cari fugiau de ,arm.ata ro'" 
mâ·nă. 

1 n 1918 eral:ll = 113 fa:miHi ger.ma.ne cu 938 sunefe, 70 fa
milii româneşti,. 8 1urceşti şi 3 .bulgăreşti„ . 

Tativerd~, aşez.at''la 21/2 Km„ spre Est d-e Cogea.lae, lângă 
,şocseaua pr-inc1pală) are acelaş tr~cut, ca şi acesta. Mai întâi· ţt _ 
cQ,nstatăm aceeaş nesigurantă în ce priv,eşte _data fu-ndării (1873 
sau 1&74), din cauza lips,e-i de documente scrise„ Cea ma.i veche 
m_a.trieuUi bisericească e din 7 Ianuarie 1879. Tradiţia orală spune· 
că aici a~ v~nit _ 44 fam_ilii din ~asar~bia ţt anun1e: ~1-n KHj,stitz? 
KuJ.m, Le!p2.1?,. Ne~-A_rc1s, ~eres1~a, Tarubno1 B0rod1-n9, - cei 
.ma1 multi or1.g1nan din Wurttemhe:rg. 

Ş-i ,aici prevalează elementul ,şv;ă:bescc cu toate infiltrapne 
eterogene„ Şvabi sunt : Nagel, Ritt,er, Stach, f-Je~rn, Speitel, 
Albrecht, Pf·eifer, Meyer, Ehret. Baumstark. Din o·erman.1a de 
Nord sunt : Adam„ Ka,nt, Fis,cber,. Arnd1„ Hinz, Kraus.1 Martin, 
.F echner; Bilttner, Kriig_er ş 1 a: Aici sunt şi emigranţi nouL 

Im·propri-etâdrea s1·a lăcut ca şi în C.og,ealac. Cine a venit mai 
i.âr;ziu .şi n;a mai ·obţih·ut pământ,; a înţ:eput să emigreze spre Ca ... 
nada,, Dacota sau chiar Arg.entinia~ De· altfel coloniştb se· şin1tiau 

www .ziua co1nsta nta .. ro 



!l,":iJ, -~ -
bine aici, fiindcă· erau stăpâni. Primarul era Neam1 ţ şi toţi erau 
TespeţtatL Cu·rtile; casele şi întreaga lor gospodări'e ·vorbeşte în 
modul ·Cel mai conrvingător despre înfloritoarea. lor bunăstare 
1m a teri ală.. · 

Bi,serica nem·ţea.s1că de aici, o simplă 1casă ţărănească, ală
if , ri de care se află 1clopotrfrţa, .e pe jumătate ,acopentă de v,er
.deata. p-om:H9r. E vo·rba să se construiască o bis,erică nouă. ht 
Stl pul sporirii fondurilor de constructie, fi 1ecare tăran cultivă 
l ha„ mai mult., di:n venitul căruia se strâ.ng a1ceste fonduri încă 
in 1910 .. (Vezi : Bericht de:s Leh~ers Fischer im· Jahrbu,cb d·es 

deatsehen Volksbildungsvere"ines in Rumănien,1 Btikarest 1911, 
pag 171.) .. 

Un Armean a deschis aici un han~ c ·omuna l-a în,ch.is pentru 
a preven.i pericolul alcoolismului.. 

.J.n marginea de We_st a comunei curge un părâu, a c,ărui. 
apă nu seacă n:'lci vara. Sunt şi două mori cu motor. 

Invăţăm1,ântnl românesc a devenit obligatoriu din 1890„ Până 
în J.902 instrucţia se făcea jumătate nemţeşte, jumătate româneşte :; 
.de atunci încoa·c . ) ins~, s'a redus cea nemţească la donă ore pe 
.zi. Şcoala a fost construită de comună, Guvernu~ a făgi~uit 
.4000 lei, dar nu i-a dat. ln 1917, şcoala, .cercetată de 1'60 ,elevi, 
era pur germană. Un .bătrân învăţător de aici scria în anuar\ll 
socie;tăţîi culturale germane din Bucureşti: ,., Germania rămâne 
Oermania1 dar noi1 Nenlţii din s.trăină.tate1 aici sau aiurea, trebue 
să. cugetă.m şi să. acţion,ăm nem.ţeşte, cu tot devotamentul nostru 
fidel .c~tre· ţara în care trăim acum". Acest învăţător a fost de .... 
corat în IQOQ cu ordinul casei Hohenzollern. -

ln t9t8j Tarî"verde avea 1.22 ,case nemţeşti cu 133 famUH 
·şi 761 suflete· .. 

lnaintea Crăc.iunului nemţ-esc 1873 au sos.ît primii colonişti 
nemţi în 'facriaJ situată la 12 km spre Nord dela gara Mircea 
V·odă . Ei veniau din colon_ira basarabeană Paris, fondată în 1816 
de Nemţi ditt Polonia şi Prusia„ Ei au stat .câtva timp în Cataloî 
apoi în Neu-Plotzki lâ.ngă · Buzău„ Şi aici prevalează Şvabii, deş.i 
numeric . ei sunt abîa jum,ătate din populaţie. Această populaţie 
s'a sporit ş-î prin refagiaţii nemţi şi rnşi (în total 22) ai flotei 
mseşti Poternkin„ Aceştia ancorând Ja Constanţa, s„au aşezat~ în 
coluniile nemţeşti din .Dobrogea~ Ai.ci s'au aşezat trei nem·tf şi 
un rus, eare,1 însurându~se cu o nemţoaiC"ă, a luat numele ei. 

Comuna a avut multe de îndura.t în răsboiul ruso ... turc 
18~7 /8, când Ruşii au trecut Dunăr,ea pe la Hârsova sub con ... 
ducerea gen,eralului Zim·mermann. ln timpul acestui răsboiu mulţi 
colonişti de aici s'au r-efugiat la Cogealac şi n'au revenit acasă 
,d1ec.ât in ·t884. 

Facri.a e comună înfloritoare. Ea e situată la marginea. 
Anale.le. Dobrop.1T 3 
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înăliitrrei ce închide la Nord regiunea rnocirlelor ·Carasn„ In 1918:: 
erau 67 farnilii germane cu 330 suflete; 25 de fainilii au emigrat 
în 1Canada„ Spre şoşeaua principală se g,!sesc 60 dje curţi mari 
frumoase, cu. case spoite alb sau vânăt :şi hnpodobite la 1creas.ta:; 
a~operiş,uh:U eu două cap1ete d 1e cal frumos cioplite. 

Deşi 'în total nu phsedă pămil°nt decât 28 famîlUj totuş co
lonîştii trăîe:sc aici d,es~tuI de bine. 'Toţi au curţi şi case mari 
şi se oc.upă ,cu lă.ptăria„ Produsele lor sunt mult căut.ate '"'n ora·şeJe ~ 
Me1gidia şi. Cern,avoda: ln ,ie;eare ca:să ~e :aude uruitul unej.i 
maş:in.î de , b,ă.tu'tul şi închegatul laptelui. 

[n anii dina.intea răsboiului. mondial com:.una av-ea învăţător 
g·erm:ani care predij limba germană ln or.~ dintăiu de învăţ~mft,nt 
dimineaţa şi în. a 1ceeaşi' oră .şi după amiaz:ă4 Acest răsboin a 
pri ci n.u1 t mari p agnb,e, comunei : o p-arte din bărb a tî au fost · 
interna~,. Vitei e şi partea cea mai îns,em.na tă:. a. avu tul ui, jeftti te t1 e 
Tui;ci şi de 8.ttlgar1. N'a fost crut~tă nici ~asa de· ru~ăcinne a 

. acestor :sătent. Orga, actusă de departe din Germania„ a fost 
tă-1at.ă ~ cu toporul şi arsă~ Sfeşnicele şi crucifixef:e preţioase, as-
1cunse în pământ, an fost descoperite :şi ripite11 

De· dată m·ai recentă, dar foarte im·purtantă ieste coionill 
germ a.nă C.ar,a murat. Ea :se · a flă pe un seş în tins, la 8. km. sp:re 
West de Ia'cu·1 'Taş.aul~ la 18 krn. dela gara Me.gidia şi 2.5 km. 
din Consta.nţ-a... • 

L.a început a fost un sat tătăr.esc cu. 300 fami.l i.L Coloni.şotii 
germani .au v,enit din _Crasna Bas,,QrabieL .După_ ră,sboîul djn 1877/& 
.~u plecat foarte mulţi Tătari din loctllitate, rămânând abia. 7-0 de
familii tătăreşti Mulţi colonişti nemţ'i au ven.it şi din Caraibil. 

. Guvernul româ:n a .fost foarte generos)a împărţirea pămâ.ntu-· 
lui în 1883- 1884„ Ci'ne ln 1chir.ia loturi mai mari de IO ha .. plă_ tia. 
anual 5 lei de l ha. P 1entru loturi mici de 1 O ha. timp de 30 de 
a:ni ei" plătia.u 30 de lei Cine nu plătia darea tjmp de .3 anr 
îşi _perdea pământul. Locul de curte şi de casă era la începuţ de· 
400D m D, rnai apoi de :2000 .m D. Fiind atâta ter1en, aici. veniau. 
neîncetat tot alţi . şi al'ţi colonişti din Ba;sarabia C-ei sos.iţi după„ 
1884 n1a u mai obtinut pământ. Cine n'1a cumpărat, a put.ut să· ia 
în .arendă pă,mânt suficient în ·cond:i ·ţiile cele mai a.vantagioase ... 

Starea materială a coloniştilor e foart 1e înfloritoare. Ei cultivă ... 
grâu, p.ăpuşoiq, ovă-s şi orz ... Pe imaşul 1comun·ei pasc p-este 600 
de vaci şi încă ş-i m:a.i mul ţi cai. . 

Este ş1 o bancă ţărănească în localitate. Asemenea şi o.. 
.fabrică de ctirămizî, care având rnaşini bune aduse din Ger-· 
ma.ni:a; confecţionează: c.ăr;ăm.izl şi pietre de zidit, ţigle., olane,~ 
jghiabu.ri, tăvălugi saa pietre de trierat şi chiar pi,etre fuJJ.erare 
. ln Caramurat au venit colonişti. g·ermani nu numai din rCra:sna,._ 
ci şi din gubernia Cherson. u ·nele nume de familie de aici se· 

I 
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găsesc ş,1 în Malcoci ş,i sunt de origin1e sud-germanică: d"in 
Alsacia,1 ·Bade.n saU' Rhei.npfalz. Sunt însă -şi m.ulţi Po!oni~ . Aşa 
e Christian Fenr·ich, a cărui bunică a fost Poloneză. Bunicii fa
mUiei M·îiUer încă vorbiau po!one,şte„ Nume ca : Poliischki, R:11-
scbeinski, Bogoslow.ski, Wi'sosinski, Ploski, Rofowşki arată obâr
şia. I.or curat polonă~ Limba p.olonă n"a dispărut cu totu! nici 

t "" .. as azi .. 
r Caramu:ratul e, poate, cea m_ai frumoas-ă colon.ie dobrogeană„ 

Tablou! ce ni se înfăţişează aici într'o Duminec·ă de prim.ăvară 
frumoasă e de un farme.c n.euii:at... O stradă, largă de 25 de m .. , 
d t ;;t.. .. "' t. ă „ t "fă d . d~ "' ~ 'b re.ap a şi 1n ins · ca masa, cura. L · , .e pn-.ce mur c:1n,e ş .. 1 uru-
iană, străluce-şie d.e curăţenie~ Ziduri tnalte de 11/ 2 m .. , spoit,e alb, 
îuchhl- curţile dinspr1e stradă şi form1ează două· linii lungi, lum,1noase, 
deas~pra :cărora îşi pleacă crengile salcâmii înverziţi„ Porţi cu ar
curi de dirnens-iuni monumentale ş.-i lungi :şirun de măr,eţe colonade 
1conduc ·în interiorul caselor şi gospodăriilor acestor ţărani fruntaşi 
Casele Jumi.noase şi strălucitoare de curăţenie au ft'a,ntul spre 
stradă roşu, vanat sau viol1et şi geamurile verzi sau albastre~ 
Acoper.işul .caselor încă e din ol1ane . de diferite culori~ ln curte 
au :şi bucătărie de var~, apoi magazii ş.i beciuti (pivniţe). Dintre 
ramurHe pomilor fructiferi răsar colivffle. porumbarelor~ Trainice 
şi bine întreţinute sunt ş.1 graJd1 urile şi toate ce!elaHe acareturi 
e·conomi,ce.~ Pre1u1indeni ordine,. curătenie şi culori înc,ântătoare. 
PH-nd aşa de bine înstărită :. nu ,e mirare că această comună. e mai 

ţ înaintată de,cât: altele din Dobrogea şi. in privinţa culturală„ 
ln 1885 a colonizat: guvernul român între Caramuratu! tătă~ 

resc şi cel nemţesc şi Români. din Transilvania (Mocani) .. Cine 
vine dela Constanţa la 1Caramurat, traversează aşezările . ce!or 
trei neamuri care, în multe privinţ.e„ reprezint.ă trei lumi dieo-· 
se bite .. 

ln pai1ea tătărească şoşeaua e ca în stepă. Nici un pom, 
nici o în~r~d.itură nu arată ~arg~n~Je unei curţi de ceelalte. In 
dreapta şi rn stânga şoşele1, r1-s1p1te neregulat, se văd bordee 
s.ărăcăcioase cu pereţ-i de lut şi acoperiş de stuh. Totul pare ruină, . 
sterp şi sec, f,ă_ră _ verdeaţă. ş1 fără viaţă. lnaintea bordeelor, pe 

. . . . . t "ă d t 4, f . ~ .. rogoj1n1 sau pe paJ1ş· ea usca, · , şe urce-ş,e ·emer şi copu .. 
După aceea tabloul se schimbă. Case respectabile se aliniază 

strâns lângă şoşea, cu cerdace, pndvoare şi prispe, îngrijite frumos 
numai l-a faţă, dosul şi. unele pă.r~ din lăuntru ră. mânand mai puţin 
ingriJite.. La mijloc o clădire modernă ·· banca românească şf o 
biserică pompoasă, cum ob1şnuesie Rom··ânii să zidiască ş.i în 
cătun.ele -cele mai mici. lnaintea cas.elor, după bunul obiceiu 
românesc, se găsesc grădiniţele de flori sau Uve·zlle de pom.I 
fructiferi. E însă şi multă murdărie şi bălării urâte~ 

Dintr'odată. strada s 1e lărgeşte şi. e ireproşabil îngrijită~ 
Suntem. în CaramuratuJ nemţesc„ Ori unde 'te uiţi vezi aşezări 
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omeneşti trainice âe gospodari vtedni1ci,. cari ştiu 1ee e ordinea 
şi cut!tenia. In partea g1ermană a localităţii, ,paralel cu şoşea '1 a 
principală, mai sunt d,e o patte şi de alta câte trei sţtiazi paralele. 
ln P.artea d . Nord, ~evlavioşii ţ,ărani de aici a.u ridicat o cruce 
pe care Mâ,otu1 torul răstignit e făcut din metal ar:gintât Mon um.entul 
a Indurat câteva brutaI,e lovituri de sabie l.n ujtimul r.ăsboiu ; 
încolo ,ri~ a avut nim:ic de ,suferit. 

Intre ţoate coloniile· germane, Caramuratt1l are cea .mai 
frumo aSiâ biserică, construită în 1897 /8,, în I ocul unei mod,este 
c,as,e de rug~ciune, în.fti .ntată ·ceva mai înainte·, .la 1881 Pe lângă 
piatra şi zilele d·e hicru gratuite1 acordate de comt1ri1tatea catoUcâ, 
s:,au cheltuit în acest s:cop 85.000 lei:. E o clădire monumentală 
din piatră galbenă, din care se desprind linîile luminoase ~le 
muchilor şi arcu.rilor dela ferestre4 Interiorul bogat împodobit are 
trei altare cu podoabe pretioaş,e, ,executate de ~culptoru.1 tirole,z 
Ferdi·nand Stuflesser din St. Ulrich~ Lângă biserică e casa . Raro ... 
hiaiă şi vech.ea, şcoală germanii„ Copiii· învaţă rom.ân.eştie4 Limba 
g.er-m:ană o predă 1,n două ore piezi :parohul catolic din locaUta1e,,., 

ln timpul din urm,ă unH băieţi au tăcut studii şi la Bu~
cureşti şi astf e I au început să, se ivi ască intelectu a li şf din m·ij
locul aceator ţărani. Un astfel de intele·ctual ar fi' Emanu.e'l Kte'is., 
care a făcut studii superioare ··şi în §viţ,era~ . 

In 1918 comtlna avea. 155 familii germ-ane cu 867 suf1lete · 
110 familii româneşti cu 540 suflete şi :70 f,amilii tătăreşti eu 400 
:suflete°" Vre-o 1'6 familii germane au emigrat parte la Dacota, 
parte în Argentina (.America de Sud), anume în colonia Colon·el 
Suarez, unde mai sunt şi alţi 'Nemţi din valea Volgăt. 

. Mai săracă- e Colilia, colonie catolică şi ea1 situa.tă 28 k:m. 
spre Nord de Caramurat. ln 1880 au venit mai înt~iu aici opt 
famili.i getm·ane, dintr~ care şase din Mannheimjl gu·hernia 1Chers·on 
(Rus,ia); alţii din Cara1bit ş-1- Malcocif. Tatarii,1 refugiaţi în timpul 
râ,şboiulu1 indef)endentei,. n'au mai rev,enit.. 

l.n t~mpul ocupaţiei ·germane, la 1917, erau rrt localitate numai 
17 familii ro.m·â;neş:ti. 

R~giutiea, ·,e cam deluroasă şi stearpă. 'Ull părâu ce nu 
Si1eacă nici vara, mâna odată -tr1ei mori. ln 1917 f·uncţ1orta numai 
una., Fiind depărtată de centre] 1e de seamă ale regiunii, locuitorii 
acest1ei conntne · nu-şi :put1eau valorifica produsele a.şa de bine ca 
alţii. Teren arabil au relativ mult (10-40 h.a.} Un ţăran are 
cbi.ar 129 ha Şi de a.ici, însă, au plecaţ l':5 famtlii ·rn Argentina 
Curţ.He şi case le .sunt cura.te. :şi bi ne întreţinute. Im presra de sărăcie 
şi mize1ie ţi-o lasă m.ai ~urând . aşezările române:şh decât cele 
nemţeştL (Vezi şi Raymund Netzhammer, aus Rumănien. 2~ Auf
lage. Eins:iedeln o. d •. pag. 380,,) 
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In răboiuJ din urmă .comt;tna a avut mult să. ·sufere1 nu dekt 
armata FJ.>mână, 1c( d 1eJa afiaţii Germanilor (Turei şi Bulgari) 
cari au devastat şi siluit. · 

In 1881 au venit cat:eva familii evang.~lic.e din A~tmragea şi 
Cittcuro"tfa în ,co.muµa Anadotchiol, situată 2 km„ spre· Nord de 
Co,nstanta, car-e, preţum arată :ş.f numele ei,. este o aşezare mai 
veche de locu.nori din Anatolia... Coloniştii -ge'rm:ani de atunci 
erau n1epoţd şi nepoatele 101 Adam Kilhn, despre ·care am vorbit 
mai înainte~ Populaţia e destul d1e amest"ecată 'din pun,ct de ve-
4ere etnic„ 

Elementul --german ·e represintat prin 33 familii cu 134 suflete. 
Din Anadojclţiol unH a..u re·emig'rat în ţara de obărş1e : Germania„ 
Multi a.u plecat însă la Amierica. 

ln toamna 1887 au plecat de· aici 14 familii I.a. Bntssa in 
Asia mică, de unde, ~l;tpiă trei .ani, cu amare decepţii au revenit. 

rn 1883· evange-Uc1 i din Ana dol chio i şi ·c,ei din c.on s tanta 
au format o singură co.mun1.tate religioasă„ In Constanta erau 
num,ero,şi m·eseriaş-i, ingineri, funcţionari de ·ca1e ferată ş .i un 
capehmfrstrţ.t, în tota] vre o 1.5 familii. Merite deose.bite în. ce 

·priveşte organiz.aţia <Cotnunit,ăţii evang·eHc-e au avut H„ W. Pastor, 
·t,eful de depou al C. F .. R. şi Fran~ Pl_euss, dir~·ctoru) hotelului 
Carol. care, de altfet, a fost construit de Englezi. 

SerV'iciuot divin evangehc se ţinea î:ntâi u în spălătoria aces
tui hotel. ln 18:9-2'" se conştru1 actuala bise.rică evangetică, după 
planul 1ng1neruJui d1n Pomerania Max Wegener„ Pe creştinii de 
altă co.nfesiune îi i"mpresionează ciudat. nu atât versurile pbne 
de e;xaltare ale autoruhti reformei M_artin Luther: nEine f 1este 
Burg ist u.nser Oott'\ gravate p 1e frontispiciul ac~s.tei: bis,erici, 
cât · .mai ales faptul ·că parteru.I acestei construcţii ,e reservat 
locuinte1 pastorului,_ iar ad,evărata biserică e sus la eta.J. N'oua 
bisenc.ă se _ inaugură în 1895, contribuind pentru c-ons.trucţ1a ei 
·~i Rege.le Carol l precumr ş1 Regi.na Elisabeta,. 

Şcoa·!a germană din Constanta dat,ează din 1892 ... In 1901 
s~'a făcut o frumoasă donaţiune. Sofia E. Luther, văduva mare
lui ta:bricant d.e bere din Bucureşti, a imortahz-at numele f am,1-
Jiei d.a.ruind casa ei ·cea mare din strada Tache Ionescu, cu 
toate dependentele ei., şcoa1 ,ei germane din lo·calitate. 

In 19'17 erau 260. NemJi în aceste două com,u_ne„ 
.După marel·e răsboiu,1 şooa-la germană nu numai că s'a 

menţinut în cadrele ş, i .cu caracteru! ei ve·chiu, dar a şi evoluat, 
dându.-..i--se posibilitatea d,e a înfHnţa şi nn cu.rs gimnazial de 
4 clase,. • 

In 1881 an venit la Cog:e;atia, comună situată 15 km spre 
Nord de Constanta, .cei dintâi coJonişti . germani. d"in gubernia 
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Cherson„ I.a ace , Ua :s'au lataşat şi al~ colonişti d·in notd1.d Do
brogei.. In 1918 e~~u _ în locaH1aie 60 . familii. germane, . crt 306 
suflete, pe lângă 30 iamHîi de veterani români şi alte 50 famili~ 
de tat&ri„ Şi aici se poate oons,tata deosebftea între cele. tre.i 
ne.am uri conl ~cuitoare, ca şi la 1Caramurr1 t.. 

AstizÎ, colonia germană ,cu casele şi curţile ei gt>1spodă-· 
reşti ,curate şi blne îngrijite, cu perdele înflorite la ferestre face 
o impresit încântâtoa.r,e,. Dar n'a fost totdeauna aşa„ Când;. în 
toamna '1889, pastorul. evangeHc Ţeuts,chlănder din 13acit eşti i-a 
cercetat, i-.,a aflat în cea mai .neagră mizerie. [ncă n.n obţinuseră 
pă·m,ântul 1ăgăduît.. Nici' casele celor mai multi colonişti î'n.că n·n 
erau ,gata. Unu zăceau şi d,e febră tifoidă. Du;i:Jă v1sita duhov-· 
niceas,că ,ce a lăcut,. pastoru.I Teutschlă.nder & publicat un ini-
mos, apel către toată -lumea de bine s,ă ajute, cu ce poate pe 
ţic·eşti nenorQciţî'. Apelul a ,~p·ărut î'n u:Sµkareater Zeitnug" şi a 
fost , .eprodus im.ţdiat :şi de :i~D-eutsch,e Kolonit1lzeitungc' din 
Frankfurt a„ M .. . J„ ît Apelul şi .... a ,atins scopul. ·Coloniştii aa pri~ 
mit ,ajutoare şi din ,Qermanfa„ Prinţul de, Neuwi,ed a donat 
300 mărci„ 

In .anul următor (1884), în . sfârşit, li :s?a dat pământul llga
dutt în loturi .mari: şi mici, p_entru ,care mai târ·ziu h s'~u ,eliberat 
ş·i cuvenitele titluri de propr.îţtate„ D,e atunci colonia prosp,eră. 
P,ăm,ântul e foarte bqn. Fiind apro.a.p,e (te portul 1Constanta 
locuitorii fşî pot bine valorifica toate produsele lor„ Intre· colo ... 
·n1ş.tii germani s-nnt şi asta:zf multi cari au. 30-60 h;a. Numai 10 
f,aăJîHî nu a11 pământ Dar şi ·a.cestea trăesc uşor. D·in apt(Jiâpe 
nici o, casă nu lipseşte ~maşina necesară pentru f abI.iuarea p,9 ... 
duselor laptelu.î. Bfserîca e din 1891, dar e renovată şi- m'ărită 
în 1908„ Acestei biserici îi donă regina României, EHsabeta, o 
bibHe c.u remarcabila ~ âedicat1,e: "'Dumnezeu e aproapie de mica 
com·unitate".. -

A tr,eia. pe ,rioadă a: migraţiunii or. 1890-1,891',. 

La 1890 începe un nou cur.ent de emigrare din c,olanîile 
nemţeşti ale Rusiei merţdionale~ Statul rusesc Ia 1'870 a desfiin~t 
pr1vilegule şi de •tunci a început o polîttcă din c,e 'f.n ce mai 
naţî:o·naHs.t.ă. O· lege din 1890 interzicea tuturnr cetătenilor sb:ăini 

.. ă ă .... f " .. tă lrt d h" .. . nu numai s ,_ cu~per·e p, _man şt proprie ·_ 11, __ ar c ,tar: sR are şt 

·să samene pe pă~ânt rusesc„ Mai d·eparfe~ erau opriti de a-ş.i 
construi bis.er1ci.. ln anul următor (1891) Hmba rus·ească. deveni 
obligatoare în toate· ş,coa1ele imperiulu1„ 

Mi.i de ne·mţi se îndreptară •atunci' spre Statele·Unite ale· 
Amencei saU, spre Canada Unî.i au v,enit şi î'n Dobrogea, încu
rajaţî de pi-on1isiunde · ptin"i:siiultt'i rom,ân Petre Carp„ Aşa se în-
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te·me,iară în 1890 şi IS9i opt . olonii nouă, a căror isfori·e- e 
plină de yerl.petii dur€'roa~e„ 

Condtt'file -de c.ţJJoniz-are ac·um nu nJaJ erau ,cele din 1.883. 
Pământ nu mai era. Se tmp~rtis:e tot. Şi de altfel, conform legi
lor in vigoare,. nimeni nu Pl/4 tea -obţine· pămâ.nt dac,ă nu era 
cetăţean român,. Cet.ăţen-ia nu $e obţî:riea decât după un traiu de 
"C'l puţin zece an:i tn ţară. Până atun,ci li s·e f,ăcea altă înles
ni e ~ 11 se da p2lm.ânt în arend"ă~ 

Ne _fiind îndestulător ni-ci acesta, mulţi luau în arendă 
pământ dela prepfrietari„ Aceştia erau de multe ori lacomi şi, 
·îndată ce-vedeau că coltnifştii prosperă, 1ngreuiau condiţiUe. de 
arendare~ -făcându-le traiul imposibil 'Sau silindu-i chiar să ia · 
lumea în cap, ducându~,se în altă parte -a -Dobrogei, în CadrUa-
, e,r sau departe peste ocean, în America-;, 

Coloniile germane,. rntemei-ate după 18901 • sunt aproape 
.toate .sp:re Sud del.a Unia ferată Cernavoda~Constanţa .. 

Dintre coloniile acestea, cea mai prosperă · e Coba.di·n.-uJ, 
,g.ituat la 20 km„ spr,e Sud d·e Megidia, lângă Hnia ferată Me~ 
;gjtUa-Dobtici. ,Majoritatea locuitori.lot erau Tata.rf, când tn pri
măv a,a anului 1891 s.,a-u aşezat a·ici 16 familii germane din 
coloniile basarabene; Tatutino şi Minciuha. Aceştia s,'au aşezat 
intâ'iu 1~-ngă Butău, unde ,fţU stat vreo oprt ani. P·e urmă; prib.;e-
·$fn~ din n.0;1 prin ~usia, în şfâ1l1t ~e . oploşesc 1~ . ~obadin. Şi 
.aici, datorita cah t~ţdor sale orga-n1:s.atoare, a b1ru1 t elementul 
şvăbesc asupra celorlalte elem,ente din provinciile germane _de· 
Nord ln I 9Ia colonia număra '71 fa-miHi germane cu .397 suflete~
J20 famîlh tătăreşti şi 30 familii româneşti. Deşi aici nu :fGţu 
fă~ut î~propriet~riri , ţotuş coloniştii puteau să cumP·!r! pământ 
-efttn dela T1a taru cari plecau inapo1, î'n stepele As1e1 lor de 
obârşie. Trei- Nemţi au peste 3,00 ha, alţi trei -100-200 ha; 11 
,au 30--85; 12 au tntre 2 1/ 2 -15 ha. C·eilalţf pot s_ ă ia în arend-ă .. 
Se-cultivă orz, şi ovă:s~ apoi grâu ş:i porumb„ Sunt . şi 24 ha. vie~ 
Prosperă ş1 creşţerea, vitelor. Comuna a.re armăsari de· prăsilă„ 
Sunt şi mulţi o-ieri· cu 1000-2000 oi. In şcoala de aici se·· predă 
·fimba germană zilnic în patru ore. Buna stare materială a aces
tor colonişti a perm.is să-şi trimeată odraslele (8-1 O băeţi şi 
1~te) la învăţătu.tă în Weimar sau tn aUe ,c,entre cuUur ale · ale 
Oermaniei. 

SarighJ,ol-nt e sftuat pe o ,rale îngustă„ închisă între dea
iJuri~. la l.3 km„ spre West de Mangali.a. Pământul d~ aici se 
·spune că e cel mai neroditor din hltreaga Dobrogei, Totuşi oa ... 
-meni'i vred.n'ici pot trăi. destul de bine şi aici. ln 1894 t;âtorva 
colonişti lî s;au dat câ.te 10 ha. ln 1,904 s:'.a dat şi mai puţin1. 
numai 5 ha„ Aici se aşezară şi colonişti din Caucaz~ ln vara 
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1891 erau aici în total 204 locuitori. In 1917 erau 61 fan1ilii 
germane) 30 familii tătăreşti şi 10 româneşti. 

Mai puţini s'au aş-ezaiJ dispărând aproape cu totul elemen
tul german, în comunele: Mangalia, Caracicuia, Osmancea, Os
manfacâ şi Viile noui la Constanta, unde coloniştii nemţi s'au; 
aşezat deavalma cu Românii, nu deosţhit ca în alte părţL Aicr 
funcţionează o învăţătoare cu studii din Germania. E de notat: 
G'ă o parte considerabilă a acestor colonişti aparţine sectei 
religioase a Si,ibatanilor. 

Cu această din urmă colonie se încheie perioada emigră
rilor germane din Rusia, perioadă ce a durat 50 de ani. 

Numărul, sporirea, căsătoriile, starea sanitară şi reemigrarea, 
Nemţilor din Do·brogea. 

. Relativ lp Nemţii din Dobrogea sunt diferite statistici. LCând 
au Venit întâiu aceşti Nernţi, au: fost aproximativ 800 familii. 
Bine înţeles .că . n'au fost totdeauna atâtea familii, ci numai la 
1891, adică după perioada a ti::eia a migraţiunii germane. 

Rit.hard Lesser, editorul publicaţiei II Weltposi"', Leipzig: 
1883, No. 11 pag. 188, spune că sunt 600 familii cu 3000 suflete~ 
Ceva mai târziu A. E. lJux (Die Balkanhalbinsel. PhysikaL und 
ethnographische Schilderungen. Freiburg i. Br. 1887, pag. 47). 
afirmă că în Dobrogea, in total sunt 3024 Nemţi. In sfârşit an
tropologul elveţian ·Eugene Pittard (Dans la Dobrodja. Notes de
voy~ge, Geneve 1902, pag. 47), pe baza informaţiilor revizorului· 
şcoJar' Ioan Bănescu, socotia numărul Nemţilor dobrogeni lat 
8779. - Cam acelaş număr îl arată şi statistica făcută de ·dom-· 
nul Paul Traeger (Schriften des deutschen Auslands Instituts„ 
S1uttgart. Band 6. O.ie Deutschen in d·er Dobrudscha. Stuttgart 
1922, pag. 124) pe timpul ocupaţiunii germane din răsboiut, 
din urmă, anume : 8534 suflete. 

Natalitatea acestei populaţii e considerabilă. Nu se poate
vorbi de f~milii cu 10--.:._15 copif, cum spun unii călăJorf super-· 
ficiali. Domnul P. Traeger constată, însă, că între 369 fa;milii 
abia 15 sunt fără copii, deci abia 4 °/o, ·- pe când în Berlin,. 
îrţ medie generală„ sunt 27 °/o familii fără copii. Despre o limi
tare intenţionată a numărului naşterilor ca la Saşii din Ardeal 
sau la Şvabii din Banat, aici nu poate fi vorba. O caută a nata
lităţii normale a acestei populaţii poate fi şi faptul că aici oa
menfi se căsătoresc la timp; fetele chiar la 16 ani. Trei sferturi; 
din a~eastă populaţie are cel p'uţin trei copii,, ceeace e o stare înflo
ritoc:1re faţă de a celor mai multe populaţii europene. (ln Franţa 
şi în un~le părţi ale Germaniei e tocmai invers). Adam I{iihn a 
avut 8 copii1 49 nepoţi şi 250 strănepoţi. 
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Natalitatea e numai un factor; şi nu· cel mai important al 
sporirii p0pulaţiei. Mai importantă e mortalitatea. Condiţiile 
higienice ale celor n~ai multe colonii sunt foarte bune. Apă, 
hrană, aer, totul colaborează la menţinerea unei sănătăţi aproape 
ideale. Aici nu sunt boli ereditare: tubeniulosă, boli rnintale, 
nervoase ş. a. In Atmagea, de exemplu, până în 1916, nu se 
ştia de scarlatină. Aici aproape nu e nevoie de doctor. Abia la 

.,,, 4,000 oamen,i dacă e nevoie de unul. Toţi mor de bătrâneţe. Din 
datele m'atriculare bisericeşti, publicate de „Bukarester Hauska
lender" în 1911 sunt vrednice de reţinut urn1ătoarele: 

Atmage~r: 2043 suflete, 112 bo'tezuri,33 înmormântări, 15 căsătorii 
Constap.ţa : 1273 „ 97 „ 16 „ 12 „ 
Cararnurat: 742 „ 44 ,, 22 „ 4 1.> 

Colilia: 237 „ 10 „ 4 „ 3 „ 
Malcoci: , 710 „ 40 „ 16 1, 6 „ 
Tariverde ; 6,JO „ 32 „ 2 „ 1 „ 

In total 5615 ,, 335 „ 93 „ 41 „ 

Contrar unor păreri medicale că familiile consanguine ar 
fi sterile şi nenorocite, ale coloniştilor dobrogeni, deşi aproape, 
to.ate înrudite, sunt sănătoase şi fe'cunde. Cauza înrudirii este 
numărul redus al familiilor. Nutnai în patru color.iii sunt peste 
80 familii. Pretutindeni auzi: ,,Noi toţi suntem veri şi verişoare" 
sau „tot satul nostru este neam. '1 Cu toate acestea bărbaţii sunt 
voinici, cu utnerii şi pieptul lat, cu oase vârtoase, iar fen1eile 
bine învălite, cu bazin larg şi feţe ovale (Car.amurat}. Alţii au 
faţa lungăreată (Atmagea). In.rudirea aces,tor colonişti o arată şi 
numele lor de fan:iilie. ln coloniile evangelice la, 215 farnilii re· 
vin 73 nun1e ; în cele catolice la 344 familii 77 nume. Aceasta 
probează că dela început a fost un număr redus de familii care, 
date fiind condiţiunile lesnicioase de, traiu, a sporit atât de con" 
siderabil. Astfel n1,1mele Ehret, reprezintat în Malcoci prin 17 
fan1iHi, se n1ai află nurnai încă în 1 colonie. Aici nu poate fi 
vorba, deci, de o intensă circulaţie de oameni şi de familii. Tot 
aşa numele Ternes îl poartă 14 familii, iar Ruscheinski 13 familii 
din Caramurat. 

Uneori numărul farniliilor rămâne staţionar. In Atmagea 
sunt astăzi tot atâtea familii ca şi la 18'/9. Mulţi colonişti au 
plecat în anii 1883 şi 1884 din cauza anilor secetoşi şi a ser
viciului militar care, în acest din urmă an, devenise obligator 
pentru întreaga populaţie dobrogeană. 

· ln general se poate spune că· nemţii evangelici emigrau în 
DacotaJ iar cei catolici în Argentina. Când guvernul prusiac a 
început să colonizeze Prusia de Est, mulţi colonişti germani s'au 
reîntors în patrie. 
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~Fie pâ'.lnea cât d~ re a, 
Tot mai lnne'n tiara mea,~ 

spt.tne şi un. cântec pQpular g:erman : 
~Schbil ist es i:,m f1emde:n Lande, 
D0cJ1 zu.r Helma.t wir4, ~ . nie. -z 

Aşezara satului,, ea:sa, curtea,. gospodăria, a·rta ,casnică, 
·costumu I ŞI admin 1str aţia c.G m t1 nai ă· .. · 

Gu"V,ernuf turce:s.c. n1ave.~, nici un plan 1n opera sa de co
lonizare„ BI chema coloniştii, J'e. arăta locul unde :se pet aşeza, 
mai departe, însă„ nur-sŞi bătea ,capul ·CU ei .. · .Ei put1eau să .aibă. 
atâta pamânt, cât puteau să c1dtive, p1attivit şi c·u articolul 4 din 
.Regu.'lanîentu.l de coloni'zare ,ar Turciei Din pa'rtea ace.stui guv.ern, 
aşezările noilor. col~n·iş~:ţ pufţa~ să_ f:ie tot „ atâţ de neîngrijite :şi' 
neregulaţe ca l' cele tata:reşh şr ,cele bulgareşti. 

Mai ratio'nal ~-roceda în epţra sa de colonizare -guvern.ul 
rus. Trerenul destinat unei colonh 1era bine delimitat; a!>·emenea. 
marimea. ş1 .în.· ,t1n.derea carţHor, s.trăzilor; şi . terenurilor lib. e,re ~ a 
Caracf.erul acesta a1· coloniilor ruseşti ajun.ge dominant şi în Do-
bregea~ Chiar în comu.n 1e, tţnde nemţii locuesc tnipreun& cu -alte 
neatnuri, ea în Palatul mare sau în .Alacap, cartier~! sau. strada 
g;ermană. s,e cunoa·şte im 1ediat din toate păr,ţite. E tip-lcă strada 
mare, 1 .~işă, planţ~tă .cu arbori pe de m'.BrgLnil dealung1:1_l: căreia 
sunt alnuate ,curţile .ş1 casel,e toate la_ fel. Multe colonu au o, 
s1n~·ura, s~taqă„ As·ttel sunt: ~,ngealiat Coba~in, Tariverde ln M~l
·coc·1, Sangfi1ol :şi Catamurat ·su11t ş1 str,ăz1 paralele cu .strada 
ptinctpală~ Piaţă: n'au aceste 1:ol 1onii Escepţîe e Cngealacul,. un 
-târguşor consrderabil, pe piaţa căruia se tin târguri' în fiecare, 
săptămână. ln Atmagea e o pia-ţ,ă . înaintea bisericii, de ttnd·e 
·pornesc cinci străzi în to1 atâtea direcţii Ingrăditunle din spr·e 
stradă variaz.ă., ,Ele sunt sau de zid, s.au de ·Ja _ţi. şi scânduri, sau 
g_ard viu. Lărgimea sttazH tn con1uneJe mari e :d - 23-25, tn , 
având de iiec;ire parte şi câte un ·caldarâm (trotoar)~ Inaintea 
porţUo~r ·care, dacă n'au :nto,tdea una. ar.euri mă.reţe, au cel p u1i.n 
stâlpi înalti_ -şi puternici, se află bănci, -pe care în Dumineci şi 
în serhătorf stau să.ten.ii de vorbă .. Lărgimea curţilor variază din 
·sat în. sat. In acel,a.ş sat, însa~i e cam .a.ceeaş, , dela. 30 până la 
40 m- Lung.imea e de 80 m Apr,oape toate casei~ a1:1 grădJniţă 
inainte căt:re :str adă şi sunt cu kontul către s1radă i 

Forma cas,ei e aproape pretutindeni a.c.eeaş~ O clădire lungă, 
1·ngus:ta, ,cu acoperiş· uialt în care, începând dela odaia de frunte, 
rezervată musafirilor, se î.nşira la rând toate încăperile necesare 
go'spodăriei. Sunt case lungi d 1e .60--70 m„ şi ta·te abia. de 6-8 m . 
. Atât forma casei, cat şi a satulut e tipic ruse-as,că; ·n' are nimic 
n 1emtesc în ea. La fel sunt ş.i casele Li.p,ovenilor, originari din 
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ijusia şi e1. Sunt, ît1să, şi numeroase bordee., mat ales în satele 
tătăreşti. Casele bulgăreşti şi cete rclmâneşfi îşi au. tipul lor. 
a.rhEJic. frontul ,casei s.e termină. lnir'o decoraţ1 1e cu două ca,pnete 
d~ eaJ: ca şi în atâte.a provin.eh "germane ,! Mecklenbu.rg,c Schtes.wi.g., 
Braunschweig, Nassau, sau TitoL P 1e lâDgă cea e:stetieă, aceasfă 
decoraţie are şi o semnific-aţf.1e superstiţioasă"' Pop-oru1 cred·e că 
a.ceste capet-e d:e ,cal a.u puterea mfracul0:a:să·. de- a alunga c\uhu-
rBe necurate~ Superstiţia există şi la Bulgari, cari aşează căpă.tâna 
d~ cal pe pa.ruf unui' gara„ Fondu.! casei e zugrăvit ,cu cu1ot1 
vii : roşu, albastru, verdei, vfoiet ş"i are nueori minunate insc.ripţii 
din bibHţ saq1din poeţi. Un proprietar din Tari-verde, şi-a gi;a,vat 
pe· fr-ontisp.ioi ni ,s=asei nişte versuri gern)ane„ care în traducere 
românească a·r fi cam a:stfeL: 

-Casa- a mea şi nu-·i a mea: 
Un altul va inba 1n -ea 
Ş î după e] a·semenea. 

Altul scrie ş·i mai cu tâlc : 
Ai1cea t.rainic construim 
li.u u e gâ.n dim c'o să mur i..n:t ; 
Iar un ~e-i ve ş ni e sâ -t:tă iru 
AprOiapre. nici nu ne g,â'tidim„ 

Pereţii casei, ca şi ai curţii, ·se ung întâiu cu Iut, apoi cu • 
bal eg_ă de vacă., pe u-rm:ă se spoesc c.u va-r Intrarea în c;a -să se 
f ; -ce în secţia longitudinală, imediat după odaia dinainte. Această 
o.dale are mobilierul ce·J mai frumos ,: masă„ scaune, dulapuri" 
1-ăzi sau sip,eturi . c9lorate. Duşum1eaua In,că e împodobită. La 
geamuri sunt .Perdele. De peteţi atârnă tablo:uri şi fot,ografii, ·z~ ... 
căto-r1 înţelepte, f,rum.os- incadrate1 certificatul de confirmare in 
leg.ea creştinească ş. a„ Patul e curat, a.Jb ca zăpada imaiCtdată, 
pe care se _găsesc ci:n~i perne mari şi moi· de pene~ cu in.vă.Htori 
tot atât de curate-.. Sobele, clădite din cără.mi-dă, se încălzesc d.in 
afar,ă, din bucătărie. Dincolo de bucătă.1i"e ·-e unul s,au mai mutte 
dormitoare. ln altă parte sunt grajdiurHe şi celelalte acareturi 
economi~e„ Pretutind,eni ordine · şi curăţenie~ 

Faţţi -în faţă cu casa, despărţită numai prin grădiniţă, se 
giseşte bucătăria de vară, apoi beciul,,, foarte curat ş1 îngrijit' şi 
el. ln multe c'Urţi e, şi fântâna '.cu jghiabul pentru adăpatul vitelor. 
Mai e apoi şi hambarul p1entru ţinerea şi. uscarea păpu.şoiulut 
N emth U cons·trues_c -de obiceiu din la ţL Rotn:.â.nd, Bulgarii şi 
Tltarii U fac dirt nu 1ele şi seamănă cu un coş mare .. Nu lipsesc 
cotet:ele p10I1tru porci' şi găini. Mai la o parte e armanul1 un fet 
de sub şopron, fără păt·eţi,- având numai acoperiş, unq:e stau 
,vara vitet,e şi unde se · pregăteşte tiz.icul, adf.că bălegan1,.I us·cat 
şi f)un de incăl-zit iarna. ['n .fundul curţii se fa,ce î'mb'lătitul şi 
trieratul ,cerealelor c:u u.n tăvălu·g mare de piatră t.ras de cai peste 
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toate spicele. În multe curţi e ţi' porum~bar„ irşezat un@iorî foarte 
pit0resc 1nţre ,crengile arborilor E de remarcat ,Şi firul de sârmă-,. 
d·ela un ,eapă.t al curţh pâni la cellalţ,1 deal.ungul caruia aleargă 
în dragă yoie câinele, păzitorul cr,edincios al curţii :şi al casei. 
O polloa.-\J,ă a acestor aşezări e şi: nuro1ărul cel mare· de a·rhon 
şi pomi fruttiferi. ce ele poşedă De ele-parte ele aµ a,sg,ect . I 
·unor oaze "n mijlocul stepei. A,ceasta se explică nu numai prin 
iub,irea de natura a celon1ştilo·r1 ci ş1. prin §, 5.1 din Instrucţiu
nile Pientru înfh-nţarea şi administrarea c·oloniHoţ ruseşh,1 unde 

P t X d "" 1" • .. di . t b " se :spun.e ~ ,,, en ru .ap~rarea. ·1 e VtJe u ş1 1ncen , 1,, ·: re.u.ue 1ncon-
Jur~te ease ,e, şurile ş. 1 curţile cu tot felul de a bori oe creş·c 
reped ""· ·Era d-e datoria prim.arilor s.a ve:g'.heze la executare-a 
acest uî ()rd.i n . 

