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Inf orm~iunj etnografice şi mişcări de populaţiune 

. în Basarabia sudică şi Dobrogea 
în veacurile XVIII şi XIX, 

cu specială privire la coloniUe bulgăreşti din aceste regiuni. 

Cercetând cu atenpe harta Sudului Basarabiei, nu fără oarecare 
surprindere se pol constaf.a două lucruri: înfăi o nomendatură cu totul 
d~osebi!ă de cenfrul şi partea nordică a aceleaşi provincii, unde nu: 
n1irile sunt în n1are parte rornâneşti, său au o forn1ă adaptată graiului 
nostru şi, în al doilea rând, o n1are asemănare a acestei toponimii 
sudice cu aceia ce se îhfâlneşte în Dobrogea nordică şi cenlrală. 

Din puncf de vedere al toponimiei şi Dobrogea prezintă mari 
asemărtăr~ în special dela Brăila în sus" pen1alul Dunârei, cu numirile 
de localităfi ce s~ găsesc dincolo, peste Dunăre, pe celalt mal, în Brăila 
şi Ialomita, înfăfişându,..se astfel o serie de. dublete pe aceste ambe n1aluri 
ale Dunărei: Coslugea - Cos1ugeni, S-a1ul=·N6tt - Sat,..Noenl ; apei 
Beilic; Cocargea, 01tina, Mârl~artul şi o seri:e de Popine şi Grădişte 
ce se găsesc atât pe malul muntenesc cât şi pe cel dobrogeat\ 1). 

In Basarabia sudică găsim rtumiri ca: Topalu, Cartai, Ienichioi, 
Baş,,,chioi, Golifa (Galifa 7), Frecătei, Safu:No.u, Cişrnea, Hagi: 

-Abdula, Ca-ragaci, . Bisericuta, Taraclia. Ca'iraclia, Cqngaz, Cubei1 

Pandadia, Iselîa, Taşlâc, Taş:bunar, Capadia, Va1sal1 etc. cărora se 
găsesc, aproope la toafe, corespondente în provincia dobrogeană. 

Această asemănare sub aspectul non1endaturii geografice înt~e. 
Basarabia ~udică şi Dobrog~a„ ca _şi între aceasta din urmă şi cân1pia 
n1unteană din fata ei ne,arată anttmite J)Qpulaflqni idenlice, care au trăit, 
în 1irnp, pe acesJe locuri. Locuitorii au fost aceiaşi pe ambele n1aluri 
ale Dunărei, dela Brăi1a în jos p,ână la Silistra; ei erau Români, cari 
au roil de pe un n1al pe ce!ălaf după cun1 erau împrejurările isfotice, 
SilU după ru,1umife necesifăti economice. - Nu rare ori' câmpia mun-=
!enească în părtile Călăraşilor şi de ai~i înco1o spre apus. a fost un 
loc de adăpost chiar pentru creştinii de pe celaH m.al dunărean, ce.::.-şi 
găseau adăpost la noi. 

Basarabia sudkă, Bugea-cul, fiind o stepă fără nici o apărare 
dinspre răsării, de unde în cursul istoriei au roit 1o1 €elul de neamuri 

1) C. Bralesci1 : Co1itribulions .t la question de la Dobrog~a în La. D<Jbrogea 
row11ili1Je, Bucaresl 1919, pg. 83-84. 

1 I 
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§_pre Duriăi;ea de jes şi spre lumea romano..-bizantină a Penins1..11eJ.,,. 
Balcanice, - acoperită c1,1 erburi adundente şi înHnse, a fost un fel 
de nadă, care a atras către ea popoare diferite, printre care şi unele 
de neam mongolic. 

Aşa de 'mare era asemănarea între Dobrogea interioară şi mari=
iimă şi. regiunea de la nordul gurilor Dunărei, ce se îniindea departe 
înăurifrul şesurilor de deasupra Mării-=-Negre, îricâf numele celei diniăi, 
&yibia minor, s'a dat f.ocmai prin asemănare cu adevăra.ta Bcyfhie, 
locuite din cea mai îndepărtată anticif afe de populafiuni mişcătoare cu 
acelaş nume. 

Când anumite vicisitudini istorice au ·.adus mai târziu 1a aceste 
ho.tare b~ara'\:>o-=-dobrogene ciocnirile războinice continue între Ruşi şi 
Turci, aceste regiuni au a'1ut foarte mult de suferit ; şi a doua jumătate 
·a ,,eacului al XVIll şi întăia a celui urmălor însemnează schimbări 
şi prefaceti mari petrecute aici, care. au contrihuif într' o măsură hotă=
rîtoare la fixarea actualului aspect etnografic a celor două maluri ,'\le 
Dunărei de la G,dati ~pre vătsare, precum şi în inferiorul Dobrogei 
Ga şi al Basarabiei sudice. 

A.supra unora din aceste prefaceri şi mişcări etnografice he pro-=
purtem să inzisfăm în cele ce urtnea.ză. 

lntr'o foarte mare măsură nomenclatura sudului Basarabiei şi 
a Dobrogei vechi şi nouă esJe turco-=-tăfară, ceia ce presupune a$ezări 
Sf.abile ale ac::esfor neamuri în aceste tlnuturi încă de fo-arfe timpuriu. 

Valurile mişcătoare ale Tătarilor, ce au sfăpâni1 odată toată 
Rusia sudică şi care au ameninJ~f într\in- moment dat Europa, s~ 
întindeau înfre 1334-1335, adică focmai în preajma descălicatului 
1'rioldovei şi a ex.pasiunii Ţării-=-Româneşfi a B,asarabilor „în spre părlile 
făfăreşfi" - şi asu_pra Basarabiei sudice şi asupra Dobrogei nordice 
până în regiunea Babadagului, ceia ce însemnează că ambele maluri 
dela Dunărea de jos au fost năpădite de roiurile ~,coşurilor" făt~reşfi, 
formând o ur:iitafe sub aspectul cinegrafie. 

Călătorul arab Ib11 Baiuial1, sfrăbăfând aşezările făfăreşfi din 
stepele ponfe-=-easpice ji deasupra MăriirNegre şi ajungând apoi la 
Baba„Saltuc, Babadagul de azi, spune că acesfa „ este cel diii urmă 
pe Cpre=l stăpânesc Tătarii. Intre el şi, începutul împărăJiei greceşti 
suni 18 zile de mers îh!r'un pustiu în îniregime li2sit de oameni. 
Din aceste 18 zi1e, opf le treci fără să găseşti apă. Prin urmare îţi 
faci previziuni reniru acest timp şi le pui în care, în burdufuri mari 
şi. n1iCi. Intrarăm în acest deşert în timpul frigului. Nu avurăm nevoie 
aşa dar d:e mulfă apă. Tătarii duceau lapte în burdufuri mari, îl a~ 
mesfecnu cu dughie fiartă şi:.-1 beau ; asfa le s!ingea setea pe deplin 1). 

Âfraşl mai cu seamă de comertul însemnat care se făcea în 
1) Voyages d 1lb11 Baiu/ah par C. Defremery et le Dr. Sanguinetti, Paris 

1854, în Analde Dobrogei IV O 923) pg. 147 de C. Brăkscu. (Desf)"re o aşezare tă6 
ia~ască în Dobrogea, la 1263, vezi: Al. P. Arliore1 Conirif:mfiuni la aşezJrile TJta" 
rilor şi Turci1o7 in Do~rogea, în Âi;hiva Dobrogeî -vot. li {lq19). 
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părfile gurilor Dunărei cu Răsăritul, pentru a lua zeciuială şi vamă, 
ei s'au aşezat încă de foarte timpuriu la Cetatea.:Albă 1). 

Incetul cu încetul drâmbele tătăreşti umplu Bugeacul, venind din 
pustiul de dincolo de Nistru ; astfel cetele din hoarda Edissan, aşezate 
în aproprierea raialei Akkermanului, cunoscute şi sub numele de Ta/ari 
Bia/ogrodeni, au fost întărite şi sporite de alte drâmbe din alte cete, 
care au căpătat cu timpul numele finutului locuit, numindu-=-se, după 
Bugeac, Talan· Bugeceni. Felul cum s' a făcut această colonizare tă:' 
tărească ne:'o relatează D. Cantemir în felul următor; ,,Bugeacul s'a 
dat spre locui11fă Tătarilor N ogăeni, cari se zic, unii._ din Bugiac, alţii 
din Bialgorod, pentrucă pe la ·1568 hanul Crimeii, cercând din ordinul 
lui Selin1 II să împreuneze Donul cu Volga, mai bine de 30.000 
fillnilii de Nogăeni, din cei ce erau supuşi Ţarului rusesc, se desfă..
cură de Ruşi şi se retrăseseră în Crimeia. Dară, fiindcă această pe.:
ninsulă nu-=-i încăpea pe toţi, li se dăduse alt loc de aşezare în finuiul 
Bugeacului. In curgerea timpului, mai venind apoi şi alte mai multe 
fanulii de Nogai, aşa se înmulfiră aceşti Tătari, încât astăzi mai că 
nu sânt mai puţini la număr decât celelalte oarde scitice. Se împart 
în două, Orak.:Ugli şi Orumbefh..-Ugli şi-=-şi păstrează genealogiile cu 
îngrijire. După datina lor părintească, viata şi.-=-o petrec pe câmp liber ; 
târguri nu au, afară de Căuşani, lângă râul Botna, care atinge prea 
puţin acest pământ" 2). 

Triburile Orak=Ugli se intinsese pe câmpiile dintre Sărata şi 
Cogâlnic, pe râul Ciaga şi Esky.:onus; cele ale lui Orumbeg:'Ug/i în 
părtile Ialpugului şi afluenfilor săi, adică Salcea, Buic-=-Ialpu şi Ulipa ; 
fabără Ismail..-Canessi pe Catlabug; tabăra Edissan în jud. Akkerman 
_Qe malurile râuleţelor Alcale:'dere, Adji-=-dere, Sărata;-Celebi, Baiu şi 
Ciaga. 

In 1585 F ran~ois de Pavie, seigneur de F ourquevauls, trecând 
prin sudul Basarabiei, înfăfişează acest tinut în felul următor: ,,Du 
long de ceste coste, en divers endroicts, nous voyons des f amilles, 
qui changeoient de demeure de temps a auire, suivant que la commo.:
dite et l'herbage des lieux Ies y retient; chascune desquelles n'a 
.auire couvert pour maison que des chariots a quatre roues, fort longs, 
dans le~quels ils ont plusieurs estages, et au bout d'iceux un moulin 
a vent de quatre ou de six voiles, pour f aire leur fa rine ; et ceux sont 
trainez avec divers paires de chevaux, ou boeufs, partout, ou ils veu.:
lent'' 8). 

O asemenea populafiune mişcătoare nu puteau fi decât Tătarii 
venifi din Crin1eia şi cari, nefiind aşezaţi încă în sate, cutreierau în 
stare nomadă ţinutul. 

De la 160 l înainte izvoarele amintesc într'una de „ Tar/ari Bu..-

1) N. Iorga : Chilia şi Cetatea Albă, pg. 36 . 
.... 2) D. Calllemir: Descrierea Moldovei, ed. Academiei, Bucureşti 1875, pg. 19. 

3) N. Iorga: ileie şi frag1nenle cu privire la Llsloria Ro1nâni/or, Bucureşti 
1895, pg. 34. 
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cyakensis", în sudul Basarabiei, întrebuinţaţi de Turci în diferitele lor· 
războaie în1potriva ţinuturilor creştine vecine 1). 

Satele lor erau puţine la început; mai apoi sporiră până la 300, 
numindu.:-se, parte din ele, după posesorii lor ca : Orak.:-Mârza, Dzan.:
Mârza, Kan.:-Mârza, Kasu.=-Mârza, Korac..-Mârza, ş. a. Talar..-Bunaruf 
a ajuns una din cele nlai însenu1ate localităţi ale regiunii, iar Bugeacul 
întreg s'a transformat într'o provincie sau „olat" al „I-Iăniei sau Crăiei 
Crâmului" 2). Acest „ Tatarlâc" 8), despre care se face menţiune în 
documentele şi informafiunile contemporane, ne arată precis că acum 
este vorba de o aşezare solidă a lor în aceste Jinuiuri, care a dăinuit 
în tot decursul veacului al XVIII, până ce această regiune a trecut 
in stăpânirea Ruşilor. ,,Numărul satelor a crescut dela 60, câte erau 
pe vremea lui Bandini, la mai bine de 300. Alături cu dânşii, vechea 
populatiune românească se mai n1enfine în cătune şi până astăzi partea 
de către Dunăre a Basarabiei e plină de nume româneşti "4

). lntărirea 
elernentului tătăresc la sfârşitul veacului al XIV ..-lea s 'a făcut şi în 
dauna celui ro111ânesc, care a fost desrădăcinat şi înlocuit, după cum 
ne arată chiar şi o veche mărturie ce zice : ,, ei nici întru aceasta vre 
un adevăr n'au descoperit, găsind pricină că pe aceste locuri au fost 
locuin/a Tătarilor şi că cele mai 1nulti sălişti ar fi făcute din vremea 
locuinfii lor, însă nici această a lor arătare nu este adevărată, căci 
Tă/arii au avut loc11infa fot prin sălişiile celi vecbi moldoveneşti; 
iar alti sălişti di sate n'au n1ai adaos de cât numai pi locurile ce 
au avut câşle, unde este şi câte un izvor" 5). 

A cest lucru se poate susţine cu atât mai n1ult, cu cât Românii 
se găseau locuind chiar n1ai jos de această regiune, şi anume în delta 
Dunărci, în veacul XV 6). 

ln Bugeac ci locuiau în au/uri, sate, care mai târziu nu n1ai făceau 
in1pr<'sia unor sălaşe 111on1c:ntane, ci ele erau aşezări în toată forma 
„cu case de vălătuci, acoperite cu paie, ferestele goale vara, acoperite 
cu hârtie iarna" - ; aici se creşteau nun1eroase turme de oi şi cirezi 
de vite. Plugăria se făcea destul de . dezvoltată, cultivându.:se grâul 
care lua şi calea C onstantinopolei, peste vadul dela Isaccea, pe unde 
trecea drun1ul n1are. D e aceia s' au şi desvolfat o sun1edenie de oraşe 
ea Is1nailul. Ceta1ca.ri\lbă, Chilia, Căuşanii, T abacul (C9mratul), Renii, 
Troianul, Câşla, cu o întreagă populatiune de _i\.rn1eni şi de· E ,Tei, 
ce făceau pe negustorii sau pc 1nisifii. 

E foart<. probabil că u Tarlari Dobriczen", sau „ Tartari Dobri.: 
c~enses", pon1cniti pentru anii 1512 şi 15 14 ca aduşi din T aurico 
C hcrsoncso şi aşezati în Dobrcigea, să fi venit pc această cale a usca~ 

l) I. l11rga: Chlliil $i CeAite..l Albă. pg. 21r-2~2. 
~) l. Nltd~l': ls.tori"a 1~$âl'Jbiel~ Ceruih1ti 1923, pg. 126-127. 
11) N. lol)l" : &Si1r<1/;li<1 th)d$1ră. \/Jlenii de muutc 1012. pg. 51. 
~) J • lNg,1 ~ C.hili,1 ,:.i Ceiatf',1 .t)Jbă. p~. 260-261. 
A) L. 1'. B~a: ll1..'pulalic1 hJ &sarabid {nt-,n~th::), Chişio:iu 192<,, pg_; ~. 
a) Ci. Vâl~ttn ~ u,ai'u/ R(rt,~a~--.. l pg. 145-1-lS.. G. V,.ilian : Dun:m·J 

rft' ,ii.~ iiJ v-i6f« 1i,)p~rulw' N.tnin tu Or4htl t'Ql11Jnese, I pg. l \ll' - .? li. 
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·tului ce trecea prin Basarabia sudică, unde au şi răn1as unii dintr'înşii 
ademeniţi de bogăţia ierburilor şi alte condifiuni excelente pentru viata 
·non1adă şi unde..-i întâlneşte n1ai târziu F ran<;ois de P avie de F our.:
.qucvaults 1). 

T rifon Corobeinicov, n1ergând la 1593 la Constantinopol şi tre.: 
când prin· ,,Câmpul lui Dobrici" (Dobrogea), pomeneşte de Tătarii 
cari atunci se aşezaseră lângă Babadag şi „ Caraus" 2

). 

l n veacurile XVII şi XVIII Dobrogea este intens populată de 
elementul furco.,,.tătar. Turcii au fost aşezat i aici poate imediat după 
lupta de la Varna, ca şi în Bulgaria răsăriteană, iar efectul acestei 
colonizări a fost că toponimia Dobrogei ia o înfăţişare turcească, păs-= 
trată în cea n1ai n1are parte şi până astăzi . După cum în Bugeac a..
.şezările tătăreşti au înlocuit elementul românesc ce se găsea sporadic 
.acolo, după cum am văzut n1al sus, tot asemenea s' a întâmplat în 
.răsăritul Bulgariei, unde, ·în fata n1arilor prefaceri aduse de Turci prin 
colonizările lor în Halkokondila, Filipopol şi Starazagora, in tin1pul lui 
Murad I, şi în regiunea dintre Filipopol şi Balcani, facute sub Baiazid 
I, cam pe la sfârşitul veacului al XIV, - populaţiunea creştină, câtă 
va fi fost, s' a simţit nevoită să se refugieze în munfi. Pe amândouă 
versantele Balcanilor, in Bulgaria răsăriteană, s' a produs atunci o 
colonizare lentă, ce s' a întins până la Dunăre, transfo.rmând acest ţinut, 
din 'motive strategice, într'o regiune, curat turcească 8). Atunci la 1445 
populafiune bulgărească în nun1ăr de 12.000 s'a refugiat în Muntenia 
la Vlad D racul 4), pentru ca, după închierea păcii, 4.000 din aceşti 
refugiafi să se reîntoarcă de.unde plecaseră 6). In 150?' probabil că iarăşi 
fugise un număr de Bulgari, fiindcă Turcii propuneau lui Radu, voe..
vodul n1untean, ca să dispună să se întoarcă cei 4-5000 de Bulgari 
refugiaţi pe teritoriul său 6). L a sfârşitul veacului XVI, în vremea lui 
Mihai Viteazul, au mai avut loc asemenea exoduri de populaţiune 7). 

Erau aşa de tulburi lucrurile în Balcani, în cât populafiuneţt fugea în 
.foate părţile, frecând chiar Adriatica, după cwm s'a întâmplat cu un 
număr de Bµlgari, cari, după cucerirea O.bridei de Turci, au fugit 
tocmai în Italia 8). ' 

In aceste vren1uri de intensă viaţă şi colonizare turco-=tătară 

1) Acia Tomiciana, voi. II No. XCVI pg. 103, No. CXXVII pg_. 129; voi. 
III pg. 112 (anul 1512); voi III No. MDXIV, pg. 170 tanul 1514)~ "Habet insuper 
1J1rcarum imperator Tartaros proprios ex praedicto Taurico Chersoneso acquisitos el 
·111 colonia nuncupa!a Dobricza ad Danubium !rans Moldaviam seu Valachiam locatos, 
quer um tria ciriciter mi Ilia nula· accersiti mercede militant ... ". 

2) N. Iorga: Istoria Românilor prin călători, Bucureşti 1928, pg. 261. 
8) A.. Ischirkoff: Die Bevolkerung i11 Bulgarie11 w1d ilire Siedlungsverhăflnisse 

ân Petermann' s Mitteilungen 1911 ; N. Staneff : Geschicble der Bulgaren, Leipzig 
1917, pg. 4-5. 

- 4) N . Iorga: Studii şi Documente, III Bucureşti (1901), pg. XXVI. 
,&) Schwandtner : Scriptores rerwn hungaricarum, Viena 1 < 46, 11 pg. 40. 
G) N . Iorga : Studii şi documente, III pg. XLII. 
7) H11rmuzachi XII (No. DCXXXIX) pg. 420, o ştire din 1598. Decemvrie 

4, din Venetia, arată c5 Mihai Viteazul ar fi aşezat Bulgari în V alachia. 
8) N. Staneff, /. c., pg. f' nota 1. 
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Aceste marl mişcăi1 de populatiune, care încep să se producă 
în a doua jumătate a veacului X.Vili sunt provocate şi de stărik. 
din ce în ce mai rele care stăpânesc lrnpăratia turcească. Sifua(iunea 
aproape ne.atârnată şi puterea nelimitată a Paşilor, influenta marilor 
familii asupra treburilor publiţe şi tnai cu seamă sistemul de a se 
arenda strâng,erea dărilor statului, au făcut ca puterea centrală să slă..
bească, ducând Impărăfia la dezordine şi la ruină . Bande întregi de 
Kârjalii, răma$i fără nici o ocupaţiune, străbăteau jăfuind Bulgaria şi 
Tracia. După pacea de la $istov din 1791 cu Austria şi cea dii:i 
1792 de la laş1 cu Rusia s1a ooftnut ca o parfe din Ienicerii afiati 
îi, Constantinopol să fi.e îndepărtati în partea rasărif.eană a muntilor 
Rodope în aşteptarea plăţilor de bani ce li se făgăduise. Când au 
aflat însă că vistieria statului e goală, atunci au început, organizafi în 
cete, să jefuiască pnuturile vecine. Aceştia sunt ICârjaliii, nun1iti după 
locatifatea unde fuseseră aşezati în Rodope. ~ianii de la Dunărt!., 
cărora li ~ dăduse în seamă apărar~a acestor foarte importante granite; 
stăteau în Nic-opole, Rusciuc şi .Silislra şi se considerau ca nişte că...
petenii de sine stătăfoare, făcând ce voiau 1 ) . 

Pe lângă aceste cauze, ce provocau slăbirea puterii turce.$fi şi 
întinderea anarhici, ducând la nesigurantă şi arbitrar, cu puternice 
l'esfrângeri mai al~ asupra po.pulat1unii creştine, răsăritµ1 Bulgariei a 
avut încă şi mai mult de suferit după urrna n1,1meroaselor ex:pedifiuni 
ce le făceau armatele turceşti în diferitele războaie pe drumurile peste 
Balcani, prin regiunea Şumla.::-Rusl!i.uc=-Silisfra, în spre Munienia şi 
Basarabia. Când asemenea trupe se mişcau, ele se hrăneau, în bună 
parte, pe costul popt,,1latiunil de aco1o, ce era obligată să sustină apro: 
vizionarea; când învinşii Jeniceri se întorceau, atunci marşurile lor se 
transformau într'un adevărat pârjol. Flăn1ânzi, aproape goi, desculti, 
arzând cle turbare; se împrăştiau "în cete prin safe şi pustiiau lot ce 
întâlneau în cale. Creştinii considerau trecerea Jenicerilor ca şi gro=
zăvia Ciumei. Femeile şi fetele frumoase le luau cu ei în captivitate; 
scăpa numai cine lua calea muntelui sau pădurilor. Locuitorii fuge"'1:u 

--------- ori de câte ori vedeau venind un grup de C'an1eni şi de aceia des-"" 
~ c-ă!ătc.rl~ i!le diferifor tri1nişi ausJriaci pentru diferite solii 

în Balcani şi la Poartă observă că oameniî din localitătlle aşezate pe 
lângă drumuri fug cu toate animalele lor în păduri, unde stau ascu1Jşi 
până ce călătorii pornesc de acolo niai departe," din care cau2ă le 
era foarte greu acestora să se apr.ovizioneze cu mâncate, sau să gă: 
sească mijloace de transport prin mijlocul populatiunii băştinaşe. 

lncă mai de demult, nun1eroşi negustori din Raguza, ce sfră,,. 
băteau Bulgatia pentru anumite afaceri comerciale şi cad se găseau 
răspânditi şi în parte"a răsăriteană a ei, adică în Deliorman 2) şi Bal= 
canii estici, suferind anumite prădăciuni ~i neajuhsuri din partea arbi,,-

1) N. Iorga: Gesc!iic:ht(! <ies osn1<11iisdien Reiches, voi. \', pg. 105- 106. 
!1) Al. P. Arbt1rc: CâtcFa însemnări ch10,Î$rorict· ,1Suţ1t;i ])obr;;igd in vei:ICllf 

de mijloc! R<1g11za11ii" (Analele Dob1ţ\}Jci III pg. 43, 44)" 

www .ziua constanta . ro 
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trarului şi lăcomiei Turcilor, au început în călătoriile lor să ras pan __ ,_ .. _.. 
dească în populafiunea creştină ideia unei viitoare eliberări de sub 
acest jug apăsător. Negustorii Pavel Dkortici şi Petru Sorkocevici 
au fost printre cei dintâi cari au aţâţat spiritele la revoltă. Când s' a 
întâmplat la 1594 invazia lui Sigismund Bathory peste Dunăre în 
Bulgaria, atunci cei doi Raguzani au încercat să răscoale populaţiunea 
din răsăritul Bulgariei şi anume din Prowadia, W arna, Rusciuc, • 
~umla şi Târriova. Punctul central al acestei mişcări a fost Târnava, 
unde s' a. şi ales un fel de rege, un oarecare Sişman III1 ce trebuia 
să se tragă din ultima dinastie bulgară. Nefiind bine organizată, miş: 
carea a fost repede · înăbuşită de către Sinan Paşa cu ienicerii lui, 
venifi la Târnava ; Şişman fugi spre Rusia, locuitorii au fost prădafi 
fără cruţare şi omorîţi, iar cei ce au căutat să scape de răzbunarea 
turcească, în număr mai mare de 16.000 Bulgari din răsăritul pro-= 
vinciei, s'au aşezat în Muntenia 1). 

Când din a doua jumătate a veacului XVIII şi mai cu seamă 
între 1792 şi 1804, populatiunea creştină din Balcani a fost într' a..
devăr terorizată de nelegiuirile bandelor turceşti organizate, exodul 
acesteia nu s 'a mai oprit în muntii şi pădurile propriei lor tări, ci 
locuitorii Bulgariei au început să:şi »ieie lumea în cap", căutând 
adăpost şi siguranţă în ţări străine şi îndepărtate. 

Ruşii au înţeles să se folosească de această situaţiune creiată 
în Balcani prin lipsa de energie, autoritate şi înfelegere a conducă
torilor statului turcesc, cari nu puteau sau nu cereau să tămăduiască 
relele de care suferea Impărăţia. Ceia ce recunoşteau ei ca un punct 
programatic al acţiunii lor orientale şi · mai cu seamă balcanice era 
stăpânirea coastelor Mării:N egre şi preponderanţa flofei lor în această 
n1are şi în cea de Azov. Pentru aceasta, între altele, aveau nevoie 
să afişeze şi să speculeze cât mai mult chestiunea eliberării creştinilor 
din Balcani, peste cari numai puteau să:şi croiască drum spre Marea-= 
Egeie. De aceia, începând din mijlocul veacului XVIII, prin războaiele 
duse, Rusia va cerea să se apropie din ce în ce de Marea..-Negră şi 
Basarabia. 

Sub Caterina II şi Alexandru I imperiul rusesc se mări con= 
siderabil luând şi regiuni nouă, pe care le:a alcătuit într' o mare uni-=
tate, numită Noua Rusie (Novorossia). Prima grijă a administraţiunii 
ruseşti a fost să populeze aceste întinderi nesfârşite şi pustii de dea: 
supra Mării-Negre, din Cuban şi până la Prut, unde se întindea 
Rusia, după 1812, cu oameni . aduşi din alte regiuni din afară de hotare, 
de oarece populaţiunea ei nu era aşa de deasă ca aceasta să poată 
fi adusă din chiaJ;" interiorul ei. De aceia s' a găsit soluţiunea ca să 
se adreseze străinătăţii. 

Astfel s 'a început în domnia Ecaterinei li, cu ucazul din 29 
Dec. 1752, urmat de manifestul din 4 Decembrie 1762, prin care 
se propunea populafiunilor străine să se aşeze în Rusia, şi cu acela 
------

1) G. Staneff: Geschicl1te der B11lgc1re11, pg. 27 -28. 
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din 22 Iulie 1763, ce stabilea şi conditiile în care Lirn1au să se sta-=
bilească noii colonişti, ~ o eră de mon1eală pentru tot felul de nean1uri 
şi din toa1e părţile, ca să se populeze aceasta intinsă regiune aproape 
pustie. 

Acest din urmă n1anifest este baza pe care s'au făcut aşezările 
de po2ulaţiune şi în sudul Basarabiei 1). 

~traşi de această propagandă rusească, bine susţinută prin di-=
feriţi agenţi trimişi în acest scop şi exasperati de suferinţele îndurate 
în propria lor ţară, locuitorii din Bulgaria răsăriteană au început să se 
îndrepte spre Rusia sudică. 

Fluxul de populaţiune, pornit din sud-=-estul Bulgariei spre aceste 
regiuni, n 'a ajlclnS decât până la Dunăre, unde încetul pe încetul cea 
mai mare parte dintre aceşti fugari s'au aşezat în regiunile despopu: 
late din nord..-estul Bulgariei 2). 

Regiunile cele care trebuiau mai intens populate în sudul Rusiei 
erau : Bahmutskom, Ecaterinoslav, Odesa, Tiraspol, Chersonul şi 
Basarabia. În ele s' au aşezat, între 17 40-1846, diferite popu.laţiLu1i 
deosebite şi'n special : F ra11cezi, Germani, Israeliţi, Ţigani, Anglicani, 
Spanioli, Bulgari, Sârbi„ Cehi şi Moldoveni. 

Din populatiunea bulgărească fugară din sudul Bulgariei spre 
nord, cea dintăi colonie, în număr de 620 familii, a fost aşezată în 
guvernăn1ântul Chersonului între 1752- 1754. 

In 1773--1774, din iniţiativa grafului Ru1nianţov, 400 colonişti 
bulgari din jinutul Silistra, satul Flatară (Alfatar) au fost colonizaţi 
în satul Olâşanka, aproape de Olviopol, în guv. Herson. 

Intre 1769-1791 s'au atras şi primit în Basarabia sudică, in 
districtele Ismail, Chilia, Bender, Akkerman, Chişinău şi Reni, n1ai 
cu sean1ă Bulgari. Aceştia nu veneau numai singuri, ci de cele mai 
111ulte ori .se fineau după armatele ruseşti în retragere. Astfel călătorul 
Hacquet în 1783 ne Sf>une că, scoborându..-se de la Bârlad spre Fălciu, 
întâlneşte trupele lui Su\varov în retragere de la Galati spre Tecuci, 
târând după sine bejenari cu vitele, Ro,nâni, dar şi Tatari, Bulgari, 
Lipoveni, Ţigani; Evrei, Caraifi" 3). Atâfafi de emisarii ruşi, locuitorii 
din Bulgaria. răsăriteană trebuie să se fi revoltat în1potriva stăpânirii 
turceşti. O notiţă laconică a lui Raicevich către Kannitz eo1neneşte la 
2 Maiu 1783 despre anumite dezordini în Delionnan. ,,Li disordini 
di Deli-Orman continuano, senza che si possa sapere ii positivo'' 4). 

!n număr mai mare Bulgarii au trecut Dunărea în Moldova, de unde 
apoi, cu voia Don1nitorilor, s'au aşezat în Basarabia între 1789-91, 
după ce alţii se stabiliseră aici şi în 1787. L1 1806 cete nouă de 
Bulgari s' au aşezat în Bugeac în satele părăsite de Tătari 6). Intre 

1) li. S, Derjavine: Bolgarskia Kolonii vă Rossii (Tavriceskaia, Hersonskaia 
i Bessaravskaia ~uvernii) în Sbornicul Academiei bulgare voi XXIX, Sofia 1914, pg. 30. 

2) Lj. Miletici: Das Ostbulg~riscbe, Wien 1903, coloana 13. 
3) N. Iorga: Istoria Romiinilor prin călii/ori, Bucureşti 1929, voi m, pg. 28. 
4) Hurmuzachi XIX {partea I) No. LXXXV, pg. 97. 
5) Zamfir C. Arbure: Basara-bia in secolul XIX, Bucureşti 1899, pg. 1 O J. 

• 
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1801 - 1812 s' a produs una din cele mai de searnă emigrări spre 
Basarbia. 

~a 17 Iulie 181 O Martin, consul în Principate, constată într' un 
raport căire Charnpigny, că prin Iaşi treceau coloane de prizonieri com.:t 
puse mai ales din copii şi femei. După ·informatiunile pe care le că.: 
pătase el, anunfă deasemenea că prin Galafi trecuseră, dela începutul 
războiului, rnai 1nult de 16,000 indivizi, Turci, Bulgari şi Sârbi 1)~ 

I{utusof, uzând de forţă, duse cu dânsul în 1811 peste Prut pe Bui: 
garii din Rusciuc 2). Şi cei din Şiştov trebuiau să fie transportaţi în 
anul 1810 în Rusia; informafia adaugă că 8·000 familii bulgare au 
E~~ăsit s~laş.urile lor ~cu. aceiaşi destinaţie ca şi cei luafi din Razgrad, 
Srltslra ş1 din alte parf1 3). 

PoWica pe care o urmărea Rusia prin aceste războaie era de 
a distruge tot ceia ce era între Balcani şi Dunăre. ,,Les seuls avan:· 
tages apparenis que n9us puissions par consequent tirer d'une ex_: 

pedition pareille - en supposant qu' elle reussisse - serait de detruire 
tout ce pu'il y a de villages entre Ies Balkans et le Danube et d' en 
emmener Ies habitants en Moldavie „ 4). De asemenea se spune precis. 
că se urmăria transportarea locuitorilor din Dobrogea şi Bulgaria în 
Basarabia şi districtul Odesa. ,,L' avantage le plus reel que la Russie 
ait refire jusq' a present de la guerre actuelle c' est d' avoir envoye Ies 
habitants du Dobrovdje et de la Bulgarie, peupler la Bessarabie et· 
n1en1e le gouveri1emet d'Odessa" 5). 

Convoiurile de Bulgari, pornite din Bulgaria răsăriteană, ce ră.:
tăceau prin Dobrogea, sunt trecute cu forţa în Basarabia. Astfel o ar.:-
1nată rusească, care în 1809 opera în Dobrogea, surprinde în n1ănăstirea 
aşezată la 5-6 I{m. de Isaccea, - adică Cocoş - 1200 de ţărani 
Bulgari, ce se pregătiau să fugă, - şi:i transportă în Basarabia. La 
2/14 August, când Tulcea a fost ocupată de generalul Bulatov, po.,,. 
ptuafiunea acestui oraş• fuge spre Babadag, dar 1500 de locuitori din 
aceştia au fost prinşi şi trecufi în Basarabia, împreună cu căruţe, ba: 
gaje şi animale 6). 

Se pare că această imigraţiune în Basarabia, dintre 1806-1812, 
a fost una din cele mai numeroase, de oarece acuma au venit aici 
şi 1nulfi militieni.:-haiduci conduşi de un oarecare Vatichioti. Acesta 
era recunoscut de guvernul rus, servindu:i acestuia ca agent în timpul 
răsboiului, pentru care serviciu el a fost numit nacialnic · asupra lu: 
turor coloniilor bulgare din Basarabia. 

Toţi aceşti fugari s'au aşezat la început pe pământul boerilor 
Moldoveni, şi numai în urma reclamafiunilor acestora au fost ridicaţi 

1) • .rlurmuzachi XVI No. 1'1DCCLXV, pg. 86!. 
2). Ibidem pg. 871; cf. C. Robert: Les Slaves de la Turq11ie, 2 voi., Paris. 

1844, II. pg. 326. 
3). Hur1n11zachi XVI No. MDCCLXXX, pg. 383. 
4) 1-Iurmuzachi III Supl. I No. LI, pg. 371. 
0) Ibidem 
6) Langeron: Journal des campagnes faites au service de la Russie (1809) 

în flurmuzachi.:Odobescu III Supl. I (1709-1812), pg. !76. 



- 12 -

de acolo şi stabiliţi pe păn1ânturile stalului, care nu erau decât întinderile 
devenite p·ustii prin plecarea Tatarilor şi pe care statul rusesc le con-=
fiscase, însuşindu-=-şi.=-le. 

Pe lângă aceşti Bulgari, veniţi direct peste Dunăre şi Do-=
brogea, în acelaş inf.erval dintre 1806-1812 au mai venit în Basa-= 
bia vre:o 400-500 de familii bulgare din Bulgaria, prin Brăila, sau 
unele din chiar raiaua brăileană„ în1prăştiindu:se prin 32 safe din 
prejurul Leovei şi ocupând nişte păn1ânturi particulare. Această imi: 
graţiune a Bulgarilor în Moldova de jos a dat naştere multor pro-= 
cese de revendicare a proprietăţilor călcate de emigranţi" 1). 

Toţi aceşti colonişti veniţi în acest interval, 1806-1812, erau 
cunoscuţi de locuitorii Basarabiei sub numele de Bulgari noi, spre 
deosebire de Bulgarii vechi , aşezaţi mai înainte. 

„Această deosebirie a dispărut acum, dar se află menţionată în 
toate documentele de a.cum jumătate secol. Când pe temeiul cap. 4 
din Tractatul de pace de la Bucureşti, supuşii oton1ani au căpătat 
amnistia şi dreptul de a se întoarce pe la căminele lor, peste 3.000 
de fan1ilii veriife din Bulgaria n'au voit să beneficieze de amnist\e şi 
au rămas în Basarabia. Unii din ei s'au stabilit ca orăşeni prin for-= 
tărefele aproape distruse de Ruşi, adică la Ismail, Chilia, Ăkkerman 
şi Bender ; alţii s'au aşezat ca târgoveţi la Chişinău şi Reni (comuna 
Timarova). Prin aceste oraşe s'au stabilit peste 1.200 de familii, iar 
cea mai n1are parte din immigranţi se aşezară în Bugeac, prin satele 
părăsite de Tatari, ocupând un spafiu ca de 900 verste pătrate din 
Judefele Akkerman, Bender şi Cahul. Aceste pământuri, împreună cu 
lacurile sărate, au fost declarate Domeniu al statului, deşi multi din 
bQerii moldoveni revendicau drepturi de proprietate asupra lor" 2). 

Printre aceşti colonişti, 32 de familii de raia bulgare, numite 
„1nusaif", ce aparţineau unei geamii din Constantinopol, s' au aşezat în 
următoarele sate din Basarabia, unde au trăit nest!părate alături de ordaua 
Tatarilor, până la _plecarea acestora de aici : Chadjichioi, Cazi -
Iaşlî, Bai:Maclî, Tomai, Coşdamgalî, Malo:Carbaul, Tartaul-=Otlarî, 
Ciobolaccî, Otlarî şi Şamailî. 

T atarii ocupau în lh.oal samavolnic în sudul Basarabiei o înfin.: 
dere de pământ numit „ ichisaif", cotropit de la boerii moldoveni, cari 
îl revendicau mereu şi pentru care s 'au deslănţuit o serie de procese, 
isprăvite parte pe la 1820, iar altele stinse prin moartea revendica-' 
torilor. Pe un asemenea domeniu „ichisait" găsim 12 familii de Bu!.:
gari, locuind în următoarele safe tătăraşii: Chisat, Chisei - mare 
şi mic, Ciubalaccî - 1'atar, Bai - Maclî, Cichermezî, Caşdamagolî 
- mare, Barciac, Aluat, Simdâc, etc. 

Toţi aceşti noi veniţi sunt numiţi în statisticele şi rapoartele con-
femporane „Băjănari de peste Dunăre", ceea ce însemnează că ei ve-' 
niau de pe malul opus al fluviului, adică prin şi din Dobrogea. F apttJI 

1) Z. C. A.rbure: /. c .. , pg. 105-106. 
2) Ibidem 
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ce trebuieşte subliniat este că aceşti băjănari nu erau numai Bulgari, 
ci o mare parte suni Moldoveni locuind de multă vreme în Dobrogea, 
venifi pe partea nordică a ei, probabil mai de mult, tot din Basarabia 
şi pe cari îi silesc să se refugieze înapoi în Basarabia războaiele 
acestea înverşunate dintre Ruşi şi Turci. 

Când Divanul Moldovei, înainte de anexarea Basarabiei dtn 
1812, spre a putea .calcula veniturile vistieriei, a hotărît să facă un re.:
censământ al populaţiei, acesta, terminat în Octo1nvrie 1911, constată 
un număr total de 2487 familii de „bejenari de peste Dunăre" stabi..,,. 
lite în sudul Basarabiei, din care 14 79 familii cu 6171 locuitori 
erau Bulgari şi Găgăufi şi 1008 familii cu 4047 locuitori erau 
Români „ veniji mai ales din satele Dobrogene". Prezentând o im"' 
portantă deosebită rezultatele acestei statistice pentru situajiunea etno: 
grafică a Bugeacului, dăm 1nai jos cifrele populaţiunii duf)ă dosarul 
No. 3.146 din Direcţiunea regională a J•, .. rhivei Statului din Chişinău 1). 

Recensământul Bulgarilor din Bugeac alcătuit în luna Octombrie 
anul 1811. 

..: '3 ... -s ..; - ... - a I 
i.-. sa ::s ·- ::s o :I·-o ,ii! . .:: 8 

... _ ... ·-u 
Numele satelor 
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>~ ·- ·~ ... I e:: E . .g r-= ~ o 

o C: ·- ~-
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' . 
Ţinutul Tomarova 21. Enilioi . . • . . • 28 123 

1 Tomarova (Reni) .. 68 284 22 Eschichele . . . . . 4 18 
• 

2 Cişme Chioi • . • • 16 65 
Ţinutul Greceni 3 Otului Chioi 66 275 . . . . 
Pelinei Silişte 4 Caragaci . . . • 27 109 23 . • . • 5 24 . . 
Pelinei • 12 68 5 Cartalu Petricichi 12 47 24 • • • • . • . • 
Ceşdamgaş 68 268 6 Bolboca 53 238 25 • . . . . . • . . . . 

7 Curciu 26 109 26 Şamaili . . . . • 71 344 . . • . . . • 
Cazaclia 8 Volcăneşli 55 211 27 . . . • . 4 „ 17 • . . • • 
Luceşti • 33 153 28 . . . . . 

Ţinutul Ismail 29 Taraclia . . • . . • 66 271 
Ciobalacci Talar . 12 -~ 

') Babili. 30 . . ::,., . . . . • . • 3 11 31 Cojdamgali 46 190 
10 Cubei 374' 

. . . . . . . . • . • 73 32, Tiusuliu 36 167 
I I Satalâc A.gi . 

. . . . . • . . . . 16 81 33 Tiusuliu Mare " . 16 70 . . 
12 DoluJioi . . . . . • 17 61 34 Chiat 26 111 • . . . . . 

Ţinutul Bender 35 Docuz . . . . . . . 25 110 
36 A.luai . . • • . • 8 37 

13 Enichioi 28 123 37 Ciomai . . . . . . . 75 296 . . . . . • I-Iagichioi . 14 Comceac·. 53 197 38 . . . . • 23 92 . . . • . 
15 Chiriet . 5 23 39 Burceac . . . . . . '29 115 . • • • . 
16 Dizghinge . 4 15 4Q Ciucurmeşi . • . 22 93 . . . . . 
17 Bejghioz • 18 70 41 Baimacli . . . . . . 15 66 . . . . 
18 Hirştau . 10 53 42 Tarlaul . . . • . . . · 15 59 . . • . • Chirgan 19 Beşalma • 20 77 43 . • " . . . 2 3 . . . . . 
20 Comgaz . . 12 53 44 Tarlaul . . • . . . . 37 156 . . . . 

De reportai . . • I 

1) L. T. Boga : Popula/ia în Basarabia (monografie), pg. 64, 66. 

• 
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Report. . . Ţinutul Hofărnicmi 

Ţinutul Codru 5!1 Tomai . . . . . . . 28 130 
55 Orac Murza 10 44 . . . . 

45 Capadi . . . . . . 4 20 56 Ceadâr. • . . . . . . ll 38 
46 Ciotma. . . • . . . 8 Z8 St Chiusulu . . . . . . 22 89 
47 Sisiul • . r ~ . . . 11 47 
{8 Sidic . . . . . . . 15 5Ş Ţinutul Făkiu 
49 Taracii. . . . . . . 10 45 Peicam 29 98 50 lschichiei . 9 40 58 . . . . . . . . • . 

5~ Popeni 4 21 51 Enichioi 31 US . • . • . . . . . . . . . 
60 T ighileci 5 13 52 Tschichioi . 17 67 . • • . • . . . . . 

53 Daimadi . . . . . 15 49 Total general • . . 141"9 611! 

Recensământul Moldovenilor venifi de peste Dunăre şi sfabiliJi în 
Bugeac, alcătuii în llll.1a Octombrie anul 181 t. 

... 
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:l .... "6 -2 ~ ::, .2 .... .:Q Ja ·c: ,:;; !: ~ ·.:; 

Numele satelor ,- ·- .u ) 2 E<= ~ .2 Numele- satelor E-== -·- 6 § ·3 . o ::J 8 ::r :: ::r E :z z~ Z] z z~ zu 2 

Ţinu.tul Tomarova 14 Bubneşti • . • . • • 61 26'6 
15 Chis!ita • . . . . • 9 30 

1 T omarov a (Reni) . . ZZ3 844 16 Vadul Boului • . . . 39 154 
2 Anadol . . . . • . 37 148 17 Gforgiuleşfj . . • . • 84 319 
3 Frecăţei . . . . • . 68 254 t8 MândreşH . . . . . 21 90 
4 Cişmechioi . . • . 16 65 
5 Ccoronevca . . . . . 13 58 Ţinutul Ismail 
6 Carla I Petrici eh i • . . rş 299 19 Babili 20 85 7 Cartai t 10 453 • . . . • . • • . . . . . . 

20 Comcia 47 247 8 Enichioi 90 343 . . . . . . . . . . . . 
ZI Ediburno 8 35 9 Baria 24 99 . . . . . . . . . . . . . 

10 Im11ufifa . . . . . . ( 29 
Ţinutul Greceni 11 Vokaneşti . ( 24 . . . . 

12 Brânza. . . . . . 6 28 22 C azaclia • . • . . . 2Ş 109 . 
13 Slobozia . 11 52 23 Tarta ul. 7 22 . . . . . . . . . . . . . 

Total general • • {008 404? . 
~ 

Pe la 18l2, în Bugeac se numărau deja. pe$fe 2.800 familii 
bulgare 1). Detjavin ne dă, pentru acelaş an, cifra de 20.000 de su.:
flefe, de populaţiune bulgărească 2). 

Deşi cifrele nu corespund, mai ales cu ceia ce spune Derjavin; 
.dăm mai jos statistica pe qire a făcut:o administraf ia rusească în 
Basarahja după răpirea din 1812, când guvernul central a cerut lă" 
muriri cu privire la numărql populafiunei din această nouă provincie 
anexată Lnperiului. 

1) Z. C. Arbure : J. c,_, pg. 1.05. 
2) Derjavin.: Bt;ţ/gai'skia lf.olonii vă Rossii, pg. 141 tabloul stafislic. 

www .ziua constanta. ro 
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Basarabia propriu zisă . 

..: 
8 

ŢINUT· U RILE Oraşe Sate Locui-
ci !ori 
z • I 

Bender -1 . . . . . . . . . . . . . . l 2 Acherman • . • • . . . . . • . . • ţ 4 70 2789 
3 C hilia • • . . . • . • . . . • . . . 

J 4 Căuş-ani • . . . . . . . . • . . . . 
5 Reni sau Tomarova • . . . . . . . . 1 19 516 
6 Ismail . . . • • . • . . . . . . 1 5 120 

Total . . . 6 94 3425 

La cari dacă· mai adăugăm ceia ce se 
cuprinde din aceast~ regiune în ,,Mol, 
dova de dincoace de p I" . ru , ş1 anume . 
jinu1ul : 

Greceai . . . . . . . . . . • . - 14 990 
Hot:irniceni 1) . . . . . . . . . . . - 17 2812 . . 

Avem nu1nărul general al populaţiunii, al satelor şi oraşelor din 
această regiune sudică basarabeană. 

Pentru anul 1817 avem urn1ătoarea sifuaţiune demografică, 1n: 
dicată de tabloul ce urmează: 

Manuscriptul lui Swiniin de la 1816 Iunie 1, publicat în fra: 
ducere ron1ânească in lucrarea D..-lui Z. C. Arbure, Basarabia în 
veacul XIX, cuprinde n1ulfe inforn1aţiw1i etnografice asupra Basarabiei. 

1n ţinutul Benderului se găseau la 1814, 3.293' familii de Mol-= 
doveni, Ruteni, Bulgari, Greci, Evrei ; oraşul Akkerman avea 4 .112 
suflete, iar la Chilia populafiunea oraşului se compunea din <'f 4 
:tv'Ioldoveni de sex bărbătesc şi 592 de sex femeiesc ; Ruteni : 900 
bărbaţi şl 344 femei ; Ruşi : 293 bărbaţi şi 178 femei (Lipoveni) ; 
Greci: 28 ; Bulgari 38 ; Ţigani : 40 ; Evrei : 33 bărbaţi şi 29 fe: 
1nei. 'fii1utul Tomarova era locuit de 2.220 suflete de sex masculin, 
Moldoveni, Greci, Bu~ari şi Ţigani ; el aparţinea în întregime sta.:
iului, iar la „Ismail şi Reni sutin1i de case părăsite de Turci, au fost 
declarate proprietatea statului". Oraşul Tucikof a fost construit pe la 

1) ,.Actul de danie (din 1775 a lui Grigore..-Alexand'ru„Ghica) arat,1 hotarele 
acestei făşâi de tară, care în sud coincideau cu hindichiul lui Halil.,.Paşa, adică cu 
vechiul holar al Bugeacului, jar în nord începeau în valea Lăpuşnei la Cărpineni, 
ţiiiau Cogâlnicul mai sus de Bozieni, traversau Botnişoara şi Botna ceva mai sus de 
unpreunarea lor, şi de acolo dueeau spre esl, atingând valea Calenderului mai sus 
de Gemeni, la marginea raialei dela Tighinea. Făşia aceasta forma ocolul lioiărni: 
cc11i, care în 1817 cuprindea 21 de sale şi 4 selişti. Mai jos de Holărniceni era 
ocolul Codrului, care se mărginea în sud cu finului Greceni, ambele aşezate între 
Pnit şi hotarul Bugeacului. ,Jiolărâtura" aceasta s'a făcui de Nicolae Rosetti în 
!c8 I sub Consfanlin Vodă..-Moruzi. După pierderea Hotinului mai rămăsese Mol= 
dovei linuturile Sorocei, Orheiului, Lăpuşnei, Chigheciului şi Grecenilor. Tot restul 
Basarabiei era sub stăpânirea turco=lălară" [I. Nistor: Istoria Basarabiei, pg. 211-212). 

• 

• 
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181 O lângă cetatea Isn1ail, ,, la 1812 în acest orăşel erau deja peste 
1 700 de case, forn1ând strade bine aliniate, dar pe la 1815 din toate 
aceste constructiuni n'au 111ai rămas în picioare decât abia 834 case, 
având o populaţiune de 6. 795 suflete de toate neamurile, majoritatea 
fiind Bulgari şi ;Ruşi". 

Ţinutul Greceni avea „ locuitori birnici" 2 .226 (?), parte Bulgari,. 
parte Moldoveni ; finutul Codrului, con1pus din 22 sate şi un târguşor, 
era locuit de 914 familii(?) şi anume : 3.036 bărbafi şi 6.322 femei. 
Cea mai mare parte erau Moldoveni, restul Bulgari, Ruteni şi Evrei. 
Din acest finut, in1ediat după alipirea Basarabiei, 290 de familii au 
fugit 12._este Prut. în Moldova. 

Populafiunea finutului Hotărnicesc se con:1punea din 3.445 su: 
flete de sex bărbătesc, din cari: Moldoveni birnici 2.819, n1azili 57, 
Bulgari 407, Evrei 19, preofi 53, diaconi 24, paraclisieri 22, fiind 
format din 21 sate şi nici un târguşor şi aparfinând în întregin1e (1816) 
boerului Ioan Balş. 

Din acest finut au fugit peste· Prut, dela 1812, 906 suflete . 

• 
După recensământul executat în cursul anului 181 î, 

sudul Basarabiei următoarele cifre : 
. 

T re piele sociale ale locuilorilor Familii Bărbaţi 

Jud. Tighina: 

Preofi~ diaconi, cântărefi şi paraclisieri • 228 581 
M_?zălJ şi ruptaşi . • • . • . . . . • 127 331 
Ţaran1 ....... .. ..... 6485. 16.313 
Locuitori urbani afară de Armeni şi Evrei 2650 6744 
Armeni .. • . • . . . . . • • • 153 392 
Evrei . . . . . . . . . • . . . . 260 655 
Colonişti ' 1528 4109 . . . . . . . . . . . . . 

Jud. Ismail : 
' 

Preoţi, diaconi, cântăreli şi paraclisieri • 166 415 
1viazăli şi ruptaşi . . . . . • . • 73 284 
... f ărani . . . . . . . . . . . . . . 3324 8509 
Locuitori urbani afară de Armeni şi Evrei 4034 10.186 
Armeni • . • . . . • . . . . . . 96 259 
Evrei • . . . • . . • . . . • . . 125 314 

Jud. Greceni : 

Preofi, diaconi, cântăreli şi paraclisier.i • ~9 173 
Mazăli şi ruptaşi . . . . • . • . • 9 24 
Ţărani . . . . · . . . . . • . . • 1936 5045 
Evrei • . • • • . . . . . • • • • 25 69 

V ~ se gaseau 1n 

Femei I 

559 
304 

16.112 
6506 
373 
644 

4065 
d· " 

415 
281 

8111 
9984 

231 
311 

I 
172 
21 

4635 
56 

De oarece curentul de en1igrafie al Bulgarilor se accentua din 
ce în ce n1ai mult, de aceia s'a sin1ţit ·nevoia ca să se fixeze satele 
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în care ei trebuiau să se aşeze, pentru a nu n1ai da naştere la o 
1nultin1e de reclan1aţiuni n1ai cu sean1ă din partea boerilor 1noldoveni, 
fiindcă 111ulfi din aceşti băjenari se aşezau în unele sate de pe moşiile 
lor. Pentru aceia la 29 Decembrie 1819 s'a alcătuit o listă „înalt 
întărită" ,, a ocoalelor ce sunt înfiinfate în oblastia Basarabiei pentru 
aşezarea Bulgarilor şi a altor sfrăn1utati de peste Dunăre". - Această 
listă cuprindea unnătoarele ocoale şi sate : 

I. ()colul J)rutului 

Satele: 1. Colibaş; 2. Brânză; 3-. ·Vălenii; 4. Slobozia ; 
5. Boboeştii sau Suraenii ; 6. Chişlifa ; r. Vadu Boului ; 8. J urgiu.=
leşti ; 9. Mândreşfii ; l O. Anadolca ; 1 J. F recăfeiî ; 12. Bujorca ; 
13. CişrnechioT; 14. Volcăneşti. 

Ocolul acesta se află între râul Prutului, valul lui Traian cel 
din jos, râul şi lacul Cahulului şi Dunărea. 

II. ()colul Cahulului 

Satele: l. Carta!; 2. Satul nou; 3. Barta; 4. Carahafi; 
5. Bugeac, Necrasovfi; 6. Itiulia ; r. Hagi-"'Abdul ; 8. Curcr; 9. I111.: 
pufita ; 1 O. Balhoca. 

Ocolt.il acesta se află între Jacurile Ialpuhului şi al Cahulului, 
râul Cahul, valul lui Traian cel din jos şi Dunăre .. 

III. ()eolul Ismailului 

Satele: 1. Taraclia ; 2. Tatar-"'Copceak; 3. Cubei; 4. Satalic: 
1Iagi; 5. Cairaclia ; 6. Belgrad (Tabac); r. Caracurt; 8. Cişn1ea: 
Văruită ; 9. Babele; 1 O. Duluchioi ; 11. Taş..-Bunar ; 12. Ciişea ; 
13. Irdek..-Burno cu câşlile ; 14. Şichirli,,...Chitai. 

Hotarele acestui ocol se n1egieşesc cu lacul şi părăul Ialpuhului 
în sus până la revărsarea râului Lunga, în sus de satul Taraclia, cât 
va trebui de la punctul acesta în linie dreaptă până la râul Catlabuh, 
şi ru acest râu în jos până la revărsarea lui în ghiolul de aceiaşi 
ntunire. 

IV. ()colul Bugeacului 

Satele: 1. Traian; 2. Valea J)erjei; 3. Cot..-Chitai ; 4. L unga ; 
5. Haidar; 6. Ton1ai; r. Baurci; 8. Cazaiaclia; 9. Beş.:<Alma ; 
10. Congaz; 11. Cioc:Maidan; 12. Chirsov; 13. Bezghioş; 14. 
Co1nraf ; 15. Djoltai ; 16. A vdorn1a ; 1 7. Chiriei ; 18. Disginge ; 
19. Enichioi. 

„Hotarele acestui ocol se încep de la revărsarea râului Lunga 
în Ialpul1, în sus pe el, pe dincolo de satul Desginge, câtva trebui de la 
acest punct spre obârşia râului Li.1nga până la hotarele coloniilor 
ne1nfeşti, şi pe lângă ele până la obârşia râului Taşlic, ocolind satul 

~,.,7/70 
2 

VMW.xl~ll!llllnta ro4 

Analele Doorogei X, 1929 . 

. \ 
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Ienichioi, prin ghiolul Chitai până la Catlabuh în . paralel cu valul 
lui Traian. 

Ocolul acesta, cuprinzând în sine un loc deşert, se va pt1tea 
împărfi în două ocoale, când se vor strămuta pe el bejenarii de peste 
Dunăre, de pe păn1ânturile proprietăreşti din oraşe şi parte din ocoa-= 
lele Prutului şi Cahulului, în care nu ajunge pământ după nun1ărul 
locuitorilor" 1). 

!n preajma anului 1819 peste 200 de farnilii de Bulgari ştirn 
că erau aşezate în 11 sate pe pământul particular dimprejurul comunei 
w·bane Leova ; acest lucru ni..-1 arată hotărîrea judecătorească dată cu 
prilejul procesului iscat între adevăratii proprietari ai pământului şi 
colonişti, sentinţă care:i declara pe aceştia vecini ai proprietarilor de 
pământ, fără putinţă de a-=-şi ,nai schimba locuinţa, din care cauză ei 
au petiţionat către Împăratul Rusiei, cerând să fie puşi sub adminis-=
trafiunea generalului I. N. Inzoff, Bulgar de origine şi care era admi-' 
nistratorul Bulgarilor din guvernărnântul Herson şi Crirneia. 

Raportul prezentat împăratului cu acest prilej stabileşte un11ătorul 
nun1ăr al coloniştilor aflaţi în Basarabia pe la 1819 2) : 

Familii vechi Fa mi Iii nou1i Total 

1. Pe domeniul Statului (în Bugeac) 1.196 3.316 4.512 
2. In urbea Isn1ail • • • . • 143 261 404 

" " 
Chilia • . • . • 14 4 18 

,, 
" 

Reni . • • • • • 5 189 194 

" JJ Akkermap • • . • • 2 68 70 

" " 
Bender . • • • 16 ( 23 

" " 
Chişinău . • • 507 14 52J 

3. Pe locurile ichisait şi musait (din 
judetul Cahul) . . . . . . 205 305 510 

4. Pe 111oşiile boerilor . • . . • • 206 74 280 

Totalul familiilor . • . 2.294 4.238 6.532 

ln termen mediu aceste familii de colonişti alcătuiau o propor: 
ţiune de peste 24.000 locuitori Bulgari de ambe sexe, cifră care 
coincide cu aceia dată de Derjavin pentru acelaş an, . şi care era de 
asen1enea 24.000 de suflete 8). 

Informafiunile din lucrarea citată a lui Zamfir C. Arbure ne 
arată că I111păratul Alexandru I a dat un manifest pe numele gene-' 
ralului lnzof, dându:i acestei populaţiuni bulgare o organizafiune ad.:
ministrativă specială, urmat apoi de un alt ukaz in1perial, prin care 
Bulgarii „au căpătat o cl1artă, în care se specifică toate drepturile şi 
privaegiile ce li se dau lor şi descendenţilor lor". 

Manifestul imperial împărfea coloniştii Bulgari din Basarabia, 
din punct de vedere ad,ninistrafiv1 în patru ocoale şi anun1e: 

1) Reprodus după Z. C. Arbure: /. c., pg. 696-697. 
i) Z. C . .i\rbure: }. c., pg. I 06-107. 
3) Derjavin: /. c., pg. 14, tabloul statistic. 
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I ocol al Prutului ' cu 14 safe având 1.108 familii 
II ,, 

" 
Cahulului 

" 10 sate " 
947 

" III 
" " 

Ismailului ,, 14 sate " 1.556 
" IV 

" " 
Bugeacului „ 19 sate 

" 
1.506 

" 
Total . • • 57 sate având 5.11 r familii 

Populafiunea coloniilor se înmulţeşte, de oarece vedem că în 
.3nul 1821 ea atingea cifra de 8.891 familii, cu 46.598 locuitori, între 
cari erau 32.000 Bulgari, iar restul de 2.500. familii îl alcătuiau Ro.,,. 
n1ânii, Ci:recii şi Arnăuţii. Cifra pe care o ·găsim reprezentând pe 
.Bulgari în tabloul statistic de la pg. 14 a lucrării lui Derjavin pentru 
anul 1821 este fot 32 .OOO de suflete. 

O altă statistică ne arată pentru anul 1821 în toate coloniile 
basarabene bulgăreşti 7735 de familii de colonişti cu 20.711 membri 
bărbati şi 17.312 femei formând un total de 38.023 de suflete, îm.,,. 
părjite în felul următor după districte 1) : 

I 

I Locuitori 
. Case Familii 

bărbati feme.i ambele 
sexe -

Regiunea Prutului . • . 1.220 1.462 3.626 3.255 6.881 

I ,, Cahul . . . 906 l.076 2.778 2.521 5.299 
Ismail • • . 2.082 2.599 6.922 5.744 12.666 

I 
.. 

I •• Bugeacului • 2.078 2.898 7.385 5.792 1;3.177 

Total. . . 6.286 7.735 20.711 I 17.312 38.023 

Cu un an mai înainte, în 1820, găs.im unde\(a că populaţiunea 
bulgărească număra 150.000 de suflete, cifră pe care o socotim exa.,,. 
gerată., fiindcă însuşi autorul ei se îndoeşfe de exactitatea acesteia, ·de 
oarcc:e adaugă i1J1~diat: ,,Alle Berechnungen der Statistiker beruhen 
auf wenig haltbaren Gri.inden ; niergends fiindet man eine zuver=
laessige Zăhlung, uberali nur ungefaehre Schăfzung nach zum Theil 
wilkiirlichen Voraussetzungen" 2). 