Relativ la proprietatea funciară· a acestei provinch, s'a le
giferat mai întâiu la 3 Ap,nlie 1882 şi apoi ]a 10 Martie 1884„ 
.România a des,fiinţat diJwa obi:şnuită la Turci-, ce.rând· plată ln 
bani pentru cei dint 1 5 an.i câte 2 f.ei de I fia.; iar J)entru ur.
mătorU 15 ani ,câte 3 let. Fi,ecare famihe a fo:st împroprietărita~ 
d,ându-1-s-e cel puţin JO ha, Unii puteau lua tn arendă până la 
100 htţ. D'Upă 25 sau :30 ~ni devenîa proprietarul m1oşi:eL Cq 
timpul _ ,spa.rindu-~,e populaţia, _ ,c,ondi'ţHle· ,de viată s' au înă.sprit 
Azi cultura e m1ai mult 1ext1ensivă~- Ţăranii au p1lqguri de- fier dar 
nu. iltr-ă adânc, nu îngraşă pă·m.,intul şi pu cunosc sistemul ·5eh1m·
bului plantelor d~ cultură, ceeace ,e foarte 1mportan·t în agriţul
turâ Se cultivă. apJoape exclusiv: gt'âll\, porumb, orz şi o:v'ă\l, 
uneon şi rapjţă, >in şi c.ânepă; _mai r.ar cartofi şi secară„ 

Creşterea animalelor e mai îngrijită. Se ţin cai mulţi şi fru
moşi.. Nu sunt rar.e nici turmele de ciâte _1000-2000 d.e 01„ Ase;.. 
menea viţei, rarnători şi pa:serî„ Industria, lapte.I ui a fost rnu.lt 
tnnp ·înapoiată„ Autorul român Zahana Zeciu într'o lu~rare nem
ţească asupra econQmiei ru:ral 1e din D(.ibrogea în sec·olul al 19-lea 
şi începu.tul celui de al 20-lea,1 tipărită la L,eipz1g 1909, pag~. 49., 
spune că în 1~05 îtt,că nu exista în Dobro"g,ea n1c;.1 o maşină 
pe . tru industrializarea la,Ptelui ş1 albia erati 17 pu.tlne1un .. Astăzi 
sunt cu sutele şi cu miile. Meritul cel mare, în această privinţă, 
revine femeilor, ca.re au ştiut face din 1,apte un izvor nesecat d·e 
venituri. 

Industriile nu sant înibr-ăţişate decât în m,ăS"U ra ce sunt tre. , 
~uiq~,ioa~,e ,~gri_~u!tur1ei : .. fă1Jr,ări:1 pant,0ifări1e, pi,el~e ş1 dulgh~ri~ 
1n std m1,c. Od1n1oară temeu.1 1mbrăca pe toţ.1 ai casei. Astăzi 
apoape toţi se îm,bracă cu haine d,ela- o,raş„ Pretutindeni 'învinge 
fabnea. Hainei~, mai ales pantalonii bărbaţilor,. se fac din lână 
de ~asă, toair:să şi tQiorată albastru., ·Caracteristic pentru ~em
toaice e s,cutecul p ,e care îl trec de p.e umăr p 1e subsuolară, î110 ·""' 

dândtt ... ,I bi:ne la ca:pete, pentru a putea purta m.a.i uşor ·oopilul 
în brate. O fată, când se m,ăr1tă, trebue să aibă 6-10 bucăţi 
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de &cestea. Ete· sunt învă·rga"fe şi înflorite, dar nu se pot com
para cu al'e Româncelor care sunt ,cu mult mai ftum9ase. Ni,ci 
broderîile "frumoase 1c:il c:are Ro:mâncele şi chjar Bnlgă.roaicele 
Iş.i împodobesc c.ăm·eşîle nu se. g.ăse~c I_a NemţL Nici costumul 
N.em:ţoaicelo_r ~u are ,ceva deos.etdt ,RQchte neagră şi bluz ,ă de 
ob1c:eiu închisă~ Mar.a ma sau testemel ul din cap încă îl înoadă 
toate în acel~ş fel sub barb_ă. ln coloniile catoHc,e fet;ele şi ne„ 
·viestele poartă Ia piept cruci mari, aurit Portul bărbătesc (~a ..... 
trâni~ cu căciulă, ti.nerH cu. şapcă.,) la gât cu cravată, numită 
dup-ă ru$eşte „şarf'' şi ··CU cisme mari în picioare) e ceva .mai 
J€ara(;teri-stie, dar el amint,eşte. costum,ele rµseşti, nu p,e cele 
n:emţeştl. 

,,InstructiunUe p.entru în.fiinţare,~ şi .adm.inistra rea no-Hor co
loniJ ruseşti" din 1801 prevăd .în fiecare comună alegere·a ·câte 
un uf .Pir!mar, a c,â'te doi asi s tenti şi tot la c,âte- I O curţ,i a- unui 
decemvtf-

lndatori'rite primarului erau multip[e şi variate-. Et n'·are s.ă 
ingrijeas~ numai de binele pubHc, _ci şi de cel material şi mo
ral al coloniştilor . El vesteştij legile cele· nouă şi . îndeamnă pe 
oameni s,ă fie morali, drepţi, muncitori şi credincioşL EI .co-m
bate ._destr.abălarea1 risipa şi' beţia. El veghiază ca fiecare colo ... 
ni'st să ... şi ţină curate şr îngrijite·; casa, curtea, grajdiurHe ş,i gră;., 
d1nile1 precum şi plantaţHle cu p·omi. El le arată folosu1 şi 
însemnătatea diferitelor meserii. El observ.ă. calităţile solului, face 
împ·ărţirile agricole ale d-iferitelor terenuri, .el cântrolează şi dă 
~fattitL El urmăreş,te pe oameni cu a tentie să nu lenevească nici. 
ra na„ Pt cotttravenienU îi pedepseşte cu corvezf (lucrări pubUee) 
şi cu a:tnende El se ~mesteca: şi în afacerile particulare ale ţo
cuftţ)rilor Alte pedepse mai obişnuite erau: ar,est, bătaie cu băţul 
şi Ie.gatul în. feate .. Aşa e ·notat despre unul, că a fost pedeps.it 
să llţzuiască cinei $f ori patrate~ fiind că nu avea ac(?periş bun 
la casă şi nu-şi fă.cuse gard la lcu.rte, nici n.'a plantat arbori. 
Aut,orftatea primarului era · indis,cutabiUL Un locuitor din 'J?ranzfeld 
a fo:st pedepsit cu 45 lovituri de băţ,. pentrucă a insultat pe 
primar, altul a fost ţinut infeare timp de I oră dîn , aceeaş cauză. 
Nu erau cruţate nh:i femeile. O femeie a fost pedepsită cu 50 
lovituri d.e băţ p,entru furt 

Aceste in:strucţiun_i ş;i regulamente. sunt însemnate, fîindc;:ă, 
îrt parte„ ele se mai apiieă şi astăzi "în satele Dobro:gene'ţ Turcii 
nu-şi băteau de I oe ca pul' cu admî nîs fratia şi viaţa interi oară a 
satelor. 

Cu trece.rea Dobrogei în stăpânirea românească se :sc.bimbă~ 
însă, şi administraţia, conform regulamentului pentru administraţia 
inferioată a comunelor rurale~ introdus în 1884. RţguEamenhd 
c<J'n·tine dispozitii relativ la siguranţa publieă şi -îndatorirea ce-
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ţ,ăţ~niJor de a sfrijjni p,e rât1d, rel ,tiv Ja înfrumusetare,a cqmune„ 
lor~ dând ln acest scop pr1mărjef dreptei de . a fix.a hJcnJ şi felul 
clă·dtnlor, mat departe relativ la transporturi Ş:1 an,garare în 1n
ter,es public. . dată cu pri matul român a dis păru f S:au cel pu
ţin s"au„ redus esenţial drept;1:rîle şi prerog'~·ti:\r~fe prim~:ruluigefman. 
Totu:ş tn unele oomuae da1.qq,eşte încă 1nstdult1a 'fJFimaruh:a ger .... 
m21n (der Scbu!ze) deosebit de cel român, recunoscut ofieia1'.. 
Dova~ e . şi Procetiul vertial al comunităţii catolice din Cara
murat clela 1910~ intitulat "]mputernic1t1e" şt public ,t i.n întregime 
de d„ P .. 'Traeger t. ,cit„ pag. 157 şi urm . . C.omunîtafea arat! un 
puternh: simt de şo.ril'a.rîţafe · când preved'e tţu :na.mai eliminarea. 
tlin s·ânul ei a me.mbrilor reca.lcîtranţi, ci şi alte pedep·s .mai, 
grave .: d·e exem,p111, să. nu i-se dea unui a,semenea membru nici 
păşune, ·nici pământ în arendă· ş,~ a. 

şcoală," biser~că, vi ,aţă s,uflete.asoă,, moravuri ş,i ob.iceiur, .. 

Când au plecat colon1°ştii g.ermani ln. Rusia,1 1eJ av,eau şcoale 
bine organizate di~ timpul' .1 af · Frederic cel Mar,e, Dragostea de 
şcua.lă şi de învăţătur~ au dus,..o cu ·.~ şi în Rusi.a., Nici o colo
·nie nq 'S-e ,·1nte·meia fără ca să aibă ş_i o ş.co~l.i\~ 

Dragostea a,ceasta de 1nvăţătură au adus~o cu ei şi în 
D0brog1ea. Din î.nsem·nar1ea lui Mahncowslcy dela 1863 ştim că 
in:văţătoru1 evangelic din Atmage.a era plătit c·u câte 2 ma·surî 
(l măsură ::: fO ocale) de grâu· ş.i cu câte 3 piasfrî de fiecare 
copfl ; cam tot aşa era plătit şi cel din Cataloi„ Când colondle 
prosperau, ele 'îşi adru,eau învăţători' din ·Rusia„ din Ardea.I,, din 
Şvitera, sau chiar dtn Oerm~nia. Şi aceştia ·erau plătiti ,cu pro
duse .nat.urale. Astfel Loui~ Horn din Atm·agea prim:ia, pe lâ.ngă 

1 o leafă în numerc;1r de 200 l1ei, şi 2 m,ăsuri d-e ,grllu„ 2 de . car .... 
tofi, *: oca de unt, * oca d~ slăninâ ş,î pj,mânt pentru sămlnătură 
de 5 măsn-ri şi 3 cărături ,. De altfel nef·ăeându-s1e regulat şcoală, 
ce s·e rnva.ta iarna., s,e 1dta vara.. · 

In 1,884 începe invătămâ,ntal românesc. EI n.u s a 1ntr:odus 
pre:bdindeni la aceeaş da. tă„ ln urma noueî legi, comune'le n,ici nu 
mai puteau întreţ'ine şi o şcoală nemtească deQsebită, pe lângă 
·cea româneas,că de stat. Chiar comune QJ.ari ş.i bogate, cum ,e 
Ca:ramurat, au r.ămas ani întregi fără învăţiăm-ânt german„ In pa
rohiile uatoHce preotul fac·e şf pe invtttător. In cele protestante 
sunt invătăfori' -s,peciafi .. . Parohiile ,eva.ngeHe·e nu dau ·certificat 
de confirmare nimănui, daC',ă nu c1ercetează cel puţin 2 ani şco.ata 
nemţească. $coala ce se face e des tnt de prirtuUv·ă· Nu .se. învaţă 
de,cât puţîn, cetit (s·cri$ şi ortografia aproape de .Io.c), istorioare 
din hîbUe ş1 ceva ,qatehism. Din această cauză, când v~r să ,scne 
eeva, ei co . 1fun<.ţă ·,şi: literele, încât' ţ greu să ~es.cîfrezi scrisul 
acestor tir.âni, aproape analfabeţi„ Singura şcoailă, bine orga.ni-
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zată, datorită Intre altele 1ondati 1ei Sofia Luth_er, e cea din . Co-n
stanta~ Aici s>a dat şi se dâ atenţi-a cuveniţă stud_iulu.1 · U!î)bei 
germ.ane~ Din 240 ore pe săptărnânt\:s 175 erau reserv$lte studiului 
acestei lîmbt ln 1·91 lŞ/6 erau în tqtal 207 1elevi, dintre cari 7 din 
Oermanlş, ~4 diri Austro .... Dngaria, 8· diQ Tqrcia,. 4 dfn Bulg~1ia," 
l Olandez, 1.2 din Grecia, 124 din Româniit şi - 27 fijră· cetăţenie 
recu.noscută. Această ;şcoală era sub-venţionată ş.ide „R_etehschul
fondsn cu .eâj,e 4000 m:ărci; iar ,(lin 1912·- ţu cât,e 4200 mărci pe an„ 

_ LjbertaJea religioag,ă. a fost respectată şi rn timpul Tu_rcilor 
şi · dup,ă aceea„ O recunoaşt~ şi art.. 3 din R'egulamentul de co
loniz4re· al Tun;iei.. C.omunităţHe evangelLce depind de· Co~ili:ul 
blsericesc supţriqit din Berlin. A~est ~onsiliu a trimis, m:ai in.tâ·iu 
un preut la t.858 în ·Attna1:gea şi în f.îHalele ei; C1ucur9va, Ca
talo1, Co·gealac, Tariverde şi Ottachioi. Consta·nţa atârna 'întâiu 
de Galaţl, pe armă ele Atma.gea. Pastor ev.angelic prof.l'riu are 
·numai din 1892~ De Constanta depind „ Cobad1n,, Cogeala~ Fae: ... 
rja, Mamuzlu şi Satighiol; apoi stat.lunile~ Alacap, Ho.roslar, 
Viile nou-i ş·i Sof.utar Confotm Regulamentului bis.ericesc din 1908, 
sunt parohli sau ·com·unităţi bisericeşti deplin organizate ş.i bi'."9 
serici s_au case de rugă.c1uni proprii şi simple staţiurd de pr,edică. 
Administraţia bisericească o are un comitet, în care sunt" câte 2 
reprezentantă din fiecare localitate~ Toate .aoes1e organi.zaţH sunt 
subordonate Consiliului biseric1esc superior· din Berlin, care are 
drepţul să revoce· pe pastor. Fiind m1ulte şi foarte . ri.sipfte ac)este 
colonii,. e:le sunt greu de administrat Din această pricină se 
lăţesc 5ectele„ ŞvabH erau predispuşi spr·e sectarism încă de 
acas:ă, dfn Gern1ania~ Această .-predispo .ziţie au păstrat ... o şi in 
Dobrogea. De aceea su't1t aici atăt de frecvente confrat:ern.ităţile 
religioase (Bruderschaften) al căror scop e aflarea ad~vărul ui 
r~Hgioş. _Mai: p~ri,culuşi . pen_tr~ pracea ,i ordinea p.~~licij ~u ~ost 
ş1 sunt baphş tu. Cuibul lor e Calalo1,. _up.de· astaz1 ~unt vi:eo 
2.00, pe lângă alţi 56 evangelici şi 60 ~confesionali sau .sălbatici", 
cari nu aparţ:in nici unei confesiuni religioase, Adventişti sau 
Sabatani sunt la Vide noui în ·Constanţa. şi în Sarigh10L Ei nu 
respectă nici săr~torHe mari ca P.aştde ŞÎ Rusahile-. 

- Col,oniBe catoHce au fost totd;eauna mai de timpuriu şi 
!111a!. b .. i-~e ing~jite_ ~. ecât celf:lalte. Iu!ce~ şi Mal~o~i ave.au preot 
1nca din l847. Caramurat· şi Cohha 1nca au pnmd curand. Sub 
r,~imul turees,c aces·t1e· pa:rohd atârnau de episcopul catolic din 
Nico.pole„ Din 1883 ele depind de arhiepiscopia de But:ureşti. 
Bis,enci frumnase :ş.1 trainice sunt în Tulcea, Maicoci, Caramurat1 

Colilia şi Mangeapunar. O capetă. e_ şi în Techirghiol La ca to
lici sunt foarte acliv-e şi: congrega.-ţiile Mariane 

Rehg1·oş1 cum sunt aceşti colon.işti germani„ e1 citesc cu 
m.are aten-tiu e c:uv,ântul lui Dumnezeu care e Sfânta Scriptură F 
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Lectura bibhei a imprimat un caracter de s.eriozitate gravă, de 
ngi:di.tate- chi"r, credine1oşilor ev-angelfc1 mai cµ seamă, la cart 
se constată Ş;i un &"l>i.nt z~l.obc. E1. . opresc· dan.sul, d1spi etuesc 
cantec -:le J)Q:pula:re h1meth pe care le nu,m·1esc ştr . 'ngăre.ştt sau 
de s.tradă (S,chehnen- oder Oas~enlfedet). Jocul n1ocen t d·e-a min
gefl îl c,onsideTă necreştinesc Nu admit nic.1 c1oc-n"irea de păhare 
c·u vin : .,.sa ai noroc ! '' Nici cârciume nu des.chid. Lipsesc şJ 
soci-eUiţile d1stra-chve ş1 cele . sportiv1e·. ln as,emenea cond1ţ1urii 
cnminalitatea. e. disparentă, 'fire$h! 

Lp catoHci -e o conceptle mai :senină ş1, ca. urmare, se gă
sesc ş1 mora.vurî mai om1en.-eşt1. Ei adrnit dansul ea.re :se iace P· 
ând la casa fiecărei: fete~ Flăcăii încă vi'n pe rând cu a.rmoniea. 
şi cantă„ 

ln urma civd1z.aţi-e.1. înaintate, multe ·obiceiuri populare au 
dispărut eu totul d-in Germania, dar se :păstrează încă fidl~I la. 
tiranii 1~in Dobrogea. De aceea. el1e_ meptă toat.ă ah:n"ţ1ttn~, ca 
un patnmon1u pop~lar vec)uu~ La Crăc1un1 de exernplu, 1n co-
rn uneie germane catolice, fete îmbrăcate în alb i.es cu Sf.. Iosif 
ş; 1 cu un fnăgar (do1 băeţi travestiţ.i astfel), ş1„ intrând id1·n cas.ă 
în casfi„ aduc daruri cuphlor.. Cu ele vine ş1 un Beelzebut pentru 
a speria pe co:pîîî răi. Acest obiceiu d·e a colind.a cu un măgar 
e de or'igine din .Alsacia. (Vezi.: Bruno :Stehl 1e, Volkstiilnllche· 
Feste, S1tten und Oeb:râuche 1m Ersass, i:n Jahrbuch ftir .Oesch1chte, 
Spra-cbe und L1te:ratur Elsa-ss-Lothnogen:s~ 10)1 218). ln Man:gea ... , 
~un.ar pruncul Isus,.· La Crăciun, e purtat de o fetiţă însoţită de 
a ta, ,care poartă un cap de bou şi de unele c~re ad11.c cor,oană. 
şL sabie în mână .. Intrând în casă ele cântă ; 

.AHe Jahre w1e-der 
Komm t das .. Chrh,tus,klnd 
Aui d .fe Erde .niedet, 
Wo w·ir l<inder s1i-nd_;, 

l<ie hrl mit sein:em .Seg.e.n 
Ein. in jedes Ha.us, 
O~ht auf aUe.n Weg.en 
MU uns ein u nd ans~ 

Tret' re în„ tret1' re-i·n 
Du friommier Christ 
Oott volfer On adie· 
V,o,n dem Ubeil sage. 

Von dem liebsten Jesutein 
Der Stern w-ird s,ch heben 
Zu ·dir Jiung-frau re:in 

ln toţi a!li 1 vi ne . 
prunicu l J sus 
jos pe păni§nt,, 
UJ1de suntem. noi-~ .copiii. 

Intri to fiecare casă 
cu b i.r1ecuvâritarea sa, 
merge· pe toate căU.e 
şi ne 1nsoţeşte. 

Intră.; jntti, 
e.it:lavioside creştin 
Dumne2:eu plin de mila 
să ne m·ântuie de rău 

De1la prea iubitul Isus 
,steau:a se va ridica 
]a tine, prea cu ratâ 1·e·cioara. 

După cântare întreab ·ă pruncyl Isus, da~ă copi.ii din .ca.să 
.asc.uJtă .de p,ărîn-ti, apoi le dă. daruri. La eşirea din ·Casă se cântă : 
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Jetzt legen wir ..alle dre Hănde 
aufs Blatt 

'Und sagen e.uch alle eine schon' 
gute Nacht 

O Jesulein siiss, O Jesulein siiss 
Oelobt se! Jesus Christus. 

Acum pur'!em. toţi mânile pe foaie 

Şi vă urăm tuturora. o frumoasă 
noapte bună 

O, dulce lsuse, o, dulce lsuse, 
Lăudat fie Isus Hristos. 

Anul nou e sărbătorit de flă.căi cu un colind şi urări de 
bine, apoi cu 1mpuşeături şi sunete de treascuri. Fiind oprite 'în 
timpul din urmă împuşcăturile, se pocneşte din biciu. In Alsacia 
·încă se colindă şi se urează la fel. Prin aceste pocnete şi im
puşcături se crede că e alungat necuratul din sat. 

In parohiile catolice din Joia şi până în Sân1băta mare 
.înainte de Paşti amuţesc toate clopotele:. 

:Nach· Mitten der heiligen \.Voche La mijlocul săptămânii sfinte 
Zîehen alle Glocken nach Rom, Pleacă toate clopotele la Roma, 
Vom Glocklein der Waldkapelle Dela clopo,ţelul ca·pelei din pădure 

, Bis zur Riesengl.ocke im D91~. Până la clopotul uriaş al catedralei. 
r.• 

In acest timp sacru, signalul se dă cu o scârţăitoare. Ip 
·vineria mare,- îp aceleaşi parohii . catolice doi flăcăi înarmaţi, 
f.nsoţiţi de un conducător, ţin paza mormâatului Domnului, iar 
;la Rusalii plantează annindeni (Maibaum) şi d~nsează veseli. 

La cununie, prietenii mirelui cântă în Caramurat şi Man
geapunar această oraţie de nuntă : 

" ·Schones Schătzlein, schones 
Schătzlein, 

:.Ei, was hort man von dir? 
lch hab gehort, du willst heiraten, 
. Ach wie schwer făllt das mir. 

Heiraten, heiraten1 
Ist gar ein hartes Band. 
Kein Mensch ist auf Erden 
Der es auflosen kann. 

1Auflosen, auflosen, 
J{ann es Gott n ur allein, 
Den nehmen wit zum Zeugen, 
Dass er Helfer soll sein. 

Rote Ăpfel sind sauer, 
Qelbe Beeren sind stiss, 
Und ich hab' dich geliebet, 
Das weisst du gev,riss. 

Geliebet, geliebet, 
·was hab' ich davon? 
Mein Herz ist betriibet 
Das hab' ich zum Lohn 

h.nalele Dobrogei. 

Frumoasă comoară, frumoasă 
comoară, 

Ce se aude despre tine? 
Am auzit, că vrei să te căsătoreşti, 
O, ce greu îmi cade . 

Căsătoria, căsătoria 
):: o legătură aspră. 
Nu e nici un om pământean 
Să o poată desface. ,.. 

Să o desfacă, să o desfacă 
Nu poate qecât singur Dumnezeu, 
Pe care îl luăm de mărturie 
Ca să ne fie ajutor. 

• 

Merele roşii sunt acre, 
Boabele galbene sunt dulci 
Şi eu te-am iubit, 
O, ştii tu bin~. 

Iubire, iubire, 
Ce-am profitat? 
Inima mi-e , turţjure, 
Aceasta mi~e răsp}ata. 

4 
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Wen·n jch nnd mei;m Schâlzetein 
V o·n 1einandetgehen Jtfu.sseq., 
So miinen z.wei bafte Stein" 
Wa. &er laisen ·fliesen. 

Port !Jtţh1 er am Berget 
Schaut irautrg zuruck, 
Ef w.as hat er a.·elassen ' - -~ 
~s i"nt\sche GlUck 

Qac~ eu. Ji cam.oar! J!lea 
Treb uţ sa ne de·s»ar'{tm„ 
Ata. nci două piet,e ţlSP.re 
Tr,b,ue s,ă izvorască apă. 

t..c·ol,o ,tă pe munte 
Se .~ită. trist .,napo,,, 
Ei, şi-a părăsi.t -
Fe.ricir-ea sa pământească~ 

Dup,ă a-ele astă o rafie d,e n un'tă· urmează· câh!v a. detunături 
de iiufe~i 1Întecm.ai ca -la anMI nou. 

h1 parohhle ev~,ng-ehce invitafia la nuntă o. fac.e ~ un conAţar· 
(Hoehzcitsbi.tter), î.tnpâdQbit cu panglici pes.trife şi cu un bă'ţ. 
înfrumuseţa:t tot aşa .. );:I ln·oe:pe aşa. : 

lch kOmm.e herei„ngeschrHten, Eu vin mergând pe ios, 
Ha1t" ic,li ein Pferd1 kâm i~h geritten„ De-aş avea cal,, aş v.eni călare. 

Domnişoa.rele· de oaoare (dje Btautmădels) p.oartă coroane„ 
de flori pe capi, iar pe sp-ate numeroase- panglici. Cavalerii de 
onoare (di.a B·raut1ungen) au flori şi ·panglici Ja :pălărie. 

Mo.mentul cel mai. dramatic a.I cunun·iei ·este când mam& 
său :nănaşa mi:res.e.i îi ia coroana de flori" de pe cap, :si1;1bolul 
·v1 tginiltă.-,. tii. Alnnci. ·. î~ tn:aga ţt. si.stenţă cântă 11·rm'ătorul cân.tec de
despă t1re de: pă :-1nt1 ş1 de iebe : 

s•ist .mir au.f de:r W·ett nii.chf.s· Ueber 
Al.s m ein StUbcihen wo: 1Cb liln. 
tlenn 1eJs. wohnt thm ,gegenuber 
Bine s.o saho1.nie r,t,-,cbQarin,. 

Spie,iet auf, ihr Masîkanienf 
'Şt>ielet anf e·an Lied so lant, 
benn i c·h seb/ vor Angen stehe::.:1 
Bine :10 se.bone„ 2atte Brau.t. 

·u111ă aer Bră.tiUgam. s:teht dan1ebe n . 
Und LSt m.i1 gnldenem Ban d ge.ziert 
Und dem. Vate-r wafs ein Leben 
Weil. er 10 scho,n war a.nsstolziert 

Und die M:utter bd si'Cb kriinken 11 

Krânken tuf sie sich so sehT1 

W1eil sle d,as, Kind so stihwer erzogen., 
Z:art an nuer Herzens,brnst.,. · · 

Und der Vaier tut sie iroste.n, 
Trosten tut er 1le soi setu·,. 
llann wird GoU sei,nen Segen ge··ben 
W,enn ma.n ih.n i:ecbi bîtten tut, 

Nu mi.-e n·imiic mai drag pe lume 
DecM od·afa un âe sani 
Pe~tru!c~ ·1,0 c_u·eşte ta(ă . în ta'tă 
O vec,na, a,tât de fiuntoasa. 

Câ.-nrtatii, l·ăt11ar i , 
Cântaţi cu tăr11e un cântec:, 
Pentru·c,ă vfi:ct Jnainiea (l)Cbflo,r 
O fra.moa:să, ~ingaş:ă mfreasă. 

Şi mirele stă lângă. ea 
Ş~ y impod1obH ~~ legitnră. d1e aur 
.ş, iaf ul se bucura 
Pentruc ă a f:ost împodobii aşa frumos. 

Şi mam,a .se: sup;ătă 
Se smpără· foarte m.1tiU, 
Pţntruc ă 1e1a a. cre,siout copU:ul 
Gingaş Ia s.ân.ul 1e, îubUor·. 

Şi tafăl ? m.ân,giie,, 
19 mâng.aie foarte mu\t 
Otutu.11ezeu tşt va d.a bin,e1cuvântar.ea 
Dacă v:a fi' bine rugat · 

Cântecul acesta se aude ra fel ·ş1. în parobiUe· catoJice. [l')f 
aeest.,ea în:să se mai adaogă ş :i an cântec,. precum utm·e ·ază:. 
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Merkt au.t,. ihr Christen was ich euch 
erklăt' 

M;erkt aut ntH F-iţiss : ·wo. kQ.mm,t dţr 
Bhestand het? 

Den 5hestand hat kein Mensth 
erdie:bt-' 

Qott selbe.r hat lhnt etngericbt• -
'Im Parad.i,es, i.m. Paril.dies. 

. Als. 1(3,oit den Adam ersch,aiffe.n ·11at., 
Gab er hm et,n, a uf das.s 1er schlief 
Er nahm elrie R:ipp' QU:s Adams Leih 
U-pd bîh1et 1datall:s â.iit Bva., aei:n· w ·e_ib 
Setat em dfe Eh', setzt ein die Eb't· 

Det Bhestand ist ein fester· Schlu-ss 
Und mijcht aucn viei Verdrussot 
Man m,lsi ~:fc:h. geben geduldig arein 
Muss denken • Ea muss· gelitten :sei,n,.. 
So laii1g Gott wt:11, se lang Gott wUL 

lnsemnatî-vil.1 cre:ştmi·, ce v.ă spun,, 

lnsemnaţf ... vf·a~ und·e vîne căs!hnia? 

Cfis·ătoria n'a. isc,odH~o un om,, 

Pumuezeu tnsuşi a rânctuit~o 
ln paraclis) in p.~radiş • 

CA.nd Dumnez~u a creat pe Adam 
U făcu. să adoarmă, 
I-ia ·luat ·o co.a.stă d[n trup. 
Şi aidi din e~ l}e Ev a., ş.oţia lui-,, 
lotemei-e căsătioiria., întemeie căsăt"o ria. 
Căsltoria e o legături str.ânsă 
S.i ·· p.d,cin. u1eşte. i m . . u. ilt. i\ su:P~ram.J~\ 
Tretn1,e saport.ati eu răbdare 
Treb ue să ougeti „ E r,evo i:e să sufe.rim 
Cât vrea Dtnnne·zeu, c:ţt vrea 

.- Dumnezeu .. 

Oer Bflestand. ·ist eîri festes. Band, Cisltoda e o legătură: tare 
. u.ss. g·elbunden sein darch Pnesters Trebue legată de m.âna preotu.lut 

Ha.n·ct 
Und niemand darf sich ·waijen dram: Si ni:m,eni n,atevoie s~ se atingi. de ea 
D~r dieses Ban_â aufl6sen _koon· Cine, poate de$f~e a,ceastlt ~egătură9 
D;er· Tod .aUein, der Tod. allein:. Moartiea, singură, moartea singură . 

. După ce .i sJa luat :coroana, mireasa părăseşte sala de 
dans. şi îapăd.ă 'haina cea albă d 1e· până atunci, apoi în altă haină 
ea. se lntoarce ş.i dans.ează ·mai departe· .. Obiceiurile şi cântecele 
acestea sunt şi în Oberpifalz. Eva_ngelicH, în deosebire de cato· ... 
lrci,1 cân.tă şi Ja ocazJuni de a.cestea mai mult numai: cântece 
religioase. 

Dup·ă înmormântări s.e fac pomen.t. B vechiul „ Tot1enopfer'·' 
ge-rmanic, împotriva căruia zădarni·c a luptat biseric·a cr1eştinâ şi 
a.utorităfil ,e Statulut . · 

Sunt şi multe supers.t1ţ-ii. 
De exemplu t ctedrnta în vrăji şi în farmece,. d,e·scântarea 

bolilo·r,1 s.tr.igoil ş a& Dacă un ,copil are cârcei sau convulsiuni, 
atunci se arde o~ bucătică de panglică. dela nunt-ă şi cenuşa 
ac·eea, amestecată cu apă, i se dă copilului s'·o bea. - - La tuber
culos!, bolnavul trebut să se scoale în·tr'o Vinere in tAcere1, să 
s,e· ducă. după uşă, să rid'i.1c _· brate·le sus spre colţurne casei şi, 
balan&ându-1,e încoace şi încolo, să strige : 
D1er Zimmermann hat;·s Maass verloreo 
Un1dl ich aucbt 
Der Zimm,erman.n wiU;,s. M.ass wiede:r 

haben 
U,nd i:cb auch 
Got_tvatil:t, CiQtts~hn, .Goftbeiliger 1Geist1 

Dulgherul a perdut măsura 
Si eu. asemenea. 
Dulghe,tul vrea sfi aibă iarlş 

mă:sura 
Şi 1eu as,emenea. 
Oum ne.zeu. tatăl,. D umn1eze ll 

flul,. Dum nezen-O uhul Sfânt 

www.ziuaconstanta.ro 



-52-

Da 4 această invocaţiune nu foloseşte întâ:i:a da tă.1 ea trebue 
să se repete în tre.l Vineri dugă olalti„ 

lmpotriva frigurilor,, Joi seara se leagă o lăgătu.ră alba pe 
corpul bolnavului. Vineri a:ceasta_ legătură se 1a şi s,e aşează pe 
un pom, re~itându-s.e ~ 

Guten Mo1gen Pfla um en.ba:um. 
Jch gtaim• ilir. . ./ 
Sîebe11und iebz1g·er.te: Fieb,;r plagt mrr1 

D·er etsţe V_ogel" w~ a!Jf d:fch tftt, 
Der me1n Fie.ber mit sJ .ch ntt 
Ooth1ater, Gottsohn u~ s. w. 

Bună dimineata, prunul,e,_ · 
Eu am cr dinţă im tine 
Frig1tu1 de 77 de feluri mă clunue 
lntâia pasete ce se â'şe .azi pe fine. 
Să d µc.ă frigu.rii e mele eu sh1e 
Dum nezu ta.t.ăl" fiu { ş. a. m ~ l1 

Obiceiul există ,şj n Germania la Svabi. 
Impotriva pecinginei se rostesc versuri sacramentale ca 

acestea· 

Heute ist Sonnabendst alfer J'l}den 
Sabattag 

Kein SchweÎnefleîs.ch essen s.îe nîcht„ 
Kein Bein brechen sie nich.t 

Asă-zi Sâ"mhatl, şabas t tuturor 
Evreilor 

Ei nu - mănâncă came de porc 
Ei nu. rup nic1 u11 os„ 

Dacă co~iii sunt răl şi p.lâng mult, li duc 1n coteţul găinilor 
şi aic"t' îi ridică până ta cătuşii unde dorm găinele 

De:spr,e stngoi. se cred 1e ,c .ă. umblă noaptea ş1 apasă pieptu.I 
oamenilor~ împiedicându-l"e Fă. suflarea„ Unei fem1ei din Caramurat 
i-ar fi băut tot laptele din 'ţâţ.e. 

Potcorava,, aducătoare de noroc, caracteristi ,că în. pragul 
casei Românilor şi Nemţ.Hor din Getmania, la colonfştii din Do
brogea nu Se gă.s eş.te •. 

Cântece populare, .. 

Cântecul popular e de -cea mai mare însemn'ătate pentru 
vieaţa sufleteas.că. a unui neam. Câtă vrem·e exjstâ. U'n cântec po
pular1 există· şi un suflet, un izvor nesecat de acţiune şi de 
inţ;piratiune; iar câ~d a m.u.rit -,cânteculi lâncezeşte şi moare şi 
sufletµ.I. Sufletul unui ·neam,. îns.a, ~u e nuQJa"i prin,cipalul el,ement 
c.onstitu.tiv1 de vieaţă na·ţională ci şi l,eg,ătura cea mai tra1nicJ între 
fili aceluiaş _ne.am .. 'Sub acest r~p·ort, câate.cul e mai preţios decât 
graiu\ ·însuşi.. Sunt atâtea persoane. ln străinătate care vorbesc 
foarte b:1ne limoa noastră sau o al.tă lj'.m.bă şi totiiş sun.t cu 
1esăvârşire înstrăinate de noi, fiind-că nu ne cântă cântecele, 
n.u ne î-nţel ,eg durerile şi aspiratiiun1le noastre cele mai tainJce. 
Prin. urmar,e, criteriul ceJ mai sigur aI na~onalităţii răm·âne 
,c.ântecul Odată pierdut, n.imic nu---1 mai peat~ învia: n · ci ş.coala; 
nici as·ocia-ţiile muzicale şi corale, niei. un mijloc artificial. Are 
dlieptate, deci, poezia p.opulară românească atunci când ·stabi
leşte o I egătură a t.â t de s ttânsă între .cântec ş. i suflet : 
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Câ·ntă-mi, i'Qândro, căntţcul1 
Că mi·e drifg ca sufletul 

ln cazul concret, de care ne ocupăm, cântecul popular mai 
arie ş1 altă imp.ortanţ~. EJ arată nu nqma1 regiunea germană de 
unele au pfecat la început aceşti colonişti, -01 şi momente din 
t e utu1 to· de . tul de sbuciumiat Acest din urmă punet de vede.re 
a fost cu tetul negUJat de cercetătorii d'e până acum ai €ânte ... 
ului popular„ Domnul Paul Tiaeger- a descO"pe,rit cântecul ~ ,,Auf· 

ihr Jungen deutschen Brilder'~ (,,Sculati~ tineri fraţi germani ), 
,care nu se găseşt:e în. nici o culegere. de poezii populare germaoe .. 

Cântece]e popula.re nemteşfi din 'Dobrogea sunt 11ori . s·ătba
tioe,_ ~eing.rijite de nimeni. Nimeni n,a cules arii sau texţe din 
aceste e~ntece. Unele sunt v,echi,. ,cu rem,iniscenţe foarte arhaice„ 
din seco.lele 15 şi 16, ce nu se mai potrivesc cu împre,ju_r,ărHe 
vieţii actuale„ Din 95 cântece popu.ls.re ,t cunoscute de domnul 
P Tra1e:ger în Dobrogea, abia. 12 sunt de origine cuHă. . 'Dlţf şi 
între aceste 12 sunt unei~ ,ce nu se ,cunosc niei i"n 1German1a, 
mai a.Ies cante,ce patriobce de: Maler MiitJer; Schubart1 Pfef1et 
Grai Fr~~ L~op.old Stalb~rg, Joh4 Rud. Wys-s, Kaspar .Fnedrich 
Lossius, Fr. L~ Bi.fhr?enj Sa-mu~I Fr. Sant,er; Theodor Korner; 
Max von_ Schenkendorf. Lipsesc,, în ,schimb~ cântece din cele rnai 
,c -oscute astăzi de toată suflare,a ger-mană ca : Loreley de 
Hein,e, .ln eine~m kublen Grunde de Eichendorft Steh„ich in finstrer 

itternacht de H~ff, So leb denn ·wohl du stH1es Haus de 
,Raimu.nc\ - -Ultimii emigranti din Rusi.a au adus eu ei: aCântecul 
emigrantului« (Auswandererlied). de Sa uter şi ~Lacrlmrl, laerhui 
am vărsat"' (Trăn·en, Trănen. hab 1 i.ch vie' vergo sen) de Hofmann 
Yon Fatlers,feben. 

ln comunele eva,ngeli . e din Dobrogea, ca şi în general l,a 
protestanţi, există un spirit zelotic foarte ostil cântecelor p0pu ... 
lare pe care le numesc uştrengăreşti ~ şi '>de stradă". ln. cel'e 
catollce e un .spirit m,ai larg.,,. mai tolerant, ntai generos, în această 
pri,vinţă„ D. P. Traeger spune că, intrând în şcoala primară din 
Canrmurat şi întrebânfl pe copii ce atte cântece m~i cunosc în 
afară d,e c.ele învăţa.te în şcoalăi după un moment de răsgândire 
copiii au cântat cu tofii c.ântecul popular eratic: »E timpul să. 
ne culcam'~ fS 1st Zeit, ,s ist Zeit zum Schlafengehen),. lntio .comună 
evangeHca nu s.e poate închipui aşa ,ceva„ Caracterul arhaic al 
ac~stor cântece se ,observă,. atat în text, cât şi în melodie„ Tirnpul 
nu le.-a lustruit q.e loc .. ,M~JodiHe înseşi s1int monotone şi stri
dente Di.n cantecul melodic al Ruşilor şi Romanilor aceşti colo'
niş:ti n''ag înv-ăţ_at nimic, prectun recu11oaşte şi d-J P~ Traege1.·,. 
Su~t caracteristic,e refrenele şi strigătele ; t) Ei-ei, io-io, oho" şi 
a. I a care tin foarte mtdt 

După c.onţinut., cele m_ai ·multe cântece popula-re s,unt de 
dragoste. NoroeuJ şi nenorocul i'.n dragoste,, despâr_tire,a, părasirea, 
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dorul, durerea pentru moartea sau infidelitatea. persoanei iubite 
ş. a. sunt subiectele ace.stor cântece. Sunt -însă şi poeiii epice, 
cântece bătrâneşti, balade cu istorii de iubire, ale cava,lerilqr şi 
vânătorilor. Aşa e cântecul cavale.rU:lui Eduard şi al iubitei sale 
Ida~ pe care îI ref)roducem şi noi mai la vale, atât în origjnaiuI 
nemţesc, cât şi în traducere românească·. Apo,i: ,,Od.ată in frun
z-işul' întunecos al grădiqei" ~Eu stam pe un munte _înalt" (1ch 
stand auf hohent Berge), amintită şi de Geethe ca existentă în 
-Alsacia Ia 1771. E şi un cântec istoric din răsboiul de moşte
nire al Bavariei : ,,Impărate Iosif, mai vrei ?" (l{aiser Joseph, 
wiHst du noch .?) şi unul foarte recent, din răsboiuI din urmă, 
despre lupta dela Turtucaia lSchlacht bei Ttltraka-n),, pe care 
încă îl reproducem aici, deşi domnul P. Traeger se temea să-l 
publice pentru a nu cauza ceva rău, prin aceasta, eoioniştilor:. 
E de remarcat că riu există Ia aceşti Colonişti cântece de b.eţie 
(Trinklieder), fiind un popor foarte treaz şi cuminte. Şi aceasta 
încă dovedeşte cât preţ trebue sa punem pe vorbe ca: ,,a luat 
lule~ua neamţului". 

Analizând cântecele populare nemţeşti, în număr de 22, 
din Cogealae, Facria şi Mangeapunar, după conţinut (Q.::imeni., 
localit~i, împrejurări) şi după dialect, se coastată că toate sunt 
din Germania de Sud şi, anume din· Pfalz, unde se găsesc 20 
dia ele; în Hessen 18; în Şvabi a 14 .; în Alsacia 6. Din aceste 
22 cântece abia 9 se găsesc şi în provinciile Germaniei de Nord. 
Iată cum confirmă cercetările linguistice şi folklorice rez·ultatele 
cercetărilor istorice. Coloniştii Catolici din Dobrogea su,ţit Qri
ginari din Pfalz şi anume din împrejurimile Heidelberg-ulu,iJ adică 
din Pf aiz-uI de Baden şi Rhein. Pe lângă 5e cântece populare 
culesţ personal de d-I P. Traeger, D-sa a întrebuinţat şi cule
gerea de 39 cântece lumeşti, f~cute în 1~15 ele Arthur Byhan 
Ia aceşti colonişti germani din Dobrogea. 

Din cele mai multe reţinem aici unnătoarele : • 

Rltter Eduard. 
Einst i n G~rtens dunklem Laqbe 
Sassen treu zwei Hand in Hand, 
Ritter Eduard neben der Ida 
Scblossen treu ein festes Band. 

Ida weinte, Eduard tri:ist sie .. 
Ida lasst das Weinen sein 

cavalerul Edttard. 
Odată în întunecosu! frunziş al grădinei 
Sedeau doi inşi mână în mâ:nă: 
Ca,valerul Eduard lângă Ida 
Legă eu credinţă o legătură strânsă . 

• 

,, Wenn dieRosen wieder bliihen, 
Werd' ich wieder bei dir sein." 

Ida plângea, E.duard o mângăie. 
Ida încetează a mai I,llâ'nge. 
,,Când iarăş vor·înflori trandifirîi, 
Voiu fi din nou la tine." 

Und er zog bei Mondes Schimmer 
ln die Schlacht fiits Vaterland 
Und gedacht~ oft an. Ida, 
Wenn der M9nd am Himmel stand. 

$î el plecă la lumina lllnei 
fn răsboiu pentru patrie 
Si se gândia deseori la Ida, 
Când luna se înălţa pe ceriu. 
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Als ein Jahr, ein jc)hr verflossen 
Und die erste KnosAe brach, 
Kommt d.er Ritter in den Garten 
Wo zul'etzt er Ida sah 

Dupăce tr:ecu, trecu un an 
Şi crăpă cel diritâiu mugur, 
\lirte cavalerul în grădină, 
Unde văzu mai pe urmă pe Ida 

'Was erblickte er v.on feţne? 
Einen grossen Hîigel stehn, 
·Und auf Marmor stand geschrieben 
. .,.Oben wirst mich wieder sehn." 

Ce văzu de departe ? 
Ridicându-se o movilă mare 
· şi pe marmoră era scris: 
.. s·us tu mă vei revedea." 

Apoi se duse, la mănăsţire, 
Lepădă coif şi s-cuturi 

Darauf zog er in das Kloste,r 
Legte Helm und Pausen ab 
Und gedachte oft. an Ida 
Wenn der Mond am Himmel stand. 

Şi cugeta deseori la Ida, 
Când luna se înălţa pe ceriu. 

Treubruch · 

Du Tor, du brichst den Schwur 
der Treue 

Du liebest mich schon lange Zeit 
nicht mehr 

Hab' nur Geduld, es trifft dich 
ein·st die Reue 

1Dann schlăgt dein Herz 'ion lauter 
Vorwiirf schwer. 

• 

ln der Bliite meiner schonsten 
Jahre 

Gab ich mich zum Opfer fiir dich hin . 
Ou raubest mir die Unschulâ samt 

der Tugend 
Spott und· Hass war hochstens mein 

·Gewinn. 

Die Liebe hast du mir geschworen 
Du nahmest Gott zum Zeugen fiir 

dich an 
Na, ist deine Liebe schon ganz 
· verloren? 
Und seht, wi.e sich der Mensch 

verăndern kann. 

lch w.ill nicht mehr mein Herz 
verschenken 

Weil ja die Liebe nioht mehr 
moglich ist. 

An dich will ich solange denken, 
Bis einst der Tod mein nasses 

Auge bricht. 

lnfidelit ate 

Nebun, tu cald jurământul credinţei 

Tu nu mă mai iubeşti de mult. 

Ai numai răbdare, te va ajunge 
căinţa 

Atunci .fi se va rupe inima de gi;eu
tatea remuşcărilor. 

ln floarea anilor mei celor mai 
frumoşi 

M'am oferit jertfă ţie. 
Tu mi-ai răpit nevinovăţia şi 

virtutea 
Batjocura şi ura mi-a fost, cel 

mult, răsplata 

Mi-ai jurat iubire, 
Ai chemat pe Dumnezeu mărturie 

Ei bine, &'a perdut cu totul iubirea 
· ta? 

Vedeţi cum se poate schimba omul. 

Eu nu vreau să-mi împart inima, 

Penttu·că iubire nu mai e cu putinţă. 

La tine vreau să cuget atâta, 
Până când moartea-mi va închide 

ochii plânşi. 

• * * 
Schlacht bei Tutrakan 

Wer ist bei Tutrakan ausge.rissen 
Und hat dle Munition weggeschmissen 
Wer ist bei Tutrakan durchgebrannt 
Und glei<::h bis nach Topraisar 

gerannt? 

Lupta dela Turtucaja 

Cine a tulit-o la fugă la Turtucaia 
Şi a asvârlit muniţia? 
Cirte a fost pârjolit la Turtucaia 
Fugind îndată până la Topraisar ? 
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Ja Qlie Romaner, ttl~ die Romăner~ 
J a di e Rom ăner mit Hurra ! 

Da, Român.fi da~ Românii 
l)a Romând cu strigite d,e ura 

N'.,icf la J"opraisar ·u e OJM'Jre, 
Pentrucă arhlei·ia, germană: bate 

. . . ir gro~itor 
Apo1 arăş se -~'hlamă plr19Hţ1 

·Şi -fug· îndată ptmt la Babadag_. 

Jn 7oJ)laisar gibis audt keinen Halt 
Weil i1ie deutsehe ArfiUşrie 

furcbleTlich tna lt 
Oann beisst s wiederu·m dnreb

gebra nt 
Und gteieh brs nach Babadag 

ge-rannt 
Ja. ~ie Romay1er; ja die Rorn.a.ner, Da; Românit, da, ijomâttii 
Ja die Ro!llâner mit Hurral Da R@m.âtni'cu ur,alel 

(Vez:f. ~B1lder aus duer Dobruâscha~ Constanţa t!it6 ....... f9t9 pag„ Hit.; 

TrUbsJnn- Mlhn1re 

Ist a n~s dunkel. ist aHes trube, Totul e întunecoa1 tei;,uJ e ttJstt 
Di'eweil mein St&.atz eh1e ancl1ere Pentrucă odorul meu iubeşte pe 

iebt altcine\1a 
lch -b.ah' geglaubt1, et _ liebet m,j,eh ·Eu am crezu't1 că, mă iubeşte pe m:1ne, 

· Aber nei'n„ aber nein~ er hasset mich. Dar nu„ dat ru1t el mii ur'dşte. 

{Vezi .. Patzl Traeger, o ,ie Deuts.chen iu dler l)ohrudseba. Stuttgtut t922-
Auslan c1 ah d H,eimat-V e:rl~g, pag, 20t, 2D2 şi 2'00) .. 

I L .. • :Z.f ''"f" ""' " J nc1°1e:18 te S I C c:ii .eVS f'eO L.I f08 f i1 „ • 
Colon1Ue germane din Dobrogea„ 1, recum am văzut„ att-_ 

început să se aş·eze pe la mijlocul v·eacului tr~cut. (lS:40) şi s1au 
aşezat definitiv pe la sfârşitul acefuia.şi veac (1891} .. Mtgraţiunlle 
dur~ază, dec:1, hm·p de 50 de ani. - Din intaia perioadă avem 
coloniile! Tuleea Malcorl Atmagea„ Cataloi ,şl Ciueurnva, .. Din 
a doua periodă sunt : Cngeala.c, Tarlverde, Facria, Garam1urat, 
ColiHa,, C-0nstanţa şi Cogealta. ln sf~it din a 1rei,a perioadâ 
ne-au răniast p-e lân,gă· coloniile mai · însemnate : Cobadin , şi 
Sarîghiol,. şi ·Câteva eletn,ente sporadice fa. :· Mangalia, Caracicula„ 
Osmancea„ Osmanf,acă .şi Viile nou1 la C9nstanţa. ·- Am văzut 
că ace12ti colonişti au . o bunăstare materială înfloritoarel se 
poresc :no.rnuU! sunt v iguroşl şt sănătoşi şi, rn multe privinte, 

ei iau înainte chiar etementutui ·c9nrlucător al provinciei Românilor 
Pop.or de ţărani, aceşti c-0]onişti au păstrat ~i păstrează rnai 
fidel chiar decât fraţii .l<Dr Germ',an1 din patria""mamă : mo1~avur1" 
obiceiuri, cântec.e şi cultură~ părţH,e: ,cele m·ai alese a.le patri-mo-
hiulu.i lor -s.frcămoşes ,c. 

In urmare, oricine poabe vedea1 c.a.t temelu trebue Să· pu
n~m pe ce,le mai muJte acuzat:iuni ce ne aduce domnu! Paul Trae:ger 
t.n cartea sa desi~re Nemtil din Oobroge.a, citată mai înainte din 
care ani reţinut 'Ş1 nat ccele mai mţdfe d?tte ŞÎ lnf<;>VtTI aţut:ni în 
lucrarea de f.aţă. De dragul ad.ev.ărului şei al dreptăţii, ţinem. să 
rectifică,m. anumite gFeşeli ~i să punem la punct anumite chestiuni.. 
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Astfel e fundal'.]1enta1 greşit D-s·a atunci când ia în nume 
de rău Statului nostru colonizarea de veteranl i ,de Mocani pe 
erenul rămas liber după cplqntzarea GerH1a,nilor.,. (Vezt cele scrise 

de o ... 5ca a pag 107 d,espri: Sar1ghi0l ş. a.} .. Da·că Statul nostru 
ar fi deposeda I şi alungat dlm ţara pe ooloniştii germanii cum 
a făeut guvernul p.rusac cu Polonii din Pose11, ar f1 avut, poate, 
cuvin4ul să p.rotestez-e~ Da-r câtă vreme Statul nostru lncearcă să 
se af.ir.me şi prin „opera a.ceasta de colonizare, Ilegal ş'i cinstit7. 

cine .poate să-i reproşeze ceva ? De aUfel se ştie din vechini_e : 
~Salus rei pubHcae sumtna lex eslo. tt 

. ot atât de gr.e.şit e D-sa, când vorbeşte despr,e te.ndi:11 tele 
s~tematJce d.e r manisare ale guver elor noastre (P~ _216). ln 
privinţ~ aeea.şta mai curând tte.bue să. fhn învinuiţi de indolenţă 
decât de intoleranţă. O. statistică recentă dovedeşte c~ în provinciile 
de curand alipite la sânul ţăfii ... mame numărul publicaţiilo-r peri
odice min . ritare ·este eu mult mai mare decat al celor ron1âne ·ştL 
T0t astfel este·J relat.iv, -şi numărul şcoalelor minoritare. în parti
cu ar ger ane~ Dacă guvernele . · oastre ar avea .tendinţe de ro
man·sare cu orice pteţ,, n'ar fi dat voie sa se organizeze, ani de 
a rândul, la SibHu şi în alţe centre, cursuri universitare germa,ne 
ctJ. pro·fesori aduşi de1a Berlin, L~ipzig, ş a. După încercările 
neizbutite ale ,altora (Unguri, Englezi şi de ce nu? Gern1an i} 
ten găsim că e tn util să mai experimentăm cu alchimia aceasta 
N'am luat„ deci-, şj nu vom 1 ua în a urne de rău compatrioţilor 
noştri germani, -când in fo.rm;ele cuvenite, · tşi tnanHestă senti-
mentel-f . lo naponaJe, fie că felicită pe Kaiser, fie că -contrîbue 
cu obolul lor pf!"ntru crucea roşie germană, sau pentru ali.e sc-opuri 
naţionale. Putea, deci, d~ P" T'rae-ger prea bine să publice listele 
de contribuir1e ale acestor concetăţeni ai noşh pentru crucea roşie 
germa·n-ă şi în răsbaîul d11n urmă)J fiind încredinţat că n,are să 
H se întâmple nici un rău co.ntribue-nţHor. Noi ştim că dragoste 
cu sila nu se poate. 

Mai nostim e D·sa şi unfi scl'iitori germani, cand vorbesc 
de persecuţii şi şicane din partea administtaţiei ron1aneşti 1 co-m
pusă în cea mai mare parte din functionari 1evacuati din Ba-
arabia după tratatul d·ela. BedinJ) oameni de nstrânsură" (iein 

wahres Gesindel, p. 101). Să nu uite d. T'raeger şi connaţion.aHi 
săi că ac.e·stă administraţie de strânsură a construit podul Regele 
Carol I peste 'Dunăre la· Cernavoda,, tă ea a moderrniz.at micul 
şi neînsemnatul port maritim K1ustendje î:n portul Constanţa de 
astăzi, cu sUozuri ş.i magazii uriaşe, de mărfuri'le cărora s'au 
bucurat f(:,iarte mult biruitorii germani i11 Septembre ]91 16, (.,d1e 
re·ichen und kostbaren Vorrăte dfeses riesenhaft.en Warenstapel
pJatzes". Vezi ,,Bi1der aus der Dobrudscba'' herausgegeben von 
der deutschen Etappen-Verwaltung in der Dobrudscha in eigene,m 
Velag, Constant.za 1918, P~ 330). Să nu uite· apoi d P Traeger 
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şi tovară:~il săi eă, dintre oamenii aceştia de ~strânsură"··~ s~a ales 
un Ioan Bănesc·u, învrednicit în calitatea. lui de revî:zer ş.colat 
-nu numai de prieteni.a QamenUor mari ai noştri, ci ~1 d.e aceea 
a . savantului . a.ntr,o.po.l~g ~Jevetian E.. Pi. '_tf.aţd. ~.espre .f"~.Pt~le Jui 

· prn~ar al Copsţaqtei _(P'rIJQ1~ne,. poştă,. caz1nop com'.;lln;a,l! b1ş.erH1! 
Aq_pirm1rea Ma1ce1 Domnulv.1, cartierul rom~nesc, t1n1a ferata 
Cons.tanţa· ... Mamai'a şi Po'rtut Constant,a) .- .' a putut t<linvîn-g,e ş1 d. 
Traegeri ori c,ât .fi"e gribit şi pr.eocupat de alte protHetne ar li 
fost, în ttmput petrecut la Const~·nta. . 

:Şi frindcă o.sa î·şi încheie ,cşrtea constatând situapa politică 
11efavora.bilă a aţe.stpr connaţionaU ,~1 s.ai .şi prngnes,ticând că 

• ~ .. ii ~ *' i- - . W"IIÎ'" V 

·_ e1 nia:1 multi v:or emigra -în Ame·n@a, noi pnem sit ratam ca 
de ,asta dată nu se adeveresc cuvintel,e D·sale~ Co.loniştii germani 
·din :Dobrogea nu se duc peste qcean, fiindcă se simt bine în 
ţariş·oara a.eeasta MuH hulitul Stat roman, cel c·u- adnti11istr.at1a 
atât de prăcătoasă, a p-ubHcat -- s'afle acea.sta şi d. P„ Traeget 
şi ·consotH - -Decr,etut-le.ge 4-236 din 6 Octombre 1919, pentru 
trimiterea coloru.ş.tilor austro.-angari- şi germani în drep-turile lor 
anterioare legUor e:xep·ţiouale rus-eşt~ în ,,.Monitorul Oficial~, 
Bu.cure.şti, No" 15 din 23: ApriUe 1922 • 

. Et nune gentes erudimini . ._ • 

ion Geo·rgescu 
Pto'fe·sor Ia. liceul •. Mir1cea eel :Bătrân• 

'Cortstaniţa. 

ooooog,aoooQ 
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FATA MOR·GrANA 
D in Re~ g·io păo 1 l a, M1esslnaî 
S~b !"~zele fer-bintl d~ soare,1 
Plutesc ,eastelur·i şi palate 
P'e va I uri le mii ş·clltoa -e, 
Ptt~.ştrJ dantefaţl, ogive, 
Acop_er 1lş!:,Jr l ş i terc3se 
Ră;sara, ,c:a dintrJo a ltă lum,e. 
0 1in fundu l ,mărH zgomotoase , 
Şi catedra te ş. l c1u1pol e 
.$tră I u ci'toa re de I u ml nă1 
Se pe rd ou frµnite.a lo·r tna ltă 
ln" ZiH1 '0a cerului se-n ină . 

Oa e de ... ajuns un nor s,ă treacă 

Cle-a ··cu rm e:zl ş u I peste ma ·riH11 

Ca tot ce„a p l ăsmu it, o cl i pă. 
Frântura razeilor de so~re 
Şi-ia coborât Fata Morgana 
ln lu mea ·•nch lpui r ,el nocistre 
Să se destrame-. ca o pânză[ 
D1n înălţi-m i le albastr"e i 
Iar pe strâ,mtoa rea fră mâniată 

De vantul ră·coro,5 i.:l l serH 
$ă treaca1 valuri le randuri1 

SRre lar,gu l nesfâ ş1t al m~rii , 

* 
V: i aţa .si!Jf l etul u i nostr.u, 
ln :sbuclumGta-i ~lergar·e,, 
Ar.e· ş i ,ea mtotdea unia 
Hal u.dnărl seducătoare: 

tns,etoşati de i d·~a I uri. 
l n1ru·ch i păm d in ţărnă îngerii. 
Şi :rn_g e:·r i I or l·e. dă mi v i a'l,ă, 
Şl dâm v1eţe i lor ~sfrâng,eri 
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De frurnuseţl neasem,~n e, 
De duioşie, de sirnţlre. ~
Ş 1-aptJ I i ublrn copllăreşte 
Nebuna noastră .-ncnlp.u I re. 

Dar. ci up â OLI m mi raJLm I f-ai nlc, 
Ca re pi uteşte pe-s 18: ma re, 
C:i.11 d razca nu• I mal 11 .a I neaz-! 
Se prăbuşeşte şi disp_ara -
Aşa nâl uc i Ie de-a ·el j piL 
Pe ca~e sufletul le chiamâ 
Din adâncim· mist ,rioasej 
Ce rllşte vlsuri se de tr',ama 
Şi îngeru 1rân'lilA ţâr~n:a. -
Pi: ca nd vi'aţa, sol l tară 
Rostog.oleş-te spre Nirv,na 
De·.zamâgl ea el amar-! • 

... 

An I ,pentru ce n 1avem putere,a 
sa ·reţi ne rn cristalizate, 
Ha I ud nă rl Ie superbe, 
Veden iile ador,ate. 
Şt s-ă eterni zăm .secunda 
ln C<;Jr'e sa inch eagă visu 111 

•• ~ 

Am .coborâ pe lu rLea asta 
Diti1 ce~ala ltă - Pa rad-isul. 
D,ir poata•qtqt n,oroc nu esh~, 
!ngădu lt de leg.ea F i re i., -
Poate n e•a r o bos I eh i,ar însăş i 

Monoton ja ferlc irei. 

tiOo . L• 0 o;:i 

N:l o§ooQ:;~ 
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ILUZIA 

Af.ară e noaple H 0 Pe geam luna p~·ne 

Pelrunde>n oJiae cu slaba-i lu.mlnă, ............. 

·:$t discul ei palid, lre,cand prtnlre 110,ori, 

Pe jo,s zu'1r!veş:~e dudBle labtourt 

Î e cere~ t a fa rit-tă.cere-, tri case, 

'$i frunlea-mi, gpeoae, pe mână se lase; -
'lar g.cn 1dul mâ fură, pribeag_ ul 11eu genJ1 

DPurnelut ce merge, z imbin~ şi plBngând .. 

T reesc din nou iară Vlala-lI-eile ~ 
o ve J mai rrum ga se ş' mai fer id~ei j 

Î ră ~sic şi via b:1 ce am ,cle lrie tl., 
Cu gândul,, lovare ş pr1 beag şi iu bJ 

. T tkere i .... De s-urlel iluzia pr,11de. . 
'Un zirnbel o naşle ; un ,~or o aprlnde, 
,LJ ' . ... il . I n vts o mereş· e ·- şt creşte n,ereu 

] huia sco m pe ,din suHel ul ftl eu. 

·O· .. li l . . .. I • . . ved ummoase ca raza de soare,. 

.Zglobie ca unrda pe val celeloare; 
Cu-aripi dia ţa ne ce ~lul~re \,cel, 
Uşoai1e ca gâ.ndut U$0111 , Je poe~ . 

.,$t n sboru-i cle ,d~şle, '"n su 1le de e~e1 

M ir1J Je casl-eluri, 1C\J lurnuri măre~<:!r 
G re dini nesf or$ilel co mii de cărări, 
-~ce lJale tn va lurl de-azur şi cenle r1. 
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El;«:) -_. UO, 

P .. I I .. li . 
PL8be-n6 scumpn1, tave,iş,i bună, 

D,e ... o clip! cu dcn$a lrce:'sc ~mpreuni 

O l X.· ,. J, r. 1 • 1r • 

,ungo vecie e srlnte Slm CtPl.1 

Pe-10 lu1m e Je visuri, ,Je J'ullci p eluciPL. 

. ., ... Dar ...... ia 1~"'Q, me l@si, uşoP se ,Je:'sp,ioJe, 
Air•l:p i J:ia~~ne s1;1re c_a.r i ,,Pl f;n linde. -
i i zboare,,~ ·se J·-uce, se, Jbce· mereu 

~lu.la Ştţjmp'i din şune ~ul m·eu. 

O ve,d mai J'epa,,~ - ş i bt m e1 J epaPle,,, ., 

ie p.ie1ptle... ~ A b{S;.., l J(; '.ea m ~ Jestrapte , 
un ru lg ce J isp ap.e ?n nem 8 Pg.anr-i-l,. 

LJ n son ce ş-e al! nge înc-e l,. l 1n iŞr~Î ·~ • .. • 

... . , . !1,er eu r,l-mâo singur •. ,. Pe geBm luna plină 
Pa. lrunde \, odee eu slaba·-i 1Qm lnre·, -
~ l ,discY l ei pa lid, ~re când p , inlre n outi, 

Pe joş 1 Zcugreveşle: ~1udtf~ labbiurL 

oo•oio~Ooooo"!l! 
Q1001:110:0~coo 
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OMUL ŞI MAFlrEA 
Trad~ din BAUCELAllRE 

Om Hber r totdeauna te -a l 1ndragit de· mare. 
1E proprra8ţi oglindă ,pusuu„j so li-tar~ . . 

Pe tine te cdntempl i aie'Vea în vâlltoare, 
Ş 1 ·sufletu-~ tntocn1al ca valu-i de amar. 

h1 sanul umbre i tale îţi place să te pierzi, 
S'o strâng1 cu drag în brijţe, cu ochiJ s"o desinierzi_. 
Ş l inima ta uită c9 .... 1 pr-adâ dlsper13r111 

La plânsetul să l batic, s~ş ietor al mă rii~ 

Sunteţi de o p.otrivă1 de - muţi ş i 'ntuneooţl,1 

'Om 1 n f m~i nu-ţi cunoaşte ·l m e nsa adâ n c·i n-1 e J 

O r mra1re l clne - şti e comorHe-ţi lntlme? 
Cu-atâta g.etoz1e ,secretu,! vi-l pă.straţi 

Şi totuşi) lată veacuri1 de când cu în~ttrjlre 
Ş1 făr,ă remu.ş.care şl mHă vă J ~pt.aţ1~ 

Atât · de m uit vă place eterna nlm tcire1 

·o 11 luptători deapururi I O I fraţi nerîmpă: caţ,t I 

c oeoc;ig'l)cio,o,ci, 
ccooo 0 OooorQ 

ar. Sălceanu 
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NEVERMORE 
Tr.ad du, P VER\..AINE 

AducePtle-âmt~~e1 ce voi' cu mtne '! Î oamna 

~ăcea s,ei sboare sluriul prln merul mocnl~ 

;l soaffi'le c
16 ra2ă ~iicula slPăpt:Hisese 

I n~ălbentlul cod~u de vâ,nlurl pus~LiL 

11ePgeam a$.ei de singtJrl, cu ochll în pămân L 
Mergeam lăcuht cLI părul şi gândurlle] n vânL 

Deoda~· asupPe,-ml ~chu d€ roc: şl-l ptronl: 

11Ce 2l ru mat rrumoiisa 1n vta~a la," şopk 
Cu gla,su-l ţp,aged, dulc~, sono I cellrJaL 
LJ n zâmbel plln de laLnă Pasp-unsul l l ... a Jal 
$t măria el cea albă l-o sil ru~al, s~los . 

. 
- Ah ! cele dlnliH roze" câll şunl de pa~f umale I 

$t ce plăcul răsună, ce dulce şt du los 

f 1 nlâ lu l 11Ja _,,, ce lese din buzele-a dora~e--

Ob :tie,l g:;i,oc 
:;i ;;,o gcQ OOG 
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O.OA.STA -DE 1RÂSĂ.RIT' A CONSTANŢEI 
Malurile de răsărit ale oraşului Constanta se surpă„ De 

m·ulte ori s'a dat alar1ha de locuîtorî:i păgubîţi în. avutul lor; 
pre~ s'a: făcut ecoul aieeslor plângeri motivate şî, în cele d_în 
f.!rmă, cbesthtnea a fost ridicată şi în Parl~m:ent~l tării.. De vre· ... o 
·2~30 ani Fnco-ace· o -stradă întreagă1_ cu clădirile ,ce o măr--
·~jne'3u, :s;~a n.ăru.ît pe râp1., O - alaLtă· lature a străzii oferă privirii 
as-peetul u_nor nune-.sau a unor clădiri, unele· destul de ftumoas 1e, 
,gata să se :n,ărue .ş.î ele în curând„ Oraşul se îngustează mereu 
din această parte, lăs·âttd sub râpi ·mormane de maluri dărâ-
.nate, ames,tecate cu moloz. de clădtrL Acolo unde ar trebui să 
se Intin.clă alei şi grădini ş1 vile, în genul c9-lţuluî ctîn ;spre. ca
zinou, care să încâ·nfe ochiul şi să trezeas.că admitatia celui ce 
pluteşte pe mare, ca şî mulţum·fre.a ceto·r ,ce vin să;...şi înv'iorete· 

.. sufletele într'un cadru frumos de natură, se ridică, dimpotrivăl 
f'uine şi maluri informe, cele .mai urâte, fără exagerare, de pe 
t-ot lîtor:alul ro_rnân.esc. 

Evident, această stare de lucruri nu ma1 poate dura 
Oameni ca .grije de . viitorul ş"i frumuseţea C.onstanţei au 

ridicat. problem.-a uOOIJ.;solidfirii malur.zlo,r" Inei înainte de războiul 
cel nnire· ; ba chiar s'a trec,ut şi la. reali.zarea eî de f~pt. Urmele· 
aceştei con_solîdări 5:e văd şi a,zî în digul de pîatrăc care, ~.colo 
unele a fost pus, nici pe departe nu -corespunde scopului pen
tru care a fost ridicat„ Maluri.le ;âu continuat s,ă se ~ârâme ş1 
·. raşul să ·se ruineze; 1.ar digul nici m,ăcar n"a înlesnit în dea
iuns .s.ecU:m1entarea mîcuh1f golf închis de eli pentru c,âştigaren 
de spatia mai targ acestuJ oraş strâmtorat. 

Pentru aceea, un s·tudiu mai atent. al râpelor mă, rîî, a na
-urd lor geologî.ce,1 a cîrculaliei ap,ei" subterane şi, în genere, a 
cauzelo·r care d.'ete-rm1 ină ·sarparea malurHor, se impune ca necesar~ 

<;:oasta de răsărit _ a Constan.ţei, de[a capătul de- S., al plăjH 
Marnaîa până la h.otel Carol* imită grosso modo ţărmul Dobrogei 
1ueddionale Ea înaintează. în Hn:îe aproape dreaptă dela Nord 
l~l S.udJ_ desen·ând o serie· de golfuri largi, puţin fi1trate în uscat, 

~cL1 plăJi folosite pentru băi şl un num-ăr de_ capuri stâncoase, 
, a:re marginesc aceste golfuri.. Cauza a:cestui contur de ţărm1 st,ă 