Pământurile pustii, care se găseau în Noua Rusie şi Bugeac, au 
atras chiar Moldovenii din Basarabia nordică. 

JYioldovenii au trecut dincolo de Nistru începând de la anu 
l 753-1765, în număr de 1800 oameni, mărind cefele căzăceşti, con= 
linuând apoi această trecere între 1791 şi 1803 şi aşezându ... se în 
stepele de la Ociacof, în lungul Nistrului, în satele Ovidiopol, Maiaki, 
DubăsariJ':noi, Tjraspol, Slobozia Hanului, Ananiev1 Bobrine/u, 
Balta, unde s'au amestecat cu Rutenii. La 1792, un ukaz din 27 
Ianuarie dă la 26 boeri moldoveni moşu în judefele Tiraspol şt 

1) I. Altman : Dic Bulgaren.,,Co!o11ie11 in Bessarabien în Zeilschrift fur Ali, 
gcmeine Erdkunde, Band V, Berlin (1855), pg. 302. 

2) Europăische Tiirkei în Neueste Lănder, und Vălkerkunde, Prag 1820. 
Bd. XIII, pg. 135. 

•' , 
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Ananlev, în întindere de 260.000 deseatine, pe care în curs de 9 ani. 
de zile s'au aşezat, venind din Basarabia, n1ii de Români, formându:se 
acolo 20 de sate. 

Alte cete de Români din nordul Basarabiei au trecut Nistrul 
în stepele Ociacovului golite de Tatari, aşezându:se între limanul 
Telegul şi râul Bug şi formând satele româneşti Taşina, Berezina, 
Boldana, Canfacvzovca; satul ultin1 îşi trage numele dela boerii Ion 
şi Nicolae Contacuzino, veniji acolo pe la 1790. 

Am amintit aceste migrafiuni româneşti dincolo peste Nistru, 
de şi au prea puţină atingere cu subiectul nostru, penfru a se vedea că 
şi între Moldoveni se produse asemenea mişcări de populafiune în 

· spre piimânfurile pustii. La început, după ce Basarabia a trecut sub 
stăpânirea rusească, jăranii 1noldoveni au început să emigreze, în special 
peste Prut, fugind de „robia muscălească". Aceste emigrări n'au 
încetat dincolo de hotarele Basarabiei, decât după ce noua ocârmuire 
i:a asigurat că vechile datini şi obiceiuri pământeşti vor fi respectate. 
Unii din aceşti fărani moldoveni s'au aşezat în Bugeac, înten1eind o 
mulţime de sate ca: Spinoasa, Tambur, Căprioara, Frumuşica:Nouă: 
şi Veche, Catargiu, Satu:Nou, Bulboca, Moldovanca, Moruzeni, 
Varatic, Răzleanca, Ialpugeni, Valea:Perjului, Buzoaia, Grădina, 
Baba, Fânfâna zânelor şi Cişmeaua: Văruită. In aceste două din urn1ă 
Moldovenii au fost deslocuifi şi asimilafi de coloniştii bulgari veniţi tnai 
târziu 1). Când asemenea valuri de populaţiune nu se mai produc 
peste Nistru după 1812, anul anexării Basarabiei, din cauză că stâpânirea 
rusească oferă asemenea locuri· goale in chiar coprinsul provinciei 
însăşi, atunci vedem că Bugeacul nostru primeşte, pe la 1820, peste 
9000 de familii ron1âne din partea de nord a Basarabiei, care se 
aşează pe la Belgrad, Doluchioi, Erdec:Burnu, Babei, Hadji:Abdula, 
formând satele Baria, Satu/:nou, Jmpufifa, Văruita, Fl'ecăfei şi altele 2) . 

Derjavin relatează că numărul coloniştilor moldoveni aşezaţi în sudul 
Basarabiei la 1819 se ridica la 24·000 de suflete 3). 

Această afluenţă de populatiune din nordul provinciei se revarsă 
spre sudul ei, de oarece guvernul rus a creiat un domeniu nou de 
colonizare în acest sud, forn1at din 57.000 deseatine pă1nânt în Iudeful 
Cahul şi 454.000 deseatine pământ în judeţul Akkerman. Aşa se şi 
explică de ce în anul 1822, peste 244 de familii bulgar~ din judeţul 
Chişinău s' au mişcat spre sud, aşezându=-se în aceste finuturi. Aşezări 
de populafiune în sudul Basarabiei, prin asemenea mişcări lăuntrice în 
massa locuitorilor dela nord spre sud, au dăinuit pănâ pe la 1829-1830, 
când evenimentele provocate de războiul ruso=turc (1828-1829), au 
deslănfuit vremuri de cumpănă grea şi de pribegie pentru locuitorii 
din Run1elia şi Bulgaria răsăriteană, ce:au fost silifi ca, în masse 
con1pacte, să fugă spre Rusia „pravoslavnică şi liberatoare", aşezându: 
se în coprinsul ei şi în special în Basarabia sudică, unde valurile lor,. 

1) I. Nistor: Istoria Basarabiei, pg. 294. 
2) z. C. Arbure: I. c., pg. 123. 
3) Derjavin: I. c., pg. 10. 
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inaintând din spre sud, au oprit orice mişcare de populaţiune ce=-ar 
n1ai fi venit dinspre nord. 

Intr'adevăr, în timpul expedifiei lui Dibici Zabalkanski s'ar fi 
provocat cea mai mare emigrare, socotită la vre=-o 25.000 de familii 
ce=-au străbătut Dobrogea, de la sud către nord, spre Basarabia 1). 

Tratatul încheiai în 1829 la Adrianopol stabilea permisiunea 
locuitorilor -din Rumelia şi Bulgaria de a se retrage în Rusia. 

„Par le traite d 'Adrianople, signe le 14 Septembre 1829, dans 
le buf de mettre fin a la guerre enfre la Russie et l'Empire Ottoman, 
ii a ete clecide que ceux des habitants de la Roumelie et de la Bulgarie 
qui voudraienf se retirer sur l-e 'terrifoire russe, pourraienf le f aire libre1nent 
et sans etre inquietes. Un certain non1bre des paysans bulgares, 
entraines par des motifs religteux, s' etaient compron1is pour les Russes 
pendant le cours des hostilites. II~ profiterent seuls de la stipulation 
du traile de paix, et se refirerent,. avec leurs iamilles, dans la Bes=-
sarabie, ou des terres leur furrent concedees" 2). • 

Când arn1atele expedifionare ale lui Dibici Zabalkanski au în=
ceput să se retragă, după semnarea păcii, s'a întâmplat în această 
populatiune creştină o turburare grozavă. ,,Delegafiuni apăreau înaintea 
generalului, implorându=-! ca şi Bulgaria să fie eliberată de sub jugul. 
turcesc. Populafiunea apuca pe ofiferii şi soldafii ruşi de mantale şi 
nu voia să"'i lase să plece; - când s'a aflat că întoarcerea armatelor 
ruseşti în patrie s'a executat deja, atunci numeroasa populatiune de 
aici şi:a încărcai hainele şi gospodăria casei pe cărufe şi a pornit:o 
înainfe să se aşeze în Rusia" 3). 

Mărturia contemporană a lui I Iector de Bearn (Quelques 
souvenirs d' une campagne en Turquie: Paris 1828), care vede cu 
ochii lui convoiurile de familii prin Dobrogea, îndreptându:se spre 
Basarabia, este de cel mai n1are interes şi de aceia o reproducem, aidoma, 
după traducerea din Analele Dobrogei IX (1928) pg. 198. La No. 34 
„Beidaoud", se spune: ,, Un mare număr de familii bulgare, fugind de 
cruzimea şi tirania turcească, veniseră să cear-ă proiecţiune şi azil de 
la Ţar. Li se dase pământ· în Basarabia; într'acolo se'ndreptau aceşti 
nenorocifi, cu puf inul pe care.=-! putuseră lua cu ei în învălmăşeala fugii. 
Poposifi lângă o fântână pe jun1ătate ruinată, te uitai cu groază la 
111izeria şi suferinţă care li:erau întipărite în fată ; în timpul ţând le 
înpărfeam ajutoare, ne atraseră privirea doi copilaşi tare frun1oşi: 
Prinţul Trubefcoi se aproprie de unul dintr'înşii şi începu să:l mângâie 
pe căpuşorul lui blond, dar sărn1anul copilaş fu apucat - de=-odată de 

1) Al. P. Arbore:" Aşezările Bulgari/or în Arhiva Dobrogei I. (1916) pg. 32 
2) Petrescu şi D. Sturza : Acte şi documente reli!live la România, III No. 802 

pg. 1083-1084. • 
3) N. Staneff. Geschichte der Bu!garen, pg. 66. Fr. Bradaska: Die Slaven 

in der Tiirkei în Petermann's Mittheilungen 1869 pg. 441-458; Le G!obe (journal 
geografique) Geneve 1810, IX pg. 1870; [Tnsere Tage (Braunschweig), 1865 pg. 
481; 1861 pg. 755; S. Lejean: Etlmographie de la Tutquie d'Europe (Ergănzungs" 
h.:ft zu Petermann's Mittheilungen 1861 pg. 29; St. Romansky: Carte e/l111ograpl1iqut. 
de fa Nouvelle Dobroudia roumaine, Sofia, 1916 pg. 11-13. 

, 
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11işk ccH1vulsiur1i str,1şnicc, încât fu potolit cu n1are greutate. Ni se 
~ptttilr rit ·rurcii îi 1năcdăriscră părintii în fata lui chiar şi că de _atunci 
:,,1r1n.111ul eopilaş crede„ a că are să::i taie şi lui capul, aşa cu1n 
p1lli8l'tJ părintii hli. Nevoia şi n1izeria puseseră până într' atâta stăpânire 
pc ,\cc.şti ncnorociti. lnr.ît părinfii căutau să-='şi vândă copiii, ca să::i 
Pl..',ltJ sciip,1 cu vi,1fl. ]\,ş,1 vroi să::mi vândă mie un moşneag, pe 
p1 d d,· 40 dl.' rubk, pc cele două fiice ale sale culcate la picioarele 
lui, tntr 'o cărută c.1 v.1i dl! !tune. Le sculă, bietul, să le pot vedea şi 
1.'U ~i să 1n;I c1.,nving că are marfă bună ; şi într' adevăr că cea 
Hli\1 111.irţ 1..'r,1 di:stul de fnunoasă ; dar suferinţa era întipărită adânc 
tu "lw,1jii ri sllbiti şi palizi .şi in ochii ci negri puteai vedea cea n1ai 
~fi~kt,,. U'I.: \'..'\ Pfi.~~k J dt1rcrii ". • 

1'iJrturii din f lunie lS29 spun că, pe la 5 Mai acelaş an, 
~·st...· <0.t°KlO 1h• sufkk c1copcreau toate drun1urile ce duceau din 
.Lilt\s,1rk1 sprl.' L)un:'ir,· 1). tn acest dru1n de emigrare coloniştii bulgari 
.1u lt'<','Ut l)unll\'d pc l,1 Gur,1 Ialo111ifci, Brăila, Gaiali, Isaccea şi 
'l'uk, ,l ~). 

tJnii dintr'îuşii ·- cd din Silistra şi din imprejurin1i - văzând 
,l fus.n,1hi.1 şi l~usi.1 sudică c prea departe, şi fiind deprinşi de 
\'Cjt"llf\ $l•~i (\luk: ad.:ipost în tinuhtl din fată, peste Dunăre, adică în 
{'Junt"'l\t,\, f.,t' jalbă, 1,, 6 Iunie 183t"', către Don1nie, ca să li se pern1ită 
.'l~<'q,"t\~...t k,r l,, C:tlJ:r.,şi, fn lalon1ită •... ,,V cstindu-=ti că, având noi 
h,,tJri't<:., H(.St:hhnh.ttă c.i, la rclragcr~a de aici a împărăteştilor oştiri, 
~\ ţl«~,n $1 n,~i şi cd 1nai 1uulti din locuitori pentru ca să ne odihnim 
~- t('tul tn 1niil"cul fr a~lar nl.\,.:;iri creştini. - { deci T c rugăm) să bine= 
, ',~tt, "<..i,:,nu, ... ·ştc ~i plrinh~~c. n1iluindu:-nc pc to~, ca să ne aşezi sub 
~u,.1b"t•Ît tnnhn~ şi &1 ne ('f ânduc._,ţfi a ră111ânca la Călăraşi, cu 
l,~~hiti n~icilJ'.cut~. c.1 să n,~ cun('.tştctn intn1 toa&t:., DC!Î şi ai no$lri, 
~,(~·~...,~' ~i lihcri d.:- \'tiek v,'nit ct: s' ar cuv~11i 1noşn1anului (sic) 
~n ·l~1i:,"\1hti t\)1. ~t('i, ~i l\()t w n1 fi g.itl,\ să dă1n ficrar.:: c.ît se 1,·a 

-,'<'<.\oe ":\ tl\: '\.\le ~i c drept ~nttu fiicc.u:,c stânjen dup..1 putcrc.1 
1l\.i:ll'\ "' ... 

. ,, ~~ t\l~,\\t &l n, prin1•1i ,l(\.'l~ .... ~ntn1 c.1 s.1 ,u ne dq'Miăru <le L! 
~t,;ii a ~tt .. ~ ·:.t~: C:t :\t ... t$ii ii $1Hn d\.' nlult , .i·.indu=i ru ..xhii nc.-sm, 
~ 1'.\~~l J...x.'\~!'it)l J,, 0ih~rr,l ş1 ~1~ hupr\'iuri1nit? ..:-i,:; -t, . 

t\ntc \'4$-('tU t,V1 Ji · ţ~putuit1n,',l ch,.i .l \'.'-.·::; •"- , '11".l 
~~ i( ~ 6 ('~\tt,,t &t tr,\t(' 1 f\\, lJt\',\ 2\"'u pul~·- sl t\fl"C ~ .. ~~ -1::c 
'~ \ t ~ ~,,,, .. ,._,.,. s . . ,::,., J "'" ""i" \. . .,.., , "''-\:~•l..\ -. •n l\lUll,ll <C,l .._ ..,\ l$l"J ..l\ ~. lJ & '...'le ~ l).:'j)ll'l:3: 

t':fill'l~t ~e ~\.:\'O k 'U t~ )~ t~ Îl' I S.3t ntll'1l""Ul a(' cra ~c-&şi, 
~ţtl \.-.~ ~ \ ~\_\ ii.) 01\~ ' ;\r,1 i~"\ J..'.'rk·r ~ 'i"X'.Ş('t.'.l~.'.' in p.Rzjma --

li 'S. l.~ .,,~, ~ 1t;i:{~ ·-sJ..,,,.., K."">J...-..: · ,i \ Ji ,'Q..,~"la n fl<'l'~'lc:,.k,• S ~ '"'C XL '\îffl) 
1.:,.."-\5 ~ ~~- ~-----

>; '.l\ • , l).;.1lll!î2~-«·: l~~..,~'!..Wt' R,..,7.: ~ '""' ~ i~~ , ~-~~\.: Sri·,;.,;'"1!1ir 
1~ • ~~ ,. 

E) • f.\_,r~; ,',/ !, j ;:;."i ,/.,\(''ttth(!fi•, '\ L l'li:'., ~~ -44, 
~ , .," ' i~ ltll> ~ b))_;.,, TJ.:n.11e ,. ~ D~,WMt. \ţ"-i<'lll n~~ ip,.. ,~~ 
~ [ R"u~ ~ Q. .._~;,. .!/'. ''Jtif...~vntţlh •c., ,,k ~'tJlt1"t:ff!1K il'l .ll~ ~~"Wftiif,z 

lli-:t-OJii<flllJ. '\ .... li'.'" •11-.1 n~s .. - tS$.î l :'.{!,. arr... · · :r 
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anului 1833, fiindcă oraşul acesta, care fusese distrus în· 1810, se 
refăcuse, având 20.000 loc. la 1819 1) şi numărând 24.000 la asediul 
Ruşilor din 1828 2). 

Aceşti fugari din Bulgaria, ce se îndreptau spre Dobrogea şi 
Rusia, erau în cea mai mar,e parte din Şumla, Slivno, Provaclia, de 
dincolo de Balcani, din Tracia orientală şi anume din Lozengrad, de 
lângă Adrianopole, din Stara:Zagora, din Iamboli şi din Slivno, din 
care cauză se numesc şi Traki1Jzi sau „oameni de dincolo de munte" 
sau şi mai precis: Odrinfi, Glavanţi (de la numele Satului Glavan, 
regiunea Kavakli), Zagorti etc. 

Războaiele dintre 1828 ş_ţ ..!fil9_ au produs o adevărată desţelenire 
a populaţiunii şi în Dobrogea : de aceia numărul tuturor locuitorilor 
din această provincie de abia dacă atingea cifra de 40.000 loc. - fiind 
cam 5 loc. pe Km. p. - aşa după cum se arată pe marea hartă 
rusească din preajma anului 1838, -după aceste pârjoluri provocate de 
luptele desfăşurate pe aici. ir Mai · cu seamă regiunea cuprinsă între 
lanţul de dealuri acoperite cu păduri, ce se întind de 1a . Măcin la 
Babadag şi graniţa veche a Dobrogei - Mangalia - Silistra - , 
unde elementul mohamedan era mai nun1eros, a fost pusliită cu 
desăvârşire de armatele ruseşti. Un număr foarte mare de sate în: 
semnate pe hartă ca pustii, însemnează că au fost părăsite de către 
populaţiunea, care trebuie să fi fost în n1ajoritate musulmană. Asemenea 
nelegiuri şi jafuri le:au făcut şi armatele turceşti. Călătorul ffectar de 
Bearn, ce:a străbătut Dobrogea în~.8, spune textual că, îotavarâşlnd 
armata r~tsească de ocupaţiune „da, d.irL loc în loc, de sate părăsite. 
Inamicul, retrăgându-=-se spre interior, lua !oală popula/ia cu el, distrugea 
tot ce nu putea fi luat şi adesea otrăvea şi fântânile. Dacă vreun 
cătun nu s' ar H supus imediat ordinului de plecare al autorităţilor 
militare turceşti, - era prădat, q.at pradă flăcărilor, iar biefii locuitori 
ucişi fără milă:) La Berdabule ne=arn oprit câteva ceasuri. Mai multe 
case arse şi ri1şte urn1e de sânge arătau că acest sat a fost teatrul 
cruzimii armatelor turceşti ; şi în adevăr că am găsit într' o cocioabă, 
unde venisem după i.tmbră, mai multe cadavre fără capete, ascunse 
prost în nişte gunoi, iar într'un colt am dat de un nenorocit, care 
murise în chinurile groaznice ale tepei". La Karatai "din lagărul 
situat pe un loc aplecat, se zăriau trei sate părăsite, unde se găsiră 
previziuni de nutreţ pentru vite si grâne - uitate, fără îndoială, in 
zăpăceala şi în învălmăşala fugii 8) . Ceia ce trebuie să fie remarcat 

1) A.. C. Gaspari: Lehrbuch der Erclbeschreibu11g, \Veimar 1919 pg. 528. 
2) F. Kanitz: /)onau-Bulgarie11 uucl der Balka11, Leipzig 1882, Ill pg. 270, 

Pentru st:irile din Dobrogea se poate aminii, ca ceva demn de insem11at, că la anul 
1819 Caraharmanul era amintit î11c;i ca un fel de port la mare. Astfel în lucrarea lui 
H. A. S. Dearborn: A memoir on !he co111121crce and 11avigafion of the Bfock Sea, 
and /he /rade and maritime Geogr,1phy of Turkey ,111d Egypl. Boston 1819. t. I pg. 
202, vorbindu=se despre Bulgaria se spune: .,flte towns on -lhc scacoast are Varna. 
Kalekria, Balchak, Mangolia, Kcustengi, and Kara - l{eryia,1 ; 

8) Analele Dobrogei, IX ( 1928) pg. 193. 
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cu Jcesf prilej este fulul cun1 au fost ocupate aceste sate însen1nafe 
p~ h.1rtJ ea nelocuite, - .şi de către ce anun-ie populaţiune . 

.\1n arătat şi în altă parte că Bulgarii locuesc în Dobrogea 
vcl·hr, 111 inod înse111nat, de.:rabea de La- începutul veacului XIX 1). Îr) 
u1c1~S\: cl'.ln1pacf<' se găsesc în regiunea n1arilor lacuri şi anun1e în satele: 
l~.1şchk,i, Bddaut, Canlâ-=Bugeac, Casirncea, Congaz, Caranasuf, 
( 'ea1nurlia d~ sus1 Cean1urlia de jos, Car.an1anchîoi, Casapchioi, Potur 
tic. t)inft\.: accska harfa rusească ne arafă pustiite pe urmăfoan~le: 
B~·id,ntf, Casin1cl·a, Caranasuf; Cean1tulia de jos, Ceanuirlia de sus, 
('.;tr.1nt,1nchic,i, Pofur efc. 

P·n11 unn,1r\.'. nun1ai după 1828-1829 .şi anun1e dup·ă 1833 2), 

c:.nd s'.t întâ1nplat o er-nigrare înapoi a Bulgarilor din sudul Basarabiei, 
in $.pre tinuturilc lor originare din Bulgaria, s'au aşezat n1ajoritatea 
,1ccst.:-r Bulg.iri prin satele l?ustiite, precun1 şi prin cele care nun1ărau 
putini locuitori a-). 

:'\ium.ăru{ cd 1nar1.: de crnigranfi Bulgari cu prilejul evenin1entelor 
Jintrl' 1828- lSlQ, a fost îndreptat de Ruşi spre Bugeac, \ll'tii din 
d v~nind' tn Bas,1r,1bia prin Odesa, unde eta,f1 debarcaţi din vapoare 
a.":-Î tr,1ns~rt4u din diferite porturi ale Turciei. iar altii veniau dea-"' 
Jr.;ph1l Je ~sic Dunăre prin Dobrogea. Un1plândti:şe baracele din 
pc-rtul ()d~s., cu aceşti cn1igranti, ,,guverl)aforul oraşului, Printipele 
\ ·~r,..,nz0ff, în~ijat tk 1uardc ntimăr al Bulgarilor sositi, raportă fap tul 
f1npJr,ttnlui :'\k0lac I, tare dele un ukaz, prin care ordona ca emi= 
gr.u1tii indt1sfriaşi. adică vieri, pescari .şi n1arinari, să fle .siabiliţi prin 
~r.,ş~ (t\ t.irgovefi, ccil,1lti prin satele din Bugeac" ·1'). 

l ... l [835~ dup~ inf(lnna(iunik nacialnicului c-oloniilor bulgare, 
1'uJf-~ff. d,tk gm·crnului rusesc, erau în Basarabîa 35 colonii, repar=
ti'7',\f~ în 5 oc.:-,luri ad1ninistrativ\. ş1 anurt1c : 

C('ll~nii vechi 5 .837 familii bt1lgare. 
C 0l..,nii n-'ul • . 3.804 fan1ilii bulgare 
T~tal l).()4 I 

[)~ri,,vin găseşte lJ. 1835 in Basar.1bia 55.630 suflete, iar la 
l~3, in11\-,lrul col..,nistilor bul~ari era de oo.Ql'X' ~ufteJe 3) ' ~ ) 

l "'-llU\'.'t.::,l cu citun.1, care au început să b.î'ltuic !!l Basarabia. 
ţ~t,'\."'tllll ~i ,tdn1inistr.1tiuncJ din CT' în o.· mai rea a Ruşile>r, '"csimtită 
J", p-:-pli ,ltiun~ prin ~p 'rJ d.:: j.1f şi sp0liatiunc dcs1:işurată nlai cu 
s,.\1•1.1 de ftuu.ii~nlritn.::, ,\U w.cut c.1 siluJtiun.:-a colorustllor să se in=
-~t,!:ik,\St.J '" ,~J Id. incJt s·l !('rn1.1t un curent de c1nigrarc din Ba= 
$..l.,ll'i., h .llt.:- r:irti şi în s~-ci,1' în spre D('br~~d şi Bul~aria răsă= 
· t.:-.,,\ 1 '1~· und.:- plcc.1s.?r:1 ci. ~ 
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Astfel contele Kiselev raporta ln1păratului în mod verbal : ,,Scrian1, 
Majestate, şi confinn acuma : Guvernatorul H. nu nun1ai pradă averea, 
ci suge sângele nefericiţilor locuitori din Basarabia. Se vinde orice 
funcfiune, totul are pret şi ispravnicii sunt nevoifi să fie nişte hoţi mai 
n1ult decât alţii, deoarece plătesc pentru posJurile lor dela 20 şi până 
la 30 de mii ruble. Ca să dovedesc cât de ·nefastă .este administrarea de azi 
din Basarabia, aş dori să ponu1cifi, Majestate, de a vă prezenta o 
notiţă de câfi locuitori au fost în Basarabia la 1812, la încheierea păcii 
câfi colo_nişti bulgari au venit la noi şi pe urmă câti locuitori au emi.=
grat preferând jugul turcesc, aşa de greu pentru dânşii, administrării 
noastre. Afară de aceasta trebuiesc cercetate şi achiziţiunile făcute de 
do111nii funcţionari şi îmbogăfirea lor neproporţională ; din numărul 
acesta nu exclud pe guvernatorul Basarabiei" 1). 

Pricipele Kurakin scria Ministrului de politie Viazmitinov, la 
Petersburg: ,,ln1r'adevăr, va fi un lucru foarte regretabil dacă această 
regiune, Basarabia, care până acum a fost aşa de populată şi fertilă 
şi a cărei achiziţiune a costat atât de scump Statul, va fi, în fine, 
pustiită" 2) . 

Consilierul de stat ~O.... Baicov, funcfionar în Ministerul de ex= 
terne din Petersburg, trin1is de guvernul rus pentru controlarea infor.: 
mafiunilor defâvorabile ().d111inistrafiei din Basarabia, scrie la începutul 
anulni .1813 : ,, Ţăranii ne mai fiind în stare a su porta birurile grele 
şi taxele ilegale la cari sunt supuşi, sunt siliţi să-=şi părăsească .vetrele 
şi să fugă peste Prut, pentru a se aşeza în părfile Imperiului turcesc 
(adică în Moldova răn1asă). Intr' adevăr, ar fi P?Cat dacă această fară, 
până acum atât de populată şi atât de bogată în produse, ar fi con= 
damnată pustiirii" 8). · 

La 1.817 Capo d'Istria comunica lui Bahmetiev, general gu.,. 
vernatorul Basarabiei: ,,tout ce que nous revient de vos environs 
c' est=a=dire de provinces russes et des Ptincipautes. ne dispose _pas 
favorablen1ent pour l'adrninistration actuelle de la Bessarabie. Les 
emigratio1,s continuent, Ies paysans sont vexes et le desordre qui 
avait signale d'une n:ianiere aussi affiigeante le gouvernement du ge= 
neral Hartingh paraît encore subsister" 4). 

Episcopul .Dimitrie al Benderului şi Akkermanului con1unica 
Mitropolitului Gavriil că în jud. Akkern1an locuitorii părăsiau satele lor, 
în multe din ele ne mai rămânând decât preotii 6

). Pe la începutul 
anului 1814, aproape 3.000 de familii de Moldoveni au fugit peste 
Prut 6). 

l) V. Zablotzki..,Desiatovski: Contele P. D. Kisselev şi epoca lui, voi. I. pg. 
33. apuci Basarabia, pg. 170. 

2) Memoriile socielăfii imperiale de ls!orie şi Anlichilă/i din Od<?sa, XXII, 
pg. 118, apuci Basarabia, pg. 170. 

S) Buletinul societă/ii de istorie şi arheologie din Odesa XXII. apuci Basa=-
rabia, pg. 171. 

4) Casso : Rusia la Dunăre, pg. 202, 203 . 
.;) Arhiva consistoriului din Chişinău, anul 1812, No. 32. 
O) P. Gore : Anexarea Basarabiei în monografia Basarabiu, pg. 1 î' I. 
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D~i pe la 1830 diferite informafiuni ne arată rtumărul coloniş;
tilor la 70.000 sufleie 1), fofuş, fie că această cifră era scăzută deja, fie 
că e:a se micşorează după ace.i,a, fapt e că o mare parte din aceşii 
colonişfi începuseră să fugă din Basarabia, îndreptându:se,spre Dobrog.ea 
şi regiunile din Bulgaria- răsăriteană de und:e veniserâ. Atunci un nu.,, 
măr de 3.nOO.familii dirurit aceşiia 1 neputându:şi găsi adâposful c;:ăuia1 
sau neobidnuindu:se cu împrejurările d~ acolo, ame·ninfate pe de altă 
parte de foame ·şi de dumă, s' au văzut silite să se reîntoarcă, în pa"' 
trie, trecând Dunărea, desigur în Dobrogea, pe unde ducea drumu! 
cel mai sigur înapoi 2). 

Exodul pcpulatiunii di'n Bugeac nu se mărginea ,numai la co.:
loniştii bulgari, ci el cuprindea şi alte neamuri precum Moldovenii, 
Polonii, G;rmanii şi chiar Ruşii- propriu zişi. U~ 'taport al _unu) agent 
polon arata la 1 Sept. 1848, ca~ "La DobtodJa est le paradis ter.:
restte des malheureux fchappes a F enfer de la Russie. Chaque 
annee cette puissance maigre la grande vigilance qu'elle deploit, fournil 
son contingent d'emmigres en Turquie. Ouelques centaines diallemands 
ont quiHe la Bessarabie pour se toloniser ici. 

S'e!ant fait rayas, fous ces emigtes jouissen} du blen filre gi-='· 
neral, et, ă part quelques vexaiions~. resuUat de l'inieref prtve de quel-=' 
ques Ayans eu d~ quelques BeyHkci1 i!s soni heureux, ~enis~ni le 
sullan et sont preis a verser le sang pour lui. Ennemis acharnes des 
Russes, la propagandţ de ceux,:-cj ne peut trouver prise que parmi 
Les pc;ipulations bulgare.s, nombreusţs dans la partie meridionale de la 
Dobroudza". 

In timp ce Ruşii, Polonii, Moldovenii sunf credincioşi Turciei, 
Grecii sunt învuşunafi împotriva stăpânirii turceşti, ce~a ce a făcui 
pe aceasta să ia măsuri· de sigurantă împotriva lor. Interesantă esie 
afirn1atiun~m. că La această dată p.artea de nord a Dobrogei ş,i anum~ 
cred~m. regiunea limitrofă marilor lacuri, era populată de Bulgari, cari 

· se aşezaseră aici între 1829-1848. _ ' 
Se adaugă următoarea listă a k,calitătilor locuite de Ruteni (Ma"' 

loruşi), a căr"Or ocupafiune ţra agricultura; ei mai locu.iau, în afară de. 
satele înşirate aici, şi -prin oraşe, sau se găseau izQlafi ca pescari îh 
bălţile şi pe bratele Dunătei 3). 

Lista satelor locu_ile de Cazaci din Dobrogea : 

Cercul Tulcea 
Câşla 
Parcheş 
Prislav 

cu 7 case de Ruşi, 15 ae Turci şi Moldoveni 
,, 8 ,, ,, Cazaci, 20 ,, ,, .. 
,, 15 ,, . ,, ,, 30 ,, ,, .. 

1
) \Vi!helm l<uJand: Gesc/1iGhle de, Bulgaren, Berlin 1911, pg. 61. 

ll) Z. C. Arbore: /. c., pg. iOO; I. Âltman: Die. B0f$_,1ten:C0Jonie11 it, 
Bess,1rabien, Zschr. f. Âllg. Erdkunde Bd. V., Berlî11 1855, pg. 302. 

3) P. P. î>anai-tescu: O stalislica a Dobrogei d111 1849 ît1 Graiul românesc 
!928 {II), pg. 82-86. 
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Te1ija cu 3S case de Cazaci, - de Turci şi Moldoveni 
Frecătei „ 10 i, ,, ,, 10 ,, ,, ,, 
K tal · ~ 15 a .Ol „ J ,, ,, ,, . 11 „ 

" I{ali K:eui (Ca1ica) , ,, 10 ,, ,, ,, 90 ,, ,, 
Hadji,,,Gheuli (Agighiol),, r ,, ,, Bulgari, 15 ,, ,, 
·Beştepe „ 1 O ,, ,, - ..- 1, ,, 

Sabangia „ 6 ,, ,, Cazac~ 12 ,, ,1 

,, 
" ,, 
n 

Cereai Isaccea 

Rachelul(peDunăre)cu lOcasede Cazaci, 10 de Turci şi Moldoveni 
Luncavita „ 7 1, ,, ,, 25 ,, ,, ,, 
Meidanchioi „ 15 ,, ,, ,. 5 ,, ,, ,, 
Gea f erka „ 2 O ,, ,, ,1 ,, ,, ,, 

Hanciarca jJ 20 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

Cerc11J Măcin 

Jijila cu 1 O case de Cazaci, 20 de Turci şi Mofdov, 
Pisica ,, 8- ,, ,, ,, 22 „ 11 „ 
Zatoca „ 4 ,, ,, ,, - ,, ,, ,. 
Ghecet vis..-a,:;vis de Galati" 20 11 " n )I „ r> ' 

Azadău ;, 25 ,, ,, ,, - ,. ,, ,, 
T urcoaia 1 O "O t7 11 1' " .:) 11 1' >J-

Cin cilar „ 1 O ,, ,, ,, 25 ,, ' ,, ,, 
Pici neaga „ 1 O ,, ,, ,, 5 ,, ,, ,, 
Ak . .-Punar 1, 5 ,, ,, ,, 10 1, ,, şi 5 de.,, 
Greci „ 5 ,, ,, ,. 10,, ,, şi 10 ,, ,, 
Camena (pe Punare) ,, 30 .,, ,, Lipoveni - -

Cercul Babadag 

0rfachioi cu 5 case de Ruşi, 20 de Turci şi Moldoveni 
Ciucurova ,, 30 " 

,, ,. - ,, 
" 

,, 
Teche " 

( 
J) " " 10 " 

,, 
" ~camena ,, 4 

" 
J) ,, 5 

" ,1 • >t 

Slava 
" 

3Q ,, ,, Lipov. -
" 

,, " Caucagia 
" 

35 J} „ Ruşi 
Beidauf ,, ( 

" 
,,_ 

" 45 case de Bulgari 
CiamurHa ,. 5 li " " 30 " " " Hamamgia " 10 ,, ,, 

"'' 
20 

" ) 1 " Canlâ...-Bugeac 
" 15 ,, ,, 

" 
20 

" " 
Tatari 

Jurilofca 
" 65 " -Jj ,~ 

Câşla 
" 

J ,, . " J> 15 ,, 
" 

Tatari 
CaramaAchioi ,, 6 

" ll " 
35 ,, ,, Bulgari 

lenisala 
" 

10 
" 

,, ,~ .20 ,, ~· Moldoveni 
Zebil 

" 6 " >) ,,, 5 
" I> ,, 

Siritel'ly (Sarichioi) „ 100 
" " 

,, 25 ,~ " ll 
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Satu_,...Nou 
Camber 
Casapchioi 
. Peridia 
Tavcheref 

cu 

" 
" 
" 
)I 

20 case de Ruşi 15 de: Turc! ş·! Moldoveni 
5 n ,, .. 25 

" " )) 

ro 
" » ~· 15 " I) h 

8 " " >! 1 O de Bulgari 10 de Moldav . 
5 " 

,, 
" 

15 „ Turci 

Cercul Consfanfa 
t 

Seimeni cu 5 case <le Ruşi şi 20 <le Moldoveni 
Cochirleni ,, 10 ,, , ··~. · 20 ,, ,, 
Boaschioi ,. 5 ,, ,, ,, ţ , 1 O ,. ,, 
Ienichioi ,. 5 •,, 20 ,, ,, 
Raşova „ 8 ., ,, ,, 40 i. ,, 

Anadolchioi ,, 15 ,, ,, ,, 5 " .. 
Satichioi „ 5 ,, ,, ,. 1 O ,i „ 
Siutghiol (la: Marea Neagră) ,, 10 ,, ,, ,, ~ 

Cercul Hârşova 

Ostrov cu 5 case de Ruşi, 30 case de Moldoveni 
Daia.:chioi f ăeni) 10 40 ~· " 

,. ,, ,. )I )I 

Groapa Cio anului 
" 

5 " " " 30 >I 1, ll 

Topalu . , 8 
" 

.. , . 60 IJ " " Seimeni ,, 5 " ,, 
" 

20 ,, ,, •• 
Dizdilar 

" 
50 !) .,, .Lipoveni 

Cercul MangeJiei 

T achlibttnar (T aşbuna{) 25 case de Ruşi 
Tuzla 8 ,, ,. ,, şi câtiva Turci 

Cercul Silisfr<1-

Beilic cu 1 O case de Ruşi şî 3-0 case de Moldoveni 
Perjoaia ,, 25 •• " " Adachioi 

" 
10 " " " 

60 (fără indicaţie) 
Parachioi .. 5 

" " " 
25 c,ţse de Moldoveni 

Kâlipefrovo h 5 ,. ~, ,. 50 )J " 
Bulgari 

Satu Nou (pe lac) 
" 

10 )I ,, ,, 20 (fără indicaţie) 
Badjah li 20 " " )J 30 case de Bu\gari 
.Aidemir 

" 5 ,, 
" H 40 

" ~· " Popchioi .. 8 
" li " -Tafarita •• 60 J, ,, Lipoveni~ 

1'endinta Rusiei de a stăpâni g\lrile Dunărei a atras o serie de 
inferv:enţiuni războinice şi negociaţiuni diplomatice, cave au provocat 
mişcări silite în populatiuoea de pe malurile bratelor m,arelui fluviu, 
sau chiar din .regiunea dobro.geană înveci'nafă lor, ca şi din delia Du_,.. 
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nărei. Când Strogono\v, ambasadorul Rusiei la Constantinopol pre-=
tinse în 1817 ca hotarul împărăµei, pe care o reprezenta el, să cuprindă 
şi o parfe din deltă, din cauză că Dunărea îşi schimbă uneori cursul, 
zicea el, ,şi face g_ranita nesigură, ~ Reis:Efendî propuse ca locuitorii„ 
cari apartineau Turciei şi cari locuiau ·1n Chiha,..Veche, să se strămute 
la o mare distantă la mal ul s~âng, aşa cum se fixase prin tra,taful de 
pace. Atunci locuitorii, aceştia au fost mufati în localitatea Beştepe~ 
cle pe malul dobrogean al Dunărei .. In care. Beştepe, căci atu.oei erau 
două : Beşfepea turcească şi Beşfepea moldovenească, - nu ştim sigur. 
Probabil însă că ei se vor fi aşezat . în Beşte.pea moldo\(enească, adică 
lYiahmudia, ai c-ăreî locuitori şi astăzi încă se numesc cu mândrie 
~Moldoveni". 

Printre instructiuni!e pe eare Rumianfov, ministru! afacerilor 
străine ale Rusiei, le trimite ambasadorului rus de la Paris, con1itele 
Tolstoi, în 11 Ianuarie ! 908; cu ocaziunea unui proiect de pace între 
Ruşi şi Turci -, după ce se spune că trebuie ca bratul Sulina să 
fie hotarul între ~ele două tări, ca fiind sing.urul navigabil, se adauge 
c1ar fi mai folositi.>r dacă frontiera s'ar întinde până' la lacurile Baba:: 
dag şi Razia1. 

Neavând informafiunile necesa,re, nu putem şti negociatiunile 
care s'au urmat în această privintă. Fapt sigur ~ · că în protocoaleli 
redactate în 1830 cu ocasiunea. limitării frunfai:iei, se spune ca, de.:r 
aco o de unde bratul Sf. Gheorghe se desparte de Sulina, pe o di.a: 
stantă de două ore adâncime spre sud, nu va fi îngăduit ca să existe 
vrvo aşezare o.meneqscă'. d.ţ nici un fel, afară de posturile de caran.:r 
tină necesare. 

Penfru aducerea la îndeplinire a celor h'otărîte în acest tratat, 
comisiunea însărcinată cu fixarea granitei şi executarea dispozitiunîlor 
luate a chemat în ziua de 3. Noernb.rie 1830 pe fruntaşii satelor cu.,,-
prinse: în această regiune şi le.a:a pus· în veâere ca să se, refr;a:gă, pă: ' 
râsind satele şi }tţându.=şi c::u ei animalele şi toată g()spodăria n1işcă'..:' 
toare ge care o aveau: 

Aceste sate erau: Ptislav, BeŞ,:: Tepea moldoveneaS<;ă (Mah=
mudîa de azi), Beş: Tepea turcească (satul Ber. Tepe de astăzi) ce 
făceau parte cât~i trele din distridul Tulcea; apoi Caraib.il, SarinasuE, 
Du navă/, Ahmef-=Fakâ, Bei.,-Condjac (Bei.,,.Bugeac:: ?), care. se· numărau 
printre satete apartînând distrîcfului Babadag. Morughiolul de astăzi era 
pustiu. nelocuit. In satul Dunavăt, locuit odinioară de către Lipovenii 
necrasovti, găsin1 pomeniti la 1830 pe. ,.Mold0veni" ca pescari. 

In urma ace,sfor clispozitiuni de evacuare, cre<;iem că locuitClrii 
din Pr1slav şi Beş1epe se: vor fi ridicat ăin satele lor, părăsindu=le, 
şi se vor fi mutat,, aşezându.=se în Tulcea. Şi până astăzi- partea de 
Sud..-Est·a oraşului acesta ar.e două mahalele locuif.e,de Români, care se 
numesc: a Prislăveni/01 şi a Beşiepenîlor. Locuitoril aceştia srau aş~zat 
mai întă1u pe dealul taberîi de azi .şi numaî după războiu sJau mutat 
pe dealul de est, unde se găsesc şi în prezent. 

Stabilindu~se aici clin îndemnul unui oarecare Niculae Gâscă, 
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un pios ro1nân, s' au adus şi icoanele bisericii româneşti din saf ul 
Beştepe şi s 'au aşezat într' o bise:ricută de scânduri, făcută tn pripă_ 
pe locul unde se află biserica Sf. Nicolae de astăzi, cate.drala oraşului 
îulcea, păstrânclu:şi mai departe fot patronul Sf. Nicolae pe care îl 
avea şi la Be.ştepe. 

Locuitorii din Sarinasuf şi Caraibi! s'au aşezat prin alt~ sate şt 
mai cu seamă în Zebil. Marea hartă rusească din 183S însemnează 
regiunea noastră ca o regiune neutră : ,,Neulra/nqe pr9sfransivo ". 
ceia ce e mai curios e că unele safe ,sunt mentionafe ca ~xistenfe încă, 
iar altţle ca distruse, în felul următor: Tulcea avea 113 locuitori, iar 
Tulcea vecbe, spre răsărit de cea dintăiu, nurp.ai 20 ; Male.oei, sat 
devastat, pustiu ; Prislava, sat pustiu; Karasuaf, pe malul stâng al 
braţului Sf. Gheorghe, în baltă, ceva mai la răsărit de Prislava, avea 
60 de locuitori; Beşlepea:furcească 39; Beştepea„moldovenească în.,. 
semnată cu o cruce, ceia ce arată ca era populată de creştini, avea 
72 locuitori, Raia care era pc unde este asf'ăzi Morughiolul, avea 96 
locuitori; Dunavă/ul de sus, însemnat ca sat de. creştini, 40 de loc. ; 
localitatea Carabair, nrenfionafă ca cetate i în locu! satului Boibugeac 
de, azi se află însemnat Kolod, ceia ce înS-emna, cred, stână pe· lângă 
o fântână; satele Sarinasuf şi Caraibil sunf arătate ca existente, fără 
să ni se. dea numărul locuitorilor ; de asemenea şi satul Sarigbiol, iar 
în locul satului Caijca de azi şi pe malul răsăritean a! lacului Agighiol 
sunt însemnate iarăşi două localifăti Kolod; A.gigbio1ul avea 42 lo" 
cuitori şi Sarichioiul 134. Urmează după aceia, spre apus, satele care 
se menţin şi astă.zi, dar care nu mai interesează pentru chestiunea 
noastră. . 

Harta etnografică alăturată pe lângă lucrarea lui I. Ionescu „Ex" 
cursion agricole dans la plaine de la Dobroudja" ne arată li\ 1850 
pustie; această regiune, însemnând numai ca existente. 9dinioară satele 
pe care le.,,am văzut nevoite să s~ strămute, dar care atunci - la 
1850 - nu mai existau. A.ceste localit,ăti erau uţmătoarele; Prislavat 
Beştepea.::Jurcească, Beşiep~i1" moldqvenească, Dunavă/, Tori.:: Kara"' 
boni - la locul ,,Sâr.ăfuri« între Sarinasuf şi Beibugeac, - Sarinasul, 
wr{Jibil, Amolfaki (între Caraibil ş1 Calica, acolo unde se tern1ină 
dealul Sarighiolului, la sud de cofa 82, în n1argina bălfilor ce se 
desfac clin lacul Razim şi unde se, vede astăzi vechiul cîtnifir t-urcesc), 
Micomanti, la răsărit de. Calica. 

Pe la 1856-57 vedem că aceste sate încep a s-e înfiripa din 
nou~ datorită popu!atiunii ce începe să se mişte spre aceas.fă regiune, 
pustie până acum, $i aceasta, de bună seamă că_ numai după ce, cele 
trei judeţe din sudul Basarabiei fiind alipite din nQU la Moldova, a 
tr,ehuif în mod normal să dispară şi regiunea neutră prin tratatul 
despre care am amintit mai sus 1 

). 

Este destul de evidentă mişcarea de populare la acest hotar, 

1} Al. P, Arbore: Colul Bugeacu{ui (O încercare de reconstruire istor1cii a 
unui ţinuf de h9tar dobro~all), în Aoa1clt Dobrogei II (1921), pg. 35_1-355. 
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daforifă în cea mai mare parfe evenimenfelor istorice provocafe de 
conflictele dirifre cele două mari împărăjîi în lupă. 

In 1843 Bulgarii sunt pon1enili dîncolo de Dunăre, locuind 
într' o r~iune mărginită de IsmaH, Kalpac şi Fălclu1 iar de aici căfre 
sud „laengs dem Gige;:-Flusse, cler; hier die Grenze z,vischen Russ.,,.· 
land un<l der Wallachei, zwischen den \Xlallachen und den Bulgaren 
bis zut Donau hinab bildef ; es .sind hier 89 gfosse bu[garische Co"" 
lonien mif ~inigem Sfaedfen, efwa 70.000 Koepfle sfark 1)". 

Pentru regiunila din dreapfa Dunărei1 şfin1 că la 1846 Turfu,,. 
caia avea 6.000 loc., iar Silisfra 30.000, fără să se indice najionali...,. 
fafea lor 2) ; la 1 Ş48 Silisfi,a număra 25.000 loc. 3), iar p~sfe un an, 
în 1849, ea este pomenifă Cţt 20.000 loc., iar Isa"G:cea ne este înfă.:' 
fişa-fă ca o cetate, ,,F esfung'' 4). 

O nofiţă din 1841, care ne informează despre anumif0 stări na.,. 
ţional:economice dln Bulgaria, după ce ne arată pe Bulgari ca co„ 
lonişti şi negustori în Muntenia,· Moldova şi Basarabia, pomeneşte 
pe Tafari în număr de 25.000 de suflete, locuind în 30 de localităji 
înfre Bazargic şi Hârşova şi ocupându.=se în cea mai mare parfe cu 
creşterea vitelor. Autorul găsia că poputaţiue!1ea oraşelor dobrogene, 
,Silisfraj Hârşova şi Babadagul, era fonJiafă jumătate din elemenf
creşfin şi jumăfafe din cel furcesc, pe când în Tulcea, Balcic şi alte 
oraşe ale inferiorului Bulgariei populajiunea creştină era predominantă. 
Cea mai amesfecată populaţiune o găsia în Dobrogea şi anume în 
&strictele (,,Âjanafen ") Măcin, Isaccea şi Tulcea. Se aflau acolo, pe 
lângă Turci, Bulgari şi Români, chiar şi urmaşi ai Cazacilor Zaporojeni, 
apoi Lipoveni din Basarabia şi Moldova1 pi:ecum şi Greci din Arhipelag 
şi Ionieni. In foafe<oraşele de comerj se găseau Evrei l'lumeroşi, parte Spa,.. 
nioli, parte de origină polonă. Mocanii se aflau cu numero~sefurrpe de oi, 
căutând iarba Dobrogei; cifra lor o e.valua La 3000. in Balcic, Tulcea, 
Măcin, Silisfra, se găseau câteva sute de negustori· ungur~ dalmafini, 
italieni şi germani din Ardeal. Se mai aminteşte că, în timpul ulti" 
mului războiu ruso.=turc, rnulte familii bulgăreşti au emigrat din Şîşfov, 
Târnava, Gabrova şi Silisfra, aşezându„se în Bucureşti, Galaii şi 
lsmail t:,). 
:;;.; .... Silisfra avea, la 1&53, între 20~30.000 locuitori 6); împrejurul 

acestui c,raş şe. aşezase populafiune bulgărească în locul celei turceşti, 
care se împujinase în urma ulfimului războiu. Mai înainte oraşul 

1) Slavim, Russe;i, Ger1na11e;1, Leip'lig t843, pg. 106 ; cf. H. Be1ghaus: Die 
Vo/ker qes Erdballs nacli ibrer A hslammunq und Verwandlsc/rafL Brilssel und 
Leipzig 1845-1841, Bd. 11, pg. 31·4. 

2) A. I. Gtoss:Hofflnger: Dîe Do1111u v-0m Ursprwrg bis in das ScJi1t1,arze 
Meer, Wien 1846, pg. 236. 

a) I. Hain : Reine und MilitJr„Geogra1rhie, W.ien 1848, pg, 653, . 
4) W, Hoffmann: I1andbuch der Geogt:at~hie, Leipz-ig tmd Wien 1849, 

p. 307. 
6) Journal des o'sfeueid1ische11 Lloyd, Triest XI1 (1847), pg, 42?'. 
6) Die russische:JiJrkische Grenze in militărise/ier I3eziel11111g în Ergiinzltngs„ 

Conversalionslexikon (1854)1 Bd. I.X. _pg. 85. 
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avea mai muU de 20.000 de suflete, iar paşalâcul Silistra ar fi avut 
pe alunei 200-300.000 de: suflete, ac~astă populaţiune locuind mai 
mu1t în reg. Silistrei propriu zise, căci Dobrogea era pustie, - »n1ais 
le pais de Dobrufscha est fort desert". 

In regtunea SiJJsfra „1e fond de 1a populafion est essenfiellement 
bulgare, mals leş Mahometans y soni asse"Z nombreux, seif qu'ils 
descendent des Turcs asiafiqucs, soit surtout des Bulgares âevenus 
Mahomef ans. Ces derni~rs. formenf â eux seuls de·s bourgs ei des 
villages, surfouf a l'entour de Schoumla ef de Silisfrle" 1). 

Flu..xul şi refluxu! populafiunil-or dintre cele două tlnufuri de pe 
ambele maluri ale Dunărei, din Basarabia sudică şi Dobrogea, se poate 
constata mai ales în numărul locuitorilor din oraşe, pentru care avem 
anumite inform.atiuni sporadice. 

Asffcl, viceconsulul austriac din Tulcea ne arată situatiunea po: 
pulatiunii <;lcestui oraş . tn l852 1 care, aşezat tnfre „Ciaffale di S . 
Giorgio" şi 1,Ciaffale d'Ismail~', îşi tidicase populaţiunea sa, ce cu 
câţiva ani~n1ai înainte de=abia atingea cifra de 6000 suflete, la aceia 
de 16- l LOOO de capete „grossfentheils aus Bessarabicn gefli.ichtefc 
Russen (ca. 8000), Moldauer (3000) 1 Bulgar\n (SOOO)J Griechen, 
Ionier (zusamrn.eh 2000), nur wenige Tiirken (400), Armeni~r (400), 
Hebr~,er (100) und noch weniger osferreichische Unterfhanen aus 
Siebenbi.irgen (kaum 100)"). In afară de aceştia se mai găseau în 
ţinutul Tulcea ciobani ardeleni cu turmele lor în număr mare ,,lhcils 
um dort den Winter zU:?Jhlbringen, f heils auch wăhrend der milden 
Jahreszeit auf den \Veideplatzen lagernd '' 2). 

c~ mai mare parte dintre Bulgarii din Basarabia sudică, ce 
nu s'au puful împăca cu stările de lucruri cle acolo, s'au întors înapoL 
în patria lor, peste Dobrogea, mai cu seamă după 1856, cârrâ, în urma 
frafatului de 1a Paris, cele trei judete din sudul Basarabiei fuseseră 
reftocedafe Moldovei. Ce număr va fi afrns atunci această emigrare 
bu!g;ărească, nu ştim. 

Cu şas,e ani înainte de a se produce acest eveniment, cunoaştem 
cu deamănuntu1 siluatiunea coloniilor bulgăr~fi din Basarabia, după 
temeinicul studiu al lui I. Altmann 8) • 

~ Acesta, reprod.ucând cercef~:ile statistice îndelun_ţafe ee ~ care . le 
facuse la fata Joculut Pefer v. Kopp.et'l, - care la randu..-t tnfreg1se 
cercetările 1ul Skalkowskij din lucrarea lui „Bolgarskija kolonii ,-v Bes"' 
sarabii i Noworossiiskim K.raje .. . '' (1848) - arată că în 1850 nu-= 
mărul coloniştilor se ridicase la 85.46 l suflete -şi anume : 44.115 băr"' 
baţi, 41. 346 femei. 

Peter v. Koppen a staf, penfru ac~fe cercetări efnografioe, 

1) A . Bou~: :Recueil d' Jtineraire.s dtJns fil Turquie d'Europe, Vi.enne 185:4, 
t. l., P&· 107. 

"'} Justrill (Zeit'ung fiir }landei und Gewerbe offentliche Bauten und Ver.--
k~hrsmitt,el). Wien, 1852, P.lJ· 24.87. ' 

0
) Die Bolg~re11„c_o_]o11ien in Bessarabien în Zeitschrift fi.ir .A.llgemeiue. Erd-= 

kunde, Bd. 5, Berlm 18~::i. pg. 301-3 t,O, 
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multă vren1e la faf a locului în Basarabia ; ca să obtină amânunfe su-=
fkienfe şi sigure asupra deosebirilor de origine ale colonişfilor, care se 
accentuau din ce în ce mai mult în mijlocul acesfor colonii . bulgă=
reşfi, e1 a determinai să facă aceste consfafări pe cel mai bătrân din 
finuful Ismailului, pe Şfefan Sen1enovici Panov, care era bulgar de 
origină şi care lua P,ade la adminisfrafiunea coloniei. 

Pe baza cercefări1or lui Şrefan Semenovici Panov1 nationali.tafea 
acesfor 85.461 colon~fi era următoarea ; 

sex sex ambele I bărbătesc femeiesc sexe 

Bulgari • • ~ • . • • • 35.9J8 33.637 69 -?-..)_.) 

Ţigani bulgari . • . . . 29 27 56. 
Moldoveni sau Valachi 1) • 6.649 6.186 12.850 
Malaruşi (Ruşi mioi) • . 732 708 1.1:40 
Ar11ăuţi 2) • • • • • • . 686- 642 1.328 
Greci • . • • • • . • 141 166 307 

ln fotal • • • • . 44.115 41.340 85.461 

Aceasta dă, ~pritnaf în procenîe: 81.353 pci. Bu1gari 
0.066 „ Ţigani bulgari 

14.983 ,, Valahi 
1.685 „ Maloruşi 
1.5 54 „ A.rnăuti 
0.35c „ Greci. 

Dintre ac~fi colonişti, cei c;ari vorbesc bulgăreşf~ sunf ong1nari 
din Macedonia şi Rumelia şi se numesc în Basarabia Bulgari negri; 
cei cari vorbesc .furceşie .îşi avuseseră'. mai înainte locuintele în Do"' 
brogea şi în regiunea Varna şi erau cunoscuti aici sub numele de 
Găgău/i. A.ceşfra au emigrat1n Basarabia între 1807 şi 1812; Bulgarii 
negri au venu, îh parfe, odată cu ei ~i anume cei din Macedonia, iar 
t.ei din Ru.melia au venu, o parte, în 1830 şi chiar mai târziu C.ei 
131ai mulţi dinfre a-ceşfiBulgari vorbeG\U 3---4 limbi şi anume, în,,afară 
de limba bulgara, ei curroşfeau lin11Jele furca, română _şi chiar pe cea 
rusească; printre ei unii şfiau şi limba greacă. 

Urmaşii celor emigra.fi din Macedonia se serveau de alfabe.tul 
tir ilic, iar cei cari proveniau din Rumelia înfrebuinf au alfabetul grecesc ; 
Uăgăutii vorbiau fureeşfe, înfrebuintând literele r.omâneş,fi: ,,Die Schrîff,.. 
zeichen der fijrkl.sch redenden Gagausen endUch sind walachische''. 

Ca imb1:ăcăminfe, locuuorii proventti din Rumelia aveau portul 
turcesc, pe când cei din Macedonia aveau costumul bl.llgăresc. 

1) Sate îofreg, nu suni locuit0 în regiunea Coloniilor bu1gărţŞ1,, absolut de loc 
de, Bulgari, ci de Valc1hi, cari aici se numesc Moldoveni, şi de l'>1aloruşi. 

~) Ărn„'iufii sunt originari din Dewho, la vest de Kama (nota lui Peter v. Itawen). 
Ân~ld t DcbrCilrl X, 1929. 3 
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„ Coloniştii s'au împrăştiat prin cele 83 aşa numite colonii 
bulgăreşti ; zicem peste aşa numitele, nu numai fiindcă locuitorii de 
mai înaintţ ai regiunilor unde se găseau actualele aşezări bulgăreşti. 
nu erau Bulgari, dar fiind că şi alfi colonişti de religiune ortodoxă au 
năvălit cu Bulgarii din Rusia, ca : Greci, Arnăuti, Români şi alţii 
precum Ruşi, ai căror înaintaşi fuseseră necredincioşi fată de patria lor 
şi cari de bună voie şi convinşi se întorceau din nou în patrie" (pg. 302). 

!ntre cei 69.525 Bulgari, după cifra indicată mai sus, sunt 
12.056 ( 17.341 pct.) Macedoneni, 18.816 (27 .064 pct.) Rurneliofi şi 
17.129 (24.637 pct.) amestecati, a căror origină nu se poate hotărî 
precis dacă e rumeliotă sau macedoneană. 1n general sunt 48.001 
sau 69.042 pct. Bulgari negri, în timp ce numărul Găgăufilor era 
21.424, adică 30.958 pct. 

Numărul celor cari vorbiau bulgăreşte, din Rumelia sau Mace.::
donia, fată de acela al Găgăuţilor, era de 100: 44.81. 

Dacă s' ar însemna numărul celor amestecati cu 17 .129 indivizi, 
aparţinând în părfi egale ramurii macedonene sau rurneliote, s' ar putea 
stabili în mijlocul populaţiunii Bulgariloi:·· negri : 

20.620 macedoneni, 

27.381 rumeliofi, 

adică 42.957 pct. 

,, 57.043. ,, 

Cele 83 de colonii bulgăreşti din Basarabia stăteau, dela 1819, 
alături de coloniile bulgare din Tauria şi Chersones, sub curatela 
specială instituită de împăratul Alexandru pentru străinii , aşezaf i în 
sudul Rusiei. In Basarabia ele se împărteau în felul următor : 

I. Regiunea Ismailului avea 16 colonii cu 25 .106 indivizi de 
ambele sexe şi 127 .004 deseatine, 1.402 Ouadrat.::-Shashen pământ 
de cultură şi 1.974 deseatine, 1.207 Ou. Shash. teren necultivabil 1). 

Aceste colonii sunt organizate model, posedând o populaţiune 
numeroasă şi înstărită şi, din acest punct de vedere, ele întrec cu 
mult unele oraşe din regiune. Cea mai puternică dintre toate coloniile 
bulgare din acest district era Bolgradul, la vărsarea râului Ialpug în 
lacul cu acelaş nume, localitate care datează din anul 1819, având o 
populaţiune de 8.214 suflete, dintre care 8.053 Bulgari, 78 Români, 
11 Maloruşi, 37 Arnăufi şi 35 Greci, posedând o întindere de pământ 
de 22.531 deseatine teren cultivabil şi 224 deseatine, 6'18 qu. Shash. 
pământ necultivabil. 

Autorul ne dă pentru acest finut următorul tablou statistic ce 
cuprinde toate populaţiunile existente în el : 

1) O deseatină, care cuprinde 2.400 quadralxShashen sau quadrat:Faden, 
E:Sle egală cu 2.94000 (livliindische Loofstelen), şie egală cu 3.19550 arpens de Paris, 
cu 1.09250 hectare, cu 2.69972 acre engleze şi cu 4.27890 Morgeni prusiacj (nota 
autorului I. Â.). 

• 
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INBIVIZI 

de sex de sex ambele 
bărbătesc f~eiesc sexe . 

f 

' 2. 285 familii bulgăreşti cu . 11.188 10.507 21.695~ 
254 familii rom,âneşti cu . L042 930 1.978 

2:z f am. de Malo ruşi cu . 128 117 245 
119 fam. de Arnăuţi_ cu • 561 536 1.097 

5 familii greceşti cu ! • 19 16 35 

I 6 familii de Ţigani cu . 29 2,c 56 
Total 2.696 familii cu • . f2.967 I 12.139 25.106 

Alte colonH bogate în populatiune, in afară de Belgrad, în 
.aceasfă regiune sunt următoarele : 

Tarac/ia, înfimfată la 1~19~ cu 2.067. locuitori şi 9.752 deseatine 
pământ eulfrva!Dil ; · 

Tafar,,,Copciac, îhfiin{ată la 1812, a\!âtld 1.421 locuitori cu 7.681 
<leseafine pământ culfi\?abil; 

Kubei, din anul 1819, tu 1.361 locuitori şi 8.280 des. arapile; 
Taş..,Bunar;, di:n anul 1819,cu 1.191 loc. şi 9,l20 des. atabile; 
Cişmeaua" Văruită:, din an'ul 1820, aş·ezaJă p.e lacul Ialpug, între 

Is1nail şi Belgrad, cu L184 locuitori- şi l.860 dese.afine arabile,; 
Ciischia, numita şi Gradina, pe râul Catl-a-bug, cu 1.167 locuit9ri 

şi 7.8QO deseatine arabile ; 
Vaisal~ dela an ul t 830, aşezat la începutul văii T-aşb11nar, cu 

1. t 60 locuitori (prinire cari şi 56 famllii Ţigani) având 7 . 722 .deseafinc 
.şi 1.402 qu. $hash. arabile ; 

Babe1 sau BabeJi, dela i;lnul L819, pe: malul stâng al lacului 
Ialpug, cu L 133 locuitori şi 8.263 deseatine arabile; 

Numai 6 (şase) coloni_i au sub 1.000 locuilori şi· anume: 
Noul Trojan, din anul 1819, pe Catiapug, cu 984 locuitori; · 
Tabac, înfiinfat la 1819, pe malul stâng al râului Ialpug, cu 

97' 5 locuitori 1) ; 

1-) Hector <le Bearn in 18~-8 spune că Bolgcradul {mai înainte numii Tabac) 
era o colonie nouă. car.e nu număra nici 7 ani de existentă şi care era compusă dil'.l 
Bulgari, Mol<;loveni şi câJiva Evrei, cJrera li s'.au a,;ordal mar.i privilegii ,numai să se 
ftxezeacolti: ,, dar pământul imprppriu pen:trtţ vegelafie din cauza unor săiuri :văfamă"' 
teate cu- care esJe impregnat, nu îngăduie şă creasdi nici un copac, cu toate ostenelile 
şi truda locuitorilor" (Aiialele Dofirogei, IX (1928) pg. 190). La cererea coloniştilor 
de a se jransfon~Ja satui Tabac în târg, prin decizia .din 29 Dec. 1819. li s'a admis 
acest lucru ; neplăcându-=le îl1S'ă acesl I9c,. Tabacul, ei . au început să se tragă spn, 
podişul putin înclinai de ~ malul Ialpugului, întemeind în 1820 oraşul Bolgrad, ,devenii 
dopă aceia reşedinta Curatorului coloniştijor bulg9ri din Basarabia {L Titorov: Bulgarii 
în Basarabia (bulgăreşte) Bolîa 1903.. pg. 64). După trecerea, i,n 18ŞS, a celor fr.ei 
judele din sudul Basarabiei la Moldova, el devine caeitala judefului cu acelaş nume. 

Populai ia oraşului Belgrad, în 'anal · 1827, se ridica la 2.179 suflete~ compus3 
.aproape exclusiv din Bulgari {R~mâni erau numai 9 suflete), La 1870 se găseau 
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Dolukioi, dela 1819, pe lacul Catlabug, la vărsarea lui în Du: 
năre, cu 913 locuitori ; 

Dermen:Dere, dela 1830, aşezat la începutut văii Saftian, înire 
lacurile Ialpug şi Catlabug, cu 739 locuitori ; 

Cairaclia, din 1819, cu 718 locuitori; 

I Erde-=burnu, dela 1819, pe lacul Catlabug, cu 668 locuitori. 

II. Districtul Cahul avea 19 colonii cu 17.875 indivizi de am: 
beie genuri, repartizati după nationalităti astfel : 

I a 
INDIVIZI 

sex sex ambele 
bărbătesc femeiesc sexuri 

1. 068 familii bulgăreşti cu . 4.526 4.199 8.725 
1.280 familii româneşti cu • 4.502 4.242 8.744 

. " 11 · f am. de Malo ruşi cu • 64 54 118 
4 fam. de Arnăliti cu • 29 21 50 

34 familii greceşti cu • • 104 134 238 -Total 2.397' familii cu • • 9.225 I 8.650 I 17.875 

Ca întindere de pământ posedau aceste 19 colonii 97.302 des. 
1.704 qu. Shash pământ arabil şi 4.902 deseatine, 878 qu. Shash. 
teren necultivabil. 

• 

Cea mai mare dintre aceste colonii era Volcăneşfii, întemeiată 
ca atare în 1Ş19, pe râul Cahul, cu 2.284 locuitori (dintre cari 1.623 
erau B1~lgari, 417 Români, 61 Maloruşi, 41 A.rnăuti şi 142 Greci). 
Poseda peste 11. 994 deseatine pământ de cultură. 

După Volcăneşti, cele mai populate colonii erau : 
Cişmea:Chioi, întemeiafă la 1819, la oarecare depărtare pe 

dreapta râului Cahul, având multe izvoare, de unde şi.=a luat şi numele ~ 
avea 1.410 locuitori cu 8.164 deseatine pământ cultivabil; 

Karagac1~ colonie întemeiată la 1819, pe stânga lacului Cahul, 
cu 1.381 locuitori şi 6.120 deseatine pământ cullivabil ; 

Slobozia sau Slobozia:mare, o veche localitate moldovenească 
la Prut, întemeiată colonie în 1819 cu 1.181 locuitori şi 7.637 des. 
pământ de cultură ; 

Curci, colonie din 1819, pe malul drept al lacului Ialpug, faţă 
în fată de Bolgrad, cu 1.074 loc. şi 6.090 des. pământ de cultură; 

I-!ag1":Abdula, colonie din 1819, pe râul Cahul, cu 1.005 loc. 
şi 6.402 deseatine pământ cultivabil ; 

Toate celelalte colonii aveau sub 1.000 locuitori şi anun1e : 
Salu nou, numit şi Jeni.:echioi, la coada lacului Ialpug cu 904 loc. ; 
lmpu/ila, pe n1alul drept al lacului Ialpug, cu 983 locuitori ; 

9.616 suflete, la 1882 10.179, iar în 1926 16.298, din cari Români 1.417, Bulgari 
10.855, Evrei 1.936, Ruşi 1.459 şt restul diferite nafionalilă.fi (Şt. Ciobanu: Oraşele
în monografia Basarabia, pag. 97) . 

• 
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Freeăfei; pe malul drept al lacului Ci!hul, cu 956 locuitori ; 
Etuliea, la vărsarea râului Cahul în lacul cu acelaş nume,, cu 

773- locuitori ; 
Colibaşi, pe Balaci, un râu vecin Prutului, cu c38 locuitori; 
Baria, pe malul drept al la-eului Ialpug, cu 696 locuitori; 
Giurgiu/eşti, p'e malul ~tiing al Prutului, cu 087 locuitori ; 
Caria/, la Dunăre, î,n fata Isaccei, cu 684 locuitori ; 
Anadolka, lângă orăşelul Reni, cu 680 locuitori ; 
Văleni, la· Prut, cu 578 locuitori; 
Br§nza, la Prut,, cu 449 loe,ui!ori ; 
Câşlifa, pe malul stâng al Prutului, cu 367 locuitori, 

III. Ţinutul ::Bugeacului de. jos avea 28 de coh:~nii (după infor"" 
mafiunile celor mai multi) cu 20.611 indivizi de ambele sexe. Aceştia 
constau din : 

INDIVIZI 

sex sex ambcle 
bfu'bătesc frmeiesc sexuri . 

'2.384 familii bulgăreşti cu ~ 10.409 9.788 2-0.197 
58 fam. de Nialoru~i cu • 206 208 414 

Total 2.442 familii cu • • 10.615 I 9.996 I 20.&11 
• 

Alfe naţionalităfi nu se întâlneau aici. 
G'a întindere aceste 28 <le colonii posedau 176.155 deseatine, 

277 qu. Shash. pământ de cultură şi 241 deseatine, 263 qu. Shash. 
p~mânt necultivabil. 

Cea mai mare din acest~ colonii era Pandaclia sau Fundacli, 
întemeiată la 1830 p.e valea Catlabugului ce se întinde la nord de 
lacul cu acelaş num'e, având 1.046 loc. cu 4.980 des. pământ de cuttură. 

ln acest pnut, în afară <le cea de mai sus, mai era nutnai o 
colonie~ ct:1 un număr de locuitori mai mare de 1.000 şi anume 
Şichir/1„Kiiai, întemeiată în 1819, pe n1alu1 stâng al lacului Caflabug, 
cu 1.042' locuitori şi 7.380 deseatine pământ ,cultivaoi1. 

Toate celdalte colonii aveau ufl număr de locuitori sub 1.000 
de suflete şi anume ; 

Dimifrieva, pe Valea Perjii, eu 97'0 loctiikiri ; 
SJaro,: Troian, numit de obicei de Bu1gari Miniceva, la capătul 

de sus al lacului KHai, cu 940 locuitori; · 
Hasan=-Bat.ir,, pe micul Catlabug, cu 919 locuitori; 
Celi=-Oglu, astăzi Sulugli, pe râul Taşlâe ce se varsă în 1acul 

Kitai, cu 911 locuitori ; 
Fântâna Zânelor, în va1ea J elîi=-chioi., pe drumul dela Akkerm.an 

la Ismail, cu 898 locuitori; 
Delşiler, pe yalea 1?ahtşal!a, cu 88~ locuitoi;:i; . 
Devlef„Agac1, pe raul A li.:A:ga, cu 877 locuitori ; 
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!ser/ia, pe râul Kurgiş:T(itai, cu 877 locuitori ; 
Ciumlechioi, pe micul Kurgiş, cu 870 locuitori ; 
leni..-chioi, pe stânga lacului Kitai, cu 856 locuitori ; 
Banova, pe marele Katlabug, cu 766 locuitori ; 
Burguci, pe valea Dracul, cu 765 locuitori ; 
Culevcea, pe râul Adgi:dere, cu 758 locuitori; 
Dulmen şi Ghiulumen, pe valea Hajduloi, · care dă spre râul 

Kurgiş, cu 714 locuitori ; 
Kod..-Kitai, pe râul Kurgiş..-Kitai, cu 712 locuitori ; 
Camcic, pe malul stâng al râului Sărata, cu 670 locuitori ; 
Kuparan, pe malul stâng al Kurghişului _mic, cu 666 locuitori ; 
Goli/a, pe malul drept al Katlabugului mic, cu 659 locuitori ; 
Salalâc=-Hadj1~ pe malul drept al micului Katlabug, cu 643 loc. ; 
Zadunaieva, pe părăiaşul Kurghiş.:-Kitai, cu 615 locuitori ;· 
Glavan, pe malul stâng al părăiaşului Ali:Aga, cu 606 loc. ; 
lvanova, pe râul Kurghiş, în fata trecerii văii Valea..-Perjii, 

cu 595 locuitori ; 
Tropoklo, pe dreapta vărsării râului Sărata în lacul Kunduk, 

cu 483 locuitori ; 
KaragaciuJ..-Nou, pe părăiaşul Mahal care curge în lacul sărat 

Şahan, cu 351 locuitori ; 
Novo..-Pocrovka, pe părăiaşul Jeni:Kioi, cu 306 locuitori ; 
_Eskipolos, pe dreapta lacului Kunduk, cu 207 locuitori. 

N. Ţinul Bugeacului de sus avea 20 colonii cu 21.869 suflete, 
de ambele sexe, repartizate astfel : 

I N •D IV IZ I • 

• \ 
·• • sex sex ambele 

bărbăJesc femeiesc sexuri -
2.298 familii bulgăreşti cu • 9.785 9.123 18.908 

291 familii româueşti cu • 1.075 1.008 2.083 
97 fam. de Maloruşi cu • 334 329 663 
31 fam. de Arnăuţi cu • 96 85 181 
5 familii greceşti cu . • 18 16 34 

To tal 2. 72 2 familii cu • • U.308 l 10.561 I 21.869 

TeritC'riul posedat de aceste 20 de colonii cuprindea 137.810 
deseatine 755 qu. Ssash [pământ cultivabil şi 306 7 deseatine 1823 
qu. Ss. necultivabil. 

Cea mai populată dintre acestea era Comraful, colonie înteme.=
iată la 1819 pe malul drept al râului Ialpug. Număra 4160 locuitori 
(între cari 3323 Bulgari, 607 Români, 33 Maloruşi, 164 Arnăuţi şi 
33 Greci) şi poseda 20.100 des. pământ de cultură. 

Cele mai populate colonii, imediat după Belgrad, erau : 

• 
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Kirsov, numită de bulg!}ri şi Başchiei, pe maiul drep,J al râului 
Ialpug, existând din anul 1830, cu 1668 loc. şi 8130 des. pământ 
de eultură; 

Cazak,clia, colonie exisf-ând dela 1819, întemeiată însă în 181'2 
pe valea Kara.: Tiirkmen şi Kara,,-Ciocrac, care dau în pără ul Lunga, 
având 1334 loc. cu 8702 des. 1eren arabil ; 

Congaz, colonie dela 1819, întemeiat însă în 1811 pe malul 
drept al Ialpugului, cu 1314 loc. şi 6540 des. ter@n de cu1fttră; 

Valea"'Peijii, colonie d\n 1819, pe valea cu acelaş nume, care 
dă către râul Rurgiş..-K.itai, cu 1310 loc. şi 7590 deseatine teren de 
culturi; 

Disginie, calotiie dela 1819, 'întemeia1ă la 1812, pe valea cu 
acelaş nume, cu 9120 des. pămâru cullivabil ; 

Tvardi/a, din 1830, îA parf~ superioară a vă1i Kurgiş..-Kifai, 
cu 1242 loc. şi 7208 des. teren de culfwră. ; 

Ciadâr.:Lunga, c_olonie din 1'819, pe râul Lunga, cu 1208 loc. 
şi 7680 des. pământ arabil ; 

Baurci, colonie din 1819, înfiinţată în 1812, pe valea Kara"' 
Tiirkmen, cu 1029 loc. şi 6420 des. teren culfivab~; 

In acest ţinut erau încă 11 colonii, cu populaţie sub 1 OOO loc. 
şi anume: 

Kirjuf~e, pe stânga yârâiaş~lui Lunguţa cu 995 1oc.; 
Tama1, pe dreap1a Lunguţei cu 970 loc. ; . 
Beş,,.aima, pe malul stâng al râ-µlui Ialpug cu 923 loc. ; 
Cîoc:=-maidan,· aşezat pe 0 vale, cu 703 loc. : 
Besgios sau I3eş=gos, pe râul Lunga:· cu 613 loc.; 
Avdarma, la începutul văii cu acelaş nun1e, care dă în albia 

râului Lunga, cu 593 loc. ; 
Haidar, pe râul Lunguta, cu 5.79 loc. ; . 
Kirief„Lunga, pe valea KirieJ, care d'ă în rau1 Lunga, cu 562 loc.; 
Feraponfievca, pe malul drepf al râului Lunguta, cu 536 lac. ; 
Başca/ia, pe valea cu ace1aş nume, care dă 1n Lungwta, cu 446 loc.; 
Dşp/Jai, pe valea Dşoliai, 'ît'l partea dreaptă a râului Lun-gţ1, cu 

398 loc. 

Având fqafe acesfe numere, afungem la încheierea că atunci se 
găseau în c:ele 83 colonii bulgăreşti ale Basarabiei : 

8031 familii bulgăreşti cu 69.525 de suflete de ambele sexe 
1825 familii româneş,ti „ 12.805 ,, ,, ,, ,, li 

193 familii de Mal0ruşi „ 1.440 ., ,, ,, ,, li 

154 familii de Arnă'uţi „ 1.328 ,, ,, ,, ,, ,, 
44 f amiHi gr~c~şf i „ 307 ,, ,, ,, ,, ,, 

Prin urn1are era UA Jota1 de 10.247 familii de colonişti cu 85.461 
indivizi de sex bărbătesc şi femeiesc. 
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Adăugând şi pământurile comunităţii bisericeşti, proprietatea ge: 
nerală a ţinutului aparţinând acestor colonii număra 598.693 desea: 
tine sau 118. 79 mile pătrate geografice, aşa că în aşezările bulgăreşti 
se găseau 719 locuitori pe fiecare milă pătrată, reparfizându-=-se, în 
medie, câte 13,57 deseatine fiecărui suflet bărbătesc, dintre care 11. 96 
deseatine erau numai pământ de cultură. 

In 1859, din totalul populaţiunii basarabene care era de 909.926 
loc. cu 3,155.532 deseatine de pământ, Bulgarii din Basarabia erau 
în ·număr de 57.000 loc. cu 30.670 deseatine teren, locuind în 46 de 
colonii l). 

După războiul Crimeii şi încheierea păcii din 1856, odată cu 
trecerea celor trei judeţe sudice basarabene la Moldova, Turcia căpătă 
şi regiunea deltei Dunărei, "sumpfige unbe,vohnbare". Rusia pierdea 
înfloritoarele orăşele de acolo, ca Kilia cu 7000 loc., Renii cu 7300 
loc., şi „ Tutschoff" cu cetatea Ismailului, cu o populaţiune de 26.300 loc. 

Numărul populaţiunii din această regiune retrocedată era de 
50-60.000 de Români, 50-55.000 Ruşi ,şi 15.000 Bulgari. Socotim 
că pentru aceste două neamuri din urmă cifrele frebuesc inversate, 
fiindcă populafiunea bulgară atingea numărul de 50-55.000, aşa după 
cum se constată şi din alte informafiuni coptimporane. Se mai găseau 
10-20.000 E\irei, Ţigani, Greci şi Arnăuţi. In total, sudul Basarabiei 
avea o populaţiune de 130-140.000 suflete, formând 1 / 6 din totalul 
populaţiunii provinciei întregi 2) . 

Asupra Dobrogei avem, în această vreme, următoarele informafiuni 
statistice .>-,la_ 1856 Constanta ne este înfăfisată cu o nonula iune,.Sţ nu 
frece de trei mu cte . suflete, din care 500 erau Greci, în e etnicindu.,,.se 
cu c~r.fy); Mangalia avea o popul'aţiune „composee exclusiven:iect 
ae "Bulgares Musulmans qui ne surpasse pas mille âmes'' ; Kavarna 
era locuită exclusiv _<k.5.illt.o:eşti,nLortogpcsi, . supuşi otomani şi de ~a lireci şi Ionieni, si Balcicul atingea cifra de aproape 400010c., 
dintre cari mai mult de 500 erau creştini 8). 

In 1857, Silistra avea 20.000 loc., Hârşova 4000, Babadagul 
10.000, Constanta 4000 şi Turtucaia 6.000 4). 

Fără indicarea nafionalităfilor, în preajma anului 1860,.Turtucaia 
avea 6.000 loc., Silisfra 20.000, Raşova 8.000, Babadagul 1 O.OOO 
şi Varna 16.000 6). • 

I) Derjavin: /. c., pg. 12. 
. 2) Grenzberichligung în Bessarabie11 în .Austria, Wochenschrift fiir Volks,. 

wirtschaft und Stalislik, \"'v'ien, VIII (1856) pg. 223. 
• 3_)· A. Papadopoulo,Vretos: La Bulgarie ancie,we el n10der11e so11s le rapporl 

gcograf1q11e, h1slorique, arheo/ogique, s/alistiqae el comerciale. Saint..-Petersbourg 1856, 
pg. 187, 190, 192, 197. 

4
) H. O. Ki1l111cyer : Mililăr„Geographie von Europa mii dea ·asialisch:russi„ 

şchen ~11d _:1siatlsch:afrikanisd1.-liirkischen L.ănder!.1· Stuttgart 185_!• pg. 279, 281. 
) W. Eder: Ha11db11cl1 der all,1;emcme11 Erdkunde. der Landerx und S1aate11,. 

kunde, Darmstadt 1860, pg. 806 . 
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Sudul Basarabiei ar fi avu! la 1856 cam 85.461 de colonişti 1), 
cifră pe, care o ·cunoaş-ten1 din amănunfita înfăfişare . a acesttl'l finul, 
făcută de I. Alfman şi expusă n1ai 'înainte. 

In 18()1, dui,,ă statistica. oficială rusească, Basarabia sudică avea 
43 sate sau colonii bulgare, care se despărteau în trei ocbluri admi.: 
nistrative; ocolul Bugeac;uluî.:d~sus cu 16 sale, ocolul Bugeacuf uj;, 
de;cjo& cu 19 sate şi ocoTul Ismailului cu 5 sate. In toate aceste sate 
se găsea o popu}afiune de 48.216 1o.c., din cari 24.883 erau bărba(i 
şi 23.333 femei 2). 

Cum vedem, populafiunea -era în scădere fa.fă de anii anJer-iori 
şi în special de l 850,, ceia ce ne arată că numărul locuitorUot bulgari 
se micşorase, datoruă probabil unei emigrări întâmplată la 1856, când 
situatiunea politică schimrrându.:-se, ei nu se vor H împăcat tocmai bine 
cu noul regim românesc. · 

Când la 1861, Nusred.-:Bey, căruia Poar-ta îi încredinfase s~rcina 
colonizării Tăta'.rilor din sudul Cz:imeii în Dobrogea şi Bulgaria, - p0,:' 
rund ca aceşti Tă,tari emigrafi să fie aşezaţi în cele mai. înstărite şi 
frumoase safe de Bulgari şi de alfi creştini şi ca acelora să• li se clă,,, 
dească d"e către populatiunea eres.tină case şi adăposturi de vite, precum 
şi să lî se dea ·cele mai bune ogoare fără nici o despăgubire - atunci 
Bulgarii în sp:ecial, rremai putâhd suporta sarcinile. din ce în ce mai 
grele ce apăsau pe 1:1metii lor şi momiţi de propaganda rusească ce 
activa în nlij1ocul lor, au început să emigreze iarăşi sprţ Rusia, pro.-: 
vocând un 11ou val de colonişti ce s'au aşezat în Crimeia, 

Numărul k>r se ridică la l O.OOO suflete. Cu cât plecau mai multi, 
cu atât cei rămaşi acasă erat:l hlai apăsafi, flind mai pu.fini şi trebuind 
.să facă fafă -muncilor impuse în favoarea Tatarilor noi sosiţi din Cri.: 
nleia. Aceste greutăţi se resfrângeau numai asupra Bulgarilor ododo'cşi, 
de oarece intervenfia austriacă scutise pe, Bulgarii catolici să fie supuşi 
la aceleaşi îndatoriri fată de Tătati ca şi cei dintâi 3). 

Cei l O.OOO Bulgari pornifi de acasă au fost ademeriifi âe făgă-=
,duelile consulului rus Paiko,v, ca să se aşeze în Crimeia„ ocupând 
locurile rămase goale prin pleoarea TătaTilor de acele spre Turda şi 
Dobrogea. Negăsind aproape n1mic îh· Crimeia din ceia ce li se fă,,, 
gădtiise, Bulgarii etnigrafi aic'i au cerut promisiune din partea stăpânirei 
furc~!:şfi să se reîhtoarcă înapoi în pafrie1 unde s'au şi reîntors cei mai 
multi, răr.nânând în Grin1eia cam vre.-:o 1000, ,Şi cam fof afâ·fia s'au 
aşezat îrr România, pe moşiile boereşJi 4). In acest drum de reîntoarcere 
nnilti dintr'înşii s'au aşezat în Dobrogea. 

1) Er1Jâtizu11gs:: Conversafiouslexik,011; Heraus~geben von einem Verein von 
Gelehrhm, Klinstler und Fachmănnern unter der Redal<tio,, von Dr. Fr. Steger, 
Leipzig und Meissen 1856. XI Bd. PZ· 402. 

2) Z. C. Arbure ~ l c., pg. H)9. 
3) F . Kannitz: DoJJau„B1:1IgarieJJ und der BalkaJJ, Leipzig 1875-1879, Bd. 

Ţ. pg. 41 ; Âllgemet'ne Zeiiu11g, anlil 1876 No. i1 şi 73, pg: 1054. 
1) Fr. Br-adasca: Die Slaven iJJ der Tiirkei în Pe!eţmann's Mi.ttheilungeri 

1869 pg. 448. 
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In locul acestor emigranti plecafî spr,e nordul Mării-=Negr~ Turcii 
au aş.ezat Îafari din Crilneia şi Cerchezi siliti să fug}i din Caucaz tn 
urma războaielor victorioas~ purtate de Ruşi în acele regiuni. Nusredn 
Bey, ridicai în ultimul timp la 1·angul de Paşă, a hoiărÎf ca numirile 
fopice rurale să fie schimbate cu numiri furceşti.In Iulie 1864, după 
sfa1istita oficialJ turceastă, numărul Cerchezilor sosifi era de 20.000 
(r0.000 suflete). Din totalul de 1.50-200.000 de Cercheji iduşi de 
Turci din Caucaz în Peninsula Balcanică1 1 O.Oe:10 au fost aşezaţi în 
Dobrogea, Şisfov; Nikopoli şi Rusciuc 1). C. Jirecek dă cifră de 
400.000 pentru Cerchezii sosiţi în Turcia europeană 2). 

Peters găseşte pe Cercheji în Băltăgeşt~ aşezati în 67 case, în 
Giulpun.ar (Fântâna rozelor) şi înfr'un sat, Subaschi, la sud de Raşova,. 
Ei .se mai af.lau · încă 1n Slava:ce.rchezească. Ârmuflia, Ortachi0i, 
Canlă-=Bugea0Catnber, Isaccea, Âccadân, Başchioi, Atmagea a). 

In 1865 ei se întâlneau la Constanta în cârduri mari, refugiati, 
muritori de foame .şi îmbrăcati în zdrente, veniţi aici ca să moară ca 
muştele. Trăiau în aşa mizerie, încât părintii îşi propuneau copiii spre 
vânzare străinilor ce treceau pe acolo~ . 

Tătarii sositi cam în .aceiaş vreme cu aceşti Cerchezi din Rusia, 
locuiau în centrul Dobrogei şi mai cu seamă îh Megidia, unde ei 
alingeau numărul de 20 . .000 ~). 

In această vreme de prefaceri etnografice cantlnue ale regiunii'or 
Basarabiei sudice şi Dobrogei în preajma anului 1863 - Dobrogea 
şi delta Dunărei, redată Turciei prin pacea din 1856, erau conduse de 
adminisfrafia centrală dela Tulcea. Intreagă această regiune se împărti,a 
în 3 livas sau prbVincii : Tulcea, Sulina şi Consfahfa; deasemehea 
ea se mai subîmp-ărtia în t 1 cazale, de care fineau cam 240 de sate, 
cu o populafiune- Jo1ală de 169.500 suflete, dintre care 12.000 erau 
Tătari, nestabiliţi încă definiJiv, ci locuind în satele Kabail, ale vechilor 
Tătari dobrogeni. Informaf iunea contemporană ni..,.i arată veniţi în anul 
1855, în num·ăr cam de 16.000; în anul 1860 şi 1861 emigratiunea 
luase proportli mari, atingând cifra de 60.00.0 persoane, aşa c.ă to.ralul 
lor se ridică cam la 82.000 de capete, provincia meritându..,.şi pe drept 
numele de Dobrogea iăfăeească. 

După Tă!ari elementul slav forma populatiunea predominantă,. 
ridicându.=-se cam la cifra de 45.000 de si:1flcle, r(>,prezentâ-nd cam 
jum~tatea celorlalte poe_ulapuni ; dih punct de vedere al limbii, ei se 
împărteau în Bulgari şi Ruşi, urmând după aceia Polonii; Ilirii (Sârbii?} 
era~ reprezentati numai înfr'un nl,,lmăr neînsemnat. După religiune, popu.,. 

1
) F. Kannilz: J)îe Tseberkesse11:Emigralio11 11ach der J)onau. J!istorisch~ăth.,. 

n'1gra~hisdw. Skiize i•~ Oescterreichische Rţvue Wien, II (1-804} pg. 191 şi ill (l8tl5) 
pg. 138i Ad. H, Dame[: lfa11dbuch der G;eogl'aphie, Leip.zig 1375, pg. 4'5. 

-, Das Ft1rsle11lum Bulgarie11, pg. 146, Wien. 
. 

6
3
) Al. P. Arbore : C'âteyca i11se11111ări asupra Cerchezilor, 6:.recilor ..,<if .4.ra.bifor 

m l)o rogea 1,:1 f>nal~Je ~Dobrog<:i (1922) III Jlg, 504--.%}6. 
i) C. I. l\carad1a 111 -~n. Dobrogei 1923 (IV) pa. l 1B -119, d t1p:Î Iuc.rar~a : 

Olympe A11douar<l : L ~orie11I el ses peupladcs. Pilfis 18b7. 
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latiunea slavă se putea împătfî în Bulgari, LiJ?.oveni şi Ruşi c~ formau 
majoritatea) apoi în Poloni, llir1, Mnemolaci, Subotnici şi Scopfi. Buk 
garii erau cei ma1 numeroşi diflfre celelalie nationalităfi) numărân4 
25.000 de suflete; Ruşii, Li~ovenii, MnemolacJi ele., formau restul 
populatiunii slave ; Polonii şi IlirJi atingeau cifra de. abia câteva sute. 