A uai1f:le Do'b.togei. 
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în adân,cim"ea sau . înălţime-a te.meHe1 de piatrăJl eare" se găse·sta·· 
la baza peninsulei oraşului, fata de nivelul mării. )\colo unde. 
s ratele mai rezistente ale calcarului sarmattt apar î.n tem,elle 
piesfe :nivel ul mării, val unie tş1· în·dephnesc ma.i cu gteu opera 
l-0r d,e abraziune, iar co·asta înajnteaz,ă fn ap.ă c,âte un cap
stâ,1.cos; p·e când !\Colo unde calcarul de tem,elie s'a aflat ~m,ai 
Jos, ,c.a ni.velUI m:ări!, abraziunea a sc-obit golfuri largi şi nisî.
p_9ase în materişlul ·sfărâmi,cias şi puţin rezis·tent al argilei' 
~~~~ . 

Prin urmare., co.as.ta de râsăi1t a Qns·tanjei pu se prezintă 
p,est,e tot la feL Ea se poate fmp_ăr~ in . două -s,ee~uni bine dis,
t.incte şi foarte ~aract,eriştice ~rin formele· ce le oferă prividi:: , 
ca şi prin agen.µ1 dilerît1 carij, le mudeleazit Şt anuthe ~ . 

1. D,e la hotel Carol până la biserica grecească predomb1ă 
h pul de ţărm stânco : . 

2. De . a biserica greceasc,ă p ,ână la plaja Mamaia avem 
tipul de tărm afgilos„ 

O analiză ina1: am·ănunfită a ,celor două tipuri oe va duce 
la concluzii diferite asupr~ form~lor, ;agenplo-r de m delare şi: 
~supra modulw de con:sohdare ,al malurilor eor,espunză.toare4 

L Ţărm1tl stânco mărgineşt,e spre râsărit tnai mult ca j1.1-
mătate din parfea :peninsulară ,a __ oraşului. Această peninsulă se 
intrnde uela -Cazinou până la „Orand H·otel" 11 lângă care sa şl 
deşgrop,at „poarta măcelarilor" din vechea cetate greco.romană 
Tom1s4 10raşul anbc, cel puţin ftt cupri"nsul zidurilor sale, ocupa 
numai a.ceastă parte de uscat.. Dup_ă obiceiul elin, colonJHe gre,
ce-şti, din nevo.ia sigµrant~i faţă de atacuri, s,e. ridica.u pe insule 
şi .pem.ns.ule, adecă·. în locun ma1 bine apăra te de„ natură. La 
Tomu;, MUes1enii an gă:s1 t act·uala p,eninsulă, ,cev:a mai largă pe 
atuno.1, însă nu cu mult Ea este. singura de pe tot HtoraJul ro
mânesc1 după Cana-era., u:nde usc.atul în.airtteaza mai adânc în 
mare. Exis1:enţa,şi pe:rsiste-nw.-ei se· datoreşte, precum :s'a S,pus, teme
li-ei sale de calcar sarmatic Ac,eastă rocă, mai rezistentă dec'.ât 
celeiaI1e roce .care formează . . subsolul oraşnhi.i Constanta şi, ît1. 
aceiaş timp, nd1cată cu cât1va metri p,este nivelul mâni, a ofent. 
o bună pavâz,ă împotriva valurilor, asi,gurând peninsula pentru 
nn thnp îndelungat.. . 

De aUă parte,, din săpăturile făcute în cu,pr1n:sul oraşului 
vech~u, ca şi din s,ecfiunea mţt]urUor, se ve,de bine- că aci,, pesi·e 
stânca sarmatică,. se· aşterne deadrep·tul loessul (lutul ,galben), 
sau, pe alocuri, ş· ·· pământui de ·l1mph1tură aruest,eca.t ca sfăr 
mlt-1:tri din clăd1ri rilaî. ve·ch1. Loessul însă, ,ca şi pământul de 
umplutui;ă, -sunt terenuri poroase, care lasă ca apa de infiltraţie 
să m·eargă la adânc1 până la st,âncă, ş,1 apoi: să se scurgă spre 
mare prinfr·,e crăpături„ car,e stră:bat roca sarmatică în toate sen-
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surile„ O,e altfel multă apă. de înfiltra.tle nîcî nu ,există în a:c;easti 
pa~te a oraşulu1i r,elativ bine pavată şi s.analitata şi nici efectele: 
eroziutui sau disol,ăriî subterane nu pot fi în ~mnate, m,ai al,es, 
ca şi faţa peni,nsuleî nu se- EÎ'dică, în partea de jos. l'a_ mai mult 
ele 6-7 m, . ., iar în partea de ,sus la mai mult de 11&---20 m. 
peste nivelul mării. Avantajul cel mare al ac-esteî, părti din oraş 
esi:e şi fap„tul tră„ între- stânca sarma.Mei şi stratul de pă·rnAnt de 
deasupra lipseşte argila ·unperm·ea.btla, ,care are î-nsu.şirea de 
a împfedic,a seurge·rea apei 1n -~adânc, sihnd-o în schim.b şă 
circule o-rizontaJ. şi să izvorască în maluri la o anumită înăl
ţime. In por.tlunea _ peninsulară a oraşului scurgeri subteran,e 
şi izvoa-re în maluri nu se- observă : nic.i în spre port şi nici 
:spre răsărit.. Temelia oraşului„ ,prin urm.are, e asigurată. 

Să cerc·etăm pe . ra.nd. d1feritel1e· puncte ate aces,tui ţărm •. 

I. Capul stâncos de. sub H<}telu/.Carol. IJigul bulevardului s a 
opri! aci„ aşţeptându ... ,i c:o~tfn„uarea către n<:r~- St~ncile sarm~tice 
arata o strabfu;B.;re ev1dt;nta şi o pronunţata 1nchnan~ spre larg„ 
Capetele lor lnăiţat1e sunt retezate de o :suprafaţă de a,brazîune 
.g,ână sub mica râpă de sub Hotel, care se arată a fi făcuta 
numai dtn pământ vethtu de umplutură .. Rezistenta acestei râpe11, 

de a.tâtea de~enii„ e semnificativă„ E·a ara tă că, acolo unde în 
faţa mării înfuriate stau ,stânci ·ce înaintează de,stul în larg, chiMr 
malurile alcătuite din rnaterîat mai puţin rezistent, au o viajă 
rnai lungă sub ,clima uscată a Con·t;;tantei„ Stratele de calea" se 
v-ăd în continuare· · şi sub mare~ p .ână la ,,.re-..o 40-50 m de la 
ţărm. Eie ies bine la iveală mai ales în orele când suflă brizele· 
sau vântul din spre uscat ş.l împing mare,a spre adânc„ ApJe
-earea lor aşa de pronunţată spre NE ne arată că aci avem de 
a face cu un ţărm tect-0.nic, cu o dislocare a uscatului,, cu 
i"ncovoiarea te,meHeî de piatră spre adân·c; de/ unde se poate 
ttage c·onciuzia că ţărmul mării 1n ac.eastă parte este foari 1e vechiu, 
ad,eca dela .originea !orm,ării bazi~u!ui actual al M~ Ne~re,. _ ş :1 că 
retragerea uscatului 1n fata puten1 de abraziune a valunlor a 
fost aci mai neîns·emnatiă. Peste această temelie de stânci s'ar 
putea creea jn viitor o pia tformă în genul celei ae Ia Cazinou, 
pes,te care să se ddîce o ,clădire m:aî impunătoare~ 

2„ Capătul r;J.e. su.d · alplăjU „Driduia•' Temelia de ph;ttră, înahă 
de vre ... o 2 m peste nnte?uJ măru~ apare d1solvată într'o gr,ămada 
de blocuri· enorme„ unele uşor rotunzite de· valuri, altele scobite 
în p·ărţHe lor ma.i moi şi toate izolate din vechea massă 1com
paciă prin acţiunea d:e desa.gregare- chimico-mecanică a m~rH. 
Clădirile înaint,eaz.ă până .lângă apă, unele cu mici grădini atar
nate ·ŞÎ apărate prin ziduri de consoUdar,e, cărora blocurile d.e 
stanei le oferă un pnm z.ăgaz de parg,ere a m.ărU pe furtună 
[niţiativa partic ·ulară a ariătat aci ce se poate face pentru con-
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:sol:id.area unor malun joase. cu temeit"a de ,piatră . peste .nivelul 
m-·rii, în scopul d.e a c;âştiga .spaţlu pentru clădiri„ Păc,at că şj 

1eeTi.nţ·ele estefiee n au fost pnute în seamă. ln cazul pr;elungirii 
bulevardului, de bună seamă că toate ace·st.e clădiri vor rămânea 
in .int· rior şi . alte · :clădiri vor oferi faţad.a cuvenită în spre mare~ 

3. C1aasto Şi. plaja de la băile 1,Dut!uia". Ea se desfăşură 
tn semi.cerc într-e două capuri stâncociţse •. Peste temelia de calcar, 
q.a.re se gă.seşte chia-r la niv,elul m~rîi, sau pqţîn m2'i deasupni, 
-·· din care jocul valurilor a ereeat un cordon. de· pietricele 
întins pe 1.ângă 1·ărmJ) S1e ridic-i o ,coastâ în pan:tâ, înaltă de 
aproâpe 10~-l 6 m, în întregime din l;aess şI ,, .mplutur;ăft . Ş'. 
('ixată ip p.art,e de vegeta·Jie s~lbatică .. , Surp.ări aci · nu se produ·c 
iar îrtaînt~rea! marii a- ajuns la termen.ul ei finaL .Din potrivă, 
marea sed.1m·entează ş1 creează .e mică plaje„ Insă în .. apa_ mi.eului 
goli apar stânci ·submarine, care arată că te~meHa de pia 'tră nu 
1e depa.rte de fata ·mării. Coa.sta .e uscată şi n.ieă·eri nu se ob
servă sciuigeri de ape subter~ne„ E· un mal des.tul de sănătos şi 
vechiu,, Aspectul său e:stetic: ·tnsă. Jas.ă tot.ul de dorit~. 

4. i\1all.fl rn_ăr.U d~ntte plaja, ,,Duduia·H şi briile .J.,Motft"h„ 
Aceeaşi temelie înaltă .ţie calcar sarmatic, ca:re apăr~ co_~sta ca 
an d\g, acelaş ~spect de 'biqlova11ţ rotunziţi de valuri şi ~e .. su~ 
r,afete ele a.braznine, aceeaş.1 înfăţ,1şare de de·zagrega:r,e cft,i,m1co

r:neca-n.ică a. .stâncilor şi,_ în .fine, aceeaşi coastă de loess1 cu 
pan~. fixată de ierburi şi tufe sălbatice .......... . semn a.e v1ec.hime şî 
r~la tivi 'Soliditate - întâres,e şi · mţ1i mult constatările anterioare. 
Totuş.i ruinHe şi crăp.ătu1ile zidurilor groase ne ara.tă. d„ ex. în 
dr~phtl unui: e"~P stâncos,, că fu~i-a valurilor pe· fu_rtună trebuie 
să producă trepidatiuni şi zgµduiri d1estul de puternice c.are11 al'ă~ 
tur:i de opera vremii şi negH]enţa oamenilor, să . .o.fer.e efecte ca 
cel_e ce se vă I la clădirile de deasupra a.c,estui cap s.tilncos. ln 
altă parte, un început de ,$urp.arie a m,(llului a .s1ht pe proprie
tari fa consolidarea sa prin z-.iduri modeste„ 

Orizontalitatea stratelor rocei sarmatice şi inăiţ'imea IQr dela 
nivelul m·ăriI, pe a.locuri p:ână la 5 m, ne arată un ~rm de dis
trugere care ·trebue s.ă se a-fle de,parte de· ţărmul primitiv„ Din 
tot htngul litoralului constănţean, a,ci probabil lucrează valurile 
mării cu m.EJi multă puter.e„ E.xpunerea . . sp,re vântur.ile domin.ante 
de NE şi înalntarea în mare a acestui ieap, dincolo de C?re se 
~rcueşte spre nord şi :se ~cobeşte î.n usoat o plaje întin :să, fa,ce 
ca valuri înajte -venite din larg- să izbească (lire-ct în acea.te 
stânci şi Să le roadă înt.r':un tempo mai grăbit ca .în alt·e pă,rţt 

5... ln. sfârşit, la capătul de nord al C1fJas.tei stâncoaise, stra ... 
te.l1e sarmaticului r.ămân încă peste .nivelul mării,. până sub bi
serica . gre.cească. A,ci :se :face contactul cu coasta argiloa·să, 
caract,erizaJă prin r.âpe verticale recente, în ,contrast cu pantele 
·mai domoale şi fixate de, vegetaţie ale coastei anterioare„ Sun~tem 
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în faţa a două tipuri de t~m marin: unul mai vechiu şi ma·i 
co11sol1dat de natura pr,in. pijnte Ş;i. vegetaţj.e, iar de oameni prin 
zido,,i ş1 an1d recent, cu .faleze -de luţ., ~go.l ,;ţşe şi y~rt1ca.le şi - .. -supu-s sur:paru. 

I n ~zu1Qat şi drept concluzie : . 
I)e la Hotel CaroJ _şl pân~ la biserica. grecească aven;i .o 

coastă. 1nai rezi.ste,ntă, c11 s,trate puiern:ice de stânci ce se _ridică 
~âliva .mef.ri peste niv,elu.l marii şi care oferă o bună- pav·ăză ora ... 
ş11lu.i în potrtva. atacului iutio1s al valuri.lor„ Opera de abrazi\)ne 
şi de dezagregate chimicQ~mecanică merge . destul de ln.cet. Ea 
estţ îa~_tinUă şi de ·blocuriJe izol.ate de ş.tânci ce se .află _ sub 
a~ atâj în dreptul capurilot, ţât .şi în dreptul pl _ăJilo1ţ. Furi~ 
vafuri-101, f~t~i,, produ~. trepjdaţîuo.i ş.i 'poate cauza c!1lparea 
~iduri1or .• Stratul de 1:oe·ss de pes,te ro-ca calcaro.-asă oferă ş,i ,el 
de-stulă. rezistentă agent1lo1r ·atmo&ferici, ·rnai ale·s c,a în s·pre mare 
Şţ termină -cu ·· pante ~a;· domoale, fixate prin vegetaţie şi) pe 
""'~ ,.. "d . P · b"ft · t I ·1· .. ,. . . I J ~· • cuocure,a„ prin z, . un„ ennea _, 1_1 a e.a _o,essn u1 şi a ea caru.~u1 ş.1 

lipsa (trgHei, împeimeabile nu. î:ngădu.e ape,Jor .subterane, formare.a 
de iz,voare· i:n coaste şi deci subminarea cl1ădirilor d.in acestă 
parte-., ln.i1:i3:t1va pattic1da,ră a arătat În bună. part,e ce _s,e poate 
taee pentru fixarea m'alurilor şi. pentru câştiga.rea de spaţiu. Opera 
vntorului se va reduce deci la crearea. unui dig şi la umplerea 
paţiului d.i,ntre dig· şi aci-uaJu.J _ ţărm,. spre a se · câştiga te·ren 

penfru continuarea b-uJ eva.rdul ui marii şi eventual p·tntru construite 
de v:ile. 

II. Coasta argiloasă. Acea:sta se întJnd·e de la biserica ~ 
ceastă p·ână. la plaja d-ela Mamaia şi se desfăşură în bnie a:.. 
~ro~p·e .·. dreaptăt _ c~ s·l~ahe arc·uirţ. largi in. n~ea:. Stânci nu apa_r 
deeat fo,arte ,ar 1n f.undul măru, c·.um ar b ua dreptul brulor 
11 Tataia",, sau mai spre. notd, În dreptul unui cap~ .Caracter.i:stica 
ei, de·la prîma vedete, o formeaz.ă. Inalurile dUo,r1ne, icu pereţi 
drep11 de J,oess În part~a superioară, ·cu o-terasă apleca.tă şi fo·ârtt 
accidentata pe la m1j1ocul -înăljimii şi cu râpe de . argilă tn partea 
inferioară, ·1ângă .api. M,ormane enornle de J pam,â,n.t năru'i t de 
sns şi amestecat cu stânci sau bulgări de cristale roşcate de 
gips, apoi .râ,pe care mu:ş.,eă adânc fal,ezel e de I ut, da o impresia 
ruin ei care . se des·ăvhşeşte ·sub ochii · noştri. Pe terasa mijlocie 
apar ochiuri mlăştinoase. şi, în bătaîa şoar,elui de dimineaţă, vezi 
şiroind firicele argintii de. apă de· sub pere1ii v,erticall de Jioess 
spre băltoacele d·e pe terasat. Jos, mar,ea se revarsă peste o 
plajă nisip,oasă mărgi.nită în ~uite pârli de u:n cordon. de galet·e 
r-otunzite,, ceea ce. arată, pe de ~ parte, ·,că marea aci :mai mult 
sedim1entează iar nu distruge„ iar de aUă. parte c;ă te.meHa de 
piatră, din 1care va.luri1e au creat cordonu] de pn;ind1,Ş, şe află 
eatn· la nivelul mării„ NIJ. marea este 1agental' principal ca:re dis-
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IJ~e aici. matur{le bdnstănţene. ·Ac/iun.ea ei asupra lfJr e indirecta „ 

ea nu iac~ de cât S1ă fărâ-mite~e şi să. .spele materialul ăruit de 
sus, sjă-1 iransforme,. prb1 bătaia valllfilor, în nisip şi mâl şi să-l 
tisip.ească în t~. J;nilţ.imea c9aste1, pân& .la ·4:0m peste niv;~lul 
mării, p;e un front de ,e-âţiva- chHometri, ne arată c.ă vechiul ţărm. 
trebuie să f'1 fost -departe d 1e eel actual, undeva în larg ;_ iar se
dnnentarea actuală :ş1 c.reea,rea de plăji nf.slpoase· arată c,a -0p,era 
de abraziune a măni aproape r/a terminat;t că mar.ea prin urmar1e 
nu mai înt=dnteată ca în trecut, ,el ţărmul ei aproap1e stagnea.ziă 
,a o fâşie îngustă., eă ln sfârşit suntem în fata unu~ jănn . aproape 
fixat.. Afirmaţia că 01raşul Con.stanţa este amenintat cu timpu.I. să 
devie-o insuti este o erezie. N~ marea este aceea car-e în mo
mentul d··e fată (;l.i~truge ro.alurU.eJ ci o c.a.uză cu totul d~-osebttă ... 
Marea astă2i joac-ă numa.i an rol secundar; -ea este do~r o torţă 

. acceseir-ht ·care îndepHneşte numai op:era de nive·!are:,, de curătire 
a m.ateriahdui ce se prăv.ale în apele ,eL Ptentru a :'es.eoperi 
a,devăraia ea.uză -· · surpării malurilo1.,. e njecesară o cercetare 
geologică a naturii for şi an mic studiu de obsecrvaţje asupra 
circulaţiei a.pelor snbt,erane„ 

, 
ln alc,â1u1rea stratigrafică. a părţii continentale a. crra.:şului 

Co.nstanta di.stingem trei fel uri de roc : ; loessul,1 . argllo şi calcarul 
soi:matic ; _ pe· când în partea pen-i n.s.ul ară nu. s.~ au putut di sti.nge 
de . c.ât două~ loessul şi calcarul s11rmti'itie. De.I.a înoeput, prin 
urmare, putem afirma că argila es.te a.ceea care, prin ·rnsuşir1le 
e:.i, ~auzează nod~ aspecte al,e malurilor de NE ale oraşului 
Constanţa„ 

a) l:LJ,essul formeaz1ă p-rimul strat ele l:a suprafaţa p_odJŞuluL 
El ş.eorpere, ca o haină o bună parte din ţâra noasttă„ Orosime1a 
sa taria..ză. du.pă loc .. ltt malurite Constantei atinge de la do'i 
pân.ă. Ia p1est:e o.pt met11i., E o. rocă f.riabdă,. care se sfârâmă 
strânsă în mână ~ş1.., la~ă P: degete e pulbere,. întocmai ca_ ·şi 
creta{, E fo.~rte a1vul.a de apa, p 1e care o sn;g.e ş1 cu care se tn
c~rcă .ca un b uţ·ete ; î.ns ă, cU:n pri cdn.1ă ca 1e ş·i foarti1 po,roasă, apa 
pătrunde -repede în ea şi se duee prin pori la fund, s.pre alte 
roce de· la. 'te_tneHe·.. D:e ac&a1 în genere, loessul e .o Tocă mai 
mult us,;afă„ O· îns.uşire earacterisli eă a ei este că se crupă 
r, stfls ver leal şi1 p1:fn ăruJf~) forrueaz.ă pere'ţi, aş~ precpm se 
pot vedea în orice r3Pâ ,de lut gaJb.e·rţ, adecă de loes,s •. Privind 
malurile Constantei p,ri cine poa.te di.stin.ge pe ele _grosimeâ :s·tra
hihli ae loe$s, dtt ,ă pereth vettfaali 1ce cad dev la fata podişuhu 
A ~ . 

lll jOS. · , 
b} Sub loes.s vine al doilea striat· gi!ologic, argila,, E o ro~ 

ro,c:at . , des:tnI dţ compa~.tă şi tmpermeabilă„ Apele care aj11ng 
ta suprif ata ei nu mai pot trece în adâhc~ In 1conta:C1 cu aiend 
se cr,ap ,ă în to,ate sensur.ile şi ,s.e ~ă pe pa.nt,e ca grăm·e.zi de 
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bulgări până în aoa ~ni;, ducâ,nd cu sine şi. blocunle· de gips 
tnterea'late ·in massa ei. E o ro,că aquati,că, adecă ăepusl pe vr,emurl 
în ape, în deosebire tle. to,ess„ care ,e o rocă eolici., aş..ternwă 
p:e încetul, ,ca praf, de vânturi. Argila aeeasta lnsă nu ît1:ş:i.ntea.ză 
mu1t d~la malu! mâ~ii s·pre· 1Dterh)r~l ... coptinentul~.i.. T·iveşte doar 
o buză a p,od11ulu1 Do,brogean şi 1ncă nu ,e·ste tot .. Prezenţa 
-sa o trădează teraseJe· de surpare din. malurile mări1.. As.emenea 
terase mai v.elem şi in dreptul s·attiui Tuzla, unde au ·fost .plan
tate cu vii.~ Nu sunt terasţ . arine, care să indi,ce~ prin urmar,e„ 
o suprafaţă de, abraziune, rtimasl la„ ină.lţim·e în. urma unor Jo:s
eilaţii de nivel ale uscatului sau mării ., ci ~unt, pur -şi: simplu, 
terase de' srtr.ptlft .. Ele se cunosc fi. dup·ă aceea cij atţ o supra.:.. 
la.ta aplecata. sp·r.e mare :fi f o art-e neregula-tă, ad~c,a pr1:saratâ cu 
n1ormane_ .ş~ cu gro,p1„ S'au formaţ adecă, prin dăramare de 
maluri„ Fe:nomenul se pet:re'Ce as·tfel : 
. ~. Ape]e de ploaie,. care-cad ~asupra Co_nst~nlei şi î~.pr.ej,u ... 

:r1mdor din spre apus, precum ŞL alte ape de infdtra{ie din c:u
:Prinsul oraş. w, străbat tJŞ6r pătura r,:or-oasă a lo,essului până 
la baz,a sa. adeci P·ână I.a confacfui cu argtlq. Aceas(a fhnd 
i1u .petmeabil'ă, împiedică pătrunderea apei r,nai in adânc; în 
schimb c>" sileşte sâ s .. e s .cui:gă subteran pes·te faţa. ,ei, p_â.nă 
când găseşte: o .. ieşire· la aier Hb·er îq râpele di'n .s·pre· mare. A,eolo 
·apar numerdase i.zvcare, .care: şiroesc mereu, mai ales după o 
-vreou~ ploioas,ă şi" răsărind în mahtri la contacttd jntre a~gilă 
şi 1,oess, slăbesc baza acelstui,a. Cull\ pe de altă. parte, loessui 
se cra~ă în felii verticale,. e· de ajuns. o mj,că slăbire a · bazei 
sale, pentru ca po.rlinni din malari să se şurpe„ Se formează :)os 
u.n mormar, eare, cq cât e mai aproape de peretii de loe.ss, .cu 
atât e mai înalt ; i'n ·timp ~ m~61manţle mai ve,chi de [a mar
gin:ea din spre mf!re a terâsei, roase de .ploi şi de JiKOirea apeiJ 
.sunt ma:i scµinde lată de· ce terasa se apţeacă spre mare, şi iată 
,de ce supr:afata sa e-ste aşa de n.eregulat.ă. Intre aceste dâmbun 
dfs.tiîbu.ite fără. regulă se adună ap1oi apele .izvoraşe-Io{ ·s,au şi 
ale plo.ilor şi f;orme~z:ă mi:Ci băltoace, p1ersist:ente chiar în timpid 
lunilor seceto.ase ... O mic.ă plin.1,bare pe marginea . superi0·ară a 
.râpelor e suficientă s~pre a convinge pe ori cine de aceste a.delo.o 
văruri. Istor.ia surplrii malurilor de l~t ale· Constanţe-i este, prin 
u.rm.are, 1·ns.ăşi istoria form~rii pomenit,eler teras.e.. :oe unde con
cluzi-a că, nu marea este cauza surpărH malurilor., ci lnsâ.şi na
tura ge,o.logiCă a ~cesto1rmaluri, stratificfl,rea lor .şi circ'ulatf~ ~pelor 
:a.uhterane, et:1re !es în rAp~ la ~on:taotul infr,e. l!l'i8S . Şi argHA • . , , 

.c) Jn &fârşit·, sub argilă vine rot:Oi sarmatica„ Ea e formali 
din :sh·ate de calcar Îndesate de s,c,oic.i:. Nu es·te o, ro,t;A prea 
tare, c-um ar ff grani.tul1 calcarul de Canara, sau şisturile crisrw 
taline,dela N,ăvodari şi Sibioar~; totuşi oferă destulă rezistenţă 
·impotriva acţiunii valurilor mărit. In dreptul coastei argUo:,ase 
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~lcaml sarmatic nu se vetl"e in temelia u&catului,. fiind acoperit' 
de n.lr\titurile ve.nile de sus; dat ţi nu p.oa1e. fi decât la nJ.velul,· 
mării, sau foarte pu.tin peste el. Dovada Q avem în cOMonull 
litoral de galete; adeca de pietre rotunzite, pe ear.e unii pro11Je
tari le exploatează pentru trebni·nt.ele lo,r (Ex„ Steflea). 8 -a~a 
aceaşta de tQoA mai tar,e e:ste dtstul zlgaz î.mputriva a~tiun.r 
mărlt l(epet în.el odată: de:alungul acestei coaste· marea no 
î aintează :rn·ai de loc"; ea sedbnentează,1 . creind plăji„ Ea nu are 
altă htfluentă aisup.ra m,alurHor dec t aceta că sfărâmiteaza, prin .. 
ev.ărsttrile ei, bulguU de· argi.lă ce-i vi1n de sus. şi U preface îru 

mâl, pe 1care apoi H depozitează i.n larg, sau il poartl spre sud.. 
cu ajutorul curen1îlor I:itorali. 

ln urma. acestor fapte, următo·arele puncte trebuesc luate 
în studiu J'n v·edere,a consoUdării m-alurdor : 

I, Cuptare,a apielor silMerant ce iz\roli,sc i·n maluri, spre a: 
na mai provocasurparea s·tratulu.-i de loess -de deasup.ra şi, îm
pr.eună cu el, a clAdiriloir din ace.astă m.argin.e de oraş. ln aceasta 
'.Pr.ivintl se va- putea utitiz;a experieata c·âştigati la t_Q1nso,Udm·ţa 
malurilor din partea t,pusl a oraşu.lui; di.n spre :port. S'"ar părea 
că sistemul unui şir de putun adânci, s.ttp.ate la mită distanţă· 
prin loeşş şi arglHt .Plină la temeli:a de p:iatră şi umplerea lot· 
cu stânci~ este cel mai recomandabil, J\pele su~teraae; coleţ~· 
tate î·n acţst,e pu1uri:. se vor scur.ge in adâno şi :nu vor mai 
i.zv,orâ 1n coaste. ln ac1e-laş timp ·ae:es1e p·utur1 pline cu pi,atră . 
vor fi tot atâiia stâlpi de cons.oHdare a unQr maluri ce sunt 
supuse nltu.ird. Ele se vc·r face . la anume distanţă de râpele 
actuale„ şi nu peste to;tt ci nu-mai în dreptul acelor pirţi u·nde 
i:zvoare m.a1 bogate şiroesc .sub coaste„ 

2. RidlCIJr.e.a· unui dig tn tnare in tof I ungul ooastei, p.entru.. 
1ca materu~lul nătuit de sus să nu mai fie s9ălat de vJlurt 

3. Transformarea a,ctualel terase ide s·urpare' t,ztr'(J serie' dt 
terase artificiale, îndiguite pe unde· :se ~imte nevoe cu ziduri d~ 
piatri1 sp~e. a i. mpiedica C·U. rget:ea ~aterial';tlui . ·pământos l:a 1al~·~ 

,4. Plantare·a iteraselor), in. p.!n1le .mai slabe, cia spea, de 
arbori C'Uri' tş.i ln:fig,rădiiciniJe· fioo.rte adânc. Se v.a con~ulta p,en
tr1 aceasta un bota·nist, care va tine în seamă cele două con·--
4itii neceşare pentru adaptarea acestor plante la mediu; clima 
Co·nstantei şi solul argUos al malurilo1r. . 

A-eeste- lucrări terminate, toată cvraşta de răsbi1 a Con
s.tanţti s:e va putea apoi ,ntrumuseţa ~a., încât să :ne. o,fere un 
aspe·ct to1 atât de simpatic ş-i d.e civilizat- ca ş··i coasta din s·p.re 
l)azinoiu. · 

f e,~01~·C,:C11• 
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- PARĂUAŞ ... 

P â,:ritua ş,. ce cu·pgi din mm, 1le „ 
Dtrr) t,e. -sletndl e ,o·INJn le, 
Pen ~u c:e. vU lulb ure t. 
Ce un suFlel ,bue:i11.mu,ti 

$i de te,. diin zo~i to nca9le, 
Î u le pli!!ngi tn l,isle şoep~e - 11 
;i de ce, dln noaiple 1n zo1l,
Ţ e p(a n;:i 'ier de-e:lalee o,!? 

Am avu ~ ş. i ·eu I măi r. ,a l-e, 
LJ n ,dor seu m I' şi. ,,,e ipa. P te,. 

3i-;-sm p\eca l s6 uil şi e,u 

Dopul su'Rehilui meu , -

DeP, tn~c,s, dtn le·,i sl,~ine. 

Dorul 1 l-ern adus Cll.l 1rhine, -
ii, pe o,i.unde-em umblet 
Dc,u ln sunel l-am pu,l.,..t 
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'O,,. C.A,RL S.CHUCHHAR'DT: O CĂL,ĂT10RIE E>E 
c~RĂCI.UN lN DC)'BFIOGE,A LA tas~ 

lnvo]n,mul pub)jcat de t1dtnî.riistrafîa .etapelor gerruane „Jc()ane' 
.. din, Dtlbr(f)eea" la Constanta tn .1918, D.r. Carl Schuehhardt ;pu
blică o interesantă ·,,Câiiîtorie de Crăciun 111 Dobrogea tnainfe 
~cu 34· ani". 

După c:âteva lămuriri geografice asupra .aşezării aceste· 
J?-rovincii, spune că el a venit ca să studieze· valurile roman.e 
eu. lanţul lor de caste.Je., vizibUe' în.că până Ja Constanta., lân~ . 
. Marea Neagră„ El le studias:e şi v.ara timp d,e 8 zile, ·da.r nu 
şi ... a putut încheia atunci stucUîle· şi obs,erva.tiile, fH.ndcă la let"" 
.men fix era nevoit să st ,P.rez1nte la Od1essa. De a·ceea a cug1etat 
să ptof.ite de prileJul ce i-1 oferi-a vaca:nja dintre Crăc·iu.n şi 

.Anu.I nou penttu desăvârşirea studiilor începute .. 
Anotimpul era foarte nefavorabil Vara a foist de· o câldunl 

1)canibaheă. '',, i.ar acum iarna. se· pregăila s~~i' facă o straşnică 
-b '"" , r-:+ "· 1-:·- · . · - ti . ·1 - ul ,c"' -· d osis d. ···--- MoiJAov- J - o- · Ja+" ,.o _ suu."11e _ nea p~ -lt.IP __ tţn. _ s ____ e _ in ,,- '-:t - a _a a __ ,1, 

aflase· ,că n.u va pleca nici un vas. pe Dunăte de teama înghe-:
tulut Va,poarele. mari au·striace, care făce,tiu de trei ori pe săp
tămână cursa dealung1d Dun!rii până la Odessa ş.1 Constanti
no·poi~ înceta:seră de mult să mai circul1e~. Cu ·toate acestea, a 
găsit un. Ore 1c mic nuttiit n-Brăila''., care s'a î.n·cumetat .:să ~Ieee 
şi atun,ci, iarna târzht~ pân.ă la. Cernavoda. Pasageri s,e găsiau, 
fii.ndGă era ·tn ajunul Sărbătorilor. Astfe.l într'un. caic m.ic, de abia 
t2 persoane,. s''au aşez.at o mu-tinie de călă1orl :, un t:ânăr că~ 
p itan român care· fusese acasă .cu mireasă ş,i cu so acra şi făcuse 
o mtllt:im,e d.f: ,cumpărături pentru nuntă1 iar a,cuttL avea. ,să se'n
toatcă la garnizoana s~ de lângă Marea N'e:agtă ; doi pro.prie-
1ari, înarmau p,entru ~ânătoare de i'epuri şl dro:pH ;, un ne_gn$tor 
neamt,. care v;oia să. vâ.ndă cafea Turcilor 'Şi Tătarilor şi a.Ita 
J,ume. Caicul 1er.a pUn şi căpit ·.inul voi.os. 
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La încel)ut au st-at toţi în Hnlşte. Pe urmă unuia îi veni rn 
m1n-te s,ă orga -izez,e un ~.picnic(' -şi cu proviziile ,e m-âneare 
4duse de diferi.te pers·oane s'a putut inbnde o masă din cele 
mai boga::te ! şuncă„ cârnaţi, beeîsteac, costîte de purcel', ba 
chiar şi u.n iepure întreg. Un b.u.căta-r iscusit ie~a împărţ.tt t1oate -
acestea . tn parţi potrivi te şi cu prăJiturlle, cozonacii, m,erele şf 

vinurUe ee,le ma1 diferite, care tt~au lipsit nici ele, s,'ar organizat 
un pr.ânz nluc::ubcn~ 

In.tr' a1oeea a în.repot să· ningă to1t m,a.1 tare„ Când au ajuns 
pe la Hârşova, p,e la 4 ore, zăpada era de o Jumătate de picior„ 
Fe la 01ra 6 era aşa de întu11eri~, încât n au. putut meFge mai 

. ,dep,arte fim.p de () o·ră .şi mai bine, . .pin,ă ce- n1a m,ai incetat 
ninsoarea. Abia la ora 131/~1 dup,ă o călătorie de l '2 o~e., au 
sosit la Cernavoda~ 

P.ortul, gâra şi un restâ,urant m-ai bu.nte:el sunt lângă oJ ·aJ:tă„ 
Oraşul, un sfert de oră depărtare„ Proprietarul restaurantului, un. 
-CJrec,i însurat cu o Vieneză. Fiind în·căp,eri puţine, musafirii s'·au 
concentrat mai rnulti fntfo cameră„ 

Ou Schuchhard.t a fost şi căp1ta.nul grec al caicului .. 
Nefiind pilote pentru aco.perit, au fost nevo·iti să fa.ci f•)c 

toată noaptea"' Căpjtanuf s'a întors a doua. zi ·înapoi la B-răila, 
făgă ,duind căli dacă nu fnghiata Dunărea, pe·s,te 3 zile iarti"ş"i vine„ 
la acest timp spera. Schuchhardt să fsprăveaslcă lucrările şi S,ă 
se î'ntoarcă Ia Brăda .. , - A plecat) deci, imediat la Constanţa„ 
Avea recomandaţia· unui ministru cătr-e prefectul de Constanţa 

-să ... i p-un.ă r:a. · dispoziţie. cai şi un însoţitor bun pe drum,~ Ziua 
a doua trebuia să o facă pe drum dela Constan,ţa la Megidi.a, 
iar a treia dela Megidia până la Cernavoda. A văzut mult _şi 

din tren, fiindcă Unia ferată e 1Constru1tă- in apropierea valurilor„ 
A1ce~stă linie este de altfel şi ciea mai scurtă dela Dunăre p,ână, J'a 
M.are .. Drumul pe apa, prin Brăila şi Oalati ·la Sulina. e un calvar 
nu n_umai din cauza lungului ocol, ci şi din cauza bancurilor 
de nis,1 p de la gurile DunârU Mai cu seamă era o jale in:a,i nte 
de insti.tuirea Comrisiunii Europ·ene .a Dnnăr1L Artera principaJă 

de comun1catie dela ·V-iena 1a iCons·ta-ntinopo.l ducea. pe Dunăre 

până Ja Cernavoda, iar de aici pe uscat p.ânâ Ia Constanţa„ De 
timpuriu s'a .ivit~ dec:i, ide.ia de a se 1creia €>1 1inie de co.1nuni ... 
catte mai bună ·decât o @OS,ea . Dela Cerna·vo da începe o va l1e 
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deosebit .de adânc.ă,, c·e ._e ridici pl1tin asap.ra nivelului Ou_nAtii 
şf .se termină la. 3/4 tn.ill jnaintea. Constanţei. Valea e atât ~e 
earacteristicA'" incit sta11 scornit poveşti că ar fi un bra.t mort 
ar Dunlrii„ Dacă s ar co:nstroi un canalj vasele n' ar m1ai ittce 
350 ~m-. , ci numai 60. 

ln 1839 ·1ngineru1: prus,iac vpn Vtncke,, studi1ncJ terenul', . a 
aflat că pe d.istanta de 6 mUe terenul se ridică foar'le paţ1n şi de 
acolo .P·ân·ă la mare, 2 mile, duc.e. peste o în.ăJtime de 161 pi
cioare parisie.n.e. Pln1~ful e calcaros .. Aţµnci h•crul s'a aban
donat, pltând ireafisabil„ Aeum e· J,oc d:e ·eopii,_ crede autorul. 
La îneepu:tul anUo-r 60, din in'Ipat1vl 1engl'eză s' a construit linia 
f etatl. :Pe aceasta i.n -do ul ore t·e găs,e,Şti în. pfiţteno-su! iar aş 
po,ntic Con.stant& 

Da~, ·o·raş,ul face impresi'e foarte .amJcaJă, eu tot renume.le 
prost c:e i,.... ieşit. de 1'900 ani şi mai bine". Vnrbeşte apoi de 
O!tidi u, ,care aici a ,scris • Tri:stia "' şi ,.,Ponti,ca • şi tot aci în 
,,,pontica -terra'' e şi î·nmormântat Multă vreme. nu s:~a ştiut unde 
a fost vechiul Tomi:s" De când s·'·a:u desc-o,perit insă inscriplii 
c11 ,.,,Civltas, 'Tomltan€ltum·'' o.rice .dîs,cutie e fără rost, Cu 1oate 
,schimbările Hltâmplate d1e at'1ncl încoace nat.ura a rămas aceiaş .. 

Oraş-ul e pe o limbă de pământ, care se ridică până la o 
în,ălţiine de lOQI picioare a.supta niăril. P-e pu:nctu_l extrem al 
peninşulei este Ho·tetu.! Caro1I, lângă far, având aranjament euro
pe~n şi fiind condus de un Prusac. Iarna e aproa,ţJe· pustiu. ln~ 
suşi directo.tul ho1eluJ.ui e la Nizz.a. V'ântu:I suf?ă cu , .atâta tu·r-, 
bare ş.i valurile se ridicau şi swop.eau picături de apă până sus 
pe uidurUe hotelului, care. le sta ca un 2id în cale~ Vasele ·Care 
vin numai odati p.e sAp.tAmână di:n Varna şi 0 'dessa, de astă .... 

/ da ă :n"au mai v.enit. 
Dându-ti seama de urgiile vremii de aici, înte,legi. pen.tru 

ce Qr:ecii an î'ntîrziat atâta timp cn colonizarea hi a-ceste Părti 
şi pen,tru c,e lnsuşi Argona.uţH an trebuit sl ·fie conduşi de· m.ânl 
cere·a_sd şi sl fi 1e c·onsiderati · ,ca adevira~. eroi.. . Ovidius i:nsu:şi: 
nwne,şte acea.sţă mare ,.,ma,re lip:sită de port.uri'". ,,mate porti:bus, 
or.bum" .. Totuş c.omertul a înflorit, semn că n.ic,i în alte .părţi. 

nu sunt port uri mai b u:ne. 
In·scr:iptd gt:e1ceşf i J·i latineşti, frag mente de scuJptur,ă d_e 

tot sr0i.U:I„ părţi de f:iguri, pti.la-str1, arhitrave, coloane, capite-Juri. · 

www.zi:u.acon·stanta .ro 



- 11 ,,!_ 

se v·ict 4de·se ori zidite în p1eretii 1CaselQr, sau în ctur-tne. şi pe· 
străzile Constan~1. ln parte.a de N.-E. a era-şu'lui autorul a vazut 
un uriaş ,_,pithbs'',, âd.ecă un vas cât o bute. Vasul Da,naidelor 
pe monum ent~I e greceşti în·că are ac.ea.stă 'for,mă. ; tot aşa e fi 
vasul in eare se ascunde Buryst·h 1eus dinaintea vierului erymanti.cj 
Două minut.e d:ela Hotel Garof, pe malul :sudi'c, se· vede o vila 

· frum·oasă, a cărei faţadă e pHn.ă de inscripţii ş-1- sculpturi„ E 
locuinţa de vară a lui M. Cogălniceanu, unul d1nt.re cei mrai in
sem~naţ_i şi m.a1 populari bărbaţi ai R:omâniei, care- cel ·dintâiu 
s'a interesat dre arheologi~ aces,tei provî:.ncii şi care a fo,st repre--' . . 
zentantul principal al ţării la congresul din Berlin. Schuchhardt a 
f,ost primit aia foarte amical şi :sp,rijinit în to't_chipul ·tu vorb.·a 
şi ,cu klp ta. 

"Dar nu e aceasta singura vila din Constan·ţa. El spune, 
·câtă lume v1ne vara aie,i, unde e nu numai . un monument ş-i o 
:piaţa O·vidiu, ci' şi un hotel Ovtdiu, o. s.tradă Ovidiu, grădina 

Ov'îdiu ş. ~r. M.onumentul era tocmai sosit în gară la 1Ceniavoda 
şî, fiindcă "transportul costa l.000 lieî~, s"a dat bal ca să se scoată 
cheUuiala aC'.easta (Monum1enhd s~a ·ieomandat în Italia), Bietul 
Ovidiu t Nici turnat în bronz nu revine bucuro.s la locul exi ... 
lulu1 său! 

Cânc;l prefectu'.) i-a dat un rnsoţi'tor ta.tar, i-a spus : ,,Noi 
am avut r1ecoltă proastă, cine ş.tie ce v1 se poate întâ.mpla". 

Mtu în'ainte cu 8 zile dispă.rus,e fără urmă, între 1Cernavoda 
şi: Megidia~ un funcţionar d' gariă . A doua zi diminea'ta la on., 
7 avea să plece cu tătarul. Deşi aceştia nu sunt atât de .cinstiţi 

ca Turcii,, totuş cei din ,Constanta au nume bunw Limba lor e 
o turcească strieată .r dar, ca toate naţiunile străine, încep încet
inc1et s.ă v-0rbeasc;ă ,ceva ron:iâneşte ( ... .. aber wie aUe fremd.en 
Nation·.en i1n Lande fangen sie nach und nacb auch . etwa:s. ru
mănisch z.u s.prechen an). ln r1estaurante ei beau bere·. Turcii 
n1 astică~ 

La 10 Ianuarie (29 D·ec., st.. v .. ), înainte de· răsăritul soa~ 
relu1., pe un ger de 10~ Reaumur a plecat din Cons1anta1 dar 
nu pe şosea, ci razna pe câm··pii. V·ăntul sufla puternic, să le 
taie na,su1 şi ure.chile. Nepu,tân~ 1călători mult. timp aşa, e·a să 
se. încălzească, mai coborau d 1e pe cai şi ... i duceau de frâu după 
ei. lntr1U·rt cimitir turcesc a găsit o frumoasă in:script.i1e gre-
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ceastă1 de pe care ar fi luat bucµtos copfe cu :sugativ-a umedă, 
dar pe vrem,ea a.ceea de viforniţă ,cumplită era 1mpos,ib1l.. A fost 
n,evoit deci s'o ,copieze cit ·mai fidel posibil. 

Autoru ş1~a a.tins st;opyl tn ce priveşte sttţd1ul vaiur]or. 
Gine nu ~tie ue zidul dracului (Te,itfelsmauer) în Germania? 
Lucru dtăcesc li s~a părut v 1ech1l0r ,germani vadurile de apărare 
ale Romanilor. Tot aşa sunt şi cele din Dtlbrogea, da nu unul 
c1 'trei după olaltă: u· ul de pământ mai mic> c(ltul m1ai mare 
şi al treilea de piattă. Şi aceste valuti sunt parte din pământ, 
p rte din piatră. Fiind şi în E)obrogea ,constructH 1r.hf,er1te1 evi-

, 
dent că ele sunt di epoce diferite~ Dacă aces,te valuri ar fi 
aşezate p,retutindeni la aeeeaş distanţă,, s,ar ·putea eventual zice 
că întâiul val a fost prima· Unie de apărare, al doilea a fost .a 
dt:iua ş1 al treilea a treia.. Dar aici nu e cazul Cele trei val ur.~ 
C'ând se apropie şi ţJ1i~r ·se unesct când se îndepă.rtează cale .. 
de cateva ore. Evide·nţ d'eei, ca fietare J"' al ·a f st o iJcer,cate 

• 
de· a :salva impe·riul roman dintr'o 111anume direcţi'e, apoi din 
altă direcţi.e. Nu s.e poate vorbi„ d·ect. de un unic val a.I lui 
Trai.an~ 

Valul de. piatrăt cel mai nou dintre toate, a fost studiat 
mai mult .. . Mergând d·ealungul f.ui, autorul a constatat Jcu uimire 

·că dacă nu s„a acordat interes. ştiinţific acestor construeth ro
mane, s'a ,acordat în s·chim.b interes practic„ luând şi transpor„ 
tând cfe aici pietre :rn toată regiunea Pietrele mari de . foi:;m.ă 

pătrată şi lungi de t m„ au fost c ·ţJe care au trezit mai mutt 
l "' .. I .. '"1 . .. .. .. D b ., E " d' l acom1a o,cuiton or postroman1c1 ar u ri0ge1. piatra · :e cai car 
obişnuită între Dunăre şi Marea Neagră. Pietrele erau aş,ezate 

una peste alta fără legătură de mortar4 Din fe.lul cum erau t.ăiate 
aceste pietre se vede c ,ă ·ele s·erviau 'DU numai la 'fortjfi,care ci,, 
ca şi în Bavaria, el,e fo'rmau un z.id liber Valul avea dela Du
năre până la Mate 65 Km. şi era întărit şi cu şanţuri adân i 
de 2 m. E destul de mare, decf, ca să alimenteze cu piatră de 
eonstruc1ie n,ecesată sate întregi. Aştfel sunt : Omurcea" Mur
fa tlar, Alacap ; prietrele din cimiti'rele turceşti su:ţtt tot din ac,este 
valuri;, însăşi linia ferată tşi datoreşte soliditatea tot ac 1estora 
In satul Hasancea a vă,z1d autorul. un şlr lung de pie.tre desti
nat.e pentru Cpnstanttl ş,i de acolo mai departe„ 

După întâia 'zi de călărit, autorul s'a întors la Constanţa 
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:si cineze ş1 s,ă dearrnă bine ş1 a d.oua z.i l-a găsit p1~ 

TataT la gara din Me·g.tdia. ln această z.i a traversat intere
santa vale dela M·egidîa la Cen,-a-Voda,1 având p~rte ti de un" 
timp .frumc,s„ Malurile văii celei largi au ît1ăl{1me de 1'5-
2D metn. Valul const uit deas,upr-a malului sudlc, în mu11'e
punct,e ~ a pr;ăbuş1t cu mal cu tc.'Jit De c-and s'a închis vale.a 
dela Cema-Voda, Dun~rea nu mai J!)Oate intra pe această vale; 
băl tUe, care ac0periau întreagă r,egi unea acea.sta, s'au împ u
ti nat, .stuful ·e înlocuit 'tot m aî mult de iarbă. ş1 în unele locuri 
,se văd şi semănături. Cu. toate aeeste·a r,egiunea e încă tot un 
1euib de palud.ism cu,m nu este în toată Rom1ânia. .Ace,st pete,c 
1de pământ e însă foaFte roditor, m·ai. cu seatuă în compar,aţi.e 
1Cu stepa: 1Ce se întinde, departe :spre Nord şi Sud, 1ipS1tă cu 
d ,esâ v:ârşire de apă, s . .pte nenbro'Cirea ,darn·enilor şi a a·mmalelor1 . 

·,aşa încât aici 'Se îngrărQăde'SC vitele dela păşunile Ce)e mai Î'D
dep,ărtate~ Aici sunt săpate puţunl1e cu apă ş1 aic:i 1ş1 au ş1 

păstorii turmeJ!e· lor de viţet cai .şi oi ş1 coUbele lor în şir 

lung 
Autorul a poposit la un păstor bătrân, îmbrăcat cu o sa

nc.ă închisă ca o haină de călug,ăr Păcea f oe .cu un fel de tu-rfă 

primitiva (crede autorul) ·cu ustufH_ Pentru a at.ata focul a scos 
ptin acoperişul bordeiului câteva fire de trestie şi le-..a aprins 
Bue.ăţ-ica de carne de iepure ce i-a dat ... o autorul1 păstorul a 

I 

privit-o .cu. neîncredere, fiind obişnuit :să mănânce numai' mă-

măligă cu brânză. Păstorul i-a mai spus că aJa fost ntci.odatt 
în Cerna-Voda deşi ·e numai la 2 ore depărtare. 

A sosit în ac·eeaş seară la Cerna-Voda) ,c,ând trebuia sa 
vină caicul dela Br,ăHa. ln cel,e din urmă îşi pierduse răbarea 

şi Tătarul şi venea tn galop. A:ju.nşi ·rn comună; au dom10IU ga
lopul la· trap„ Era. o negură aşa de deasă încât abia vedeai la 
d.istanta de 5 paşi. 

Aieî a-ceastă vreme ţinuse toată ziua şi începnr.ă să se· 
arate şi :sloi tot mai mari pe Dunăre. Căpitanul din Brăila te7· 
leg,r:afie tă nu poate veni. 

Mai aveau o speranţă .că vine u,ri şlep din .Rusciuc s,ă des-
1Carce ple1 la Cerna-v·oda ş1 să. ple,ce mai departe I.a Erăda sau 
Galaţi. N'ă venit ni.ci şlepul. Ziua .urm iătoare -ven1r,ă. cu trţnul 

d1n Constanta şi alţi pasageri cari păţ,ir,ă c.a şi eL Erau doi 
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:maşieri, negust.otul neamţ care vou1 să se ducă [a Con&tanti
~_o:pol, dai ofi'fer:i din Consta-nţa (u,n 1Coto_ne:l şi un locotenent 
d.e roşiori) tari votau si. facă. să1°bătotile. în capitată„ S"a dis
·Cutat mult daoă nu e bine s-ă aştepte şlepul din .Ruseiue, sau 
s~ telegrafieze. <;J.ip.itaaul.ui ia Brăil~ st vie c-u orice pr,t, sau 
să plece 1cu băr1cile p:e Dunăre în jos. ln sfârşit au căzut taţi . 
de ~-cord sa: închirieze nişte oăruţe ş,i să meargă aşa până la 
:M-ătin„ E vorba de un drum de 150 Km„ Pe toată 1nt,n~derea 
aeeas,ta de pământ nu e decât orăşelul Hârşova ; încolo sunt 
n.1imai sate eu bord·ee în p;ământ Era.u şase persoan,e la început 
Din milă s'au mâi admis în earavană;şi un Evreu ş,i un, Ore,c şi, în' . 
.2 său.11 şi 2-care turceşti,, au plec.at spre Nord, de,alungu.1 Dunărei„ 
De ş·os·elie în partea locului nu p.oate fi vorba& M1ergeau pe- und,e 
,red~eau cu ochii: pe d.e-a1uri, prin văi, prin ponoare şi t,ăzoâre 
După cinci ,r1re .s'au o.prit în Topalu, unde au luat afte 1Ca-re p-ână 
la HâroŞova. Aici CQlonelul,; voios, v:Qi &ă facă un ,~chef':, ceeace 
ţJ·entru el, ca. f'ost sfudent la H.eid.elberg, uu era noutat1e. Tot 
a.iei, dimineaţa, găsiră de cuvHnţ_ă să trea.că în p(1p-ă D·unărea 

drept în gura. lalom-iţeJ, fiindcă p,ână la - Măcin se pot îngră<mădi 
.sJQii de gheaţă şi s.ă le împiedi,ce trecerea.. Dela gura laJom.iţ-ei 
apoi -cu căruţa la g.ara Ianca„ Şi, fiindcă barcagi-1 .greci refuzau 
~ M -i ·. · e~d, _a,u. trecut. ţu bărci m.HHare. N' au putut. trece d'.eţ.â t 
..aruncând. un otgon celo,r de pe maL. ln sat au l.ua.t masa şi un 
rea.r p1entru dnrmul sp-re lanca. l.nnop1ându-se curâ.nd, n1au p-utut 
m.ei.ge decât până la Padina, unde f.ă.Iă a se anunţa, ·se d ll1C I a 
boer.u.t, care. j ... a primit cu rară ospitaHiate ·şi la care· a găsit re-
·vista germană ~:Gartenlaube"' şi care~ fiind de origină di.n Tra.n
:Silvania~ cetia şi Lobes Encyklopădi1e d·er Landwirtaehaft, apoi 

\ eărţi- n-emţeşt1 de chimie, de fizică„ de creşt1el'1ea cadorJI oilor şi 
romanele lui Spielhag·en_. După ce . înş,h:ă toate felurile de mân.
--care ce le-a dat, spun,e că le-a dat şi vin nou să bea. 

A doua zi dimineaţa, p.e ht ora 10„ p_lecară de aici cu un 
;·ca-r cu 4 ca,i, dar nu ajunseră la Filitt decât_ după amiază, ],a, r0ra 
.3. Aici iataş i a.u găsit o cunoştinţă, însă, deşi nu bra ac a săi 
totuş eoI.onelul a forţat uşa cu sabi-a ş.i a dat ordine servitorllor 

.să gătiască de m~ncare„ s,ara la -9 ţt,u plecat pe înţuneri ,c mare 
pentru a lua tre·nul de noapte din lanea Sătenii, oameni bunii 
~u i-au lăsat iăr.ă ajutor.. l'ş.i dau mereu signale ca să nu se 
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p.tHfdă unu de altii. ln Sf'âtşit la 12·1/2 erau 1a gară. CăJăt rla 
dela Cerna-Voda până la Ianca a durat trei zile .. Autorul cu eci 
doi moşieri luă numai decât trenul de Brăila. şf Galaţi, pe câ.nd 
.ofijerH ma·i aşteptară .dou,ă ore, după tienul de Bucureşti . 

. Aşa sa sfârşit călătorl:a aceasia bogată in osteneli", dar ·şi 
în vederi rţ1'teresante de locuri şi oameni, încheie autorul şi tn ..... 
,ch-eiem şi noi~ 

ri;i 9 ,1;1v c, g iiJoCl1'111' ~o 
11 t1olli,v CÎ<" ..,,i;, 11oo,o 
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UN NE,AMŢ DESP.RE ŢARA NOASTRA 
IN ANUL 1858. 

Un anticar g.erm.an ne ... a trimis zilele aceste o descrîe.fe d_ţ! 

calalorie rămasa. până acum ne-cunoscută: Dt„ Wilhelm Hamm; 
SudiJstlithe Stepp-e,i u. Stădte> Frankfurt a:m Main (Sauerlân.der) 186:l 
8°, 349 pfJ. în ,care se allă câteva ştiti demne d·e a f'f s-co~ser 
Bin ·uifare: 

Autorul a ·scoborât Dunărea cu vag.ontl ca şi D-na Audoua,t, 
despre ·care am vor.bit tot într•această revistă 1) .. 

Cele d:intâi case româneşti le obs1erv -ă pe. la ·Orş°'va.. Le-
- ~ - . 

găseşte cu mult mai bune deciât cele 'Sârbe . văzute pc m~.lul. 
drept, cele din urroă arătând ·ca nişte - grămezi de fân. cu o gură 
drept uşă. Prin Porţile-de-fier, atât de periculoase pe atunţ-ea 
din caza s'tancilor~ vaporul faoe· o alergare cu poş·ta valahă. tras ii 
de opt c.ai şi preced-ată de ,doi' poştalioni pe drunni1l dealunguf 
malului . Vaporul nu pare -s.ă se fi oprit până. la 1Ginrgi-u„ Autoru;l 
nate~ză în:s:ă pe malul nostru bordeie· cu păz;itori, soldaţi inar
matj„ Astfel de post.urî de· ga.rdă erau ·eşelonate dealungul ma
lurilor dunăten 1e 3). Pe râu navigau corăbii grec1eştî- şi ,ţur,ceşti„ 

t. d .. d- d ·- L o·· . ... . ~ ·•.. lt ~ -raor _1nar · e m1ur . are„ a : 1urgiu· noro.1 ş, 1 an1ma\1e, mu e· 
trăsuri pentru aducerea ,pasagerilor la Bucureşti. Autorul continuă 
însă pe a·celaş vapo-r, în. care se încărca porumb şi că.rbunr 
la Giurgiu„ 

La Brăila mare anima·tie şi corăbii multe. La Galaţi . noroi 
până la genunchi. Neamtul nostru se dă jos„ Găseşte gazdă la 
otelul cel mai bun d·in -oraş, .nH:otel de Pans", destul de bunişor „ . . ~ 

11 v. an JV, No. 4, P~ 118. 
11) Un âstfe! de post a fost desernn-at în mod m.agistral de france.z:u l 

T-htodîor Valerio in anul 1855 şi reprt>dus în aquaiorle jn ·frumo.fu.d sl_u album 
de cosithn e (Les Pop u"lat1ou,s de:s Provin ces Dan ubiennes pi. IV t) .faraltu-1. dht 
Sanat-1nJ,,\ de Raf.fet i"n 1894· (ct Demîdoff; Voyage .............. -~Parls 1854 p. 74~ 
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dar de o sieumpete gr.ozavă. ,Populaţi-a p.ortului era li atunci 
cosmopolită~ ~ornâni1 (;reci,!; T11rci, Ruşi, Italieni, Unguri 1 Nemţi~;, 
Dalmatieni, Albanezi etc. dar mai ales Ovrei. Oraşul în plină 
desvoltare, numarând 60 OOO de locuitori, adică de zece ori. mai 
mult decât în 18.20. Locuitorii s1e plângea.o ins.ă de nesiguranta 
care· domnia -în ce priveşte proprietatea ca şi viata~ 

·tasele oraşului ,erau foarte proaste şi rău lngrijiteJ, .mentali ... 
· ta.tea dominantă fiind „că ae.i t.r-ebuîa câştigat repede · parale ca 
s.ă fie apoi cheltuite aiurea• .. - Mat toate mobilele erau importate 
de1.a v·iena sau Marsilia, hain.e gata ven1au dela Pesta, u-nde 
rnulji croHon lucru numai pentru piaţa Galaţilor„ Trăsurile· veniau 
deasemenea dela Viena,. pen.tru a fi vândute la Bucureşti şi Ia 
Iaşi - mii t~ti călătorii vorbesc de altfel d·e acesJ 1 ux, dela 
sfârşitul _ veacului al XVID-lea î11coace 1).. . 

Hamm .sa mută la Hotel Europa. al lui 8Qgdan, un han de· 
soiul cel mai .grozav;. trecem peste detaliile prove~tHe~ . 

ln oraş liu era mai. ni.ci o di:s,tracţ.i ,e· şi nimic de văzut ........... 
num1ai birturi ,cu mâncare praiastă şi murdară„ CanaUz.atia lipsea, 
se bea apa din Dunăre, ,c,ei bogap· o beau ,cu dulceţuri „spre a 
nu-i simti g·ustul" .. 

Singura casă m1ai bună era Bursa,, unde era s.gomot şi · 
lume m uită· . ,ovrei, să rafi, Qegus to ri ,, es,cr o ci şi alt.ii. In port 
$tationau două vase al.e marine~ engleze "'we,s;er" şi „Boxer''• 
in -serviciul Comisiunli Dunărene. Pretutindeni anirnatie mare ,; 
se încă.rea mult porumb...- Singura fabrică din oraş era o moară. 

cu aburi I 
P·e Siret veneau cantitâtf enorme de lemne -cu plutele. ,JDacă 

devastati-a p .ădurilor mai continuă ca până acum, Moldova. s,e 
v.a găsi: înt.rr'o -zi lipsită de material. lemnos,", spune .Hamm în 
mod profetic~ 

ln cafenele se jucau muHe jocuri de hazard, ducatii treceau 
rţp,ede din mJLnă în mână, de dimin.eaţă p ,â:nă noapte.a târziu„ 

lritr'o duminică H.amm asistă la o pedeapsă publică. în strad·ă. 

Hotărârea Judecătoreasc.ă fu cetită de un funcţionar, lumea fiind 
chem·ată la· fata lpcului cu darabana. Cel vinpvat fu bă:tut ·în 

1) Un Conte ·P,estret ic,z era-cel dintăf u ·c· are ît11cepu pe la 1785 sl im porte 
trisurl dela. Viena în Principate (,cf. A1Uco1lul u0str1~ Jn l\evista l·slofică 
~ t 3 .p. !10). 
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m,od g.rozav p.e spatele gol, culcat pe o bancă pe care o Iuă 
. · apoi pe Sl)afele său acoperit cu răai, dup.ă şăvârşirea gedep,seL 

Această schingiuire nu fă ,c·u ·însă multă im.p1)esie a.supra altor 
răufăcători. Cât~va minute mai târziu străinul asistă la o ·bătaie 
intre ţărani -~i poliţişti,~ unul din , ei din urmă. ţlizâ'nd greu ră,nit 
ia pltmânt Vinovatul scăp1ă· neatins„ Tot intr1'aceiaş zi mai asistă 
la o astfel d,e scenă dintre u h Evreu şi un t.râşma:r gf\eC. Grime 
d·e lo"t :soiul erau la ordinea zileL Justiţia funcţiona pros·:t; cine 
avea pJarale ştia de obiceiu să. sca.p,e de pedeap:să„ 

1n >JgtăcUna pubhcă" .cânta o muzi,c.ă militari Duminlcite 
Exist.a şi un teatru foarte primitiv~ 

. Autorul făcu o excursie g.ână Ia curtea Foi teşti, la 34 km 
de· OalatL Găs.eşt_ . cuvinte bu.ne pentru ţăranr şi este· }llăcut 
surprins· :de curăţenia ce <:10.mneşte in casele lor - mai ale:s după 
experientel,e ce le avus,ese la Ga.,lati. Regretă însă că plugarii 
beau prea mult şi că nu muneesc C1!m ar tr,ehui., .amânând în
totde,au.na oric·e treabă p,e.ntru ziua de mâine. ... 

Deţa O~da ţi,, H,amm, plea.câ, m_ I unie 11858, la. Tµlcea, cu 
vaporul ,Acesta era înghesuit de lume,, intre alţii şi Omer Paşa, 
preşedintele Comisiunei Dunărene~ 

La Tulcea era un bi.rt nemtesc ,tRingler'' care oferea o acomo;,;o 
da,tie destul de bunâ~ ·Oraşul număra vre-o 20JJOO locuitorii, în 
cea m·ai mat·e parte· Orec1, Bulg:ar,.i, Ital:ien'i şi Nemfi~ TureH ·se 
împuţin~ră muH după războiul din Crimeea. R=ă:tnânea ;tt dintre e-i 
numai vre .... a 60 de famHH!' easele lor părăsiite erau luate in. 
s,făp1 ,inire de aiţ~i. Clădirile, mai toate de le.mn, er,au în stU 
turcesc, cu ier,estrele închise ,cu zăbrele de lemn, 1C1e ascundeau 
odin:io$ră bare.mele"' 

Pt Dunăre erau. aţi v~e .... o sută d,ţ vase în drum .spre Oataţi, 
pent:ru i'.ncircarea. cerealeJor„ Se mai observa un vas de r1ă.tboî 
francez, ,.,Avern,e", ,detaşat pe lângă Comisi un.ea Dunăreană .. 

Locuitoru.I -cel mai d·e seamă ii'in ora.ş er·a. consulul austriac 
-v. Martyrt căsător.it cu o boieroaică din M·untenia, n"am putut 
af'la cjne: 

N,~g11storii principali ·erau toţi Ore·ci, Ovreii ocupând un ~loc 
mai m,odesit.. Comţ·rft.d de vite eta ins·,ă in mâna lot„ Hamalii şi 
grădinarii mai toţi Bulgari, :m,esedaşii i:nsă e.rau Sârbi sau Unguri„ 
Românii de ,aci stâteau- pe un nivel mult mai scoborât decât 
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ţăranH din 'judetuI Covu-rlni. Era şi o, mahala nemteas;c·ă în oraş„ 
ai ţărei locu1torÎ nu p&.r a f'i fost prea S·Jm.patJci, chiar după 
mărtu ·sirea comp·att1otului lor. 

De aei Hamm plecă cu. căruţa la n'.işte sate „Kataloi" 1) 

şi „Atm.adschai' 2) pentru a vi.zita coloniile de cui tivatori germani 
stabifite acolo„ Ca:sel'e lor erau foarte să~ăcăc.ioase, numai u.n 
fel d,e, bordee îngropate ·în pământ, aproape · fără mobilă. şi -fără 

unelte de gusp0.dărie„ Numai două sau trei locuinţe erau ma-i 
b ttne,. ş·i ele înş·ă. de lnt şi aeaperitie cu pai,e. Erau totuşi văruite 
alb ş1 av·eau chiar ferestre şi uşi.. 

Hamm fut gă._zduit la un colonist francez, D·.. Pu.is.sant dela 
Dijon, :aju.ns crâş:mar la ·~tafoi ~ Crâşmăriţa ·cetia ro.mane franceze, 
culcată· pe d'i'van şl fumând eiubucuL Stăteau tJlestul de bine şii 
oda.ia de musafiri ,conţinea unele mob:Ue mai .luxoase, dovedind 
că familia t:rec,use prin vremuri mai bune înainte de a. ajunge 
în pu:stiu. 

Coloniştii nemţ.i stăteau însă prost,, murdăde şi s,ărăcie 

p11etntindeni .. Erau originari din WiirU1emberg, Baden1 Ungaria şi 
Polo·nia, 'în. total vre-o 40· de familii. Fuseseră înainte în Ba·Sa ... 
rabia, de unde fugiseră în ti.mpul războiului din Crimea, pentru 
a s.căpa de servicilui mUitar rusesc~ Veniseră în Dobrogea c:u 
speran.ţ·e- mari şii cu câteva 1economii ; pirerduse~ă 'însă şi uneie 

-şi altel,e. .După ră.zboi încercaseră să se întearcă în Basarabia. 
6uv:ernul Rusesc nu-i mai pnm1 lndă.răt; le p[ăti totuşi drumul 
înapoi in Dobrogea, dându-le ·1chiar ceva bani şi proviz,H. Colo ... 
ni.ş.Hi aveau maii to.ţi simpatii pentru Rusia, ne mai având nimic 

.. ' · .. d r b... • · · t „ tă „ r '" 1 t · ... german 1n a1ara .. -e· _ Jm _a, ş1 ea s· n 1ca ~ · ~· ş I r1e 1g1 a _ n erana« 
Cultivau porumb,. cartofi, orz ·şi ovăz cu unelte de model rusesc, 
foarte primitive" Locuiau ca ţăranii ruşi în murdărie, dormind 
pe vatră şi imp;i.rtă·şind casa cu porcii: şi g:ăinele, într'un miros. 
grozav. Erau totuşi r;elatîv mulplmiti; aveau, cnm se zicea11 m:ai 
toţi bani as·cunşi şi spuneau „es geht uns gut"; regretan însă 

1) Cataloi, ct .M. Dict Qeogr. H. p.,. 2281 la 12 k1m .spr1~ s,w de oraşul 
Tulcea, Satul era în 1899 locuit de RomânJ, Bulgari, Oermani an,triad §i, 
ltalienJ~ 

2) A.tmageaj :ef. M. DJcl .. Oegr. I. p„ l3W la 45 km. spire SW de. 
Tulcea. ln 1898 :mai tuii I0,cuit.arii1 1erau iucă Nemti., plstrând limba c.am 
amestecaiă şi religia lor. prot,estantă. sl.u anabaptJs.tl. 
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amar că plecaseră din Rusia. Guvernul t11n::e,sc vtoi s:a,...f silească. 

să dev 1e cetă{eni o:toma n1 ( rayas ) .. 
Colo,nia dela Atm~gea era mult mai îns,emna.tă, mai toţi 

locuitorii erau din. Poseh (Prusia), ·unii din W'irrtteml,erg. Veniseră. 

de~semenea din Rusia, pări.ntU lor emigrând ttin Germanu1 în 
anu-1 · t81.5. Stăteau 'mai bine deeât co.mpatr1oţii lor deJa Câtal9i 
ş,i Guvernul Prusian se jnteresa mul't de ei prin ag;ent,td c9ns.u lar 
Blilcher dela 6alaţi .. 

Hamm ne arată cât de ·puţin era populată Do.h,rogea atuncea. 
Colo.ni ştii primiri pătnântul ~gratui f dela Guvernul Turcesc„ De 
vre-o ade'Qăra.tă în'fturire nu puteţt în.să fi vorba pentru ei. sub 
stăpânit,ea unei a.dntinistratii înapoiate„ conrupte şi chiar barbar1e„ 

Pe·ste câteva zile H:amm pl_ecă cu va.porul la Sulina, atuncea 
-un oraş nou . :năs·cutl foarte primitiv,. dar unâe-se ,eh ltuia m,uU 
pe· la birturi.. Mesele- d,e biliard, tripourile şi crâşmlele erau. a.-
tractiile acestui oraş, ri-dîca.t dela 1850 încoa.ce, c·ând exista numai 
farul şi 0, .casă de pilop. Cşsele erau mai toat· de _scânduri., 
cutii de ţig,ări şi alte astfel de ma teri a.le. , 

Locuitorii, tot atât d,e. cosmopa!iţi ,ca la Galaţi. Se vorbea 
de obicei o HaUenească stricată „Hngua franca~1 4 

Hl}lmalîi câştigau aci bani multi, dela l pâriă la fi ducali 
pe zL A<:este Su1me ·mergeau fireşte după. câteva .ceasurr "in bu
zunarele cr,â.şma riior „ 

Hanm1 vîzH:ă şf cimitirul aci, absolut neîn:gnjit, cu crucile 
sale de lemn indicând locul de odihnă al unor marinari din maJ 
toate ţările Europel. Cel mai vechiu mormâ·nt era al unui danez 
sau .norvegia.n: JJ.Knud Knuds,en'i, Mandal 18-52. 

Dln Sulina Harnm :părăsi regiunile noas.tre, plee.ând cu 
vaporul la Odesa. 

Am crezut că va fi poate de un oarecare· interes să, dam 
aceste spicuiri din cele povesti te despre -noi 'de acest stră·in acum 
aproape 70 de anL Ace,ste pagîn.e ne· mai aduc, dup,ă multe 
alte,. încă. o ntărturile de'Spre starea înapoiată în care se. afla 
tara noastră ac;um -abea o generaţie~ D.ac.ă ·mai a.vem m1.:tlte de· 
f,ăcut, _ vedem totuşi că am Îllftintat bine de atunc,ea pe calea 
progr:esulu,i, ceeace tr·e.bue să ne fie un in1tbold p,e.ntru a ajunge 
încă cu mult mai departe în viitor„ 
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rLITERATU'RĂ ,1D08R'OGEANĂ11 

-- Reliefări~ -
I . 

,.,Dobrogea .e ca o· 1a,~ă necunoscută şi depănată, ,d.J}fe 
,!care 'nunenea nu râvne·şte„ Bucureşienii nu prea fşl părăsesc 
.,, f rotuarele ; iar când le vine ,; lior de lung călătorit~', atuncea 
,.,,vise-ază pas.agii cu ceruri azurii şi marl calmeJ rulete unde 
„sJar· l{Uiea câştiga averi nemăsurate, şi aventuri tu f-emei 
,Jrumoa·: e, care au obiceiul să ... şi aleagă totdeauna domictlzul 
la FitJrenţ-a ... /· (,.PriveUşU Oobrog~~,. de M. S~do·ve,anu) .. 

lată in ciâteva cuvinte lapidare soarta unei provincii, ·imaginea 
şa obişnuită străvă.zută in conştiinţa atâtor oameni şi Româ·ni şi --, 
printre el ·-, ;a atâtor 1nte1 ectu,aii To·tuşi sunt nenum4rate aspercte.le 
.cari ne-ar putea interesa de aproape la viaţa ferniecătoarei Do1broge 

ln pagi ni le ce vor · urma, se va căuta. să sie reliefeze literatura 
, dobrogea_uă~, oricât de mărginit şi sărac in motive de inspiraţie 
:s1ar părea subiectul .. ~. 

Prin literatură 11dobrogeană" intelegern in primul r!nd operele 
-cari s'au inspirai din variatei~ formei şi înf:ăjşeri alţ vie,pi din 
Dobrogea, op·erele de ,,,inspiraţie dobrogeană'1 „ Acestea fac ·parte 
Jnte.gran!Jă din însăşi viaţa Dobrogei~ Ele nu s1ar fi ivi't niciodată 
·şi nic·iodată n'ar fi avut un dre·pt ia viaţă., dacă nu le-ar fi inspirat 
Dobrogea cu oame'ţ]i1i, natura şi împreJurările ei caraeteristice. 

Operele acestea exm.tă prin Dobroge·a; ele cuprind ş1 rea-li
--ze,az.ă, s.'.ar zice, esenţă concentrată de viaţd dobrogeattă~ 

Dar şi Dobroge·a există prin 'ace st1e operei pentru.că ele o 
prind şi o .redau it1 multivariatul ei :ealeidoscop ; printr 11însele 
.putem cunoaşte şi înţelege a:c1eeace Dobrogea are mai important, 
ma caracteristic ş1, poate, maii artistic - dec.i ma, .inrudit cu 
ei ern• tatea. 
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lgdividul comun nu poate prinde din viqtr. Dobrogei---ori;ât 
de b1n:e ar c11nt:>:şte--Q - decât im pre,s,i fugare, p·ă eri, un · îur1 
diferite·; ţandmi intâm.p:lătoa1:e desprtnse din nt811ea realibde care 
est · Yiata acestei pro'llncd, pentrucă pe 'fiecare n interes·ează i:n 
primul .Eând Jspecif1cul ei dintr'un an1.1n1it pun~t d'.e ved.ere„ Oper.ele·. 
inSpi.rate însa crin viaţa„ datinile ş,i întprejtirărlle resp,eetivei provincii 
freze-se o imagine unîtară-ş.i, desigur; c·ea maj desăvârşttă-c\espre 
aceasta. 

Prin llim.a:re,1 Dobtogea, Dobrogea noastră, aceea care--inde-· 
11endent th? colţul d·e pămmtt- ce p.oar.tă acest nume - trăi:eşte viu 
în sufletul nostru, e1ste întto m.ară :măsură ·1creaţj,a literaturii de 
insţJ;irafie do·br1ogeahâ„ 

.Dar aistfe1 de.' opere co.:nstituie· nun1ai indireet literaim:a ~.dobro~ 
g:~an.ă«. Sup1er11a co;ntribupe. a un.ei provincii :î.usă . la lit,er,a:tura 
h1tregului' ne:am _este artistul creator~ De aceea, una dintre. pr.jJJa
palele preoeupă.n ale paginilor de faţă. este-indiferent de ·motivele 
sat~ de inspiraţie _şi d 1e nu,a.n.ţele scrisului său - -arti'stul -creator·, pe 
care Dobrogea 1-·a dăr11it 'î.ntregii literaturi„ Oricât · de discretă .ar 
fi legătura invîzi bilă între provio.cie şi arti'st~ t>ri 1cât d·e puţln ap,arentă 
este Dobrogea în-săşi în €reaţia. poetului pe care ea ·1-a produs., 
towş. -tn sufletul a.cestuia trăieşte, c·ev,a din caraictensticql specific-· 
al Dobrogei. 

* * 
lm~g1ne.a Dobrogea trăieşte vie în folklorul rornâne·,şc„ Deşi" 

s,ar părea că tHn v·echi1ul Regat prov.inci,a cea. ntai puţin românească 
din punct de vedere etnografic este Dobrogea, totuşi şi aici -- ca 
preiuUndeoi-fol'kloriştH au putut găsi şi culege nepre'ţuUe .ntărgă~ 
ritare· de poeziei poporană, autenti,c_ tomâneşti nu numai -prit1 fondul 
Ş,i. s·entintentele lor, ci 1chiar prin gr.aiul ce le învăştuâttt.ă. 

Astfel, cel n1ai frumos cântec bătrânesc al no:stru. şi una â.imtre 
creaţiile estetic.e de ·tn.mie valoare ale, 11eamtdu1i nostru, ,,Mioriţa•· , 

are o variantă dobrogeană, culeasă de G„ Elem... t ·eodoresou şi 
bi~ ~...... ... - t1

~ ub ti'"tl I O . · · ... d w: - "'" D· '""'""'I pu Jcata· 1n ro ·11.a .... 1;a sa s-,. · u 1 ~ 'Clla naz rovana „ e ai .. ~ 1, 

nu e nici- o ntirar.eţ ţinâ·nd seama -c,ă una dintre pri.neipatele ocu
pa~un1 ale elementn.lui românesc dobrogean este p~stona. 

la varia·nta citată,, eroii vrăjmaşi d,obanuJui moldovean nu. 
ruai sunt Ungureanul şi~ Vr.âneeanul din varianta lui Alexaţidri, ei 
„1trei doroj'a.ni, feciori de mocani", ad.ici vlăstare ale coloniştHot 
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ardeleni ca__ri, întâmplător sau intr'ad1i1s, urmând unul din :ob:iei- i 

nu1tele drumuri ale rnigra~unii p.ăstoreşti, au ajuns şi ·s'au stabilit 
în D0br9gea11 

Câteva a.lte minunate creafii poetice ale poporului d·o·brogea.n 
l:e:-a adunat În· colecţia sa Teodor .Burada.. O. doină din· această 
colecţie o întâlnim ş.i t.n studiul „Circula~a cuvintelo·rf!' de B„ 
P Haşdeu„ 

.lntr'adevăr,. când a fost v.orba să respingă seducătoarea, dar 
perfi 1clla teorie · a. ltti Gihac asu:pra caracterului ·.slav al vo,cabu:larul tl"i: 
r mbi .ro m,âtieşfi, Bogdan -Petri cei eu Haşdeu ş.i~a găsit î.n Dobrogea 
exemplele poetice cu ajetortll cărora ·să facă d-ovac:ia că nici chiar 

1n aceasţă provin1cie., unde s"-ar părea c;ă influenţa :slavă în decursul 
i~tori ei s?a. ex:ercitat ma.i i nten·s şi .mai complet, elementul lexical 
slav n 1.1 tnUeşte îu limbă nici pe dfp:arte aşa de puternic - de 
rezistent ş11 · de general întrebuintaf- ca elementul latin„ Sunt două 
ex:~mple: o doină ş-i un bocet Doina, care, după 1cum am spus. 
mai sus, ie împrumutată din eolec·ţia lui Burada, sună asHel : 

Vara vine, iarna trec,e, 
Nam cu C'lne mai petrece; 
Şl cu cine am a.v ut, 
Vai de tni)ie l-am plerdut I 
l~~a "l1ânca t negrul pământ 
.la bis.er.ică' n. mormânt I 

Operele de 1ns.p1raţ1e, dobrogeană însă nu sunt propriu zis 
cele de mai sus, fîin ·clc;ă ele numai întâmplător :s,tau întâlnH la un 
punct de i:ntersectie cu D,obrogea şi viaţa poporului dobrogean 

A rom.an„ 
Două sunt însă opiere!e can în1ch1d într'adevăr în s1n1e ima

gin1ea Dobrogei : un a ·cu coloratură ştiinţific;ă, deşi înve.şmantată în 
haina literară, ,,C-01nstanţa pitoreasci~f de Ioan .Adam ; alta cu 1c_olo ... 
ratură ş_i nerv poetic, .,Privelî:şti D.obrogene" de Mihail Sadoveanu„ 

Perla Dobrogeî şi preria Mării Negre este portu.I Constanita, 
m111 u_n at şi feericul port construit pe un promontoriu de pi1atri 
ieşind în mare:~ de ·p·e digul căruia ochiul şi sufletul p·oate urinări 
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· pâna e.pa,1e,: _în iQfioita zare„ 1.lDda 1n Jnuantă şi omitoare ce 
1 · fqnuec '\ tt nsportindu-te în lumea efemer-e· şi, totJ:rşi, etern,ei 
în~hip , bit 

Fmmuseţea ş1 vr~la minunatei Constanţ~ ş a impreJUrtmil.or 
e,i· a prin~ în nagn11 nJter,eşant,e, totdeauna plăcutet fnă11ându--se 

uneari la entuziasm de ollă şl semnificate· de imn, <Iar păstrând 
s1eninătatea 1i s-erio.iitatea ştiinţifică, I. Adam in „Cq11staf1.(l!I pito--

. I 

reasc "'.",i . 

De"ş.i titlu.I se referă - ... s'ar părea-numai la portul MărU Negre~ 
opera î.mbră11şează îDfteaga viaţă şi natură dobrogeană, lărgindu-şi 
cadrul" până la a ne da chiar o v1zhiHJ€ a Constantinopolulub 
feerica cetate din bas.me:~ 

Pe locul eJJde aBtă·zi îşi oglindeşte ch1_pul .fn v,alur1 feim·e-
. 'Cătoarea şi g-ra~oasa Constanţa, s·e inălta odinioiară colonia gre
ceais·că 'Uomis. 10rÎgin·ea acestei·a se pierde în vremurile legendare, 
către eari n.1e duee povest:ea eroului las.01 care s~a d·us i(!l1 A1gona:ujii 
lQi până f:n ţara Co,lehHor la regele Aetes:. pentru a-1 cere lina de 
aur a berbe·culu,· sacnf1cat acolo de Phryxu~ reuşind s?o cucerească 
numai prin vrăjile şi i·ntrigHe femeieşti ,ale MedeH. 

Istonceşte 1 autorul ne ofetă predSe. şt preţioase 1nforma,1 . 
fundarea _,coloniei ·Tomis de cătră MUet~ viaţa colonie.i la m·arg_i'nea 
~Scytiei minor''., stăJ>ânirea. succesivă a S·clţilor, Geţilor, Macedo ... 
n e·n·i lor şi Romanilor.,. insistându-se în sp1ecial asupra. rostului ş1 

soartei oraşului sub îm-_păraţU romani. 'ln timpul evului mediu~ atrage 
lu•1ea aminte· despotul D0bronoi1 dela care. se trage numele îiJtregii 
provincii, figura luj Mircea cel B~tran, sub stăpânirea căru1cr ajunge 
ş,i ţara, şi oraşuL ln sfi:rşit Turcu devin -cuceritorii, aducând ~ărăci2t1 
mizeiia şi obscurantismu1 a1colo u-nde se înălţa:se fah1ică odinioarâ 

~ Respublica Tomi·tan o rum-' şi transformând bogata .şi puterniiC;a 
cetat€ î.tJ slabul "şi săracul sijtuleţ KiustengeJ Timpurile noi ·aduc 
renaşterea Con sta raţei prin activitatea v rednicUor de:scen deaţi ai .veeb1 ... 
lor stăpâtiitori ai lumii. 

lntrand inăun1:rnl oraşului, aşa aurn se prez·intă astăzi, seri, ... 
itorul ne înfăţişea:iă principatele ·strada:· şi clă.dtrÎ din Constanţa, 
oprindu~se asupra original.ei siluete arhitecturale a Poştei nez.ugră

v,eşte geamiile cu atmosfera lor de grav ş i ,sumbru m1.sticism, produs 
a-l unui c.olectiv suflet bolnav 'de răul 1gloriei de odinioară a decă
zutei rase turceşti~. ne pUntbă pe bu lev,ard u I înţesat de lum~a veJl ită 
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să se r1ăc.otească de arştta de peste zi în tirisa d 1e amurg a mării ; 
ne sugerează. diS'Cr1et fan1ie 1~uil adevăratei ,plimbări p~ bulevard, 
di m.ineata1 in li nişte şi s:ingurâtate ; atrage atentia noa.str ă asupra 
CZ,az,inuluij evocându-ne ·i-maginea m,ăreaţă şi graţioasă a vUtcrulu i 
Caz1up; ne oonduce prin p0,rt, pe ,cheiuri şi printFe Vijpoare,, ară--

tân.du ... fie maiestatea operei săvârşite de „ munca tena.ce a omulaL 
Dar 1ceeace oon.stituie iatmecul speclal. al Constan1ei este -

mare a! D·e 'a:eeea:, marea ne va ,fi zugrăvită in varjaf el&-i aspecte 
· şi minunatele sale. efecte: sp,lendoarea mării vă2ute de .pe mat) 
ralăto.na cu barca în largul m.ă'.rli pe vreme liniştită şi în "timp de 
furtu11ă~ răsăritul ·lunii, pe m!are, apariiţia soarelu1 dimineaţa din 
valurile mării, o e.:ţeursi;e ee vaporul în tot mtinsul mării, până la 
,fe~ieul p~sttitor al tainelor a. două. imperit11_ • bogatul Bizanţ, astăzi 
umbra lui însu'şj d1e odinio,ară0 J m sfârşit„ izbucnesc puternice 'fur~ 
·tuaaticel·e bâatuiri ale · vânturilor p,e mare în timpul iernnJ anotimp 
aşa de primejdia s pentru navigatori 

Partea întâia, în care este vorba proprtu-2.is de nC.onstanţa 
pitoreascăf', se încheie cu o splendidă şi măreaţă evocare a ma1elui 
e~ilat dela Roma· în lumea barbarier g'ete, rafinatul şi ,elegantul 
poet Publius Ovid'ius Na.so. 

Ca o .curiozitate istoric.ă, verigă ,ce leagă păa1ântu.l Dobrogei · 
qe l'nmea apuseană, autorul profilează pe fond a] amintirilor din 
ră,aboi til Cri·meh sdueta monu.mentului' francez inăltat de f'ranţa în 
onoarea fiilor · :săi sec:eraţi de ciumă în acel r,ăzboiu şi aşe . .z..at de-
asupra gropn.iţiei comune în care dorm amestecate şi' înfrăţite ose ~ 
mintele atâtor tineri eroi. 

ln a doua parte a cărţii, autorul ne va. condnce prin impre
jurim.ile Constanţei de-alungul M.ării Neg:iie. Ajungând la Mamaia, 
ca:r.~cterizează în cuvinte i:nspirate insula lui Ovidiu, plaja,. limba 
de nisip zvârlită de mare intre lacul cµ apă dulce Siut-O~iol şi 
Marea -cea sărată, popasul la moara armeanului Agopcian, aspe1etul 
întinsului mărU ŞJ a i·mprejurimîlor dunei1 văzute de pe dealul d-ela 
moară şi evocă i·ncă.od:ată figura copleşită d 1e tristete şi resem·nare 
a marelui Ovidiu., Această frumoasă monografie se încheie au te .... 
g~nda ,.,Mamaiei~; extrasă diutr'un cântec ve·chiu turcesc, după care 
mamaia ar fi fost o moldoveancă furată de. un paşă tur;c împreună 
-cu mica şi drăgălaşa ei f~tiţă, Constanta. 

ln~ câteva trăsături se înfăţişează drumul plantat la vii, cu popa-
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_ş,u I îny:es,elritor la be ăria {irube,r şi al~rg4rUe caragteri:sti ee cu ,{!a.ir 
mici de Dobrogea d1ela An:adaichioL Apoi su,nte.m trat1sportaţi pe 
<ltumut prăfuit 1al Tekirgfiri.o1'uhn spre ro·cul cu aceiaş 11 me, care 
îş;1 are şi el ]1ege11d.a ru:i : pov~stea bătrânului tutc Tekir, ţ;tre sia. 
;tămăduit de 'picio·are. în n.âmolul rău-mirositor al lacului„ 

Dar ceeacie îi înspirp autorului simţirile de ce,a mai înaltă-. 
tensiune este Tropaeum Trajani dela Adam.-CHsi :. după desene.rea 
Tropaeului, a tumulusului îlr~ecinat, a munic1pi'ului din valea apro
piată, se dovede,şte interesant ş1 convingător originea romană- a nt'@-

um,e1ltului ,şi cetăp,i şi sem.nificati·a lor SUlltado-ară de mândrie şi 
civilizape romană. 

o·eserierea frumuseplor şi oo , 10rilo·r Dobro·gei se sfârş1eşte cu 
hn.aganea p · ecis eontur~tă a carierelor dela 1Can.ar:a„I unde s.e disk1ci 
enorme blo~un de piatră pria exi;,lozia dina-miteL. 

lncheierea c4rţi1 cuprh1(1ie tree~rea în rev:,istă a p·oporaţitlor· 

dobrogene: Românii auto,chtoni, TrausUv:.ăeenii şi Mocan·ii, Cojanii· 
'ŞI Tătarii; însistându~se· asupra. rolului covârşi:tor at·nbuit Moca11ilor" 
,1ero.e11te n,iea1oş ro ruâu-eştii, toane dâr1e şi rezistente~ 

As_pee1,e şi mai variate, un compl1ex de dive.rse note cara~ 
teristice a1:e vieţii d.oţ,sogene, impt1esii tienumirate 'to-pite tnft'o 
s" Hgură 1 m ~i:n e u 11itară--D0bro gea no astră, crearea ei artisti -eă prin 
meşteşugita' putere a literaturii-, ne înfăţişează ciclul ·de schiţe şi . 
nuvele cup.riose în volumul d-lui .M. Sadoveanu ,~Privelişti D11obro
g1enet". Vom ·r11:cerca .să prindem într'un tablou diferitele imagini şi 
d l „ I ct· t-..;l I ~ A ''"' • ·, e, a e aaeshn vo u1n, · .1n ansam1u u carurla putem 1ra1 rnte11s ş1 

artistic: Dc,br0:ge.a„ 
Mai tntâlu, o observ a.ţie. : oricât de intf!flesantă şi plină de 

adevăţ e ,,Co,nstanta p:i,lorească" ., tot,uşi ea nu redă de·cât fugar 
şi fragmentat pQez-Îc:ţ Dobrogei Cu multă. putere de: sugestivă şi 
plastică evocare se creiază îrizata atmosferă poetică ee îmbFaci 
Dol)ro,gea de o,di11io-ară ş1 d1e·acum. în schiţele ,,PrEv :etişti DtJ.brogeneH. 

Cu aplecările firii sal1e roman'tice cătră taină ş-i sb1gurăta.te, 
- către- primitivism şi patii'arhalism, către:- lucru ne:e.xplorat şi sutpriµ

zător prill farmecul şi noutate·a lui,. prin lirismul s,ău caracteriz.at' 
de d.eoşebita î11ţeleg1ere şi trăire a natUJii, Mihail Sadov,eanu a fost 
~tras m,ai ales de ·Delta DunărH-desig_ur cel mai po:effc ş1 mi,sterios 

www.ziua:con,stanta .ro 



- 93-. -

colţ d.i11 toată Dobrog1ea; _ pe ac,easta o cântă şi o poetizeaz·~t Tot: 
as·ti_el, d.intre to a.te popoarele Dobroge,_1 I ,au I eteresat ş1 l-au pasio
nat locuitorii · emi--:barbari ai bălţi1011 Lipovenii. 

Dhl1V'U în:~puţ în şchiţa }' Despre DtJ,brogea ", sci;i,forul relevă 
indurer,at puţ.inul intere& r1ea·I ,ce această ·provincie trezeşte în suf~ 
[etul ·Rnm.ânUo,r; apoi, pru1 graiul p,lin de sevă ş1 umoi al lui 
neiea lspas ctin Putna, g_e multij- vreme pnpăşirt p1in meleagurile 
tta.broge-ne. n"f· car,acterizează difei·it,ele popo·are conlocuito:are: ~o
·mâ-n1i v·Îoi, Baîgarii cu firt; a veşnic închisă şi· posom orifă> ()re1ci i 
t1utli de gură, Turcii visători, Tătarii leneşi şi napăsâto!i Lipovenii 
$ălbătecij,i Ş! de·sbin:aţJ tn·tr"o sumă de secte, ba chjar- SaSJi „catolnic'I'' 
şi TaUe1lÎfi muidarf şi spurcaţi, fiindcă mănâncă bro-a:şte. 

Jn urm.ătoare' e şipte 1schiţe ni se · rnfaţişeaz,ă Llpo-veni'i în dife
rîtele ipostase ale vje~i ŞI traiului lor zilnic : ,J ln S:~tu-1 Sarit:ll.foi"v, 
"Pe Razelm\ ,,lipovenii'\ ,,larăş lipovenii'', ,, Tot lipovenii~ ., 
1 Hotel-ul din D~llă" şl ~-d cher.)1ana'-'. · 

lată. p,e d.e,alnrUe Sar1ch1ol.uluJ, • ivindu-se pri11tre vh km1e1le 
tipo.vence frâ:nte sub povara muncii~ îndobitocite de asprimea, vieţU 
z,Unice şi doborâte sub Nreut pum.nului ş-i asprul călcâiut.u:i bărba

tului". Doinnul ajutor de primar Chiprian î:nirup1ează u.n tip· de Upo,
ve an şiret ş·i pref.ăcuţ "bezpopovt" şi ~.norar'f „ Toată g1oiava 
sem·nifica~e a )~n1orarulu1:• o aflăm în . ~Pe Razelm": p-ărin~ cari.-ş:i 

silesc fl.i-iJ copii îueăt să ~&e lnsoarit?· cu fete voinice Îlf profitul tatălui. 
Viaţa ob1.c11 nuită ~ acestor" oam1en1 :se scurge ·tntre pescuit şi peh·e
cere„ adică cbe.f, gâJceavă şi bătaie ; de aceste năravuri nu se pot 
-desb,ăra nici 1când e vorba să ,aleagă· uni vlădică, sau să sătbăto
.fiească un mare even imenf,, cum :ed espotmo Urea ,caJj,alul ui Sf~ Ohee1rghe. 
Ceea.ce· frapează la ei: este misterul în 1care îşi' învăluie cred·intete· 
1or religioase şi arta cu care ştiu 8ă di:si.mule.ze orice întrebare U 
s' ar pufie asupr,a -acestor c-hestiuui~ Altm.interi, sunt de un total 
primitivi:sm ; aceasta se străvede :mai. ales din Jelui cnm, prive:sc e:i 
dragostea: de-plina s.tare de natură a legăturilor d.jntre bărbat şi 

lemeiet dezbrăcate complet de orice văl de pudoare şi de poezie·., 
pe.ntru ,a se da :Sati:sfacţî e. un,ei necesităţi .o,rgarii 1ce aualoage c1.1r. se~ea 
şi foamea„ Acest primitivis,m -se vede şi în tratamentul brutal, pe 
,ar.e îl, aplică bărbatul fem.eii1 precum şi în felul lor de m,ificare. · 

J·n schiţa „ Un veteran" facem ,cun oţtinţă cu u.n bătrân .albit 
de griji ,şi nev.ni, care a avn-t de luptat dh1 greu cu nepăsarea şi 
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lăcomia micilor sJujjbaşi âî provinciei., fără a-şi put,ea cipăta pă·mân
tul pentru eare luptase şi la car~ avea dreptul: simb<tl al atimr 
d1e1'1reptăţi c:a ae fâptuie.sc oriund·e e vo1ba S·i se aşeze o lume 
noua·., 

ln toate schiţele. de- mal sus, viata omu.lui e· ncadrată în 
frutnuseţea şi splen:d,oarea. naturii.. Ac,estea însă ie simţim mai 
ales in 'IJPe Duno.rea 1u1cht!"'' · şi 1,·Taint", pagini litice de multă 

de1î:cate1e ;l de·osebîtă aââncimei pasteluri şî ode d 1ed'ica·re· na u-riî.. 
Pe dinaintea oshUor ni se perm,:leai,ă 1Justietatea, vit,el~,. tarca;m\pasărea 
d,e pra:djă a bălţii-> raţa-Gl.a,şcă, egretele, etc. Iar la aşfhlţitul s,oa
naltti, sunre'.m părtaşi la o lup11ă straş.nică : '.C·onUict aprig întte o 
lişită 1ce--şî apără puii şi o cioară ce .... i · atacă, până ce Uşiţa .iieuşe.ş.te 
să wăbuşea . c"ă, să cufund . în tJPă şi â înece pe du1m,aJ1că ; ln unnJ;, 
hnişfe d 1epMnă, ia:r amurgul şi noaptea îşi înfind ari:pile pline d1e 
mister asu:pra întreg11:lui cu.prins al apelor : gând urne se cufund ,ă în 
în.fi.nitul oriz.ontuJu.i, tn ·infinitul neguros al trecutului 'Şi în iofin1tl\l 
imp-alpabîl al viitorului„ 

La „Pop.as" J petr.ec-oamenii cum pot; mănânci borş de peşte· 

gătit ·~u ev as1 beau „ vodcă" ş1 spun pov.eşti, preeum pov,estea 
,.,;mort.tilui'' care -- 11 reînviind,{ - sperî1e îutr1atât pe salvatorul său,. 
în ât ac·esta îl ,om oară de-,abinelea cu cât ev a lovituri de ,) b~balcă" 

ln citev-a schiţe. urmatoar1e - ie.ele mai reu.şite,, fiindcă suat 
cele mai pline de mişca.re ........ ni ,se 2>ug1ăv,esc cltreva caraeterişti-ce· 

tip1:1,Ci a1e bălţilor. ,, Dia vo Iul bdltit~1 înfăţişează pe Sid or,. :sîhas.ttttl 
de pe gţbul, un biet om sâlbătecH ca. toate. dobitoacele naturi~ din 

t•1• fl;Ua ~ t"' . H ·U+ ,n •I,. u,u ,i t „ care supers Lf ,a. po.,;wara acu.se un vraJ1°1.or'° ,,rrtu·,~f.J · ne prezm ·a 
p·ersonaghd bizar al unui Engliez, exilat de bugă voie ·pe aceste 
meleaguri, care, în izolarea 'şi .rudim 1entansmul său, ·tşi păstrase ma
niereh! anstocratice; preo.um şi pe domnul Franz, eare - cu ca
racterul său blând, cultivat· şi distins -- ne ·cutremură ca una dintre· 
matjle, enigme ale vieţit Nu lîpse,şte· nici nm 0tttl : ,, Un cueer {tor" 
ttiece la nem·mîfe, pe ţiganul GavrU Tărăboi, care ştie - prin ma
nierile lui mim1etice şi mie:roasele sale vorbe - să ·cap11veze sufle-· 
tele unui sat întreg de Lipoveni„ împreună cu prim arul lor N,ecu
lai Ionescu„ 

Pe lani Milano, bă.trlnul grec cu sufletul ·de fi.ară, ·eare a 
speculat odi-nio ,ară fără pic de mUă populaţia lipovenească d ,e pe 
Dunav,et, îl cun·eaştem din »la sf: Gheorghe:'\ Poveste~a c.1ea mai 
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ttiş~ ş1 eea mai plnlj de .învătămJnte fesă ,este „Oâr-la: lui Ivan 
. l ·1 ă -d .... d ~ w I Mmoru ". un ma,or rus, se .pan,_ cu viaţa _Jn partaşia a un eom-

·plot, se refugiază .. tn bălţile D1elte1, îş:i pierde urma dar şi bunele 
deprigden din lume, se asim11~ază tutur:or celorlalţi pescari, mr„ 
când m.ai târziu se poate remto.arce la gl,ori.a şj onoarea din tine ... 

;fiA t t .. ' ... î. t ~ ""- '"I .. • .. f'""' d ... . . .., ... re1 .... , coes a a :ea I es ,e 1mpos11:J1. .sa rev1na, . un-· ca nou~-1 v1a:1a 