Moldoi,-Valahii se numărau la 12.000, iar restul populatiunii îl 
formau Grecii) Evreii, Germanii şi Armenii. 

~~~::Y,L . .Tul.ce.â- se găseau cartt 22~000 loc., grupafi în cartiere 
sau V • • • • ·.~ • • • ceste baze popula: 
liunea oraşului se p,utea înfăfişa în felul următor 1) : 

Na f ionalif ale 

Turci 
Tafari 
Bulgari 

Ruşi 

Armeni 
~1oldoveni 
Germani 
~ 

Evrei 
Peloni 
Âlfii 

Re1igiune 

Musulmani 

Numărul .de capete 

600 

" Grecoaebulgari (0dodocşi) 
f GrecO"'ruşi ~ortodocşi) 
j~pov~~i . l nen .,, aci 

Scopfi 
l Subotnici 
Armeni şi Catolici 
GrecoaeMo!,doveni Cortodocşi) 
Catolici şi' profestanfi 
Grec~neuniti (ortodocşi) 
Isra~Hti 

. Catolici 
de alte c;_onfesiuni 

500 
6QOO 
'2500 
25'00 
300 
200 
200 
200 

4QOO 
400 

150() 
1500 
200 

1400 

Alte informafiuni consulare din 186, arată că Dobrogea finea 
atunci, dtpă noul sisfe,m al vilaetelor, ae guvernatorul general din 
Rusci&c. Din cauza aşezării ei şi mai cu seamă daforif ă amestecului dife-= 
rifelor populaţiuni, printre care predomină clementul tătăresc, Dobrogea_ 
poale să fie considerată ca o pro\lincie aparte, având ~n caimaca!'l cu 
reşe<linfa la Tulcea, capitala întregului tinut dobrogean, de, C;;ţre afârnă 
mudirti de la Sulina, Constanta, Megidia şi Măcin. 

Ultima numărătoare a ~opulajiunii se făcuse din por11nca câr.:
muirii la începutul anului 1866. Deşi nu s.e publicase încă rezultat~le 
ei, consulaf'ul ausfria~. p.e baza inferrriafiunilor avute şi a n1aterlalului 
strâns prin ~iopriile"'i mijloace, era în stare să dea o s1atistieă a acestei 
provincii. 

Cifra p-opula~unii Dobrogei era 179.000 oameni„ din ca1i 54.800 
loc. băşJinaşl, - 5Ş.OOO Tătari şi Cerche~i veniti de curând în aceasf.ă 
provincie şi aşezap, ·Ia fară, 44.000 li,l'cuind în oraşele Tulcea, Constanţa, 

l) L , Viscovich : l.ur SJalislik d.er Dob1,udscha 1n Aust,rfa, Wochenşchrift 
fi.ir Volkswidschaft und Stafistik, Wieo 1863, ' XV. Jhg. pg. 698 ~i 716. · 
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Măcin şi Sulina, iar 22.000 în oraşul Megidia. lmpărtirea aproxima= 
:fivă - exceptându:se populafiunea străină ce nu era stabilă şi cei 
ânsărcinafi cu paza - a acestei populafiuni era următoarea : 

Locuitori Colonişti Tătari 
băştinaşi ş1 Cercheji. 

Oraşul Tulcea . . . . . . . . . . . 19.000 800 
Satele care aparfineau districtului Tulcea . 2.425 460 
Babadagul cu satele • . . . . • . . 21.615 6200 
Sulina cu satele . • . . . . . . . . 5.000 

· ·con-stalîfa- ŞI Megidia Cll satele . • . 14. 750 35.000 
16.750 
16.000 

• 

Mangalia cu satele . . . . . • . . • 2. 990 
Hârşova cu satele . . . . . • . . 9.375 
Măcin şi Isaccea cu satele . . . . . 19.465 
Mahmudia sau Beştepe . . . . 1.245 

Total 95.865 

1.900 
5.416 

82.926 ----178. 791 

Locuitorii băştinaşi (urspri.ingliche) se împărteau în Bulgari, Ruşi, 
Lipoveni, Poloni, Turci, Moldoveni, Germani, Greci, Evrei şi Ar: 
meni. Toate aceste nationalităti se găseau reprezentate în oraşul Tulcea, 
îp vreme ce în provincie, mai cu seamă în urma aşezării T atarilor 
şi Cerchezilor ce:au avut loc între 1858 şi 1866, elementul musulman 
era predominant. Cu privire Ja cei ce tineau de ritul creştin, colonia 
bulgărească era cea ;nai numeroasă şi însemnată ; după aceasta urmau 
Ruşii şi Moldoveni 1). 

Pentru anul 186 7, ştim din altă parte că populaţiunea Silistrei 
avea 10.000 locuitori 2). 

La 1870 se. afirma iarăşi că populafiunea Dobrogei era foarte 
-eterogenă „ei ies Bulgares sont loin d'y dominer" 8). 

In preajma anului 1877 se observă din nou oarecari variaţiuni 
în populaţia Dobrogei, provocate mai cu seamă de evenimentele poli: 
lice şi războinice ce aduceau nesiguranţă, jaf şi importante mişcări de 
populafiune. 

La 1875 Si!istra avea între 20-30.000 loc 4). In 1876 se gă: 
seau la Tulcea 600 de Germani. Bulgarii erau în plină mişcare, din 
nou spre Basarabia, de oarece se aflau atunci 100.000 îq Basarabia 
rusească, 50.000 în Basarabia românească şi 100.000 în diferite părti 
în România 0). 1 

1) Tullscha im 1867 (Consularbericht) în Austria, Wochenschrif! f. Volks.= 
-wirtschaft und Statistik, XIX (1867) Wien, pg. 1056. 

2
) Ann~Jes des Voyages, Paris 1867 t. I pg. 246. 

3
) Le G!obe (Journal geographique), Geneve 1870 pg, 124-125. 

~) A. A. Chammercr: flandbuch der neuesten Erdkunde dem Unterrichte 
.und def Freunde'!_ <jieser WissenschaH ge_widmet, !(empten _1875, pg. 333. 

. ) H. E. K,han :. The Bulgar1ans m Fraser s Magazine voi. XIV. London 
H376, pg. 537 -560. 
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Pentru Silisfra aflăm la 18.77 cifra de -S.000 loc l)~ iar o alt-ă 
informatiune din acelaş an ne dă numărul de 10,000 loc. 2), ceia ce 
fată de cifrele anilor anefrioi::i arată o descreştere de gopulatiune, 
provoca.tă de fuga ·în bună parfe a elementului bulgăFesc, fle pesie 
Dunăre„ în Ialomita, fie spre Basarabia, din cauza evenimentelor răz: 
boinice. Când aceste vremi haiburi s' au liniştit, atunci populaµunea a 
începuJ să .se reîntoarcă la vefre.,-de oarece în 1879 aflăm că Si=
listra se împărtea în T mahalale locuite de Turci, Bulgari, Români, 
Armeni, Greci, Spanioli şi 'Ţig.ani, cu un număr de 1390 de case, 
în care locuiau 2.915 fam1lii turceşti şi câteva tătăreşti,· 529 bulgărcş1i~ 
210 român~ti, 140 armeneşti, 115 greceşti, 65 evreeşfi şi 58 familii 
de Ţigani; aceştia din utmă se gă~eau în afara cetăµi, pe malul 
Dunărels în aproximativ 20 case 3). 

· Când la 1876 au î'ncepuf să se manifeste anumite mişcăd ale 
Bulgarilor penfru eliberarea lor de sub jugul turcesc, Cerchezii .<lin 
Dobrogea, în ura lor înverşunată împotriva Ruşilor a.u începui să se 
<ledea la o adevărată operă de jaf în ,această provincie. Satele de. 
Bulgari în deosebi au fosf deyasfaie fără milă, din care cauză ~opula-=
tiunea înspăimânfafă a părăsii sa!ele 1n massă, âŞa cum s'a înfâ·mplat 
cu locuitorii din Enichloi, Congaz etc., refugiindu=-se în Tulcea şi lă..
s~ndu..-şi foafă averea la -disq:etia jafuifodlor. Chiar populatia mai în.,. 
stărită din Tulcea a început să fugăi frecând în Ba?arabia, la Ismail, 
sau refugilndu.:se la Galafi, Brăila efc. şi chia~ la Viena. Atunci a 
fosf incendia1ă o bună par.fe din centrul oraşului Tulcea. 4

)/ 

Numărul Românilor din năHnfrw Dobrogei şi tle pe malul Du..
nărei era, 1a 18TT, de 80.000 suflete; Tăfarii veniti din Taurida erau 
100.000, la cari se mai adăugau Cerchezii, al căror număr 'nu :se 
precizează pentru această provincie 5). 

După ce lucrurile s· au pofolif şi Turcii au fosf înfrârtti, credem 
că o bună parfe din populathanea dobrogeană, refugiafă mai cu seamă 
pesfe celalf mal în Basarabia; va fi începui să se ageze din nou în 
safele dobrogene de unde plecase. Partea ndrdică â Dobrogei o găsim 
din nou populată cu Moldeven;~ la 1878, al căl'or număr se ridica 
la 33,00D, la cari se mai adăâgau şi câfeva mii de Ardeleni, locuind 
cu iofii în safe şi oraşe. 

In Tulcea erau 5000 ; de asemen ea se găseau în nurriăr mare 
în Măcin (1000), în Mahmudia, Isaccea- (Vadul lui Isac). In fru= 
mosul saf Greci erau 400-500 .• 2\proape neamesfe<:ati cu affe nea.: 
muri se mai găseati în satele: Saranus (Sarinasuf)~ CaraiBil, Sari-=-

1) Ad. G. J{loedea: fiandbach der physischen Geographie, Berlia 18c3-18cc, 
3 Bd. J. TII p. c 10. 

2) 1a ligne du Danube ia Rcvue militaire de l'eţranger,, Paris l8fc, Jaavier" 
J 11in pg. 32. 

3) F • .Kani!z: Donau, Bulgarien und der Balk-an, Leipiig 1882, B. III pg. 2c0. 
4-) B. Cotov": Cerchezii în Analele Dobcogei 1921 (Il) pg. 411-415. 
i>) F. Biancooi: Ethnographie el s/alistique· d~ la Turquie d'Europe ei de la 

Grece ttc., Paris 18cc, pg. 38, 
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ghiol (Lacul galben), Agighiol (Lacul amar), Calica, Sabangi, Că"' 
tăluiul, Na/bani, C~şla, Somova) Parchiş) Rachel) Luncaviţa. In re: 
giunea păduroasă .se întâlnesc la G€aferca (Ţufirca) şi Taiţa. In faţa 
Galatilor în Văcăteni) Garbi11a (Carpina) şi J1jila ; spre sud de Măcin 
în Turcoaia, Safu„nou şi Peceneaga. 

Probă că elementul române.se de pe malul Dunăr-ei, de la Ga"' 
lati şi până la vărsarea ei în mare1 este în cea rnai mare par.te din 
Basarabia, este faptul că unii din cei mai bătrâni locuitori păstrează 
încă amintirea locurilor de unde au venit în Dobr0gea. 

- 11 Tata 'neu îi din Basarabia, di _pila Ceamaşăn "1 hni spunea 
un bătrân de peste 70 de ani din satul Sarinasuf; - ,,Părintii ''nei 
di pi Tulcea sânt. In Tulcea au vinit din Rusâia'1 

- declara o fe": 
meie de 55 d~ ani, din Beibugeac ;- - ,,Pochi vineau din Basar~bia 
şâ Moldova. Sâ m'aibă duph1mi di pocbie nu sâ po.menia", - spunea 
un alt locuiter de 75 ani, din Beibugeac; - >, Tata 'neu a venit <lin 
Moldova, cu vaci; ii zâcia Hudrii Buga. Â vinit la Nălbantu ca 
burlac, şâ marna a vinit la Sahl-=Nou", ştia .să sţ>ună, de.spre părintii 
săi, un bătrân de 77 ani, tot din· Sarinasuf 1) , 

L9cuitorii roi:nâni din cqmuna Nalbant grovin <iin ,ş.atele ba.sa"' 
rabene Albo/a şi Musaitu şi s'au aşezat aici în primăvara anului 
] 830 2). I 

Arne.stecap cu mocanii, Moldovenii se găseau în rnarele sat 
Dăienii şi Fântâna Betbecwlui (Koiumbunar), Ia Jgrumai, Cemşiler, 
Araklar ş. a. 

Imprej1:.1rul Rasovei erau curat româneşti C:ochirlenii ş1 &tul 
roln~n (Olachioi). Ro~ânii se întind.eau .mai depart~. î~ Dobro;~ea, 
locu1nd la un loc, mai mult sau mai put1n, cu Tataru ş1 Bulgan1. 

Mocanii ardeleni, întrucât erau aşezati şi nu urnblau pribegind 
din loc în loc cu turmele lor, ocupau satele Văruş, Gârlif a şi Gro.a_pa 
Ciobanului. • 

Pe lângă rrruHe biserici şi o seamă de ,şcoli, Rornânii mai aveau 
două mănăstiri ; Cocoşul şi Niculifelul. 

Ca, să complectăm, după acelaş izvor, înfătişarea etnografică a 
Dobrogei la 1878, putem să adăugăm încă următoarele: Taiarii for-"'
mau majoritate:, rel~tivă a pQpulatiunii .de ţară .. ~arţe erau_ aşezqti de 
mult; un nutnar mai mare de 60.000, fiind 1zgon1t1 din Rusia la 1856, 
au venit în Dobrogea, unde se ocupau cu plugăria, creşt~rea vitE>lot 
şi făcând pe chirigii din lăuhtru1 fării spre malul Mării.iNegre. 

Osmanii se aflau în paşalâcul Tulcei în număr de 'abia 250Q. 
Cerchezii fuseseră aduşi în număr de' 20.000 
Germanii locuiau în patru sate: la Malcoci vre.,,..o 30 de f arnilii 

catolice din Germania de sud, la- Catal0i 20 familii, la Ciucur0va 

. 
1
) ÂL P. Arbore : De llorbă cu Jăranii dobrogenl in Ăn. Dobrogei IV ( 1923) 

pg. 324_-328. 
i) Pc. V. Ursăct~u: Monogr.afia parohiei Nalbenl, Tt,kea 1908, pg. 6. 
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30 familii amestecate cu Ron1âni, Ruşi şi T afari şi la F alkenhain 
(A.tmagea) ŞO familii, cu o biserică nouă şi preot din Rusia. 

Grecji nu erau plugari decât într'un singur sat, A.libeichioi, 
can1 30-40 · fan1ilii. Ceilalti erau negustori, cârciumari, cafegii în 
oraşe şi sate. 

Ruşij de toate cultele şi Bulgarii vor fi fost cam 22-23.000. 
Bulgarii se ocupau cu negoţul şi· plugăria, iar Ruşii în mare parfe 
cu pescuitul n1orunilor şi prepararea icrelor 1). 

Peste un an, la 1879, aflăr.n că Silistra avea 12 .000 locuitori 2) . 

Pentru stările din Basarabia românească, adică jud. Cahul, 
Belgrad şi Ismail, la 1878, găsin1 numărul de 150.000 loc. în părti 
aproape egale, Români şi Bulgari. Pe lâ!1lgă aceştia se n1ai găseau 
6000 Lipoveni (Ruşi), 6000 Evrei (Români) şi 300 protestanti, Ger-" 
mani şi Unguri 8). 

Nun1ărul populatiunii bulgăreşti după 1877 va creşte în Basa-= 
rabia nu prin alimentări cu populatiune ce vine de peste Dunăre, ci 
datorită naşterilor, aşa că se poate vedea din tabloul ce unnează că 
între 1869, când populaţiunea coloniilor bulgăreşti era de 64ţ344 SU-" 

flete şi 1897, când atinge cifra de 103.225 suflete,. această populaţiune 
aproape s'a îndoit. 

Tablou aproximativ de desfăşurarea coloniilor bulgare în Basarabia 
între 1801---189, 1). 

t8~ţ 1812 1819 1821 1829 1835 1837 1844 1847 1858 1859 1864 1867 1869 1897 

' I 

- 20.000 24.000 32.000 32.875 56.630 57.960 - - 35.882 57.000 - 60.000 64.344 

:<. 

' 
I• • ' I • 

1, 

' ' 

' I li 

' 
li ,, ' 

li 

1) Ziarul Timpul, BlLCureşti, anul III (1878) No. 193 din 2 Septembrie. 
2) Die Bevolkerung Bulgarie11s în Globus (Braunschweig) 1879, XXXVI 

pg. 256. 
3) E. Haan : Rtu11ă1liscfi„J3essarabien în Oeslerreichische Monatschrifl fi.ir den 

Orient, Wien 1878 pg. 48: 
1) DupJ Derjavin /. c., P.g. 13, 14, 15. 

L03.225 
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Tabloul populaţiunii Basarabiei în a.nul 1897 cu specificarea aparte 
a coloniştilor bulgari 1). 

Toialul Numărul total al populafiunii No. O/o al 
populafiunii de bulgare populafiunii 

ambele Sexe Bărbaţi I Femei I Total bulgare 

Basarabia I,9.35.412 52.806 50.419 t03.225 5.3.30/0 

Populatiunea B~sarabiei, orăşenească şi sătească, cu indicarea pop. 
bulgare din acesf puncf de vedere la 1897 t). 

Tefalul PepuJa„ Pepula,- ToJaJuJ Pppulafia PopuJafia I 
pop. ţiuneaoră.,. µunea să ... pop. bul~ară bulgară 

comune şrnească tească buJgăreş1i orăşăn. sătească 

Basarabia 1,9$5.412 29.3.332 1,642.080 103.225 11.571 91.654 
. 

• . La anul 1897 populaţiunea bulgărească, ·de 103.225. suflete~ se 
în1părtea după tinuturi în felul următor 1): 

Ţinutul e'hişinăului . . . . • 1.095 
Oraşul Chişinău . . . . . • . 925 

Ţinutul Akkerman . • • • 56.541 
Oraşul Akkern1an , . . 288 

Ţinutul Benderuluî . • l 4.833 
Oraşul Bender . . . . . 112 

Ţinutul Băltilor • . . . 3 l 
Oraşul Bălfi . . . . . . . t 

Ţinutul Ismailuluî . . ;# • 30.587 
Oraşul lsmail • . 936 
Oraşul Belgrad . . 8.478 
Oraşul Chilia . . . 87 
Oraşul Cahul . . . . . • 79 
Oraşul Reni , . . . . . 650 

Ţinutul Orheiului . . . . . . gs, 
Oraşul Orheiu . • . . • 5 

Ţinutul Soroca . . . . . 30 
Oraşul Soroca . . . 2 

Ţinutul Hofîn . • 10 
Oraş~l Hotin . . . . . 2 

Total . . 103.225 

l) De.rjavin, l. c., pg. 16-17. 
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Tabloul coloniilor bu1găreşfi din gubernia Basarabiei cu populatie 
curat bulgărească la 1910, după lucrarea citată a lui Derjavin 

pg. 26-2,. 

Q 
u 
o z 

Numele coloniei 

Ţinutul Akkc:rma1u1lui 

Numărul 
curţilor 

Numărul Deseatiode d,e 
sulletclor pământ 
de ambele l==~=i=====I 

Indivizibil propriu 
se·xe (personal) 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ivanovca.,.Bolgarskia . . . . 
Devlet„Agaci • • . . . . ;• 
Dirnif,rovca • . . . . . . . 
Dioimeni . . • . . . . • . 
Iserlia • . . . . . . . . . 
Iţuporani • . . . 
Novo..-Troian . . 
Satalâc..Hadja . . . . . • . 
C.iişia • , . . . 

300 
418 
548 
370 
416 
35,9 
530 
382 
807 
42T 
7G9 
155 
360 
21S 
350 
.550 
912 
872 
528 
340 
480 
380 
447 
347 
399 
502 

1892 
3052 
3.544 
2714 
2191 
2304 
3569 
2508 
,513-6 
3837 
4817 
1756 
244.4 
1375 
2278 
3ii05 
6404 
4973 
468:3 
31'17 
3044 
2405 
2801 
2047' 
25.69 
3123 

5932 
6420 
6661 
4261 
5160 
4714 
65~5 
5100 
:t-800 
4915 
8151 
'3875 
4840.40 
3282 
6748 
6214.oo 
9632 
7769 
5693 
3750 
6075.86 
6216.80 
7791 

I·' 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1? 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

. . . 
Cittmlecbioi • . • .,. . . 
Cubea . . . . . . . . . . 
Bolgaria . . . . 
Golita (Karamarin) . 

. . . . 
Cai racii a • • • • • • • • • 
Calâcevo . . . . . . 
Pandadia . . . . . . • 
Ta radia . . • . . • . . . 
Talar.,.Kopeeac . 
Culevcea . . . . . . . . . 
Camcic . . . . . . . . . 
Galao„Batâr . . . . . • . 
Glavan , . . • . . . . . . 
Delii Ier . . . . . . . . . 
Zaduoaevo . . • . . • • . 
l{:od ... Kilai . . . .• . . . 
Sdioglâ . . . . . 

Ţinutul Beniferului 

27 Comrat . . . . • . . . . 
28 Beşalma ·. . . • . . . . . 
29 Dezghioje . . . . . . . . . 
30 Kirsovo (Başcliioi) • . . . . 
31 Totnai •• , , • . . . .. 
32 Cioc,,Maidan (Carlâc) . . 
33 Batâr . . . . • . . . . . 
34 Cea<lâr ... Luoga . . . . • . . 
35 Avdorma , • • • . . . . . 
36 Baurci . .• . . . . . . . . 
37 Beş.,.Ghioz (Cupca) . . . . 
38 Valea.,.Petjii . . . . . . . 
39 Gaidar • . . . . . . . . . 
40 DioUai . . . . . . . . . . 
4 l Cazaiaclia . . . . . • . • 
42 I(iriet„Luoga . . . . . . . 
43 Kiriotoa (Koiien) . . • . . 
44 Tvardifa . . . . . . . . 

Jlnilkk DohrQi;d X, 1.'l2(). 

1271 
506 
590-
526 
Ş3Q 
340 

.... 302 
795 
363 
5'48 
378 
596 
323 
210 
cOO 
305 
600 
605 

8396 
2730 
3110 
3212 
2676 
2340 
1860 
4467 
H313 
2707 
1829 
3512 
t68i 
1051 
3782 
1768 
3259 
4269 

5988.oo 
6416.ilO 

20206 
6i 40.IJO 
9351.ao 
7846"40 
7458.00 
6768.oo 
156l.26 
7755.oo 
5838 
5408.80 
4807 
i'6f3..oo 
4412.uo 
3105 
8607.oo 
5196 
4'761.00 
7293.so 
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..: . Numărul Deseatinele de 
o Numărul sufletelor. pământ V 

Numele coloniei 
o curtilor de a1nbele propriu z sexe indivizibil (personal) 

Raii.:,nul 13olgrad . 

45 Anadol . . . . . . . 297 1446 - 3419 
46 Vam>Vc,, ' 150 980 3779 . . . • . . -
47 Bolboca 489 2608 - 5699 . . . . . . . . 
48 \! aisal . • . . . . . . 390 2365 - 7638 
49 Volcăne$ti . . . . . . 712 4525 - 11935 
50 Dcrmcnder . . . • . . . . 188 1183 - 4075 
51 . Dolchioi • • . . . • . . . 1078 2522(?) - 5381 
52 Enichioi . . . . . . . 300 1972 - 5540 
53 Imputita . . . . . . • . 150 1154 - 3770 
54 Cairaclia . . . . . . . . 153 1074 - 5104 
55 Caragaci . . . . . . . . 350 2220 - 6059 
56 C,:1n~az . . . . . . . . . 724 440(?) - 10091 
57 Curci • . . . . . . . . . 413 2601 - 6267 
58 Staro.,.Troian . . . . . . . 280 1626 - • 5400 
59 T.tb..1c 212 12T6 

I 

1654 . . . . . . -
60 Taşbunar . . . . . . . . 278 1650 - 7336 
t, 1 Fântâna zânelor (Crinicica) . 238 1549 - 4528 
62 Sichirlichitai • . . . . . . . 432 2932 - 8766 
ti3 Ciş1m:aua~ \ lJruifJ (Ciuşrulii) • 409 3351 - 7690 
64 Cişmcchioi • . . . . . . . 501 2990 - 8102 
()5 Etiulia . . . . . . • . . • 241 1396 - 3749 

}\.supra oraşelor din sudul Basarabiei, neamintite până acum, 
datele statistice din studiul d-=lui St. Ciobanu, publicat în n1onografia 
jubilară Basarabia (Chişinău 1926), ne arată unnătoarea situaţiune : 

Cbi/ia.:JV0uă avea la 1827, 3671 de locuitori, din care 1694 
erau Ro1nâni, iar la 1912 se găseau 1 7.200 locuitori. La 1808 avea 
478 g.:>spodari, din 393 Moldoveni, 58 Ruşi şi 2 7 Evrei supuşi Ruşi. 

Renii cuprindeau în 1827, 2.066 suflete, din cari Români erau 
66Q. Intre. 1787 -1791 Ruşii aduc şi aşează în Reni un num~r de 
Bulgari şi Găgăuti, cari, ca şi un nun1ăr de Greci refugiaţi aici în 
1821, n'au sch.in1bat înfăţişarea 1noldovenească a târguşorului. 

ln 1892 se găseau 6.946 suflete, iar azi (1926) se află 15.593 
Joc., din cari 6.467 Ron1âni, 3.953 Ruşi, 2.753 Evrei, 556 Greci, 
4Y9 Bulgari, < 12 Găgăuti şi 99 alte naţionalităţi. 
,_ L~va. pe 111alul Prutului, s' a înfiripat la începutul veacului al 
..t'-VII .• ·,-stăzi arc o p~ulaţiune de 3.442 de suflete, co1npusă din 
E\'rci, Greci ~i putini Ron1âni. 

CetateacAlbă avea la 1808 o populaţiune ,noldovenească, far-= 
111aiă d§1 334 ~ospodari, din cari 168 Moldoveni, 58 Ruşi, 18 Evrei 
~i 1() ârbi. 1._;ând la 1812, locuitorii Moldoveni din Şaba fug peste 
Pri1t, ino.:p Să se aşeze în 1nahalaua tnoldovencască a oraşului, Pă:: 
p11f0 i. fngari Rusi din cc în ce n1ai n1ulti. La 1 Iunie 1816, în ora$ 
s"' gă~,.au 4.112 locuitori, iar în 1827 această populatiune se ridică 

I 
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Ja 9. 7'50 de suflete, din cari Moldoveni rămăsese numai 1.032, î~ 
multindu..-se eleme11tul rusesc. 

ln 1854, Cetatea.:1Âlbă avea 21.164 ge. locuitoi:i, în 1859 ,_, 
22.162, iar în anul 1'912 ....... 38.621, din cari 1Yloldovenii se considerau 
numai 15°/o. 

Cahulul este creaţiunea lui Teedorov, fostul guvernator al Ba..
sarabie~ care în 1 &38. s' a hotărît să facă un oraş pe moşia sa, cunl=
părată de la ,principesa Cantacuzino; şi astfel din sătişorul Frumoâsa 
a, crescut $i s' a dezvoltat oraşul de astăzi. Când acest orăşel devine 
românesc după 1856, el a .fast cumpărat de către pr-0prretarul Oara: 
Vasile, familiei căruia aparjine şi astăzi. . 

!n 1890_ Cahu!ul avea o populatiune de 6.115 suflete, comp,usă 
din Români, Evrei, Greci, Bulgari şi Ruşi. Astăzi populaţiunea lui 
atinge 12 .OOO de suflete, din care 5000 dintre aceştia sunt Români. 

Ismai!ul număra la 1816, 6.79~ loeui'tori; în 1827 avea 9.012 
loc., din cari Românii a1ingeau cifra de 1.272 suflete. La 1892 în 
el se găseau 31.271 de su.flete, în 1912 - 34.000, tţ1r în 1925 
lşmailul are 38.309 de locuitori stabili dif'l cari Români, - 4.1 co 
de suflete. 

O mare parie din populaţiunea aşa zisă bulgărească din sudul 
Basarabiei este formată din G:ăgăufi, cari nu sunt Bulgar.i, ci resturile 
el'ligmatice încă ale unei populatiuni sau ale unor amestecuri de nea..,. 
n1uri vechi. Părerile învăţafilor diferă încă în legătură cu origina 
acestor resturi de 2opor 1J. 

ln regiunea Comrat ~i Ciadâr1unga, cu excepţia a două sate, 
din care unul este locuit de Bulgari şi akul de Maloruşi, toat~ cele: 
lalte sunt locuite de Găgăuti şi anume: Comrat, Be-şalma, Dizindja, 
Ciocmaidan, Chipciac;, Avdarma, Djaltai., Îomaî, Carlâc, Başchiei, 
Valea.-Perjii (aceste două sare din urmă au pe jutnătate şi populaţiune 
bulgară) ~ toate acestea sunt în districtul Comrat. !n regiunea · Ciadâr„ 
lunga sunt : Ciadârlunga, Kirietlunga Kopenl, Baurci, Hâiciar, Ca-=
zaiaclâ, Alexandrovca şi Dimitrievca. fn districtul Ismail saiele Congaz, 
Tabac, Enichioi, Caracurt1 Frecăţei, Bulboca, Cişmechioi, Curci, 
Volcăneşli şi Iutuluc sau Etulia sunt loc.uite exclusiv <le 6:ăgăufi; 
de asemenea ei, amestecaţi cu Bulgari, locuesc în B1,1lgaria, Belgrad, 
Caragaci, Taşbunar şi Traian, iar amestecaţi cu Ruşi şi Mol-doveni 
]a Lari:anca 2). 

Tot din vremea emigrării Găgăuţilor din Bulgaria răsăriteana 
spre Basarabia mai există un sat de Găgăuti şi îh judeţul Fă!.,, 
ciu, anume Tupilaţi, precum şi cele trei sate dobrogene: Beidaut, 

_1) Părerile cele mai curente asupra Găgăufilor lvam e:X'pus în _Arhiva D~ 
brogei (1916) 'I pg. 23-24. Să se vadîi ihcl St. Romansky; Carie ellmographique 
de J~ nouvelle Dobrodja ro.urpaine, pg . .20~25 şi ~- Iorga ,: 13uJJelin de f lnslilul 
Je lEurope sud,,.orie11iale, 1915, pg. 242 etc • 

.2) V. A. Mod1)<off ; GăgJu/ii di11 dislricluf Bt!nder în Revista etnografi.ci 
{rust:Şte) XLIV (1900) No. 1 pg. 7 apud. St. Romansky: Carie eJlmograpbique, 
pg. 20 nota 1. · 
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.A.ghighiol şi Eschibaba, locuite de o asemenea populaţiune, an1este.: 
cată cu Bulgari şi Români, ca în Agighiol din judeţul Tulcea. 

* ·'f- :(, 

O adevărată populaţiune mişcătoare în aceste finuturi basara.: 
bene şi dobrogene a fost aceia a ciobanilor. 

Bogăţia erburilor şi calitatea lor în Basarabia sudică şi în special 
în Bugeac ca şi în Dobrogea, desprimăvărarea tin1purie precum şi 
clima dulce din apropierea mării au făcut ca aceste regiuni să fie 
foarte cercetate de păstori. ln special sudul Dobrogei nu are decât 
„două anotimpuri: o vară foarte caldă şi uscată, dar temperată pe 
fărm de răcoarea mării şi o iarnă fără zăpezi şi fără îngheţ, dar cu 
ceaţă umedă şi rece, cu vânturi brusce şi schimbătoare, cu zgomo..
tele mării întărîtate şi livide. Pe la sfârşitul lui Februarie liniştea în..
cepe. ln Martie primăvara şi.=-a întins covoarele de erburi. De la 
sfârşitul lui Martie o repede ascensiune a termometrului face ca · într' o 
singură lună, vara caldă, deplină, să puie stăpânire pe toată coasta. 
Luna Mai transformă unele coifuri în raiuri, cum se văd numai la 
cinematograf" 1). 

După ocuparea Basarabiei de către Ruşi, reclama făcută de 
aceştia pentru a atrage şi coloniza populaţiunea pe pământurile întinse 
din sud au făcut ca mulţi ciobani cu oile să treacă într' acolo. 

Cu toate încercările şi publicafiunile ce se fac în Ardeal din 
partea guvernului austriac, în 1812, de -a nu se mai permite trecerea 
păstorilor în Basarabia sudică, de unde nu se mai întorceau; totuşi 
se constată de agentul austriac Manzoli, din Galaţi, că „s' au trecut 
deja n1ulte turme de oi şi cai din Ardeal în spre Basarabia şi că 
oierii cari le conduceau nu.=-1 ascultau de fel. Cu foaie aceste admo.: 
meri, turmele de oi curgeau într'una în spre pământul roditor al Ba.=
sarabiei, mai cu seamă supt conducerea unui antreprenor cu numele 
de F erig, aşa că la mijlocul lunii Septembrie 1812 se găseau deja 
vre=o 40 de turme acolo cu un contingent de 1500" oi şi mulţi cai. 
Acest număr era mereu în creştere şi, cu toate că nu prea avem 
detalii speciale despre viaţa păstorilor din Basarabia, vedem că gu..
vernul Ardealului urmări şi mai departe această chestiune, care inte..
resa deaproape economia nafională a Ardealului, care perdu mult în 
urma acestei emigraţiuni de oameni şi animale, obvenită aşa pe necr 
aşteptate. Am însă impresiunea că emigranţii nu şi.=-au găsit rostul şi 
folosul nădăjduit în provincia puţin cunoscută de ei, de oarece 
guvernul rus - la intervenţia curţii din Viena - dădu voie ca oile 
să se întoarcă în Ardeal; până la 12 Iunie 1815 nu s'au mânat mai 
mult de 50.000 de oi îndărăt în Ardeal şi stăpânii vitelor aşteptau 
numai la permisul privitor la scoaterea cailor din ţară, căci primul 

1) G.n Vâsla : Coasta de argint în Buletinul soc. geografice 1925 (XLIV), 
pg. 67-68. 
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permis se referise şi la mânarea vitelor mari şi cornute. Unii dintre 
oie.ri nu puteau însă aştepta ieşirea permisului şi se întorceau pe 
furiş ~ cu mari pagub.e ......- pe I a ., \l ad ul 1 ui Isac", trecând Prutul 
cu caii înof" 1). 

ln Bas;irabia veniau în franshumanfă în special păstorii din 
munfii Gurg~iului, mai ales din F?ncel, numifi în săcuime „Bârsani". 
A.ceştia 1receau pe la Tulgheş şi Prisăcani şi se îndreptau spre 
Piatra, Roman, Va.slui şi Huşi, pe unde iernau. ,,De multe ori hu 
se opdau ,aici sere iernare, ci treceau Prutul pe la Leova şi coborau 
p,ână în jurul „Boligradului". Ba se şiie că în anii tare secetoşi tre~ 
c:eau chiar şi în Letea. În cazul acesta nu se mai rG:înforceau pe 
ace1aş drum, ci·veneau pe la Focşani, Oituz, pe 011 în sus şi Mtlnfii 
Gurghit,iJui" ~'}. 

Unii din aceşti păstori ..s'au aşezai definitiv în Basarabia, unde 
în zilele noastre „prin aceste safe mai locuesc şi peste 100 de familii 
de mocani, cari se ocupă aci CQ creşterea vitelor' 8) , 

Atn arătat altădată pe larg t~a însemnat Dobr9gea pentru adă=
postul păstorilor ardeleni ş{ a celor din :vechea fară, cari căutau adăpost 
şi păşunat aic;i şi cum, dakiri1ă acestei transhumal'lfe, s' a înregistrat o 
m_işcare de populaţiune dinspre apusul finuturilor româneştî spre Do;cr 
brogea şi viceversa, eare a dat o puternică alimentare populafiunii 
băştinaşe româneşti doorogene, prin aşeiăr:ile stabile ce s'au creiat aici 4). 

Cu toate piedicile ce li se puneau din partea stăpânirii austriace, 
.Ardelenii au trecui mai d~arte în Do.brogea, căci după raportul vice 
consulului aus1r-iat de la Galafi, la începutul anu1ui 18'18 „Ardelenii 
îşi trecură pe la Brăila şi Hârşova peste 10,000 de oi şi 1500 de cai 
în 60 de turme, peste Dunăre, p~pe,sind şi stabil'indu~se în comunele 
Babadag. Ederles, Cons1anfa şi Hârşo~a" iS), Plăfiau câte 4 parale de 
oaie la Brăila, iar dincolo de Măcin câte aHe 2 parale.. Plăteau şi 
Turcilor în localitatea unde se opriau, iar când erat:1 declar~ti supuşi 
turci 11a~eau să dea nt:1mai un bir de 12 piasfti pe an ; aşa că eco.,. 
nomii de vite erau atât de mulfumiţi, întâi au declarat pe fată că 
stau mai vârtos în1re Turci, decât în Basarabia, unde au suferit mu!Je 
supărări de la Ruşi" 6). 

Cu toate aGe~te declarafiuni de simpa1,ie fafă de Turci! aceasţa 
nu i..-a împiedicat pe Mocanii din Dobrogea ca, atunci când pe la 
1860 Reşid.::-Paşa le.::-a ceru! să· se facă raiale sau supuşi turci în 
Dobrogeq, ori s.ă Qlece, o mare p,arte dîmr'în.şu au şi 1recuf cu turmele 

1) A. Veress: Păslotilul Ardelenilor ia .Mo1dol!a şi Ţara.-Românească, An. 
Academiei româl\e, mem. sectiei istorice, tom. VIl. Bucureşti 192T, pg. '1'.6-rr. 

Z) Nicelae Dragemir : Din lreculu/ oi{tilor mătgineni la Sălişte şi comunele 
din ;ur în L1>1crările ins!. de geografie al Universitlipi din Cluj, I I (1924-1925) .._ 
pg, 248. 

" 3) Z. C. Arbure: /. c., pg. 10T. 
4) A.I. P. .Arbore : O ihcercare de r,econslruire a lrecufuJui ~emânilor in 

Dobrog;e.a în .AJ:Jalde Dobrogei III No. 2 şi ~as aparte pg. 29-40. 
5) A.. Veress : /. c., pg. rr. 
6) Ibidem. 
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lor în Basarabia, lucru dovedit prin aceia că, prin 1878-79, Mocanii 
nu n1ai aveau în Dobrogea decât vre.=o ·80-90 mii de oi 1

). Când 
însă Dobrogea a fost dată Românilor la 1878 şi ni s' a luat sudul Ba: 

· sarabiei, din nou, atunci ciobanii se întorc înapoi de unde plecaseră 
aşezându..-se mare parte în Dobrogea. ,,Când ne..-au luai Ruşii Basa: 
rabia, noi am trecut Dunărea aici în Dobrogea. Se întindeau cârdurile 
de oi dela Reni, ca poştile. Toate · drumurile erau n un1ai un behăit 
şi convoiuri cu bejenie. Dobrogea era pustie şi sălbatecă" 2). 

Ciobanii ardeleni mai cu seamă, după ce treceau ori pe unde 
Dunărea în Dobrogea, se resfirau în toate părtile : unii o apucau spre 
Tulcea, alfii spre Constanţa sau Mangalia, sau în spre regiunea cea 
mai preferată pentru iernare, care era cea din jurul „Pazargicului" 
(Bazargic), - Valea Batavei, - Balcicului, ,,Sumenei" (Şumlei) şi 
chiar Varnei, unde ajungeau numai târziu, pe la Crăciun 8). lndrcp.:: 
tându='Se către Varna, apucau drun1ul Lomului, apoi mergeau pe la 
Răzgrad, ,,Enipăzar" şi înaintau spre Şumen. Cei cari n1ergeau spre 
Bazargic şi treceau Dunărea pe la Rusciuc sau Silistra, făceau un 
drum n1ai lung, anume cunoscut de toti ·ciobanii. 

Ei treceau pe lângă unele localifăfi ca Turtucaia şi Popina, 
aproape curai ro1nâneşli. In tot drumul până spre Bazargic sau 
Şun1la, unii din ei rămâneau prin satele întâlnite în cale. Amintirile 
orale ale ciobanilor ardeleni ce:au pribegit odinioară pe aici, acum 
bătrâni în satele ardelene, arată că în apropierea Bazargicului ei „ ră-2' 
mâneau prin satele n1ai apropiate prin : Ghelengic, Cabasacal, lzibei, 
„Hoşcadan" (Hoscodan1), Başbunar, Suiugiuc, Ciacârcea efc. ; altii 
înaintau n1ai spre răsărit şi n1iază,:'noapte.,,.răsărit pe la : ,,Ianalâc '' 
(Hanlâc), ,,Satul cu pădurea lui Oprean (Toicuiusu), - unde şi=a 
belit oile un oarecare Oprean, - Gurdumanu" (Curdoman), ,,Satu 
fără apă" (Cuiuchioi), ,,Satul cu gardurile" (Carlibechioi), ,,Satu lui 
Ghibulet" (Cara.::Omer), ,....... unde şi..-a belit oile un oarecare Ghibu - , 
apoi pe la „Saiu cu paele" (Gerzalar) ~J au dat paie la oi -, 
Ciair.::Carn1an, ,, Vărzările" (Caralia şi Durbalia), Cian1urlia de lângă 
Vărzării ş. a. ; în fine altii înaintau către mare pe la Sususchioi, 
„Satul popii" (Ciairlighiol) - a fost un preot creştin în el - , ,, Cele 
trei sate împreunate" (Duvaniuvasâ), Tokceilar, ,,Tekia" (Teke), Ecrene, 
care nu avea decât 2-3 case, Balcic, unde mergeau după sare şi 
1nălaiu" 4 ). 

Pribegia populaţiunii ron1âneşti din Ardeal, n1ai cu sean1ă spre 
Dobrogea, trebuie să fi fost considerabilă Şi-"'o cunoaşten1 în parte din 
ceia ce..-am spus altă dată privifor la ea. Puten1 âdăuga că, pentru 
protecţiunea lor se înfuntase două vice:consulate, la Hârşova şi Ri.1s..
ciuc ; la Hârşova se afla şi „Srăroslia mocanilor". 

lnsen111ările conte111porane, din 1845, arată că o n1are parte dintre 

1) St. Meteş : Păsl.Jrii ardeleni in Principalele ron1â11e, }~.rad 1925, pg. 149. 
2) Ibidem. 
S) N. Dragomir: /. c., pg. 236. 
!) N. Dragomir: J. c., pg. 239. 
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ciobanii ardeleni nu se mai întorceau acasă, ci răn1âneau în Dobrogea, 
ca stabili, din tare cauză erau în1pinşi la plata dărilor. Pe lângă 
aceasta numărul oerilor 111igratori era încă destul de n1are, după cum 
se constată dintr'o statistică publicată de curând 1). După aceasta, Mo ... 
canii ardeleni din ţinuturile Braşov, Făgăraş, Sibiiu, Mercurea, Mediaşi, 
Cohalm, Bretc, Hunedoara, T rei..-Scaune, Alba-=-Iulia, Orăştie, Sebeş, 
- invadase Dobrogea la 1845, umblând cu turmele lor în districtele 
Hârşova, Babadag, Mangalia, Tulcea, Si!isfra, Măcin, Constanţa, 
Isaccea, Balcic, Bazargic, Varna cu un numâr formidabil de oi şi 
mai putin cai şi vite cornute. · 

În Basarabia se găseau de asen1enea păstori ardeleni, unii din 
ei ajungând cu turmele lor până în Crimeia şi Caucaz 2). 

In regiunea Mangalia, Constanta, I-Iârşova şi Ostrov au cutrierat 
odinioară şi păstori bulgari cu turn1ele lor, venili mai cu seamă din 
regiunea Cotei. Până la războiul 9in 1877 -1878, toată această re-=
giune era presărată cu câşle, tinute de Bulgarii din Cotei din satele 
apropiate Gradelz, Jeravna, Medven etc. Aceste câşle numărau 2ână 
ia 3-4000 de oi fieGare, mai multe sute de caj, vite cornute etc. Bul..
garii de la asemenea, instalaţiuni păstoreşti îşi petreceau viata aici, 
constituind· o populaţiune aproape stabilă, grupaţi într'un fel de coo.: 
perative de 30-40 men1bri; ei se întorceau ·rar in Bulgaria, pe lângă 
fan1iliile lor, pe care nu le puteau aduce în Dobrogea din cauza Ta: 
tarilor şi Turcilor 3). Din aceşti păstori s'au populat apoi cu popula= 
tiune bulgărească unele safe ca Kopucci, Tuzla, Techirghiol, Anado~ 
chioi, apoi unele din regiunea Megidia, 1-Iârşova şi Ostrov şi chiar o 
parfe din oraşul Constanta - , când vi<1fa păstorească a început să 
decadă 4). 

In 43 de sate din această regiune se găseau câşle bulgăreşti. 

* 
După publicarea n1anifestelor în1părăteşti ale lui Alexandru I 

din 1813 şi 1814 şi răspândirea lor în toate ţinuturile unde locuia 
ele1nent gern1an, s'a început un curent de emigrare în aceste ţinuturi 
ale Basarabiei sudice. Cea mai mare parte dintre noii colonişti ger.: 
n1ani, au venit din provinciile polono:prusiace, unde se aşezase încă 
din 1803 o mare n1ulfin1e de colonişti proveniţi din diferite părţi ale 
Rusiei şi ale Suabiei, cei dinfăi siliţi de în1prejurările războinice şi de 

1) G. Vâslan: Jvlocanii în Dobrogea la 1845 în Graiul românesc 1928 (II) 
pg. 41-46. Cf. I. Georgescu : 15 a11i de lransun1a11fă in Ţările române ( 1782-
1797) în A..n. Dobrogei (V-VI) (1924-1925) pg. 41-42. 

2) Gazela Transilvaniei anii 1881 Iulie 11 şi 12, - 1882 Iulie 25, - 1884 
~Iaiu 20. 

3) I. Ev. Gheşov: Obcari/11 0/11 Kot!ensko i 11/varilu olu Tarnovsko, în Perio.,
dicesko Spisanie XXXII-XXXIII (1890) 310-326 (pg. 311-312). 

4) St. Romansky : Le caraclere etlmique de la Dobroudja în La Dobroudja. 
Sofia, 1918. pg. 178-179. Ziarul Far11I Cons/an/ei (II) No. 36-37 din 18 şi 25 
Ianuarie 1881, d5 ciha Bulgarilor din acel jude! la 8429 suflete, făcând menfiune şi 
de câşlele bulgăreşti din această regi~me. 
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sărăcie, iar cei din Suabia cercând să scape de urmările intoleranţei 
religioase şi căutând să aibă o cât mai mare şi mai liberală îngăduială 
în această privinţă. Negăsindu-=şi nici aici liniştea şi mijloacele nece-= 
sare pentru o viaţă ticnită şi productivă din cauza grelelor condifiuni 
de muncă ce li se impuneau din partea marilor proprietari poloni, au 
primit cu cea mai mare bucurie ca să se. aşeze în Basarabia. 

Aceşti colonişti se împart în Germani de nord şi de sud. Cei 
dintăi sunt originart din Prusia, Meclenburg şi sunt cunoscuţi sub 
numele de „Kaschuben" . Germanii din sud se trag din Wurtemberg, 
Baden, Bavaria, din regiunea Rinului, Hessa, Saxonia şi-=s cunos=
cuţi în genere ca „Schwaben". - Un mare număr din coloniştii 
germani din Basarabia au venit aici de dincolo de Nistru, din gu: 
vernământul Chersonului 1). 

In anii 1813 şi 1814 se înfiinfară cele dintăi trei colonii ger.=
mane în Basarabia : Tarufino şi Borodino cu colonişti de confesiune 
evangelică şi Krasna cu populaţiune catolică. Erau atunci 1.143 fa,.. 
milii germane ce s'au aşezat dealungul apelor Cogâlnic, Ceaga şi 
Sărata. Tot din aceştia s'au întemeiat şi coloniile .Kulm, Maloiaro.r 
slavă/, Crasnoie, Leipzig, Cleaşfifa şi Katzbach. ln 1816 s' au în-=' 
fiinf at următoarele colonii : Fere;:Champenoise, Brienne, Paris şi 
Arcis. In 1917 colonia Teplitz, cu 96 familii venite din Germania, 
iar mal apoi sub domnia lui Nieulae I în anul 1833, au sosit din 
Wiirtenberg colonişti noi, cari au creiat colonia Gradentha/, iar la 
1834 colnia Lichtentha/. La 1836 a luat fiinfă colonia Dennevitz, la 
1839 colonia Plafz -şi la 1842 colonia Hofnungsthal. După aceia s'au 
mai înfiripat satele nemţeşti : Sărata, Rosenfeld, Mariafe/d, 0/endorf, 
Sophienthal şi Sabolota 2

). 

Se poate aminti ca ceva curios, că şase din aceste aşezări au 
rămas fără nume şi apoi, când li s'au dat numiri după unele din 
cele vechi, li s' a adă'ugat la urmă şi un număr de ordine ; fiindcă 
pronunfarea unor asemenea n urniri era prea grea, le.=-a rămas la unele 
din ele numai numărul de ordine, aşa că astăzi în loc de Ferecham-=' 
penoise No. 11, se ziee numai 11, înfelegându.=-se prin această cifră 
numele satului mai sus amintit. 

După trecere de vre.=-o 50 de ani, această populaţiune s' a în-=' 
n1ulfit în aşa măsură, că s'a simfit nevoia unor nouă aşezări. Aceste 
fundafiuni nouă s'au ridicat pe pământuri cumpărate_, sau care au fost 
luare în arendă pe un interval de timp, rămânând după aceia locui,.. 
torilor ca proprietate deplină. Astfel, după 1860 s' au ridicat satele 
Eigenheim, Posffal, Mannsburg, din apropierea· oraşului Cetatea 
Albă. 

Intre 1824=-·-1828, pe când Basarabia era administrată de co: 
mitele W oronzoff, comitele Palavacini a provocat emigrarea unor 

1) Dr. Karl Stumpp; Die deulschen J(.oJonien im Scl/\varzenmeergebiel, 
StLIHgarl 1922, pg. 32-33. 

2) Z. C. Arbure: /. c., pg. 103; I. Nistor: Istoria Basarabiei, pg .. 295. 
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Francezi elvefieni din cantonul Lausanne, de confesiune reformată. ce 
s'au aşezat la Şaba şi Şabalata lângă Akkerman. 

La 1861 populafiunea germană din Basarabia se compunea din 
24.159 locuitori de ambe sexe, şi anume 12.294 bărbafi şi 11.865 
femei, cari locuiau în 24 sate sau colonii, în trei ocoluri : întâiul ocol 
cu 1 O sate, al doilea cu 11 sate şi al treilea cu 3 sate. 

Următorul tablou ne arată creşterea pe ani a coloniilor nem.::
feşti din Basarabia, cu numărul de curfi (Chutora) 1) : 

1770 1801 1831 1861 
până la 1800 până la 1830 până la 1860 până la 1890 

20 11 38 

Necunoscute • Total general 
12 111. 

După confesiune, Ciermanii din Basarabia erau 

Ev angelici Catolici In anul 1911 

• 1n 

1891 
până la 1914 

30 

1897: 

1897 
57.931 4914 62.845 60.206 

Din cauza condiţiunilor în care se făcuse colonizările în sudul 
Rusiei prin Legea din 19 Martie 1764, pământul neputându:se vinde, 
amaneta, sau împărfi, el rămânând prin moştenire copilului celui mai 
mic, iar în cazul când lipseau moştenitori bărbafi, devenia proprieta,.. 
tea celui dintâiu bărbat ce intra în acea familie prin căsătorie, - cât 
şi din cauza anilor de secetă abătufi de..-a rândul asupra ţinuturilor 
din sudul Rusiei şi Basarabiei, a ciumei din 1837, precum şi dato: 
rită evenimentelor provocate de războiul Crimeii din 1856, ca şi des.=
fiinfarea tuturor privilegiilor sub care trăiseră aceşti colonişti până 
acum prin legea din 1871, după care dată au început să se recru: 
teze cei dintăi soldafi şi din rândurile coloniştilor germani, - situa: 
tiune înăsprită încă prin legea din 1890 ce interzicea tuturor străinilor 
nu numai să cumpere pământ şi proprietăfi, dar chiar să are şi să 
samene pe pământ rusesc, fiind oprifi de a;şi construi biserici şi 
împunându:li:se (1891) limba rusească ca obligatorie şi în şcoală, -
s' au format curente de emigraţiune în sânul populaţiunii germane din 
sudul Rusiei şi mai cu seamă din Basarabia de jos, unde se găseau 
înfloritoare colonii germane, unii locuitori ducându:se în ,Statele Unite 
şi Canada, alţii în Dacota şi Curlanda, iar unii s'au îndreptat, aşe: 
zându..,.se, în Dobrogea. 

lncepând de la 1840 o samă de colonişti germani din Rusia 
şi sudul Basarabiei, după rătăciri pe la Botoşani, Baia, Vaslui, 
Ploeşti şi Borduşani, la 12 km. nord de Feteşti, au început să se 
aşeze în Dobrogea în trei perioade, în timp de 50 de ani, adică între 
1840 şi 1891. 

Din întăia perioadă ( 1840-1856) avem coloniile Dobrogene : 
Tulcea, Malcoci, Atmagea, Cataloi şi Ciucurova în partea de nord 

1) Karl Slumpp : Die deulschen l(olo11ie11 im Schwarzenmeergeeiel, pg. 33 . 

• 

• 
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a acestui tinuf. - Din a doua perroadă (1873-1883) sun't: Cogelac. 
Tariverdet Făclia, Caramuraf, Colilia, Constânfa şi Cogealia. Colo: 
nişfii vin aici din colonnie b;asarabene: Mannsburg: Kulm, Katzbach„ 
Berezina,, Altea-Elf, Klosfitz, Leipzig, Neu"" Arcis, T qrutino, Borodino, 
Paris, Crasna, precum şi clin Mannheim gubernia Chersonului. 

In sf:ârşif, din. ~ !reia perioadă (1890-1891), s'au format colo,,. 
niile compacte Cobadin şi Sarighiol1 precum s 'au stabilit şi aşezări 
răzlete la Mangalia, Caradcula, Osmantea, Osmanfacâ şi Viile noi, 
Ia Constanţa. Toti aeeştia provin din coloniile basarabene Tarutino 
şi Minciuna, unii chiar din Caucaz 1 ). 

Ei se rnai găseau însemnaţi încă pe harfa lui L. Colescut după 
recensământul populatiei din Ianuatie 1913 în : Seirnenii:marl (268), 
Canara.(562), Anadolchiol (242) Hasi:Duluc (129), Techir.,-ghiol (61), 
.~lacap (120), Osmancea (62), Taflageac (33) şi Docuz:Aci (194), 
precum şi în Cernavoda, Tuzla, Bazargic {1370), Ciobancuius (50), 
Gepanchioi (60).2

). "" * .y. 

Gurile Dunărei aLt fost un punct de atracfle. pentru pescariL 
ucrainieni, ce trăiau din pescuit. Deasemenea Cazacii ucrainieni cu-= 
noşteau de mult catea spre albia dunăreană şi este explieqbil de ce 
afund când o pa.rte din ace.şti Cazaci, fiind izgoniti de către Tekeliem, 
un han f.ăfaresc, din lagărele lor numit.e sici, în anul 1775, ei s'au 
îndreptat spre gurile Dunării1 ca la ei acasăt ducând un traiu liber 
Cq pescari şi agricultori. De aici s'a înrân1plat o emigrare a lor spre 
Basarabia în vremea lui Alexanaru I, la 1807, când aşezându:se 
acolo au format două polcuri căzăceşti : pol cui Bugeacului şi polcul 
Dunărei. Unii din ei rămânând în Basarabia s'au statornicit în Bu.,,. 
geac, forn1ând acolo coloniile sau sfanitile mi1ifare din judetul Cetătii: 
.Z\lbe: Aema11gil, Staro.:C'o.zare şi Volonfirofca. I=>enfru s~rviciile 
aduse RuşHor în războiul ruso..,furc din 1828- 18291 aceşti Cazaci 
au fost răsplătifi prin danii de pământuri şi prin alte dărnicii de 
fof felul. · 

Pe lângă ei ş' au rnai aşezat şi alti Ruşi în Bugeac, înfe_meind 
satele: Nicolaevska, Constant inovca, G:ercbeşfi, Marin0vca, Mihai„ 
lovea; Uspensc.aia, Carnolevca, Stapanovca ş. a. 

Atât· din Basarabia cât mai cu seamă direct din Rusia s' au· 
produs mişcări de populatiune lipovenească. şi mafo,,.rusă sau ruteapă· 
către Dobrogea, unde se găseşte astăzi o apreciabilă populatiune de 
acest fel 1 locuind în oraşele de pe 'lângă gurile Dunărei şi mai cu
searnă în unele sate din delta Dunărei de pe malurile mârelui fluviu, 
cât şi din regiunea marilor lacuri şi lagune dobrogene z). 

1) 1. &olgescu: Coloniile germane din Dobrogea în Analde Dobrogei v1I 
(1926), pg. 17 - 58. 

2) AL P . .Arbore : Coloniile ger:111ane djn Basarabia şi din Dobrogea ; câlevtJ 
prec,~'18...în Analele Dobtogei II (1921)1 pg. 471-483. 

W Despre felul cum s'a aşezat această p.opulaji.une în Dobrogea ne"°am ocupat 
<1mănunfj1 în studiul nos~u: Aşezările Lipovenilor şi Ruşilor, publicai 1n Arhiva 
Dobro~,, vol. III (1920), pg. 1-23. 

www~ziuaconstanta .ro 
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Aco1o unde este tnai mu{t ctecât evident ce rol mare au avut 
mişcările de peipulafiune din v-eacul al XIX rnai cu seamă, asupra 
caracterului etnic al celor două provincii despre eare ne ocupăm în 
acest studiu şi în special asupra Dobrogei, este în CE:ia ce priveşte 
populatiunea bulgărească. După urma evenimentelor istorice şi sociale 
expuse mai sus, Dobrogea a fost presărata cu element bulgăresc, 
care pretutindeni este .nou, ven!t tocmai din Balcani s-au de dincolo 
de aceşti munti1 din anumite părfi ~le Bulgariei răsărit~ne. 

Având prilejul să cotnP,lectăm unele 1ucruri cu privite la ele.::
mentul bulgăresc din Dobrogea, despre care ne=-ar~ mai ocupat .§1 
altă dată (vezi Aşezările BulgarileF în Arhiva Dobrogei 1916 voi. I 
pg. 1 c -60), am_ putea să împartin1 :această popuţatiune din vechea 
Dobroge românească în patru grupe: 

I. Grup.ul Babadag-=-Tulcea, care este şi cel mai mare.; II. gtu"' 
pul Silistra=Megidia; III. grupu1 Măcin ; · şi IV. grupul Constanta 
Mangalia, care este cel mai mic şi carţ nu eonstitue în general decât 
Q prelungire a grupului Babadag..iTultea. Cele mai mari .sate bulg.ă_... 
reşfi din grupul prim, la sud d.e Babadag sunt următoarele t Casap: 
chici, Caranasuf, Sarfurt, 1Sarighiol, Beidaut, Potur, Hamam.:_gia, Cia.,,. 
murlia de sus, Camena, Ciamurl1a de jos, Paşa:câşla şi Caram~n"' 
chici; la nord de Babadag t Başchiei, Camber şi Hag-ilar, 

Am.estecaH eu alte nati9nalifăfi se mai găsesc în această parte 
Bulgari în : N albant, -A.:gigh iol, iSarighio 11 şi AUbeyehioi în regiunea 
Tulcea; la sud de. Babadag în Tocsof, Şeremet, Palazul mic. Popu-" 
latiuneâ âctua1ă din aceste ultime trei safe este aşezată aici după 1854. 

De asemenea, ~ate având şi populatiurle bulgară la nord de 
Babadag sunt: Can1âbugeac, C_aucagi, Eskibaba, Gargalâeul mic, 
Taşaul; la nord de Babadag,: Zebi1, Sarinasuf, Frecăfei, Catalci, 
Jenichi:oi, Congaz, Cineli, Meldanchioi. 

Deşi St. Romansky mai adaugă la acestea satele Pârlita, nu,.. 
mită de e1 „jadis purement bulgare1

' şi Câşla, probabil cel de lângă 
Tulcea, ştim precis că acestea n'au în ele absolut de Joc populatiune 
bulgărească şi nici nu credem, după realitătile ce le cuno,aştem de la 
faţa locului, să He avut · vre:od~tă. Deasemenea este o mare greşală 
când afirmă e1 că la Isaccea, Mahmudia şi mai cu seamă la Nicw 
lifel ar fi Bulgari, c€ia ce consfitue- ·o mare inexactifate 1). 

Ei se maî găsesc în număr mic înfr'adevăr la Beştepe, sat 
nepomenif de Romansky: 

După războiul din 1877-1878, Bulgarii „reussireflt â s'instaler 
dans un serie de villages a·ndennemeht· ttircs, · tatars, ou circassiens" 
care, de la sud 1a nord, sunt următoarele: Gargalâcul,..rnare, Caraor: 
man, Pe1etlia, Duingi, Chirşlic, lnam-=-Cişme, Râmnicul de jos, Ca"' 
simcea, Alif«ac, Testemel, Arrnuflia, Tristenic, Akcad·ân, etc. ,, Les 
colons bulgares de ces vi11ages sont orig:inaires des vi11ages bulgares 

1 ) St. :Rornansky : Le caradere etlmigue de la Dobroudja în -luerarea la Do..
broudja, Sofia {918, pg. 173. 
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vo1s1ns et surtout de Saryurt, Ciamurlia de sus, Sarighiol, Beidaut, 
Casapchioi, · Caranasuf, Kamena" 1). 

In Tocsof, locuitorii bulgari provin din Hamamgia, la Caucagi 
se găsesc Bulgari din Camena; în satul Testemel po_pulafiunea bulgă-=
rească s'a stabilit în 1890, venind numai din satul Ciamurlia de sus. 

In al doilea grup al satelor bulgare din Dobrogea veche, din 
regiunea Silisfra.:Megidia, urma de populafiune veche cunoscută sub 
numele de Greben{i nu se găseşte decât la Almalău şi Gârlifa. ,,La 
plupart des autres villages sont peuples de Bulgares depuis la pre-=' 
n1iere moitie du siecle ecoule" 2)·. 

Aceste sate sunt : Can)ia, Galifa, Lipnita, Esechioi, Cuiugiuc-, 
Bugeac, Dobromirul din vale, Ghiubunar, Enişenli, Hasarlâc, Jenige. 
Deşi Romanschy adaugă la acestea şi satele Coslugea, Mahmud-=
Cuiusu şi Chioseler, totuşi acestea, după harta statistică şi etnografică 
.a lui Colescu, nu coprind de loc populatiune bulgărească. 

Populafiunea bulgărească din satele Caranlâc, Câşla şi Demirgea, 
-după ocuparea Dobrogei de către Români, a trecut dincolo de vechea 
-frontieră, aşezându-=-se în împrejurimele Dobriciului; iar Bulgarii din 
Canlia şi Bugeac au populat satul Garvănul de jos, pe când cei din 
Gârlifa şi Galifa s'au aşezat în Garvănul de sus. In 1878 satul 
Dobrominul din deal a fost populat cu Bulgari din satul Hasarlâc. 

In număr sporadic Bulgarii se mai găsesc în localiiăfile de pe 
marginea Dunărei ca Ostrov, Rasova, Oltina etc. 

In regiunea a 1reia, cel mai însemnat sat bulgăresc este Cerna. 
Din acest sat, după plecarea Turcilor în 1877-1878, Bulgarii s'au 
mai împrăştiat prin satele vecine: Acbunar, Cârjelari, Giaferca, Jaila. 
In acest din urmă sat Bulgarii au mai venit din Satu-=-nou. Nu cu-=
noaştem, după cum afirmă Romansky, Bulgari în satele neaoşe ro= 
mâneşti ca Luncavita, Văcăreni, Pecineaga, Ostrov, Dăeni şi Gârliciu. 
Este deci un mare neadevăr afirmafiunea sa. 

Grupul al patrulea · de sate bulgăreşti din regiunea Constanta= 
Mangalia, cuprinde localităfile : Ilanlâc, la vechea frontieră, Copucci, 
Tuzla, Techirghiol, Anadolchioi; cu Bulgari exclusiv din Cotei, după 

\ cum sunt şi cei din Constanta. Sporadic ei se mai găsesc în Megi=
"dia, Hârşova şi Ostrov. 

In ce priveşte locul de origină al Bulgarilor dobrogeni, situaţiunea 
este următoarea : 

Incepând cu oraşul Tulcea, locuitorii din el provin unii din 
satele din prejur, adică din judef, iar alfii sunt venifi direct din Cotei 
.şi Şumla, aşezându=-se ca negustori. . · 

In Frecă/ei, sunt Români şi Bulgari din diferite părfi. 
In Beşlepe sunt Bulgari originari din diferite părfi . Enichioi 

{astăzi M. Cogălniceanu) coprinde Zăralii din spre Stara,,,Zagora, 
v?rbind dialectul în ăl,T ln Ăfghiol Sh!nt Găg~Ji,.__~~eci _.Şi Bulgari, 
01nspre satul Coparan, plasa Anchial şi Buigan cari, înâ1nte ae-zr·se 

1) Ibidem, pg. 174 .. 
2) lbiden1, pg. 175. 
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aşeza aici au s1a1 în satul Hamamgia. Un Găgăut din acest sat îmi: 
spunea că e din părtile Turtucaiei şi că el a venit de acoh;, în Do..
brogea, fără să mai fi fos prin Basarabia. Cunoştea de api:oape Bu.:
cureştii, de oare de copil mic petrecuse prin împrejurimile lui. 

In Congaz, sunt sikovci din satul Cercovna, plasa Provadia ş.i 
unii dinspre Stara=Zag_ora. Altii suni emigranţi din 1828 dintre vech~ 
locuitori ai satului Gebege (Belovo) plasa Varna. Cu toate aceste-a 
nu s'au aşezat de atunci în aceste sate, ci vor mai fi umblat rătăcind, 
de oarece la 1850, î.n harta etnografică a lui I. Ionescu e arătai ca 
sat curat fărărăsc. De abia .după 1861, Peters ne spune că locuiau 
şi Bulgaxi. Socotim deci că greşit crede Milidici că sunt aici din 1828. 

Hagilarul coprinde Bulgari <le origină necun0scuJă. In Nalbant 
sunt locuitori din lambo! cari vorbesc dialectul cu ăl. La Cineli sunt 
adrianop~leni, iar în Alibeichioi, Greci din satul Acdere, dîn apr0=
pierea Varnei şi putini Bulgari. 

Başchioul are Tumbo1ii cu dialectul în ăl; 
Armuilia ,,sat turcesc cu putini Bulgari" spune MileJid, fără a 

indica origina lor. Astăzi Turci aproape nu există. La 1850, se vede
după harfa 1ui I. Ionescu dela Brad c;ă e locuit satul numai .de Tatari~ 

Se poate că după plecarea Tătarilor multi Bulgari din Camber, 
sat vecin, precum şi din alte părti, - poale chiar noi c~lonişfi din 