f'-a înţrat · :în sânge şi . a „ se Jiese.moează: părăsind Odesa, se J'ie
întOMce Ia tovarăşii din Deltă. 

De altfel~ Dobrogea~ . pământ de în ,cru ,cişar1e'a atâtor r~se ·ş1 
pop1oare, 1cuprlnde multe figuri d1ecăzute în eh? însele sau în ur .... 
i„ aşii l10J\ Astfel, ~Marlre f'i decădere'" ne inifăţişează pe Desire 
Andttol1, baro,neasa d·e We1cum ş1 Moş Cberîm, ş.1 ne reaminteşte 
galeria marHor ba.ngjţi ca Osman ş1 lbraJm1 sau, cel dJn urm.J, ru
sul Lecinschi. 

Trecutul Dobr,og-ei abundă în eroice figuri aventu1tere :; ,, Um
bre ale trecutului«. Asti_el este ·sc:u.rtai vijelioa,sa ş.i eroica apariţie 
a prinţnlui Pereiaslavulu1,t viteazul Sviatoslav, care a venit cu ce
tele sale de Rut~ni de p 1e malurUe Volgei ş_i Donulai, 1ca să moară 
la SHi11tra sub c:uţitul lui Curia, :căpetenia barbarilor bulgari„ 

Şi tll istoria uoastră descoperim o fig_urâ istorică, c·e a avut 
legături cur delt~ Dunării: Petru Rareş V1oîevi0d„ n_Un eântec4 ne 
Jl.Ov1este,şte cuprinsul unui c:ânte.c rute1tesc, după. care ti Piotr-Vaivod-a(i'. 
ar fi tră.it şi pes-cărlt în băllţtle: DobrQgei;, unde a. iubit p:e frumoas,a 
Cazacă Manca, furată ap.o,i d1e- Tătar1. 

ln ~sfârşlt,1 după un e:tprestv şi p!tores·:c tablou al vechiului 
Ş i r10:n1ânescul11i aşezământ al vNlcull.ţeluluti ,, .Priveliştile dobro
gen1e« se încheie cu .,, ,Rove.stea· baciului Tom'eg:ea" :· Cum l-a pe
depsit bac.iul mocan Ilie Drăgan pre banditul lbraim„ prinzându-l 
şii omotându~l, fiindcă îl prăda.s,e, îi omorâs,e un copu ş1-l însân
gerase la frunte.. E înttaceasta povest.ea dârz1eDiei şi energi1eÎ ad 
mirabilei rase a Mocanilorj graţie că·rora elementul românesc a 
putut pătrunde, c·u.oeri şi nay.onaHza Întreaga Dobrog-e„ 

Pute.mea de impresionare a Dobrogei s1a e.xtins asupra multor 
scriitori şi :poeţi români, printr' un dar natural de o mare bogăţie 
de insp1irape şi o rară valoare · p1oetică :: Marea l Es1te adevăra't că 

inuiginU1e' marine sunt frecvente îu Htef a tura românească şi în aiut:e 
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1ea lările rom;ftne1ti să fi posedat un colt senh1· sau furtunos de· 
mare_, Diar c.c.ntd.bJ.11ia şi P,o,tizar,a {llmii devipe una _dintre p,·re-ocu.r.. 
pările cotistante şi obi,cu111itele motive de _inSJlira~e, ale Hter,aţilor 
români mai rales d·e1a anexiunea celar trei Judeţe sud1ce ale Ba
s.ru:abieî ş1 apoi a Do·bro.get Dar c.hes1i1n1,ea aceasta e prea 1m-

• 
portantă~ ea m,erltă ~ă .fonnez 1e obiectul unui studiu deosebit. 

Sputleam însă încă del,a începutul. a~e tei; schiţe că marea şi 
ad evăf ata. cori:tribuţi e a u !lei J~rovlncii (,a li'te:ratura .neamul u1 îflire·g 
şi ţării întregi este arlistol-crea:tor, literatul valoros oă.scut pe m1e~ 
leag.uril 1e acelei provi-ncit 

Când e vurba de artis1u1Lcreator -tlob10g·~an~ uh nnme,. unul 
singur; dar n.eperitor, pluteşte pe bµz·.ete tuturora... un nume frea
mătă n1imil 1e no-astre: P. Cer na I Jntr'adevăr, Panait Sfanciof, pa,. 
etul car,e şl-~a luat dţept ps,e,udoriim ·numefe satului· d·e pe -'malul. 
dutiă-rean, care i..-a vazut .naşterea şi i-a legănat zilele copilăzi,eil 
este e.ea 111:ai str.ăluc:ită . contribuţie a Dobrogei 1·a lfte.ratura rotttână, 
itrcoronare a litemtu.rh ;,, dobrogene·",. 

Panait: Cern a e~te - pntl · exce l:enţă - poet. Tot 1ceea,ce a 
izvorât din .pa11a tui, s'a făcut vets, s1 a: ttansformat în poezie, poartă 
peoştea g,eniu,lui poetic~ 

Poetul Cerna e·ste un .subiect?v„ Jn toate up1erele sale trăieşte , 
in'tens siiflietril său: simţirea sa proprie şi personală, ,eul său carac~ 
teristic transformat în valori attiistie·e, Subiecfivis·mul sau însă are 
mama pu:ter-e a obiectivării ; p.e111tru aeeastaJ poetul face o bi ci nnit 
-apel fa ale·gQrie, .care este , tcrcmat imaginea ce oNectivează c'hiar 
şi subiectivismul cel ma'i cat1eg:ori1e. lntradev,ăr, în opera lui Cem·a, 
ii 1C.ân1.ă pasiun·~, 'Îi seindbilizează CU:g-etare,a, îi vădeşte Cfieztd şi-i 
s.usphe idealul : c,reapi:i:nea al·egp.rică a fantaziei sale pp.etic·e. 

Fiind 11,n subie,ct,v,. Cerna - ca fi marele său înaintaş. Emi
nescu - este poet liric. Toate· poezHle :sale poartă pe·cetea liris
mului.. 

Uneori, lirismul poetului se polarize;ază în jurul naturi·i şi, 
crelnd frumuseţile aceste.ia, creraz·ă în realitate sim.prea. ce poetul 
nutreşte· pentru: natură : Natura îl inspiră di & afara înlăuntr.ul su~· 
fletubn, ea .. trăi1eşte însă în op.era sa posti.că dinăuntru în afara SD· 

fletului.,, dât1d ,astfel poeziei c.aracter ex11ltant Dar. 1c,âutarea naturij' 
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cere po .' ului talent des~npliv şi temperamen obie!et(v, o·e aceea, 
de pildă marel,e înţe.Îegit-or şi ani·mator al na.turii-i adoraterttl ,,.te
tutui sfânt• şi .,,dulcei lumini a hntii" t Mihail Bmînescu, n~a p.utut 
creia. nici u~ past~L ·mn -acelaş motiv, Cerna a scris, puţine pas .... 
teluri şi nu d.intre-cele mai desăvâişite poeiii ate saJe : "-PrimălJ,ara«, 
.Vârful cu d6J·r'\ ,,După furtună•. 

De obiceiu~ po,ezia. lui c .erna se întemeiază pe seatimenta1 de 
,simpatie„ pe (ubirea caldă. şi geneiioasă ce poetul nutreşte iată de 
lumea întteag~ pe d,~săvâ:rşită admiraţie- pentru Dlvinitate şi făp.-

1l1liie ~htinităţit 
C,â,nd -simpatia, iul1irea şi admiraJ~ se m.anifestâ prin e·ntu

.ziasm . şi exulta.aţă, poezia lui Cerna capătă caracter de odă. Ast ... 
fel eş,te capodopera :n.lsus"',, ,,Spre-Bucovina'':, Ze.ce Malu" şl ,,.Lui 
Leo Tolstoi"'\ 

Dacă· sentimentul nu se adânceşte în insez.1sabilt.1l domeniu 
m'istic al sufletului· ome·nesc, -ci răm.âne la simple dispozitii:1 · î:nflo
rituri de dragoste şi de vo,ie bună sau voie reat s,e,ntim·e:nte dră.

-gălaşe., intere·sante, alitfeDant-e, dar nu adânci, lira poetului intoneaz·ă 

un cântec, ·precum .. : ,, 1Cilntec"· (cântecul pa.sădi), .April", ,,Cânte·,: 
de n.oapte", ,.,A.1nor"", ,,Noct~.rnă't,. ,. Cântec de .Martie",, » Cantec4' 

• ( = Cântecul ghiocelului).. 
D~ cele mai adeseori1 iubirea şi .admiiaţia po·etului an fo.st 

decepţionate, ele. se manif1estă tnticrărnat şi se relitfeiază în .regretele 
elegiei, precum sunt: ,,Plânsul lui Adam", ,,Dura [ex•, ,,.l1ogodnli.{4, 
,, Ţorquato către Leo.nor-a" ,1 ,, Pr.1ome·teu" ,1 „ l.?uga pământului"~ 

Alteori "fnsă, p·oezla ad-m.irativă se amplifică şi se potenţează 
cu o bogată contrlbu1ie a reflexiunii; cugetarea îşi face loc alături 
de simţire şi o fecundeaz.ă, admiraţia _se pres.chi.mbă în c.onte'mpla
ţi~ şi poezia devine meditaţi.e1 cum ·sun.t: JJNoaplte", ,,,Şoqp1te'\ 

,,lnseninare't, ,,Printre·· laţrami", "C.:hiemare", "Pârâul .şi Floarea", 
~.,Dor",, şi, mai presus de toate „ C'ătre Pace" ... · 

Clasi.ficarea de mai sus a po1eziilor lui Cerna, întemeiată pe 
genul liter,ar căruia ·fieqare 1oper,ă îi aparţine, e:ste de sigur intere
santt O.iar,. pentru ·opera lui Cem·a~ e. mult miai interiesantă o altă 
cJasifioare, întemeiată, pe .mutivele d,e i.nspir.a1ie ale creaţiilor po·etîce 
şi ]te ·ideologia poetului. 

Din acest punict de vederie:~ ·tmpărţim pioezia lui Cerna în 
patru sp·1eciî : 

7 
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1. Poe:la· ero.ticd, inSJpirându.-se dela iubirea p,erdru femei~ 
în lţgătuti cu cate poetul îşi fâureşte o cConcepţi1e n~i şi origînlJlă. 
Princip.alele opere alie„ acesteia. suni::; ~ Pril(tre lacriimi", 0 Şo·aptell',, 

»Nuapte'\ l~Insenina.re", HDor«, ,iTfJrquMo cliJre Lea:_notaff:· ,,Pa~ 
f 1!ul şi flotJrea" ş.i 1' Chiemare{( 

2„ Poezia· mla.tic-reltgioasă t c·e explorează adâncul tainic de 
ttepătruns al sufletului. o.menesc şi ,reşnîc insolubila p:to1Memă a. 
relaţiileyr dbdre O,m şi Divinitate, dintre Cre~tor şi c~aiitinea sa. 
Poeziile d a.ceastă natu.r.ă sun.t .. ,,,Isus" ,, Plânsul lut A di'tm", ,rPTo
meteu" .şi „R1uga Pltmântutui"\ 

3„ Poezia sodal-na{1Dnată, care :c.ântă· ldeahuile '.şi ,revendi~ 
.cările om.u'1ui ca fUn·tă sociabili - elem·1ent ,oom·ponent al unei naţi.urii 
saa al unei clase .S01ciale - şi plânge durerile, 'St1ferinf~Ie şi ne
dreptăţile· suferite de cei slabi; dela cei put,er·nici„ de naţiunea sa 
paişnici şi blândâ ·d·ela :naţi·unile intolera.nter b1ăp arete şi asupritoare. 
Astfel sunt : ,,Câfre pace~~ Zile- de durere", 1JP(}J)Orul"' şi •. D,upă 
.un veae''. 

4. Poezia pur-filozofică; a cărei con·cepţie d,espre o.m ,, vlată. 
şi dumnezeire ii dă <;aracterul filosofiei, Aceasta e reprezintat.ă prin 
Qţiterele ; 1~lde'aff1 ,,, Trei sburătoare·", » Dura- /Ji-:r"; .,, Sar.gojt1gut•, 
,,.C'ătr.e Ines~, "Prometeu'\, ulut Le<J Tolstoi",, i,Floare §i Genune.,..~ 

Aceasti clasificate a operelot lui Cerna, p:e te:m,eiul cioflc,eppei 
Utieologice,_ este mult mai adecvată şi' m·ai proprie p.oez;e.i aces.fUi 
cteator, pentrucă prrn.t.lpaltl originalit4fe a Iul stă tn ideoltJglfl sa. 

lntr'adevir, Cerna nu este. numai un poet, ·ci in acetaş timp 
un jitasof, sau ·- cel puţin - un cugetător„ După ·G1i,gor,e Ale ... 
;andrescu, eare a. avut predispozl1i filozojice; după MihaU Erµi
nescu câre a cr1eiat şi concretizat o filosofie originală; .P;..naH Cerna 
1este al treilea· mare, poet al n"OStfiu, care are u atitudine şi o 1con
c1ep~e filosofiei proprie şi originală~ Po·ezia lui, în întregime, este 
- într'un sens larg - fUosofică, :adică Îmbîbată dje cugetare şi 
tefle,xiutte:- ; de· acieea,, am denumit poezia ca caracter filosofie: 
p ,ir~filos:ofiţit,. 

S"a ·susj nut -că Cerna a fo:st un continuator al lui Eminiesea 
-şt s 'a des.vo:ltat sub i~fluenta sa. De a_ceasti părere ieste I şi 4~1 Oh. 
1brăileanu dela laşt Adevărul e:ste că ioU poe~i noi şi intreaga· 
poe·z.ie JJiost-emin·es.ciană s.'a desvoltat su.b influenta lui Eminescu~ 
Dar Cerna nu e un :Gontinucţfor al ide·ologi1ei şi at:mosf.er.ei poetice 

J 
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~minesrnern; d.imJtotriv,ă : Cerna are o er.Hlcepţie ideologică dia
metral opusâ a~1eleîa a lui Emi.nescu. 

Eminescu er ~ · un pe·sî-01ist, C·ern a este _plăztnuîtD:rlil poetic Dl 
aptimum.1.J,luL EmineSCl.l conchide la rdmicnuiia vie~i, la neferidr.ea 
-organica şi ne,cesaia -a omului~ lâ retragerea din lumea efemera, a 
omqlui (ie geni·u, în p.ropna sa sfefâ şi, carapace, "Un vi:s al rnoqi1 
eterne e viaţa lumii întregi'' .. Cerna dimpotriva, vede viaja frumoasa~ 
crede câ viata e un imperiu al o,.ne.Jui,, că viaţa merită şi trebuie 

.să fl1e trăită ........ jgţens şi ad-iv ....... ; susţine că geniul ate. datori,a. a 
a se jertfi mulţim.ilor snfelinde şi obidite, că fie,care om tre.huie sa: 
·fie QD luptător idealist şi un vrednic slujitor al idealului său; afi.tmâ 
câ numai cei sla-bi şi mişei se tem de viaţă - de._şi o adoră şi 

dores·c ·s';o poată trăi ·- şi deace·ea trebuiesc sacrificaţi făr,ă. milă 

marelui prin!cipiu al perfectibilităţii omenirii (,,Dura l~xt), 
Cerna e·s.te cântăreţul lublri4 ca şil Eminescu -- într'·o mar,e 

măsură:. Cer.na cântâ iubi1rea s.ub toate formele sale: iubire d 1e na
·tmă, iubire de-f~me,e, îubire de· ma-mă, i'ubire de semeni·, 1ub1re de 
pâmint"l pa·triei, iubire de neam„ iubire dţ om, iubire de vi-aiă, 
i.ubire de Dumnezeu. Dar, pe câ,od poezia. lu-1 Emine.scuJ chiar cand 
;fncepe cn un: zâmbet, s:e: sfârşeşte cu un suspin şi o nega~nne; 
mai toate operele: lui C,ema, chiar dacă încep cu nn suspin, se. 
f:,erminâ cu îilfloritrui de :z.âmbet şi sincere accerrte de fericire; în .... 
. demn la viaţă şi iubire, pentru. desăvârşirea prirl iubire a acestei 
vi1e:~, p·en'bu învinge.r:ea şi nimicire a d ureri.i prin · _iubire : 

~.Jn iubire fată m.argini 1este marginea durerii" 

( 'P Lui le:fJ Tol:stoi'')" 

Origin.alitatea poetului Cerna se complectează cu alte trei a
iribute, car&--i întrege.se şi~ fortifică cugetarea: 

I „ Un de8ăvârşit şi neîntrecut .altruism, care se ridică pină 

la l)ebănuite culmi cie ating chiar sublim.ul • . Acest altruism se ma
nifestă. în opera sa fără aici 9 zăgăzuire; aiât · îa c,e priveşte viata. 
.sa intimă şi personala, de pildiâ poezia ,Jl.ogcanăft.:, cât şi in viata 
socială şi general umauă, cum se ved:e în capodopera PCătre. Pace~f' ,. 
mru ales partea III ia, care nu-şi afla pereche în literatura româ
·ueasc.a decât doar „Anul 1840" de G-r. Alexandrescu .. 

2, O c~ldă, antrenantă ş1 cucerlitoare pasiune, care- dom1năi 
.atmosfera fiec,ăreia dintre operele :sale. Aceasta se vădeşte pnn to,... 
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nu) vibrant, pJÎfl, muzicalitatea. sur.dă. dar captivantă ş1 mai ales prin 
re orî1Sm1.d aşa ele caiacteristic subiectivi±ătit poetului. Retonsmul 
insa e o -arma cu clou.ă tăiuşurl, fiindcă, , dacă poate da ,operei foam 
multă viaţă ŞI· .citdută~ i po·ate răpi impres.ia de smcerit t·e,. P1 -~ 
.zia lui Cerna f.ns,ă ia.ce, impresta desăvarşite·i stnterltăţi~ fiindcă ~ -
1orismu1 ·n11 e un atribut al concepţireţ, . ci o simpli ,_ şi de altfel 
.ponderată - m· .nîeră de exteriorizare a oonce:p1lei. Exemp.lu ad
mliabil este poema ,,.Chiem.are'\ iul,a dintre cele mai reuşite · ·cre,aji 
a.1 e hît Cerna. 

"] C t ~ Ml .. ... · ., ,4.. -. ~ ~.. t 
~ -1' .. eeace carac._ enzeaza poe:z1a 1nsa e&1.1~ 1m aguhil11a crea 9are.)fl 

puterea de p:lasficlzare a poetului, C-u marea sa putere ideologică 
cu pasîune:a şi retorismul său„ e uşor de inţele·s el -ceeace va 1ca
racteriza stilul po,etulur C.erna, · atircă. 1cr-eava ,p,lasticdăţii, este verbu.I 
şi nopunea11 o-e aceea, stliul poeziilor lul Cernâ· este: pritl1 exc.elenţă. 
ver_bal şi ·-ne/ionat, lipsit tle :s1cânteîetoarele îmagmi ce împod·obesc 
I a fiecare pa.s poezia -lui Eminescu, 

Totuşi fa111tazla creatoare a iui Cerna făureşte minunate şi 
originale fonne imaginative ge·nerale ce îmbra:c.ă _ ln 1ntre,gime ope
.rele ~~d~; c·ea mai obicinuîtă dintre:- aceste formei .est,e alegoria. Din 
aoeastă cauză~ multe dbt capodopere.le sale capătă valoare de sim
bol : _,,f gUs a. 1e 'S1mlliol ul suprem e1 J ettfe a g·erll tdu.i peatru fericire:a. 
omului ;· nPârb.td şi Ploareit' ,, simbolul supr,emulUI sacrîf:ic1u lţl 
bărliahdui p1entru f 1eiicirea femeii iubite; ,,Prometeu«1 simbolul re
voltei nebiruite împotriv,a prejud iecă1,Uor şi a auto.f:itătii ct),ntstitui1e , 
.,,F.JoQre fi -CJen.unt'', simbolul supretne:i fericiri ice gu'.st-ă 011101 'bun 
ciare şiHe să-şi preţuîa:scă viaţ~ şl să şi-o trăia:sca frumos şi .rodnic 
cliiar i11 c-ele mai vitr:ege împrejurări; #Dura lex", simbolul supre ..... 
mei aspiraJi a omului după fericire şi după petfecpune1 „IC1tie
mare·" ,1 simbolul' totalei oontopîr~ aevea şi în amintire; cu forţa 

i_11biţU şi fii.ri1a iubUă. 
l'ar;1 dacă nu găsim nici o poezle ţesută din măi~st~ flori sfi~ 

.Ustice, al'e fantaziei cre:atoare, Cerna dăruieşte în schimb Uteraturîi 
române :imagini: făr,ă peTe·che„ Astfe·I : splendida imagine a ,s1ân ciî 
dup,ă, ploaie 1:u care se încheie· HŞoap.te"'; stîblîma imagine ·a trân-

_ziţiei dela noapte la sf_ântul ~mâine" din ,,.Noapte~ ,~ graţioasa şi 

tragica imagine a ·florii fecu.ndate,J ce sf,ârşeşte, , .Plâ:-nsul lui Adamn ; 
preinanta şi lapidara ev1ocare a figurii divine a lui [sus : cel de 
-0dîn .îoa1;ă, cel de astă-z"i, c-el din viitor; i·m.aginea fîodlor udate de-
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roua oupţ.iG în bătaia razielor soarel uî d 1e d i.mi'tleaţă, care c,onstituie 
finalul d~ . .n n PriniTe l,llcrămi<' t i.maginHe cerului, a stelie1 şi-a ·pâ
.râuluft - bogat în âpe la început,. .apoi cu albia secată - dîo 
"Plirâul ş.i Floarea'"; imaginea m:u,esiî din primul vers al pi0ezie1 
l ,,,.I. " .. " b .. • i ţ"' I • • • lt ~ 

t, DBDu.na ···; 1·m~g1n1eia raz . unari na 1.onal!e Ş'l 1magu1ea revo en so-
ciale tun ,,,Către Pace'u; imaginea fericirii dela Ferrara dm ,,.1 or;.. 
quat.o către leonora« ,· i.maginîle ·ţăra,rn,lui Jlomân supus obidei şi 
.asupririi, şi revolta lui mai ap,oi din „Poportll" ,· imaginea dorului 
după odihnă şi a îmbrăţişării s.oa,elui din ,;Ruga pdmiJntului0 .

imaginea florii atârnate pe marginea prăpa:sHei din "Floare şi~ Ge
nune• ;i ·însfârşit,. pr,eţioasa imagine a cerului - .chip purtător de 
"Zâmbet ŞÎ de VÎSe« .......... ·ŞÎ admtrabîla gradaţie . a 1Ce}or trei 1Chemărî din 
11.Chi'e,no.re"'. 

Astfel„ poet şi filosof„ artist "Şi cugetă.tor, P. Cerna, fiul Do
br:ogel, este una dintre ,cele mai interesante„ mai originale şJ mai 
talentate figuri din literatura rom-ân 1ească"' 

lată. minuna.tel1e daruri, pe ,care Dobroge~ d iepărtata .. şi necu
ţoscuta Dobtoge, ie~~ făcut literal.urli româneşti. : frânturi de cântec 
în graiul poporului; pagini inspirate de viata dobrogeană· - unele· 
mai modeste,. altele mai avântate : .. unele· mai didactice, al1ele ins
pirate dintr'uo neţărmurit avânt poetic-; în .sfârşit, vlăstare dobr(>-
gene, suflete rupte dia ·sufletul Dobrogei pentru a întregi şi a defini 
imagine-a artistică a întregului nostru sunet .naţional. 

Io fruntea eontrt.buţi:ei Dobrog,ei la literatura românească, · in 
fruntea- lite.raturH ,,.dobrogene~ deci., s,trăhiceşte eroica figu.ri, au;w 

I t „ d . b I .. . " l t· w • • · I ·. C reo .a a- . e rum1 u poezteJ şt a1 cuge ani, a mare u1 ··- erna„ care 
a fost cel m.ai de seamă cug1etător· in1 poezia româneasc:ă de dup,ă 

Emîne:scu şi unul di:ntre cel mai mari poeţi români. 

0•01100:0,cu,oo 
•Q 0 1oOOoO·Oo1110· 

Valeriu t Grecu 
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SF.ANTA ANA 

Minune n,egr,eitls esle 

De veacuri lacul sÎtnle.i Ana 

P:recum a ~sl tnl/o P'~ste 

O z~nă mei n J ră Cosftnz~QoQ 

Pe o ce,arPe nesf@rşibl 
Ce ~erpue$~.e prln bred.el~ 
$p,e creasla)J n .nourj adumb,th1 
Te sui,, le suî, îocel, încet 

A. I- _ M I!. 1 _JI , .. co G,, sus,, Zf.;)1P8ŞţL de ... odfitl;I 

Un c1faleP de v·ulean tn munle,, 
Ca o c.oPoan e n·es ~ima~e, 

PoJoaba pe-e regească fpun~e., 

I a r„ ca n J pv ivirri le-h pelru" d 

Spre-alba sl,ul cui re Hexe clare,, 

M1ies.lrul Jl.aa 4i rpare\il fun J 
Un pumn Je ape1~nb/ o eelJa11.e. 

D 1e p,in bătr~ni ,pqyesleB spune 

c.~," l.oeu-ae.esla plin J e ievă 
~.,au cu,ltemuise. n,ebune 

;i v~nic ,sl.ocokl J·e lavi~ 

Dar inlr·i.o zi veni o zllrta" 

f n sl·r.ae albe„nve1mlu,lat6, 
$t tnhnz~rnd ,alene-o m~:oă 1 
~e po~oh u ,,g ia loals 
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J:ecu Jm sg,uPa unui iaJ 

LJ,n c oll asem en·i u nlJ I ~atu 

$i-i puse 1cod,r/ n1hnji. 1d e !bra1J1 

Sa -l ~1ie vednc.c verd e-atehJ 

IDe J ragul coJ·rilor plel~oşi 
Ce lac-u l \1n t nicercll it 
~a a ui~al Je feih f,umoşi 
$i îşi ~!cu ac.i un schi~. 

Rilm·as;e ca s:6 ţace slraie, 
S\1s-cu~e'n tainri spre Î uşnaJ1, 
1Cum tn,trlo negrie,~e vrajă 
·lsvo.a~el~. in O~ bol caJ. 

De calci ,a z~n(m1parelie1 

Te stmb CIJ 'SUnelut sm~riL 

Î e 1 ne~ ini, pe truns J e mi relle, 

la iconil,a Jela sc~,t 

''19!:!i Op ~QQ]QQ,q 

Q•Q 011,~:0~011 I:>-
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FlORIAN 

B o zi luminoasă de· tuH1e .. N-eteda pânză a bo.Jtei 1cer1eşti e 
tul:bure la margini, dar de un .albastru .puternic sp:re creştetul „ tă
riei.. Arşit,a, car-e se revarsă de sus, adaugă o broboană de su-
doare la fiecare pas ş.i la fie· ce căleătnră, un nouraş de praf fin 
s·e1nv0,lbur·ă în atrnosfetă"' S'au depărtai c 1ele din urmă case ale 

.oraşuJn1 şi sgomotul .l:uj se topeşţe ai,c1 în cântecul-tâ:nir al raă.riL 

Movilele de nisip_.., acoperite de plante cu ·tulpini băţoase 
.şî frunze spălăcite., s.e~ndeas,ă unele într'altele, ascutite ori turtite., 
şi întrerupte n11ma1 de clădiri·, pe care rpâna omului le-a .se·mă
nat ici ş.i 1colo~ Toamna e·. aproape ;şf totul' e~sie pu.stiu"' Flo.rile 
din parc :s''au ofrlif şi de mult îşt pleacă vârf~.rile lor gingaşe 
către -pământ; nu-mai cop,acH sunt încă :Semetf ş,i °luptă putenue 
eu vântul.. Faţada albă a lă.dirii băilor e strălucitoare în bătaia 
soarelui, iar cele două ar.ipi al 1e cabinelor se arcues1c uş·or către 
mare şi contrastează ,cu vopseaua lor cenuşi'ie şi p,este tot e.o·ş-
1Covită~ Şi cu cât te'nfunzi în cJep.ărtare, cu atât to_t1.d se pierde 
în difuziunea razeJ:or ·solare, încă puternice; t(Îate s.nnt va.gL 

' . 
Departe, în fund, surâd .căsuţele albe cu pălirii aurii ·de 

sta:I al:e satului Mamaia„ Drumui coteşte la stânga ·şi, mergând 
pe m a~g:i ne-a ~bă'J tii .,. priveşti perdele de stut tufe de iarbă, co pH 
cari peseuesc eu und'.iţ:a, gospodine care· au venit din depă.rtare 
iea să-şi nă.Jbească P·ânzeJe şi, iată-te ajuns ~ . ~ 

De.schjd portiţa ,de .zăbrele de scânduri, umbrită de un sal-
1Câm plângător, s,u.i pri:s,pa de lut răcoritor sub _privirile priete
neşti a'Je· unui dulău care nu. se .îndură. să-şl lase J;ocul. Gros, şi 
înalt cât un stejar di.n cc,drii ce.i b:ă.lrâni din ţara Moţilor,. cu faţa 
roşie -svâ,cnind ·de sănătate,. cu ochii scânteietori', cu priviri în
ţepătoare, iată „J pe Florian,. 

Ateltertd nu-l mai recu,nosci. Stau. la m·ijloc., privesc j'llr i'm
prejur -şi totuşi .. .. .. 
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- ,ş Vezi? Acum am fi distanţă şi lumini" .. 
. Şi, dând Ia o parte ,eovoare vechi olteneşti, im.i arată urma 

peretelui dăramat.. Sunt multe lucrări nouă~ Stau .pe aceiaş ca
o.apea., fit acelaş, colt şi prind într·o privire tot cuprin.su] aJel:ie.-

ruJ,ui. In fiecare trăsătură. văd un vi's din trecutul artistulut în 
fiecare tablou o năzuinţă pentru care multi ani amarnic a mai 
sângerat 1Cu zeci de ani in unnă, plin de Uner,eţe„ şi de putere„ 
a scoborât ln capitala ·ţărU libere„ Şi ca toţ.i artiştii n1eamului ro.~ 
, mânesc, a t-răit viaţa cea mai miseră cu puţinţă. Multi di.ntre 
tovarăşH lui de pe acele vremuri n~a.u putut rezista ,acestor greu-
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tăţi şţ au plecat de mult de p,.e a.ceast-l ,lum:e~ Dar t'ânărul1 m.ot 
n.u era dintre ac·eia cari pot tî cu atâta uŞ;urtniă înlă.turaţi„ El 
voia să înv'ingă, şi a ·învins. Cutre-era tmpr,ejurimi.J..e Bucureştilor, 
picta mereu ·care C'u boi, natu.ri: .moarte, tipu_ri d~ nJ&haJa şi ,a.Ue 
asemenea,, dar dfn eând ftl eând mai da câte· o raită şi pe la 
c:onstanţa .. · · nd.e zile şi no:g# nu se mai â.,espărţea de marea pe 
c,a_re 1nce~a s '·o prindă în form,eJe ,ei ~e-le mai ·earacteri:Stice. 

La Buc~reşh cerea z,:tidarni:e să vândă matu1.e,i 
- ~.Ce um · li dum nea.ta după fleacuri ? ! îi spun.ea ov'rei ul 

ce înrăma tablour.île, ·sin:gurul amator de artă de p,e: acele vre
m uri.. kstea- nu-s lucruri ·serioase Ţine tradiţia. Fă. int.e.rioare,.. 
nuduri indeeente chiar, ·ta. orî ce, dar mare~ cum ai s10 pictezi 
d-ta?" 

Şi îaraş 0111treeră. aee)ea.şi pâră.gini pentru a desc·operi -noi 
col'ţ.uri' · e,mne de p{ctat; dar de data aceasta, câ,nd le vind1ea„ 
strecura .printre ele ş1 eâh~v·,a marine, eh.iar d.a·că 11u i, se plăti.au. 
Şi~ spre surp,Mnde;.r.ea.. negus'tor.Uor,a;ceste·a .se vfp~dea - înaf-ntea tu
turor celorlalte„ 

......... "-Ştii,1 domnule Elorian, în,tt'·o ţară und.e put1UeuJ n~ are 
nici un gus:t pentru artă, se v.ând 'IJână. şi marinele d:..tale" .. 

- - ,, Vr,ei. sJ-1i mai· dau şi altele? Cu ei.oei hn buc.ata.'4 şi 
faţa artist.ul u-i se' nsenina„ J . " 

- .,,,Cinci bucă1i pe .eare ţi J.,e prim·esc în ţ9mis1o·n'\ 
Lucrând · astfel cu în'ciipăţânare de moţ„ strecurând O· ma-

. ri.nă printre 2:fJ natu'ri m:oarte, după ani de zile de .muncă, .a pu
tut .s .ă: ·se i.mpue· .. ln 1914 Florian cAuta u·n loeuşo.r undeva, p·e 
mttl ul m.trft Se gănd.i la râpo·asa ; p-enlnsuUî a Tuz.lel. Po1n10,d 
·p.e Q, iarnă gr·oaznică într1a·co·lo, ca să vad·ă şi .să cumprere o 
casă, a.utorită1i1e ac'elu-i sat au văzut. în el un spion •. ~ Şi' to"t 
planu.I f;."'a sfărâmat Un tjmp a. lucrat la. SuUna, apoi Ia Con
stanţa .. _Fe· urmă a dat peste sătuleţul Mamaia şi de atunci ni.mic 
nu l-a mai cli·ntit din loc. Căsuţa albă de chiripici surâde spre 
nesfâ-rş.itele ape ale· mărH albastre„ 

.A fo,st odată ş.1 o corăbioară. ·Era mică de tot fi (n~estul: 
de v·ee-he, dar cu ajutorul ei putea să fure şi iargurUe mărilor~ 
ln tunpul :război.ului· însă, i-a fost rechiziţionatăJJ .iar bunulr şi 
platn_ieul sl.at n'a găsit de cuviinţă să i&o mai restitue. Acu.m se 
gândeşte la alta . De ard de · zile îmi vorbeşte· despre acest. vis„ 
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Ştîrn1 cum trebue să· fie, ce a~nume modificări i se va face, c'âte. 
cabine şi e,âtj namen1 vor sta. p,e ea„ 

- ,,La nevoie mai fac şi o încă.rcătură p_entru ·Constanti
nop·ol, merg m-ai · încet pentru c.a să pot fura şi ,câte cev.a din 
comudle J,argunlor~. i.ar cand ajung a-colo, descarc, iau bani, apoi 
deschid expo-zitia de marine pe vas''. 

E de mirat tonul lui încrez,ător Ochii mă. tintuies,c şi m:l 
fac să c,red că a.şa va fi, iar' degetele lui smulg unei g:hitare un 
otntec pe care nu-I ma,i a.uzisem. E un :amestec de note- cu ln
volburări şi: furtuni de tonuri. 

- ;,1T1 se pare ciudat cântecul~ .. ~ E al meu! Un tablou 
mi .1-a inspirat, sau poate cântecul mi-,a inspi:rat tabloul.. .. . Nu 
mai ştiu .. Chestia e ve-che. Şi r.ăscoHnd printr"un. teanc de hârtii, 
sco.as,e la iveală o aquarelă mi,că de tot. Pe un t~rm stâncos S;t.ă 
un nud cu pi'c'ioarel.e înfăşurate î'ntr'u~ şnl presărat ,cu stele. Pri ... 
veşte spre marea deasupra căr.eia stăpâneşte furtuna. ş,i cu min
tea încordată cea.rcă să prindă pe coardel1e unei ha:rpe m11zica 
înspăim,âfltătoare care formează prel'udiul oricărei furtuni. lnţe!.eg 
şi tabloul şi cântecul;_ este balada măret 

Privesc şi ascult„ Ochiul şi urechea 'se înţeJ1eg ş;i se com
pl,etează. 

- ,,Mult aş dori să duc 
Dar n u--s muzicant, şi . .. .. ' ' 

Pictorul surâde. 

în sufl:etul .meu această ,melo di 1e .• 
• 

- :uLucrul e uşor 1 lnchiz1 peticul acela de hârtie în b1f
zunar şi melodia nu...:ti va mai disparie din suflet'' 1 

Şi a avut dr~ptate. Am plec;a.t ducând ,cu mine mica biju- . 
tette. Si tot drumul marea mi-a cântat ,, 

Când dau în plaje. noaptea e'n putere. 
Pe.ste tot pustiu. Apa sclipeşte ca un diamant cu mii de 

.mii de .. ete şi culor.i; valurile ei rn,ici,. din-tro vechie deprindere 
- ' 

se repă,d pe marginea asfaltată a plăjii, dar nu r1euş-esc decât 
să-mi ude tălpile ghetelor. St,elele au spuzit cerul.. Vântul bate 
domol dinspre la-rg„ Luna ,este încă sub orizontul ap1ei, dar şi ... a 
întins Ia marginea zărei fâşioare de argint care îi prevestesc a
propierea. D1in:spre ,larg, un. vapor cu toa t 1e luminile aprinse câr
meşte ,spre port. · La -curba p,e car,e o face, talia Iu1 sprinten.A 
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'apleacă. Scena îmi e cunoscută .. ,. E un tablou peste care am 
trecut uşor, pentruc.ă îmi părea nenatural. Dar acum . .. .. lm1 
pare rău ,că nu J.-am privit mai bine, .. 

Stau loc·u1ui şi privesc până ce vaporul ·intră în 'ţărm~ Ce·va 
mă atrage înapoi, dar îmi reiau drumul, pentrucă un gând mă 
mângâiei Mâine mă vo1u. t·ntoarce să v,ăd mai bine vapiorul,, a
.ceastă „Fantomă .a Mărei Negre'' .. 

• 

tiol)oogoooae1 
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Nlih-aH P1rocopie 
Prof. Şc .. Normală Con:s.tanţa 



VALUL, 
- · KATEDELARO -

Ascull~ă cum vine Jrn clooo1ul mă ,rH 
Un vuel sălbahc J!e valluri 
~- li 11 • . I -. . . I u •• 
,~L t,ot mia L aproape ,e sta nea pLe,rza1ru 

$i suntem depa1rle Je ma,lurL 

Strrioco ai teia ~g ă de-o noa p~e năp ra zn 'ic 
li - . 11 $ > b ll 'l L. n s uctumu _ ape _or rect, 

ln cltpel~ morhi e singurul paznic 

Ce cân~ă pro 1hodul Je vecL 
• 

Prtveş~e 1 n adâncuri cum. aripi de smoală 
Pornesc insp r,e n 01i s.ă ne s,o,a rb,ă, 
Corabia geme şl p,loaia năvală 
o ,bLCLUe ,,n rurîa oerlbă. 

O chpă ! şi cerul mocni~ va d~pare 

I n vuellu l su rJ al 1ru rlu n ii, 
Va pl,âng~ elernul în psalmi J.e: ,ngropa•re· 

1La jalea in su~lelul R~unii 
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$i valul ce vine acum spumegând 

De groază şi·chin purlălor, 
De asupră-ne mâine va lrece cânleind 

Mai limpede 'n rilm u..: i sonor. 

$i noi în adâncuri albaslre, pe pleoape 
• 

Purla -vom sărulul dorinhi, 

Ce-a veul să'nţlorească visa~ea pe ape 

~i linişlea 'n sbuciumul min~ii. 
" 

Priveşle cum valul surâde şi piere 

$i allul în locu-i se sţarmă, 
De pa/ că aceiaşi lăioasă durere 

Slrăbale prin jalnica larmă. 

Veni-vor şiraguri şi mâine ca azi, 

C umplile poveş~i deşirând, 
Ca doliul l~cerii, prin re rişh de brazi, 

Ce cade din slăvi lremurând. 

Adâncul ne chiamă, - ţii gala, iubilo, 

~ -aproape solemna pornire i 

~pre ~ara ~ăcerii, ce-alâl am doril~o 

Pe-o · mare de vis şi iubire. 

1923 Şuiei-Argeş 

' 
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MI.EZ DE NOAPTE 

Mi·a. d-e noapte, lună plină, 
P,e ·g r~din.a J n somn că .zu tă 
VrăJi de- basm uşor ,coboară 
Dir\tr 'o lume n e,văzu.tă. 

Vân.tu-l calm şi pe sub vişini, 
Unde: taing s·e • ·n:liripă, 

.St·ra·t de;-argint" par crinii-roua . 
Piatră · .s,cu mp·ă in risip .ă. 

Iar garoafele in lungiul 
Cărăru1 îei ce se frânge, 
P a·r ca ş. i1 o vin ova.tă 

E:)âră .rotie de sânge. 

11noi:.o go1>00.o 
oeo o-Oo•O boec, 

V„ L~Un~cean:u 
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IZVORUL 

Dln vârţ J ~ m un~ necerceJa b Je n tRl'Et, 

Pe-a slâncilor t"' P!O lrivlrt'? J~rtt,. 
J zvo,ui - - ,a;,n es ~ee J e- -,;ivân1~ $ l ură -
~eme{. se p, 1riwleşle Jn ad,ânchrre: 

Z.i 'n larga· ' ncre:m,enire din n: ,a:~:ură„ 
.Su.b vraJa s~elelo., din 1inn1eUtffl,e.,. 

A a{)elor 1demo1111 i,cii - agevlme 

'şi. urrl_a l,uJa e.l Fora ,ftlăsu PO~ 

Rstsellor pe şe·sur~e 'nbnse, 

malurl., 

~t merge' o J:O.P1i n, u Pm.u ră~o~ se s piu n'â 
C j I I 

e p1ed c.ci n'u s să n.u t ·o·mân o nvio.se„ 

..oO ~cD 0,01!10,0> 
c..,oco g aoog .. , 
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A'nalele Dobrogei., 

TRAN1D,AF1IRII 

D. .. 11 rl .. .. ,, .. .. , n ca t,e r. io rt, r,esa r tn pr1tmava roi 

Cu haina loP' ademenind zeţ,1i1rH, 
Nici una nu-i aşa cai lra1ndaJiPit 

~ă I n bine 'n e,a ~o 1l ~a1rmecull Je seaPB. 

Căci în av,i!rnlul crea~or al, ~,irit 
Lo1P ll l s ',a J al ,cu I mr_bel:ş uga1Pe r'a 1Pă 
Cea mai senir1e, ma i de prel povar'e = 

~ .. b l r J' d b F ,W II I I I I I I 

· tm o _ se t,e, n vect _ e ve,ct tu . iru. 

P-__ f -l III _ . O"'"'/!, I Jf. - l'" ar,tumu ,L,o,r,, necuni ~em:J sha o, 

ll'l fac,e gând1u _ bun ca nidodale 
;i sufletul uşori ca o petale, 

0 000~. - . 0 0 0,0 D, .. 

ooooO~'QQOoo 

... 

• • 
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ROMA 

.Ramia~ Roma,, faJm~ ta 

Ump,I e l u.m1ea toa.tă 

$,. mărirea îfi va sta 

P'este vremi săpată. 

Căci în ce,asuri de dureri 

Tu nu ţi-a1i plâns fiii 
Şl„ai cântat ce:]or ce piie·r 

Cântu 1 bătăU li,, 

lată m,ândrul HanibaJ 

Ca un fu lge·r vi:;1e, 
Trece'n ma.rşu„i triumf~T 
.C1rest~'I e, a I pine. 

Şi Ja por;; stau ară;t.at 

Hoardele .pusti ii 

Oe ţ i s' au rnepiUrnântat 

ln 1 eag:ăn copHi, 

D,ar cai din pământ răsar

Taţi legionarii, 

Lupte-le: să-tl poarte iar 

Peste vechi f r u ntaril. 

Şi, cântând sp;re ~st Ş, i vest 
Mer.g cuceritorii.· 

J Ou lce ·et d"ecoru m est 

Pro patri:a m1orl I~-,. 

11.01:1C1'c,goow o·c;i 
~ oo~oc Q•Q"Qoq. 
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NOI DOC,UMEN'TFZ PRIVITOARE LA F AM,l1LIA 
HĂ1JDĂU 

Până acuma mai multi scriitori Ş,i istorici români 
.s1au ocupat de familia H,ăjd,ău. Fiecare din ei a studiat 
trecutul ,a,c,est1ei familu din alt punct de vedere. ln cartea· .. , 
Ideile şi ,Japtele lui Bogdan .P~triceicu Haşd:eu de Iuliu 
,Dragomirescu se 1ns1stă mai mult asupra activităţji ştiin
ţifice a. lui Bogdan Hăjdău. Nu se am1ntesc decât put'ine 
lucruri despre trecutul îndepărtat al ·famihe1. D. Zamfir 
Arbure, în cartea sa d,espre Basarabia, ne: dă o sprţă a 
ne.amul.ui Hăjdău„ Informaţii m.ai complete, mai precise, 
n,e dă g,enealogistul nostru, d. Sev1er Zotta, în studiul 
său întitulat ·: Sp1/a neamHiul Hâjdâu . (Arhiva geneal.o
gică II 1913, p. 139-176). ln cart1ea d-lui Ca/inic Istrati: 
Prin satul Hajdâilor (Cern.ăuti, Glasul Bucovinei 1925) 
nu se dau relaţii d.ecât asupra satului Cristineşti din 
judetul Hotinului.. . 

Cu ajutorul acestor informaţii se poate constitui 
trecutul famihei Hăjldău„ Totuşi. câteva chestiuni au 
rămas n1erezolvite ,S'a negli,i,at, între altele, faptul că 
fam1Ua Hăjd,ău stăpâ.nise µe vremuri două moşii în Bu
covina : Bărlirnţe sau Stârce, şi Jordăneşti. De,ş,pre aceste 
moşu ş1 legătura lor cu familia Hăjdău se află unele 
inf'ormatii la A„ Pumnul.' Scurta privire asupr;a fond.ului 
religionar, la capitolul Iordăneşti, şi la d„ N. Iorga~· 
Sturdii şi documente V p„ 413 Şl urm. Ele sunt am.intite 
şi în diata lui G.eorge Lupaşcu Hăjdau d1ela anul 1732 
(Arhiva istorică tom. I partea I p 53-55). Dar până 
acuma nu s'a insistat îndestul asupra legăturilor fam.ihet 
HăJdău cu aceste sate. :Parte copiind, parte retraducând 
în rom,âneşte documentele acestor două moşd aflătoare 
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în ,,, Arhivele Statului" dela Cernăuti, publicâ.n,d t,~tudată 
şi un mă:nunchiu de documente şi r,e:geste rel,eritoare la 
familia HăJdău, primite pe cale particul,ară, credem a 
face un lucru (olo,sitor. Genealogiştii noştri vor g,ăsi în · 
ele ştiri noi care completeaz,ă ,cele ştiute până acuma 
şi vor fi în stare să observe filiaţiunea în linia femenină 
a familiei Hăjdău„ . -

Lăsăm să urm,eze documentele: ,. 

l 
1665/7173 ,Mai 27 

Cop'iit lui Efrim Hă,jdău impărţesc moşiile părintelui lor (regest)· 

Sc:r.1soari de înp,ărţală întrie ficiorii lui Hăjdău anum.i : 
Gheorghe biv viei ,căpitan i Stef.an i Gafifa 1 Miron i Axana, 
arătănd eă în parte lui Gheorghe ,s'au v.1nit satul Păş.eăuti şi 
giu.mătate de selişti din Tulbureni, pe.ntru căci iaste hotar puţin 
la P'ăşcăufi şi. giumătate de sat di Nihoreni la Nistru„ 

Şi in p~·rte lui Stefan s,'au vini.t satul Dolineni şi parte 
din. Cruhleu. ci să va alegi. 

Şi î:n part,e Ma:rii s'au vinit satul ·B ,ărl:inţii la Suceav,ă .şi. 

gntmătate di sat d1 Nihoreni bez giumătat,e a lui Gheorghe. 

Şi în parte ,Qafiţii' s'au. vinit a frha parte din Şăndreui ş1 

g1umătat,e de s,ăUş.ti D:umeni iar acolo şi căt să va ale,gi în sat 
în Costi c:eni. 

Şi în parte lui ,Mlron s'au vinit satul Cinicăuti ş,i par,te 
din Nesva căt să va alegi. 

Ş.i în p,arte AcSianii s' au venit gi umătate de sat de BHhău ii 
şi g1umătate de sat de Tulbu,reni fără a lui Gheorgh1 şi parfe 
din Hruşavet şi din Tulite,n.i căt să va alegi la Nistru, parţ,e 

din Medve,ja şi pe ai'ure ci vor afla să î.n.part.ă ~frăţeşti. 
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'li 
1665 Ianfe 29. 

Oop1h lui Ef'rim, Hăjdău tmpărţes,c moşiilie 1părintelui lor 

Suret dopă împărţala ficiorilor lui Efrim HJijdău, vele 
l665/7173 Iunie 29. 

Adecă noi boerii cei mari Ne,eulai BuhuŞ, marile lo,gofăt şi 
Toma Cantacuzino matde vornic de Ţara de gios, Solomon 
voinic m,ari de Ţara de sus, Neeulai Racoviţă liatman„ Sta.mate. 
marele poste,Jnic, Toderaşcul marile spatar, Orig:or-i marUe pa
harruc, Duca manie visternic, facem ştire cu această scrisoare 
a noa,stră cum au venif înnaintea noastră toţi fe,ciori Ju.i Efrlm: 
Hăjdău c,e au fost părcălab la Hobn_, anume Gheorghi ş1 Stefan 
şi MarleQ şi' Gafiţa ,,i Miron şi" Axana ş,i de bună voea lor s~au 
învoit - Şi sJ,au inpărţit moşiile părinţilor săi şi sau venit lui 
Glteorghl sa tul Păş,c.ăuţi şi ginmătate ele -sălişte din Tulbureni 
şi' gi-tunăt~Je de sat de Niboreni„ cart" ,sănt la tinutal Hotinnlui 
aceste, sate„ iară în pa:rt·ea hd. Sie/an. s1au venit satul DoH.neni 
şi partea din Cruhlie .câtă s,ă vţ1 alegi, şi parte Marii s>au ven.it 
satul Bărbnţu cari sănt :pe Siret la. ţinutu[11 ] Sueevli şi giumătat,e 

de sat de Nihoreni la N'istru, şi: parte Gafiţii s?au venit a triea 
parte din Săndren1 cu vecini cari sânt în ţinutul Hotinului şi 

giumătate de sat de Dumenî„ iar de acolo ; şi p.artea din Co.s
Uceni ,câtă să va alegi şi parte lui Miron. s'au venit satul Cini
căup,. care acun1 să numeşti Hăjdău ·ş-i partea de Nisfoa,e tot 
căt sâ va alegi cu v,ecini şi parte Axănii s,'au ales ln sat în 
Bal hău.ţi gi urnă ta te de sat ,cu vecini şi gium-ătate de .sat de 
Tulbureni sălişte Ş'.Î partea din Hruşăvăţ şi din Ttdeni căt să va. 
alegi iar partea din Medv,eja şi de pe aiuri undi vor mai fi 'Să 

fie cu toţi fraţi[i:] din priuna, iarăşi veci'n1 săş 1nargă cineş pel,a 
locurile eari de pe undi var fi ; deci noi văzând a lor bun,ă 