Basarabia -- să. se fi stabilit aici. 

In Satu~nou sunt B~iari din diferite părti. Cei din Camber 
provin din salul Giavani (Kavaclii). Peters 1) si:,une că atunci locuiau 
rn Camber şi MoldoNeni laolatfă cu Bulgarii. In Cerna sunt multi 
Bulgari. U nil sunt din satul Dragojevo, districtul Preslav, alti:i din 
satele Sniadovo şi Ris. Toti vorbesc dialectul în o, afară de cei din · 
Ris. Babadagul coprittdea îh 1902, o mie de s.uflefe de Bulgari pro...
venifi di,n diferite părfi. Kamena are Bulgari de origine necunos.cufă .. 
In CeamL1rlia de sus so.ni ·'sJRo·vcî. din satele sârbe Crivna, Ravna 
şi altele din plasa Provadia. Limba lor prezintă particularităfi1e dialec=
tului în o. De asemenea se af.lă şi în Ceamur/ia de jos am~tecaţi 
din satele sârbe (plasa Provadia), din satul Dragoevo (pi. Preslav} 
şi Trakiiti din regiunea Iambolu:lui, La Eskiba.ba p\ttini B,ulgari -
(iăgăutii sunf din diferite părfi. Beidauiul esfe populat cu Găg~y~ din 
satul Hambarla::Raraagaci şi Slivneni din satul Haidar. şi -altele~ 
Graiul e cel caracierizaf prin ăi. Vorbind dialedul în o şi provenind 
din satele Dragoevo, Ris, Sniadovo (plasa Preslav) şi din Tracia 
sunt Bulgarii din Pa.şa=-C"âşla; de asemenea f.oJ din S11Jadovo sunt 
şi cei din Potuc. Dinfre aceştia, din Potur se trage şi o parfe a Bul..
garilor din Sarinasuf, de lâng_ă Mahmudia. 

Dragoevceni, din satul ,Dragoe'llo, plasa Preslav, amestecafi c~ 
altu din Sniadovo, Ris, şi 'f rakiifai din 'f racia, aşa numitii „ Tokani"' 
sunt locuitorii de la Kasapchioi, pe când la Garanasuf ei sunt din 

1) Grund/inien zur Geographie und Geologie der Dobrµdscha în Den~schrifk11, 
dtt K. K. Â.k11demie der Wiisenscha.ffen Wien, 1866, pg. 52. 

www.ziua constanta. ro 



I 

..- 62 ..-

Ris şi Sniadovo. In Sarighiolul bulgăresc, Bulgarii sunt Sikovci 
din Şumla şi Provadia. Graiul acestora ca şi al acelora din Casap.:
chioi este cel în o. La Sariurf sunt Iambolii cu dialectul în ăl, ca şi 
cei din Hama r9gia, cari provin din Slivnen şi Iambol. 

In Alifaca, Testemel şi Inan.:-Cişme sunt Bulgari din timpuri 
recente. 

In Ghiolpunar sunt adrianopoleni şi în Demirge din lambo! ; în 
Dobromir, adrianopoleni ; la Parachio1~ Bulgari emigraţi din diferite 
părţi; în Garvănul mare şi mic, emigranfi amestecaţi, venifi aici după 
1877, în locul Turcilor. Lipnifa cuprinde slivneni şi iamboleni cu 
graiul în ăl; Câşla, cavaclii, din satul Glavan ; în Canlia, ercheceni şi 
galiceni; în Cuiugiuc, slivneni cu dialectul ăl; în Gârliţa, slivneni cu acelaş 
dialect ; în ·Gali/a sicovfi şi slivneni din preajma Slivnei cu dialectul în 
o ca şi acei din Esechioi cari sunt sicovfi. In acest din urmă sat 
locuiau la un loc, odinioară, Turci şi Bulgari. Cei . dintăi au emigrat, 
rămânând astăzi numai Bulgari. 

Bugeacul e locuit jumătate de Bulgari cu graiul caracterizat prin 
ăl şi originari din preajma Slivnei şi Iambolului, iar cealaltă jumătate 
de Români. 

Jumătatea populaţiunii bugare din Almalău e din Grebenci, iar 
cealaltă jumătate sunt sicovfi. Aceştia din urrnă s 'au fixat aici la 1812 
şi provin din satele: Enevo (lanevo), Caspicean, Ravna, I{rivna şi 
Marcovcea din plăşile Novipazar şi Provadia. Cei din Caspicean au 
stat la 1812 în Călăraşi, iar apoi o parte din ei au trecut înapoi, 
fixându,se în Almalău . La aceşti fugari din jurul Silistrei se va fi 
referind poate o reclamafiune care constată aşezarea lor forfată şi fo,,
losinfa bălfilor pentru vânatul peştelui - , în fin utul Ialomifei. 

Afară de Bulgarii din satele înşirate mai sus din vechea Dobroge 
românească, ei se mai aflau îrnprăştiati printr' o multime de alte sate, 
însă într' un număr mai mic, mai cu seamă ca negustori şi cârciumari 1). 

In Dobrogea nouă românească (Silistra şi Bazargic) Bulgarii 
sunt colonişti din regiunile Şumla, Slivno, Provadia şi din Tracia 
orien1ală; dela Lozengrad de lângă Adrianopole, din Stara.:-zagora, din 
Iambol, din care cauză, cum am amintit şi mai înainte, se numesc 
Trakii/i, sau ,. oameni de dincolo de munte", sau şi mai precis: Odrinfi, 
Glavan/i (dela numele satului Glavan, regiunea Kavakli), Zagorfi etc. 

Ei se găsesc în tinutul Balcicului şi anume la Şabla, Duran.:
Culac, Satâlmâş şi Gheicciler; mai numeroşi se află în r~giunea 
Dobrici şi anume în satul Esibey (veniţi din Stara.:-Zagora) şi în 
satele Vladimirovo şi Basaurf - (Glavanti), Cainargeaua=mică (din 
Ian1boli), Golemo.:-Alâcichioi şi multe altele ; se găsesc încă în re= 
giunea Curtbunar, ca la Atmagea, Konak, Karapelii, Kairak şi la 
·Arabagi (pretutindeni Glavanfi), ca şi în regiunea Silistra, de · ex. la 
Alfafar (din Slivno),. Gurghengic (Slivno şi Iamboli), Kranovo şi 

1) Toate informafiunile privitoare la ei sunt luate din Lj. Miletici, Das Os/11 

bulgarische, Lj. Milelici: SJarofo bu/garsko nase/enie vă seaveroiztocina Bulgaria, 
.Sofia 1902, · 

• 
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Alifakâ (G!avanti). In această regiune nu suni numai locuitorii pro ... 
veniţi din· Ba!cani1 ci unii au venit aid din vechea Dobroge român€ască 
şl din Basarabia, putină vreme după eliberarea Bulgariei. 

. J?e aceşfia se găsesc Ia !)obr.~ci şi <;>smanfa~â (so~i~i dela Ba.
badag 1n 1884), de loc însa din Shvno ş1 Jamboli, apoi 1n Sredno"' 
Ciamurli veniti dela Comrat din Basar.abia1 originari ain Tracia. Se 
mai află încă la Curtbunar, de e~. la Arabctgi, de loc din regiunea 
Iambo!i, proveni fi însă din satu! Can!ia, din vechea Dobroge românească. 

Cel venitl în 1879 din regiunea Adrianopole şi L0zengard sunt 
n1u1f mai numeroşi, - şi păstrându=şi n1ai bine decâf toti cei!alfl Bmba 
şi pariu! se găsesc în regiunea Balcicului la Teke (unde sunf din 
Vaisal, regiunea A<lrianopal), Giaialar (din Ktuşe:va şi Kula, regi: 
unea Lozengrad), Gueciler si Âlaklise (regiunea Adrianopole); la 
Carabahlâ, Serdimen, Sususchioi1 distr. Dohrici, sunt toti colonişti ve.: 
niţi din regiunea Adrianopole clc : iar în regiunea Turfucaiei, la An.: 
fimovo şi Cuzgunluc, coloniştii sunt din Loz~ngad. 

Balcang.iii, origlnari din Balcal"ll, au calonizaf încetul cu încetul 
Cadrilaterul de astă'zi încă din epoca turcească şi după eliberarea 
Bulgariei, aşezându.,..se!a Dobrici şi aiurea şi cumpărând pământuri, 
după ce a bună bucată de vreme cei din Cot.el au umblat ca ciobani 
dealungul şi latul Dobrogei. In această provincîe ei -sunt n1ai cu 
.sean1ă din satele Erkeci şi G:ulifa. După pacea dela A~rianopol {l8Z9) 
cea mai mare parfe a venit aşezându.:se în regiunea Balcicului.., ca de 
~x. cei din Sarâinusa, originari din Erkeci. 

In regiunea Dobriciului lipsesc urmele graiului bulgăresc în ..,Q, 
ce.I vechiu, şi aceasta ne arată că nu avem d'e aface cu_ o poj>ulatiune 
veche, c1 locujtorii sunt veniti de curând din Balcani şi '[rada 1). 

Vechii locuitori ...... dacă vor fi fos-t, adă.0găn1 noi - zice Miletid, parte 
s' au h.jrdt, parte stau n imidt, iar parfe <1u emigrat în Români a şi 
Basarabia. 

Dacă regiu!'}ea Dcbridului şi Baldcl.!llui a fost eolonîzafă de pre.,. 
ferintă de. colonişti noi din Tracia şi B-alcani, -îfl drumul lor de emi 
gratie spre Rusia şi Basarabia, sau înforcându..-se nemultumiti de acolo 
înapoj spre patrie, - ,,îl"l partea oc~ideBtală1 în spre Sillstra şi Tur:.
tucaia, elementµ! colanisator este împrumutat de la vechea po;puJafie 
a Bulgariei nord.,-esiice, cunoscută s.,ub numele de ... Harciei" sau „E,,. 
]ii", ce se mai găseşte încă în tegiunea Razgard, .$1.Jmla şi Provadia. 
Prin limba sa această pqpulatiurre se aproprie de vechea populatiunE: 
deja amintită, a regiunii .'.Silistra, fot aşa şi prin elementele fundan1en,,. 
fale ale portului său. O mare parfe din această· 'popul.afiune s' a st.a-=
bîlH în aşezările de astăzi ale Dobrogei nouă ron:iâneşti la începutul 
veacului trecut şi nial cu seamă către J 81 O şi după războiul rusa·..
turc din 1828-1829" 2). 

Cei mai multi din aceşti locuitori swnt din regiunea Iambol. şi 

1) Lj. Milc;tici : Das Os1buig<1.risclie, col. \?L 
i) St. R.on1ansky; Carie eflmegrapbigue . . , pg. 14. 
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Adrianopol, din satele Erkeci, Gulita şi altele din regiunea Razgard 
şi din satele aşa nun1ite Sâri din Şun1en.=-Provadia ; aceştia din urmă 
cari trăiesc amestecaţi cu locuitorii de munte şi cu cei provenifi din 
Tracia, sunt desemnaţi de chiar aceştia cu nun1ele de Sikovci. Miletici 
spune că în regiunea Silistra, Curtbunar, ~cadânlar şi Turtucaia ar 
mai fi găsit - ,,Zu meiner.=-Verwunderung" - rămăşije din vechea 
populatiune ce a supraveţuit războaielor ruso-=-turce. Aceşti vechi locuitori 
ce vorbesc deasemenea dialectul în .=-0 şi cari se deosebesc prea 
puţin de ernigrantii din Razgard şi de Sikovci, sunt cunoscuţi sub 
numele de „ Grebenci" 1), din cauza unei podoabe de forn1a unui 
pieptene, pe care nu de multă vreme. o purtau femeile- pe cap. 

Aceşti Grebenci, cari se numesc şi Hârcioi, de multe ori s'au 
refugiat peste Dunăre în Muntenia, întorcândurse apoi, după ce treceau 
vremurile grele, în locurile lor de pe celalt mal. Şi astăzi se găsesc 
sate locuite de ei între Giurgiu şi Oltenija. Ei se mai nu1nesc şi Elijci, 
dela vorba turcească Eli = câmpie, fiindcă locuiesc în şesul Dunărei. In 
satele muntene Ciacu şi Ciocăneşti din Ialornita, locuesc Grebenci 
şi E!ijci. Ei se mai găsesc în satele Ulmeni, Surlari, Luica, Pârlita 
şi altele din Ilfov. 

Urmând mai departe expunerea noastră, în special după lucrările 
lui Miletici, Grebenci se găsesc în următoarele aşezări : 

- ,, Un sat curat de Grebenci este Popina, lângă Dunăre, la vest 
de Silistra; în satul apropiat Veiren, trăesc Grebenţi amestecaţi cu 
câfiva noi locuitori din Balcani. J umăfatea loc. din satul vecin Sre-=
bârna, constă din Grebenci. In satul Ajdemir sunt numai 4·_5 fa"' 
milii de Grebenci. Aproape jumătate din locuitorii din Kalipelrovo 
constă din Grebenci, cealaltă jumătate - din Sikovci. Satul Malko;: 
Kainargea(Cainargeaua.::-mică) la sud"'est de Silistra, este aproape exclusiv 
locuit de Grebenci. Chiar şi dincoace de granija română (veche adăugăm 
noi) la răsărit de Silistra trăiesc Grebenci în satul Almalău, ames.::
tecaţi pe jumătate cu Sikovci. Din Almalău s' au colonizat cu Gre"' 
benei satul Tepei, care era nu mult mai înainte curat turcesc. Gre.:
benci cu Sikovci ·amestecafi locuiesc acum în satul Hadârcelebin care 
era turcesc, şi după ce Turcii, nu de multă vreme, au emigrat, au 
venit în locul lor pomeniţii Bulgari din Almalău. 

In ţinutul Akadânlar trăesc Grebenci în satele Garvan şi Hagia.: 
kioi, La Haschioi sunt multe familii de „Grebenci" din satul românesc 
Ciocăneşti, pomenit mai sus, emigrafi după războiul ultim ruso-=-turc. 
De asemenea se găsesc Grebenci sosiţi de curând din satul Ciocăneşti 
şi în satul Doimuşlar. 

In finutul Turtucaiei s' a menţinut vechea populajiune în satele 
Kadâchioi, Siar"'Smil, Sarsânlar, Belica şi Denizler. In Spancevo, 
sunt amestecaţi locuitorii cu cei veniţi din munţi ; în Breslen sunt 
Eufini locuitori vechi, majoritatea sunt aşezaţi de curând din Dranovo. 
Acelaş trebuie să fie cazul şi în Spancevo. Sikovcii, înrudiţi cu Gre: 

') Miletici : Das Oslbulgarische, col. 28. 
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bendi, locuiesc cu aceştia la un loc în Kalipeirovo i aceştia provin 
din satele Sârf : Cerco:vna, Kosovec, Marcovec, Derekchioi şi .Aiazma 
(reg. Provadia); în Pândâcli Siko\tcii au venit nu de multă vreme 
din satul românesc Almalău, după ce Turcii au erhigrat din Pândâcli. 
In Hiidar:Celebi, Topci şi G'a-inargeaua;:mare. (Go!ema:Cainargea) -
toate în dîstr. Kurtbunar ~ trăesc Sikovci amest~cati cu Grebend. 
Satele @luciu şi Ghiuierchioi, care mai înainte erau curat tur.ceşti, au 
ast~zi locuitori buligari, mai cu seamă din satul Calipetrov, unde !o: 
cuesc Sikovci şi C::irebencî. , 

Emigranţi din vechile safe de Hârcîoi din disfricfu! Razgard 
sunt în Carâorman (dist.i:. Silistra) şi anume mai cu seamă din satele 
Kaba:colac şi Hârsovo ; d€asemenea se află în Brâcima, am~tecati 
cu Macedoneni (,,A.rnăuti'') din satul Carâ:arnaut de lângă Razgard. 
(Vezi lucrarea mea asupra „'Â.rnăutifor" dela Silistra în Periodicesko 
Spisanie 1900, No. 1 O). - Dh:i Cabacolac, Hârsovo şi Arnautchioi 
sunt emjgranti şi în Bahuc, Caraomur (distr. Silîsfra,), Sânovo şi 
Vischioi (disfr. Turtuc4ia) 1) . 

Epoca după 1877 -1878, c1:.1 ocupaz;ea infr-egei Basarabii de 
-către Ruşi şi stăpânirea Dobrogei de Ro-mâni, aduce o liniş.fe, mani" 
fes.fată şi prin încetarea mişcărilor de populaţiune în număr însemnat. 
Cum era şi firesc însă, elementul românesc se întăreşte în Dobrogea 
veche prin colonizările de veterani dfn războ'iul pentru independentă din 
1877, ca şi prin alffel de colonişfi ce, vin mai cu seamă din Mun-=
fcnia ca tărani lucrători de pământ. Oraşele capătă o afluentă deose"' 
bifă de populatiune prin viata prosperă care se anuntă ca şi prin lu"' 
tnea de functionari aduşi de administratia noului sfat Elementul furco-=
făta.r a emigrat simţitor spre Turcia, datorită mai cu seamă propa.:. 
ga,ndel ce se făcu în mijlocul ei. 

In noua Dobroge românească - Cadrilaterul ~, după 1877 .,,,8, 
până l-a 1913„ se înţelege că elementu! bulgăresc; a· fost acela care a 
propăşit, datorită sprijinului şi politicei urmărită în acest sens de tânărul 
sfat bulgar. Inm1,1ltirea Bulgarilor aici s'a făcut mai cu seamă în pa.,_. 
guba eleme,ntu!ui musulman, care decădea, fie din cauza emigrărilor lui 
în spre ţinuturile Turciei e1;1ropene sau asi-afice, fie daforifă sifuatiunii 
curioas~ a acestui element- faţă de viaţa modernă cu care nu se putea 
aclimatiza şi qin care cauză el începe să ofllească şi să se împutinez.e. 
Mare parte din aceşti Bulgari vin aici din Dobrog.ea românea~că şi 
chiar din Basarabia. 

Din şi înspre Basarali>ia încetează deasemenea orice n1işcări de 
populatîuni datorită măsuriîor straşnice pe care le iau Ruşii !a supra"' 
vegherea acestor hotare româneşfi„dunărene, pentru ca provincia ba" 
sarabeană să file tinută înfr'o complectă izolare, urmărindu-=-se prln 
aceasta r-usificarea şi îndreptarea înfregei ei vieti economice şi sociale 
spr~ Rusia sudică, cu oraşu! c.entral Odeşa. 

1) Lj. Pliletici ; Das Os!bulgariscl1e col. 28, 29, 30. 

A11alclc Dobrogei X, 1929. 
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Populatiunile stabilite până la 18T8 în Basarabia sudică şi Do,... 
brogea sunt aproape aceleaşi, alcătuind un fel de n1ozaic 1nai accentual 
spre Dobrogea. 

Conlocuirea acestor nean1LirL, venite di1.1 toate părţile, a făcut ca~ 
pe lânRă păstrarea unor. însuşiri şi deprinde~i de viaţă specială fiecă-=
reia, să se săvârşească şi unele în1pru1nutun de la unele la altele, 
care î01pru1nuturi au dat naştere unei v.igt~ populare garticulare· acestor 
regiuni, aşa c~ cineva care vine din spre apus se găseşte aici într'o 
lun1e şi o ahnosferă specială şi unică, care pare că este hln fel de 
_pl!nfe de trecere dela VEuropa la lun1e~ asiat_ică: De aceia _an1 şi_ î~1.:-· 
cercat studiul la olalta a acestor doua reg1un1 care, deşi despart1te 
printr'un hotar natural aşa d~ rnse111nat cun1 e Dunărea, totuşi ajf~i.gsc 
o lun1e aparte, aproape identică în arnbele părfi. 

_... - ,, TouTce pays est un n1agnifique laborafoire d'etlinologie" zice 
foarte potrivit E. Pittard, cu privire la Dobrogea 1). Având un ase.,. 
1ncnea 1naterial etnologic şi etnografiic, unic în Europa, este de cel 
n1ai n1are interes ca ştiinţa ro111ânească în special sa procedeze la 
studiul lui an1ănuntit şi siste1natic, pentru a nu se mai repeta şi aici 
greşala ce s'a făcut aiurea şi altădată la noi, de a fi contribuabilii 
acestei ştiinţe străine, cunoscându.:-ne astfel ţara şi realităţile din ea 
prin n1enta litatea şi 111 unea altora . 

. II. 

Localităfilile populate din noua Dobroge românească 

După lucrarea lui St. Ro111ansk·y : Carie ethnograpbique de la nouvellk
Dobroudja roumaine, Sofia (linpri111erie de la c;our royale I. l{adefa) 
1915. Extraif de la revue de I' .l\cade1nie des sciences bulgare (XI) 

„In noua Dobroge ro1nânească sunt 394 localităţi populate: 5 
oraşe şi 389 sate (între care un cătun). J?rintre oraşe două sunt pe 
itoralul b'lării=Negre (Balcicul şi Cavarna) ; două pe Dunăre (Silistra 
şi Turtucaia) şi unul în interiorul ţării (Dobriciul). 

Din punct de vedere adn1inistrativ, în ajunul trecerii lor sub do.:-· 
n1inafiunea ron1ânească, aceste localităţi populate se repartizau în 7 
arondisn1ente, făcând parte din două departan1ente bulgăreşti, acela 
al Varnei şi acela al Rusciucului, şi anu1ne arondisen1entele Balcic, 
Dobrici, Curtbunar şi Varna (partea rivală) din ·departa1nentul Varnei 
şi acela al Silistrei, Turtucaiei şi Razgradului din departa1nentul Rus,... 
ciucului" (pg. 33). . 

An1 ţinut să reproduce1n textual această parte din lucrarea d=lui 
St. Ro111ansky, pentru interesul deosebit ce.o-l prezintă ea în cunoaş.:
tcrca a1nănuntit;\, p,înă la cel 111ai n1ic detaliu etnografic, al localităfilot 
din cele două judetc noui ale Dobrogei ron1âncşti. Ac~asta este cu. 
atât 111<1i de folos, cu cât se poate unnări aproape istoricul fiecărei la.=, -1

) Eugene Pittard; Les pcuptes des Balka11s, Paris 1920, pg. 49. 
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calităţi după cLun de al!n,intreli rnărturiseşte chiar autorul când spune : 
„De plus, parfeul' oi.1 cela a ete possible, l'histoire ethnique de chaque 
village est racontec brieve1nent, l'auteur ayanl ,nis â profit, pour te 
faire, en dehors des recherches ethnographiques correspondantes, Ies 
res11ltats i111prirnes des recensen1ents anterieurs ele la population, â 
savo1r: .... " 1) (pg. 34-35). 

)lhmallar, reşedinf ă de comună, dis!Fictul Turtucaia ; siluat cam la 20 km S 
de Turtucaia, cu 799 loc.: 627 Turci, 120 T:gani, 33 Bulgari, 14 Armeni (1 din 
ci vorbind bulgara), 2 Români, 2 loc. naţionalitate necunoscută. Turcii şi Tiganii suni 
vechea populafie a salului şi numărul lor tinde să crească. Bulgarii, a căror majoritate 
o formează bărbalii, sunt venif i în t[mpul ullimilor ani. · 

~lidcmir, reşedinlă de comună, distri_ctul Silistra ; la 7 km la Vest de acest 
oraş ; 232 l loc.: 1611 Bulgari, 5c8 Români (2 bărbafi vorbind bulgara), 20 Tigani, 
8 Turci şi 4 Ruşi. O parte cli,• populafia bulgară (1120 în 1881) este veche, ,,Eliiji" 
sau „Grebenji", dar cea mai mare parte se compune din „I-Iârfoi" imigrati din satele 
KabJkolak şi · rlârşova şi Bulgari macedoneni (,, Arnăufi ") din satul Caraarnăul, dis= 
strictul Razgrad şi de locuitori din Balcani stabilifi acolo, întotdeauna după 1828. 
(Vezi .l'dilefici, v. p. b. 161, 163 şi urn1~tvarele şi în special asupra .01acedoaenilor. 
articolul aceluiaş autor, ,,Arnăulii" în regiunea Silistia şi urmele sunetelor nazale în 
limba lor, Revista periodică LXI, Sofia 1900). Românii (360 loc. în 1881) s'au 
stabilit aici înainte de desrobirea Bulgariei . 

• 4.idogdu, comuna Bosna, districtul Silistra ; 583 Joc. : 455 Turci, 86 Tigani 
(36 suflete vorbind turca), 38 Bulgari şi 4 Armeni. Putinii Bulgari s'au flxat aici 
mai mul! în timpul ultimilor ani (în 1888, pentru prima dală, se semnalează 7 suflete: 
5 bărbali şi 2 femei). Populalia turcă s'a dublat după desrobire (în 1881 ea număra 
229 loc.). 

Aidii1bey comuna Pcelarova (Elibei), districtul Dobrici ; (f-I. O. Bazargic) : 
346 loc.: 314 Tatari (4 bărbafi vorbind furca), 22 Tigani, 6 bărbafi Bulgari, 3 )\r-" 

me11i şi I Român. ln ceeace priveşte originea acestor Tătari este i11teresant de notat 
cJ în 1881, 72 loc. din înireaga popula!ie (213 loc.) erau născufi în Rusia. 

A.idânciofa, comuna Ghelengic, districtul Dobrici; 166 loc. : 112 Bulgari, 2 
bărbali Turci, 2 bărbafi Români şi .1 Tătar. Cătunul curat bulgar chiar din !impui 
desrobirei (cu 61 loc. în 1881). . 

.Aionnan, re-Şedinlă de comună, districtul Dobrici; 8 km la Sud de acest oraş ; 
498 [oe. : 286 Turci, 202 Bulgari, 9 Germani şi I Armean. Sat turc, unde Bu~gari 
sunt noii veni fi exclusiv în timpu I celor I O ultimi ani (în 1900 nu erau aici decât 
50 Bulgari). Numărul Turcilor (376 loc. în · 1900) a scăzut. 

A. ivalkioi, comuna Dokcelar, districtul Silistra, cu 142 locuitori : 137 Turci 
(în 1881, 93 suflete), 4 Armeni şi I Bulgar. 

-.~mar, reşedinfă de comună, districtul Kur_tb.l,!nar j ~ ~ km la Sud de Si: 
istra şi 35 km N. O. de Dobrici, cu 693 loc. : 393 Turci, 22c Bulgari, 54 Tigani, 
(33 voi-bind turca), 8 Armeni şi 6 Greci. La început, salul complect turc (320 Io.,. 

c::,,...,. . ... 

1) Pentru stabilirea populafiu11ii autor11I declară că a intrebuinfilt î11tre alle lu.
crări, mai cu seam:l pe aceia a lui 1'1iletici: Starolo bulgarsko naselenie vă sea ve!. 
roizlod11a Bulgar ie (Sofia 1902) (Vechea populaliune bulgărească din Bulgaria nord.= 
estică), care se găseşte totdeauna ami11tită sub prescurtarea V, p. C. 

-
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in timpul celor două ultime zecimi 
bulgari din satul Babuk, districtul 

de ani veniră să se fixeze dea: 
Silistra şi de aiurea (Miletici, 

Akkandînlar, reşedinfă de comună, districtul Silistra, la 35 km S de acest oraş, 
cu 1234 loc. : 1030 Turci, 180 Bulgari, 11 Armeni, 7 Ruşi şi o bărbafj Ţigani . 
Bulgarii (8 bărbaji în 1881) s'au fixat aici pufin câte pufin după desrobire. Turcii 
suni „Kâzâlbaşi" ( vezi Gadzanov „Anzeiger al Academiei din· Viena" pentru 1912, 

' No. III. p. 7. 
Akindji. comuna Durankulak, districtul Baleic, pe vechea frontieră bulgaro„ 

-- --- - ---=,- . 
română, 214 foc. : 118 Bulgari, 68 Turci, 14 Tătari ( 13 vorbind turca), 5 Armeni 
(vorbind tof i turca), 5 Ţigani,.~ti (Jreci şi 1 Găgăufă. Turcii, cari în 1900 
atinseseră cifra de 107 suflete, în timpul ultimilor ani au emigrai. Bulgarii (66 loc. 
în 1881) sunt colonişti veniţi de aiurea. 

Alaklise, comuna Teke, districtul Balcic; 309 loc. : 260 Bulgari, 30 Ţigani 

(4 vorbind turca), 16 Turci şi 3 femei Găgăufe. Bultarii (135 loc. în 1881) suni 
imigrafi din Adrianopole. Miletici (v. p. b. 154) zice că în acest sal se găseau Gă„ 
găuţi bătrâni de pe coastele Mării Negre. 

Aleksandria (l{apakli), comuna Hardali, disfr. Dobric.i; 617 loc.: 556 Bul„ 
gari, 46 Ţigani (44 vorbind furca), 3 bărbati Români (1 din ei vorbind bulgara), 1 
Turc şi 1 Armean. Bulgarii (396 loc. în 1888) suni veniţi după desrobirea vechei 
Dobroge române (în zisul an 222 persoane din locuitorii ai:esfui sal erau născuji din: 
colo de frontieră). Turcii ( 132 loc. în 1888) au emigrai în cea mai mare parte. 

Alfa/ar, comună independentă,...distr. Silistra, la 20 km S. de Silistra, cu 
3222 loc.; 3172 Bulgari, 20 Ţigani (15 dintre ei vorbind furca şi 5 femei - ro.,. 
mâna), 13 Turci, 8 bărbaţi Albanezi, 6 Români, 2 bărbaji Greci si 1 Armean. Ve, 

- --,:,--"·-
chea populaJie bulgară a acestui sal a emigrai în 1773 în Basarabia şi s'a instalat în satul 
Olchanka, distr. Bobrinef, guvernământul Cherson (v. Skalkowski, Coloniile bulgare 
din Basarabia, Odesa 1848, p. 5), în timp ce aici vin să se stabilească in urmă, 
emigrafi din regiunea Slivno (Miletici, V. p. b. 164 şi urmă!.). Astfel, după desro: 
bire, Alfatarul devine din nou un mare sat bulgar (2039 loc., dintre care 1927 Bui„ 
gari în 1881). Se mai găseau acolo Turci, dar foarte pufini (27 în 1881) şi dease: 
meni putini Români (65 în 188J) al căror număr a scăzut cu totul (7 loc. în 1900). 

Alianife (Alika/fa), comuna Ezibei, distr. Dobrici, cu 134 loc.: 89 Germani, 
22 Bulgari, 12 Ruşi, 9 Turci, 1 Român şi 1 Olandez. Vechiu sat turcesc (în 1900 
se mai aflau 110 Turci) în care s'au flxat. imigraţii bulgari (în 1888 se aflau 22 loc.) 
Ruşi din Basarabia (24 loc. în 1900) şi, în timpul ultimilor zece ani, deaseineni 
Germani. 

Alifak, cam. Caraorman, distr. Silistra, aproape de vechea frontieră bulgaro
română, 490 loc. toţi Bulgari Se aflau aici imigrati din satul Glavan, dislr. Kavakli 
de unde şi numele lor de „Glavanţi" (Miletici, v. p. ·b. 165), • 

Alicalfa, v. Alianife. 
Aiâcikioi, Golemo, v. Gofemo„Alâcikioi. 
Alâcicbioi, li1alko, v. Malkol(Alâcichioi. 
A11ascik, v. Cerkovno. 

• Anlimovo, ([(uzgun, [\.uzgun!uk), comună independentă (înainte aparjinea co..
mu1wi Viskioi), distr. Turtucaia ; la 1 O km S .... E. de Turtucaia : 789 locuitori, dintre 
cari 603 Bulgari, 164 Turci, 15 Români şi 7 'figani (vorbind turca). Acest sal a fost -
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altădată un sal c~chezesc. Bulgarii suni .ioi imigrati din Lozengrad (Milctici, V. p. b. 
16r), şi îndată după desrcbice (1881) numărau 121, au crescui încă cu vremea, în 
timp ce Turcii (328 în 1871) au scăzui pe jumătate prin emigrare. Rom,ânii suni ve...
niji după desrobirea Bulgariei (în 1881 se afla numai un $ingur Român, în 1900-

27 ; după aceia ei au sdlzut. 
Aplaat, comuni:l I-:fardali, distr. Dobrici; 588 locuitori : 356 Turci, I 7'4 Bul.

g,1rii,.21 Ţigani (3 vorbind turca), 15 Ruşi, 11 Roniâni, 8 Armeni şi 3 Ţatar.i (v?r" 
bind loji turca). Bulgarii sunt aproape loji colonişti veniji în cursul Ultimilor· 1 O ani 
(in 1900 nu se afla1.1 decât 31 ). 

Arabagi, comuna Beybunar, dislr. Kurfbt.lJ'\ar; 793 loc. : 502 Bulgar~ 277 
Turci, 1'3 Ţigani (vorbind turca) :şi 1 Talar. Turcii (369 în 1881) au emigrat în parte 
în timpul ultimilor ani. Bulgarii (ln 1881 nu se aflau d.eciit 7 bărbaji) sunt noi ve„ 
niji, ,,Gta11anfi" (din sat.ul Eilavan, distr. Kavakl.i) şi vechi locuitori ai satului Ccanlî, 
î!1 vech~ '°9broge română (Milelici, \l. p. b. 166). 

Arabagi, comuna Ezibei, dislr. Dbbrici; 130 loc. , 85 Tatari, 34 Turci, 6 
Germani, 4 Ruşi şi un Bulgar. O parte din Turci (89 loc. în f881) a emigrat. 

/J.rabadgifar, corn. Sarsînla.r, d1str. Tuţţucaia; 954 loc. : 779 Turci, 1:36 
Bulg,;1ri, 31 Ţigani, 5 ~rmeni şi 3 Români. Numărul Turcilor (în 1881, 513 loc.) 
este pufin crescut. Evlia Celebi încă in. 1651 semnalează acest sat, oa .sat IJ.Jr<;esc 
(v. Revista periodică LXX, Sofia, 660). Bulgarii s'au fixat aici în timpul ultimilor 
zece ani (până în 1900 ecau 12 loc.). 

Âraklar, v. Kruşovo. 

A,alinagea, c~muna Beybunar, distr. Kurtbunar; 382 loc .. : 353 Bulgari, 25 
Tigani (17 dintre ei v:orbind turca şi I româna), 3 Români (bărbafi), şi 1 Turc. 
Bulgarii (354 in 1881) sunt „Glavanti". (Miletid, V. p. b. 166). 

_Annuţli, reşedi9tă de comună, aistr. Dobfici ; la 30 km N. de acest oraş ; 
628 loc.: 59@ Bulgad, 14 Ţigani, 5 Albanez.i4 3 bărb;;iti Greci, 2 bărbati Î urci , 2 
bărbati Românî, 2 Armeni şi 1 Ungu~. Sat cu totul bulgar, populat de vechii imi: 
graţi !najntea desrobirei (Miletici, V. p. b. 158). 

Arnaatkuiusu, eomuna Kadievo, distr. Dobriei; §07 loc,: 339 Bulgari, 94 
iurd, 68 Ţigani, 5 Români şi 1 Armean. Bulgarii (53 loc, în 18'81) sunt venifi 
aici din Traci a. Un mare număr de 'emigranfi Bulgari s'a1,1 ins talat în acest scat în 
timpul ultimilor zece ani, în unlfa emigrăriî Turcilor (în 1900 se aflau 229 Turci şi 
înaintea acestei date, incă mai mulii). . 

:Arnauilar„ c'Om.· Giirgalie, distr. Balcic ; 33 loc.: 28 Bulgari şi Ş Turci. Îna, 
inie se aflau aici numeroşi Bulgari (56 suflete ln 1881). 

Aseti, Ţar, v. Ţar::A.sen. 

Asvalkioi, reşedinlă de comună, dis tr. Turtucaia; cam 25 km S. E. de Tur" 
tucaia; cu 137'4 loc. : 8~4 Bulgari, 426 Turci, 97 Ţigani (29 loc. dintre ei vorbind 

• turc1) şi 7 ~rmeni. La început, sat turcesc; după desrobire· numărul Turcilt>r a scăzut 
de j umătate. Bulgarii s 'au fix1.1! aici aproape exclusiv în timpul ultimilor zece anL 

A l, reşedinfă de comună, unul din cele două sate din districtul Razgrad lre-cut 
:sub domina(ia română, situat pe noua frontieră hulgaro"'română, cu rt 7 loc. : 705 
Turci şi 12 Bu lgari). 

A vdulla, reşedintă de comună, distr. Kurtbunar, cam 40 km N. V. de Do.,
brici şi la 31 km Sud de Silistra; 1650 loc.: 1052 Turei, 552 Bulgari, 38 Ţigani, 
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4 Armeni, 2 bărbati Români, 1 German şi I Unguroaică. Bulgarii s'au slabilit în 

!impui ultimilor ani (în 1881 erau 7 biirbafi, în 1900 34 suflete). 
fal vdullar, corn. Dokcelar, distr. Silistra ; 240 Joc. : 226 Turci, 13 Armeni şi 

1 bărbat Bulgar. Populafia turcă (215 în 1881) n'a mai crescut. 
/-lzaplar, comuna .i\rmutli, distr. Dobrici; 889 loc. : 478 Bulgari, 368 Turci, 

27 Tigani (dintre cari 12 vorbind turca), 9 Armeni şi 7 Tatari. Satul era la începui 
turcesc, dar mai în urmă o parte din Turci a emigrat. Bulgarii (25 în 1893) sunt 

colonişti cât se poale de noi, veniji din diferitele jinuluri, mai ales din vechea Do.
broge română (în 1900, I 07 locuitori erau născu/i în această provincie) . 

• J.J.abuk, comună-.ru.:ndent,1 distr. Silistra, la 12 km S. de Silîstra, cu 2471 
loc. : 2435 Bulgari, 29 Ţigani, 4 Greci, 2 b,'irbafi Turci şi 1 Albanez. Mare sat 

bulgar, a cărui populafie (1840 Bulgari lângă 7 Turci şi 2. altfi diferiti în 1881) este 
compusă din imigrati, de cele mai multe ori din distr. Razgrad, o veche populajiunc 
(.,Erlii'') originari din satele llârşova şi I{abal<olak, în care suni amestecati deasemeni 

Bulgari macedoneni (,,Arnăuti ") din Karaarn:iui, fără a mai socoti coloniştii din re.

giunea Slivno {Mi!etici, v. p. b. 164, 141; Revista periodicii LXI, Sofia, p. 626). 
Babarkioi. com. Sînîrenimahle~distr. Silistra ; 693 loc.: 643 Turci, 32 Bulgari 

şi 18 Tatari. De la desrobire numărul Turcilor (275 în 1881) a crescut mai mult de 
jum5tate. Bulgarii au venii în timpul ultimilor ani. 

Bailerkioi, corn. Sînîrenimahle, distr. Silistra; 600 loc. : 538 Turci, 55 Bulgari, 

4 Tatari (vorbind turca) şi 3 Tigani (vorbind deasemeni turca). Bulgarii se fixară în 
ultimii zece ani (în 1900 erau 1 O suflete). 

Bairiamubunar, reşcdintii de comună, distr. l{urtbunar; 30 km N. O. de Do..

brici ; 808 loc.: 529 Turci, 226 Bulgari, 52 Ţigani (6 v-:,rbind turca) şi 1 Român. 

La început satul complect turc (în 1881 se aflau 480 Turci, 41 alti mahomedani, 

Ţigani probabil şi numai 1 Bulgar). Bulgarii an venii aici din satele de prin prejur, 
de cele mai multe ori din timpul ultimilor zece a:1i. 

1 Bal.il>,111lc1r, rcşedintă de comună, dislr. Silistra ; 27 km S. 0 .. de Silistra; 
552 loc.: 536 Turci, 15 Bulgari şi I An11ean. Populajia turcă aproape s'a dublat 
dup:i desrobire. 

Ha/cic, capitala districtului, depart. \T arnci, situat pe litoralul Î'llării Negre, ci,1 

6616 loc.: 3297 Bulgari (4 vorbind greaca, 2 româna, 2 bărbati rusa), 1842 Turci 
(7 bărbati vorbind albaneza), 628 T.::tari {27 ·,orbind turca), 298 Tigani (9 vorbind 

l11rca), 145 Grt'Ci (6 vorbind bulgara şi 4 turca), 126 Anncni (4 femei vorbind bui.: 

gara şi 4 bărbafi furca), 76 !{urzi (72 vorbind turca), 63 4ăg.1uti (5 vorbind bulgara) 

60 Evrd, 28 biirbafi englezi, 22 Germani, 11 Români (2 vorbind bulgara şi 3 turca), 

3 Unguri. 3 bărbati Albanezi, 2 bărbafi Francezi, 2 Circazicni (vorbind turca), 2 
bJrbati Sloveni (1 vorbind bulgara), 2 bJrbati Polonezi, I femeie Rusă, 1 femeie 
Sârb:\. 1 J\Iunlcnegrcan, I A.rab (vorbind turca), I !{indus şi I de nationalitale ne-' 

cun.:iscut."i. Populalia bulgară se compune din vechi şi noi colonişl1 veniii din diferite 
linutltri; de la dcsrobire numărul său s'a dublat (în 1881 se aflau 1585 Bulgari). 

N umJrul Grecilor în timpul acesta a scăzui la jumătate (în 1881 se aflau 283 su
tl1atc); ca Greci sunt socotiti dcascmcni un marc numiir de Găg:iuti, care cu Turcii 

formau majoritatea populatici oraşului (Jirccek Cesty po Bulharsku 614). Englezii şi 

Curzii St'mnalati trnbuiau sJ fi fost, probabil, cchipagiile unor vase ancorate în port, 
in tiu.1 rcc.:nsământul11i. 

B<tllidgea. corn. Aicrman, dislr. Dobrici i pe drumul conducând la Varna, cu 
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722 locuii.: 382 Bulgari, 297 Turci, 16 Ţiga,,ni, t5 Armen.i, 10 Tatarî (9 vorbind 
1urca} şl 2 bărbafi Rim1âni. Bulgarii sunt colonişti noi venif1 de cele mai multe ori 
.<l,in împrejurime, (!11 1881-7 suflete numai). 

/3a1tadg1'r:11ilâoi,com. Balabanlar, distr. Silislra, 15$7 lou,it.: 1258 Turci, 28'f 

Bulgari, 24 Ţigani (15 vorbind turca), 14 Armeni şi 4 bărl;,aji Greci. După desro"' 
bire populafia tur:c5 şi.-a dublat nunian,l. B.ulg,;1rii s'au instalat mai cu seamă în timpul 
ottimilo~ece ani (1900 nu erau decât 12 bărbafi}. 

Barak/ar, com. Hasâkioseler, disfr. Dobrici, 459 loc.: 419 Turci, 18 Bulgari, 
16 Ţigani şi 6 Arrneni, Pufinii Bulgari s'au stabilii în lillJpul ultimilor a(1i (în 1900 
nu se affau decât 3 bărbaţi). 

/3;;şbu11a1_; com. Gelendgic, disir. Dobrici, 290 Joc.: 194 Bulgari şi 96 Turcii 
Bulgarii {136 în 1881) suni vechi emigra t, din Ttacia {Miletici, \ 1• p. b. 1 j8). Unii 
dintre Turci au emigrai în timpul ultimilor ani (în 1900 se aflau 132 de Turti). 

Başhasâ.1·liic, 11. Presele11Qi. -
Baza.uri, tom. Enidge, distr. Dobrici, 968 loc. : 785 Bulgari, 131 Ţigani (2 

vorbind turca), 39 Turci, T Români, 3 Tal,ari, 2 Gred şi 1 Rus. Bulgarii {380 în 
1888) suni în parte vechi emigrafi venifi î:lupă pacea de la Adrianopole', din satul 
(Havan, distr. Kavakli (Mi'leJici, V . p. b. 156) ~i, Îl} parte, noi :veniţi din vechea 
DQbrogea româm'i (în 1900. se aflau 95 suflete n;'iscute în zisa Dobroge). Turcii (?34 
11 1888} au emigrai pufi.n dltea ptifin, mai ales în timpul ultimilor z.ece ani (în 1900 
.se aflau încă 406 Turci). 

J3a7.irghia11, GQm. Bosna, distr. Silistra1 6<4 loc.: .555 Turci, 100 Bulgari, 
16 Români (11 vorbind bulgara) şi 3 Armeni. Bulgarii s'au inslaiat aici mai mult 
în timpul ultimilor zece ani (1n 1900 se relevă JO st,flete.; 9 bărbati şi 1 femee). In 
cursul acestor ultimi anî au venit deasemeni Români (probabil Bulgari din România). 

13eibunar, reşedinfă de comrn'k'i, dîstr, Kurtbunar. la 30 km S,,E,, de Silislra, 
852 loc., 3'f6 Bulgari, 368 îalari, S'f Turci, 14 Ţigani, 4 bărbali Albanezi şi :3 
Armeni. Altiidală sat tătăresc (în 1881 cu 429 lec. lofi ·mahomedani, din!re aari 
nţtmai 4 loc_ era11 Turci) unde venir~'i să se stabilească pufin câte puţin :Bulgarii satului 
.Almalâ.ul şi împrejurimile sale (în vechea Dobroge rom~nă), mai ales vechea populafie 
de „Grebe~1fi", vechi emigrafi din regiunea Provifdia, numiti „Şikovti" şi a lţii (Mill}iici, 
V . p. b .. 166). 

Belica, com. indepe11denlă, făcând parte. în.ainle din com. Denizkr, distr. Turtu„ 
caia, 15 km S. de Turtucaia, sat bulgăresc, cu 1309 loc.: 1014 Bulgari, 251 Turcii 
36 Ţigani, 4 Români (1 vorbind bulgara), ·3 Armeni şi 1 Albanez. Bulgarii acestui 
sat sunt „Grebenfi" (.Miletici, V , p. b. 162) şi numărul lor a devenit triplu, de la 
desrobire (în 1$.81 se affau 336 -uflele). Numărnl Turcilor a scăzut, dar a.ceastă des.
creştere este pufin însemnată. 

J3eza11ova (Golemi,l(aciamac), com. Spasovo, dis!r . Balcic, cu 203 loc.: 129 

Bulgari şi 74 Turc i. Bulgarii (în 1'881 nu se aflau dec.ât 10 bărbati) sutit colonişti 
venifi din diferile fiiu!luri ale Bulgariei. 

Bilp (Sârtkioi), com. Spasovo, distr. Balcit, 220 loc.: 212 Bulgari, r Turci 
şi 1 Găgăufă. Populat .cu Bulgad până în ultimii ani, venifi din diferite finu!uri, chiar 
şi din vechea Dobroge română (în 1S93 era populat de 32 Bulgari şi 23 Turci). 

Bo'gdailî, com.Warali, distr. Dobrici, 361 lo<c.: 346 Bulgari (3 vorbind româna), 
6 bărbafi ..A!bane:zi, 5 Români, 2 bărbatr Ruşi, 1 Tucc şi 1 Ţigan. Populat de Bulgari 
(249 loc. în 1888), emigrafi din Tracia, înainte de desreijire- (Milelki, V. p. b. 158). 
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Bogdailâci-;1murli, tom. Karali, dislr. ·Dobrici, 670 loc .. 655 Bulgari, 7 Turcir 
4 Ţigani (vorbinll toţi turca), 2 bărbafi Tătari, 1 Român (vorbind bulgara) şi l Ar„ 
mean. Populat de colonişti bulg-ari, Yenifi odinioară din Tracia (457 în 1888) (Miletici, 
V. p. b. 158), şi de un mic număr de Tu~ci (56 în 188S) cari au emigrat succesiv 

aproape tofi. · 
Bogda11kioi, _v. BoqdaJ1ovo. 
Bog.da11oyo (Bogdan/doi), corn. Aiorman, distr. Dobrici, cu 557 loc. : 544 

Bulgari, 7 Ţigani şi o Turci. Sat curat bulgăresc (220 loc. în 1881), p-opulat cu 
colonişti din naintea desrob.irni (Milelici. V. p. b. 158). 

Boris, Ţar, V. Ţar Boris. 
Bosna, reşedinfă de comună, disfr. Silistra, cu 936 loc.: 589 Turci, 340 Ţi" 

gani (vorbind turca). 4 bărbaf i Bulgari şi 3 bărbaJi Armeni. 
BoJiov.o, Novo, v. 1Vovo,-Boliovo. 
Brflcima, com. Karaorman, distr. Silistra, 650 loc. : 648 Bulgari, 1 Grec şî 1 

Ţigan (vorbind turca). Bulgarii sunt vţf)ifi aida în anul 1828 din regiunea Razgrad 
şi ei sunt „A.rnăufi" (Bulgati din Macedonia) din satul Kara am ăui şi „Erlii '', din 
alte sate din regi.unea Razgrad (Miletici, V. p. b. 164, Revista periodică LXI. Sofia 
p. 626 următ.). Această popula!ie bulgară (718 suffete în 1881 şi 753 în 1886) s·a 
transportat tn parfe; în timpul uitimilor 20 cfe ani. în satul vecin Brâcimaenikioi. 

Brâcimaeii.ikioi, corn. Karaorman, disir. Silisfra, 278 loc. tofi Bulgari. La în ... 
ceput satul curat turc (în 1881 se aflau 213 Turci şi I Bulgar). Locuitorii săi au 
emigrat în timpul ultimilor 20 de ani şi în locul lor au venit să se stabilească Bulgari, 
din sa tele de prinprejur : B râcima, Kara tirman şi a He le, care sunt ele înşile formate 
din vechi colonişfi venili din regiunea Rit'zgrad (Milclici, V. p. b. 165). 

B§/ga{Ski„Kos11i, corn. Dolno,-Riabovo, distr. Turtucaia, 7 km E. de Turtucaia, 
p.e n1alul unei mici mlăştihe- fotmafă de Dunăre, cu, 1365 loc. : 967 Bulgari, 300 
Turci, 71 Ţigani (49 vorl;,ind rom~na, 14 turca şi 8 bulgara), 11 Români (4 vorbi!1d 
bulgara), 5 Ar!Tl€ni şi 5 Greci (4 vorbind bulgara). Bulgarii (490 în 1881) au crescut ., 
destul., Turcii deasemeni până la, o oarecare măsură (în 1881 erau 179 suffete). Re>r 
mâ,1ii (40 suflete în 1881), al că.cor mic num!r n'a variat de loc până la 1893, au 
scăzi,1t cu totul de atunci (în 1900 se aflau 10 suflete). 

T<tr A.se11, corn. Sânârenimahle, distr. Silistra, cu 468 loc. : 409 Bulgari, 55 
Ţigani (37 dintre ei cu l. maternă română· şi 9, turca) şi 4 Turci. Colonizat după 

desrol;,ire de că'tre Bulgarii din acelaş jyqef ca şi din l!lie finuturi ale :Bulgariei. 
Ţar Boris(Del11ebeik1oi), corn. Spasovo, disfr. Balcic, cu 9Q loc.: 74 Bulgari, 

13 Turci, 2 bărbati Ruşi şi 1 German. Populafia bulgară din acest sal (în prez.ent 70 
de oameni şi 4 femei) nu era compusă de putină vreme decât de bărbăti (29 în 1900). 

Ciairharman, C'."om. Gelendgi'c, distr. Dobrici, 315 loc, : 308 Bulg,i}ri, 6 Ţigani 
(vorbind toţi turca) şi 1 Român. Populat de Bulgari (în 1881-104 loc.), v~mifi din 
Tracia după' desrobire (Miletici, V. p. b. 158). 

Ciairlâgbioi, com.Duvanjuvas, distr. Balcic, 256 loc.; 218 Bvlgari, 22 Ţigani, 
l 4 bărbaţi Turci, 1 Găgăuf şi 1 Român. De cur,ând colonizat de Bulgarii veniti din 
diferite ţinuturi (în 1888 erau 119). 

Ciainnab/e, com.Bairiambun11r, dislr . .Kurlbunat, 170 loc.: 52 Turci, 47 Ţi: 
g_ani, 33 Bulgati, 27 Germani, 5 Evrei, 5 bărbati Rom.§ni şi 1 Sârb. Cea mai mare 
parte din Turci (32:2 în 1881 a emigrat în ace}ti ultimii ani. Bulga;ii, ca şi Germanii,, 
sunt colonişti recenf i. f 

• 
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Ciakâ,da, corn. Eiibei, dislr. Dobrici, 299 loG. : 1'7:2 Tătari (3 vorbind turca), 
l l8 Turci, 6 bărbati Români, 2 bărbaţi Bulgari şi l Rus. 

Ciamurli, Goleino, v. Golemo.:-Cianwrli. 
Oiamurli, Malko, v, J>1a/ko,Ciamur/i. 
Ciamurli, Sredno, v. Sre,./1)0~Ciamur/i. 
Cianakdlil'r, corn. Ahmatlat, dlstr. Turtucaia, 317 loc, : 273. Turci, 27 Ţigani, 

(printre cari, 9 vorbind turca şi 2 bulgara), l 6- Bµlgari şi l Tli:tar. Numărul Turcilor 
s'a mării p_µfin dtla desrobir,:. 

Cia{aHar, corn. 'Feke, dislr. Balcic, cu 895 loc.; 434 Bulgari, ~1 b Tafari (11 
dintre ei vorbind turca), 207 Turci, 24 Ţigani (5 vorbind bulgara), 8 Albanezi (2· 
bărba\i vorbind bulgara), 7 Găgăufi, 4 Armeni şi 1 Grec (vorbind bulgara). Bulgarii 
sunt noi venifi din regiunea Lozengrad, anume din satele Kruşiţvo şi Kula (Miletici,. 
V. p. b. 149 şi următ., 154). I n 1900 se mai găseau încă 157 suflete originare din, 
a~aslă regiune. 

Ciauţkioi, corn. TeKe, dislr. Balcic, pe noua fronlieră bulgaro.eromâna, cu {068 
loc.: 889 Găgăufi, 128 Bulgari, -41 Ţigani (9 vorbind greaca), 5 bărbali Armeni, 3 
Greci (l femee vorbind bulgara) şi 2 bărbafi Turci. Bulgarii sunt ţn parte colonişti, 
în parte <:iăgăufi bulgarizati. 

CiiJUŞ,11la-l1leo, com. Viskioi, distr. Tuitucaia, 225 loc. 1 188 Tun;i, 30 B1,1lgari 
şi 7 Ţigani. Numărul Turcilor (210 în l88l) a scăzut simfilor. Bulgarii s'au si~bilit 
aici în timpul anitor 1880 ai secolului trecut; numărul lor (54 în 1888) a scăzut 

deasefmmi. 
Cer.kovno (Anascik), corn. Akkadânlar, distr. Silislra, 98:3 )oe.; 565 Bulgari,.. 

2.54 Tatari, 134 T urci şi 30 'figani ~l 9 vQrbind !urca şi 2 bărbaţi bulgara). Populaf.a 
turcă (201 loc. în 1881) ,a emigrat în parte şi în locul ei au venit Bulgari, C'3ri lipseau 
aproape complet înainle {în 1881 se ·ana un singur Bulgar). 

Cierno Oko (Kar;rgbiozkuiusu), corn, Spa1>ovo, distr. Baltic, cu "244 loc.: 
!82 Bulgari, 31 'f igani {l bărbat vorbind româna). 25· Turci, 5 G-ermani şi l Gă.

•găuf, Bulgarii {2-3 în 1888) sunt coloniş.ti noi venifi din diferite ţinuturi. Turcii {în 
1893,-245 suflete) au emigrat aproape loji. 

Ciflik,,Musubei (Dof;10„J.1usubei), corn, Karali, distr. Dobrici, 43'3 lec. : :394 
Bulgari, 25 'figani {l bărbat vorbind turca), 1 t Turci , 2 bărbaţi RonÎâni şi l Rus, 
(votbind bulgara). Bulgarii sunt colonişti veniti mai ales din vechea Dobroge- remână 
(în 1900 se aflau 109 loc. născu(i în această provincie), Turcii (în 1900 se aflau încă 
l48 loc.), au emigrat aproape toţi. 

C11ulkuiusu, com. Pcielarovo, distr. Dobrici, pe vechea froniieră ·bulgaro..,română~ 
cu 445 loc. : 324 Tatari, 73 Bulgari, 29 Turci, 15 Ruşi şi 4- Armeni. Sat lurco„lalar, 
unde au venit să se stabilească de curând de-asemeni Bulgari {în lSSl nu se aflau 
decât 13 bărbati) Ruşi şi alf ii. 

Ciirekci, com. Usuikioi, distr. Kurtbunar. pe noua frontieră bulgaro„română~ 

cu 776 loc.: 461 T uFei, 2:32 Bulgari şi 83- 'figani (43 vorbind turca). Sat !urc {528-
loc. în 1881), unde în timpul ullimrlor ani s'au stabilii de-asemeni colonişti bulgari {în 
i 900 nu se aflau decât 11 suflete). 61 

Ciller, corn. Dokcielar, distr. Silistra, 952 loc. : 850 Turci, 76 Blllgari" 23 
'figani (vorbind toţi turca) şi 3 Armeni. Bulgarii au venii îo timpul celor două ultime
decenii (tn 1888 nu er ... u de Joc Bulgari). 

Ciobankuiusu, corn. Pdelarovo, dislr. Dobrici, 276 loi..: 1:30 T4rci, 58 Ger..-
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mani, 50 Bulgari, 21 Sârbi, 7 Tatari, 4 Armeni, 4 'figani şi 2 bărbaji Ruşi. Sat 
turco:falar, unde în timpul acestor ullimi ani au venit să se stabilească Bulgari (în 
1888 nu erau decât 13 biirbafi), Germani, Sârbi şi alfii. Turcii (185 în 1900) at1 scăzui· 

Cioral, Golemi, v. Golemi„Ciora/. 
Cioral, Jtlalki, v. J\ialki.:Cioral. 
Ciukurovo, corn. Teke, distr. Balcic, l5j; loc.: 152 Bulgari 2 bărba/i Turci. 

Bulgarii (108 în 1888) sunt colonişti veni!i din diferite jinu!uri. 
Daidâr, com. Denizler, dislr. Turtucaia, cu 1003 loc. ; 593 Turci, 381 Bulgari, 

23 Tigani, 4 Anneni, o Tătăroaică şi 1 Român. Numărul Turcîlor (545 _în 1881) a 
crescut pufin. Bulgarii se stabiliră aproape e.xclusiv în cursul acestor ullimi zece ani 

, (în 1888 se rnenjionează pentru prima dată -15 Bulgari, aceiaşi cifra revine în 1900). 

Damada, corn. Doccielar disk. Silistra, cu 469 !oe. : 453 Turci, 8 Armeni, 

.'5 Tigani (cu I. mal. tuica) şi 3 Bulgari {bărbafi). Turcii (305 în 1881) au devenii 
mai numeroşi. 

Dauldgilar, com. Asvalkioi, distr. Silisfra, cu 518 loc.: 310 Turci, 123 Tigani 

'(69 cu limba maternă româna şi 54 turca), 77 Bulgari, 6 Tatari (loji cu I. mat. turca) 
şi 2 _i\rmeni. La început sat curai turcesc (182 în 1881), Bulgarii s'au stabilii aici 

:în timpul ultimilor zece ani (în 1900 nu se găsea decât un singur Bulgar). 

Dau/Iar, com. Beibunar, distr. Kurtbunar, cu 267 loc. : 219 Turci, 31 Tatari, 

·14 'figani şi 3 Bulgari (bărbaji). Turcii 122 în 1881) s'au dublat de la desrobire. 
Devedgikioi, com Fiardali, distr. Dobrici, cu 688 loc. : 552 Bulgari, 80 Ro: 

111âni, 29 Ruşi, 18 Turci, 7 Evrei şi 2 Albanezi (bărbaji). Bulgarii ( 476 în 1888) sunt 
~migrafi recenji din Basarabia, originari din satul Kossovtcea, regiunea Şumla (v. 

Miletici, V. p. b. 157), ca şi din Vechea Dobroge română (în 1888, 227 persoane 

erau născute în România). Ruşii, Românii şi alte nationalităji nu suni aici decât din 

;;ultimii zece ani. 
DeliisuJJar, corn. Viskioi, distr, Turtucaia, 758 loc. : 399 Tllrci, 351 Bulgari, 

-4 Armeni (1 bărbat printre aceştia cu limba maternă turca) şi 4 'figani (cu limba 

n1aternă furca). Numărul Turcilor (319 în 1881 a crescut pujin. Bulgarii au venii 

1mmai în cursul ultimilor zece ani (în 1900 nu se aflau acolo decât 2 Bulgari). 

Deliiusufkuiusu, com. Karali, disJr. Dobrici, pe vechea frontieră româno:bulgară, 
•cu 579 loc.: 536 Bulgari, 35 "Turci şi 8 Tigani (cu I. mal. bulgara). Populapa bui: 
gară (337 în 1888), compusă mai ales din vechi imigrafi din Tracia (Miletici, V. p. 

b. 158) şi se mai aflau încă şi mai recenli colonişti din vechea Dobroge română (în 
1900 se aflau 73 persoane născute în această provincie). 

J)eliosmanlar, v. V/adimirovo. 

Delnebeikioi, v. Ţar Boris. 

Denizler, reşedinjă de comună, dislr. Turtucaia, 12 km S. de Turtucaia, cu 

1256 loc.: 823 Bulgari, 357 Turci şi 76 'figani (dintre cari 16 cu I. mat. furcă) . 

Bulgarii, veche ~opulatie a ,,Grebenfilor~ (Miletici, V. p. b. 162), iu crestul foarte 

mult de la desrobire; ei depăşesc astăzi pe Turci, al căror număr n'a scăzui (în 1881 

.satul era locuii de 339 Bulgari şi 378 Turci). . 
J)erenwh/e, corn. Dokcelar, dislr. SiÎ1stra, cu 502 loc.: 400 Turci, 86 'figani 

:şi 16 Bulgari. 

Diinekler, com. Sredno ... Ciamurli, dislr. Dobrici, cu 310 loc.: 190 Turci, 77 
Bulgari şi 41 Tatari. Bulgarii s'au stabilit în timpul ultimului deceniu (în 1900 nu se 
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.afla acolo un singur Bulgar) in locul Turcilor ~11igrafi (in 1900 Turcii erau jn 

număr de 273). 
Dobrici, capitala districtului, dep. 'lama, cu 17.146 loc;.; 9.064 Bulgari, 3.232 

î urd, 2.c97 Tala-ti (198 vorbim:! turca}, 1.1'05 Tîgani ( 139 vorbind tutca şi 1'2 bulgar11), 
445 .2:...rmeni (26 vorbind turc/I), 229 Evrei (19 vorbind ge.nnan11 :şi 4 rusa), 145 
Greci {6 vorbind bulgara), 35 Albanezi (2 bărbaţi vorbind bulgara), 24 Români {1 
bărba! vorbind bulgar.a), 16 G:ăgăufi, 15 Cehi, 14 Ruşi (5 vorbind ger.mana şi unul 
bulgar.a), 9 Germani, 5 Sârbi, 2 Elveţieni (vorbind germana}, 2 Unguri, 2 F ranfuji, 
2 Croafi (femei), 1 Daltnat, l Slov~an şi o Slov.ţ1c1\. Nunărul Bulgarllor (3.645 in 
1881) a devenit, dela desrobire, aproape h'iplu, în timp ce acela al îurdloI (4.17,5 
rn 1881) a scăzut. Numănil Evreilor aproape s'a dublat (113 în 1881 ), precum şi 
acela al Grecilor (7'9 în 1881). Li. t1il«!ici (V. p. b. 155) descrie populajia din 

DoBrici în modul urmă:or: ,, ln însuşi oraşul Dobrici, populafia bulgară 11u a atează, 
cu pufine excepjiuni apEoape, decât de 100 ani. Se găsesc acolo dease111cni Găgăufi. 

Bulgarii suni în cea mai mare parte din Kolel, dar se mai găsesc deasenteni din 
regiunea Gabrovo, K-0prişlica ; am găsii în acelaş timp aâteva familii dîn Bela«Slalina, 
Pe lângă ac~ştia, au vimi! Bulgari din satele megieşe, originari din Tracia, astfel c}i 
1>taşul reune§le re,prezentanfii aproape ai întregului elemetH n9U .şi variai din populafi-a 
bulgară a salefor vecine", 

I'>oţrufar, com. Balabanlar, distr. Silislra, cu 1.431 loc.: 1.3.Qfl Turci, 61 
Bulgari, 54 'figani (dintre cari C vor,bind !urca) ~i J.2 A.nn . .eni. Populajia turcă (639 
în 188f} s'a dubla] de-Ja eliberare. Bulgarii &'au stabilii i11 cursul pe11ullimului deceniu 
(în 1893 ej nu erau <focât 6, în 1900 - 52,). 

})oimuslar, reşed. de comună, distr. Silislra, ca111 vreo 20 km S . .: V. de Silislra, 

cu 1.191 ioc. : 835 Bulgari, 2c7 Turci, 48 'figani (vorbind h;rca), 20 Sârbi, 8 Români 
fÎ 3 Armeni. Bulgarii sunt în parte „Grebenji" din satul Cîocăneşti din România 
(1'1iletici, V. p. b. 16.2, 167) venifi mai cu seamă în timpul anilor 18SO (în 1881 se 
găseau in acest sat I< persoane născmte în România, în 1888 se gJseau deja 81), 
dar cea mai mare parte dintre coloniştii noi sunt venifi din satele '"ecine (în 1888 se 

. ' 
găseau 1 c4 pers,)anenăscute în alte localităţi ale aceluiaşi despărfământ, în 1900 - 246), 
ca şi din a !te !inuturi ale Bulgariei. 

lJokcelar, reşed,nfă de comună, distr. Silistra, cam la· 45 km. S ... O. cle Silislta 
nu d~arle de noua frontieră r.omâno:bulgară, cu 438 loc.: 422 Turci, 11 Bulgari şi 
5 Am1eni (dintre cari 4 vorbind tul"ca) . 

. Do/Jio.:Musubei, v. Ciflic„JY!usubei . 
))oluo"Riahova; reşedinfă de comună, distr. Ţurtucaii:i, 15 km la Est de 

Turtucaia, cu 1070 loc.: 712 Turci, 287 Bulgari 43 Tigani (dintre cari 5 vorbind 
turca) şi 28 Români (dinlr-e cad 4 vorbind bulgara). Populaţia, Bulgară (92 în 1881 
sia înfreit ~ la eliberare; populaţia turcă (539 in 1881) s'a mărit de4semeni, în fimp 
<:e populafia românii n'a venit să se stabilească decâţ jn timpul ultimulu, dec:eniu (în 
1881 se găseau 7 Români, în 1900-2). 

l)uvalliuvasJ, reşedinţă de comună, distr. B11lcic, cam la 8 k1n N . .-0. de 
Bak:ic, cu 559 loc.; 410 Turci, 80 Bulgari, 48 Tatari, l c 'figani, I Găgăuf, I Grec, 
1 Român (vorbind bL11gara) şi t Albanez (vorbind turca). Bulgarii sunt noi veniţi 

{ln 1881 ei erau 18). Turcii (205 in 1881) au devenit de două ori m-ai numeroşi. 

Duraklar, com. A.kkadânlar, dislr. Silislrâ, cu 219 loc.: 124 Ttirci, 85 Bulg@ri, 
5 'figani (vorbind româna), 3 Români şi 2 Ri.1Şi ·(femei). La inc;eput, sal curai turc:esc 

• 
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(90 'furci în 1881) a cărui populafi-e s'a îndoii până la 1900 (se găseau în acest an,. 
186 loc. lofi Turci), în timpul ultimului deceniu s' au stabilit deasemeni Bulgari. 

l)urankulak, reşedinfă de comunS, disfr. Balcic, aproape de coastă, la 4 km. 
de vechea frontieră româno.-bul~arii, cu 609 loc,: 602 Bulgari, 6 Ruşi (bărbafi) şi 1 
J<omân, Sat curat bulgar, populat de vechi imigrafi din Tracia (v. Miletîd, v. p. b. 
154). Populatia (338 Bulgari în 1881) s' a întreit aproape de la eliberare. 

D1~1·,wlar, corn. Gargalâc. clistr. ;Balcic, cu 165 loc. : 150 Bulgari, 11 Turci, 
3 G.lg;iuti (bJrbaţi) şi I R1:11nân. Vechiu sat turcesc (în 188 l nu se găseau decât 

31 loc. toti Turci), în care pufin câte pulin se stabiliră Bulgarii (în 1888 se giiseau 
deja 38), Pop~tlafia turcă (55 tn 190.D) a int igrat în timpul ultimilor ani, 

rJurdsÎ, com. Karali, dislr. Dobrici, pe ve.chea frontieră româno,,-bulgară, cu 
41)5 loc.: 208 Tatari (4 vorbind turca), 148 Bulgari, 133 Turci, 5 Tigani şi l Grec. 
S.1t tur~o•tatar unde s' au stabilît deasemeni Bulgari numai tn cursul ulti1nului deceniu 

(nu s~ găseau decât 20 în 1900). 
IJţ1rbnli, com. Pcielarov4, dislr. Dobrici, cu 37 l loc.; 355 Bulgari, 7 Tigani, 

6 Roll)âni (b:irbafi, dintre cari 5 vorbind bulgara), 2 Anneni ,şi l Turc, Populat în. 
timpul anilor 1880 de Bulga:ri (5 în 1881 , 252 în 1888} imigraţi mai ales din vechea 
Dobro~ românl (în 1900 se gfîseau 79 persoane născute în aCeiistfî provincie) (v_ 
1"Iileli.ci, \I. p. b .. 158). Mai Îl~aintc se g,'iseau âeasemeni Turci (74 în 188'8). 

nurgutkalfa, com. Rzibei, distr. Dobrici, cu 394 loc.: 219 Bulgari, 131 T urci, 
2î T .it.ui (21 cu 1. mat. turca), 9 Albanezi (I bărbat c·u 1. mat. turca), ~ Sârbi 
(b.1rb.1ti), 3 l\acamanlii (blrbafi) \dint re ca(i 2 cu 1. mat. armeana, un altul„gteaca), l 
Circazia11 şi ! Român. Bulgarii (tn 1881 nu se găseau decât 27 bărbaţi) au venit 

dupJ dib~rarc (cf. l>1iktici, V. p. b. 158) mai a les din vechia Dobroge româriă şi 
'a.,s,\r.,bi,,. 

Durufl,,r, com. U sulkioi, distr. Kurtbunar, cu 27l loc,: 272 Turci şi 5 Armeni. 
})uslvbc1c. com. l(urtbunar, cu 628 loc.: 269 Turci, 239 Bulgari, 61 Români, 

42 1'ig.1ui, q Cir,e.}Şi~ni (cu l. maL turcii), 7 Sârbi şi l Rus (cu 1. mat. român5) . Sat 
,1!t,1 d,lt3 tutC (cu 425 T urci în 188 l ). a ciiruî populaţie a emigrat puf i n În aceşti 

ultiu1i .tni şi a făcut l'-'C eo!oniştilor- Bulgari (8 numclÎ în 1900) şi Rom$ni, astfol 1ncât· 
m1tlai ~1lul csl..:. ~ jumltafe bulgar. 

l)g_iJ(er/iiucJ<)rm~n, corn. Duvaniuvasâ, d islr. Balcic, cu 218 loc.: 205 Bulgari, 
• 1'ur.:i (b.lrb,,li), 1 R~1nâni (bJrbati) .2 Munfimcgrcai (bărbafO, 1 Grec şi I Armean. 
f)~ul,lt .::u Sulgari ( ! r2 ln Uffl 1) vcn~i din toate piirtile. 

Dgi,1/iuldi.:J, IX'm. Dur.mkul.ik, distr. Sakic, cu 161 loc. : 145 Bulgari, 13 
1\li,ţti lt-"ll cu !. ntat. tu~,) ~i 3 Armeni leu 1. mat. bulgara). Populat cu Bulgari 
\!\.'Oit\ din dikrlli> tinuhtri l,\ începutul anilor l8<l0 {în !8~3 se g,'iseau 86 Bulgari şi 
-4 Turci, in limp (\• ii, ! 8$1 şi l&lS nu s~ găseau a cot'-' dcca1 eâţiv.1 Bulgari i2olafi (bărbaţi). 

likindjik, l'»n\. A.'kb1,111,ar, di~r. Iţurtbu1»r, cu 785 Joc.: 614 TuICi, 162' 
Bu~.iti, 5 Ţ~.\t\\ şi { <..'li-«-i, &l~Jri.i sunt ,:ol.:,ni&i v~niţi mai al1?s· din sakk. vecine' 
h\ timpul ulti,nil.:-.r J,,u ~ J,c~1'Jii, 

~i''('t~, tQ.'\":Jintl c.c rolnun;'t. distr. Dobrici. 28 knl O. de Dobrici, pc no\ta 
t~nh~f..l t-'.'l1l.i1~~tmlţ.\f,1, ~ 2.30.? l"c. : I 040 Turci, 453 Bu!!lari, 89 Ruşi, of Români, 
5~ Tii:;Jlli ţt, \'\1 iinb.1 nMkn,:i lur(".1) şi l .~rnw,m. >Iarc~ sat turcesc (155~ 1'urci 
tn i-&<;l) ,m,k .tu ,.:mt ::,.'\ -s.:: :.1,,bit11.1st·J dup,.i dihl.>r.1rc rol"nişli bulgari Un !SSI 011 

:- ' ~;'$<.· "" ţf~~t l I.) h.'irb.lţi_). lu cu~ul uhimului d\;ţ."\!niu s 'au stabilit dcas, meni Ruşi 
~ R~ . -~m (l\\ l ~) l\\l ~N gl~3 Joc.ii uo singur R~ni.i11). 
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Ekrene, corn. Teke, distr. Balcic, sal mic şi foade vechiu {Jirecek, C~t.y po 
Bulharsku 612) pe noua froruieră· româno.,.bulgară şi marea Ne~ră, cu 566 loc. : 
508 Bulgari (6t cu I. mat. română), 43 Turci, 8 Ţiganr, 4 Români, l Arm'ean, o 
Găgăuţă (pu l. mat. bulgară) şi o Greacă. Bulgarii sunt co!o·nişti noî venifi ciin regiunea 
.Ac:lrianopo!e (Miletîci, V. p. b. 154). 

E/îbei, c;om. Pargalâc, dis Ir. Balele;, cu 21 O focuU.: 198 Bul~ri şi 12 Ţigani. 
Sat bulgăresc tecenl (86 în 1881) cu populaţie venită din diferite finuluri (Milelil'.:i, 
V. p. b. 154). 

Elil:iei, v. Pciefarovo. 

Embiemah/f!. corn Ghelindgic, dislr. Dobrici, au .140 loc.: 125 Români, 1 L 
Bulgari, 2 Găgăufe (f~mei), 1 Rus şi o Greacă. Coloni~t de curând de Românii drn 
Ungaria {38 loc1.1i1eri din populafiţ fn 1900 erau născvfi în "Austro„U}lgaria) şi de 
un mic num~r de Bvlgari. 

Emîrkiot, Com. Talaraimagea, aistr. Turfucaia, cu 675 locuit.: 483 Turci, 102 
Bulgari, 77 Ţigani (!ofi cu I. mat turcă), 12 Armeni şi 1 Român. B1.1lgarii s'au 
stabilit numai în cursul uUimului cleceniu. Populafia turcă (406 în 188t) n'a scăzui., 

Emirler. com. Dokcelar, dislr. Silistra, cµ 3t1 locuit: J10 T\JrGÎ şi l Bulgar. 

Emirler, v. Kafina. 
E:ndgekioi, corn. Ahmatlar, dislr. Turtucaia; cu 803 locuii. : 791 Turci, 9 .Armeni 

.şi 3 Bulg11ri (bărbafi). Populatia 1urcă s'a dublat aproape de la elibernre. 
Enidge, reşed. de com .. , distr. Dobrici, cu 904 locu·it. : ~1 1 Turci, 239 Bulgari, 

154 Ţigani şi 9 Tatari (cu I. mal. turcă}. Bul&ilrii (19 numai în 1888) suni colo„ 
nişti noi veniti din fi!\uturi diferite, precum şi vechea Dobroge remână .. 

Ellidgeliaida"r, c<.îm. Karali, distr. Debrici, pe vechea frontieră româno.ebulgară, 
c.u 602 loc. : 601 Bulgari şi 1 Turc. Sat eurat bulgaresc. (45'6 E,ulgari pe lângă 

-6 Turci în 1888), populat de coloaişti venifi din Tracia în epoca turcă. Miletici, V. 
p. b, 158). 

Enimahle, tom. Kadievo, disfr. Dobrici, cu 703 k>cui.t. : 645 Bulgari, 33 
Ţigani şi 25 Tui-ci. Populat de Bulgari (313 în 1881) venifi mal ales din vechea 
Dobroge ro.mâna şi dia Tracia (jn 1'888, 25 perso.aae di"n popula!ie erau năs,wte în 
România, 17 - în Turcic!) (cf. Mile.Jici, V. H· b. 158). 

Erdgi, com . ..Armutli, dislr. Do.brici, cu 220 loc. : 157 Bul&ilri, 41 Îigani, 1'8 
Români, 2 @erm@ne, 1 Turc şi 1 A-lbanez {vot~ind bulgara). Sat turco..-tâfar. a cărui 
populatie a emigrai în Cl_{rsul ultim.ului cleceni'u şi a făcut loc CQ!oniştilor Bulgari şi 
Români, aceştia în mic număr (în 1900 nu se găstau decât 5 Bulg,:1ri, pe lângă 19't 
Turci şi 196 Tatad, dar nirzi .µ!1 singur Ro~n). 

Esetli, corn. Karali, dis~r. Dobrici, cu 264 loc. : 260 Bulgari, 3 Români {2 cu 
Jimba maternă bwlgara) şi l Turc. lnairue se găseau a.calo multi Ţurci {130 în 1888), 
cari au emigrai în cursµ! u!Jimului deceniu {în 1900 se găseau încă 92). Bulgarii 
{146 în 1888 a1,1 venit de aiurea şi din vechea Dobroge română). 

Esirdgea, corn. Bairiar,i.bunar, :distr. Kurtbunar, cu 441 loc.: 431 Turci şi 2 
Armeni. 

Elimeli, v. Sirakovo. 

Evlekler, corn. Duvani(Jvasâ, dislr. Balcic, cu 214 locuii.: 169 Turci, 24 Tatari 
(4 cu .I. mal. !urcă), 15 Bulgari şi 6 GăgăuJi: . 

Eâbei, re~ed. de comună, distr. Do brici, cu 833 loc. : 658 Bulgari , 161 Tala ri, 
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9 Tigani -Şi 5 Armeni. Bulgarii {418 în 1881) au venit a.ici 111 1832 din satul I(ozosmâ,;Jie, 
regiunea Stara Zagora (Milelici, V. p. b. 155 -Şi urmiîf). 

Fâ.ndlikli, com. Enidge, distr. Dobrid, c.u 645 locuit: 287 Turci, 261 Bulgari, 
70 Tigani, 16 Tatari (IO cu L mat. turcă), 7 Armeni, 2 Greci (bărbafi) şi 2 Români 
(bărbafi). Sat turco..,tatar unde au venit s'ă se stabileas"'°ă deasemeni Bulgari, du?ă 
eliberare (în 18Bl nu se găsea decât unul sit1gur; în L888 se socoteau deja I !O), • 
cea mai mare parte imigraţi din vechea Dobroge română şi regiunea Adrianopolei 

(l>1îletic;i, V. p. b. 158). 
Gan'<lH, eoni. independentă. distr. Sîlistra, la 3.0 kh). O. de ac-est ot,:1ş , cu 

136! locuitori. : 1354 Bvlgari, 3 bărba(i Turci, 3 bărbafi Români (1 vorbind bulgara) 
şi l Armean (vorbind turca). Bulgarii sunt vechi locuit"'ri „Grebenfj" {Miietic;i, V. 
p. b. 166 şi urmă!, ). Statistica scotea la iveală nu de n1ull u:i mic număr de Turci 
(în 1881-19 suflete, în !888-50); putln câte pujin în tirnpul acesta au emigrat. 

Gar_gafâc, reşed. de coin. distr. Balcic; 70 km N . E. de acest oraş; 424 loc. ! 
391 Bulgari, 23 Ţiiani (dintre cad 10 vorbind bulgara şi 5..-turca), 9 Turci şi I 
Găi1;ăuf (vorbind. bulgara). Bulgariî (30-3 în 18:81) sunt colonişti· veniji din dife'l'ife 
fi11uturi (ci. Mîlcticj, V. p. b. 1S.4}. 

Garibeia, v. Karapcia. ' 
Glieikci/er, corn, Teke, disir. Bakic, cu 619 loc;.: 468 Bulgari, 39 Turci, 8, 

Ţigani, 3 Armeni (vorbind turca) şi o G:ăgăufă, Bulgarii au ve11it din Turcia, în parte 
în timpul Turcilor { 1828) din regi unea Stara.,.Zagor.a, în parte, d1,1pă des robire, din 
regh.mea A.drîanopolei, din satele Vaissal, Tatarlar şi altele (Mileti ci, V. p. b. 149. 
153 şi următ). 

Gbelindgic, reşed. de corn. distr. Dobrici, 6 km N.""E. de Dobrici; 714 loc. : 
620 Bulgari, 72 Turci, 17 'figani, 3 bărbaji A.lbaneii, şi 2 Tatari. Bulgarii (375 
locuii. în 1881) sw1t vechi colonişti venifi din Tracia (W:ilelicii V. p. b. 158). 

G!uzrzalar, com. Ghelendgîc, dislr. Dobriei; 65 loc. : 25 Tvrc~ 20 .Btt,lgari, 
11 Germani, 5 bărbafi Român~ 3 Evrei şi 1 Rus. Sal lurces"r.c (57 loc în 1881) a 
cărui popuJafo:: a scăiut .. ln tlmpul acestor uHîmi ani s'au stabilit câfiva Bulgari. 

Gbiiorman, corn. Sabla·, distr. Baltic, 268 lot., 267 Bulgari şi 1 Român. 
Bulgarii suni noi v~nili (în 1881 nu se găseau decât 24 loc,). / 

Gliiavurkuiusu, v. GurkQvo. 
Ghiavursuiufciuk, reşed. de comună, dis!,. Baldc, cam la 5 km S ... E . de 

l{avan1a pe coastă, cu 1791 loc.: 1696 Glgăufi, 83 Bulgari {3 bărbati printre aceştia 
cu I. mal. greacJ), 11 Greci şi 1 Turc. Mare sal găgăuf (în 1881-797 Găgăuf i), a 
cărui populafle s'a dublat după elibera~e. Se remarcă un mic număr de Greci (32 în 
1881), probabil Găgăufi g(e~izati, astfel că Bulgarii (54 în 1831) după un dece,,iu 
su11t de trei ori m11i numeroşi {1-'9 în 1900). Pentru Găgăujii acestui saf. V. Mektici, 
V. p. b. l g {cu bibliogralla). . 

Ghiore. com. -Gargalâc, disfr. BaJdc; -625 Joc. ; 619 Bulgari, 3 b,frbafi Greci, 
2 Turci şi 1 Talar (cu I. mat. turcă). Vechiu s„t turcesc, de curând colonizaJ de 
Bulg;ui venili din diferite finuturi (Milelici1 V. p. b. 154). 

Ghiulkrkioi, corn. Akbunar, distr. Kurfbunar; 1234 loc. : 904 Bulgari, 288 
Turci, 32 '1'igani (27 cu 1. mat. turcă), 8 Români şi 2 Armeni. Altă daf.d sat turcesc 
(în l88l se găseau 385 loc. : Turei şi "94 alfi mahomelanî, dar nieî un Bu!g11r, a 
carui populafie a emigrat. Bulgarii sunt colonişti venifi ·din satele Silistrei în ultimii 
,1.ni, ca di 11 I{alipelrovo, .Al.fatar şi din alt~ parte (Mii-elici, V. p. b. 166) 
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Ghiurge11dgic. cam. Karaorma1,, distr. Silistra; 650 Loc.: 624 Bulgari, 24.~ 
Tigani, şi 2 Români (bărba/i). Sat cu populatie curat bulgară (489 în 1881) -
imigra.fi din regiunea Slivno (satul ·Kermenli) şi .regiunea Iamboli (Mi lelici, V. p. b. 

165). 
Ghiurghenli, com. Haradali, distr. Dobrici ; 643 Loc.: Turci, 249 Bulgari, 23-

Tigani (dintre cari 12 având ca lh1b3 mat. turcă), 7 Armeni şi 3 Talari (cu l. mat. 
turcii). Bulgarii (88 loc. în 1838) suni 'imigrafi noi din vechea Dobroge română (Mi: · 
!etici, V. p. b, 158). 

Golebina, com. Doimuşlar, distr. Silistra, cu 876 loc. ; 781 Turci, 59 Bui: · 
gari, 29 Tigani (23 vorbind turca) şi T Armeni. Popula fia turcă (3T2 loc. în 1881. s 'a 
dublat după desrobire. Pufinii Bulgari au venit în ultimii ani. 

Golebinaalmagea, corn. Balbunar, distr. Silistra ; 582 loc.: 274 Bulgari,· 228 
Turci, 72 Tiga11i, 6 Tatari (vorbind turca), o Româncă şi I Grec.-Vechiu sal tă: 

tJresc (în I 90Q se găseau 122 Tatari). Populafia bulgară este în întregime nouă. 
Golebi11acialalagea, con. Doimuşlar, distr. Silistra; 335 loc.: 310 Bulgari, IZ · 

Turci, 7 Români şi 6 Tigani (vorbind turca). Dl altfel, sat cu totul turcesc (în 1881 
el era populat de 243 loc., toti Turci), a cărui populaţie a emigrat puţin câte pufin . 
(în 1888 au rămas 196 Turci; în 1893--135; şi în 1900 - numai 2 Turci), şi în 
locul ei s'au instalat Bulgarii, venili mai ales din satele vecine, precum şi din Ro-= 
mânia (în 1893 se găseau în acest sat 52 loc. născuţi în România) (cf. Miletici, V_ 

p. b. 167). ' 
Golem - l(araaci, com. Beibunar, distr. Kurtbunar, 469 Loc.: 224 Turci, 

179 BLLlgari, 59 Tigani (3 vorbind turca şi I bărbat - româna), 6 Români (bărbati} 

şi I Tatar. Bulgarii suni colonişti veniji în ultimii ani (în 1900 nu se găseau în sat 
decât 6 Bulgari - bărbaţi). 

Golema - J(ainardgea, reşed. de comună distr. Silistra, cam la 25 Km. 
S:E de acest oraş, cu 623 locuit.: 576 Bulgari, 42 Tigani (vorbind turca), 3 Cehi 
(vorbind germana), 2 bărbafi Români (I din ei vorbind bulgara). Bulgarii ( 193 în 
1881) sunt co lonişti venifi mai ales din satul· Almalâul (vechea Dobroge română) a 
cărui populajie este un amestic de „ Grebenti" din tară şi de colonişti originari din 
regiunea Şumla) ,.Şikovji'' (Mi lelici, V. p. b. 166). Emigran)ilor bulg<!ri din Ro" 
mânia (în 1888 se găseau în acest sat 53 loc. născufi în România, în 1893-37 loc_ 
au venit să li se adauge deasemeni Bulgari din alte ' tinuturi ale Bulgariei, aşa că 
Bulgarii terminară a înlocui pe Turcii cari (146 loc. în 188f şi 191 în 1888) au 

emigrat putin câte- puţin (în 1893 au mai rămas 85 loc., şi în 1900- 6 loc). 
Golemi - Cioral, v. J\1alinovo. 
Golemi - l(a.ciamak, v. Bezanovo. 
Golemo - Alici~io1~ · com. Ghelendgic, distr. Do brici ; 267 locuit. top Bul=

gari. Aceştia sunt vechi colonişti (în 1881 se găseau 139 locuit. şi 10 loc. Turci) 
veniti din Tracia (Milelici, V. p. b. 158). 

Go!emo - Ciamurli, com. Sredno Ciamurli, distr. Dobrici; 484 locuit. ::-
260 Bulgari, 106 Turci, 82 Ta.tari (3 bărbali vorbind turca), 30 Tigani (I bărbat 

vorbind furca) şi 6 Armeni. Populatia bulgară este de dată recentă (70 locuit în 
1881); ea este originarii mai ales din vechea Dobroge română, mai cu seamă din 
satele I{ataloi şi Enichioi, regiunea Babadag (Miletici, V. p. b. 157). 

Gori/a (Ormandgic), com. Spasovo, distr. Balcic; 12T locuit.: 41 Bulgari, 40- · • • Turci, 38 Germani, 7 Români şi un Rus. 
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Gonia Sarâdgea, v. Sarâgea. 
Gorno - I(adiew, .(Gonio - J(adfi:kioi), c;om. Hardali, dislr. Dobrici; 945 • ·1ocuît.: 381 Turci, 302 Ta tari, 173 Bulgari, 86 Ţigani şi 3 Armeni. Bulgarii sunl 

noi venifi (până în 1888 nu se găsea încă nici un Bulg!l-r), mai ales din vechea D<>, 
broge română. 

Gorno - Kadâkk,i, v. G:J1'JJQ - Kadiev0. 
Gorno - Musube.i, v. J,.iu'subei. 
Gurkovo ( G biavurkuiusu), com. Dtivaniuvasi, dislr. Balcic, cu 621 loc. i 

6Q6 Bulgari, 9 Găgăuti, 3 bărbaf.i Rornăni, 2 bărbafi Turci şi 1 Ţigan. De curând 
,colonizate de Bulgari (274 în 1881) venifi dln tliferik finuturi (Milelici, V. p. b. 154)-1 

li<1dgibai6am, v. IiadgJ - Dimiltir. 
Ifadgi - Dimif!Jr (Jfadgibairiam), corn. Ghia--vursuîutciuk, distr. Balcic, eu 

.218 locuii.: 209 Bulgari , 4 Turci (bărbafi), 4 Găgăuji (bărbafi) şi 1 Român. Po: 
puiat de curând de Bulgari venifi din diferite jinuluri (în 1881 nu 'se găseau acolo 
decât 25 locuii. loli bărbaji, dintre cari 22 Bulgari). 

lfadg11aklar, eoni. Kovandgilar, dîstr. T urtucaia, (Ye nou:a frontieră bulgară 

- română, cu 483 loc.: 475 Turci, 5 Ţigani, 2 Bulgari tbărbafi) şi 1 Albanez. 
Sat curai turcesc,· a . cărui populaţie t 441 sufleie în 1881) a crescui puii n de atunci. 

lfadgikioi, eom. Hardalî, distr. Dobrici, cu 131 loc.: 83 Turci, 33 Bulgari, 
10 Ţigani şi 5 Armeni. B1,1lgarii s'au fixat în timpul ultimului deceniu (în 1900 
nu se găseau cle<>âl 11 bărbaţi). 

liadgiofar, com. A!lv.atkioi, <liste. Turtucaia, cu 594 loc.; 420 Turci, 17\1 
Bulgari, 2 băcbalf Tatari, (unul din ei cu- L mat. turcă) şi 2 Armeni (cu I. mat. 
turcă). De allîel, sat complet lureesc (în 1881 cu 349 loc, loji Turci) el p5streau 
Cizionomîa turcă până tn ultimul decenîu, epocă în care 'S 'au fixat deasemeni Bui, 
!!ari (în 1900 nu era decât unul). 

Hamzalar, com. Du:vaniu:vasî, dislr. galcic, cu 216 loc,uil. ; 151 Bulgari, 51 
Găgău!i, 11 bă'rba!i Turci, 1 Român, 1 Armean 1i 1 Evreu. Bulgarii (19 su!le.11! 
în 1881) sunt colonişti noi. Turcii erau mult mai numeroşi maî îna,nle (2Q7 in 
)888), dar au emigrat. 

Iiardali, reşed. de comună, dislr. Dobrici, la 4Q Km. N. de acest oraş, m1 

departe tle vechea frontieră bulgaro - română, cu 778 loe., 437 Turcî, 3H) Bui, 
gari, 12 Ţig"1ni, 11 Armeni, 6 Români şi 1 bărbafi Talari (cu l. mal. turcă). Bui, 
garii (189 suflete în 1888) au venit din wechea Dobroge r-0mân.J şi din p.rejurul Âdria: 
nopoh.tlui (Milelici, V. p. b. 158). 

liarma11kuiusu, com. Pcelarovo, dîslr. Dobrici, cu 289 loc.: 249 Talari, 12 
Bulgari, 7 bărbafi Turci , 6 Armeni, 5 Ţigani şi 3 Evrei (dintre cari 1 bărbat <>u I. 
mat. ntsă),. Bulgarii suni colonişti noî. 

Jiarmanfic, corn. Peelarovo, drslr. Dobrici, eu 95 locuit.; '66 Bulgari, 15 Ru1 
şi, 7 Slovacî, 5 Tatari (bărba:fî), 1 Român şi 1 German. .Populat de curând de 
Bulgari venifi din alte locufi (!n 1893 erau 11 bărbafi). PopuÎafia lurcă (53 suflet~ 
tn 1893) a emigrai în timpul ullimului deceniu. 

Hasancea, com. Karali, distr. Dobrici, pe vechea frontieră bulgaro - română, 
cu 215 loc.: 120 Bulgari, 53 Turci, 21 Ruşi, 15 Tatari, 4 bărbafi Români, 1 G."i" 
găuf, (~IJ L mat. bulgară) şi 1 Ţigan (cu I. m<il. română). La în~eput, sat curai Iar„ 
cesc (156 loc. în 1888) unde în timpul ullîmului deceniu, au venii să se sta,bi lească 
colonişti Bulgari (în 1900 se găseau 4), p.recuni şî Ruşi, Turcii au emigrat în pa~te. 
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l[asa11h1câ, com. Usulkioi, d'rstr. Kurtbunar, cu .1122 loc. : 108~ Turci, 22 
Bulgari, 10 Armeni şi 5 Ţigani, Sat turcesc (cu 781 Turci în 1881) unde s'au s.ta .... 
bili1 pufin câte pufin un mic număr cle Bulgari. 
· 1Iaskioi, reşed. de comună, distr. Silistra, cam la 21 Km. SrO. de Sili.,. 
stra, cu 1200 !ocuif,: 893 Bulgari (din.lre cari 1 bărbaf cu 1. mat. greacă şi un altul 
- română), '280 Turci, 9 ::Armeni, 6 Români, 4 Greci, 4 biirbafi Alban~zi, 3 Un.
gi.1ri şi l Talar (cu l, mat, turcii}. Mai mult de jumătafe din populaţia turcă (684 în 
1881) a emigrat ln fin:1pul acestor ultimi ani. Bulgarii sunt co1oniş1i noi - în parte 
uĂmăufi" (Bulgari macedoneni), venifi din satele Aidemir şi Srebârna, în parte -
„Ediiti", ca şi ,.Grebenti" din şalul Ciocăneşti, în România, venifi după elib,rare 
(Milenei, V. p. b. 162, 167, 141 ~ Rev. period. LX!. Sofia, p. 626). 

lfasâkiese/et, reşed . de tomună, distr. Dobrici, 33 Km. N,,.o. dţ Dobrki, cu 
1410 !oe.: 744 Turci, 552 Bulgari, 67 Tăii!ri (dintre cari 9 cu 1. mat. tmcii). 25 
Ţigani, 19 Ann.eni (6 cu l. inat. turcă), şi 3 Greci (bărbafi). Bulgarii (1 în 1881) 
'sunt noi venifi >nai ales din vechea Dobroge română, mai ales în cursul ultimului 
deceniu, (în 1900 se g,1seau 2561, 

J[asârkuiasu, v. Rogozina. 
fiasărNic, corn. Peîelarovo1 distr, Dobrici, pe vechea frontieră româno - bui: 

gată, cu 318 loc.; 94 Tataii, 88 Ruşi, 40 Români, 37 Turci, 32 Btilgari, 11' Ger~ 
mani, 9 Ărmeni şi I Grec. Sat furco - fatar, unde au venii să se stabileasc.:î, în 
cursul ultimilor zece ani, Ruş1, Români, Bulgari (tn l 900 nu şe găseau decât 11 
bărba(i), Germani el'c .. . 

I Iaşlâ,t,iakioi, corn, Ghelindgic, distr. Dobrici, cu 183 loc.: 94 Bulgari, 84 
Turci şi 5 Ţigani. Bul~arii sunt noi venifi în timpul Celor dol!5 ultime decenii (în 
1888 nu se găseau decât 5). 

I Iodgiakioi, com. Doiinuşlar, distr. Silistra, 384 loc.: 378 Bulgari, 4 Ţigani 

(cu L· mat. turcă), l Rus şi o Rorru'lncă. Populafia bulgară (164 în 1881) este de 
dată veche, _,,ti'.rebenji'' (Mi1etic~ V. i,. b. 162, 167), la cari s'au ad.'iugat Bulgari 
din satele vecine, prec~11n şi vn oare,are număr de B.ulgad din România (247 loc. 
tn 1888, 141 erau n.'iscuţi în alte localifăti ale aceluîaş 'despăr(ământ şi 18 în Ro..
mânia). To(i aceşti colonişti au înlocuit populafia turcă cate emigrase (din 60 Turci 
în 1881 11'at1 mai rămas decât 2 bărbaţi în 1888). 

!Iorozlar, com. Satsânlar, distr. Turtucaia, cu 851 locuit.: 3S l Bulgari, 216 
Turci, 13.:5 Tatari, 11 l l'igani, 5 Greci şi 3 Armeni. Populafia bulgară (52 în 1881} 
a crescui simţitor de la ·eliberare în urma sosirii continui a noilor colonişti. Turcii 

(301 în 1.881) au emigrat pufin. 
1 [oşkadem, com. Ghelendgk, di str. Dobrici, 385 locuii.: 267 Bulgari, l U 

Turci şi 1 Român. Bulgarii (62' în 1881) suni nei venifi. 
J[oli:Jldgea, com, Kurtbunar, distr. Kurtbunar, cu 353 lecuii.: 288 Turci şi 

65 Bulgari. Bulgarii sunt noi venifi din ultimul deceniu (tn I9ctl nu se găsea ace!o 
decât un singur Bt1lgar. 

I-1Adârdelebi, com. Golema - .K'.ainardgeâ, distr. Silistra, 547 !oe.: 510 Bui" 
gari, 3l Ţigani (10 cu I: mal. turcă) şi 5 Români. La început sat curat turcesc 
(257 Turci u1 188 l) ai ciimi locuitori au ~migrat curând după eliberare (în 1888 n'au 
Tăm<1s d,'icât I 8 Turci). ln locul lor s 'au stabilit Bulgar~ veniţi din vechea Dobroge 
rom~nă din salul A.lmalâu, aproape de Silistra, unde Bujg,;irii sunt un amestec de 
vechi „ Gttbenti", colonişti din regiunea Şu1nla, numiti „Şikovti" (Mileliici, V. p. b. 
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162, 166), dar mai ales din ·satele de prin prejur (în 1888 din 320 locuitori, 108 
născufi în România, mai bine zis în vechea Dobroge română, 119 în celelalte sate 
.ale aceluiaş departament şi 9 în alte regiuni ale Bulgariei). 

1-lisândede, corn, Ekisce, distr. Dobrici, 507 loc.: 367 Turci, 79 Tatari (4 cu 
I. mat. turcă), 31 Ţigani, 29 Bulgari şi 1 Armean. Bulgarii au venii în cursul celor 
două ultime decenii (în 1888 nu se găsea nici unul). 

' Huseinkioi, v. Viciovo. 
lbriamma/J/e, corn. Usulkioi, distr. I{urtbunar, aproape de nouă fronlieră ro.,. 

mâno.,.bulgară, cu 132 loc. fofi Turci, al căror număr a scăzut pufin (în 1881 se găseau 
180 Joc.). · 

!dirizkuiusu, corn. Duvaniuvasî, dis!r. Bakic, cu 41 loc. fofi bărbaji: 29 Buk 
·gari, 1 O Turci, 1 Talar şi 1 Slovac. 

llan/âc, corn. Ghelindgic, distr. Dobrici, cu 108 loc, : 93 Bulgari (21 cu I. 
mal. rusă), 7 Ruşi, 4 Germani, 2 bărbafi Ţiganj (1 cu I. mat. turcă), 1 Găgăul şi 
1 Romîn. Bulgarii (85 în 1888) sunt noui veniji. 

Iridge, corn. Gargalâc, disfr. Balcic, cu 95 loc. : 92 Bulgari, 2 Turci (bărbafi) 

şi 1 Român. Vechiu sat turcesc (în 1881-65 Turci şi numai 17 Bulgari, dintre cari 

o femee) de unde Turcii (89 în 1900) au emigrat tofi în cursul acestor ultimi ani. 

Bulgarii s'au stabilit unul câte unul. 
Ismailkioi, com. Durankulak, distr. Balcic, cu 238 loc. : 235 Bulgari, I Ro.,. 

mân, 1 German (cu I. mat. lurc:ă) şi o Găgăujă. Populat pnjin cîfe pujin după eli: 

berare de colonişti venifi din diferite locuri (în 1881 nu era populat decît de 10 Bui-= 
gari:bărbaf i. · 

Ialâceafaldgea, corn. Doimuşlar, distr. Silistra, cu 816 loc. : 406 Turci, 243 
Bulgari, 98 Ţigani (34 cu I. mat. turcă), 49 Sîrbi (mai ales din Ungaria), 18 Ro: 
mîni şi 2 Armeni. Numărul Turcilor (439 în 1891) a scăzut prin emigrajie. Bulgari 

( 4 loc. în 1893) au venii mai ales în cursul ultimului deceniu (în 1900 erau 47 loc.j. 
Se mai găsesc deasemeni Români şi Sârbi. 

/alâiuciorman, cori1 . .$abia, dislr. Balcic, cu 452 loc. : 386 Găgăuli, 46 Bui-= 

gari, 9 Ţigani (cu I. mal. turcă), 6 Greci, 3 bărb. Turci şi 2 bărb . R-:m1âni. Sat 
găgăuf, în care s'au stabilit câfiva imigraji Bulgari (în 1881 se găseau 16). 

Ianâklar, corn. Aiorrnan, distr. Dobrici, 204 loc. : 188 Bulgari, 14 Turci şi 
2 bărb. Ţigani. Bulgarii (29 în 1881). sunt în parfe vechi colonişti (Militeci v. p. b. 

158). Turcii (142 în 1888) au emigrat aproape lofi. 
laplâdgea, com. Gargalâc:, distr. Balcic, 33 loc. : 32 Bulgari şi 1 Turc, tofi 

brăbafi. Fermă. 
• lasfâkeilar, corn . .Ajorman, distr. Dobrici, 121 loc. : 68 Bulgari, 43 Turci, 5 
bărbafi Găgăufi (2 cu I. mat. bulgară), 3 bărbafi Tatari (2 cu I. mat. turcă), I Grec 

şi I Român (cu 1. mat. bu lgară). Bulgarii sunt colonişti venifi în c.u!sul celoz do1.1ă 
ultime decenii. Turcii (98 în 1881) au emigrat puţin. 

Iazâggilar. com . .$abia, distr. Balcic, Gu 160 loc. : 11 4 Găgăufi, 43 Bulgari, 
2 bărbafi Turci şi 1 Grec. Bulgarii (43 în 1881) sunt noui venifi. 

lunuzcilar, corn. Duvaniuvasâ, distr. Balcic, cu 206 loc. : 160 Bulgari, 38 
Turci şi 8 ŢiganL Bulgarii sunt colonişti noui (în 1881 nu se găseau decât 14 băr.,. 
bafi). Ţurcii (83 în 1881) au emigrat in ultimii ani. 

lurgeci/er, com. Ezibei, dislr. Dobrici, cu 208 loc. : t 40 Bulgari, 41 Turci, 
12 Ruşi, 10 Români, 4 Germani şi I Talar. Sat turc (95 Turci în 188.1), în care 



după ·desrobire, s'au stabilii Bulgari, veniji din -diferite ţinuturi (în 1881 se găseau 

4 bărbat i). 
Iuzghiubelllic, com. Gargalâc, distr. Balcic, cu 218 loc. : IT! Gâgăufi, 38, 

Bulgari, 4 bărbafi Tatari ([ cu I. mat. furcă), 3 bărbaţi Turci, I Gtec şi 1 Român. 
Sal găgăuf, în care, în timpul primilor ani după clesrobire, se găseau mai mulfi Bul„ 
gari ca ast!fai (68 locuit. în 1881). 

Kabasakal, corn. Ghelendgic, distr, Dobdci, 265 1cc. : 264 Bulgari şi 1 Ungur. 
Populat de Bulgari (199 în 1881), vechi imigraţi din Ţracia (Miletici, v. p. b, 158). 

Kaciamac, Goie1ni, v. G:olemi:Ka<>ia111ak 
Kadievo (Kadâkio.i), reşed_ de eomună, dislr. Dobrici, la 15 Km . S. O. de 

acest oraş, pe noua fronlietă bu lgaro„română, l 684 1.oc. : 881 Bulgari, 7 45 Turci, 
36 Ţigani (12 loc. cu I. mat. furcă), I O Gennani, 9 Armeni, 2 bărbafi Greci şi o 
0ăgiiufă. Bulgarii (3.58 suflete în 1881) sunt imigraţi mai ales din Trartia.' 

Kadievo. G:oTJ?O, v. G.orno„Kadîevo. 
il.adâkioi, comună ihaependmtă, ce făcuse parte odinioară din comuna Doino" 

'Riahovo, dislr. Turtucaia, 18 Km E. de acest oraş, cu 1523 loc.; 1227 Bulgari 
(I cu l. mat. română), 169 Ţigani ({20 cu l. mal. turcă şi 6 română), 99 Turci, 22 
Români, 3 Armeni, 2 bărbaţi Albanezi şi 1 feemee Rusă (cu 1. mal, bulgară). Po„ 
pulafia bulgară este veche (Miletic'i, v. p. b. 162). De la desrobire ea a crescui (în 
1881 se găseau 519 loc.), în timp ce populafia turdî {371 loc. în ~881) a scă.zut. 

Numărul Românilor a rămas acelaş (în 1900 23 loc.). 
Kadâkioi, v. Kadievo. 
Kadlikioi, G:orno, v . . G:on10::Kiidâkioi. 
Kaiabeikioi, com. Şabla, distr. Balcic, pe coostă mării, cu 260 loc. : 223 Bul..-

• _gari, 26 Găgăuti, 7 . Greci, 3 Tatati (bărbali) şi l Român. De curând colonizai de 
Bulgari {140 în 1888) venî!i din diferite ţinuturi {Miletici, v. p. b. 1.54). 

Kaibular, corn. Oolemo,,Kainardgea, dist. $ilistra, cu 899 loc.: 543 Turci, 218 
B1,1tgari, 133 Ţigani ( cu I. mal. turcă), 4 Armeni şi 1 T:atar (cu l. mal. turcă). Po" 
pulafia bulgară s 'a inst_alat acolo în ultimii ani (în 1893 nu se. găseau de.cât 15 loc . 
.şi în 1 <J10Q - 35. 

K-ainardgea, Golema, v, G:0Je1na.:E.ainardgea. 
Kainardgea, Malkii, v. Malka~Kainardgea. 
Kairiak, corn. Beiliunar, distr. Kurtbunar, cu 562 loc:: 502 Bulgari, 56 Ţi" 

gani (22 cu l. mal. romijnă şi 6 tmcă) şi 4 Turd. Bulgarii {284 în 1881) sunt un 

amestec de colonişti mult mai nowi, veniti din Ţracia ( 14.2 locuitori ai satului în 1881 
uau născufi în Tracia) şi colonişti vechi „Gli1vanti" (din salul Glavan, distr. Ka,.. 
vakli) (Milelici, v. p. l:,. l 66). 

Kalaiâgidere, .com. Durankulak,. dîstr. Bal.de, 159 Ioc.: 150 Bulgari, 7 Gă.
gău(i şi 2 Ţigani (cu I. mat turcă).. Bulgarii (50 loc. în 1881) suni 11oui venifi. Turcii 
(în 1893 numărul lo~ s ·a ridicat l11 63) s'au expatriat ip timpul celor douăzeci de ani 
din urmă. 

Kalfakioi, corn. Gargalâc, dislr. Bakic, 18 loc. : nimic decât Bulgari, toţi băr"' 
bi!fi. Fermă. 

Kalimok. mahala din Turtucaia, situat la vest de ac~st oraş, cu 203 loc.: 181 
Români şi 22 Bulgari. Românii (I 16 în 1900) au aceiaşi origină ca şi populatia ro„ 
niână :din oraşul Turtucaia. 

'Kali12a (Emir fer~. corn. Spasovo, dislr. Balcic, cu 183 loc.: 8GI Turci, î 1 
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Bulgari, 14 Germa11i, 8 Tigani, I Rus şi t Talar. Altăd~tă sal curat turcesc (cu 133 
Turci şi numai un bărbat Bulgar în 1888), a cărui popula(ie a emigrat în timpul 
celor două ultime decenii, făcând loc Bulgarilor veniti din diferite (inuturi. 

[{,1/i/lefrovo, com. indepe~dentă, distr. Si!islra, situată aproape de Silislra la 
s ... Q. de acest ora~, cu 2785 loc. : 2780 Bulgari, l Român, .I Armean, I Tigan (cu 
I. 111,,t. turci) şi 2 necunoscu(i. Mare sat -bulgar (2200 Bulgari în 1881), populai Clt 

,,(rrebenti" şi imigraji din dislr. Provadia numiti „Sicovti'', stabiliti acolo spre 181 O 

lMilelici, v. p. b. 168). 
J,allkci, com. Durankulak, distr. Balcic, cu 168 loc. : 165 Bulgari, I Armean. 

1 Român şi 1 C"tăugută (femee). Mai înainte se găseau deasemeni putini Găgăuti şi 
Turci. Bulgarii (56 în 1881) sunt noui veniji. 

l\.amerler, com. Dokciclar, distr. Sllistra, cu 375 loc. : 304 Turci, 69 Tigani 
(6 l cu I. mat. turcă) şi 2 bărbati Bulgari. 

l\a11ipe, com. Kioseabdi, disfr. Turtucaia, aproape de noua frontieră bulgaro= 
română, cu 683 loc.: 668 Turci, 8 Bulgari şi 7 Talari. După desrobire populatia 
turc:i 11

1 a mai se.izul. 
l\.ap11kli, com. Doimuşlar, distr. Silislra, cu 804 loc.: 426 Turci, 299 Bul-=

gari, 69 Tigani ( I 5 dintre ci cu I. mal. furcă), 6 Armeni şi cu 4 bărbati Româ14i. 
Dealtfel SJ! curat tureec.c (în 1881 se găseau 518 loc., nimic altceva decât Turci), în 
care, în timpul penultimului deceniu, au venit să se fixeze mulfi Bulgari, mai ales din 
s.itde incunjurăloar,:. 

l\.«p.ikli, v . .il.lexaudria. 
!{.ir.iaci, G~1/cmi, v. 60/eini=Kal'aad. 
l\.ar,wci, 1\lfc1/âc, v. 1'v!a/ac:]\araaci . 
.h..u.J_ag.ad, com. Pcidarovo, distr. Dobrici, 339 loc. : 269 Turci, 43 Tatari, 

20 bărbJti Bulgari, 6 Armeni şi I Albanez. 
]'i..ir.1<1pt11/.1, corn. Avdulla, distr. l{urtbunar, cu 537 loc. : 470 Turci, 62 Bulgari, 

4 Tigani t,cu I. mat. turcă) şi I Armean. Bulgarii suni imigrafi în aceşti ulti1ni ani. 
l(ar.1bagl,1r, com. Enidge, distr. Dobrici, cu 405 loc. : 244 Bulgari, 98 Turci, 

21 R\'.lm.îni, 20 Ţigani ( !O cu I. mat. turcă), l 9 Germani (2 femei cu I. mat. bulgară), 
2 b:irbati Greci şi o Sârbă. Bulgarii (46 în 1888) sunt noi venili, ca şi Românii, 111 
timpul ultimului dcccnitl. 

i'i.drabJkâ, v. Liliakovo. 
[\,,rJbaşl.i, com. Aiorman, distr. Dobrici. cu 319 loc. : 234 Bulgari, 59 Turci 

$i 26 Tigani ( 18 cu I. mat. turcii). B ulgarii sunt colonişti n.:>ui venifi numai din rer 
gium:a .it\.dria11opoki (1' Iilctici, v. p. b. 158). 

J,,,udur.JllUŞ, com. Pcidarovo, distr. Dobrici, cu 13 loc., tofi bărbaji : 12 Bul.
gari şi I Turc. Vechiu sat tJtiircsc, J c.'în1i populalic a cmi~'TJI în timpul acestor 
ultimi ani (in l 901) se g:iscau inci 145 TJtari). Fermă. 

K&r.Jiig,aat. c..:1m. B.:ibunar, dis!r. I~urlbunar, cu 6-10 foc.: -151 Bulgari, 166 
Turd ~i 23 Ţigani. l•JtJdatl sat curat turcesc (249 Turci în 1888 şi 4c alti moha" 
mcdani, d.1r nici ,m singur Bulgar), în care s·au stabilit în cursul u!Jimilor două decenii 
Bul~ari imigrafi din împrej11rimi (tn l893 se glscau deja 239). ·în timp cc Turcii s'au 
dus pulin cite putin. 

l'i...1r~d~"1al.1r. v. SJrnino. 
;\.,;rJd,frlJr, c.:m. \'îskiN, distr. Turtucaia, vi:chiu sat turcesc, cu 541 I.ic.: 53S 

Turci ~ 3 Bulgari (.bJrbJli). De la eliberare popu!dtia satului aproape s'a dublat. 
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Ifaraesekioi: com. Balabanlar, distr. Silistra, cu 1419 loc.: 1176 Turci, 153 
Bulgari, 80 'figani, 7 Tatari (6 cu I. mal. turc,'!} şi 3 Armeni. Bulgarii s'au stabilii 

în cursul ultimului deceniu (în 1'900 nu se g,'ise,HI în acest sJI decât 14 Bulgari. 
dintre cari o femee). 

~-
KaraţbJoZl{uiusu, v. Cer110 olro. 
Karakocl co1i1. Songutlar, distr. Silislra, cu 763 loc.: 720 Turci, 26 Tigani 

(17 cu l. mat. furcii), 1 + Bulgari şi '3 Armeni. 
Karakurf, com. Gheleudgie, distr. Dobrici, cu 125 loc. : 87 G;'(g,'iuJi, 37 Bul.

gari şi l Turc. Sat găgiiuf (penlru Gi!găufi v. Milelici v. p. b. 19), în care se stabiliră 
în urmă pufini Bulgari (în 1900 nu se · aflau decât 8). 

l{arakişla, com, }1asikioslcr, dislr. Dobrici, cu 796 loc.: 560 Bulgari, 150 
Turci, 28 'figani şi 28 Tatari. Bulgarii au venit în timpul celor dou;'( ullime decenii 
(fo 1888 nu s.e g.'isea înc:i nici un Bulgar). Turcii (480 în 1900) au emigrai pufîn 
mai în urmă. 

Kara/ar, corn. D·urankulak, dislr. Dobrici, cn 154 loc.: 114 Bulgari. 37 G,'i.,. 
găufi, 2 Greci şi l Român. Bulgarii (30 î-n 1881) sunt aici noi veniJi, Erau la începui 
de asemenea şi Turci (27 111 188J şi 34 în 1893), dar au emigra'! după aceia. 

f(aralar, corn. Acadânlar, dislt. Silislra, cu 1082 loe.: 1055 Turci, 22 Bul.

gati, 3 Ti~ni (cu L mat. Iute,'() şi 2 A:rmeni. Populafiuuea turc;'( (623 îu 1881) a 
crescui cunsiderabil. Putinii Bulgari se stabilesc aici încetul cu încetul dup;l eli-berare 
(în 1881 ei erau 6 b,'!rbati). 

If,ualez,. com. Ez.ibei, tlistr. Dobrici, cu 503 loc. • 4c8 Bulgari, 12 'figani, 8 
Turci (bărbatî)., 3 Româ11i (b5rbafî), 1 Titar şi r Armean. Bulgarii (150 în 1881) 

sunt vechi em1grati dîn Traci a (Milet ici, v. p. b. 15,8). . 
Karali, reşedinf ,'i de comun,'!, dislr. Dobrici, 52 km N. E. de acest oraş, cu 

502 loc. ; 493 Bulgari, 3 Armeni, 3 Ta tari (bărbaJi ), 1 Rus, 1 Turc şi 1 Grec. 

Este populat cu Bulgari (336 în 1888) emigrafi în timpul Turci lor di11 Turcia 
(Miletici, v. p. b, 158) şi în zilele noastre din vechea Dobroge românească ca şi dîn 
alte p,'irf i. 

Kara111a11/i, com. Duran~lac, d islr. Dobrici, cu 319 loc. iofi Bulgari. Acest 
sat a p,'istra! înfăfişarea primilor ani dup.'i eliberare (în 1881 erau 156 loc.). A.ceşti 

Bulgari suni emigranti din Tracia. La început acest sal a trebuit să fie populat cu 
G,'igăufi, cari în 1829, la fel ·ca şi G.fg,'iufii dîn Şabla şi din a.l!e p,'irli, au emigrai 

m Basarabia (cf. Jirece~. Cksty p.o Bulharsku 60<' ; Miletici, V. p. b. 154). 
Kara11,e.hmelle.r, com. Covangîlat, dii,lr. Turtueaia, nu departe de noua fron.- • 

tie,ă bulgaro.,,română, cu 622 loc.: 5c2 Turci, 42 'figanî (8 cu I. maternă furcă) şf 8 
Bulgari. Popula li unea turcă (508 în 1881) n 'a sc,121.lf din 11ui11ăr. 

Kar;şmuracJ, com. Sredno:Ciamµrli, distr, Dobrici, cu 433.' loc.: 33;5 Bulgari, 
87 Turci, 7 'f.atari şi 4 'figani (cu J. ni. tutcă). Bulgarii sunt ~migranfi din alte 
părţi. Tu_rgi (122 îo 1893) av emigr<1f în aceşti ultimi ani. 

Kara11asuf, c<>,m. Durancqlac, distr. Balcic, cu 23 loc., toll Bulgari (bifrhafi). 
Ferm,'!. 

Kar-qomur, com. <::ocina, distr, Silistra, cu 1.293 loc. : 1,285 Bulgari, 6 Turci, 

1 Român şi 1 German (cu I. m. români(). Sat bulgar (188l - 918 Bulgari), populat 
C\t ved1i emigranfi din .regiunea Razgraâ (~Iilelici V. p. b. 164). 

Karaorma11, reşedinlă de comunii, dislr. !nilistra, pe vechea frontierii'. român,'!: 
bulgară, cam la 1 O km. S . E. de Silistra, cu '1.002 loc.; LOOl Bulgari şi 1 .Gtec. 
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Sat curat bulgăresc, a canu P,Opulaţiune (c49 loc. tn 1881) se compune din emk 
gr~nli din satele Caracolac, Hârşova şi aUele, ·ca şi din Bulgari maced-:>neni clin satul 
Karaan1aut, re:g. Ra.zgrad (Milefîci, V. p. b. 164, 141; Revista periodicl L:X[ 
Sofia, 620). 

Karapcia {Garibcia), corn. Duranculac, dislt. Bakic, pe litoral, cu 444 loc.: 
416 Bulgari, 20 'i'igani, 5 Greci şi 3 Găgăuli (un bărbat cu l. m. bulgară). Este 
populat de curând cu .Bulgari (2<8 - 1881},. ve1,iji din diferite păr(i. (Miletici. 
V. p. b. 154). 

Kt,rape!if, cotn. Bairiam.bunar, distr. Kurtbunar, cu 803 loc.: c5<;) Bulgari~ 
23 Tigani, 11 Turci, 8 Greci (3 bărbaji cµ 1. m. arabă) şi 2 Remâni (bărbaji). 

Turcii (202 loc. în 1881) au emigrat încetul cu încetul dvpă elil,,erare. Bulgarii (634 
în 1881) sunt emfgranli din Tracia -< ,,Glavanfi", adică din satul Glavan, reg., 
kavacli (Milei ici, V, p. b. 156). 

!(ar-asina,,, con,. E.zibei, distr. Do brici, cu 490 loc. : 461 Bulgari, 18 Tigani, 
8 RomJni şi 3 Armeni. Bulgarii (2?1 tn 1881) sunt vechi emigranji din 'îracia 
(lviiletid, V. p. b. 158). 

Karasufar, com. S1edn0,a-Ciam1,1rli, distr. Dobrici, cu 954 Joc. : c54 · Bulgari, 
142 Turci. 51 Tigani, 6 Armeni şi I Român. Bulgarii t329 în 188 l) sunt veniff 
aici din Tracis!l înainte de eliberare (Miletici, V. p. b. 158). Numărul Turcilor (224, 
în 1881) se micşorea.z,ă din ce în ce. . 

Karvîa11wrlar, com. Acadânlar, distr. Sili.stea, cu 845 loc. : 666 Turci, 155 
Tigani (32 cu l. m. turcă), 20 Bulgari, 2 Armeni, I Rus şi I Tinjat (Român)~ 
De la eliber,1re cifra Turcilor (442 în 1881) a crescui aproape îodoiL 

KarâiupJliJr, com. Duv1miuvas, dişfr. Balcjc, ceu 266 loc.: 114 Bulgari, 83 
Turci, 54 Tigani, 3 bărb.i(i Tatari, 3 bărbafi R.omâni, 2 bărbaji Armeni, 2 Sârbi 
{bJrbaji), l Rus, I <.iăgăuz, I Grec, 1 Caucazian (cu L m. turcă) şi un Slovac. 
Bu~rii sunt emigtanJi rectnfi (în 1881 erau 18 bărbaji). Jumiitatea Turcilor (16& 
în l lN3} a umigrat în urmă. 

K.iraiJS<.'hioi, com, Gargalâc, dislr. Balcic, cu 48 loc. : 46 Bulgari şi 2 Turci 
(b,rbali). Bulgarii {în 1881 erau 40 Bulgari şi 9 TuEtti) sunt noi venifi. 

Kar.11a~gi v. Pis,~rovo. 

K.Jr,H"'Olic/11\li, com. B,1labanlar, distr. Silistra, cu 541 loc.; 3c5 T urci , 152 
Taloţi, 7 Tigani1 4 Bulgari (b:irbafi} şi 3 Armeni. . 

K,1-1•l,îbcicl1iiJi. com. Duvani1.1vas, distr. Balcic, cu 342 loc. : 162 Turci, 145 
Bul~c1ri, l!i 1\\Mri1 10 C{rg~u(i, 7 Evrei şi 3 Albane'ti (.bărbaţi). Bulgarii sunt colo" 
nişti pr~a,:;p\(i (în 1900 nu <:rau decât 12 bărbaji) veniji Îti locul Turcilor cari au 
cmlgr-11 (ln 19~'\0 ctc<\t1 243 Turci şi 25 Tătari). 

K.i~,.tţ)/i, e>m. Pttlarovo, distr. Dobrici, 38-4 loc. ! 242 Bulgari, 104 Tafari, 
«'!-1.\ 1'urd1 5 J-\nn~ni, 1 Români (bărbali) şi 1 Rus. F,ulgc;1rii (55 în 1881) sunt 
v~niti dh1 .ilk pJr\ i. 

C'.i5Jmki\.,;, cc-mUl'kl Pcdar-:>vo, distt. Dobrici. cu 112 toc. : 60 T1,.1rci, 31 Bulgari~ 
(~Jrl\,tl), 14 l'.1t,1ri {li 7 l'ig,mi. .Bulgarii (12 nun~ai în 1881) sunt vechi locuitori din 
lt'Siunt,\ (:\,ttl (.1'1.iktici V,, I), b, l5Ş). Num,1rul Turcilor (19 în 1881) :;'a triplat. 

1,m~JJnlilr, te>m . .f\hm;,tl.u, distr. Turtucaia, cu I.I~ loc.: 625 Turci, 416 
f\nlg.tti (Jin \i,\rl l\.) Cu limb,1 makn1:i r.:>mânJ), 148 'fjgani (92 cu I. m. bulgară· şi 
O tuF\.',1

). ~l,1i înaink t:rau 10 accs1 s.:it ]-{omJni sau inai degrabă, 'figani români 
.:>it~'J\'.'i:ji \l:\,lU g3sR în 11*'1, IO'l sulltt~ cu I. ni. româo:i; în 18S8, ~le 80 pers oane 
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.. 
însemnate 1iub rubrica „limbi diferite", trebuiau să fle din aceiaşi Ţigani). Bulgarii 
(12 în 1900) s'au stabilit aici în cursul ultimului deceni.u. 

KawJrtla, oraş, centru comunal a câteva sate, dîstr. Baltic, cam la }5 km est 
de acest oraş, pe margina mării, cu 4.102 loc. ; 2.345 Bulgări (4 cu L m. greată), 

1.or,9 Găgăufi {6 cu L m. bulgară şi 3 bifrbafi gre.acă), 288 'figani (5 cu L m. lut.Că), 
22 l Turci, J 15 Greci (5 cu I. m. bulgară), 26 T11taci { 14 cu 1. m. lurc,:i), 15 Armeni 
(13 cu l. m. turcă), 9 Evrei, J bărbafi Români şi I Slovean. În primii ani după' 

• 
elibera re, acest or.iş avea o populafiune 1trai mult găgăufă (7 35 sl1flete în 1881) decât 
bulgară (683 loc. io acelaş an). Dar de atunci numărttl Bulgarilor a cresGut muli şi a 
intr~ut pe acela al GăgăufjJ.er. N umăcul Grecilor (51 loc. ill 188 l) a crescut pufin. 

lfavurka, corn. -Şahînlar, <liste. Gurtbunar, cu 521 loc.: 363 Bulgari, 136 Turci 
şi 22 Ţigani. Y.Iai i'ntâiu, sat tutcesc (469 Turci şi numai 3 Bulgari ln 1881), a 
cărui populafiune a cr.escut (în 1900 erau defa 615 Turci), dar în aceşti ultimi ani o 
parte a emigrat <le acelo, lăsând lotul multor emigranfi bulgari (în 1900 erau numai 
14 Bulgari), aşa că salul a luat un caracter mai mult bulgăresc. 

Kazemir, corn. God na, distr. Silistra, cu 1.0IJ l loc.: 429 Turci, 402 Bulgari 
185 Ţigani ~tofi cu l. xn. turcă), 13 Tafari (fofi cu I. m. luteă) şi 12 Armeni. Bulgarii 
sunt nGrebenfi", dintre cari multi au emigrat în U328 în Muntenia în satul Ceacu; 
după eliberare ei şi„au îndoit numărul (2Q8 toc. în 1881 ), pe când acela al Turcilor 
(45.2 în 1881) a scăz,ut prin emigrare, mai cu seamă în cursul acestor I O ultimi ani. 

Kemalchioi, com. Tataratmagea, distr. Turtucaia, cu 696· loc. 1 540 Turci, 
! 28 Bulgari, 28_ Ţigaoi (! i cu l. m. turcă) şi 5 ArmenL Bulga~ii s'au stabilit aici în 
cursul ultimilor 10 aili (în 1900 ei erau 6 bărbaţi). 

I(erame!, com. Du.ranclilac, disfr. Balcic, cu 125 loc.: 123 Bulgari şi 2 

G.îgăufi (bărbafi). Era aici mai înainte un numilr destul de însemnai de Găg,ăufi 
(in 1893 ei atingeau cifra de 59), caci au dispărut după aceia. Bulgarii (10 în 1881) 
sunt colonişti recenfi. 

Ketjm/er, corn. Doccelar <listr. Silistt'a, cu 37 l loc. : 360 Turti, I O Armeni 
şi l Bulgar. 

Kesedjik (Klissedjik), corn. 13airjambunar, distr. Curtbunar, cu 401 loc. : 289 
Bulgari, 110 Turci şi 2 Români (bătbati), La început satul era coral turcesc (cu 252 
Turti in 188 !'), unde în decursul ultimelor dou.i decenii au venit să se stabilească 
Bulgarî (în 1893 deia erau acolo 7'2 Bulgari}. O mare parte din Tuiei a .emigrai il'l. 

timpul ultimilor ani (în 1900 ei erau aici 327). 

Itecideresi, corn. Rardali., distr. Dcbrici, cu 7' 16 loc. : 496 Turci, -204 Bulgari, 
11 Ţigani, 4 ~omâni şi l Atmj,lan. Bulgarii (20 în 1888) sunt colonişti recenti 
venifi mai cu seamă din vechea Dobroge românească. 

Kecilermale, com. Sânâr~nimale, di str. Silistra, cu 4 l6 loc. : 276 Turci, 133 
Tigani, (din cari tS2 cu I. m, turc~ şi 1 - română), 4- Bulgari (bărbati) şi 2 fomei 
atare (cu 1. m. !urcă). 

If.ilicadi, reşedinţă de comună, disfr. Curtbunar, 40 km la vest de Dobrici, pe 
noua frontieră român0&bulgari!, cu 2.393 loc.: 2.2-57 Turci, 72 Ţigani (din cari 28 
cu I. m. tur.că), 49 Bulgari şi 15 Armeni (din cari l cu I. m. furc.i), Mare sal turcesc 
(1.513 Turci în 1881) în ca.re s'au stabilit pufin eâte pufin câteva duzioo de Bulgari. 

l(Jrindji, com .. Sredno,Ciamurli, -distr. Dobtici, cu 542 loc.: 234 Turci, 225 
Bulgari, 57 Ţigani (din cari 7 cu L m. bulgară şi 6 - turcJ) şi 26 Români (12 cu 
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I. m. bulgar,i). S.:I h1rccsc în care în ullimii 20 de ani s'au stabilii destui Bulgari 

{în 1881 1111 era nici w1ul). 
l{euiuc:, com. Gargalâc, dislr. Balcic, cu 114 loc. : 104 Bulgari, 8 (i:ăg:iuti 

(î cu J. m. bulgară) şi 2 Turci (bărbaji). Bulgarii (48 în 1881) sunt noi veniti. 

Kioseal>di, com. independentă, distr. Turtucaia, pe noua frontieră româno.: 

bulgar:i, cu 1.633 loc.: 1.146 Turci, 328 Bulgari, 151 'figani (111 cu l. m. 

român:l) şi 40 - turcă), î Armeni şi I Albanez. Bulgarii au venit în · ultimii 1 O ani 
(fn 1900 nu erau decât în numiir de 11). Numărul Turcilor s'a îndoit dela eliberare 

poale în paguba Tiganilor (în 1881 erau pe lângă 653 Turci, 233 musulmani „de alte 

limbi" (Tigani ?) ; ei apartin sectei „Bektachi" (v. D. Gadzanov în „Anzeiger" al 

Academici din Viena, 1912, No. III). Tiganii români apar pentru întăia oară în 1900 
sub numirea de „Români ortodocşi" (94 bărbaji). 

K euseaidân, reşed. de comună, dislr. Silistra, 33 km la sud.:cst de Silistra, cu 
1.34, loc. : 588 Turci, 336 Bulgari, 215 Tatari, 192 Tigani (din cari 88 cu 1. m. 

turc:i), 11 Armeni (din cari 5 cu I. 111. furcă), 2 Greci (bărbati), 2 Albanezi (bărbati) 
şi 1 Sârb (cu I. 111. bulgară). Bulgarii s'au stabilit aici după eliberare (în 1881 erau 

în nu111:lr de i bărbafi) şi au venit mai cu seamă din Dobrogea românească şi din 
Basarabia. 

Kioseler, com. Aionnan, dislr. Dobrici, cu 332 loc. : 225 Bulgari, i9 Turci, 

19 Tigani (9 cu l. m. furcă), c Armeni şi 2 Tatari (bărbati). Sat turcesc, în care 

Bulgarii ,1u venit să se stabilească în ultimii ani (în 1888 nu erau încă Bulgari). 
Turcii au emigrat aprvapc loji. 

l(iostcc:ciler, com. Ghdingic, dislr. Dobrici, cu 133 loc.: 81 Bulgari, 50 Turci, 

şi 2 Româ11i (bărbaji). În locul emigrajilor Turci (5c în 1888) s'a_u instalat, Îl~cetul cu 

încetul, Bulgari (36 în 1888). 

Kiupcler, com. Ghdengic, distr. Dobrici, cu 216 loc.: 116 Turci, 96 Bulgari 

şi 4 Evrc.>i. )\proape pustiu în primii ani dupii eliberare (IO bărbali Bulgari şi 5 
Turci în 1881), în acest sat au venii să se stabikasca Turci şi Bulgari mai cu 
s~amJ în ultimii ani. 

Kiutiudi, eoni. l(ioseaidân, dislr. Silistra, cu -46< loc. : 362 Bulgari, c9 Ţigani 
(56 cu I. m. turc.'i şi 23 - românj), 14 Turci, o Greci (1 cu I. 111. bulgarii), 4 Sârbi 

.şi 2 c.iri nu :,-i,au declarat nafk,nalitatea. La început sat turcesc (în J 881 erau 23, 

Tur ... i), a c,"irui populatiune a emigrat mai cu scamă în ultimii ani şi a fost înlocuită 
de Btilg<1ri vcniti în deosebi clin Dobrogea română. 

Kiuciucacb1111ar, com. Avdula, dislr. Curlbunar, cu 390 loc.: 379 Bulgari şi 
11 Tigani (din c.iri 4 cu I. m. turcă). La început sal turcesc, a ciirui populajiune . . 
(441 Turci ln 1893) a emigrat în ultimii ani şi în locul ci at1 venit să se stabilească 
Bulg.1ri (8 in 1893). 

Ki11ciuc,1hmcl. v. Nadcjda. 
K/is<:gic, , . I'\cscgic. 

K,3("ina, r.:~cd. de comună, distr. Silistra, l5 km la sud=vest de Silistra, cu 
t.,g4 Iul'.: 8c2 Bulgari, 800 Turci, 63 Tatari (din cari b 1 cu I. m. turcii), -te Ţigani 

~din c.!ri 15 cu I. m. turc3), 8 ~ Armcni,2 Greci (b:irbaji), l Român şi 1 Arab (cu 
I. m. furcă). L,, început sat curai turcesc (cu 8îi Turci în 1881 şi 111 alti musulmani, 

rr('b.1bil T.11.ni ~i Tigani), în sfâr$it Yin s5 se stabilească aici Bulgari din satele 
, ecinc, ,~in B.lsar.1bia ţ:i clin R.(lmânia. 

h0dmar, c-:-m. Curtbunar, di str. Curtbunar, cu 1.329 loc. : 1.2c 4 Turci, 29 
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Jfigani, 25 Bulgari şi I Â.lbanei, M.ue sat turcesc (867 în 1881) în care 1!1 cele <lin 
urma s'au stabilii câteva familii bulgar~. 

Kocî11far, corn. Malka-='C~inargea, disfr. Silistr-a, cu 1.070 Io~. ; 555 Bulgari 
{din cari I cu I. tn. română), 447 .Turci, 67 Ţig<!ni şi l Albanez (<;u L 111. turcă). 
Populafiunea bulgară {l 63 Bulgari în 1881) a crescut îrt urma sporului car<!"i vene.a 
<lin satele vecine şi <lin vechea Dobr~ românească. Populafiunea turcă ( 163 Turci 
în 1881) a crescut <le asemenea. 

Kodja1>far, com. Curtbunar, distr. Curtbunar, Cll 853 I.oe.: 614 Tt1rci 1 148 
Bulgari, 50 Tigani, 36 Români şi 6 Germani (cu l. m. română). Bulgarii şi Românii 

..sunt emigratlli din ullimde decenii (în 1900 nu erau decât 11 bărbafi Bulgari şi 
11ici un Român). 

Koiuniucht"oi, ·com. Curtbunar, distt. Cltrlbunar, cu 220· loc.; 190 Tutci, 13 
'figani (cu I. m. tur:că), 9 Ruşi (din Ungaria), 7 _Români {b:irbaţi) şi I Bulgar. 

Kocargeil, c.om. A.rmutli, distr. Dobtici, cu 656 loc. : 460 Bulgari, 84 Turci, 
84 Tatari {din cari I cu J. m. turcă), 24 Ţigan1 şi 4 Evrei. .Până de curând popu= 
lilfiunea lutco„tatarJ predomina asupra Bulgarilor c::i('i sunt noi venifi (254 in 1888). 

Konac, com, Bairiambunar, <liste. Curtbunar, cu 976 .11:>c .. : 950 Bulgari, 13 

Turci şi 13 Ţiga1u. Bulgarii (463 în 1881) sunt vechi emigr,ati din Tracia, mai cu 
'Seamă din satul 6.!avan,de unde vine numele l~c de ,,Glav.anti" (Milctic~ V. p. b. 166), 

Kwraccuiugiuc, ~om, Bairiambunar, disfr. Cmtbunar, cu 733 lo.:. : 495 Turci, 
191 Bulgari şi 47 Tiga_ni. Bulgarii sunt n.o, venifi ht'"aceşti ultimi ani {în 1900 nu 

~cau decât Z bărbali). 
Kosui, Bălgarski, v. Bărgarski-=l\.osui, 
Kovang1lar. reşed. de comună, disfr. Turtucaia, 18 km la sud de Turtucaia, 

~u 1.02? loc. i 947 Turci, 50 Ţigâni (din cari 27 cu I. m. turcă) şi 30 Bulgari. 
Populatiuuea turcă (759 foc. în 1881} a crescui pufit1: Câteva familii bulgare a.u venîl 
s.î se stabilească aici îh aceşti ultimi ani. 

K ovan/{tc, coJn. Enigea, disfr. Dobrici, cu 339 loc. : 288 Bulgari (din cari 13 
cu I. m. română) , 25 Tltrci, '23 Tigani (din cari 14 cu l. m. română şi alli 4 - furcă) 
şi 3 1<.omâni (bărbali). Turcii { 199 în {888) au emigrat în cei 20 de ani âin urmă. 

Bulgarii ( I 3t in 1888) suni emigrafi din vechea Dobroge română, din Trada şi din 
l'iasacabia (cî. Miletici, V. p. Q. 158). 

K fa11ovo, com. I'i'..ioseadân, disfr. S ilistra, pe vechea frontierii româllo„bulgară, 

<u 95! loc.: 904 Bulgari, 41 Tigani {eu l, m. lurc.:i), 3 C-u:eci {.bărbafi), 2 Români 
(bărbali, din cari I cu J. m, bulgară) şi f Evreu. Bulgarii (în 1881 nu erau decât 
Bulgari în num1ic de 556) sunt emigranfi din Tra.cia şi în deosebi din satul C'tlavan, 
de unde şi numele de „Glavanfi" pe care"'! poarl.ă locuitorii din r'i'..ranovo (Milelici, 
V. p. b, 166). 

A;·uţovo ()\.radar), com. E;pasovo, distr. Baldc, cu 86 loc.: 46 R11lgari, 21 
Talar~ 18 'turci şi I Român, .Bolgacii sunt noi venili {3 în l<JOO). 

l(ulalce;i, com . .A:svatchioi, dislr. Turtucaia, cu 405 10<::.: 373 Turci, 24 'figani 
(din cari 20 cu J. n\. turcă), 5 .Armeni_ şi 3 Bulgari {bărbafi}. Numărul Turcilor n'a 
scliiut <lupă elib'erare. 

I<. ufaldal.ar, c.om. Ţ)ocq.tlar, disfc. Silislra, cu 322 loc. : 316 Turci, 5 Armeni 
.şi I B .ulgar. Turcii (175 în 1881) s'au dublat după elibei~o:tre. 

Kuiugiuc, corn. I<::rumovo, singurul sat tlin districtul Vama care a rămas în 
:kriloriul românesc, pe _noua frontieră româ110.-bulgară, cu 1003 loc.: 989 Bulgari, şi 
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1-4- f ll%,ml klin C,iri T cu I. m. turc"). Pepulat cu. emigrantii veniti din GQ)ija şi 

llrt:h~1:J {v, 1"1 ili~eiV, p. b. I 5Q). 
l\'m)1ccltJ_.,,~ ~om. l)uv,111iuvas, dislr. Balcic, cu. 2<3 loc.: 138 Bulgari, I 10 

l't1,1:l1 lt.1 l'lg.iul, 8 (l.1g.mtl ~i 1 Cerchez (cu I. n1. turc-3). Bulgarii sunt noi venifi 
(ili I ~10 l'I ~r.m tu nutnJr tk 2()). 

J\111·ib1111~1~ c.\pil.il,\ ,1ronJis1111:1d11lui, departamentul Varna, 40 km N,.,,Q. de 
l'~hrh·l, r11 I ~4 t l!Jc.? 58.4 Turci, 39l T~nlgari, 336 Ţigani (335 dintre ei cu I. m _ 
(1uţl) 1 I\), $,trbi.\ 13 l~ern,lni, 9 Arabi (cu I. m. turc:i), 3 Cehi, 2 Tatari (cu L m. 
hll",,), ~ (1vtd, l .Alb,Hl\.'tl (b.itba1ti) lli11 care unul cu L m. bulgar.:i), 1 Armean şi 

I ltA\l1t1h \-lt,ti:l,\11, 41.ll h1(4\.,•rtg:î11"-sc (C\t 7,2 Turci, 2 t l afti musulma-o.i ~i l O Bul~ 
114l'l ln 1$t!t)1 ,iup,l dlb~i-.u~ în ,îO!SI s,11 ,îu venii s:i se stabilească emigranji ~ulgari 
~1 ~\rbî t..:lin .A,tsiro„lln~,1ri,1). Tun:-ii .>u (migrat în aceşti uI6mi anL 

/\ttfl<itUII.J#. V. V !)l!il\.·'1"<3, 

i\t,r/p,,1w, , ,m, l{i(lst,\b,li. tlistr. Turtucaia, cu 4<< 1cc. : 472 Turci şi 5 Bui: 
g,1rt. '\l\mtin1l 1furt:U~r \!h)l) i:u l&'1l) s'.1 rn~rît după eliberare. 

l\.trud~+..'1!11.,i, \~m, i\.iorm.\n, Jfatr. Dohrici, cu 2T4 loc.: 144 Turci, 66 
1'it~" ţJ,11 ,~1r1 J; ..-11 t nl, tun.-.,). 3$ Bulgari şi 26 G:~rmani. Sat turco„iatai, in 
\~(\· hu~;,tftî s\,u ~-..\bîtlt în ul/lmii .1111 (în 1888 nu ~rau de loc). Deascmenea şi 
\kvti\,\\\tl, 

hti 'Whll<\ \c~n1. 1;.1hdil~ic, distr. D.:>brici, Ul 140 roc,; 6:5 Unguri {dintre 
.-,, .' ,'11 l, n, ~\·ull.lll,1\ '1 l sJrbi, 10 Bu~TJri, 8 Evrei (din cari + cu L m. ger-=

i\h'\\W, , \ '~,,.\ni, ! h\1"1 1.o.11'b.1ti1, J G..:.rm_;ini şi 1 Polonez (cu I. m. rus.i). LOCllÎ7 
K'.n1 ,l" ,,\f,ţrift 1i.,1,ct,'1h1,Hi ~ \,u st,1bili1 .\ici in urmă 1.in lSCJ3 nu crau decât le Bu1 ... 

~',,\" ~t ... ·~ l\tix"\ .. ,~~ţ r, \ .\_,uhi,~\:~. 
\ţ.,_ ._,i • ~~ \ Ă_ţt\:, n,,, ~. 
\,;,i. ··~\\ -..\? \., • ,du . ..i, J~r, Ottloll't.ir, l.'\I 58,) l~: 4t\S Turci, 163 BuJ..-

~ t l~i • ~,, t ·•• nt."\.', )_ .5 1f\'d 1,.dî11 ·.ui l c J I. m, bwgar5) şi ~ R'1rP.inc..i 
\-.'1!· , -\~ ~(\'ia~ li',~, Mn ~\\lll t·.:i& ,·,u\iti WI\ ultimu ,i-Nt:W..-ci 11~ ..llli, 

~~t«'llt. .... ' ~~ ~~1.-. Mr B..,lclt; c .. !,;, I~ .• t~p Bclt.ui \"Ci'llli tl.:p

'°'-*'·w.~~i ~ '~'"\ \~,a -~ .V,.,.~<' l~lt.'tr ,• ""-'·'-
l\:,t,~ .. wi:«1~~ ""-''"'~- ,)~"\.'\' Ar, • S .-$. ,,. Qi ~S" t.x-.: c -~ Tu.-ci. 1 i Ţi: 

~ • ~-;) ~ IL. 1.., ~i..:..~ a ·3- ~,.m J A L~ ·~ ~..t."' & 1 Gt-..--c. TUicii .!:>,; în 
t~i) ~~ ,~..;·;>->:t ~i ~ • ,. 

iffM.IJ~ <',, " " w-, ~- G\1:rt~1~1,,\t. ,"'\t «~ ,~. : !% Bui~. Ei"' 
b'ltiK.:.., :,,; ~-...~ ~3~~ ~' l'm ,..\~~-~t:..~~nl) şi T'~.'!C! tt.:-*1 .:u L m. m('.i). 
~ : ,,,~ t:...~- 'f -.,!Xi t,'ll ,s..~t)_ ~ ~.m ~ t-'I.UR ,,1 ~~~.$u.~i a a.:.:~ ~ :;;i 