' 
tocma.-lă" că sau învoit ş1 s-au tocmit şi :sau inpărt.it: şi pentru 
mai mare credint.ă am iscălit ca să să ştiţ„ 
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U'l 
1 "147 lanu.ana 19. 

Sandul Hajdău atestă ca ttn_p.ărfala lui Oheoirghe Hăjdăll 
esle adevâ1rată 

Suret d.fpe :scriso1are.[a) lui Sandu) Hăjdă·u din~ leat 725.5{1747 
1Ghin.ar· t I). 

·Fac ştire ,cu acea.stă sc.nsoare a m~,, că întămp1lăndustt de 
am găsăt ·o înpărfa.lă a hti G·heorglt/e· Hăjdiu pentru rno-ş1Ue sale 
oe ş.au tnp,ărţi.t fi,ciorUo,r să1, lui Va.şi(ie Hăjdău, şi Marii ce ,au 
ţinuto, ·aa1nschi şi Ruxant/11 c·eau finut Zaharie, şi Safti·, găşăn-
duo eu această înpărţaJă la Safta, fata lui ·Hăjdău„ în care serle
-cau dat. lord/J.n;e.,ş:tu fici sale Marii> şi fiului său lui Va3ilie Ră,j
t'ţ_âu iau dat Nihor,eniL~ şi f1cn sale R.uxandil Păş,căutH şi 
g1umătate de .sa.t de Tulbureni, şi Saftd parte de Medveja, lată 
Danj.enii ş.i p1arie de .Bunenii ce să va ,alege ·şi prarte de Săn-
drenr ,ce să va alege ·s·ă ne înpartă fră·jeJte :şi tămplăbdus:ă 1a 
vreme Mo1sca.li1o( C1â,nd .n.i~u je.cuit Mosţali, sau răsiritp şi acea"" 
înpărfa}ă dela mine; deci precum ştiu ctt stdl 1etul meu şi t:îin 
minte s,ă sctie· intrace î'npărţală pentru aces.te moşii ·ce să nu
mesc-u· mai sus am dat această mărturie a. me la m~ăna lu.i Gri
gorie, Hăjdău1 ficiorii lui Vasî1 1e Hăjdău, nepot lui Oheorghie 
H·ijdău şi pen·tru credinţă am istă.Ht.. 

Vălea.t 1270/1762 Sept.em vri:e 28. 
Sandul H·ăjdău, O:ri·goraş H:ăjidău. 

Censt:anhn me:deln:icer ani scris ca zisa Sandu.Jqi şi sânt 
şi martor.. 

Aşa ,cum scri:e mal sus au dat samă îna1 nte noastră Sa.nd u.l 
Hăjd,ău precum arată mărturiia lui, aceasta Sturza vel. .lo:gofăt„ 

A.sdrei Ruset logo·făt, Mih.alacb·e Cost[&.che] vrirnh~ .. 
Bartholomei· Arltimandrit :Putnii aqe~.erez .. 
Pabomie ltiJmen PutniL 
Antonie e·C'.-1:aziath Pu·tnii 
Sim1·on Bohuş biv vei paharn-ic ad.1everez„ 
Lupul Hadâmbul, vorn.1c de" poartăt 

Ştefan Stărce4 

www.ziuaconstanta .ro 
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1v· 
laşi, 1748, Decemvrie 4. 

J -decata Domnului Qri.gorie Q~ica, prin care .se atri·buie 
lui Sandul Hăjdău mo,ş,ia B,ărlinţe 

[retradus tn româneşte] 
Noi ,Qrigorie Ghica VV. din mda lui Dumnezeu Domn 

Ţării Moldovei dăm ştire cu aceasta scrisoare a noastră, pre
eum au vinit înaintea noastră şi înaintea întregului· Divan 
sluga noastr.ă. Sandul Hâjdau., fiul lui Miron HăJdău, biv p1ăr
călab de Hotin, cu boeriul nostru Andrei Balş spatttr, şi cu 
Gri'gorle Hăjdău, flu] lui Vasile Hăjdău, jăluind că. spătarul Balş, 

şi 0.rigorie Hăjdău cer părţi din moşia .Bărlinţe de lângă apa 
Siretului în ţinutul Suc1evei, care este driaptă moşie a lui,, a 
Sandului Hă.jdău,. zic.ând că această moşi1e a fost a Mari1ei 
moaşa lor şi că ei ca şi Sandul HăJdău dintr'o tulpină se trag, 
~ar că ei nu pot doved.i că au stăpânit-o ,. şi au mai zis. că 

Sandul Hăjd,ă.u i-au scos din stăpânire ridicând el singur v,eni
turlle acestei moşii mai sus numite Bărlinte, de ac·eea ei în 
domnia noastră d,e mai nainte au. dat jalobă, după care, le-am 
dat ispisoc domnesc precum să st.ăp ,ân,eas.,că moş.ia sus amintită 
împreună cu Sandul Hăjdău,I iar da1C'ă acesta ar avea ceva să 

răspundă să vie în,coac·e la Divan.. La aceste .spu.se ei au fo,st 
tntrebaţi dacă în urma 1sp:isocului .nostru domnesc au stăpânit 

o parte· de Bărli.nte ş1 dacă au f.ost la vre .... o giudecată cu Sandu] 
Hăjdău sau nu ?1 Ei au răspuns că n'au stăpânit nemic; aşa 

dară s'a dovedit că au rugat să deie ispisocul domnesc, dară 

ei n'au trimis pe nime încolo ca să ceară partea lo.r, nici ei 
· singuri nu au mers i.ncolo. Sandul H:ăjdău au răspuns cum. c,ă 

întreg satul 8.ă.rlinţe este mo,şia lui, iar tatăl său Miron Hăjdău 
a cumpărat-o dela sora sa Maria, fiica lui Efrim Hăjdău, p,e 
timpul domniei lui Petri,c·eicu Vodă„ Scrisoarea de cumpărătură 
s'a p,ierdut din p,ricina vremilor tulpurl din mânăstirea B,isericani 
jcare a fost prădată de hoţi, se ş.tie ins.ă,. c .ă atât tatăl sau a 
stăp 1ânit-o toată viata sa, tât şi el o stăpâneşte de patruzăc·i de 
ani ş1 mai bine, ceea ce va dov,edi ş.i prin marturi. A mai spus. 
Sandul ,c·ă tatăl său a lăsat această moşie pentru plata de 1.73 
lei,., care, .sumă el a remas dator unui Turc p,e·ntru miere şi cine 
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V& plă'ti datoria va stăpâni moşia Bădin.te; el ,singut a plătit 

datoria tati~lui ·Său fără spriJ.muI fraţilor săi şi de atunci stăpâ .... 
neşt;e aceast)ă moşu:.. A.uzind răspuns.ul Sanduiu1, am po
runcit boierilor să cerceteze, iar ei· au cerut Sandului' Hăjdău 8ă 
aducă marturi pentru răspuns, după .care . San.dul au adus mar
i. uri pe VasiHe, fltd popaii Ştefan dela :augitM)aSa, care a mărtu
risit că· tatăl să·n pop,a Stefan a fost dtţhovn1cuf lu·Î M1·ron Hăj
dău ş.i chţmând Miron H·ajdău., pecând era bolnav,_ pe tatăl său 
Incasa ginerelui său lordach.i 5ăvine1 la Olurgeşti, I-a.u fost luat 
tatăl şâu şi pe pânsuJ ·încolo~ După spovedania lui H.ăjdău, a , 
fost ,chema.t în odaie· şi i ·s„a poruncit :Să scrre diata pentru fi-

,. • i • ·M„ 11· .. ''dx d " ~-+ I . · 1 .. ., . .. , c1oru 1:UI . 1ron .- a1 e1u .· espre 1mpnriâ a moşu or ş.-1 a ,iganhor 
şi desp.re toate celelalie lucrun ,a1re ,cum v·a ftebiu .să stău,â

.nească şi aşa ·a aunt cu urechUe- .. sale cum Miron Hăjdău cu 
gura I u1 spunea popii Ştefan, cum a.u cumpărat satu[ Bărlinţe 

dela sora lui Maria, fli.ca. lui Ef:rem Hăldău, ş:i cum I-au deo
,Seb1t de· ce.teiaUe· sate pe ca.re le-a dat fiilor săi şi l-au menit 
pent.ru. datoda Tur,cului, dar dacă f.ii v1ri'r plăti datoria ftă1·eşte, 

tot aşa să I şJ stăp·âneastă, de altfel sâ-1 stăpânească utlmaf 
fiu.I ~ ear:e va plă.h datoria j. 

AceSit martur a dat mărturia sa ş-i în scris şi a vru! 'Să şi 
jure ca n'a mirtunsit nici de dragul lui Sandul Hajdău,[ nici 
plăţ;rt fdnd, ci a mărturisit numai .ceea ce a. auzit şi ce,ea ce 
ştie. Acest, martur a fost prim1t şi .rnarturia lu..i a fo 1st crezută„ 

·iar Sandul Hăjdău a mai adus şî at,i marturi, p1e vatama"uI de 
Pătrăuţi„ cari au mărturisit cu fratele :său V~~He, pe ·tudos,ie 
Frunză Hj ot Pă tră uţi, cari au mărturisit cu sufletele ridica te ,că 

cât îşi aduc amint1e, tot Miron Hă.jdău a ·stăpaânit prin vre-o 48 
c1n1 dela a doua domnie a voevodultn Miha-i sat.ul 8:ărhnte, car.e 
marturi'e au dat ... o şi :în s.eris şi au fos.t primiţi ~a oaiµeui buni 
şi \fredni'ci de· credinţă· . Apoi după dreptate am cerut şi dela 
Andrei Balş /şi Grigorie Hăjdă.u o dovadă şi Ii s'a îngăduit să 
doved~aşcă prin scrisori sau martţtri că au st!pânit şi ei p .ărţi 

de m1oşi.a Băriint~ şl dacă vnr dovedi aceasta, atunci va fi cu 
dreptate s,' o stăpânea:seti impreun,ă tu Sanclul Hăjdău. Jn.să e1 
nu au adus nici o dovadă. şi gă.lceav-a a.cea;sta n.i ca odat.ă n'au 
fos1t la Divanul nostru, mei nu au făcut n.emic după primirea 
scrisorii noa,stre; De aceea a.m găsit c-u cale·- să cre·dem martu-
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rilor lui Sandul Hăj"dău, cari .au Hat mărturie dreaptă şi s'a, 
vltiut şi dln vârsta Iar că ştiu adevărul şi:-1 mărturisesc„ Dară 
Divanul" stăruind ca să nlmJc1m: orice prepus şJ să nu mai poată 
ridica pret'entii1 Domnia mea împreună cu întreg sfatul nostru. 
am1 hotarît că Sandu! Hăjdău şi sora 1u.i Maria să jure· în bis·t-
r1că că au a.uzit eu urechile lor din gunţ .. tatălui IQr Miron Hăj 
dău că -el ,a cumpărat cu bani moşia :Bărlint,i dela ,s,ota hd 
Mraria, fHca lui Eţrem Hăjdău„ şi că nu ştiu că i-a fost dată 
µ~p.ie ·sau a ajuns pe al.tă cale h1 stăp1ânirea lui ş,i dacă vor 
jura, atunci să nu mai aibă dreptate Balş :şi Origorie 'H·ăjdău .. 
Şi. au m.ers am.ănd0i la biserică . şi au jurat, după cum araJâ 
scrisoarea de m,ărturie a vornicului de poartă. 

Astfel spatarul Andrei Balş . :şi Origorie Hajdău au fost daţi 
rămaşi şi li :s.1a spus s.ă să liniştească pentru 1că s.,.a cunoscut 
că fără de· cale au cerut dreptate, iar Domnia me au dat şi au 
întărit slugH noa:s.tre lui Sandul Hăjdău cu acest ispisoc at 
nostru: ,satul Bărlinţe s.ă fie dreaptă moşie„ şi acest al nostru 
ispisoc ,de întărih1ră să-i slujească de veci şi această treabă să 

nu să . mai judece„ 
. 

Am scris en T-ănase PetracheiavicL 

laşi, anul' 7256 Decemvri e 4. 

Grtgorl'e Gllfca VV. 
pro·cit.. vel Iogofat 

V 
1764/72'72'. April 20. 

[Regest] 

Zapis dela Vasile Hâjdâu, armaş, ficior luî Gheorghi H_ăjdătt„ 

cu arătari că vănzind lui Toma negutitoriul satul P.ăşcăuti şi 
pe unn.ă viind maştihă sa cu testam·entul tătă.ni-său cerănd 1că 

ei i-au dat acel sat şi cu giudecată luăndt1-l dHa Toma niguţi
·toriul şi Toma apucăndu-I di bani i-·au dat satul Nihoreni stălpiţ 
şî ales· despre alte hotar.ă şi . cu vad de moară .. 

·www .ziua constanta .. r10 
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VI 
17,65, 41rii 22 .. 

Grigore A.- Ghica scrie ~:gumenului de Putna s.1 aduci 
documentele tamniei Hăjdău~ pe care le posedfi. 

Noi Grigor1ea AUcsandru Obica VV ... bGj mit gpd"' z. 
m ol.davseo·i. 

S,cri~m Domn;ie mea rugălothdni nostru svinţie·i sale egu
menulu1 dela svănta ro·ănăstlre Pnt.na să·nitate. 

Racem ştirea că Domnii meâl.e friau dat ja.1ubă. Ştefân 
M.1era "i Sandnl Hâjddu as·up1:a svintH Tale ucănd -că au n.işte 

scrisori de moşU ş·i de ţ-igan,i ram~s1e dila Ofi..go,~[ieJ Hăjdău 
petttru c-are .scriem svin:ţ"li Tale :să cauţi şi s:ă ............ . 
t.o-a.te a,cele cJ"lsori, ·îns,â cad V"tlr serii di pe Hăbăşeşti să Ie ·dai 
la ni·a.mul HăbăşeştHor, iar c-ar·î V,.or fi scriind depe Hăjdău să 
le da.i la m,ăna S:andului f:Iăjdâu şi dănd. scris(}rde toate s.ă ei 

· iav·od iscălit f1ela tiişte care d,e scrisori ·C~ ai dat, iat de vei 
aw sv1nţiea -ta ceva .a răspunde ,s:!tţ 1timiţi- vechi1, să rJspundă 
djn preună cu toate scrisorile ce vh ave. 

LJ et) 1.76,5 April' 22. 

vu 
1 766 lannar.ie 27~ 

Ruxanda, fHc~ lui Gheorghe· Hăjdău, înz,estrează pe fiica ei 
Oatr·ina, căsăt,orită cu Lupul Totoîescu, cu jumătat,e 

de moşie· lordăneşti' 

, Adică eu Rucsanda,, f-ata lui Gheorghie Hă]dău,- sc:riu cu 
aceasta- t:n1:red111ţata s,crisoâre me la mâna ginetHui meu Lupu! 
Tutuescu şi fici m.el:e Ca·trina precum s,a .s~ ştie că Ham da:t 
zestre po-1 sat de lo:rdăneştt din ţ;inut:uf Suc,evii pe apa Sir,e
tului ce am depe sora rt1e M.ariuca ce au fost stia,rpa ş.i tatu 
meu Gheorghi.e Hă.Jdău care 1au dat tot s.a.tltÎ loridăneşt1~ deci 
de acum1 înnainte parte· m e (le moşie pol sat lordă·neşti să fie 
a ginerUui ~eu Lnpul1 şi .a soţulu·i s,ău în v,ec'i nesm:intit să fie 
.dată dela mine ocină şi moşie, şi nici un.ul din fii m1E!i sau din 
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niamurile mele să n.1ll sunere cu nimică Ja part1e driaptă c1e ham 
dat ·tn Iordăneşti şi ori -cine sar scula şi ar supăra la această 
parte ce liam da-t să nu li să ţie în samă şi gin,erile Lupa s.an 
·fica ·me Catrina sa stâp:â.niască numita moşie :sau oe or vre 
ită facă cu dănsa şi pentru mat bună şi -adevărată credinţă 

am iscălit 

Leat 1'766 .10henar 27. 

Ruxanda„ 
Sandul Hăjdă11 martor
Ga.vril Nemes.chii martor~ 

11 $i eu am scris cu zisa R'nxandi şi să,nt martor„ 

/oni/ă Banteş 

Vili 
t 766 M.art:ie 29. 

G1rigore Al1exandru Ghioa trimite .pe c·lţiva boeri să hotâ· 
-re·ască jum.ătatea de sat lordăneşti a lui Lup,ul Totoesou de 

e.ea ai m ână.stiri,i Putna. 

Noi Orig,orie Alexandru Ghica VV. boj rniL Oospod zemH 
tnolda.vscoi . 

Creciincioş1 boeri Domnii mele Du .... f ui ,Constantin Canano 
biv· vei pa~atnic,. Ilie sărdar ispravnic de tlnut Sucev.ii sănătate., 

Vă facem ştire că Dom:nh mele au dat jaloba. L-upul To
toesad mazH, ginerite ~uxandh,1 zicăind că satul moşiia lor1dă.
neştf ot Sttceavă pol sat fiind a soacră sa,, i Iau dat lui zestre,. 
iar pol sat ·fiind a u·nu..i Hăjdău nepot soacrei sale şi. .Hajdău 
şan dat acel pol sat ceau avut danie I.a mănă.stire Putna şi că
lugări dela mănăstire Putna au pus măna pe tot sa.tul lorda
neş.ti. del stăpănescu„ şi la aceasta cerşind dreptate iată că vă 

scriem Du-Voastre văzând carte Domnii mele sa che~aţi d,e 
.faţă pe călugări d\e· Putna cu scrisoarea. de danie a lui H.ăjd;ău 

să le luaţi" sam.a ·cu am.ărunhtl ş.i de sa dovedi că soacra aces
tui jeluitor va fi avut pol sat de lordăne-şti şi c.ă i Iau dat · zes
tre mă·Caf de a n dat Hăjdeu toată moşiia danie mănăstiri 
Putnd p1et1tru. pol sat a soacrei jelui:tori.uhu de la. fi dat: rău. 1cu 
Ju·crul ce na fi avut tri.abă să dati mătturie la mâna jeinitoriu-
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tui oa -să i ş.ă ide carte de ştăpănire având dreptşte aş stăpăn1 

gi~mătate de· sat, iar fiind ·pri.cina. intrau chip şi nu iţi pute 
aşeia a cole ş."i sar cere la D:ivân să le da ti ~i de soroc să vie 
să ~te de faţă_ la giitdeca.:tă cu scrisori dovez.l ce oi: av~. a€easta. 
,sertem .. 

1766 Mart 2.9,. 

1706 .August 2fL IX 

Grigore1 A·lexand:ru Ghica atr·ibue jumătate de m,oşha lordă.
Qeşti 1lui 1.-upul To1t:oescul, gio,erel.e· Ruxandei H.ăjdi,u~ 

,Noi Orig9ri~ Alexandru ·Ghfca VV. boj. mit gcspod. ze.DJlli 
moldav·sco i. 

De vremrre ce Dom.nii mele au dat jalobă Lupul Totoe5 ... , 
eul, ruptaş v,t Hărlău, cumcă are jumitat'.e de mnşie din Iordă-

. . 

neşti ot Suceavă dreapta a I ui: osăbit de jumătate de„ mo.şie 

tot den lotdaneşti a fratelui sau 1) Grigorie ceau da1o danie la 
măJ1-ăst,irţa Putna şi acu.rn călugări · dela num.na m.ă~sfire Putna 
cu pari1e fratelui său G:rigor'te stăpănescu şi moşîia jeliutotului 
ce -o are la Iordă.neşh, pentru care zisă că ş.i la giudecată iar 
H tras pe călug.ări aice la D1va.n, cum şi la isipravn1cie ,de ţinu
tul Şucevh cu carte gospod şi nici dec:um nu poate ca s·ăi duc.a 
rnaJnte giudecă ţii ş1 în tirie Ji sta:paneşte Ş:i iice gium,atate de 
moşie a. ·tui de lordaneşti cu moşia frăţinăsău la care part~. ,nu 
ar ave călugti'ri nici o triabă, -că nu le 1este lor văndută ntci 
dată danie, pentr r aoeas't~ dară iată că prin traceastă carte a 
Domnii .mele· volnicim pe bupul TotoesGul rupta·ş să aibi. a-i 
popri pe că.lugări dela mănăstire Putna din stăpăeite ac·ei g"iu
mâ.t.ăti de moşie din Jordăneşti şi s-ă. şi o stăpânia.s:că ca pe 
d'riaptă morş· ia lui cu tut venftul după dre·se scrisori oe va. fi 
având, însă prin ştire. isprăvnieie-i de tirtutj iară având mai mult 
a răspunde s,ă vie să. ;ste de fa.tă la Divan din .preună şi cu 
s.eri:so·rf ce ar ave asupra acei moşii, întralt chip să nu .he, că 

aşe este por.f,-nca Domnii ·.me1e. 
fy;fJfj AUKUst 26. 

p roci.. vei.. Log of. 
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X 
176:7/ nT5 April 10. 

(Re gest]. 

Zapi:s dila Marie, fata lui -Efrim Hăjdău, giup.ăn,as.a lui 
AIJxa.ndru cu care au vândut fratelui sâu,1 lui Ohe:orghe Hăjdău, 
giumătate di sat di N,ehoren.î c.i s,ânt pe N·is.tru Jn ~nutui :ffoti
·rudu1 bez cei. atal1ă. giumătate di sat ci era a frăţâni său, a lui 
Gbeorghi Hăjdău„ 

XI 
17'73. 

t.upu Tutues.ool, giner-e-le Rux-andei Hăjdău, lasă cumnat.ului 
s·ău Nicolai Lă1p.ădatul jum,ătale de moşie lordăneştL 

Adecă ·,eu Lupu Tutuescul şi icu giupăniasa me Catrina, 
fata R,uxandii, datam adevărată scrisoare noastră de danie Ia 
mâna fratelui 1) Nicolae Lăpădatul, ficiorul Ruxandii,. precum să 
să. ·şti.e că noi de nime sdi"ţi nici :sfătui(i ci de a noastră bună 

voe niam . sfătuit şi iam dat danie moşha noastră pol sat: de 
lordăneştr în ţinutul Sucevi1 pe apa Siretului ci noao ne este 
dat zestt:e dela maica noastră Ruxanda, fata lui 1Ghiorghie -Hăj
dău, şi de acum înna1nter ·sâ stăpâ:n1ască Nicolae Lăpădatu pol 
sat de moşie Iordăneşti in veci ca pe o driaptă ocină de mo
şie a .Du-sale, fiilor şi nep.ofilor Du-sale dăruită de noi în veci 
ş,1 nirne din nia.mun1e noastre sau a ei cine ar fi. să nu să 

amestece la moşiia noastră în lordăneş.ti ,c,e am dato danie lui 
Ni.culae împreună cu scrrsorHe: ce p,entru pol sat de lordăneşt1 

scriu care leam dat h1preună cu moşiia lui Nicolae şi noi pen
tru m,ai mare credintă am isi călit, făcându sămnul sfintei. cruci, 

Leat 1773„ t lupu Tutuescu 
... 

Nicolae Jeian adeverez~ Ion Duşbrachi am scris şi adeverez. 
li 

') Cumnatul. 

www .ziua constanta .,r10 



1:793 Noemvrie 6. 

126 ........ 

Xll 

S.e dă„ atestat pentru fetele lui Oons,tantin Lepădat~ 

Adecill noi care mai în :gios, nea_i-J)· 'is,călit încredintlm c;u 
adev, ··1;ată mă,rfurfe ri'oastră precum .. ştlm1 p·entm Co'nstanti n Lă-
~d t f" "' a d. ·· 1·· .,. I ~ Gh . -h. ~ H~"d'X-l'l;i . a"> 1.e1or Ancs·a:n -1, 1cn . :tu 1. ®t.g., ie ·. _ 1~J au precum a-u 
avut trii fiice anume ~matanda„ N.astaşia, Catrina făcute în sa,_ 
tid R.ădeni ot fănutul Hă:rlăului cu femei-a sa dtn eununie lhnca, 
lata ·iul Ion Danciul, .ş:i rămă.ind c·.opite sarace de pjărinti sau, 
errescut p.in caşăle străinilor, mârgând la Ţa1i,gr,adu Cţt M··ărie sa 
Doamna h1j Cosi8tltin M.oru~ Vodă acum viind C~frina cu Mă-· 
rie sa o ·oamna lui Alexandra Mutuz V1odă. s:âu maritai după 

Dttm·itrachi Voleinschi şi. vrând să.şi tragă la stăp;ănire Jsa pă·rtile 
de, nloşie ce 1, să cavin d·upă tatul său Costandin cum ~i p,ărUle 
hd Macarie ierc1monalt~ J:ecio.r Salti, feti hii Oheorghie: Hăjdău„ 
după danie· ce eau i,ăcut; pricinueşte Safta, fata lui Niculae 
Lărădat, av.ând gi udecată cu CatrliJa pentru g.ium.ăt.aţe de sat 
de lor1daaeştf dt ftfnutu1 Şucevi în Bucollinâ, nemţas1că făcând 
cnmcă nu e·s,te neam şi nici- o ştie„ De,ei n0,1 mărlur-isim cu su• 
netele· noastre î.nainte · 1 ui Dumnezău ş, i înainte· orce giudecată 
sar întămpla cunică Catrin.a -easte d.reaptă fata lui C.o ,ştandin, 
frate lui Nicolae, ficior Roes·andi, .şi pentru mai adevărată .cre
dinţa ne.am iscăHt 

1793, 16: NtJcemv·rle „ 

Ieromonah Toader P·o,povici 
Eu T,ărasie Monah, ·martor 
Ilinca, fata D·onciu1ui, ce au ţ;ănuto Coşta.ndi:n., lăc.ior Roe

sandri Lăpădetoî„ au. av,ut trii 'leate Zmăranda„ Nastasia şi Ca
trina care pe Ilinca în casa :noastră au crescut şi sau măritat 

Marfe:a Ba'1şoe„ 

Dela isprăvnicie Hă·rlătdui : Cătră Catrina, fata lui Con
standin Lăpădatului ş, i a IHncht iată Donc,iului, întărim rruirtu-
rie atefl.sfa că ,adevărat nu·mîta. Catrina este fata I uî Constand.in 
ş1 a IUnchi pe care toţi martori d.ăm mărturie aceasta au aretat 
eu sdfletele lor în.naintie isptăvn1ciL 1793 Noem:\frie 8., 

Theodorus Bal§ 
Coastandin •· Camrnar. 
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.XIII 

Ca.rapelu pe Sir~te, t 797 Febru1'.r 28, 

Se dă m_ărtufie d~ curgerea neamu'lui Hăjdău, Totoescul ş1 
Lepădat. 

Mârturie 
' 

Prin care eu mai 1gî:os i'Sciălttul, stă.p,ănltor de moşie hi 
lge·şti, d1e v;ârstă de 60 de aniJ tuturor şj mai ales cui .:S1e cuvine 
a şti :r:nărtu.risescu. dup·â întreaga ştiinţa me de ,curgere a un·or 
scrisori pentru :giumătate de moşna satului Jordâ.nf!§ti. 

l-le Fiindcă Ruxandra, născută Hă.jdăo.ae, ·măritată Lăpădă

toae au dat cu scrisoare ginerilu.i său Lupul Tutuiescu şf ficii 
:sale Catrinei giumăt-a.te- de moş,îe satului lordăneşti · după ~uni 
arată şi dovedescu scrisorile ln vec·i să S·tăpăn.ească. 

2-le Lupul T'otoescu cu soţul său Catrina după că.tăva 
vrem-e au dăruit cu scrisoare de danie ace giumătate de· mo:şie 
satului. Iordane.şti Dumisale Nicolae Lă·pă:datu„ ficiorul Ruxan
dei mai sus pomenită,. dândui şi sc.ris-orile;iee ave pe aee gfumă ... 
tat·e de sat de moşie lordă.neştt 

J-le Răpousatu N:i(ola-e Ltl'rpădatu au rănduitu pe vătavul 
Niculae Ducoviei sa fie după moarte sa 1epitrop pe toate ave-,. 
rile sale, şi: după ce au răpăusat Niculae Lăpădatul numitul epi
tr-op au luo.at la Srine o samă din s,crisorHe moş,Hlor, ce au a 
,stăpâni cUro11omii răpousatuJui Nicolae Lăpă·datul, iară vro 4 
saîit S scrisor.i ce scriu pentru gium·ătate de sat din moş,ia lot
daneş-ti ce le· au luoat răpousatul Nicola·e Lăpădatul dela soru 
sa C'atarina şi. cumnatu său Lupu Totoes,cu cu dani 1e au rămas 
la Catarina, soţ răpousatului Nicolae Lăpădatul, maica Dumi-. 
sale SafHi născută· Lăpădătoae„ mrăritată Boarcioae ş,i luându mai 
gios iscăHtul sot după lege pe numita Catarina am aflat aceste 
4 sau .5 ;scrisori la numita Catarina strânse într"un loc cusute 
dintr o turiatcă de ciob0iate de Tuluteni, pio&ul~ eu câtăva vremi 
şi mai în urmă Ham dat cHronomilor r,ăpous-atului N1e0Iae La .... 
pădatul anume Du-sale Andrei Borc·e şi soţului său Safta, la 
care· această mărturie după curgere arătată ma1 sus fhnd trebuinţă 
pot tntări cu putere giurămă.ntului .~ori când va fi de- trebuinţ.ă, 

www .ziuaconstanta „r10 
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-s~re încred1-nţare ace-ştii ad,evera-te-i mărfuFl, fntă:rescu .cu. a. me 
iscăii tură ş.1 pe,cete fnna.in te· altor martori de faţă p,o fti te „ 

ln Cera,pclu pe Siret la -28/ tl Februar 1797„ 
Ohe.orghe ·t ·iro"nj Nicolae Grigtlrce, Manole Borte, comi

;Sar de {l;ajde, marto.r~ 

X1V 
Cernlnti 1800 A-p.tdie 26, 

tlinca Stârcea, fiiua lui Sandui H-ăjdă1u, lasă c:opiif or săi Ca.i 
trin1 Gioeanf;n1sa, Balaş.a Calmuoeasa ş.i· c,sandr1 Răhtivan, 
apa:i lui Petfafchi, Gheori.ghi şi 'Şt:efan· păr"ti de .m ,oşie tfiO 

Să~linţa 1 Bocşte (O şi Gtodenii.. 

Eu ma.i gios isc'ălita Ilinca StărcLoe ·. fiica răpo.us.atulu.i 
Sandul HăJdăUt fac ştire şi hotărăsc prin aeeas-ta a me 'încr.e
dinţată scrisoare pre cum să să ştie cp.m ,t;ă după. ·t: eau (!) pe 
ciilal1i ·c-opH. ai me.i anume Ct;;ttina Ooeaneasă, Bălaşca C1dmtt
ceasa şi Casandra ce au fost măritată după loni1ă Răhtivanu 
4up,ă cu·m am aliat cu cal.e p.entru dănşii şi pe .cât meau ,tat 
-cugi tul m-eu eam în.zăs ti~t şi eam dăruit cu '.P ărţ.i din a vere şi 

din moşă,ele meli dln u.ni şi piste m,ăsurăi eară feei.orului meu 
-.anume Petraehi cu :re purta.re hd aducăndumă la a.tăie păg.ubiri 
care piste opt mii d ,e l~i cu adeviăt să pot socoti şi pentru 
.aceasta nici decum de mai multă fnpăr.tăş-ite din av·erele ce 
mau mai rămas şi din mo.şăi lipsă,J. a fi în veci ho1ărândut ca 
pe u.nul de atâte păgubir.i şi de m.are scărbă pricinuiter, eară cât 
llSte pen,tru fecioru mei Gheorghi :şi Ştefan măear că şi mai în 
trecută vrem„e team fost făcut lor nişt.e s-crisori a:supra moşăei 

m~'Ji Blirllnţd ae să numeşte· amindrile- Stătce ,ca să aibă ,ei a 
<, stăpâni şi a o m.o;şlihi precum o :Scrisoare ma'i ·de 1curând sau 
fost f,ăcut supt :5 zile a lunii hd lunii anului 1798 însă .fiind 
şarturile şi · aşezământurile acelor scrisp.r Iarn cunoscut a fj de
săvărşit .şi nice de cumi după cuviintă şi nici de odihnăJc precum 
·:ni.ce s_.au ţăhut. acesti ·nice ·Sau putut pune :in vre o lucrart de 

·ăvărşit ca nişte lucrun dl sâ-ne netemeeln1ce şă fară· de. -odihnă, 
du:~ am nerisăt cu toatul aşezământul de mai in·nalnt.e făcutelor 
:-scrlsori şi ho.t~rândule a fi eu totu tăsufl~te .acum d,a]'."i pi.ste 

www.ziuaco:nst.anta.ro. 



- 129-

această a me s1crisG>are cu n.esehimbată în veci hotărăre le dau 
ş1 le daruesc numiţăl ,or de mai sus fiilor mei ,Qheorghi şi. Şte

Jan şepte părţi di totă moşăe Bărlintă sau cum sar zice mai 
bine un sat întreg ·făr 4e opta parte dintru aceasta moş.ă,e dată 

mai înnainte sup stăpânir,e fiicei meii Catrini ca să aibă numiţi 
fh mei Gheorghi şi Ştefan aceste şepte părţi din întreag.ă moşăe 

Bărbnţi a Ie stăpăni şi a le moşteni în tocma în giumătate cu 
1 ot următori săi în ve,ci însă ţeindusă şi ac~asta cum că numiţi 
fle mei Oheorghi şi Ştefan pentr~ a me vremelnică schimnisală 
adecă că.t a ţăne viea.ţa me am da căt 300 lei pe tot anul adecă 
150 şi altu.I 150 lei şi pre·cum am dat şi am dăruit ac,estţ şepti 

pârfi di moşăe Eărlinţ spre vecinică s,tâpănire şi moşten.ire nu
miţă.Ior fii a rn ei Gheorghi şi Ştefan asemîne spre a rădica 

dintre dănşd tot prilejuii de neodihnă şi să nu aibă loc nice o 
întrebare ,care dintru care parte de loc aş tragi giumătate sa 
dintru aceşte ş.epti p1ărţi de sat,, dice am hotărăt ca .fiul m,eu 
Oheorght,e să. aibă a stăpani :şi a mo,şten1 parte·. din jos adecă 
inţep .ăndus.ă din. hotaru moşă1ei Tereblece cât i sa vini lui la 
giumă·tate după dreapta mă.sură di toată cuprindire acestor şeptl 
părţi din toată moşăe Bărlinţă .intru o întinsoar,e cu toate vini
t.uri ş.i mademuri aducătoare pe a,ceea giumătate a sa în veci 
neamestecândusă întru nimică un frat,e c:ătră parte altui frate, 
eară fii ul meu Stef an să aibă a stăpăni şi a moşteni parte· d·1n 
sua adecă începându dUa parte ce esti dată fiice,1 meii Catrini 
cât i sa vini după dreaptă .măsură în gium,ătate, dintru ace,ş.te 
şepte părţi d·e moşăe întru îr>:tin.soare, earăş1 cu tăte aducătoare 

pe g1um,ătate din vin1tur1 şi mademur1 şi după măsura ce. să va 
face şi de·spărtire de s,ă va veni casăle fiiului meu Ştefan în 
part,e de moşăe fhui.ui meu Gheorghie adecă ac·eh casa în care 
s,ă află acum ş.ăzător fhul meu Ştefan, d1ce să aibă fiiul meu 
Ştefan a le strămuta şi a le rădica de acolo acele cas.ă p,e 
parte sa de moşăe ce i sa va vini lui după mă.surătore ·care să. 

va face în urmare acestii a meii scrisori şi căt este pent.ru mă
surare acestor şepti părţi de moşăe Bărlinţă între aceşti doi fii 
ai mei Gheorghi şi Ştefan după hotărâre a meii seri.sori, nice 
aceasta măsurare şi împărţire esti să să facă prin 1Craisingin1r 
or prin al.t .giurat 1nginir cu chdtueala amăndurora acestor fh 
ai mei Gheorghi şi Ştefan şi :nimeni din alt copii ai mei nici 

Anal,ele Dobrogei„ 9 
www.zlu oortttlln't ,ro 
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• 
din următorii lor să nu aibă nice o puteri nice o dreptate şi 

nice un cuvânt de răspundere, nice cu un chip a să întindi nice· 
odinăoră în .veci cătră aceste şepte părţi de moşăe Bărlinţă ce· 
leam dat la vecinica stăpânire şi moştenire numiţălor de sus fii, 
ai mei Gheorghi şi Ştefan, eară cât este pentru parte de moşăe 
Bocşte ce să află la Moldova la ţănutu Neamţului care am 
fost dat fiice meli Casandri findcă mam înşteinţat pentru aceasta. 
parte de moşăe sar fi stărnit o pricină de giudecată, dice pen-. 
tru întâmplare care eu nice decum nu nădăjduesc ştiind a fi, 
dreaptă a 1 me a ce parte pe moşăe · când sar tâmpla ca prin 
hc.:>tărâre giudecăţii să să lipsească aceea parte · de moşăe, dice· 
hotărăsc ca aceasta fii.ca me Casandra sau clironomii ei să în
tre a stăpăni în giumătate cu fiica me Balaşa a patra parte din, 
Glodeni ce esti în ţănutu Eşului fiindcă aceea parte de moşăe
covărşeşte după stare părţălor de moşăe care leam dat celora. 
}alţi fii .a mei eară cătră părţăle de moşăe Bărlinţi care am dat 
ficiorilor mei Gheorghi şi Ştefan şi leam dăruit lor precum mat 
sas scrie· şi nimene nice odinioară în vecî să nu potă . a să în
tindi cu nim'ică şi precum aceasta scrisoare şi hotărâre şi danie 
di bună voe am făcut ficiorilor mei de. sus numit Gheorghi ş.i 
Ştefan după bună şi întimieată judecare şi întru toată întrăgime 
minţi şi a socoteli cu hotărâre ca în veci neclătită să rămâe, 

aşa poftesc şi pe cinstit K. K. giudecătorie · ca să să treacă şi 

la tabula ţărei, eară cât easte pentru· scrisorile celi mai înainte· 
făcute de cătră mine pentru aceli şepte părţi de moşăe Bărlinţi 
fiind că precum mai sus sau arătat leam anerisăt- şi leam făcut. 

cu totul ră$uflate, deci de să vor fi aflând vre unele dintrui . . 
aceste mai vec scrisori întabuluite or cu ce fel di înfindire că-
tră aceli şepti părţi de moşăe Bărlinţi să să şteargă şi să să, 

scotă cu totul afară ca nişte r~suflate rămăend numai aceasta. 
de acum scrisore a me întru întimiere nice cu un chip neclă-· 

tită şi spre încredinţare înnainte cinştitilor persane ce sau în
tâmplat am iscălit adecă neşteind carte am poftit pe Du-lui 
Andrei Gafenco ca săm scrie numile şi poreclă me şi am pus 
pe lângă sămnul cruci. şi, pecete -me şi poftind şi pe acei ce. 

-sau întâmplat ca să să iscălească martori. 
Cernăuţi, 25 April vech. [Calindarj 1800. 

Ilinca Stărcioe, fiica răpousatului Sanctului Hăjdău. 
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Eu mai jios. iscălit după pofta .Du~sale llinchi Stărcioe am 
scris nttmile şi porecla Du-:sale mai ,sus ... 

A.ndrei 1G'afenco • 
• la niz·ey podpisani na zodanie o fmu Pani llinki Styr,c-

.zoJa jak 1przyt_omnos,ei moiey transkeia vie· erobita podpis nie 
jako prziacie y ·Tabula.rny Swiadek. 

lhe Calmut,chL . 
Ş1. intămplăndumă fată poftindumă Du-·ei llinca Stărcioai.a 

am 1s 1călit marto·r. 
lon Ciomărtan 

xv 
Bărlinţi, 1824 Martie 1, 5. 

Nic,odim HăJdău1 dă ·inf,ormaţ:ii asup:r·a trecutului moşiei Dolineni„ 

Ispisoc sărbesc dela răpousatul Mo.1se M9hila Voevod pe 
-sat. întreg D0limen1 dat lui- Efrim Hăjdău şi după înpărtala din 
J~t 7l7.3/1665 Iunie în 29 care sau făcut între fi.ci,ori lui Efrim 
HăJdău şi sa.u V·enit în parte lu.1 Ştefan Hăjdău, din care să tra.ge 
Lupaşcu Hăjdău aces.t sat D,olin,en.i. după a noastră şteinţă şi 

după cum arată ş,i în zapiSi ce sau văzut la logof.ătul Vas ii e 
Balş dat la mâna cump.ărăt.oriului 'Hris,todor Petr1no, Lupaşcu 

HăJdău Iau zălojit .satul DoHneni la unchiul său Mi.ron Hăjdău 
care ispisoc s.ă află şi pân acu tot la cJironomi lui Miron„ 
Dar.ă fiind că Du-lui ŞtabscăpUan Nicodim Hăjdău să tra.gi din 
lenie~ 1 ni Ştefan Hăjdă.u, care au fost ficior lut Efrim Hăjdău ce 
să află în oblastei. Basarabei în târgul Lipcani înjăle,gând pen
tru ispisocul Dolinenilor că să află aice la mine în K„ K'& Bu
covina au făcut c.,e·rere la mine s.ă1 d.au hărtiile pe satul Doli
neni să le pue în lucrare la giudecă.torie Basarabiei ca unul ce 
să tragi din ·unie aceia a neamului hăjdăesc, pe·ntru care am 
făcut ru,găminte Du-lui :mosului Oh.eorghi Stărce pentru :scriso
rile mai sus pomenite a satului Dolineni să me li dee_ să le 
pun în lucrare şi iarăşi să. le· aduc şi să 1e dau în mâna Du-lui 
Dentru care mă şă îndatoresc. Ispisocul vechi sărbe-sc or:i.ghlnal 
ş1 tălmăcire hris.ovulu1 şi întărită cu is ,călitura desp:re copie 
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orighfnal ges.pod şi dascal gpspod · ă -ardatie Ciolkeseul h1 
cursul anelor 1 î13 Iunie tn 23 ş1 ·,:l' ţiduli -d:ela 1173 Iunie 1n. 
27 cu. iscălitura Ior.d.aclfi ftori logofăt tn care ineredlntează că 
clino omH hti Mirou .Hăjdah au jud.ee.a'fă cu Pu-lor B:ălşeşti pen
tru _satul Dnlene11i.. Aceste Sţrisori mai sus pomenile mi î-nda
tot'esc si.î'pt . iscălitttra me. să le ăcl·1 .c iarlş la mâna Du ... Jui mo-: 
,şului Oheorgh.1 Stârcea cu aceasta .adaogere vrând Dumnezeu 
să iasă moşie Dolenen.i de sup·t înpres.ur~.re ş.i stăpânire _ sţrăi111e
lor iarăşi la neamul nostru hăj'dăefic s,ă s,ă tnlo.arcă, avem s,ă 
·sup11ne.m la înpărţală cu Du-lui moşu Oheorgbi Stărc,ea .. 

Stabsc,ăpitan Nicodim Hăjdău 

l:n Bărhatf, in 15 Mart v. C~ 1824., 

O Ooo,~O liil OO 
fii ,;11·1~!(:to g OQIO ~ -oe 
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CoUnd de flăcău 

lat şi (cutare) vuia ic 
De dimineaţă .se scula 
La Dumnezeu se ruga, 
Cheile'n mână lua, 
La graj~ de· piatr~ m-ergea, 
Grajd~ 1die piatră - descuia, 
Tot cai buni că-m1 încerca; 
lncearcă murg, încearcă · negru ; 
G.ăsi surul cal mai bun, 
Cal mai bun şi mai blaJin ..... 
De căpăstru mi-l lua 
Si afar:ă că .... l scot1ea, 

11 

T,ot de vânat se gătia. 
~gar galben sg.ărduia. 
Şoimei vineţi ne'ieza, 
La vânat că mi-ţi pleca, 
La vânat 
Pe.ste Bârlad 
Vână ziua 
Toa1ă ziua, 
Mai nimi,c nu folosi.. 
Când pleacă seara•·n des,eară 
Ş- • • ·1 I w .· 

1-1 vr,emea a nturnatoare, 
Câ:nd oc~i n,egri şi- arunca 
Pe marginea drumului, 

La cea tuf'ă de negară, 
Văzu sora soare I ui, 
Tot plângând vol,ecăind, 

Faţa daJbă sg.ariind, 
Pe·rişor dărăpănând 
Şi din gură bleste,mând : 
- - V,edea-te-aş dalbă coleUe., 
Colelie întt'o câmpie, 
Să te pască ,cai din. lume, 
Ciobanii cu oile, 
Văcarii cu vacile, 
Viţelari cu viţeii ..... 
Iar şi ( cuta_r1e) voinic 
El din gură aşa~i grăia :: 
,-Taci, tu, Doamnă, nu mai plânge i 
Nu te iau .roabă să-mi fii 
Şi te iau doamnă s,ă-mi fii ; 
Doa:mnă mie, curt,ilor, 
Nuror bun părin~l.or, 

Cumnăţică fraţilor, 
Leliţă surorilor ...• 
Iar şi ( cutare) voinic 
Iar sâ fi, sănătos 

Cu-ai săi fraţi, cu-ai săi părinţi 
Şi cu noi cu bună s,eara. 

Cules de la Neagu Caza.cu, g:ardian, To,palu, de Petre Caiacu, nor·· 
malist, Constan,ta. · 

www.zluaconsl11irt .ro 
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D'ale cui sunt ceste curti, 
Ceste curti, ceste domnii, 
Ceste dalbe'mpâr,ătii,, 
De-s aşa''nalte, 
Minunate~, 
C'un. stobol cam . pe departe ~ 
La mijloc d'un stoborel 
Cre,scut-au ici cei doi mert. 
Sus in vârf la ceşti doi m~ri 
Mi-arde două lumânări ; 
Sug, îmi. arde, jos îmi pică. 
Pică-şi una, pic·ă-şi d 01 uă,. 
Picătura cea de-a no a 
Ruptu--i s'a, făptui-s' a 
Râu de vin şi-altul de mir 
Şi-altu-i d 'apă. limpejor ... 
Dar in apă cin 'se scaldă ? 
Era bunul Dumnezeu; 
Se scălda şi se~mbăia,, 
Cu vin alb se bot,eza, 
Cu bun mir .se miruia, 
Vestmânt alb se primenia. 
Mai în .Jo.S de vadul oii 
Scoase bătrânu) Crăciun. 
Se scălda şi se'mbăia, 
Cu vin alb se botez~, 
Cu bun mtr se miruia,, 
Vestmânt alb se primenia. 
Mai în jos de vadul oh 
Scoase Ion,, sfânt Ion, 
Se s ,c,ălda ş1 se' mbăla, 
Cu vin alb se boteza, 
Cu mir bun s,e mirui.a, 
Vestmânt alb se p·ri.menia . - . 
Şi .mai jos de v·ad ul oii 
S,coa.se ice:a cest domn bun, 

Colind 

Cest domn bun, jupân (1cutare) 
Se s,c,ălda şi se>mbăia, · 
Cu vin alb se bote.za, 
Cu mir bun se miruia, 
Vestmânt alb se primenia .... 
Atunci, Doamne, cui mă potrivesc? 
Ori ţie, ori lui Ion ? 
Potrivesc po1trivei mele„ 
Fost am tanăr şi-am făcut: 
Pusei casa lân.gă drum, • 
Câ'ţi ,călători că-mi trecea 
Tot mie că-m1 multum1a 
Tot mie„ părintilor., 

Si mai mult lui Du.mnezeu ..... 
I 

Şi mai fac, Doamne, mai fac 
Puturi grele'n câmpuri rele 
Câ.ţi setoşi apă că,-mi băură,1 

Toţi mie, că-m1 multum1ră 
Tot mie părintilor 
Si mai m uit I ui Dumnezeu .... 

I 

Şi mai fac, Doamne, mai fac 
P,oduri ,gre1e'n ape· rele. 

- . 
Câţ.i cărutaşi că,-mi trecură, 
Tot mie că-mi mulţumiră, 
Tot mie, piărinjllor 

Şi mai m.ult lui Dumnezeu . .. ,, 
Pus-am cruci pe la răsp&ntii ; 
Câti ră,tăcit,1 că·-mi re:cură, 
1„ 4, • .. .. . 11 - ... 

OL mie· -,ca-mi mu um1ra ; 
Tot mie, pă-rinţilor 

Şi mai m uit lui Dumnezeu . 
Ca şj-a1cea cest domn bun, 
Cesf' domn bun,, jupân ( cutare), 
El "' f" ~ "'t 1 sa te sana os, 
Gazdă bună-a :J lri .Hristos J' 

(Cules de Ja Ion Lungu, 18: ani, co,muna Sudiji', judeţ.ul Jalomita). 



As,tă .seară-i sear,ă mar1e, 
Ler D·. · . - nele *)-oam ___ _ 

Seara mare ,a lui Crăciun,, 

Când s'a născut Dumne·zeu 
.Mititel ş.i'nfăşăţel 
şrn-făşat în foi de măr. 
Iar J1dovi.i m1-l aflată, 
Mi-l aflară, mi-l cătară 
Cam prin toat,e graJ·durile, 
Cam prin toate vad urii,~ .. 
Iar Maica Sânta....Mă,rie, 
Ea de veste că ·mi~a prins,, 
Fiu'n brate şi-a luat, 
Cărăruşă-a apucat, 
Cără.ruşa la tre1 rn unţi '" • . 
Urc'un munte, urcă doi ; 
Când fuse· l-ai treilea munte, 
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C·olind 

Pus,e· jo.s s.ă odihnească 

Vestm,ântul să-şi pri menias.că ~ . •. 
lnapoi când se uita, 
lnapo1 pe urma ei, 
Tar,e vine·. Sânt-Ion ; 
Vine ţare şi-mi grăeşt,e .: 
- la-t~ .maică, fiul in bra.ţe 
Şi haid, maică, mai deparle,. 
Că ştiu', maică, eu trei râuri 
Trei r.âuri şi. trei P.ărâuri : · 
Râu de mir şi râu de vin 
Şi~altu-i d''apă curată. 

ln cel d 'ap,ă .să-l s.căldăm., 

· ln cel d~ vin să-l botezăm, 

ln cel de mir să.-1 miruimJ 
Cerului să-l dăruim !' 

(Cules de Ia Nită Vo,ineagu dia comuna Pantelimo_n, plasa Cogealac, 
judeţul Constanţa). 

Codreanul 

Foaie verde d'un dudău, 
Colea'·n deal la Movi.lău 
S'a aflat haiducul rău 
Cel cu .,gheba mocănească, 
·Cu ,că,cidla ţurcănească ... 
Cât umbla, cât .străbătea, 
Cal pe gându~şi nu . găsia .... 
Colea'n va.Ie se lăSia ; 
·Colea'n vale, la strâmtoare, 
Unde trec munteni cu sare. 
ln.ainte le ieşia, 

Bană ~ua ~ dădea: 
- Bună ziua, măi muntene, 
Nu ţi-e roibul de vânzare, 

") Se repieiă după fiecare vers. 

Să-ţi dau ,galbeni :ş. i parale 
Şi ,car mare cu opt boi., 
S.ă pleci bogat dela not ?1 

- · ,,,.N·u mi-e roibul d,e vânz.are, 
Nici mi-e roibul de Sichimbare, 
,Căci cu mama roibului 
Plătesc valea Oltului 
Şi d ,e-aş .vinde pe roibul, 
Aş, plăti Movilăul ! l4 

·- Apleacă-te, măi muntene, 
Şi'nca ecă., Codrenele : 
De ' mi-o plăcea umbletul,, 
Eu 1~-oiu da şi sufletul. 
Muntenaşul s.'apl,eca, 



·eodren-aşu 'ucăl:ica,-; 

Trei pînfeni ci îi trăgea, 
Valea se cutremura 
Şi Cndrean fugia, fugiâ ; 
Iar Munteanu sta pe loc, 
Din gură zicea Cil toc; 
- Alelei, măi C·odrenele, 
Viu 'Coârene în-apoi, 
De-mi dă carul eu opt ,boi" 
Parale d·e cheltuială 
Si ghebâ die ·primene.aiâ ! 
- Ba,.. iâ-ţî: cruce., mii macan.,. 
Că .ai cinstit- pe Codrean ; 
D,e m'oitr intoarce'napo"', 
U1 loe de . r c,u opt· boi, 
Ţ1.-oiu da nişte pumu1 sgâ" ciţi, 
D·e-i · crede ~,ă .... _a buni .. găsiţi! 
Mână, wiuă; mână, mână, 
Pân'ce soarele. apune„ 
Colea'n vale S1e lăsa, 
Peste·o stâ:ne:ă el că da .. .. . 
OiobanU cum mi-:J ·vede~ 
Peste iatb'"1 'S.e pitea; 
Numal rmuil rămânea, 
La loo s·e rostogelea. 
Bolnăvior că .s,e făcea . ~ 

Cod ·etl âşul prleepfa 
Si d iu gur_ă aşa-i z1·cea : 

1-36 - · 

- Mii\e&--te-ar lupii, ~ oca.li,, 
La. ce mi te, faci viclean; 
De ff-oiu trage-un iatagan, 
Ai să s·aJ ca un şoldati ~ .. 
Sco:ali de-m,i alege· 11.11 e·tţt~n: 

U 111 cirlan de 1 a lspasj 
Mai pnpn rotund şi gras ! 
Mocan ul c,ă 5, 'a ' c1.rlat, 
lu câru ,că ş'a a.runeat 
Şi cârla11ul 1-a luat, 
Lui Codreanul -i 1.--a _dat 
Codreanul că 1'"'\a ua.ţ, 
La oblânc:, 1-;a a:ruo'·cat, 
ColeaJ n vale s' a la.sat 
La ·clrctum ăreasa irumoasiă, 
Frumoaşl şi drâgăsto·as:ă. 
Bea Cod'reanu şi cu ea 
Lungă masă întindea. 
Po era-î în opnj u.ra, 
Saizeci · d-e· hâid uci sose,a .. 
Olo-an-te 'fn 'Codrean tragea. 
Dar Codreanul le zic·ea ! 
......... -Alele1, tâlhari pig,â'ni·1 

Cum :afu să vi 1daD la câni !. 
Şi'n baltag ,se te.ze·ma, 
Câte şapte că tirâtdea 
Şi pe toţi m1~i ucidea 

(CuJes de la Marin M.. Matt ac~ 33 ani, ciomuna Sm:'.b}l~ jud, Caloml,ţa:). 

·CintecuJ lui1 Oheorgh,ţi 

,Si-am, tot z;fs· : mă duc, m.i duc 
La. poiană"n Câmpu-lung, 
S-â-.mi ale,g Uij cal porumb; 
Roi:at vânăt poru}Tl.bel,, 
S"" .,, '•t d , I ·1 a m u1 cu raf · a e, .. 
Mă· uitai din cţe,al la vale 
La margu cu co.ama. maie ... 

Coam·ar-1 bate şalele,. 

C.oada--i a.stupă uxm.ele. 
Si,..Q]11ai snune moş: t,itrân 

'I ';""r'' ' ~ ,. . ., 

Călu,şeît când se f.ur1 
N . t ,. .. d d'" .,, u ma1 hUUI 1 'e · 11nine~1.a 
Pe negară şi pe ceaţă ! 
Şi iar spune, pui de , cuc, 
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Daeâ-i fur, unde să~i duc? 
Să-i duci in cot de pădure ! 
,Şi iar spune, rând unea, 
lngheţată-1 Dunărea, 

Să treacă neica pe ea 
1Cu ttei c,ai alăturea ? 

Azi ,e Luni şi mâne i Marti, 
Pleacă Gheorghiţă'n Galati 
Cu 50 de cai furaţi, 

Numai v.ineti şi rotatL 
Oh10.rg~i'tă, giambaş de cati 
Ziua fură, noaptea fură 
La primar în bă.tătară ,; 

Jură şi mărturiseşte, 
Păgubaşul se lips,eşte •. 
Poaie verde anason, 

·Gheorghij.ă; eşti numai om, 
C... .. .. t „ a nici noap -ea nu ai somn. 
Dare-ar, Dumnezeu, şi--o da, 
Şi s''o d ,es,p,rimăvăra, 
S. ,î ii> I Îl' ii' 'I' d . 1 va1n1.c1 m~--01 u a · una 
9 

·Opt sute de tineţei, 

Să intru1n codru cu ei 
Si ... oiu lua ·Oltu la. v.ale t -

Că vin Saşii cu parale 
Şi m.'oiu a.ţinea. la cale 

( Cules de la d-ş.oara E. N. Zlotea1 comuna Cara-Mura.t, judetul Constanta)' • . 

Cântecul orfanului 

Şi-am z·is ·· ve,rde foaie lată,. 

Maică, inimă de piatră, 
Mai scobori din cer odată, 
Să m.ă vezi, cum mai trăesic ? 
Pe lume cum vieţues,c ~ 

O zi bună, două rele, 
Aşa trec zUele 'meJ.e, 
·O zi bună,, una r,ea, 

Aşa trece viaţa mea 
Să şţia, mamă, c'ai veni, 
Drumul ţj l-aş pardosi: 
Piatr,ă şi nisip de mare, 
S,ă vii; mamă, tot· mai. tare; 
Nisip şi piatră măruntă, 

Să vii, măi'caţă, mai iute! 

(Cules dela Elena Sparghe din comuna. Seimenii Mic,, judeţul Constanta). 

Câ.ntec de ha1du,c 

Foaie verde brânduşele,, 

JeJe ... ,i, Doamne, cui e j,ele ; 
J ele-1, Doamne, codrul u1 

D·e-armele haiducului ; 
Că le plouă · şi le ninge 
Şi n'are ci.ne le'ncing,e·; 
Că c·ine mi le-a avut, 
A fă.cut nu-ş. ce-a făcut 
C'a pus. fata la p,ământ 

Şi mi-a intrat în mormânt 

N' ~ intrat ca să'nflorias.că 

Ci-a intrat să putrezia.scă 
Şi să nu mai voin1ciască. 
Aşa-i vieata haiducească 1 
- Las'aşa, aşa să fie, 
N tt mă las de haiducie· 
Nici de codru înverzii 
Nici de murgu priponit · 
N1ci de m.ândrele pistoale 
Nici. de :puşca sclipitoat'e 



Nici de cuţitele me1e 
Ferecate la prăsele; 
Nici de viata bună rea., 

Nici de mândrulita mea; 
Că sunt tânăr şi voini,c 
Şi n'am teamă de nimic. 

(Cu.les de Posa St normaUst_, dela Nicolai Ale.xe -84 ani din Ţandăr,ei) 

. 
Colind la craca de tiparos. 

La craca de t~paros, 
T1paros miros frumos 
Mi-este-un leagăn legănel 
De traftan verde. 
Dar în leagăn cine şade? 
Şade (cutare) făt-f rţ1mos 

Şi leagănă pe Hristos,
L,eagăn,&-1 şi întreabă-l : 
Când e capul veacului,, 
Sfârşltal pământului, 

Urgisita cerului? 
- Când va bate fiu p,e tată, 
F. .. 1e-sa pe mama-sa, 
Finu-său pe naşu~său, 
Fină-sa pe n~şă--sa. -
Atunci e capu:] veacuhu, 
Sfârşitul p.ământui'ui, 
U:rgis,i - 1 cerni ui „ 
Iar ( cutare) făt frumos, 
Să rămâi·e sănătos .! 

(Cules de la Ioan Ch1rilă de 7 ani, din Seimenii Mici., j;udeţul Constanţa).. 

Colind de fată mare 

lntreabă, într,eabă. mari boeri 
Şi-o'ntreabă pe M.anţa ., *) · 
- Tu, Mariţo, fata noastră , 

De ·Când tu ţi-ai dobândit 
Cel trup nalt aşa'mbrânat, 
Genele, sprânce~ele 
C,easte'a.ghinăte lele, 
F' t" d lb ... .... · - .. ~ a !1 . a .:a rumeioara 
Şi glas mândru de fe,do~ra. ? 
Dar. Mariţa cea frumoasă, 
Ea le rupse şi grăi se : 
- Daleu, daleu, mari boerii, 
Ce stătuşi şi mă'ntrebaşi: 
Ea cu dreptu spune--v'aş„ 
Avu~a taica, avut .... a maica, 
Avut-a taica d'un fecior, 
Hiind cu mine frătior. 

Taica umblă să-l însoare, 
Maica nu vrea să-l 1nsoare 
Si-.1 trimite'ntr' o soUe 

'I 

lntr,·o soli e'n Ungurie , 
De-acolo să. ne aducă 
Trei zugravi, trei meşt,erl mari, 
Nouă să ne zugrăviasc.ă 
Zalele, z.abâlele, 
Frânele, căpestrele 
Şi-aste 'nghinătelele. 
Trimisese-i aduse~e, 
Şi la treabă .mi-i pusese 
Eu hiind încă pruncu 1 iţă 
Pe fereastră trasu-m; am 
Pe zală uitatu-m'am , 
Trei zugravi văzuiu-m'a. 
Din tr,ei table mi-a bătut., 

*) Tot la. clonă v,ei·suri se .repetă. ref.renul· , Leroi Doamne l" 
' 
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1rei sctnteî mi-a scânteiat 
D' u . , ~n spate,. d "alia'n chept 
o~atta'n fata rumeio·a:ră 

D'atunci eu rru.-am dobândit 
Cel tru·P 1ialt aşa'm bratla1,. 
Oenele,. sprincenele, 

Cea.ste~ Il.ghinătelele, 
Faţă dalbă rum·eioară 
Şi glas mândru de feeioară„ 
Dar ş, M.anta cea 'lnim1oasă 

Ea să li·e sănătoasă, 
Cu noi toţi ,1 eu buni seară ! 

(Gules.e-de Bnjilă Vasde~ ll()tmaUs-t, Constanta, dela e bătrână de 75 de ani 
di:n Hârşova) .. 

·eantecul prfzo1nierilor români 

Foaie verde tliei s m.i,cel1e, 
La moară .la Da;rdanele 
Macină Tur1ciÎ' ghiulele 
Şi Bulgani ,cartuşele, 

Să ne cnn oare cu ele, 
S „ :.tt „ t:i" •. En I • 

~ 1„ voi ie~rancez1, · " .. g ·_ ,ez1ll 
Săn şl tu, ltall e tare, 
Că ne-a'mpresurat Bulgani 
Cu tunuri' şi cu ch:esoane, 
Cu tu:nuri caHhru mate ; 
CaHbru trei s.ut:e u_nu1 

De omoată tot Românul 

Arde.-v'ar focul tranş·ei, 
.Muncim la voi de arii tt,ei 
5i tu „ Dunăre tu"tbată, • 
Fb1e .... ai 'ii fo:st blestemată,, 

N:e,-a.i mâncat arnţata toata ! 
-

Foaie verde, fot" de nuci, 
Trenule, unde mă duci -? 
CJolea1 n g.ranită la Tur-ci 
S~ p n caii 'furci lor 
L.a um.bi,ele nuţilor; 
Să ţin ,caii de curele 
Şi'"n piept să primes.c ghiulele, 

(C1Jles de la N,e:eulai' G. Tatar~ comuna Boascic, judeţul Censtant·a). 

Cintecllll 

Foaie verd e1 toai,e. lată_, 
Sub r~hita cea .p]ecată 
Peste apă atârnată, 
Pe margine~ Prutul ui, 
La cotitul vadului,, 
Şade· B ă,rgan ad orrnit 
Pe iarbă verde lungit ; 
Şi lângă. dânsul legate 
Unţtl d 1altul arlin 1aţe 
Stau desagii d uni.ulii 
Plini cu prăzi dela Nefli Î, 
Dela Cochintf răpitori 
Şi .ciocoi despoietoti. 

lui Bărgan 

Unul de altul legate 
S„ 1- tr „ 1 .... : a e eaca apa n spa.Le, 
Ca tn 1codtul să-u si vie 
La adăpost să. le ~-e. 
Prutu-i mare, vântu-i lin, 
Dar pand·u1rul e hait) ; 
Prutul e mare şi lat 
Şi pand uru-1 deşteptat 
D,ar de ... ar fir c,t de geştept 
Cu Bargan nu ,ne piept, 
Că-i voinic şi pişicher; 

, N"are grijă ct·e nef'eri., 
Foaie verdep m1ăr u:sca1:, 
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Iată-l că s''a deşteptat; 

Desagii şi i-a I uat 
Şi spre Prut drept a plecat 
Pandurul colo I pândeşte 
Şi drept la m·it mi-l oche,şte. 

Băr,gan ici, Bărgan colea 
Si p. · and urui c:â'.t coJea : 

t r - ,.. 

Bărgan în Prat . a sărit 
Bărgan i:ată ,c'a pierit 
Si d esami lui cu el ,, c& 

In Prut a ~ p:ierit la fel. 

Bâ:rgan ici, Bârgan colo, 
Şi pandurul dincolo. 
B:ârg,an nu ştiu ce-a f,ăcut. 

Că Prutu'n not a trecut 
ln apă nu s'a'nnecat, 
De pandur că mi .... a scăpat 
Si în codru s'a'nfundaf:; 

w 

Des(]gil i-a p(tulat 
1n ciuda pand u.rului, 
Spre .spaima ciocoiu.lui. 

(Cules de Poş.a Ştefan, normalist, Constanţa., de la Buzoianu Necuiai de. 49'
ani din comuna Ţăndărei) 

Cintecul Ohiruţ1ei 

Fru:nz,ă verde; trei alune, 
Lăţitu-s' a vestea'n lume 
De frumuse1ea Chiruţei, 
De mândruletea drăgute1 
Sora dulce a popii 
o,e la pod ul CraioviL 
Mai mândrută de·cât e,a 
Câmpul floare na avea, 
Stea pe cer1uri nu era,, 
lncât sv,onul ajungea 
D,ela sat până la sat 
Până în l.o.c depărtat, 
P·â:n,ă'n ţara Turcului, 
Turcqlu1 hainului .. 
V·estea dacă s.e lăjea, 
Multe inimi s'aprindea,, 
Multe dorin~ s'aţâţa 

Şi mul~ pe drumuri po,rnea, 
Să vadă-i adevărat 

Un lu,cru aşa minuna.t ? .... 
I 

la ă că''ntr' o dimineată, 
Oim1ne.aţă fără ceaţă, 

Cbiruta cum se spăla 

Cosi-cioara-şi pieptăna 
Coadele că-şi 1mp,letea, 
Tâmplele că-ş1 netezea, 
Spre răsăr,it se'ndrepta, , 
L~ui o ,umnezeu se ruga 
Si sănătate-I cerea . .. . ,. . 

Apoi, mărit ce făcea ? 
Floare la ieap ,că-ş,i punea, 
Prin casă deretica, 
Pe j o,s frumos mătura,, 
,Qunoi ul că ad una, 
Pe mătură că~ punea., 
Apoi uşa deschidea 
Si afară-I arunca . • 
Apoi într'un doar căta, 
Spre soare c,ă se ·uita, 
Spre câ.mpie tot privea, 
Tot privea şi se mira, 
Se mi'ra ş·I :se'ntreba 
Şi din gură că zicea „ 

~ Do,amne, bune Dumnezeu, 
Ce-o fi. ceea. ce v.ăd eu? 
fi..;vor spinii înfloriti,. 



- 141-

Ori is Turci neie~ uiti, 
Teot eu roş.u1mpodo biţ1 

Şi ·pe drum Uri grăm.ă4i1i ? 
De vedea şi mai vedea, 
~.biruţa se 1'nsp:ă·im·a:nta, 
Otn casă fuga ieşe.a, 
La. nen-so oă se tl 11cea 
Sp~rio a"Bă că--i vorbea ~ 

·'"""'-'." Se.oala, nene, drag.ul meu,. 
Că nu şti·u ce:-am văzut eu: 
,Qti că-s s 11inil înfloriţi> 

~ ,ri îs Turci nelegâ_~1i, ' 
TcJit cu roşu înveliţi 
Şi p.e dt~muri g.răm-ătU~ ? 
.Popa dae~ aQZea 
N um-ai decât s ·e . scul a, 
Pe fere,astră căuta 
Şi din gură· onvtnta : 
- ·sora melţ, cotno,ara me~, 
Te: rog nu te speria 
De to a.te câte-i vedea 
Şi câte s'ar întâmpla, 
C,ă eu sunt pe lângă tine 
Ş,i to.ate: ... ot ieşi cu bine. ~. 
1Ce vezi iu p,e ... a,cea ,câmpi,e 
Şi-i gata spre n.01 să vie 
Nu sun1 spinii înfloriţi~ 
Ci sunt Turci nelit::gig1ţi„ 

~ 

Tot -cu ~oşu'm,po do biţi 
Şi pe .drum url gr,ămădiţi. 
Ei aicea vor veni 
Şi pe" tine t,e-or pe~. 
O.ţtr, dragă, tu nu te'nirista>. 
C,ă la Turc cu nu te~iu da 
Şi nimirc nu '8,o 'ntâmpla.,. 
Până capul sus mt--o sta~ 
Bi·ne vorb 11'0 siârşea, 

lafă Turcii că sosea., 

N ăvală'n casă dăd-ea, 
Toată. casa. cuprindea-. 
Iar din e·i un Turo băb:ân 
Ce scotea din ci.ubµc fum 
Bună dimi·neaţa da, , 
Iar popa ni mulţumea, 
Frumos. îl hiritisea 
$1 .din gw-ă îi zicija ; 
- Bine~aţi venit s·ânăt<lŞÎ 
Şi .spre bine bucuro;Şi, 
c·u ·gând ati[ cur.ate 
Şi cu in1 mi ne-întin~t~ ; 
C'aţi venit în casa mea, 
Doi berbeca eu votu tăia 

Şi 11rea mult nf oiu bucura, 
·Cu mine de-ţi ospăta~ 
Turcul„ rlacâ ... 1 auzea, 
Vreme de Ioc nu p.ierdea. 
Cătbun:e'n ciubuc· pune.Bj 
Tutun dinttîn-su1 trăgea 
Şi îndată răspunde.a: : 
- Noi" de m.asă-ţi mulţumim ; 

' . 
N'am venit ca să prâ'nzîm, 
1Ci p,e Chita s~o peţim, 

Şi-apoi -eu ea să pornim~ 
Intr'o zi, .când m' am :sculat, 
1Către cer eu m" am ui1at 
Şi cerul ,cum l-am z(ărit1 
o l nmină m 118 arbit ; 
Lumină strălucitoaie 
Ca şi o rază de so are„ 
A-tunci foarte îngrijat, 
Pe -m.ine m 'a.m întrebat ·: 
- Nu :ştiu soatie-a răsărit 
Ori Chiruţa s'a ivit? 
Nu e răsădt de- soa,e, 
Ci e chip de: fa.tă mare, 
Ciă zori le n, au StJlSit 
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Şi 11101 n:oaptea n1 a JJient. 
Atun,ci iute mâ'mbr'ica1, 
Slrtgile· ·mi le luai ; 
P~-drum .cu tGţi am p1eaat 
Şi . acil1ea a,m picat ! 
Pe Cbiruta s'0 petesc 
Ş1 cu e:a să mil1't1saţe:sc; 
dră.b·eşre . dar a mi--o, da, 
De nu, vai de, ·vi~1aţa.. ta·l. .. 
Popa, dacă auzea, 
Poa.rte ră . s-e 1nctun11 „ 
Pe paloş- mâna pu)l ea 
Şi. din gură.-aşa grăia: 
--- Până capul sus mi-o .sta 
Sora la Tu,ro, n1:1 voîu da 1 
Turcul,, daci auzet4 
Foarte rău se mâ•1iea, 
Sl ugJlor let ,poJllll:aea, 
:Paloşele toţi scotea, 
Spre popa s.e· repezea, -
Cum S'1arunc Iupil lia. oi. 
P9pa vreme nu gierdea:, 
Mânecele ·safleca,. 
Paloş dln teacă s,cotea 

.Şi la Turci aşa racnea: 
-- Al1elei, tâlhari păgâni 

\'Şi ucigaşi ele Români "1 

Cum o să vă dau la câni, 
Ci de-iatâta şu nteţi bu n:i ! 
C'u,m zei'eea„ aşa fă eea, 
W ·Turci busri1a că dădea; , 

La mul1) pie,pturi spinteca~ 
La mult.1 capete sbura, 
Pe mul1J mort•i îi d id-ea. 
Dar dege.aba se lupta,, 
Că păgânul 11 ă scădea„ 

Ci mai tare s-~'nmult.ea„ 
Peil'ţlup T'µr1c c,are cădea" 

Zece de-afară venea. 
- Aoleo, popo :S!race, 
Turcii eu 'CbD"a ce-or f ace„ 
Că .... ţf slibesc puterUe 
Şi --se '.ncurc Jtederile ·?· t 
Sfântul soare sus lucea, 
·vrerile~ pr1âtlzatui vene.a 
Şi . poga mereu slăţ,ea, 
Pâ.n' de'<>dată jos 1cădea .. 
La ,pământ când 1 . 1e vedea, 
Paloş.- tle Turc c,ând zăr-ea„ 

Sp,r.f capu-i că s'e'n drep1a• 
Ochii el îşi insh1dea„ 
D'in piiept .,âdânc suspina, 
De moarte se pregătea„ 
Inainte de ... o mut}, 
Spre ,sora-sa h,nig privi, 
L:acrim1 din1 ocHi că :vâtsl 
Şi di:i1 pu~;pt amar oftă. 
Turcu mult au ~şteptară, 
Pl-âtl su~i n l).-i fnd 1.doşară,1 
Ci la .el se, repeiirâ,, 
Cu s.ete rnare-l izbiră·, 
Pieptul lu.1 îl şpinhrcar.ă 

,Şi .capul li rete_z.ară. 

Iar Chmtila, vai de ea, 
Roabă la păgâ:rîi cădea„ 

Atunci. sorinara popii, 
Cel de la pod ul Cr.aiowii„ 
Singură d:e ·se: vetllea~, 
Capul, m._intea nu-şi p-ie _, dea; 
Ci până să-şi lase casa 
Şi până dl.n ea să ias.i 
Pe. pod ele'p~nu,pc"hea, 
Mânile-şi împlet·eeea, 
Ochii 'n s.us. c;ă.-şi. ridica 
Şi Tura-ilor· Je, grăia : 
.,._.. ,,,Al,eleî, agalelor,, 

• 

www,_ziuaconstanta ro 



Aleleii p3:şalelor, 
Turcii or,. · 101Sman1lor, 
Turcilor, grabn1cî101, 
Pieirea Româ11Uor, 
Prea rare nu vă giăbitl, 
Ci fiţi bu:ni şi z-ă'bovip: , 
s·ă iau ~,a.pul ftare--meu, 
Singu.tu1 sprlJinul miell 
Şi să .... J duc .cfflea1n grădină„ 
· ă-1 îngrop lâng,,o tulpină 

D.e înflorit tiatr(lafir 
S ă-1 cânte 1cele alti ne„ 
Si Chita cum se m1ga, 
Cu 01chi frumoşi 1i pri.via, 
Pe Turai îi înduioşa 

Şi~un pic o mai aştepta •. 
Iar ChirutaJ sătmana, 
Ga.pul frate-său lua, 
De sânge că.-.1 cută1a 
şrn g"1"ăd1nă eă~I ducea 
Şi 1ro,1işoară că-..., făce~ 

Cu î11săşi mânuţa sa, 
Sub umbră de trandafir„ 
Alături de-un_ ealomf'ir~. 
D·ar groapa cum c/IJ'.,velea.,, 
Ea d 1eodafă jos cădea, 
Lângă gro ap·,ă leşina 

Minţile şi le pierdea 
Ş'i eând iară-şi se treze.a~ 
Ct,.i~ lat Danăre, era 
Şi păgânii lângă .ea 
J'n ţl.\fra tor O d Ureea. 

~lunci sora dulee-~ popii 
D1e pe I.a pod·ul CraiovH 
Pe pământ îngen unchia 
Ş, ele Turci iar .s,e nJga : 
- TureUor,. agalelor," 

l Tutcilor, paşalelnr, 
Turcilor, grabnicUor, 
Prea tare nu vă prăb1ţi 
Si .H1i huni şi z,ăLh1ovi~,
Pe palm 1e: sâ n1ă spăl eu 
De s,ângele frate-meu,. 
Sfngurul $prÎji1111I meu 
Ş1 la bine şi· la rau ! 
"Turcii or îngăduia 
S. r.h· 1 · ,. d ., :1 \.,: uu .. a~ va.1 , 1e ea, 
$ttin d- ce ,o a:ştepta, 

\ 

Vreme de loc nu perdea, 
Cruce mare că~şl făcea 
Cu ocbh $pre cer privea 
Si?n Dunăre s'arunca 
' Strigi.11d eu viers voi nicesc„ 

1111 graiu dulce rom.ân·esc: 
- Dt~cât r.oabă TutcUor 
Şi r.âsu l cadâ.Delor, 
Mai bine, p·ăgânilor,. 

Să firu . hrană peştilor! 
Turcii, dacă o vedea 
Că in apă ea pen~a, 
Pe locuri tncremene,~u, 
MâDile şi l1e frângeau ... 
lară Turcul 1cel bătrân 
Şi cu barba până 'n brâu „ 
ln ·fire dacă-şi venea, 
D,upă Chi:ra s1arunea 
Şi î.n apă se1nn,eca. 
CeHali,i Turci, d acă-1 văzură, 
Vreme de loc 11 u pierd ură,. 

După el ~e r~peziră, 
Ca să-l scape se 1căsnir,ă. 

D,ar un dele mi:-i lu.ar,ă, 

Cu- toji se tnnecară„ 
Dar Dunărea înţeleaptă, 
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Unde Chira se sfârşea, . 
Apă lină se făcea ; 
Jar tinde, Turcii muria, 

Tot vârtejuri se făcea,, 

De nici unul nu scăpa 
Şi cu to\U s1e''nneca. 

(Cules de Poşa Ştefan, normaUst, Co:nstanţa, ele la Radu Tut, de 73 
ani. din corn una Ţăndărei). 

Cântec de fată mar,e 

Foai,e verde trosc,ăţe·1, 

Doi voini,cj pe min' mă. cer :, 
Un ul tânăr şi sărac, 

Altul bătrân şi bogat.. 
- Spune, spune, puiu de cuc : 
După care să mă duc 7 

- Lasă pe bătrân la dracul, , 
la pe tânărul, săracul ! 
Că ·cel bătrân şi bogat 
D1mineaia, când se scoală, 
lşi ia furca s,ubsuoară; 

Ia furca, pleacă la fân, 
Vine seara pufăind 
Şi pe mândruja'nlYrând„ 

E- ,till,l!I ilil „ !al 

u 11 pui pe masa sa cine, 
El svâde cu blidu'n mine -;, 
Eu îi fac pat să se culce,, 
El im1 trage-o, siânt,ă cruce. 
Dar ăl tânăr ş1 sărac1 
.Dimi.ne,ata, când se scoală, 

lşi ia furca subsuoară; 
Ia furca, pleacă la f.â-n„ 

I 

Vine seara fluierând.,, 
ta mândruta lui gândind„ 
Eu ii pui masa să cine., 
El mă chiamă şi pe mine; 
Et1 îi fac pat să se. culce, 
El :îmi spune-o vorbă dulce„ 

(Cules dela Ion David, 60 ani, comuna Cogealac„ jud. Constanţa). 
I 

Cântecul celui scârbit 

Frnnz,ă verde lozioară, 
Inimioară, inimioară, 

Ce-mi sta1 tristă şi amară ? 
De i1e-aş v~dea'n primăvară 
Să te scot din pi-epf _afară, . 
T . ... . "' 
e-aş pun1e p,e. prtsp_a 1ara, 

Să te bată vânt de vară 
Şi ploaie de ,primăvară .. 
Vânt de vară te-a bătut · 
Şi tu nu te-.ai cunoscut,. 
Şi tu nu te-ai scuturat 
De necazu'n car,e ... aî dat. 
- Frunză verde lemn dubH,1 

Cunosc omul necăjit 
După m~rs,, după p.ăşit ; 
Că-i e pasul mititel, 
Se tine scâ:rba de et 
- Şi iar v,erde VJorea, 
De s,'ar găsi cineva 
Să-mi i.ea. scârba cu mâna, 
Şi. cămaşa că i-aş da. 
Ea 1cămaşă mi ... oiu mai face1 

Scâtbă'n :lume n'aş mai trage,. 
Că scârba d1e ,cin' se leagă, 

Nu-l mai vezi ea mintea 11 ntreagă. 



Ş,i i:l e mine s'~ •egaţ 
Tar·e rău m'am săturat 
Tot de plâns şi de oftat 
De străini mereu mustrat. 

- Verde„ foaie, trei pelhri, 
Riu e. Doamne, prin ·~tJ:'ăini l 
Că străin11„1 ca cit"Ifina, 
Te îng~impă ca albina. 

(Cules dela F(emus lorgl.iJescu din Adam:clisiJ judetul €onstaota,. de-
9op,escu Dufmtru; no mahst). 

· · omu.nicate de l,o,a,n Georgescu 
pro.fesorj Constanţa 

9 0~,at, Qc,11:11<:IClllil 
o~,ciJ>bl~ocien 

Alâturt de vânatul iep-utilor cu dcunaguJ, o altă curiosut1te a cadt.f
iateru1ur dobrogean 1:ste, şJ 11tiniit<iar-e,a:_pulpUor cu troaca sau tir.ga. Gillda~ 
t·enia aceasta ne-o pov,e~teşte un tânăr din Turtucaia_ r~tâ ce ne st!rie dânsul: 

~De obiceiu 1dul âc:1:;sta de. s?,ort ii nracUcă vân.ăfp,rii' f..â ·ă petfflas de 
vânătoare De oarece cunosc mai multi din .tiMma lor, ani tu.gat pe . unui 
tdietre eit anume Iusaj, să· mă fotruduc:ă in mjne1e n-reş:teşugulu'i ~;11. Bui.:u
ros; vânăt~rul 1ni-a. .rispuns F ca să vânez,! yul1tm.,. ai_ nevoie de trei· Jucrud; 
de-o tro.aca, d·e ful~ ~i de u,n cocoş1 d.a ca-I a ; dade a nu~ .m, erge 1·i fără de 
c;,o~oş. Apot vânătorul în.cepu ij-1\!r expii~a pe 'rânit lg. ce ·erveşte fiecare 
~dfntre cete trei lucrur·, rieuhâ'nij_ să se 111ai "dirtrieas'ctă. din cât;d . in când, 
Jacăi,1.d pau .r.e„ in caţe ti. mp se mai mtln.derl a lene sie pduş1.ecu1.~ (sal(e!iui!} 
·din ·faţa $Qhei şt mai tr~ea di.g, pliin câte un ciulutc, pe ţare-J privijl cu, 
nespusă pJăcen:. . 

~a ac~astă vânătoare troaca joacă ro1u1 f)rÎncJpat Dupl ce .se rupe 
troaca din vr'ej:t se lasă la sera.re. să se u.suee, ca s:A devie mai dură şi s:ă 
poată Fă,una mai tare: Pe urmă J-se tai:e din parte~ sup·ertoară, ca.re· e bom
l)atiJ jumătate. Prin gţ1ura otiiţinufă se i11tro:a·uee in fu.ndl o bucata de ccrrBe 
·şi se fixează. a,colo ieu cocă. Cu vre-o opt trnci astfel 1n·eg:ătite şi cu o traista 
tle fulgi de pasere se jlh~eă apoi la . . vâ.năt9lre. 

Ajuns i11 pa Jure, vânătorul aşează tro,ciiţ l;ijQgă tufişurl, in apropierea 
·u'n'ei cir:ări, ·sau chiar pe car-are, la Jus.t&1 ţă de 00 d.e p 'aşi 11,n:a de alta; 
apoi risipeştae. in p,re?i.!11a trooitor . f~gi albi)' ca să p at, fi . u.ş,nr ·obs.ervatf. 
.şl de v.1-qpe ş1 de v.an-,a:tor. Pe unna omul s.e doseşte ia pândă. 

Vulpea, - umblând - upă p1ea-ş;i ·~ de vinat, z:ărind grimada de fuig·, 
d.e lângi troacă, se re.peae asupra ej şr imbucă. 1iaeom.ă o _parte, crezând ·căt 
a dat de vţtun vânat;· însă, vtzând că >a înş.elaţ respiră tar.e şi mult, ca. 
s-~ lţpe , e a:fa.r~ fuJiit Dup~ fi 1Ce,ea, mitosindu-i carnea dJn tr-0,că, vâra ca:
pul 1n ea cu s11at pana ce }Unge ·1cu. bot111 la, eaine, pe care 0 wananca„ După 
ce a. milncat-o, cpută iiă scape din troacă, îflsă. nu mal poate d,e u:11ech;i„ 
Neavând tncotro, hAlâbăn,eşte cu capul, .smuneihdu .... Jt până e.e 'd~ de un co
J)tlC de ca,re ince;.,1~ a izbi trofaca. Speriată. de »gomott se ooreşt,e putin, s,e 
re rage> ~po,· îar d ,ă C'U troaca dii1. cap în cQpa:c 1i ·ar se opreşt,o„ 

ln timpul ~cesta vânatorul; care e numai u1 echl, a.ude· şit. ve.nind in 
grab!,,pttntl~ vuinea vie. Şi s.! s.t; m·a.t zieă „1nclean ca. a )(fllpt."' ~ 

Dar coc0,şul ce- 'r,,osţ ar~ 1 . 
Are şi el un roş.t Dacă nu vin vulpi.le la troci, vâină:tor·µ.I ştrân_ge co ... 

,co~ut d'intr~o 1,nu1e mal &mţât.oare,. Acesta ţ1pă de du.rere,. iar Ja ţipă.ful lui 
,Hlea,-rg.· â vulpile 1,n grabă, socotind ci au dat de pleaş ~ .. Pâna la cocoş„ insă,, 
,,d:au de irod1 un:de-şi gas,esc BacâuJ: l" · 

Salsovia ·, -

.Ana.lele Ddb-r,og~L HJ 

/ 
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TOPONIMIE ROMANEASCĂ ÎN BULGARIA .. 

Nu avem până acum studii amănunţite şi complete asupra
răspândirii elementului românesc în Bulgaria şi nici asupra to
ponimiei româneşti din ţara vecină. Bulgarii - cunoscută fiind: 
mentalitatea lor - au tot interesul să ascundă sub vălul uitării-, 

asemenea dovţzi de expansiune romănească. Cu o persistenţă 

diabolică ei înţeleg să facă zgomot numai în jurul minorităţii, 

bulgăreşti din Dobrogea, minoritate recent colonizată şi cu atât 
mai recentă, cu cât ne coborâm spre sud, ori cât s'ar părea dc
curios .acest fapt, - (vezi studii publicate de Miletici, Işircoff„ 

Kanitz, Jirecek, Ionescu dela Brad, şi de al ţi autori menţionati' 
în paginile Analelor Dobrogei) -, fn sate cu toponimie tur
cească. ln manualele noastre didactice (vezi Geografia Romăniei. 

de S. Mehedinţi, ed. IV, 1925, pag. 32-35 şi pag. 42--46) se· 
vorbeşte pe scurt despre elementul romănesc în apusul Bulga-
riei şi dealungul Dunărei, dându-se chiar şi o hartă la pag. 34 
cu teritoriul Şopilor, unde astăzi, alături de Bulgari trăeşte şi o, 
numeroasă populaţie românească. ,,Bălcescu, în drumul spre· 
Constantinopole scrie cu mirare că până la poalele Balcanilor· 
n'a fntâlnit nici o urmă de sat bulgăresc" ; după înfiinţarea · 
statului bulgar la 1877, ,,unele sate româneşti au fost bulgari-
zate ; altele risipite, iar Bulgarii, coborându-se din Balcani s'aui· 
ivit fn Deliorman (Cadrilater), unde mai tnainte nu se pomeneau, 
de loc" . (pag. 35). La pag. 44 autorul citează mărturia lui Jire-· 
cek, fost ministru în Bulgaria, care afirmă că „dela Târnava 
peste Şumla spre Silistra, călătoriai pintr'o ţară turcească" . ,, Cei 
mai vioi dintre Bulgari sunt cei din mijlocul Balcanilor (Srednia 
Oara). Aceia au luptat mai mult fn. potriva Turcilor. Dar tocmai 
acolo avem dovezi că trăiau până frz timpurile din urmă Români: 
cari s'au bulgarizat. Au rămas doar numele satelor". 
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Nu avem până acum o hartă a Bulgarief făcută în vede- · 
rea numirilor topice româneşti. Aceasta este o lucrare a viito
rului, pe care ştiinţa românească trebuie s'o realizeze. In rân
durile ce urmează voim numai să atragem atenţia asupra aces
tui important capitol, pe care ni l-a sugerat şi o hartă de po
pularizare apărută în editura Carl flemming A. G. Berlin u. Glo
gau, ediţia 8, pe scara I.: 600,000 şi intitulată „Bulgarien und 
Ost-Rumelien" Autorul este F. Handtke. Harta., apărută cu pri
lejul războiului balcanic, dă, evident, numai o parte din locali
tăţi l e Bulgariei şi anume, de sigur, pe cele n1ai importante. Ei 
bine, în această hartă aflăm, spre surpriza noastră, nu numai 
lângă Dunăre, dar chiar până sub poalele Balcanilor şi dincolo 
de Balcani, în basinul lskerului superior- (în jurul Sofiei şi a 
Samacovului) şi al Strumei, până la graniţa Jugoslaviei şi Ru
meliei, un număr considerabil de numiri topice româneşti asu
pra originei cărora nu mai încape nici o îndoială. 

Când privim această hartă a Bulgariei din ajunul războiu-
1 ui dela 1913, ne impresionează în primul rând toponimia 
aproape exclusiv turcească a Bulgariei nordice dela râul lantra 
până· la M. Neagră, apoi toponimia covârşitor turcească a în
tr·egii Rumelii şi, în fine toponimia slavă şi românească a Bul
gar~ei nordice, începând dela râul Iantra până la hotarul pinspre 
Jugoslavia. 

Cităm aci numirile topice româneşti: 
Intre râul Timoc (traco-romanul Timacus) şi Lomul apu

sean găsim ca nume de sate: Vâ1fu, Bălei, Sălcuţa, florenti,z, 
Deleana, Smârdan, Măcriş, Păpădia, lsvoru, Şipotu, Sălaş, Că
l11găru, Ursoiu, Târgovişte, Vlahovici, Vlahadniţa, Vlahmahale. 

Intre Lom şi Ogost apar : Dealu Obreji, Crucea, Mişoi, 

Călugăru, Hârleţ, Rediu, Vlaşco-selo, şi tocmai sus, pe culmea 
Balcanilor, un „Do.inikinzy'' (= Doine cânţi) sub care, spre 
apus, găsim localitatea Berlok (= Bârlog?). 

Intre Ogost ş i Isker, Dunăre şi Balcani, găsim: jugăneşti, · 
Şerbăneşti, Serbiniţa, Cruşeviţa, , lipniţa, Ou/iţa, Ostrovu, Vă'
deni, Dealu Vârteji, Boure(li, Borovan, Palilui, Crăpşan, Ogo
deni, Cireni, Mramoreni, (sic), Peşteni (de 2 ori), Crpeţ (= Câr
piţi), Popifa, Cainari, Roman, Creiţa, Dormanza, Coliby, Buco_ 
văţ de 2 ori, din care unul la mijlocul distanţei între Dunăre 

• 
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şi Balcani, tar celălalt ch;ar s . b culme) Sanogi (Zănoage? sub 
munte), Cltsrira„ Novăeeni (in munte, pe un afluent al ls'ken.1lui), 
lăşeni, Caraş1u, B0şn11a. 

între lsker şi Vtd~ din .D.unâre in Balca.n.i . M.âguraJ Mitro ... 
polia., 1 odorifa~ 'Fudoru;eni~ Petroveni, B4o·snifa (şi în parantez: 
Biasni,cevo), Gtoşerrij Galata, Izvoru, Teteveni (sic) şf stls,.. sub 
Balcani, surprinză,torul lupeni J 

între Vid ·şi Osma, dela Dunăre s()re munţi: Gră·deşti, 
Cre'a, ComQat:a~ Breşl'an.J, Bivolqrf, Lascar, Dll.rmăniţ<l.·, Pavli~ 
tsheni (un sat vecin e scris însă PavlikJane , Rat!ll.)JJe:ni, Şopot, 

·Ş4i sup Bale a.ni C alib.y. 
lntre 1Qsma şi lantra : Bi,lgăreni (l'n sensul în care se f·ice 

Ungureni), Craş&n. , a~ăde.şti, Bogata, Gati1Ja, Polit:r,ăeşti, Tern
. ni/a, Mu_rgaş,_ Bolova.na, But1.a~ BodljaniJ iar im.ediat sub Ral>~ 

cani ~ Coilby şi Stomlineşti , 
Intre lantra şi L,ornuf. de lângă Rusciuc ~ Bas:arabav" C/ilijD.ri, 

Ciu.cane (sie)-1 fliana (oraşul scris şi Elena.) şi Dolănce-ni. 

La sud ge Balcani), in basinul iantrei superioare) in jurul 
Sofiei, până 1a granit~ veche a Serbiei, Macedoniei şi RumeJiei, 
găsim ~ un lanţ de munţJ ·vlaşina pluuina, un sat Ctls.uro, apoi 
S-ta loanâr. Mutgaf, Grădlna, Vişiuz, Valoniţâ ( sic), Be,Tendei, 
Buc,an," ChttuJ ($Ic), Mram.or (sic). BdnfŞQr, liucinu, B'ucino-dui 
(valea), Mdn.ăstirişte, Mramor (a doua oar , Roma-nJi,, Ar~n, 
Ciîrnul (sic), C/isura, Bucina. (.a tr~ia oară), Bucina (a patra. oBr!), 
\lerdicai (? IJJ Moşin.a,, Calea§, emugari.ja, Grafliţa, Grămtişdan, 
Coşniţa, Ketrov (ăin chiattă-,piahi, Che-troi ?:J:J Clis'Uia (in multe 
locuri), Surla., Pdstlrel:, Piiidrel ( a <J,ou a ·oa â) Vâ(!iireJ, Ba,laoou, 
Potop, Bogdanli (= Moldov,eni ?o')) Colon.ari· toate a.ceste nume, de 
'la Surla în ·coace.~ a.par intre lantra şi Rutn 1elia, deci l,a SE de Sofia. 
Dar n.urn,; cu jnfaţişa:·re române-ască apar şuţ, Balcani şi în NW„ 
Rumeliei, însă .haita de care ne folosi.fn nu Ie înseam.nă -destul de 
clar şi de a.ceea ele trebues-e cer,eta,te .după hărţi pe scară mai mare„ 

Iată pn · rtu ,m.ă;i; respectabU cte sat cu nunie ·romăneş:-U. 

Puse pe harta Bulgariei„ ele acppăr toată, regi unea dela lantra 
până în 1:ranifa iugo-slavă şi dela Dunăre~ peste .. Balcani, pană 
Ia sud de .SoHa, Ja izvoantle lantreiJ Strurnei" ·şi Ma.rfţej,,. Cate 
vă~ dealuri, vârfuri, locuri et,c vor mat fi având nu.me r.omâ-. 
neşti l Oe ~ceea1 re.pet, t,eponlm-ia ro m·ânea~că ln Bulgaria tiînd 
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unul din capitolele foarte importante, care interesează deopotrivă 
şi pe etnograf şi pe filolog şi pe · istoric, trebueşte neapărat 

luată în studiu şi poate că ea va aduce şi oare care lumini în 
unele probleme încă nu pe deplin limpezite. 

Din seria de nume produse aci, marea majoritate au un 
caracter daco-roman; mai puţine au un caracter meridional, sau 
ceva mai arhaic; iar regiunea ocupată de aceste · nume vine 
exact în dreptul Olteniei şi Munteniei apusene, până prin drep
tul jud. Vlaşca, iar nu ·în dreptul stepelor de răsărit, în dreptul 
Bărăganului. E o constatare de natură antropogeografică, care 
nu trebueşte pierdută din vedere. · 

' 

c o ooo",ooooQ 
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• 

\ 
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C. Brătescu 
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Odată _cu pa-cea şi buna lnvoire ·intru omenirea colecn~i-, 
ijltă pace, cea eteruă, n,cepu să pună· stăpânite, înctipând dia 
19J8, p.e viaţa indMduaţă a lui VlahuţăJ Delavra_ncea, Take 
Ionescu, îotn:·a Ionescu etc, 

Tristele părer.i de tău se a.ceentuau la .gândul ce s 
impunea imediat cu întrebarea: verH-vor vre-odata -alţii să 

complete®e goJ ul lăsat pe 1ll rmă ... tt ' 
~li nu ştiu aum, gâ,nduri asemăn.ăfnare n:e ademenesc 

az,i., cântf V. Bogrea ;,nu mai es1ec'·~ ln drum-ul ·afirmării noast,e .. , 
temeinh-:e ca neam în plină evoluţie,. orice făcUe c·ălăuzjtoar,e 

I 'C s sţtnge este o pierdere pentru c.a1e tă·crlmăm, chiar dacă 
ar fii deştule alte lumlni, chiar dacă 111u.lte altele ar miji stră-
1 ud.rea lo.r ce v,a să vie. 
. AcJ1vitatea lui, V„ Hogrea o•·· c·ăuta1i, eăci n10 veţi găsi, 

atât ÎD ceea ce a .Sc:ii,S pe hşrtie, cât mai ales ÎD cecea ce ·a 
s,cns îo sufletul ,celor ce l-au cunos , ut,, în sufletul elevUor 
săi. lzvQrul nesecat al cunoştinţelor 1-a împăitişit direc1t prin 
gr_ai~ !1e 1:stradă .~-1 f~ v&ut · .. e o'!1~eţul a~~la_ cu s'ânătatea, I. 
m1~ata. sa 1:e poţi minuna de clatPlc1a dn,u1a cu .care a 
fost feri cit l 

D.in puţin ul c:fât a .scris însă, ne putem da s~ama die 
uria'ş.a sa cultură care intârztat să se valorific1e în o~e 
voluminoase .din cauza· ct)nStitupe·i sale şubn?:de,, Arti-coleJe 
sale, mai ample sau mai sum,are, ttateaz-ă chestiuni de file,... 
lagie, istorie, sau de atnindouă la un. loc ~-a: ,,Dobtuşan/ra.tele 

Mlrcei-Votta.", ~,ln/J:e filologif .şl istorie", .~M,fnJiunl hultJ.a.
nisle despre nol" . r,Despre Morlac"fl1"'rl; ,,.,Pd&qgii obsnu,.re dln. 
Miron Costin'\ ".Din vechea 1u;as-triî lerniinologie juridicir, 
n · i!iruafiţuri is~·rlco-fllologice'f ete„ to-ate publi··cat~ iu Anu ... 
arul iostitotu[ui de istt1rh1 naţională (Cluj). Apoi o s,erie de , 

www .zi.uaco nsta nta. ro 
I 
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· aHe al11cole qe acelaş soi în Dacoromania (C1_uJ), Analele 
Dobrogei (Constanţa), Transilvania (CluJ) etc. 

Febrilitatea nezăgăzuită a minţii lui nu .s,e înich.1dea numai 
îo cadrul preocupărilor ştiinţifice, ci· adesea se revărsa în no1e 
de subtilă poezie Uncă intimă,. sau 1n epigrame cu dub, 
ascuţişuri de stilet, la adresa · cutărui pamfn ... et, pohhc1an, 
misoghin, curent literar, F'ăgeţel-Ulm-Plopuşor c,e sco,t Fla
muri etc. Parte din activitatea sa din a1eest domeniu o g·ăs.im 

risipită. în Neamul Românesc H1erar (Bucureşfi), Societatea 
de mâne (Cluj), Ram uri (Craiova), F.ăt-Frutnos (Suceava) etc . 

. o _~_ multip.Jicitatea sa spirituată a fost .hărăzit.ă să sălăş

luiască un corp d·estinat d,e, mult morţii. Via1a 1-a fost 
luptă apri,gă întru pe.rseverarea materiei.. Işi dădea seama că 

va eşi învins de timpuriu când în ,,,Debe·mttr 'Te·rrae" spunea: 

Păm.ânt avar., 
E-·aşa puţin din tine' n noz 
Şz - aşa curând 
Ne ceri pa/inul înapoi - 
.Aşa curtnd 
Pă.m·ânt avar! 

• • .. • i, • • 

Ţi l d.ăm, căci t.u ni-.f ceri m·ereu 
Pământ avar ! 

Dar se vede ·că există o .ege de compensare. de ,eiehi
hbru. Natura d ,ă subt altă formă ceea ce, ia. Şi lui V. Bogrea 
i-a. dat ac:ea putere creat.oare în ştiinţă. şi artă, i.-a dat ,a,cea 
memorie prodJgioasă, aciel spirit sesisant şi ascuţit, acel avânt 
de idealis.m supr~tere.stru, ace·a sensibiUtate e1:notivă .şi acea 
minunată elocventă, toate în schimbul :scurtimii ,zilelor .. 

~oQoo g0ioo1a11Cil 
00,00 000000 

, 

Eug. P'ohontzu 
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6 Osmanfacâ 
1, 
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11 

ll Abdulah ' 
IJ Eb,cchioi 
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' 
1. 7 .Stbioara Sibioara 1$: (jcrâcci I 

' 0 1ituz Sat .. 
·, no lll"-

1, 

Taşaul fiinţat 
I 

81 Techirghiol Techirg·hi ol * Se desfiinţează , 
Musurat Urlucbioi 

9 Topra1sar Topraisar * 
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ii I Muratanu ' 
11 

10 Tuzla Tuzla * 
1, 
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Carmen Sylva I 
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I 
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1 1 Valul lui Va iul lui 1 r.aian * Hasa.ncea 
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- . - - .. 
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' 
I . 

li . 
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li 
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I 

I 
r 

-
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li 

' 41 Raso va Rasova * 
I 
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5 1 Saiigny Saligny * li 
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. 
I făclia Facria 

li 
~ 11 

' Ştefan-cel-Mare 
I 

11 

6 Seitneni Seimeni Mari* 
l 

I SehnPnl Mici , li 
li 
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. 
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cu reşedh1la în comuna Cogealae 
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4 Dujngi 
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Şer met 

Cogea]ac * 
Ta ri.verdie 

Duingi * 
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6 Istria Istria * C.aranasuf 
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Caranasuf 
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I 

7 Mihai-Vf .... 
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,., 
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de Jos 

6 Pazarli..a 
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l 

: 
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Jos __ * 
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Gh.eJingic 

Potur * 
H1'marngia 
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I 
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1
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li s·aidja 
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CeUbicbtoi 
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Vîi,roara * Csciamac 

PLASA MANGALIA · 

Comună noua 
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Cob,aG!iA 

cu reşecUnţa în comuna MangâJia 

J Mangalia 

2' .Cară.omet 

3 

I 

Chbagi 

4 Comana 

5 Darabani 

' 

7 General C. 
Sctirişoreanu 

L 

Urban~ ntreş. 11 

Cbiragi * 
Vârtapui 

11 

li 

Co11ta.na * Mustafaci 
Aza'plar 

. 11 

Carachioi 
Orzari E,tbiler 

Darabani* 
·Dfănir.er uf 

li 

Dauluchioi 
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li 
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li 

Gr:neral C9' 11 

ScilrişoreantJ *' 
M~ iar P. L'lli- 11 

11 IC 

l'UJCeSCU,' 
A.mzacea 

En-g ··ez 
Cassicci 
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