ffJ•..'iii ),, ~:i_., .. ~ ~ ~%.~~ :'.'&a ,~~ ~ &7' ~...a-.A..~ .~\:ii iu 1111'.tio.,.~ mi fm !.:.,~3 
~ ~,ltti 11.,~ ' ·~ '~ t b.t~ ·\ 

h,,(~ţ ... , q~;~. ,~ ·· ~ ... ~.?Iv~ ~ r. wt~ ~ 1$.1' !..."'C. : ·,'-" Twro:.. :s 
ltclnt./1! ~ "'· -~I ~l~~ ~li ~~ '." r-.. ~'A .;.,t:: 0.1'1'.i~ ~ -~Y~ \tC!ll 51$ Il.l:lri 
ru. t,·~ ;,q; "-'11 l;Si:4 ~~iiţ<Jtt\ ~ ~,~ r~ .Jt.:~. ~'" ..,. ~... ~~~ 8:4"'.a .,~ 
'3lh I~~ •, , ·~ ' 

'NhtlHJ!1'rs. <J:.',,)ni.. n~,imt~-w; ......... -~ .. 11?1.~ ._.,,, ""~ ,1,..-x, t ~ lfllllll\._~ ~ f'!§lcii ~ 11.1 
ll.\tlJtiu: ~.,~,... :tJtr ,ltll ~~\..~ ~ ... " $..~ ~··~ ~'li.. 

'!IJ. 1t1i..' ~ ~ktnfi. 'k,~ ,'f 'I..~~ ·~ ,.. ·~ ,, B;ll*, '-t'. ,;! :- b:"'~:: it~JSdlr 
1t1 ~ tlo.l, ~ ~~'t ,{'.IJ ~ ~ ~' • " !<..~. ~ c,,;.'11~). ~ 1$ i<ll I -~ 
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oez. Numărul Turcilor (100 ÎIJ 1888) a scăiut pufia. Bulgarii (19 in 1888) sunt 
coloaişli venifi dupil eliberare. 

Malka„.l'IDÎIJaJ"f!(!q_, reşedinţă de comună, dis Ir. Silistra, aproape •ae ved\E!a fron"· 
tierli româno„bulgart 24 km S . .-E. de Silislra, cu 181'5 loc. : 1835 Bulgari, 38 Ţi„ 
gani, 1 Român (cu L rn. bulgară) .şi 1 Grec. Mare sal bulgăresc (1423 Bulgari in 
188-1), a cil cui populafiuoe este în parte vech1:1 (Grebeutl), în parte - ,,Erkeciani" .. 
colonişti veniji din satcle Ciatma şi Nir.:olaevca (Hadârcia), regiunea Varna, şi din 
Ciatalar, regiunea Balcic (Milelici, -V. p. b. 162, 165). 

J\1alki„Cior-al;. v . Orlovo. 
J\falkwÂlâcid1ioi, com. Aiorrnau, distr. Dobrici, cu 14 loc., toţi bărbaji: 13. 

Bulgari şi I Român. Fermă. 
Jvlalko::Cianwdi, corn . .Sredno:Ciamurli, dislr. D;:,brici, au 365 loc. ~ 316 Bul..

gari, 47 Turci şi '2 Ţiganj (bărbaJi, din cari unul cu l. m. turcă). Bulgarii (204 in 
1881) au venit din regiunea Jamboli după pacea de la Adrianopole {Mile!ici V. p. b, 
151'). Inainte de venirea lor aici, se găseau în sal Găgăufi „bulgari" (ib., p. 18). 

Ma/coci, com. Cav:arna, distr. Balcic, cu 89 locj: 86 Bulgari, 2 Găgău(i 

(femei) şi 1 Gre~oaică (cu 1. m. bu lgară). Este colonizai de curând {in 1881 era oe"· 
loculi) de Bulgari veoi(i din diferite părti ale Bulgariei ca şi ale. României şi Rusiei 
(în 1888 erau deja acolo 51' Bulgari). 

Malâc".ff.araaci, com. llioseaidân, dislr. Silistra, cu 392 loc. : 343 Bulgari, 
23 Ţigani (toti cu L 11.1; română), li Români, 8 Turci şi 1 Rus . La începui s_at 
lurco:lăiar (până la 1900 chiar erau 2:50 T urci şi 4S. Tatari), unde, în timpul celor· 
două ultime defenii au venii să se stabilească de asemenea Bulgari (în 1893 nu erau 
dedit 3). 

Ma11sârovo (Mansârchioi), com, Ezibei, distr. Balcic, cu 583 loc. : 351 BuJ ... 
gaci, 205 Turci, 24 Ţigani, 1 Găgiiufă (femtje), 1 Român şi 1 Ungur (cu l m. ro_.., 
mână). Bulgarii· (144 in 1881) suni eolouişli veniti aici din <liferi!e locuri, "s«prinzâ·u• 
du.-se şi Tcacia. 

1vf as11flat, Gom. Asvatchioi, distr. Turtucaia~ cu 928 loc. : 1'7"4 Turci, 140 Ţi„ 
~ni (din cari 47 cu l. m. turcă), 12 ·Bulgari şi 2 Armeni (1 cu !. m. turcă). Nu.:i 
mărul Turtilor a crescut după diberare. 

Jvfatlfui,Qvo (Ma-llâmchioi), com. Ezibei, distr. D0bcici, cu 553 loc. : 21''1" Ta"' 
Iar~ 254 Bulgari, 21 Turci şi l Armean, Bulgarii (56 în 188 l) sunt colonişti venifi 
din diferite locuri. Tal arii au devenii aici mai numeroşi. 

Melecler, com. Pcelarovo, distr. Dobrici„ cu: 45 loc, : 3i Turci ' şi :8 Bulg-ari 
(bărbafi). Mai î nainte er;iu aici mai mulfi Bulgari (26 io 1893) veniti din regiunea 
SUislra (Milelic~ V. p. b. 158). Fermă . 

1Yfesimler, com. Kioseabdi, distr. Turtucaia, cu 340 loc. : 331' Turci, 2 Bui"' · 
gari (bărbati) şi 1 Armean. Turcii {259 în 18'81) au crescut pufio în număr). 

Mesimmale, com. Govangilar, distr. T urlµcaia„sat turcesc, cbi:lr li!ogă nou~ 
frontieră româuo..,bulgarij , cu 969 loc. : 961 Turci 1sl' 8 Bulgari. Populajiunea turcă 
(636 locuitori io 1881) a crescu[. 

Meşemale, com. Denizler, distr. Tuctucaia, cu 383 loc. : 334 Turci:, 27 Bul..
gaci1 21 Români şi 1 A!banei (cu I. m; turcă) . La începui sa(ul nu era locuii decât
de Turci (361 în !881), al căror număr a scăzut. Bulgarii .iu venit mai târziu (2 băr~ 
batî în t 893) şi Românii de asemenea (1' bărbaţi. în 1900). 

Jvlihalbei, corn. C avaroa, d i.sir. Balcic, cu 225 loc.: 21'1" Bulgari şi 8 (jf„ 
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,găuji. Bulgarii (32 în 1881) sunt imigraji din Tracia, din vechea Dobroge româ=
nească şi din a~ părti. 

/11omucichioi, con,. Pcelarovo, distr. Dobrici, cu 58 loc. : 48 Turci şi 10 Bulga1i. 
/11omcil, com. Duvaniuvas, distr. Balcic, pe malurile mării, 4 km la V. de 

Balcic, cu 287 loc. ; 268 Tatari, l 8 Bulgari şi l Turc. 
J\Iurfalcia, v. Predel. 
Murs,?lchioi, com. Enige, dislr. Dobrici, cu 468 loc. : 280 Turci. 114 Bui: 

-gan (4 cu I. m. română), 69 'figani, 4 Armeni şi 1 Român. Bulgarii (28 în 1888) 
.:,uni emigranfi, mai cu seamă din vechea Dobroge română. 

Mursalchioi, v. T,lrnovca. -, 
/11usfafabeiler, corn. Teke, dislr. Balcic, situai pe noua froniieră româno:bul..

gară, cu 18 loc., loji Bulgari. Ei au venil aici din !oaie părfile. 
J\1usubei (G:orno=-1'1usubei), corn, I(arali, disfr. Dobrici, cu 692 loc. : 340 

Bulgari, 199 Turci, 119 Ruşi, 12 'figani, 8 Români, 7 Germani, 6 Tatari şi l 
Armean. La începui sal turco ... tălar. Populatiunea turco.,.fătară (497 în 1881) a emi=
·gral în parte din el, mai cu seamă în aceşti L1ltimi ani. Bulgarii s'au instalai aici Î:1 

ultimele d(!uă decenii (în 1893 ei nu erau decât 6 bărbaf i, veniti îndeosebi din vechea 
Dobroge românească, şi Ruşii - în ultimul decenitt. 

Musubei, Ciflic, v. Ciflio·Musubei. 
Musubei, Doino, v. Dolno=-M.usubei. 
]\ftirzâc, corn. Bairam„Bunar, distr. Curlbunar, cu 340 · loc, ( 18 l B1c1lgari, 

'!08 Turci; 34 Tatari, 12 'figani (4 cu I. m. furcă) şi 5 Albanezi (4 cu I. m. turcă). 
Turcii ( 191 loc. în 1881) au început în cele din urmă să emigreze. · Bulgarii sunt 

·venifi în ultimele două decenii. 
Nadejda (Chiuciucahmed), com, I-Iasâchioseler, dislr. Dobrici, cu 536 loc. : 

497 Bulgari, 21 Tigani, 17 Turci şi 1 Român. Bulgarii au venit aici (339 loc. în 
1888) din regiunea Silistra (Miletici, V. p. b. 158). 

Nasradân (Hasradân), com. Ezibei, distr. Dobrici, cu 1099 loc.: 764 Turci, 
186 Bulgari, 137 'figani (26 cu I. m. turcă), I O Armeni şi 2 Tatari (bărbati) (1 cu 
I. m, turcă). Bulgarii au venii în ultimele decenii (în 1900 ei nu erau decât în nu-' 
măr de 12 bărbaji). 

Nasu/paşa, corn. G:argalâc, distr. Balcic, cu 30 loc. : 28 Bulgari si 2 Turci 
'(bărbaji). Numai în aceşti ultimi ani au apărui familii în acest sal (în 188 l locui! 
·de 8 bărbaf i). 

Nebicuiusu, corn. Pcelarovo, dislr. Dobrici, cu 131 loc. ; 63 Turci, 59 Bui-' 
-gari şi 9 Tatari (bărbati, din cari 4 cu I. m. turcă). Bulgarii (19 în 1881) au venit 
1n cele din urmă din împrejurimile Balcicului. (Miletici, V. p. b. 158). 

Novo=-Boliovo, corn. Botiovo, disfr. Dobrici, pe noua frontieră româno„bul: 
.gară, cu 227 loc. : 2 I 8 Bulgari şi 9 'figani. Infemeial de făranii ~eniji din sa.,. 
Jele veci ne. 

0/ucli, corn. Acbunar, distr. Curtbunar, cu 579 loc.: 565 Bulgari, 10 'fi: 
_gani (din cari 5 cu I. rn. turcă şi 5 aljii-română), 3 Greci (bărbaji) şi 1 Turc. Alta 
dată sat turcesc (în 1881 cu 359 Turci), dar părăsit de Turci în cursul anilor 1880 
până la 1890 (rămase 12 persoane în 1893), a fost repopulat de Bulgari veniji mai 
<:u seamă din satul I{alipelrovo (reg. Silistra) şi din satele vecine (în 1881 nu er.au 
Bulgari, în timp ce în 1888 ei sunt aici în număr de 223 persoane), (v. Miletici V. 
p. b. 166). 

' 
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Omurgea (Omurchioi), corn. Rahmanaşiclar dis!. Silistra, pe noua frontieră ro.e
mâno:bulgaro, cu 358 loc. : 354 Turci, 2 Bulgari (bărbafi) şi 2 Ţigani. 

Omurfacâ com. Trubciular, distr. Curtbunar, cu 1.034 loc. : 694 Turci, 291 
Bulgari (din cari 2 cu l. m. română), 18 Slovaci, 11 Români, 11 Găgăufi (din cari_ 
9 cu 1. m. turcă), 5 Ruşi şi 4 Armeni. Sat turcesc (667 Turci în 1881) în care în 
aceşti ultimi ani s'au instalai Bulgari (ei nu erau decât în număr de 6 în 1900). 

Omurchioi, coru. Enige, dislr. Dobric:i cu 575 loc.: 411 Turci, 65 Români,. 
60. Bulgari, 34 Tătari şi 5 Ţigani (cu l. m. turcă). Sat turco.-fătar în care s'au aşezat 
în aceşti ultimii douăzeci de ani Români (din Ungaria) şi Bulgari (în 1893 ei nu 
erau decât 5 bărbafi). 

Omurchioi, v. O murgea. 
Opancea, corn. Aiorman, distr. Dobrici cu 456 loc. : 293 Bulgari, 96 Ţigani, 

66 Turci şi I Român. O parte din Bulgari sunt vechi emigranfi (Miletici, V. p. b. 158} 

şi o altă .parte noi emigranti ( cu 1881 ei nu erau decât în număr de 38). O parte 
din Turci au emigrat. 

Orlovo (Malki:Cioral), corn. Spasovo, distr. Balcic, cu 33 loc. : 15 Români 
1 I Germani, 5 Bulgari şi 2 Turci (bărbafi). Odinioa,ră sal turcesc (cu 62 Turci ~ l::' 
6 bărbafi Bulgari în I 888). Locuitorii de astăzi sunt tof i noi emigra.nfi. 

Ormangk:, v. Gorifa. ' 
Ormanchioi; com. Songurlar, dislr. Silistra, cu 1.064 loc. : 1.040 Turci, 1 O , 

Tătari (cu 1. m. turcii), 1 O Bulgari şi 4 Ţigani (cu J. 111. turcă). Populafiunea turcă 
(660 în 1881) a crescui simfitor. 

Oralcuiusu, v. Sredina. 
Osmanfacâ, com. S rendo:Ciamurli, distr. Dobrici, cu 513 loc. : 371 Bulgari,. 

ffJ Turci, 45 Tâtari, 27 "figani şi 1 Român. Bulgarii (104 în 1888) sunt originari. 
din Slivno şi din Jamboli, dar ei au venii sâ se aşeze aici, din vechea Dobroge ro"' 
mânească, şi anume di11 satele Cineli, Başchior, Beştepe, Ienichioi (regiunea Baba.e 
dag) şi chiar din Babadag ; sunt printre aceşti emigranfi bulgari, persoane originare: 
din Cotei. Populafiunea turcii (350 loc. în 188 L) a scăzut puternic, mai cu seamă în 
aceşti ultimi zece ani. 

OvaŞ,erman, corn. At, 1;1nul din cele două sate din . dislr. Razgrad care al.I' 
rămas pe teritoriul românesc şi care este situat pe noua frontieră româno:bulgară, cu 
288 loc.: 287 Turci şi 1 Bulgar. 1 

J)ândâcli, com. independenfă, distr. Silistra, situată cam la 2? km la sud de.
Silistra, cu 775 loc.: 698 Bulgari, 75 Ţigani (cu 1. m. turcă) 1 Turc şi I Român 
Vechiu sat turcesc (în 1881 era locuit de 289 Turci şi 40 Bulgari), a :cărui popula„ 
fitme a emigrat (în 1888 n'a mai rămas aici decât un singur Turc), şi în locul ei au 
venit să se instaleze „Sicovti" din satul Almalău, în vechea Dobroge românească, 
cari erau originari din Provadia din Bulgaria şi cari se aşezaser,'Î la Almalău în 
1812 (Miletici V. p. b. 165 şi 172). Printre noii venifi erau încă şi loeuitori din 
satele vecine, (în 1888 populatiunea satului număra printre locuitorii săi 219 persoane 
născute în România şi 123 persoane născute în celelalte localităji ale districtului 
Silislra). 

J)apuccilar, corn. Bosna, distr. Silistra, cu 636 loc.: 610 Turci, 15 Ţigani, 
5 Armeni, 2 Bulgari (bărbaf i) şi I Albanez. După eliberare populafi~ea turcă (245 

în 1881) s'â îndoit. 
Paragic, com. Armutli, distr. Dobrici, cu 572 loc. : 355 Turci, 205 Bulgari, . 
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'I.) Ţig,mi şi 3 Armeni. Bulgarii s'au instalai aici în cei din urmă 20 de ani (în 1888 
-ei nu erau dcdll în mtmăr de r persoane). 

Pc1şabr1/J, cou1. Curtbunar, dislr. Curlbunar, cu 1.231 loc. : 1.137 Turci, ro 
Tig.ini (dintre cari 53 cu l. m. turc:\), 18 Bulgari şi 6 Armeni. Sal Jurcesc (669 
Turci în 1881) a c:irui populafiune s'a îndoit. Bulgarii s'au instalai aici în urmă. 

Ucelarovo (Elibei), reşedint:î de comună, dislr. Dobrici, cu 569 loc. : 562 
Bulgari, 3 Armeni, 2 Români (bărbati), I Turc, şi l Talar. Sat bulgăresc (265 pers. 
în 1881) populai înainte de foale de vechi emigranti din Tracia (t>'liletici, V. p. b. 
t 58) şi de noi vcniti din vechea Dobroge românei,ISCă şi din Tracia. 

lJitifo1.·ci, com. Pcelarovo, dislr. Do brici, cu 241 loc. : 152 Bulgari, 86 Turci, 
2 Romani şi I Armean. Bulgarii (8 bărbati în 1888) suni emigranti din ultimii 
.dou:facci de ani. 

JJiffida11/gil,1rmale, corn. Şahinlar, dislr. Curtbunar, cu 328 loc. : 314 Turci, 
10 Bulg.ui şi 4 Ţigani (cu I. m. furcă). 

J1irfigi,1mi1111Jlf', com. Ş.1hinlar, dislr. Curlbunar, cu 549 loc. : 542 Turci, 6 
Bulgari şi l Albanez. 

Pirlicmiu.ile, corn. Şahinlar, dislr. Curlbunar cu 360 loc. : 351 Turci, 6 Bui: 
g~ri şi 3 Armeni. 

Pirli<:hi..)i, com. Şahinlar, dislr. Curlbunar, cu 566 loc. : 498 Turci, 42 Ţigani 
(din c,ui 41 cu I. 111. furcii), 19 Bulgari şi r Armeni. 

Pv,,1r,~1-.', com. Spasovo, distr. Balcic, cu 310 loc.: 232 Turci, 36 Bulgari, 
.32 Tig.tni, 9 Armeni (Cu 1. 111. lurc:.o. şi 1 Talar (cu I. m. turcă). Bulgarii suni noi 
vcuiti Un 1893 ci nu erau decât in uum:îr de 8 bărbati). 

JJ1Jpi11a, c.:itn. independentă, distr. Silistra, 24 klm. I a vesl de Silislra, pe 
1nalurik Dunătti, cu 2.113 loc.: 2.092 Bulgari, 11 R0mâni (din cari 4 cu l. m. bul,,. 
gară}, 5 Turci (bilrb<11i), -l E\lrci şi I Rus. l'i'Iare sal bulgăresc (el număra deja în 
18$1. 1.52Q Bulgari), populat de BuÎgari indigeni numi(i ,,Grebenji" (t,'Jiielici, V. 
p. b. lt11). 

P,)rt<'IZ, Cl:>lll. Pcdarov\), distr. Dobrici, pc vechea frontieră româno.=bulgară, 
~\ 32: I~-:.: ll Bulgari (b3rbati), 5 Germani, 3 Tatari (bJrbaţi), 2 Turci (bărbaţi} şi 
1 &irb. J:,'ermJ. 

Ptt'dd l)!llttalcia), ~1n. Spaso,10, distr. Bakic, pc vechea frontieră româno: 

bu4.tarl. cu l't-1 loc.: lc9 Tntari, 12 Bulgari. 2 Armeni (bărbaji) şi I Român Sat 
lltltc:'sc a clnii popula1iun~ {.2 lî loc. în 1900) a scăzut in ultimii ani. 

f)r~'t'fcn/i (B.i$h,1s.irl.ic), com. Spasovo, distr. Balcic, cu 376 Joc.: 351 Bul,
g.tri, lS Ţ~,111i (din cari l cu I. m. bulgar:O, 8 Turci şi 2 Români (biirbati}. Po.
P\lldt .:u Bulg,,ri (t.>6 in 1881) v.:.niti mai cu scamă din Tracia şi din R~mânia. 

Pii,r.tdi., ·~n,. Tat,uatma.._~a. distr. Turtucaia, cu 715 loc.: 614 Turci, 79 
~l'gim, lî Ţ~~ni. ;t A.ro1eiu $i l T.11ar. Bulgarii s'au ins1al.1t în acest sat în urnii 
(l'n t>ltl~ d ~r.:t\l in nutn.lr de 3 bJrbâti). Turcii l321 în 1881) s'au dublat. 

D.--.,;: \~bi (Scidwh1m„-d), rom. Gj,wu~uit1ciuc, distr. Balcic, cu .236 loc. : 183 
~~n. lS 1\uci, Î-4 G~~uli, l Rom.ini (b.lrbati), I Rus şi \) GrL--coaic..'i. Populat 
~! ~ ,~itl din ~~ plrtik: (în I SSI ci erau 2b \)amcni şi o fcn\cic). 

R~~~.in,l,"lfebr, l\~,-dhllJ d1c c"m\mi'i, dislt'. Silistra, pc n~ua fronlkr.i r"mânoa 
:t'~41rJ. ~l\ -lb klu\, lil :SOO•\e-şt d~ Sitis&ra, cu 2.S.?1 I\X'.: J.430 Turci, 5l Bul.
~ ?:~ J~4ni (~n ~ti Jî ~ I. u,. tutcl} şi lJ .~nn~ui (,iin t.ui. di!i cu I. m. 



.furca). J'vTare sat turcesc (în 1881 deja avea 2.005 Turci) care nu şi;a schimbat muU 
caracterul sau. 

Regebchioi, com. Ba,riambunar, cu 235 loc.: 179 Turci, 29 Ţigani (eu L m. 
turcii), 26 Bulgari şi 1 Ramân. Bulgarii sunt noi venit1. 

J.Jeşi1er, corn. Duvaniuvas, distr. Balcic, cu 135 loc.: 88 Bulgari, 44 Ruşi 

(din cari o femeie cu L m. bulgar~) şi 3 Turci (barbafi). In 1881 acest sal nu era 
cunoscu! ca localitate populata; În 1888 el avea 55 lot.· (din caii 48 Bulgari şi 7 
Turci) dintre cari. unul singur născut în sat. Bulgarfi suni venifi din diferile parti. 
Ruşii s'au inştalat aici după t900. 

l.Jialmvo, Do!JJo, v. Dolno.eRiahove. 
Rogozii1a {fiasârcuiusu), corn. Spasovo, distr. Balcic, C)J 369 loc. : 281 Turei, 

68 Bolgari, 8 Ţîgani {cu I. m. turca) şi 5 Ârmenî {barbafi). Bulgarii suru noi venîli; 
numărul Turcilor (75 în 1881) a crescut m!!ll, 

Saarlar, com. Haschioi, distr. Silistra, cu 422 Joc.: 268 Bulgqri, 13.6 Turci, 
14 Ţigani (cu l. m. turca), :Ş Albanezi {bărbafi) şi o Românca. Bulgari i s',1u insta!iit 
aici în ultimele doua dec.enii. 

Sc1lihler, corn. Ahmatlar, dis!r. Tu1il1caia, cu 895 loc.: i'87 Turci, 86 Ţigani, 
8 Bulgari, 7 Români, ·4, Armeni şi 3 .Albanezi {barbati). Populafiunea turcă {4-60 
în 1881) aproape s 'a !ndoif după eliberare. In datele statistice din 1881 ftgureaeă 53 
Români (ori_odocşi) cari dispar pufin câte pufin. 

Sahtia11lâc, v. Simion.ova. 
Sa/man, corn. Ghelengic, distr. Dobric:ri, cu 35 l9c. : 13 Bulgari .(bărbaji), t) 

Germani_, 7 Evrei (cu L m. g~rmană), ·2 Ruşi (bărbafi), 2 Sâibi {bărbafi) şi 2 Ro„ 
rnâni (blîrbaji). 

Sr1rsânlar, reşed. de comună, disif. Turlucaia. 17 klm. la eşt de Turtucaia, 
,cu 999 loc.: 844 B·u!gari, 146 Turc1, 6 Armeni şi 3 Români Populafiunea bulgară 
{418 în 1881) este -originara' din sat şi poarta nume-le de „Greb'enti" (Miletici, V. 
p. b. 16.'.:). Turcii nu s'a1i mai împufiF1at după eliberare. 

Sarâdja, corn. Aiorman, distr. Dobrici, pe noua frontiera româno„bulgara, cu 
303 loc.: 242 Turci, 52 Bulgari, 5 Greci şi 4 Armeni. Bulgarii (8 în 1888) sunt 
noi venifi. 

Sarâdja (Gorna.,.Sarâdja), Corn. I;Carali, (:listr. Dobri_ci, ţu 1053 k>ţ.: 600 
Bulgari, 376 Turci, 39 Tatari {din cari 9 cu L m. turcă), 16 Români, 8 6:ăgaufi, 

6 Armeni {bărbafi) {din cari 2 cu L m • .turcă), .4 Serbi (? cu 1. m. română), 2 Ruşi 
şi 2 Ţ-igani (bărbafi). Bulgarii {în num'â'.r de. ··416 rn 1888) eu venif din alte sa.te şi 

din vechea Debrogri românească, de- unde probabil au veni.I de asemenea şi Tatarii. 
SarâgJ1iol, CQm. Vischioi, dislr. Turiucaia, cu 451 loe.: 4'35 Turci, 15 

Bulgari şî 1 Albanez (.cu L m. bulgară), Numărul Turcilor (275 în 1881) a crescut 

.simtîtor. Bulgarii au :venii aici în aceşti ulti.mi aili. 
Sal'âmahmud, com. Vladimir<ivo, distr. Dobrici, cu l:158 lec.: 171 Turci, 136 

Tatari, 123 Bulgari şi 28 Ţigani. Sat. turco„.tătar în care s'au instalat Bulgarii' (7 în 
1881) veniji din regiunea Cotei din Bulg.aria. {1'1iletici, V. p. b. 15i'). 

Satâmeşe, com. $abia, distr. Balcic, cu 2Î9 loc.: 203 Bulgari, 8 Ţîganî {1 

(emeie cu I. m. lurd!), -0 Gagauti. şi 2 Turci {bărbati). Popvlat cu B-ulgari veniţi din 
roate părfi[e Bulgariei şi din vechea Dobr.ege românească {în 1900 erau încă 43 tari 
Ju_seseră născµţi 111 aceasla provincie), 

Şarâ,nusa, com. Duranculac, distr. Balcic, cu 287 loc. : 285 Bulgari, 1 1'ătar 
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(cu 1. m. lurcii) şi 1 Român. Sat curai bu)iăresc (l 66 Bulgari în 1881) fondat în 
1828 dt1 ţărani veniji d in satele, Ercheci şi Guliţa din Balcanul de răsării (Miletici, 
V. p. b. 154). 

Sarâ11ebi, com. Bairiambunar, distr. Curtbunar, cu 54 l loc.: 372 Turci, 111 
Bulgari, 34 Ţigani (dintl'e cari 1 eu L m. turcă), 9 Români, 7 Armeni, 5 Tatari, 
2 Evrei şi 1 Albanez. Bulgarii s 'au inslalal aici în ultimii ani (erau în număr cle. 
10 în 1900}. 

$arâ11ebijuriluc, c;.om, Bcibunar, dislr. Curtbunar, cu 246 loc.: 229 Turci, 15 
Ţigani, 1 Bulgar şi 1 Român. 

$afâlmâş corn. Duranculac, dîstr. Balcic, aproape de marginea mării, cu 423 

loc_: 414 Bulg,oiri ş,i 9 G:ăgii.uti. Sat curat hulgăres.c (cu 174 loc. loti Bulgari în 1881) 
întemeiai de Bt.tlgari din Traci a venifi 1n 1828 (Miletici," V. p. b. 154}. 

Seidalimed, v. Rac.;>vsehi. 
Seidalifadi, com. Usu!chioi, disfr. Curtbunar, pe noua fronlierii româno:bu!.

gară, q1 592 loc.: 349 Tunei, 144 ;Bulgari, 85 Ţigani (cu 1 m. română}, 8 Români 
şi 6 Armeni. Altădată' sat curat turcesc (cu 377 Joe. 1n 1881}, în ultimii ani a fost 
populat de asemenea de Bulgari {J9 în 1900). 

Seida/i, com. Enige, dislr. Dobrici, cu 418 loc.: 253 Tur-ci, 83 Bulgari, 7 t 
Ţigani, 7 Români ş i 4 Armeni. Bulgarii (10 tn 1{)c00) şi Românii (12 în 1900} suot 
noi veniţi. 

Selimcuiasa, eom. Gargalâc, cristr. Balcic;_, cu c9 loc. : l'3 Bulgari, 5 Turci 
(bărbaji) şi 1 R-omân. Populatiunea din el este bulgară după eJib0rare (49 loc. în 1881 ). 

Semizalâ, corn. Aior"man, distr. Balci9, cu i28 loc.: set Bulgari, 47 Ţigani, 
1 c Turci, 2· Români {bărbafi) (cu L m. bulgară), ş i 1 Geh (c1-1 I. m. bulgară). Bul..
garii (181 111 1Bţ31) sunt vechi emigranfi {v. Mitetici, V. p. b. 158). O mare parte 
din Turei {272 în 1881) au părăsii satul de la 1881-1890. 

Semizler, v. VeHkovo. 
Şerdimen, c;om. Vladimirovo, distr. Dobrici, pe noua frontieră româno~bulgară, 

cu 465 loc. : 391 Bulgari, 35 Ţigani (din cari 1 c.v I. rn. turcă), 1 c Români, 13 
(leunani, 6 Turci, 1 Grec, 1 Rus şi 1 Sârb. A fosl populai cu colonişti veniţi din 
regiunea .A.drianc;>pole (v. :i:VIiletici, V. p. b. 157'). Turcii au emigrat în deosel.}i în 
ultimii ani (ei erau în f!Umăr d,e 210 î:n 1900). 

Siiahlar, corn. Staro,,Selo, distr. Turlucaia cu 317 Joc.: 31'2 Talari, 4 Bulgari 
şi 1 Armea11. Talarii (198 loc. in 1881) au crescui mult în număr după eliberare. 

'Silislra, c-apitala districtului, departamentul Rusciuc, pe malul drept al Du.,. 
nărei, la punctul de plecare a vechii fronliere româno.:bulgare, cu 11.646 loc. : 6.314 

Bulgari, (din cari 5c cu l. m. română 3 biirba(i - cu greaca şi 1 - cu franceza ; 
de asemenea 2 bărbafi Pomaci, dintre cari 1 cu L m. turcă), ,...., 3.820 Turci, 405 

' . 
Armeni (din cari 45 cu l. m. turcă şi '3 - bulgarii), 320 Evrei (din cari 3 femeî 
cu 1. m. ungară şi o aliă femeie <::u L ~ germană), 250 Români (-din cari 14 cu 1 
m. bulgarii), 225 Ţigani (din cari 153 cu L m. turc.ii şi alji 5 cu L m. Iomână}, 169 
Talari din cari 15 cu L m. turcă), 52 Greci (din cari 11 <;,u L m. bulgară ş i 3 -
:română), 3 I Ruşi (din cari 3 cu L m. bulgară) şi 5 Lipoveni, 25 Albanezi (din 

oari 4 eu L m. bulgară şi 4 bărbap - turcă), 10 Serbi tdin cari 3 cu L m. bul..
gară} şi 2 femei croate. (cu 1. m. germanii), 1 Muntenegrean, 7 Germani (dintre ~ari 

1 femeie cu 1. m. ungară), 6 Unguri (din cari o femeie. c;u L m. bulgarii şi o alta 
- remână), 2 Franceze, 1 Slovenă şi o Italiană. După el.iberarE numărul Bulgariloi 

• 
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-s'a dublat, în timp ce acela al Turcilor (5 .3:.)3 în 188 I) şi al Tatarilor (334 la 1900) 

a scăzui; 1'\lunărul Românilor (768 în 183!) şi al Grecilor (264 în 1881) a scăzui 
de a~c111q1e.1, probabil prin efectul unei bulgarizări încete. 

Sime„nov., (Sahli:1nlâc), corn. S;,asovo, distr. Balcic, cu 353 loc. : 29-l Bulgari 

(dia c,1ri I cu I. 111. greacă.), 53 Turci, 3 Tigani, 2 Români (bărba(i) (din cari unul 
cu I. 111. bulgară) şi o G:,i,gJută. Bulgarii s'au instalat aici încetul cu încetul după eJi.,. 
ber11r.: (ei erau în num:ir de 30 de băro.:1ti în L88 l). Numărul Turcilor a Cr\:'.SCul de 

zsemenea. 
Sirakovu (Eti:neli) com. Spasovo, dislr. B.1lcic, 60 loc.: 51 Bulgari şi 9 Turci. 

Bulgarii suni emigranfi (în ·1888 ei nu erau decât în număr de 12 bărbati). Turcii 
au păr,'isil satul î11 timpul penultimului deceniu, (!!i erau în număr de 79 în 1893). 

Sii<111ovo, comunii independenl,1, distr. Turtucaia, 15 klm. la sud de ;furtucaia, 
pe noua frontieră româno„buigar.'i, cu 119:) loc. : 654 Turci, 451 Bulgari, T5 Ţigani ' 

(din cari 4 cu I. m. I urcă), şi I9 Ruşi ( din care 2 cu I. m. bulgarii). La început 

sat curat turcesc (cu 626 Turci în 1881), dup3 aceia populat de Bulgari, a l căror 

număr a crescui i:1te (in 188!3 ei nu erau decât 125 şi în 1900 - 189) ; Ruşii de 

asemenea au venii mai târziu ( 17 î:1 1888 şi 35 în 1900). 
Siuleimanfacâ, com. Duvanjuvas, distr. Balcic, cu 169 loc. : I 04 T3tari, 59 

Turci, 6 Bulgari (dintre cari 1 Pomac). 
.. 

Siuleimanlâc, v. Spasovo. 
Siuneci, coru. Doimuşlar, dislr. Silistra, cu 517 loc. : 453 Turci, 52 Bulgari, 

7 Serbi, 3 Armeni şi 2 Ruşi. Numărul Turcilor (J 16 în 1881) s'a mării ~rn!t. Bui: 

garii s'au instalat aici în ultimele decenii (în 1888 ei nu erau decât în număr de 4 

bărbati ). 
Siurliuchioi, com Şabla, dis!. Balcic, cu 16 loc. toti bărbaji : 8 Găg3uli, 6 

Bulgari, şi 2 Tătari. Fermă. 

Songurlar, r~ed . de com. dislr. Silistra, 40 klm la sud=vest de Sllislra, cu 

897 loc.: 866 Turci, 26 Bulgari, 4 Ţiga:,i şi un Armean. Cele câteva familii 1t1rceşt 
i:partin sectei musulmane „I-Ialveti'' (v. D. Gadzanow, în „Anzeiger'' al Ac.\demiei 

din Viena 1912, No. lll, p. 2). 
Soia/di, com. Beibunar, dislr. Curtbunar, cu 581 loc. : 348 Turci, 216 Bul.

gari şi 17 Ţigani. La început sal curai turcl!SC (în 1831 erau 297 Îl1rci şi nici un 
bulgar), el n'a fost dopurat de Bulgari decât în ullimele două decenii (în 1893 
lrau deja 136). 

Soudjac, com. Beibunar, distr. Curtbunar, cu 605 loc. : 468 Turci, 98 Sul.o

gari (dintre cari o femeie cu I. 111. română)', 3 l Î'igani (dintre cari 27 cu I. m. tui-c:i 
şi ceilalti 4 t3tară) , 6 Români şi 2 Tătari. Bulgarii s'alt inslalal aici în ultimele 
dou3 decenii. 

Spanciov, com. Dolna.-Rjahovo, distr. Turtucaia, aşezai pe malurile Dună.rei, 

10 klm în aval de Turtucaia, cu 559 .Joc.: 517 Bulgari, 25 Tigani (dintre cari 6 
cu I. m. lurc3), 11 Români şi 6 Turci. La începui sal curat bulgăresc (în 1881 cu 

183 Bulgari, 11 Turci şi 3 Români), şi.,-a păstrat până în zilele noastre caracterul 

sju etnic. Popoulatiunea bulgară, în parte originară din sal (,, Grebenfi") în parte 
vEuiliî din regiunea :1alcanilor (v. Milelici, V. p. b . 162), a crescut sim!ilor. 

;ipasov:,, (Suleiman lâc) reşed. de conum,'i, distr, Balcic, 35 klm cam la Nordx -Est de Salcie, nu departe de vechea frontieră româno.-bulgară, cu 805 loc. : 557 Bttl.-

gan, 144 Turci, 79 Tătari, 9 Români; 9 Tigani, 3 Anne11i (bărbali), 3 l\.Jbancz 

.~n.1lelc Dobrogei X. 1929, 7 
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(bărbali) şi o Găg:iufă. Bulgarii (142 în 1881) sunl emigranti din Tracia, din Rusia 
(Basarabia) şi din România (vechea Dobroge românească). 

Srebârna, comună independenlă, distr. Silistra, 15 klm la vest de Silistra, ţle 
drumul Turtucaiei, cu 1488 Joc.: 1478 Bulgari, 6 Ţigani (cu I. m. turcă), 3 Români 
şi I Turc. Sat curai bulgăresc (cu 820 Bulgari în 1881) din cari jumătatea popula: 
flunii suni indigeni ~işi „ Orebenti'' şi restul „Arnăuţi 11 (Bulgari din Macedonia) di1i 
satul Karaarnăul, în reginunea Razgard (v. Miletici, V. p. b. 161, 164; Revista 
periodică, LXI, 626 şi urm), 

Sredi11a, (Ortakuiusu), com. Spasovo, dislr. Balcic, cu 177 loc. : 125 Turci şi 
52 Bulgari. Bulgarii suni noui veniti (în 1888 ei erau în număr de 13 bărbaji). 

Sredno=Ciamurli, reşed. de comună, dislr. Dobrici, 12 klm la Nord=Vesl de 
Dobrici, cu 431 loc.: 181 Turci, 167 Bulgari, 65 Tătari, 11 Ţigani (cu I. m. turcă) 

şi 7 Ruşi. Bulgarii originari din Traci a, au venii după I 880 din regiunea Comral 
(în Basarabia) (v. Milelici, V. p. b. 157). 

Slaro:Selo (Starsmil), reşed. de comună, dislr. Turtucaia, 8 klm la Sud„Vesl 
de T urfucaia, pe drumul Rusciucului, cu 1668 loc. : 1643 Bulgari, 16 Ţigani, 5 Turci, 
2 Români (fa11ei), l Tătar şi I Grec. PGpulajiuneâ bulgară „ Grebenji II este indigenă 
şi cu timpul ea a crescui muU (în 1881 nu erau i:lecâJ 732 Bulgari) şi populaţiunea 
furcă, dac.i a fost (fală de 64 Turci în 1881 se numără 64 de Ţigani în 1888) a dispărui. 

Strasmil, v. Saro:Selo. 
Suiulciw:, com. Acadânlar. .dislr. Silistra, cu 830 Joc. : 704 Turci, 87 Bulgari, 

16 Ruşi (din cari un Malorus şi o femeie cu I. m .. bulgară), 15 Ţigani (cu I. m. 
română), 6 Greci, 1 Româncă şi 1 Italian. La început sal curat turcesc (252 loc. în 
1881). Bulgarii au venit aici după eliberare, în deosebi în cursul ultimului deceniu 
ca şi Ruşii. 

Sui11fci11c, com. Ezibei, distr. Dobrici, cu 889 loc. : 861 Bulgari, 17 Ţigani 
(dintre cari 3 cu I. m. turcă), 8 Turci (bărbati), 2 Români (bărbafi) şi 1 Tătar (cu 
I 111. turcă). Sat bulgăresc (cu 364 Bulgari în 1881) întemeiat de Bulgari din Tracia 
înainte de eliberare (Miletici, V. p. b. 158). 

Sucuiudgiuc, com. Sânârenimale, distr. Silistra, cu 492 loc. : 463 Bulgari, 21 
Ţigani (cu I. m. română) şi 8 Turci. La început sal curat turcesc (în 1881 nu erau 
decât Turci în număr de 267), a cărui populajiune a emigrat în cursul ultimului de: 
ceniu şi a fost înlocuită cu o populafiune bulgar.:i. 

Sususchioi, com. Ghelingic, distr. Dobrici, cu 359 loc. : 334 Bulgari, 16 
Ţigani, î Turci, I Grec şi 1 Român. Populat după eliberare cu emigranti din regiunea 
.i\driailopole (t',1ilelici, V. p. b. 158). N_un1ărul Turcilor (43 în 1888) a scăzut muli. 

S11vc1/llâce11imale, com. Doccelar, distr. Silistra, cu 298 loc.; 292 ·Turci, 3 
Bulgari şi 3 Armeni. 

Sânârenimale, reşed. de comună, dislr. Silistra, 33 klm la Sud de Silistra, cu 
1038 Joc.: 586 Bulgari, 435 Turci, 13 Ţigani (din cari. 5 cu l. m. turcă) şi 4 Greci 
(bărbap). AUiidat;\ sat curat turcesc (517 Turci în 1881 ). Bulgarii s'au ·instalat aici 
încetul cu încetul după eliberare venind din satele vecine. (Mielici, V. p. b. 167). 

Sârdjilar, com. Asvatchioi, distr. Turtucaia, cu 728 Joc.: 520 Bulgari, 159 
Turci, 31 Ţigani (din cari 22 cu I. m. română), 13 Români, 4 Armeni şi 1 Grec. 
Turcii (314 în 1881) au scăzut pe jumătate, mai cu seamă în cursul celor două de: 
ccnii, în timp ce numărul Bulgarilor s 'a mării din zi în zi. Românii suni veniji noui 
din ultimul deceniu. , 
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Sârnino, (Karadgialar), corn. Spasovo, disfr. Balcic, cu 255 loc.: 178 Bulgari 
75 Turci, 1 Tătar şi o Grecoaică. Bulgarii (49 în 1881) sunt emigranfi din foale 
părtile, mai cu seamă din Tracia. 

Sârlchioi, v. Bilo. 
Şabla, reşed. de comună, disfr. Balcic, la 30 klm cam la nord:est de Balcic, 

nu departe de malul mării, cu 1767 loc. : 1655 Bulgari, 84 Găgăuf i, 9 Greci, 8 
Ţigani (din care o femeie cu I. 111 •• turcă) 4 Albanezi (bărbati), 2 Turci (bărbati), l, 
Tătar (cu I. m. turcă), 1 Sărb, 1 Armean, 1 Ar.ab, şi 1 Karamanliu. Odinioară .sal 
găgăuf, ai cărui locuitori au emigrat în Basarabia în 1829 (v. Jrecek, Cesty 607) şi 
a fost repopula! de Bulgarii din Tracia (Miletici V. p. b. 154). 

· Şahindji, com. Enidge, distr. Dobrici, cu 533 loc.: 311 Bulgari, 174 Turci, 
45 Ţigani (din cari 27 cu I. m. turcă), 2 Români (bărbafi) (din cari 1 cu I. 111. bui: 
gară) şi o Rusoaică (cu I. m. bulgară). Bulgarii (160 în 1888) sunt noui venili din 

·vechea Dobroge românească (în 1900 erau în el 62 născufi în această provincie) . 
• 5abi11/ar, com. Aiorman, dislr. Debrici, cu 329 loc.: 202 Bulgari, 123 Turci 

şi 4 Ţigani (cu I. m. furcă). Bulgarii suni noui venifi, mai cu seamii din ul!lmul 
deceniu. (în 1900 ei erau 86). 

Şalii11lar, com. Şahjnlar, distr. Curtbunar, I~ 45 klm cam la sud de Silistra 
cu 1620 loc.: 1557 Turci, 29 Bulgari, 25 Ţigani (din cari 6 cu I. m. turcă) şi 9 
Armeni. Putini ·Bulgari se găsesc deja la începutul eliberării (în 1881 ei erau în 
numiir de 8). 

Şahveli, com. Karali, distr. Dobrici, cu 298 loc.: 223 Bulgari, 53 Turci, 15 
Tigai:i, 6 Români şi o Rus9aică. Sat ·Turcesc în care &lgarii s'au_instalat în cursul 
celor douii ultime decenii (în 1893 erau deja 1 O) venifi mai cu seamă din Dobrogea 
românească, în timp ce populafiunea furcă a piiriisit, în parfe, localitatea. 

Tataralmagea, reşed. de corn. distr. Turtucaia, 22 klm la sud.-esf de Turh1caia 
cu 1135 loc.: 1101 Tătari, 18 Armeni, 7 Turci, 5 Albanezi (bărbafi) şi 4 Bulgari 
(bărbafi). Populajiunea l:i__făreascii (606 în 1881) aproape s'a dublat. 

Tatarifa, corn. Aidemir, dislr. Silistra, cu 808 loc. : 788 Ruşi şi 20 Bulgari. 
Ruşii (264 în 1881) sunt „Lipoveni" şi ei s'au instalat aici după 1828 (vezi mai sus. 
pg. 27 şi urin.: cf. Miletici, V. p. b, 165, Bahmetietf, Rev. periodică LXVIII, Sofia, 
296 şi urm.). (ln primii ani după eliberare erau mai multi Bulgari (56 în 1881). 

Teke, reşed. de comunii, distr. Balcic, cu 762 loc. : 676 Bulgari, 43 Ţigani 
(din cari 3 cu I. m. românii), 40 Turci şi 3 Greci (bărbafi). Sat cerchezesc a cărui 

populajiune l:a părăsit în momentul eliberării (Kanilz: Donau Bulgarien IIJ.2 21.9 : 
Jirecek, Cesty 612 şi urm.). Bulgarii {31< in 1881) vin din salul Vaisal, regiunea 
Adrianopole (Miletici V. p. b. 153). 

Teiskondu, com. I-Iardali, distr. Dobrici, pe vechea frontieră româno.,.bulgară 

cu 342 loc.: 293 Turci, 41 'figani, 4 Armeni. 3 Bulgari (bărba)i) şi 1 Talar. 
Tiuliudja, com. Teke, distr. Balcic, cu 283 loc. : 278 Bulgari şi 5 Tigani, 

Populat cu colonişti veniti din regh;nea Adrianopole (în 1900 erau aici 77 născuti . în 
această regiune). 

Tiurccosui, com. Sarsânlar, dislr. Turtucaia, cu 820 loc.: 740 Turci, 44a 
Tatari, 27 'figani (clit1 cari e cu I. m. turcă) şi 9 Armeni. Populatiunea turcă• ( 472 
în 1881) a crescut mult. Mai înainte Tatarii nu figurau în datele statistice ale aces.
tui sat. 

Tiure,smil, reşed. de comună, distr. Turtucaia 14 klm la Vest de Turtucaia 

' 
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pe drumul Rusciucului şi noua frontieră româno.-bulgară, cu 2.402 loc. : l. 983 Turci,. 
292 Bulgari, 11 ( Ţiganf (din cari 19 cu I. m. turcă) 8 Evrei, 5 Români şi 3 Polo=
nezi. Populajiunea furcă (1.319 în 1881) s'a mărit. Bulgarii s'au stabilii aici către 

anul 1890 (în 1888 ei erau în număr de 16, în 1893 - 106 şi în 1900 - 177) 
Tiurcsuiuciuc com. Cavarna, distr. Balcic, cu 458 loc. : 298 Tatari, 93 Bui.,. 

' gari, 41 Turci şi 26 Găgăufi. Bulgarii ( 18 în 1900) suni coloni.şti veni fi în urmă. 

Toicuiusu com. Duvaniuvas. dislr. Balcic, cu 182 loc.: 107 Turci, 59 Bltl"" 
gan, 15 Ţigani, şi 1 Tatar cu I. m. furcă. Bulgarii (62 în 18$8) sunt colonişti. 

Toccilar, com. Aiorman, dislr. Dobrici, cu 486 loc. : 417 Bulgari, 61 Turci 
şi 8 Armeni. Bulgarii sunt colonişti din ultimii ani (în 1881 nu erau decât în nui11ăr 
de 3 bărbati), mai cu Sl!amă din ulliml!I deceniu. Turcii (30 I în 1893) au părăsit 

în parte satu I. 
Tokmakchio1~ corn. Sânârenirnale, dislr. Silislra, cu 542 loc. : 484 Turci, 23 

Ţigani, (din cari 18 cu I. m. turcă), 17 Bulgari, 6 Tatari, 6 Albanezi (cu limba m: 
furcă), 4 Serbi şi 2 Greci (bărba(i) (cu I. 111. bulgarJ). După eliberare în acest sat 
au venit să se stabilească Bulgari (205 ît1 1893) (v. Miletici, V. p. b. 166). 

Topci,· com. Gorno.-Cainargea, dislr. Silistra cu 90 I loc. : 565 Bulgari (din 
cari 2 cu I. 111. româna), 213 Turci, 66 Tatari (din cari 33 cu 1.. m. furcă), 50 Ţi .. · 
gani (din cari 41 cu I. m. furcă), 3 Armeni, 3 Albanezi (bărbati1 şi 1 Român. 

La început sat curai turcesc. In urma e111igrării Turcilor, numărul Lor (348 în 
1881, probabil împreună cu Tatarii şi Ţiganii) a scăzut sim(itor. Bulgarii sunt colo.
nişti veniti din Almalău, în vechea Dobroge românească, aproape de Silislra, (în 
1881, 11 O loc. ai po:,ula(iunii erau născuii în România) şi reprezintă un ameSICsC de 
vechi „Grebenfi" şi de „Şicovfi'' din regiunea Şumla (v. Miletici, V. p. b. 162, 
166). Emigrarea Bulgarilor din România a continuai încă mai târziu (î.n 1888 erau 
în sat 235 loc născu(i în Româ;iia) ca şi din alte plir(i ale Bulgariei. 

Torfomâş, com. D<tvaniuvas, distr. Balcic, cu 140 loc.: 77 Turci, 62 Bui: 
gari şi I Grec. Bulgarii suni colonişti (în 1881 erau deja· 28). 

Trubciular, reşedinlă :de comunii, dislr. Curlbunar, 18 klm. cam I a Vest de 
Dobrici, pe noua frontieră româno=-bulgarii, cu 2.466 loc. : 1.820 Turci, . 347 Ţigani 

(din cari 264 cu I. m. turc;ă), 258 Bulgari, 22 Armeni, l î Găgău(i, I Rus şi 1 
Grec. l:'vlare sat turcesc (în 1881 erau l.339 ,Turci şi 184 alti musulmani, în deo„ 
sebi Ţigani şi 12 Bulgari singuratici) în care s'au stabilii în cele din urmă multi 

- I 

Bulgari (în 1900 ei nu erau decât în număr de 30 persoane). 

Turtucaia, reşedi11fa despărtământului, aşezată pe malul drep1 al Dunărei, în1re 
Rusciuc şi Silistra, în fata oraşului românesc Oltenita, cu- I 0.490 loc. : 4 . .056 Ro111âni 

(din C<1l'i ro cu I. 111. bulgară), 3.466 Bulgari (di.n cari 217 cu I. 111. română şi 2 
femei - Cll I. m. greacă), 2.485 Turci (diri cari 4 bărba(i cu I. m. alb,111eză), 364 
Ţigani (din cari 41 cu I. m. turcă şi alfi 37 - românJ), 38 Evrei (din cari 4 cu 
I. m. germană), 36 Armeni (din cari 2 cu I. m. tiircii şi o femeie - cu I. m. ro• 

mână), 15 Albanezi (din cari 5 cu I. m. turcă), 14 Greci (din cari 3 cu I. m. bui-" 
gar.i), 4 Tatari (din cari 3 cu I. m. turcă), 4 Germani, 2 Serbi (femei), I Muntene: 
grean, I Italian, I I~aramanliu, o Rusoaică (cu I. m. bulgară), o Franceză (cu 1. m. 
rusă) şi o Unguroaică (cu l. lll, germană). 

Populatiunea română (2.804 loc. în 1881 împrE'ună cu mahalaua l{alimoc) 
consl.i clin vechi emigrati veni(i de dincolo de Dunăre, şi avea o şcoală românească. 
Ea a crescui în număr mai cu scamă în urma procesului natural al excedentelor 
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născufilor, proces pe car~! observăni de asemenea ş1 111 ceia ce prive~te populafiunea -

bulgară (1.699 loc. în 1881), în timp ce populatiunea turcă (2.556 loc. în 1881 şi 

2.7421 în 1900) a scăzut în ullimii ani în urma emigrării. 
Târnovca (Mursalchioi) cam. Diuvaniuvasâ, distr. Balcic cu 182 loc.: 168 

Bulgari (din cari 2 cu I. m. rusă) 8 Germani, 3 Ruşii şi 3 Tatari (bărbaţi). In primii 
ani după eliberare acest sat era pustiu. Ruşii s'au stabilit cei dintâi (în 1888 ei erau 

în număr de 30), după ac:eia au venit Bulgarii (3 în .1888). 

Uz/ar, corn. Pcelarovo, distr. Dobrici, cu 215 loc'. : 204 Bulgari, 8 Ţigani, 
2 Ruşi (bărbafi) şi 1 Turc. Populat cu Bulgarii (135 în 1881) veniţi din Tracia 

sau din vechea Dobroge românească (Miletici, V. p. b. 158). Altă dală satul avea 
de asemenea şi o populafiune lurco:tatară care a emigrat (în 1900 erau 27 Turci şi 
12 Tatari). 

Uzundjeorman, cam. Sarsânlar, distr. Turtucaia, cu 7 49 loc. : 481 Turci, 171 

Bulgari, 88 Ţigani, 7 Armeni şi 2 Români (bărbaţi). T urcii (355 în 1881) au eres• 
cui în număr, probabil în paguba Ţiganilor. Bulgarii s'au stabilit aici în ultimii zece 

ani (în 1900 ei nu erau decât în număr de 4 • bărbat i). 
Usulchioi, reşedinţă de tomună, distr. Curlbunar, 45 klm. sud de Silislra, nu 

departe de noua frontieră româno„bulgară, cu 989 loc. : 651 Turci, 255 Bulgari, 82 
Ţigani (din cari 22 cu I. m. turcă) şi I Armean. Sat curat turcesc (cu 768 loc. în 

1881) în care în aceşti tlltimi ani s'au stabilit multi Bulgari (ei 11u erau ~decât în 
număr de 24 în 1 '100). 

Valali, corn Aiorman, distr. Dobrici, 159 loc. : 115 Bulgari şi 44 Ţigani. 
Bulgarii sunt vechi colonişti din alte regiuni, poate înainte de eliberare. (cf. Miletici. 
V. p. b. 158). 

Vasilevo (Kurtdumar), cam Spasovo, dislr. Balcic, cu 307 loc. : 258 Bulgari, 

25 Ţigani, 18 Turci, 4 .Albanezi (bărbati) şi 2 Tatari. Sat bulgăresc, populat de cu: 

rând de colonişti venit i din diferite regiuni (în 1881 erau 94 Bulgari şi o Găgăuţă) 
(Miletici V. p. b, 154). 

Veiscbioi, cam. Diuvaniuvasâ, distr. Balcic, cu 363 loc. : 330 Tatar,i, 21 ·Bui: 

gari, 11 Ţigani, şi 1 Turc. Bulgarii (în 1881 numai 4 bărbafi) au venit în ultimii ani. 
Velilacâ, cam. Ghelengic, dislr. Dobrici, cu 342 loc. :' loc. : 318 Bulgari. 19 

Ţigani (15 vorbind turceşte) 3 bărbafi T urci şi 2 bărbafi Tatari (vorbind de aseme: 
nea turceşte). Bulgarii (2 I 8 suflete în 1881) sunt emigranfi din T racia. Minoritatea 
turcă (41 suflete în I ~81) a emigrat sunt acum deja 20 de ani. 

Velicovo (Semizler), corn. Spasovo, distr. Balcic, cu 292 loc.: 165 Turci, 

88 Bulgari, 28 Ţigani, 9 Armeni (5 vorbind turceşte), I Talar şi 1 .Arab (vorbind 
turceşte). Bulgarii (1 bărbat în 1881 ), s'au aşezat aici încetul cu încetul. După eli.
berare Turci ii au crescut deajuns în număr; în I 881 ei nu erau decât 38 suflete. 

Velten, cam. independentă, dislr. Silistra, pe malul 'Dunării, 13 klm. O. de 

Sitislra, cu 1.135 loc. : 1. I 28 Bulgari, 3 Turci, 3 Români (bărbafi) şi I German 
(vorbind româneşte). Bulgarii suni mai cu seamă „ Grebenfi", dar sunt de asemenea 

şi vechi colonişti venifi din regiunea Sliven şi din Balcani - ,, Gorneni" (Mi lelici, 
V. p. b. 161, 165). 

Vischio1: reşed. de comună, distr. Turtucaia, la 13 klm. S. E. de acest oraş, 

sat curai bulgăresc cu 581 Io~.: 575 Bulgari şi 6 Ţigani (vorbind turceşte). Bulgarii 
sunt vechi emigranli (din 1828) din salul Hârsovo, distr. Razgrad (Mi lelici, V. p. b. 

167, 140), şi numărul lor s'a îndoii după eliberare (în 1881 satul număra 262 Bulgari). 

.. 
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Viciovo (Hiuseindchioil, com. Spasovo, dislt. Balcic, chiar pe vechea fron ... 
lie.ră româno,bulgară, cu 65 loc. ; 3 1 Turci, 29 Bulgari, 4 biirbati Ta tari ş-i f A.,,,
mean. Colonizai de curând cu mnigianji din diferite părfi. 

Vladimirovo (Defiosmanlar), com. Vladimirovo, dislt. O:.,brici, 25 klm. O. de 
Dobrici, pe noua. fi--01îlieră român9:bulgar", cu 1.049 loc. : 990 Bu !gari, 45 Ţrgani, 
7 Armeni, 6 biirba!i Turci ş-i 1 Rus. Populat cu Bulgari (64f în 1881) veniti din 
CHavan (distr. Cavacli) dup;;: pacea dela A.drianop.t>le (v. tviile tici V, p. b . 156~. 
Turcii au emigrat după 1$93 (ei erau ;ih,mci 101). 

Zarnici, com. Matka„Cah1atgea, distr. S ilislra, cu 646 loc. ; 3'63 Turci, 142 
Bulgari., 129 Ţigani (cu L m. turca), 11 Tatari (cu I, m. turcă) şî 1 Român. Bu1 ... 
garii n'au v.enit aici decât în cursu[ ultimului deceniu (se s0mnaleazJ pentru întâia 
,fotă in 1893, 43 persoane) din satele împrejurimi L 

ANEXĂ 

l'>1ţinifcstul împărătesei Ecaterin~ IIt din 22 Iulie t ,63, pentru 
atragerea coloniştilor în ţinuturile Noii Rusii 1). 

Din mila luî Dumnezeu ! 

lv.1i Ecaterina II Jmparăleasll şi .Âlotslăpauitoare a tuturor Rvşilor de la 
,\Jo-.m,\·a, Cbi<:~·, Vladimir, Novgorod, Ţarină la Cazan, la Aslrachan, Sibe:ria, 
l).;,am11J J~ J?ft!Scan şi _]\'fare: principe$ă la Smolensc, Pripcipesă la &1/abd şi Li[,, 
/.Jnd, C:arclia, 1\n:r, Jugoria, Permia, Wjatka şi Bolgaria şi a multor altora, 
D<iil11u1J s :\1,1re: pâncipesă la 1Vovgorod, a Tării de: jos de la Ce:r::igov, Re:sam 
Rosf-..,\', l,1rQst.,,.•, &hoseria, _()bdoria, Co11di11ia şi Stăpână a părfii nordice 1i1tregi 
~i Dvum11,'1 a tării Iuriscb a Ţărilor Carlalinei şi Grusil1iei şi a Jării Caba1diuiei, · a 
pri1i<:ipi/...v Cerchezilor ş-i Gori~ilor ")J a mullor allora Doamllă şi Stăpâni/oare. 

Fiindu ... nc prea cunoscută înti11derea mare a ţărilor imperiului nostru, ve:de.m 
ln~ ,.ttck c.'i un numlir nu 11d11s.:.mnat a Uilor asemenea regiuni este incă necultivat, 
c,ue cu o in~~mn..itii uşur"infă ar putea sa ne intrebui1iţale cu folosinţă pentru popularea 
şi aşci..m:il uc.,mului on1c~sc, din1re care cele mai multe lări fin ascunse in sânul 
tl}r o h~~lll\ţ, ue[n(r€buintat.l îttcă, în lot felul de podoabe preţioase şi metale ; şi 
l\lndc:i ile<".şl(A suni datate îndeajuns cu le1111,1ări\i, fluvii, laaui şî .regiuni de n1ări bune 
pentru c-~mc.xt, d.: ael'ia sunt fuad.: p-.olriVil~ pentru (şpedkrea şi lnmulţi.rea a tot felul 
\~ m:,,nufocturl, fabrici şi alte re· uritc întreprindeii. Aceasta nc"'a dat prilej ul pentr"u 
.ic-,tJ,uc.1 manifrstului c.uc a Î9sl public..1t la 4 Decembrie a 1recuft1lui an, 1762, 
p.u)hu folc,~inţ..i supuşilor n~~lri ţrcdincl~i. 

FiinJ<.:.i wint,1 no,1st1,1 a fost anunlat~i sumar nunlaî slrlinilor cari ar av-ca 

d~nt.1 s.:i ~ il~•' .stabil in im~riul uostru, a.tu nci poruncfrn. pentru o mal buu5 
ckuilkare, umllll)rul -,rJin, PI! C1n: îl Cl3nsid~tăm eu baz-'i, în mod s-okmn, şi <:ari:, 
ix-rundm "-:.~ s.t lk ,\du~ Iii l:ndcpllnirc, 

I. 

.. ~t.::m tututot s.trliniror Jc a ,~ni tu impetiul nostru p<?n.tru CJ să se a.seze 
ş1:2bit ln ~<1k gubitroill.:-, dup,1 placul lkc:Vuia. 

l) Tt,~duoot d\lpi .Dr, lYrl S1rumpp : Dit -cffWlsdieu K,,l~n~i im Sdiwarzmee~ 
~(.ia;a'. .. ~ Ug-frl tQ2~. ~~ !) -JS. 

www.ziuaconstanta .ro 



- 103 -

2. 
-~tfcl de străini pot să s .e îns<;rie după sosirea lor nu numai la re,şedinta 

noastră la cancelal'ia Tulei, creiat.:i m:,;i ales Î'.t ac<:~t scop pentru str.'iini, ci chiar şi 
' in celelalte~ oraşe mărgim:ije ale Imperiului nostru după placul necăruia, la guverna•· 

.knî, şi dacă nu sunt de aceştia, la cei mai ~.;ibili reprezenlanli ai oraşului. 

3. 
Fiind'â între aceşti străini cari âoresc să se .aşe-ze în Rusia s'ar putea gas1 şi 

unii din aceia cari n'au destule mijloace piimtru a suporta C·heltuelile necesare de 
dîlătorie1 atunci aceştia se pot înscrie la miniştrii .şi repre2entanlii noştri din stc,'îină..

tate, cari trebuie nu numai să:i trimită pe chel!uiala noastră în Rusia fără înlâr: 
zîere dar chiar trebuie să„j aprovi-zion~e cu bani pentru călătorie. 

4. 

Îndată ce asemenea străini au ajuns la reşedinfa noastră şi se vor fi anunfat 

la Tlitel - Cancelarie sau într'un era,; de granifă, atm1ci aceşt\a sunt obligati de a:şi 
exprima hotăr1rea lor adevărată, anume în ce constă dorinta lor proprie şi dacă 'Voiesc 
să se înscrie în categoria negustorilor, sau rn listele a<:elora ce voiesc să devin,'î ce" 
tăjeni, anume în ce oraş ; sau dacă doresc să se aşe,ze pe pământ liber şi rodltor în 

colonii întregi şi în sate peatru agricultură, sau pentru tot fdul de mese-rii folositoare, 
pehttu că alunei toţi aceşti oameni vor obfine im'?dial după dorinla lor proprie locul 

destinat; c,ki din registrul alăturai se poate vedea pnde şi în ce.regiune a imperiultti 
nostcu mai ales sunt finutud libere şi potrivite pentru a s~ aşe2..i -slabii; toh,işi, se mai 
găsesc, în afară de registrul ce cuprinde aceste tinuluri publicate, deasemeni şî alte 
mai multe regiuni întinse .şi iot felul' de ţări,.unde noi de asemenea permitem ca ori.
cine să se, aşe2e slabii acolo unde fiecare va alege ceia ţ:e.,,i convine Iul tnai mult. 

5. 

Imediat după sosirea în imperiul nostru a orir.ărni străin, care are de gând s ,'i 

se aşeie stabil şi îndată ce se înscrie în acest scop la cancelaria TUte( ere.iată pentru 
străini, sau chiar în alle or-aşe mărginaşe ale imp~riului nostru, - trebuie ca !lei.are, 
dupi'i cum este prescris sus în paragraful 4, să.,,şi espună mai 'inlâi d~ roate. hofărîrea 

sa prqprie şi apoi, după confesiunea fiecăruia, să ... 9i depună jură.mântui de supunere şi 

de credinfă. -
6. > 

Însă, ca să vadă străinii, ee doresc să se aşeze în imperiul nostru, cât de mare 
tste bunăvoinJa noastră pentru folosul şi bun~sla.rea loc, - ialii aceasta v.:>Înfă a 
n.oastră: 

1. Garantăm tut.uror străinilor venifi în Imperiul nostru exercitarea neslinghc.,. 

ritJ a credlnlei după obiceiurile şi presr,;ripfiunîle bisedcilor ; ac.elora însă cari HL! au 
de gând sli se aşe:ze în· oraşe ci în regi'uni nelocuite şi mai cu deos~bire în colonii, 
h: dăm libertatea de a"şi clădi biserici şi clopotnife şi ·să înlrefină nu·mărul nes:esar 

de preoli şi servitori ai bisericii, afară de ,zidire de mânăstiri. Cu toate aceste;:i atragem 
-'IBnjia tuturor cJ nu le este permis sub nici wn motiv de a convinge sau de a atrage 
~ vreunul dintre creştinii, cari locuesc în Rusia la primirea sau la exercitarea cre . ..

din~i sale şi ii comunitălii sale, da~J nu vrea sli .se expună la frica de pedeapsă 

după toate rigorile legii noastre: De la ,\!ceste~ sunt excluse to.:ite natiunile care măr? 

ginesc itnpe(lul nostru şi sunt supuse credintei mahomedane ; ca al;.ire ,noi permitem 
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şi dăm voie 1111 numai să simpatizeze în mod cuvii11cios cu religiunea ci chiar să o 

mbrăfişeze de bună voie. 
2. Nimeni dintre străinii cari au venii să se aşeze slabi! în Rusia să nu fie 

obligat să p lătească cea mai mică dare la tasa noastră şi nici să nu fie silit de a 
face vre un serviciu ordinar sau extraordinar, nici să fie obligat să sufere încartiruiri, 

, ci, cu un cuvânt, fiecare să fie liber de orice dajde şi conlributie în modu l următor : 
acei cari ocupă în multe familii şi în colonii întregi o regiune încă necUJitoscută până 
acum, se bucură de 30 ani liberi, însă acei ce se aşeazJ în oraşe sau voiesc să se 
înscrie sau în bresle sau între negustori pe socoteala lor proprie în reşed inţa noastrli 
St. Petersburg sau în oraşele învecinate din Lifland, Estland, Ingermanland, Carelia 
şi Finlanda, precum nu mai putin în oraşul nostru de reşedintă, Moscova, au să se 
bucure de 5 ani liberi. Pe lângă. aceasta, flecare care vine în Rusia, nu numai:pentru 
scurt timp, ci pcnlru adevărata aşezare stabilă, să aibă, afară · de asta, o jumătate de 
an cartiruire liberă. 

3. Tuturor străinilor cari vin să se stabilească în Rusia şi cari au de gând 
să întemeieze fabric) şi întreprinderi, sau pentru cultura grâului, sau alte lucruri ma..
nuale, sau pentru manufactură, li se oferă tot ajutorul şi îngrijirea şi nu numai că i se 
va da fiecăruia îndeajuns acontul necesar, după cum cere nevoia şi folosul viitor 
pentru construirea unor astfel de fabrici şi întreprinderi. mai ales pentru ,acelea eare 
n'au existentă până acum în Rusia. 

4. Pentru clădirea caselor, pentru procurarea animalelor de diferite feluri, ne; 
cesare în gospodărie şi pentru toate instru~entele necesare în agricultură ca şi la mez 
scrii, ca materiale şi accesorii, să i se dea ca acont fiecăruia din casa noastră, fără 

nici o dob~ndă, ci să restilue numai capitalul şi anume nu înainte de cât după tre„ 
cerea a 10 ani, şi anume în trei ani, în trei rate egale. 

5. Lăsăm acelora stabiliti în sate, în colonii întregi sau în sate, constitutia in,,. 
ternă jurisdictiunii bunului lor plac şi anume ca persoanele puse în fruntea lor ca 
functionari să nu se amestece în organizarea instilu(iunilor lor interne ; de altfel, astfel 
de colonişti sunt obligati să se sup~nă dreptului nostru civil. ln caz când ei înşişi 
vor cere să obtină de la noi o anumită persoană ca un tutor sau îngrijitor al sigu„ 
rantei şi apărării lor, până când se vor face cunoscufi locuitorilor vecini, tutor ce are să 
fie ajutai de o gardă de solda li cari fin o disciplină bună, - să Ii ·se acorde de 
asemenea şi această dorinfă. 

6. Dăm voie oricărui străin, care vrea să se aşeze în Rusia, ca să intreducă în 
tară fjră nici o laxă vamală averea sa de orice fel, lotuşi cu condifiunea ca o atare 
a"ere să fle destinată folosinlii şi nevoii proprii, nu însă spre vânzare. Cine însă în 
afară de trcbuintele sale personale, ar aduce şi ceva mărfuri de vânzare, aceluia îi 
garantjm vamă liberă pentru orice familie, la mărfuri, până la valoarea de 300 ruble 
$i numai atunci când familia ar rămâne în Rusia cel putio 1 O ani ; în caz contrar, se 
,·a cere taxa vamală la întoarcerea lor din tară, atât pentru mărfurile intrate, cât şi 

pcnlru cele cc vor eşi. 
7'. Aceşti străini slabiliti în Rusia, nu vor fi lua'ti contra vointii lor, în lot 

timpul şederii lor aici, afară de serviciul obişnuit pe uscat, nici în serviciul militar, 
nici în cel civil ; ba chiar I a prestarea acestui serviciu pe uscat nu va fi îndatorat 
nici unul decât după trecerea anilor liberi de mai sus ; cine însă este dispus ca de 
bună Yoic să intre soldat în serviciul militar, aceluia i se VJ. da, in afară de solda 
obişnuit:i la înrolarea sa în regiment, 30 ruble ca bacşiş . 

.. , 
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8. Îndată ce străinii s'au anuntat în cancelaria tutelară întemeiată pentru ei, sau 

în oraşele noastre de pe:: granită şi şi:au făcut cunoscută hofărîrea lor de a călători în 
inferiorul imperiului şi de a se sJabili acolo, imediat vor căpăta aceştia .şi bani de 

' 
hrană pe lângă libertatea de vânătoare la locul lor de destinafie. 

I 

9. Cine dintre străinii stabilif i în Rusia întemeiază fabrici, manufacturi, sau în~ 
treprinderi şi acolo fabrică mărfuri; care până la acea dată n'au fost în Rusia, aceluia 

îi permitem ca în timp de zece ani să le vândă liber fără punerea vreunei vămi in.,. 
terne pe mare sau la granijă şi să le trimită afară din imperiul nostru. 

1 O. Capitaliştilor străini, cari pe contul lor propriu au întemeiai in Rusia fabrici, 
manufacturi şi întreprinderi, le permitem prin aceasta să:şi cumpere oamenii şi tăranii 

robi necesari pentru astfel de manufacturi, fabrici sau întreprinderi, Noi permitem şi 

11. tuturor străinilor stabiliji în colonii şi sale în imperiul nostru să fixeze, după 

buna lor plăcere, zile de târg şi bâlciuri, fără să pllilească la casa noasţră nici cea 
mai mică dare sau vamă. • 

( . 

De toate înlesnirile şi întocmirea de mai sus se vor bucura nu numai aeei.a 
cari au venii în imperiul nostru să se stabilească ci şi copii şi urmaşii lor, chiar dacă 
s'au născut în Rusia, în aşa fel că anii lor liberi li se vor socoti din ziua sosirii îna:.
intaşilor lor în Rusia. 

'- 8. 

Dup,'i scurgerea anilor liberi flxati mai sus, loti străini slabiliji în Rusia suni 

obligafi să plătească obişnuitele dări şi cari nu sunt legale de nici o greutate şi să 
• facă asemenea cu ceilati supuşi ai noştri serviciul fării (militar) 

• 9 . 

ln sfârşii şi ultimul, cine dintre aceşti străini, slabiliti şi supuşi suveraniflili i 

noastre, ar dori să plece din imperiul nostru, aceluia îi d·ăm oricând libertate pentru 

aceasta, totuşi, cu această lămurire că acela va fi obligat să plătească la casa noastră 

o parte din averea câştigată în imperiul nostru : aeeia adică, cari au locuii aic,i de la 

1 an până la 5 ani, plătesc a cincia parte; acei cari au locuit de la 5 până la I O ani 

şi mai mult, plătesc a 1 O parte (pfenig); după acea-sta îi este permis oricui să cătăto.

rească nestânjenit ori unde:i place. 
I 

10. 

-.;Dacă de altfel unu străini, doritori să se stabilească în Rusia dintr'un motiv 

sau alte motive speciale, ar Qori să câştige alte condijiuni sau privi(egii decât cele .,.de 
mai sus, aceştia se vor adresa în scris sau personal la cancelaria noastră tutelară în: 

temeiată pentru străini, care ne va raporta fotul detailat; după care noi, în um1a aflării 

împrejurărilor, nu vom întârzia a da înalta noastră rezolutie cu mult mai binevoitoare 

decât se poale aştepta cineva, cu siguranfă, de la dragostea noastră de dreptate. 

Dată în Petersburg în anul 176'.;, Iulie 22, în al doilea. an al domniei noastre. 
Originalul [,,au semnal Majestatea Sa Imperială Înaltă cu mâna proprie astfel. 

Tipărit la Senat, la 25 Iulie 1763. 

A l. P. A rbore 
profesor secuhdar, Focşani 
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PARCUL FERMECAT 

Se scutură sideful lunei clare 
Pe marmura statuilor uitate 

' - Păşesc încet perechi îngândurate, 
Să nu trezească parcul din visare. 

Pe Venus luna tot mai tare bate, 
Dintr'un frunziş Polymnia tresare, 
Diana râde albă, visătoare, 

' Fântâni suspină în singurătate . 

Dorm sculptorii în liniştea ţărânii, 

Pe veci de veci înamoraţi de linii 
Şi dalta lor de veacuri nu mai sună; 

-
Iar visul desmierdat de vraja mânii, 
Statuile mai albe decât crirtii, 
Nemuritoare strălucesc în lună. 

Gr. Sălceanu 

.. 
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SEARA ÎN DEŞERT 

Roşcate pustiuri de foc ... 
/?e calda nisipului dună, 
Cu paşi melancolici s'adună 
Leoaice şi lei la un loc. 

Sălbatice doruri 9scund 
Scânteile och ilor crunţi, 
Şiraguri albastre de munţi 

Le scapără visu I în fund. 

ln umbra. deşertulwi seara 
Aruncă albastre văpăi 
Şi tainic, ca'n noaptea di'ntăi, 

Oe l ună se umple Sahara. 

Se scutur'a lei lor ceată, 
Spre l ună îşi tremură nara 
Cu perii sburliţi şi deodată 
Se um_ple de răget Sahara. 

Gr. Sălceanu 

• 
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l\1AREA 

- N' ai pace'n largul necuprins, 
Infindere neodihnită I 
Ce chin î/i biciuie 'nir' adins , 
Tălăzuirea obosită ? 

Când as/ruf roi ifor de foc 
Aprinde 'n răsării tăria, 
De ce te Jet frămânfi pe loc 
Şi:/i urli până 'n slăvi 1nânia? 

Vei fi sin1find şi iu dureri, 
Sărn1ană apă frărnânfafă, 
ŢJ:i dor de '11 veci trecutul eri 
De eşfi la tâ.Jă 'nfunecafă? 

Te::ai supărat văzând acum 
Că:i buza de nisip pustie? 
.,.4.şfeapfă ! 17aia e pe dru1n 
Cu '111pesfrifafa:i veselie I 

-

- Crezi fu că simi dorin/1 lu1neşfi? 
Pri,reşfe maluri/e;;-J1Ji sparte 
Şi să 'nfelegi, slab 0111 ce eşti : 

... 

Vreau /<)/ 1nai sus! Tot 111ai de parfe ! 

:. .. ~ .. a 
:,··~··t: 

Î\ lihail I. Pricopie 

' 
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ZALMOXIS 
Subiectul de. faf ă se referă la viata religioasă a poporului gefo.:dac. 

Ea se încheagă, s.ub forme bine definîf~, în jurul unui rnar:e profef1 

Zalmoxis, pe care îl putem socoti ca pe unul dinfre cei mai 1nari 
fundatori de religie _din antichitate .. Dacă sţrăm·oşii neamului românesc 
intră în istoria universală cu jQO ani înainte de Chrisfos, se afirmă 
sfrălucif în epoca luî Caesar· şi culm1nează sub Decebal, aceasta s.e 
datoreşte în cea mai mare parte operd religioase a lui Zalmoxis, care 
a isbutit să inseire un suflet şi o conştiinf~ nouă unui pqpor întreg. bacă 
creştinismul a fo-sf înţeles atâf de adânc de Dae0-=Rotnani, încâf, după 
n1ărfuria lui Tertu!ian, Dţţcia a fosf prinire: pr'irnele provincii câşfiiate 
creştinismului, de asemene.a. s.e daforeşfe în bună parte profetului Za!~ 
n1oxî~, ad~g~I fldel ..... aJ orfismului .Iractc, p.rec~m ~i c~finµafo~ului 
operei sale, eceneu_., preoful.:zeu drn epoca sfraluclta a lui Blîrv1sta. r 

· Problema asupra căreia vorn insista aci rnai cu deosebire, este. 
origine.a şi _caracterul conGepţiil~r reli~i9,ase ale lui .ZalmoxiJ, . 

Despre acest profet exisfa o bibliografie relativ bogata (cf. I{a: 
zarov în Klio KII, 1912, µ. 355). Tot ce s'a scris în această privinfă 
se bazează mai ales pe ştirile. redate de Herodot din Halkarnas, pă~ 
rinfele, istoriei1 şi de geograful ţ;onfemporan cu A.ugusf, Strabon, cate 
în foJ'ld repetă cele, spuse de Herodof. 

Să pornim de la izvoare. 
Iată ce spune Herodof (IV, 93-96, vezi: Al. Pl1ilippide în 

,, Originea R~mâ:rtilor" voi. I, ~· .so şi. u.): ,,Mai înainţe ?e, .a ajung~ 
la Isfru1 Darius a supus pe G:et1, cari se cred nemunfon, Penfruca 
Tracii dela Salmidessus şi acei cari locuesc mai sus de A.pollo11ia 
şi de Mesembtia, cari Traci se numesc Scyrmiadi şi Nipsaei, s'au 
supus lui Darius fără lupfa ; Geţii însă, cari dintre Traci sunt cei 
mai vrednid şi cej mai drepfi, au căutat să se irnpofrivească, dar au 
fosf şî ei robiti îndată. Despre nemurire ei spun următoarele: ei cred 
anume că nu mor, d, qiică au ră.posat, se duc la zeul Zalmoxis, pe 
care unii dinfr'ânşii ii nume·st Geoeleizîs. -a fiecare cinci ani Jţag la .r

sorti pe unul dintr'ânşii şi:! trimef sol la a mox1s, 1nsarc1nan tJ.:I să 
arate acestuia păsurile lor de la fiecare dată. P ·e soli îi frimef în chi·pal 
urn1ător. Unii se aşează şi fin frei lărrci, iar alţii apucă de mâihi şi 
de picioare pe cel pe care >1or să:l trirneată la Zalmoilds $i.:1 zvârl în 
sus ca să cadă deasttpra lăncik,r. Dacă moare străpuns de acestea, 
ei cred că zeul le este favorabil ; dacă nu moare, ei atuncă vina 
asupra solului, spunând că e om rău şî, dacă au dat vina pe dânsul, 
trimet pe alful în locul lui. Cele ce trebue să spună lui Zalmoxisj ei 
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le înşiră solu{ui, fiind incă acesta în viafă. Tot Tracii aceştia, când: 
tună şi fulgeră, ar~tncă săgeţi spre cer şi ameninfă pe Dumnezeu, 
pentrucă ei cred că nu este alt Dumnezeu afară de al lor. După cun1 

' însă am aflat dela Grecii cari trăesc la Pont şi la Hellespont, acest
Zalmoxis a fost om, sclav la Samos, şi anume scla_::'., _gUtti- P _yJhagara, 
fiul=' lui ""Mnesarcnus. I1upă ce s' a eliberat, a făcut avere mare şi s' a 
întors acasă. Şi fiindcă Tracii duceau o viaţă proastă şi incultă, acest 

, Zalmoxis, ştiutor CLu11 era de chipul de a trăi ionian şi de obiceiuri 
mai delicate decât cele ale Traciior, de oare ce ţrăise printre Greci 
şi încă pe lângă unul din cei mai distinşi înfelcpfi ai Grecilor, pe 
lângă Pythagoras, şi.:a făcut o odaie în care primia şi ospăta pe frun.: 
taşii concetăţenilor săi şi-=i învăţa că nici el, nici oaspeţii lui, şi nici 
urmaşii acestora nu vor muri, ci vor merge într'un loc unde vor trăi 
veşnic şi vor avea toate bunătăţile. In odaia aceia, în care făcea şi 
spunea cele expuse mai sus, el a pus să.:i facă o subterană. Indată 
ce a fost gata subterana, el s'a făcut nevăzut dintre Traci, s'a coborât 
în subterană şi a trăit acolo trei ani, iar Tra,cii îl regretau şi.:l jeleau 
ca pe un mort. In al patrulea an însă iar s'a arăfat între dânşii şi 
aşa s'au încredinţat Tracii că cele ce spunea Zalmoxis erau adevărate. 
Aşa spun că ar fi făcut Zalmoxis. Eu despre acestea şi despre sub: 
terană nici nu zic că n'au fost, nici nu cred tare că ar fi fost; bănuiesc 
numai că Zahnoxis acesta trebuie să fi trăit cu multi ani înainte de 
Pythagora. Dar, ori că va fi fost om Zalmo:x.is, ori că va fi el vre~tn 
zeu pământean al Getilor, treaba lui". 

Ceia ce ne relatează Herodot asupra lui Zalmoxis şi asupra 
învăţăturilor sale e foarte departe de a cuprinde un raport fidel şi 
an1ănunţit. Tot ce ne spune Herodot, a afiat dela acei Greci sau Geţi 
elinizafi, cari cunoşteau n1ai de aproape felul de a fi şi de a simfi al 
băştinaşilor. Herodot ne vorbeşte despre Zalinoxis şi opera lui reli.: 
gioasă numai în trăsături generale. Totuşi, putem deduce dtn spusele 
lui unele concluzii care să arunce o lumină mai clară asupra religiei 
propovăduite de Zalmoxis. Din raportul istoriografului- se desprinde 
concepţia, că nu toate sufletele fără deosebire pot trece deadreptul la 
Zalmoxis spre a se bucura alături de el de o viată fericită, ci 11umai 
cei buni, cei curaţi, cu alte euvinte cei_inifiafi în misterele zalmoxiene .. 
Caracteristic pentru aceste mistere sunt mesele comune ale adeptilor, 
pe care le găsim la orfici şi la credincioşiîTui-Sâ5azios, ş, e1 adânc 
influenfafi de 9rfism. Vedem că solul ·cel rău nu poate fi prirnit de 
Zalmoxis. Astfel se naşte întrebarea : ,, Ce se întâmplă cu sl!.fletul celui 
rău, care moare de o moarte firească"? Este vădit că în • eshatologia 
lui Zalmoxis trebue· să fi fost cuprinse anumite indicatii asupra soartei 
.,ŞJ,!f1etul1-!_î_J>fu:i!os . Această soartă nu putea să fie , alta decât ' cea a 
metempsichozei, care coincide cu un proces de purificare. Că mefem: 
psichoza era cunoscută şi crezută de Traci, ne dovedeşte Euripide, 
Hekabe 243 sq. unde regele frac Polymestor îi prezice Hekabei că 
sufletul ei se va întoarce după moarte în corpul unui câine. Fără îndoială, 
că Zalmoxis a admis o reîncarnare a sufletului, căci de altfel legenda. 
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.asupr~ învierii sale după 1,1n răstimp de trei ani n'ar fi putut lua 
naştere. Legenda î.nvierii lui Zaln1oxis trebui;i să întărească sufletele 
slabe în crediFJta posîbîlităfii unei palingenezii ; nu-mai că reîncarnarea 
sufletului p-rin rne-tempsichoză nu era socotită ca o gratiedivina, c;i 
d~mpotrivb ea o pedeapsă pentru păcatele neispăşit,e în viafa ctnterio~ră, 
urmând ca · a.ceste suflete să se. purifice pentru a putea trece la Zal"' 
moxis, scăpând de circuitul metempsichozei. Arn~rea solului în aer 
înse,amnă arătare~ şÎ oferirea acesfuia lui Zalmoxis; 

9 ;6'efeizrs, C?,!e eşte 
,0 zeitate so]ară ce cor~~nde cu tracicul Dionysos„.Şabazios. Str~" 
pungerea p~i~ lancr denotr concepfia dualist~ a Getilor, pentru cari 
:sufletul este o ·substantă eterică, legată de sânge, ce iese din răni1e 
corpritffi spre- a se înalta călr-e acel loc unde va trăi veşnic şi va avea 
toate oun~tă(i1e împreună cu c-elclalte suflet~ curate ce înconjoară pe 
(iebeleizis. G.ebe}ti?is ţste zeul Rropov'ăâuit de Za!moxis ; cu el eşfe 
identificat pro'tet'i;t1 înt?"o unitţtte cle aceeaşi subsfanfă, după îndeplinirea \ ~ 
misiunii sale pământeşti. 

Nu I-Ierodot este acela care ne. înfăfişează pe ~J.Q1oxis ca p€. 
un om inspirat şi apoi el însµşi.divinizat, ci istoriograful ne redă numai 
tradifia populară (cunoscută şi Grecilor din Pont) despre viata pă" 
·rnântea~că a omului ales, care, după îndeplinirea trrisiunii sale profetice, 
a fost identificat de ad-epfii săi cu„,t_eul Gebeleizis, a cărui emanafi~ ~ 
fo ,r socotit. Herodot este atât de cteparte de o interpretare euhemeristă, 

-incâf îşi permite, în haza unor indicii istorice, un calcul asupra ra=
portului cronologic între Zalmoxis şi Pythagor.a, Despre o interpretare 
rafionalistă în telul lui Euhemerus s' ar fi putut vorbi, dacă în tradifi4 
populara Zalmoxis ar fi ae~rut numai ca zi?u1 căi;uia Herodot i"'ar 
atribui un trecut omenesc. Herodot se 1nu1fumeşte cu redarea fradifiei, 
recuzând cu cuvinte exprese orice părere asupra ca1ită~ i de om sau 
de zeu a lui Zaîmoxis. 

:Raportul lui Strabon, deşi cuprinde ştiri comune cu ale lur 
Herodot, aduce fotuşj unele detalii nouă, datorite lui Poseidonios şi 
altora. In cartea VII, cap. 3/5 ne spune următoarele (vezi Philippîde 
L c. p. 138) : 

t>Se spune anume că tln Get cu numele Zalmoxis a fost sclavt:tl 
lui Pythagoras şi că a învătaf dela dânsul ceva din ştiinţa cerului, ba 
şi dela Egipteni câteva, pent:rucă şi până 14colo răfăcise, şi că, dacă 
s' a întors acasă, a avttf mare treeere şi la şefi şi la popor, pentrucă 
prezicea semnele meteorologice, până ce mai la urmă a înduplecat pe 
rege să:! iee tovarăş. la domnie, ca pe unul care era în stare să anunte 
tele ce se întâmplă pe la zei. La început !,,.-au pus preot al celui mai 
rle cinste zeu dela dânşii ; clupă acei1;1 însă a fost proclamat el insu.şi 
zeu şi alegândtiS"şi ttn loc, unde era o peşteră, şi până la care nu 
pl!fea nimeni pâtrundei a tr.ăi1 acolo, întâlnindu..,se numai rar cu alfi 
oameni, afară de rege şi de servitori. La aceasta regele i:a dat tot 
tone.ursul, fiindcă vedea că oamenii îi erau supuşi cu mult rnai mult 
decât înaint~, ca u:nuia ale c~rui ordine erau date în întelegere cu zeii. 
Acest cl>iceiu a dăinuit până în zilele noastre, căci totdeauna s'a_ găsit 
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cineva de aşa natură1 ca să fie consilier al regelui, iar Geţii să,.-I 
s.oco.ată drept zeu. Si n111ritele a fost considerat ca sfânt şi:l nun1esc 
sfânt; nun1ele lui e Cogaeonon, la fel cu nun1ele râului care cutge pe.. 
lângă dânsul. Când don1nia peste Geti Byrebistas, asupra căruia 'Se 
pregătia pentru răsbo"iu divul Gaesar, această onoare o avea Decae.,. 
neos. Poatia că şi preceptul acela pythagciric de a nu n1ânca vietăti 
a răn1as prin tradiţie dela Zaln1oxis". 

Preceptele religioase ale lui Zaln1oxis, în1brătişate de un popor 
întreg ce se credea nen1uritor, au început să· cadă în desuetudine, până 
ce, în tin1pul lui Burvista, ajl..!torul religios al acestuia, D.eceneu, a reluat 
năzuintele de n1oralizare ale lui Zaln1oxis. Despre aces1 even1n1ent ne 
relatează Strabon VII, 3 (1 l) urn1ătoarele (vezi Philippide pag. '144) : 

nLt1·s la o parte istoria veche a Geţilor. Cele ce s'au întân1plat 
în zilele no,1stre înşă sunt urn1ătoarele : Boirebistas, Li n Gid, dt!pă ce 
a căpătat doninia peste poporul său, a făcut întâiu s~ resufle pe 
oameni, cari fuseseră tare nătăiiti din cauzct necontenitelor ~ăzboaie; 
şi apoi atât de mult 11=-a ridicat puterea J;Drin exerciţiu şi sobrietate şi 
disciplină, încât, în tin1p de câtiva ani, a înfiinţat un in1periu n1are ş·i 
a supus Gejilor pe cele t'nai multe din popoarele vecit~e. Şi Ron1anii 
sa tenHiau de dânşii. Trece.a fără fric:ă Istrul şi prăda Thr;acia până 
la Macedonia şî până în Illyria. Pe Celţii câti trăiau printre Traci şi 
pi,infre Illyri vă sfărn1at, iar pe Boii de sub regele Crisfasiros1 şi pe 
Taurisd i:a stârpit chiar cu totul. Ca să facă pe p0porarrii lui să 
asculte de dânsul, 'i$i luase ca ajutor pe Decaeneos, un şarlatan, care 
călăt9rise prin Egypt şi învăjase câteva senm.e oiefeorologice cu care.::-şi 
da aparente că ar fi în contact cu zeU . .$i chiar nt,i după n1ultă vren1e. 
a fost socotit chiar ca zeu, cun1 an1 spus că s'a întân1plat şi cu Zal; 
n1oxis1 când am vorbit despre dârisul. Să dau o probă de ascultare: 
a~i fost convinşi anun1.e Geţii să distrugă vi1le şi să trăiască fără vin". 

După A.pollodor, Lycurg, regele Edonilor şi adversar al lui 
Dior1ysos1 a stârpit şi el vita de vie. 

Credinta în nen1urirea sufletului făcea din Geti nlşt@ luptători 
dârji, cari nu nun1a-i că nu se ten1eau de moarte, ci din1pottivă o 

.- căutau. Acest „appetitus n1odis" este rele~at de în1păca!ul Iulianuş 
Âpostata. D~spretul n1orţii la Geţi provitH~, după Pon1ponius Mela II. 
2, din urn1ătoarele n1otive: unii cred că ·sufletul n1ortului se va întoarce; 
alţii socot că, deşi nu se: întoatce, totuşi riu se stinge, ci trece în 
locuri n1ai fericite ; alfii, însă, cred că sufletul se stinge, dar că aceasta 
e n1aL bine decât viata. 

De fapt, n'avem- de a face akl cu trei păreri diferite1 ci nun1ai 
c~1 două dian1etralmente opuse, întrucât prin1ele două f)ăreri se în1pacă 
foarte. bine, reducându,.-se, potrivit cu conceptia religioasă a G.etilor~ 
la una singură; căci nuo1ai sufletele neprihănit~ tr~c d~i:idreptul către 
locuri n1ai fericite, pe când sufletele celor cu păcate se reîntorc de 
atâtea ori până se p,ur:ifică con1plect, Locul citat al !tti Pomponius 
1'>1ela ne: arată, că prinh:e Geti s' au ivit spirite independente, care 
n u"'şi ascundeau sceptici:sn1ul lor tu privire la nen1tirire,a sufletului. 

• 
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Ceîa ce este însă con1Un celor două conceptîi atât -de opuse, e pesi,::' 
mismul <1bsolut, pentru care viata pământească este un rău. 

După părerea lui A. D. Xe.nopol (vezi Istoria Românilor din 
Dacia Traiană1 ea. II, -voi. 1, pag. 88), r~ti&.ie..11JL Zaln1oxis nu era 
decât o .r~od~ei în o formă nouăi a eulfului h:ti Zaratusfr~ amesfe~af l 
cu alte elemente. 

Analogiile între ·religia lui Zalmoxis şi .Parsism sunt prea put.ine, 
pentru a J<Ute~ considera religia getq ... <lacă ca o simplă reproducere a 
cultului lui Z-arafusfra. Apoi relatiile între aceste două popoarei geo.;
graficeşte atât de depărtate, nu erau de natură să faciliteze o înrâurire 
~ligioasă directă, sau chiar indirectă. Atunci când Darius a pornit 
c:u războiu în1potriva .Scitilor şi Getilor, religia lui Zalmox.is era de 
mult formafă. 

Zeul Getilor era un zeu al soarelui, iar zeul Perşilor un zeu al 
lamine/ {Fr. Spiegel, Eranfscfie A1tertun1skun-de, 'fI Bd, 1873, p. 67). 
Din această asemănare însă, nu putem deduce un raport de ·depen,.. 
dentă, cu atât mai putin, cu cât cultul soarelui era răspândit în me,.. 
leagurile tracice cu m\llt înaintea lui Zalmox:is. Să nu uităm, că înainte 
şi după Zalmoxis orfismul era răspândit printre numero.asele semintii 
tracice. Ori, zeul principal al orfismului era un Dionysos apolini~at, o 
?&i~~larâ. Lupta dîntre principiul bun şi cel rău, care caracterizează 
religia lui Zoroastru, nu -apare în religia lui Zalmoxis. Este adevărat, 
c.ă Geţil trag cu săgefile în nouri, ceia ce denotă recunoa~terea unui 
.,;au unor spirite vrăjmaşe soarelui, Gai:e est.e unica zeitate. Dar nu e 
\l\)tba de două zeifăfi sau de două grupuri de zeităţi, cu puteri egale. 
Apoi antag-0nismul între cele două prîncipîi ar;e la P~rşi un caracter 
atât fizic câ,f şi moral, pe când la Geti vrăîmăşia nu trece peste 
don1eni.ţtl fizic. Părerea lui -fu..9.opol este re~pins~ şi de V. Pârvan 
(J. C. pag. 156). , 

In lucrarea sa „Influenta elenismului asupra !urnii Traco.cDadce 
etc." (extras din ,, Cercetări istorîce" anul II-ilI) 1927, Viata Ro...
mânească, pag.._ 3, Ph. Horovitz afirmă , ,,Legenda Jur Zalmpxis 
lransn1isă de Herodot este un ecou al unor îndepărtate influente 
elene ... Nici Herodo-f nu crede această legendă, în care însă trebue 
să vede.m et.oul fluxului de civilizafie, care din Sudul el-enic se · revărsa 
asupra lumei tracice încă din vr~muri a căror datare nu se po.ate face, 
în tot cazul anterioară ep9cei dasice greceşti". Influenta elenă asupra 
Tracilor e incontest.:ibilă, iar legenda lui Zalmoxis ne va servi drept 
dovadă că, cel putin pe tărâmul religios, se 1napifeslă o înr,âurire pu"" 
te.nucă, exercitată de lumea tracică asupra elenismului. Religia luî 

\ 

Zalmoxis. nu.:-şi are rădăcinile în cultul lui Zoroasfru, a cărui repro,.. 
ducere ar fi, i:iici în conceptiile religioase ale Elinilor, ci ea emană 
din spiritul etnic al Tracilor. 

Versiunea care făcea pe· Zalmoxis discip,ol al lui Pythagora, pro= 
vine din tendinta mult răspândit-a în istoriografia antică de a fa:ce pe, 
oomeni cu năzuinte sin1ilare contimporani şi prietenî. Un ase1nenea 
raport de maestl'u şi discipol se. presupune între Homer şi Licurg, 
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precu,n şi între Pytbagora şi regele roman Nun1a. Faptul că infor=
matorii lui Herodot îl considerau pe Zaln1oxis adept al lui Pythqgora, 
ne dovedeşte într'adevăr, că între învăfăturile lui Pythagora şi cel€ 
ale lui Zalmoxis trebue să fi exisfaf unele analogii izbitoare. Orgoliul 
naţional al inforn1atorilor elini ai lui Herodot i.:ea oprit să recurgă la 
o ipoteză inversă, potrivit căreia celebrul Pythagora ar fi apărut ca 
imitator şi continuator al unor precepte barbare. Adevărul e că, 
după cum Zalmoxis nu poate fi socotit discipolul lui Pythagora, - nu 
numai din n1otivele cronologice invocate de Herodot, - tot aşa nici 
Pythagora nu poate fi înfăfişat ca un continuator al năzuinfelor etico=
religioase ale lui Zalmoxis. Admifându.a-se că Zalinoxis n 'a putut fi 
discipolul lui Pythagora, deci că învăfăturile sale nu constituie un re-= 
flex al pitagoreisroului, aplicat unei populafii încă barbare, _se naşte 
problema: care este originea spirituală a învă!ăturilor lui Zaln1oxis? 
Această-problemă rezolvită, ne va mai rămâne să căutăm o explicafie 
privitoare la analogiile existenie între pitagoreism şi viata religioasă 
preconizată de Zaln1oxis. 

Poporul trac ajunsese în epoca eroică la o n1are înflorire. Homer 
ne prezintă pe Traci ca aliafi ai Troianilor. Regele lor, Rhesos, seamănă, 
în arn1an1entul său strălucitor, cu zeul răsboiului. I-Ielbig, ,,Das ho-= 
merisch~e Epos'', după ce ne descrie, în baza epopeelor hornerice, viata 
înfloritoare şi civilizaţia înaltă a Tracilor vechi, se străduieşte să ne 
explice decăderea lor prin faptul că, după alungarea Fenicienilor din 
marea Egee, relafiile cu popoarele orien1ale n1ai vechi au fost între.: 
rupte. Io tin1purile istorice ~{racii apar, după înfăfişarea mai multor 
scriitori, ca o populafie cu moravuri rele, dedată desfrâului. 

Imp_Qtriva acestei ciestrăbălări se îndreaptă în veacul al VII o 
mare n1işcâre elico:religioasâ ce se leagă de nun1ele legendar al lui 
Orfeu:--Cultul dionisiac cu riturile sale orgiastice den1oralizase poporul. 
Acestui Dionysos, zeul vinului, îi opune orfismul un zeu solar, un 
Dionysos apolinizat. Orfeu apare în mitologia elină ca adv~rsar al 
vechiului Dionysos, ale cărui adepte, Menadele, l=-au şi on1orât. Nu 
importă dacă persoana lui Orfeu a existat, sau dacă ea este nun1ai 
un sin1plu produ& al legendei. Fapt istoric; este, că a existat orfisn1ul 
ca o mişcare etico=-religioasă, care impunea un anun1it trai .... tuturor 
acelora cari făceau parte din ea. (~Eo~ :op!ft'ltoc;). Acest trai era pentn1 
orfici condiţia mântuirii şi a scăpării sufletului din zăbrelele trupului, 
s~pu~ circuitului n1etempsichozei. Mişcarea orfică · s' a răspândit prin 
tn?unle tracice. O găsim la Edonii cari construiseră un templu orficului 
D1~nysos pe muntele Pangaios ; de asemenea erau cunoscute, (după 
Su1das s. v. Orpheus) misterele orfice şi la Kikoni. F carte cunoscute 
era~1 1;_1isferel.e orfice la Os!_ryzi, pe cari Celsus (la Migne 11, 651, 
68c) 11 considera ca pe unul dintre cele ,nai vechi şi mai înfelepte 
pop~~-re. Alt~ triburi tracice, unde orfisn1ul a prins rădăcini, sunt: 
1: enzu, I{ rob1zii, Satrii, .t'v'Iorisenii, Sithonii, etc. ( vezi articolul lui 
Gruppe asupra lui Orpheus în Roscher, Mythologisches Lexikon III, 
Sp. 1078 etc.). · ' 
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In veacui al V, Odrizii întemeiaseră un mare imperiu sub con: 
,ducere..i' regilor Teres şi Sitalkes, 1:1nind mai multe fribtfri tracice, 
printre cari pe Geti şi Daci. Pe atunci numeroşi Daci locuiau vc 
muntele Rodope. Ori, Orfeu prirpeşfe adeseori în literatura anttcă atri-=
butul Rhodopeius. Este verosimil că orflsmu1 a tr-ecut dela 'Odrizi i a 
Geto:Daci, chiar cu mult înain tea fondării imperiuiui Odriz-ic. 

Ar fl fost de mirat, dacă orfrsmul n' ar fl pălrwns şi până la ) 
Getii p~ cari Dio (după Jor<lanes) î1 aseamănă c;;u Grecn în cei:a ce 
pnveşle profunzim~a vietii lor spiritunle. 

A~! care a înfrotlus n1isfetele orfice la Geto:Daci a fost tocmai 
Zalmoxis. E însă de remarcat că, pe când fa . ceilalti Traci .orfismul 
s'a mărginit numai la un .număr restrâns de aclept[ din pătura de sus 
a triburilor, la Gefi houl c:ur€nf rdigios a cuprins aproape tot poporu!. 
,Ş~ la Geti ~almo~is_, ~e adtese~ză mai inrâio ~1,1ntaşî1or, ~e la cari 
m1ste'J.:ele fura îm.parfaş1.te cercunlor mereu crescande. Numai la Geto: 
Daci orfismul a ·deve,nit o religie populară- Numai la ei credinta în 
nemurirea sufletului s'a înrădăcinat în aşa fel, încât ei înşişi se numiau 
,,ce1 nemuritortr•. 

In ce constă orfismul? 
La 6âzaortismu1ui sfă credinţa des@f un păcat original. Sufletul 

~ închis în corp ca şi într'un mormânt sau înfr'<v temnită, ca pedeapsă 
pentr1,1 un păcaf vedîiu săvârşit'• de. Tifahi, sfr.ămoşii oamenilor, prin 
ucid'erea mişeleasGă şi devorarea tânărului zeu Zagreus {Dionysos). 
lfl!j_ierea în misterele orfice avea de sc9p scu,Lire~ . suflefctluf omenesc 
de cir.cuitu1 rcinvierti repetate (m~tempsichoză). Sufletul omenesc este 
,de substanţă divină, căci oamenii s'au născut chn cenuşa I iîanilo.r, 
peâepslti de· iei pentru devorarea pruncului dumn2zzesc. Impreunarea 
.sufletu1ui dionysiac .cu trupul titanic constituie o pedeapsă pz·nttu oameni, 
tari ispăşesc astfcl păcaful sfrăm()şesc. ~ se cefnpune din deuă 
clemente: cel bestial sau titanic {corp,1,11) şi cel divin sau diony:srac 
(suHetul). Aşa fiind, este firesc ca sufletul să se străduiască să scape 
·din lanţurile cor~ulc1i, cu atât mai mult, cu cât ~pjletul se coboară de 1 
111a\ mulfe ori în corp. DuJDă moarte, sufletul celui cu păcate ajunge 
!a infern, unde este judecat. Pentru păcatele din viaţa anterioară, ~ ~ 
suftetul freoue să suf_~g__în.V,iatu;gi! nouă. Astfel· se continuă oircuiful 
reîncarnărilor. Cel iniţiat în misterele orfice, însă, se pQ.ate aştepta la 
,o soartă mai bună. E1 poate spera că circuitul reînvierilor · succesive 
.se va închide după un proces de purificare redus. De ac~ia şi Zalmoxis 
cere; după Herodot, numai o participare la rituri1e îndeplinite cu pri,,. 
lejul meselor comune. O moralizare a întregii vie;~ s'a cerut abia 
mai târziu. 

T~egendarul orfeu a revelat Tracilor şi celorlalti locuifo.ri ai pă..
mântului ceia ce le erâ îngăâHit să ştie din 1ucru rile divine. Orfisnrul 
este unul dintre cele mai înteresanfe fenomene religioase din antichi"" 
tate,. Părinti~ bi:ericii v~d în. O,rfeu . o gr~fi~w;ş.tk ~ânfu~?.ru,ţ~.i, 
un 1nfermed1ar intre :ieitafe ŞJ oan1tn1; cac1 e1 s1ngun nt:1 pot &)unge ' 
la mânft.tirea ~ cele rele. · 
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Din cele ·relatate de Herodot asupra lui Zahnoxis, reese carac: 
terul en1inanente orfic al învă(ăturilor sale. Herodot nu ne explică 
pe larg cuprinsul dog1nelor religiei lui Zaln1oxis. Dar cele câteva in.,,.· 
dic<1fii ale lui, combinate cu celelalte ştiri răzleţi.te asupra lui Zalmoxis, 
ne silesc să recunoaştem în această refonnă o reproducere a orfisn1ului 
tr<1cic. Reforma religioasă a lui Zalmoxis nu este deci datorită unor· 
influente religioase externe, ci ea izvoreşte din însuşi spiritul etnic al 
'f r,1cilor. Este adevărat că Herodot nu pon1eneşte cu cuvinte exprese 
despre o 1nete111psichoză preconizată de Zalmoxis, nici nu ne putem 
.:1ştcptc1 ca el să ne desvolte mai an1ănunjit eshatologia acestuia ; to.a
fuşi ne vorbeşte şi el de reînvierea lui Zalmoxis, prin care reforn1a...
torul religios n'a vrut decât să facă plauzibilă posibilitatea şi a unei 
1ncte1n psichoze. 

Apoi caracterizarea religiei lui Zaln1oxis ca doctrină pitagori.,,. 
ciană ne face să credcn1, că în eshatologia lui Zaln1oxis 1neten1 psi.,.· 
choza trebuc să fi avut un rol î11se1nnat. 

Rczu1nând, pufl:'111 spune: caJ,â.Cterul orfic al ..religiei lui Zalmoxis. 
, se n1,1 nifcst2i prin unnătoarele Î.!lfil!Şiri. · 

' I. Intrunirea b ntesc Cg_t1;une pentru îndeplinirea unor ;;ituri 
n1isticc (cf. şi Plato f~ep. 2,363 despre „ospăful celor evlavioşi") .. 

2. Credinţa în nen1urirea sufletului şi răsplata celor fără de pri..
hc1nă prin trecerea sufletului la o viată veşnică fericită în jurul ze.a
ului adorat. 

3. Credinfa că viata pă1nântească este un rău (Solul cel rău 
est~ rrspins d1c Zal111oxi.s şi silit să.::-şi continue viata păn1ântească). 

4. P1."vcstca sf.întă asupra învierii lui Zalmoxis, prin care 
profdttl .ir n căttt<1t sJ dovedească veracilatca învătăturilor sale, con.::
tine tfră ind0i.-1lă un elcn1cnt orfic. Învierea lui Zalmoxis trebuia 
s:î conving,'i pc adepti că suflclul 0111ului poate reînvia, şi nu numai o 
$ÎngurJ d,,tJ. ci chi,1r de n1,1i inuite ori, fle în acelaş, fie în alt corp. 
LQ~ul din I--lcrodot referitor la acest detaliu ne serveşte drept ten1ei 
pentru pJrc1·c«1 că doctrina orfică asupra 1nete1npsichozei ca un proces 
d~ purit1cc1re nu se poate să fi fost străină de religia lui Zaln1oxis. 

5 . • \htincrc:a dela Yin şi carne, caracteristică pentru traiul orfic? 
tr~bu~ s5 tl" f0~t unt-1 din cele n1ai principale invăfături ale lui Zal...
n,o~~- ~::itJrpir~.1 vit~i de vi~. ordon,1tă de Bur\·isfa în unna indem.:
nu\ui \ui Dt't:cncu. corespunde cu C(lncepfia religioasă a lui ZaI...
n,o~is, c1n,lnâ11d din {:,l. Suprc1nul zeu al orficilor este Dionysos, 
J.ir nu Z\'lll \·inulni, ci un DionysC1s apolinizat. De aseinen€a este 
şi C~bd11i:;is=-Zaltnoxis o zeitate solară tcf. Erdtosthenes, cditia Ro...
bcrt p. l -lt)( l C,d,\Sl. 24). 

tl. Dup,1 ~utu orficii for1ncazâ ordin~ sau secte ,nisticc ce prac: 
licl {'I ,·,~tJ Jscctic:;i, kit c1ş<1 ş~ nuştc şi la Cicto=Daci un fel de 
vNi!l tllugăt\.'SC .tl Poliştik,r (Ctiştill.)r) ai cărui n1i.::1nbri trăiesc în 
odif'""t, «hrinJudu~~ dcL1 vin ~ c(1rnc (cf. fL Schurlz .~ltosklassen 
u,nd M:inn('rhiindc, l\crliu, R,lÎl1l.::r I Q02). ' 

C.:t ,.-.rfisrnu\ " '(''tl::rcitJI o inrâurir~ pulcrnică asupra fHlvs ..,flei 
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greceşti, este un fapt cunoscut. In deosebi Pythagora datoreşte n1ult
acestei influente. Mai n1ulti auiori antici îl înfătişează pe Pythagora -
ca un adept înfocat al misterelor orfice (Hern1ippos la Josephus . .
Flavius contra Apionen1 1,22, Diogenes Laertius, Pythagora ; Ian1bli= 
chus, de Pythagorica vita, 146 şi alfii). 

O serie întreagă de elemente orfice se constată la secta Pita;:' 
goricienilor: metempsichoza, credinta în nemurirea sufletului, abfinerea 
dela vin şi carne, un cult deosebit pentru soare, viata ascetică în ca=· 
drul unei organizaf ii etico.,.religioase, etc. 

Aşa dar, nu ne putem mira că informatorii lui Herodot au 
putut să considere pe Zaln1oxis ca un elev al lui ·Pythagora, date 
fiind analogiile izbitoare între organizatia etico.a-religioasă a lui Pythagora 
şi cea a lui Zalmoxis. . 

Adevărul însă este, că nici Zaln1oxis nu depinde de Pythagora, 
nici Pythagora de Zalmoxis, ci ceia ce este con1un între Pythagora şi 
Zaln1oxis se datoreşte unui izvor spiritual con1un, anun1e orfisn1ului tracic. 

F apful că Getii apar, după Dio, ca unul dintre cele n1ai înfe=· 
lepte popoare şi aproape asemănători cu Grecii, se datoreşte în prin1ul 
rând caracterului orfic al religiei lor (Iordanes, De rebus Geticis, V. 
40. In secunda sede Zaln1oxem regem habuisse dicuntur, quem mirae. 
p~ilosophiae eruditionis fuisse testantur plerique seri ptores annaliun1 .. 
Nam et Zeutan1 prius habuerunt eruditum, post eu1n Dicineum, ter.='· 
tiun1 Zaln1oxen1, de quo superius diximus. Neque defuerunt qui eos 
sapientiam erudirent, unde et paene omnibus barbaris sapientiores 
semper extiterunt Graecisque paene consimiles, ut refert Dio, qui 
historias eorun1 annalesque Gr.aeco stila con1posuit), 

.Acest loc din opera lui Iordanes trebuie con1parat cu cele spuse
de Celsus (la Migne 11,681,687), cum că Odrizii, Samotracii, EleusinH 
şi Hye_erboreii ar fi dintre cele mai vechi şi cele n1ai înfelepte popoare. 

Cu drept cuvâni Lobeck (Aglaephamus, 295) atribuie înfelepciunea 
acestor popoare, relevată de Celsus, misterelor orfice cunoscute şi 
practicate de ele. 

În baza celor stabilite, puten1 explica un loc din Josephus Flavius. 
(Antiquitatis XVill, I, 5) pe care Io. Christianus Engel îl nun1eşte un 
,,locus n1emorabilis"), Acest loc cantine urn1ătoarea constatare: 

„Ei (Esenienii) nu trăiesc nicidecum deosebit, ci din1potrivă, foarte 
asemănător cu aşa nun1ifii Ctişti (Polişti) ai Dacilor". 

Datorită cercetărilor mai ales ale lui E. Zeller, se ştie astăzi, că 
Eseneisn2!;!J _n' a izvorât nun1ai din spiritul bfblic, ci naşterea lui se 
datoreşte puternicei influente exercitată în epoca Alexandrină de filo.=
sofia pythagoriciană asupra judaisn1ului. Confirn1ând rezultatul obtinut 
de E. Zeller, putem spune, că nu filosofia Pythagoriciană ca atare, 
ci mai n1ult elementele orfice cuprinse în ea au dat naştere la înjghebarea 
ordinului ascetic al Esenienilor. Fiind ordinul geto=dac al Poliştilor o 
emanatie directă a spiritului orfic, nu ne mirăn1 că Josephus Flavius 
a putut stabili asen1ănări atâ1 de mari între Polişti şi Esenieni, după 
a.un în arh. XV. 1 O. 4 îi aseamănă pe Esenieni cu Pythagoricieni. 

• 
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Ordinul religios al Geţitor este cunoscut sub denun1irea de Ctişti 
<sau Polişti, ceia ce dovedeşte că în limba getică erau numiti fondatori. 
Posidonius (după Strabon VII, 3, 1) îi numeşte şi „cei evlavioşi"; 

.aceiaşi denumire o întâlni1n şi la Iordanes (de Rebus geticis cap. X) ; 
,,unde el sacerdoles Gothorum (Gefarum) illi, qui Pii vocabanfur, 
subito palefaclis porlis cum citharis el veslibus candidis obvia1n 
suni egressi, palriis dii~, ul sibi propilii Macedones repellerenl voce 
supplici modu/an Ies". După Schiirer, şi cuvântul ~senieni însean1nă 
„ cei evlf!vioşi". Interesant este şi amănuntul că „ evlavioşii" Getilor 
·sunt înfătişafi ca purtând haine albe, ceea ce este caracteristic atât 
pentru Pythagoricieni cât şi pentru Esenieni. 

Aşadar, analogiile dintre Polişti şi Esenieni nu se datoresc unui 
joc orb al întâmplării, nici nu apart,in stilului retoric al lui Josephus 
Flavius (cf. P. E. Lucius, Der Essenisn1us în seinem Verhăltnis zum 
J udentum. Strassburg, 1884 p. 24.), ci ele se explică ca datorite unor 
legături ce, istoriceşte, se pot urmări şi reconstitui. 

Despre Zalmoxis tratează regrefatul V. Pârvan în opera sa 1110.:
numentală „ Getica, o profo:istorie a Daciei" Bucureşti, Cultura Naţională 
1926 p. 151 şi u. Ceia ce ne îndreptăteşte să reluăm problema, este 
faptul că însuşi autorul nu consideră cercetările sale asupra lui Zalmoxis 
ca definitive, promiţându:ne că va reveni într' un studiu special asupra 
lui Zalmoxis (Getica, p. i53). 

Cu drept cuvânt Pârvan combate părerea lui Rohde susţinută 
şi de Kazarow (K]io XII, 1912) cum că Zaln1oxis ar fi un zeu chthonic. 
De fapt Zalmoxis este o zeitate solară . 

In lucrarea de fată am desvoltat motivele ce ne îndea1nnă să atri;' 
buim lui Zalmoxis o viată păn1ântească. Pentru noi Zalmoxis este w1 

personagiu real ca şi Pythagora, Empedocle, sau Deceneu. După 
îndeplinirea misiunii sale profetice, el se confundă esenţialmente cu 
:.zeitatea preconizată de el, adică Cl.l. Gebeleizis. 

ln orice caz, concepţia euhemeristă despre Zalmoxis nu atinge 
întru nin1ic caracterul orfic al religiei getice, susţinut în această lucrare. 
Încercarea lui Pârvan de a despărti pe Geţi de celelalte semintii tracice 
din sud, apropiindu ... i de popoarele nordice, nu se va putea n1enţine. 
Tocmai caracterul orfic al religiei lui Zalmoxis dovedeşte strânsa legă.:
'iură ce..=-i leagă pe Geţi de celelalte sen1intii tracice din sud, la care 
1nisterele orfice au fost de muli practicate i'nfr' o formă esoterică. Religia 
Geţilor nu este altceva decât un orfism exotericizat şi ridicat la rangul 
unei religii naţionale. Deşi Pârvan p. 159 recunoaşte rădăcinile tracice 
.ale orfismului, de care Pythagoreismul era adânc influenta!, totuşi nu 
a1ninteşte cu nici un cuvânt de caracterul eminan1ente orfic al religiei 
lui Zalmox.is. 

Scopul principal al acestei lucrări era tocmai scoaterea în evidenţă 
a caracterului orfic al religiei lui Zahnoxis. 
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CE GREU RĂZBAŢI, BĂTRÂNE CÂNT· 

Ce greu răzba/i, bătrâne câJ.:Jt, 
In casa lumii inopfate ! ... 
Frâniurt de vers pe"'aripi de vânf 
Strecoară clipe 1ntun·ecate ! 

Te;:au fnfrislat aceste vremi 
Din ce Jn ce foi mai haine! 
Ce singur şi sfielnic chemi 
Trecutul cu:::ale lui ruine·! 

Nu d@spera, bătrâne cânt, 
Nu da frâu liber sufetin/ii, 
Că rostul tău e încă sfânf: 
Te,,,,.or asculta 'n mormânf părin/Ti! •.. 

\ 

Mihail I. Prico_pie~ 
• 

' 

www.ziua constanta. ro 

-

.. 



• 

I 

• 

' 

,, 
·""'" 

TREI MARINARI 
Unspir~fie din: Mon F rere Yves de Pierre Lotti) 

Au plecai spre larg odată, 
Au plecai ireÎ marinarÎ; 
Au vâslii ei ziua toată: 
Era vânt şi valurÎ mari. 

Seara cârma fuse ruptă 
Şi cârmaciul s'a 'nnecai. 
Ceilalfi doi aveau de luptă: 
Bătea vântul necurmat. 

Când s' a potolii furtuna, 
Zarea când se lumina, 
Marea le;:-arăfă, nebuna, 
O beretă ce plutea. 

Şi;:-au luai cu ei bereta, 
Punga pipeÎ şi;un cu/Îi ... 

• ~ F af a mării cum e creta 
Pân 'la f ărm Je:a foi zâmbii. 

I 

Mihail I. Pricopie 

:l •• ~ •• r. 
:,··~··t: 
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PASTEL 
• 

Un muget I Marea. O tăcere I Malul. 
Potop de întuneric. Infinit 
O marmură din cer s'a prăbuşit 
Şi s'a sfărmat în mii de ţăndări; Valul , 

Un şarpe fioros în mare: Digul. 
Tăriile şi apele sunt una. 
ln negură, din neguri deslipită, 
Ca u.n turban de f0c răsare luna. 

~ .... r. :,4•••t: 

VlZilJNE ,,. 

Gr. Sălceanu 

Aleargă'n zări trei coşuri afumate -Şi pier Şei ies 19e u,mere de valuri, 
ln goană luna poleeşte dealuri 
De spumă ce de proră sunt sfărmaie. 

Se svârcolesc pe punte marinarii, 
- Siruntând talazul pole.it cu aur, 
Cătând un far în zările deşarte. 

Şi'n vu.etul maşinil·or, focarii 
Se opintesc cu braţeJe de taur 
Să taie drum nălucii mai departe. 

Gr. Sălceanu · 

Ânafde D1>brog,.'i X, 1929. 8 
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DURERII 

In fa/a ia eu nu mă plec, durere! . . . 
Cu gura strânsă, ochii crunfi, o sf ană 
Ce poale frânge;:a fa pornire;:avană, 
A . f . . "bd ' f~ / I şa vo1u s a ş1 vo1u ra a n acere .. . . 

N' am gâJ1d să gein la sfrmsul f ău, tirană ! 
Nici sprijin ·n, am să cer celor din sfere 
In care fu nu pofi avea putere: 
Nu;::i demn de om să ceară sus pomană! . .. 

Crescui în umbra aripilor fale 
Cânfând purfa;::voiu marea:/i greufafe 
Şi voiu glumi şi'n clipa de pe urmă! . .. 

Şi;:afunci c:ând voiu lua ne' nfoarsa cale 
Spre apa 'n care foafe:s înecate, 
Simfi:voiu fericîri ce nu se curmă ! .. . 

n .. :-;;: .. r. 
:,··~··u 

Mihail I. Pricopie 



• 

PE ~1ARMARA 

Tărăgănatul cântec de Bairam 
Şi leneşa oadână te'nftoară 

Cu legănarea trupului baroară 
· Pe Marmara, în drum către Islam. 

Dansând, se învârteşte'n şerpuiri, 
Se pierde 'ntr'un vârtej ameţitor 
Şi 'n văl urii e trupuluii subţiri, 
E;a pare-un vis pe yachtul călător. 

:'1111 ••• ,: 
:,n••ţ: 

ORIENTALĂ' 

Gr. Sălceanu 

Departe zvon pierdut de darab-ane. 
Un nor, o pânză nu-1 pe marea lină. 
Moschee albă. Uliţă pustie. 
Pe marmură aprinsele turbane 
S'apleacă şi se'nnalţă spre tări-e. 
Cum bat mătănii, parcă se înclină 
Un câmp de m-aci bătut de-o vijelie. 

~~::.;, r.::~~ 

Gr. Sălceanu 
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ARHITECTLTRA. NOUĂ ŞI CEA ROMÂNEASCĂ 
lN LUMINA TEORIILOR LUI J. GUADET 

Deabea au trecut două decenii de. când F ranfa a pierdut pe unul 
din cei mai străluciţi arhitecţi ai ei, pe Julien Guadei. . 

După Charles Garnier, autorul vestitei lucrări arhitectonice, care 
este „ Opera" din Paris, prin care s' a subliniat arta franceză conte1n-=' 
porană, urmează Guadet, care, începând din 1894, dădu la iveală 
n1onumentala sa lucrare „Elen1ents el theorie de L'architecture", un 
mănunchi de prelegeri ţinute la „Beaux Arts" din Paris. 

Terminând la 1864 Şcoala de arhitectură din Paris, obţine 
„Prix de Rome", cea 1nai mare distincţie ce se acordă anual în 
F ranta, prin concurs, arhitecţilor francezi, cari trec la Vila Medicis, 
o şcoală pentru aceşti premiaţj, spre a:şi desăvârşi studiile clasice 
la Roma. 

Se zice că şederea sa la această şcoală l.:'a invăţat, prin com=
paraţia 1nediului artistic din patria sa cu acela din Italia, să prindă 
taina caracterisărilor în artă. Stăpân pe această taină, Guadet ajunge 
un deşăvârşit traducător de programe arhitecturale, iar în laturea di.:' 
<lactică un documentat n1aestru în a evidenfia principiile pe care le 
cw1oaşte1n din monumentala sa operă. , 

La înapoierea sa în patrie primi direcţiunea unui atelier la şcoala 
de arhitectură din Paris ; iar după 20 de ani de conducere în această 
calitate, el ocupă catedra de profesor de teorie şi de programe arhi.::' 
tecturale la aceeaş şcoală. }\ici· ţinu el acele prelegeri atât de apreciate 
nu numai pentru varietatea princjpiilor, pe care ştia, ca un maestru, 
să le ilustreze printr' o mare bogăţie de documente, surprinzătoare prin 
exactitatea şi raritatea lor, dar şi pentru frumusetea expunerii carac..
terizate printr' o logică strânsă şi o claritate într' adevăr latină . 

Guadet este cel dintâiu care a arătat erorile învăţământulu i ar ... 
hitectural din Franfa, precum şi partea pro_gramului de arhitectură în 
crearea operei de artă . Programele date de Guadet exprimau în modul 
cel mai convenabil viaţa contemporană franceză. Cu ajutorul lor el a 
detenninat pe elevii săi să părăsească metoda tradiţionalistă de a con_. 
cepe un proect după rnodelul operelor vechi, care reprezintă postulatele 
vieţii unei omeniri de mult dispărute ; căci programul de arhitectură 
este un deziderat al societăţii ; el exprimă viata mereu reîmprospătată 
a acestei societăţi. De aceia, ca o urmare a celor spuse maj sus, 
toată nn1lfimea exemplelor de arhitectură cu care Guadet, în lucrarea 
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s.1, ilustrează principiile de artă, reprezintă evoluţia şi starea până la 
c,re· au ajuns diferitele probleme de arhitectură în lume. 

!ncă din vremea Renaşterii se încetăţenise în Franfa, de altfel 
c:1 şi în alte ţări, obiceiul de care învăţământul francez nici până azi 
nu s'a eliberat definitiv, - de a întrebuinţa elementele de arfă de 
toate felurile, sub forma petrificată a consacrării definitive prin tradifii 
şi neputinţa de a diseca aceste elemente, în scopul de a scoate din 
ele principiile de artă, iar nu de a le folosi drept icoană, la proble.:
mele cele neui ale vief ii moderne. 

Ne închipuirn ce mult se înrădăcinase acest obiceiu în arhitec.:
tura franceză, ea să se fi ajuns la arta decadentă din vremea celui de 
al doilea Imperiu ; şi deprinderea acedsfa are consecinţe atât de ne.:
faste asupra artistului, încât acesta, odată formar, nu mai află putinţa 
de a reveni la libertate. 

,,E prea târziu ! ", răspunde profesorul Guadet elevului care, 
fonnaf în atelierul vreunui maestru al . tilnpului, unde căpătase vechea 
deprindere a arhitecturii, venea să se înscrie la şcoala cea nouă. 

Munca sa de a însufleţi elementele amorţite ale practicei secu-=
lare şi a libera spiriiul creator al artistului a fost considerabilă. 

„ Va trebui să dispară această generaţie, ca să se ajungă la o 
nouă creafiune în artă ! " a fost ultirna sa exclamaţie după atâtea sforfări. 

Pe când marele dase-ăl şi teorefici.1n artist încerca în Franţa 
renovarea teoretică a arhitecturii franceze prin prelegeri savante, în 
ţările germane, dar nu pesfe tot, ci mai cu seamă în centrele depăr.:
tate de Berlin, adică rnai libere de despotismul oficialităţii prusace, se 
arată semnele aceluiaş proces de reînviere a libertăţii în artă ; cu deo.:
sebire că spiritul geTman ajunse la aceleaşi rezultate folesind metoda 
experimentală a constr·ucfiilor pe teren, mai simplă, mai greoaie, dar 
tot aşa de sigură şi solidă. 

Dela· Renaşterea italiană fările germanice, în afară de arhifectura 
veche pe care o posedau, nu mai cunoscuseră o alta pentru vremurile 
noui, decât aceea de imitaţie. Curentul Renaşterii italiene, ceva mai târziu 
aci decât în F ranfa, apoi curentul francez şi. în urn1ă curentul stilu-=
rilor amestecate, care intrase în obiceiul de pretutindeni, cu nici o 
privire la uzul lor în desfăşurarea programului de construcfie şi fără 
a fi înfelese asupra destinafiei lor de la origină, toate au fost întrebu.:
infate, rând pe rând, la ridicarea arhitecturii de imitaţie în Germania. 

Dacă arhitectura Renaşterii italiene, -:- greşită f af ă de arta pură 
prin metodele sale, - reuşeşte totuşi să se impună prin minunatele 
ei capo d'~ere, - aceasta se datoreşte în special unor genii ca 
Bramante, Bi:unelleschi, Michel Angelo, Sansovino, Palladio, Al-=
berti, etc. 

Operele lor însă sunt lipsite de o viată proprie ; ele capătă viată 
numai prin execufia genială, adică prin traducerea plină de sevă a 
ordinelor clasice romane şi greceşti. - Dar artiştii Renaşterii 1J 'au 
cunoscut nici principiile care conduseră pe antici în construcţiile lor 
şi nu aveau nici obişnuinfa naturală a artei clasice. Pentru orice de-"' 

Analele Dobrogei X, 1929 . 9 
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tc1liu trebuiau să caute, tu sforfări penibile, exen1plarul antic care să se 
potrivească construcfici din vren1ea lor. 

Arhitectura gern1ană de clasicisn1 i1nportat e lipsită însă şi de 
această viată, pc care i:o dă artistul de geniLi. 

De aci a unnat pentru artiştii gennani nevoia unei reacfiuni, 
nevoia de a părăsi i1nitajia unei arte străine şi a încerca creaţiunea 
unei arte naţionale prC1prii. 

Se înţeleg<:: că arhitecfilor gennani le.=-a fost n1ulf mai uşor să.=-şi 
cuccriască libertatea decât celor francezi. Aceştia n1oşteniau o artă 
fraditiC1nală atât de înrădăcinată, încât de greutatea de a o înlătura s'a 
rcsi111tit până şi de n1arcle (iuadet care, de la înăltin1ea catedrei prunei 
Şc('alc de arhitectură şi cu autoritatea sa de arhitect străluci!, n · a putut 
$ 'o cuccriască curând pentru ai săi. 

Astfel, libertatea în aria arhitecturii pon1eşfe Jeoreiic din Fran/a, 
prin adivifafea lui Ciuadet, iar praciic din /ările germane, mai libere 
de il11pu11erile oficiale desp0/ice. 

Tin1ic nu ne î111picdică de a crede că latinii, atât de iubitori de 
trccu1, dar şi atât de geloşi de libertă~le spiriiului, nu:şi vor menţine 
întâietatea, itnpri111ând arhitecturii n1oderne ceia ce.='i lipseşte spre a se 
d~săv,irşi: suflul geniului artistic, adică expresia arhitectonică a operei. 
Este llc1fural să se tntân1ple astfel, deoarece arta nouă, adoptând n1e: 
t~<la realitătilor în C(lnstruc~e şi înlăturând imitafiunile, se găseşte sim..,. 
plificată prin ridicarea aproape nun1ai pe hază ştiintifică a construcţiei, 

Dar, în artă, ştiinta nu creează. Ce ar putea să facă în artă 
t11ct..:-da şfiintifică decât să varieze ici şi colo din1ensiunile, controlând 
datdc, să rczclvc \'rco problen1ă din nou cu acelaş rezultat, schin1bând 
d'"'\clr cifr~lc ; ~i d.1că abuzează, atunci ajunge să se sterilizeze în rezultate. 
S(.' shnte n 'Yoia să intervină spiritul degajat de an1bianfa şi grija 
~tiinfi6c:î, spiritul d~ crea~c in n1cdiul sin1plificat, care să combine 
elcn~ntclc, adică să C('n,pună ; să con1bine proporţiile, adică să studieze. 

}ict-..'<ia gcnn~nJ realizează în practică, în n1odul cel mai simplu) 
prin<'ii'la,, cnuntatc de Guadci ; ca procedează prin tatonare. reducând 
:pris,.\,~ul din c-0nstructic ; p0rnind chiar de la idcia construcţiei, ea 
e1i1nină orice facror strcin de legile stari<?C şi se 1nulfmueşte numai cu 
.stricta interpretare a pl'c.."grarnului de arhitectură. ~~stul răn.1âne să 
se ~"tepe nwnai de acesta din unuă, d~carccc c..x.presia arhitecturală a 
f~t redusă la siinpla expunere constructivă ; tot ceea ce veacuri de 
artă ,a\.1 .aşezat pc f..11adc, în intcri-Nre, în clanente $i in compoziţie, a 
f~.gt ciin~in.at. De .1c<.!ea arta de azi se gJscştc încă in faşe, caracteri-" 
zându~c: prin linii rigid.z şi ,·xtrcm de siu1plific:atc. Elle limik.a:ză su• 
ţ,rafct·' l111iştue, unifonniz.ltc de n.atura nuteri.alului de constructie. 
pnt,t„c (An: hcr~nut annat an: int.iict.itc. 

F abridle furni1.1.'clre, ajutate şi de spiritul de cconcn1tie al timpului, 
uniticl prod~ {) şt.and.ardi1,ei1..ă, - ca să întrcbuinţ.ăn1 un ruvanl 
n~u, - to·~ncân<l la si n1ai SUl1plu întrebuinţarea diferită a ek:mcntclt'f 
(l<: c.)'i1:~ .. rL1ctle ;:::i a ecler de .'irhitectur:ă: grinzile, stll~ plăcile, culo: 
l'i~ tâinplln.a, d:~ se h11r<'buintcază a:s,a cum le <lă fabrica. Pronldc 

• 
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cad, ca şi cum ar fi de nisip ; ornamentele dispar, Hpsindu,,,.le cadrul ; , 
golurile se proportionează nurnai după cdterii de higienă şi de confort ; 
plafoanele se rid1că după stricfa necesitate a cubajului necesar de aer; 
nimic, deci:; nu se veâe încă din ceiace trebuie să aducă sufletul ar..
tish.1lui; eKpresia arhitecturală a operei. 

Arta, prin urmare, a trecut în sarcina mulfimii, care dă pre,,
gramul. .Această a doua bază pe care se sprlfină o opedi de arfă 
~ programul - a rămas, din nefericire, ·singura pe care să se re,\llizeze 
creat,iunile .epocH noast(e,. ]nc:;epufurile arhilec:;Jurii moderne se m;r:: 
nifeslă prinfr'q expresie de prqgram. Odată programul creiat, arhitec.,, 
fura devine.desigur o artă uşo-ară de mânt,1if, deoarece nu mai rămâne 
niA1ic din vechiul arsenal al arhifecfului în opera de artă ; de ad 
priveliştea acelui enorm flux de nepregătifi, cari, Upsifi de focul sacru 
al artei şi al talentu1ui, escaladează zidurile. ac.estul divin domeniu al 
.arhitecturii. 

Schirnbăr.ile sociale aduc proolerne noui ş,i' n ,arhitectura. Planuri 
de construcfie, necunoscute până acum, se cer adaptate la noile lnsti,,,. 
fuiiuni destinate marHor aglomerări omeneştf; eyolufia vieiii dt familie, 
deosebită de cea vecfie şi inUuentată d'e numeroasele invenfiuni îh 
don1eriiul confortului, a determinat modificări în casa de locuit, d ucânâ 
la go'spodăria de apartament şi transformând mai cu -seamă oraşele 
prin ridicarea de imense constructli - lotuinte blocuri - pe care le 
cere necesităţile spiritului de colectivitate. 

Vidul lăsat prin îndepărtarea tuturor elementelor de artă veche, 
ce dădeau expresie arhitecturală unei constru<;fil, tentează pe unii ar=' 
fişti de azi, înzestrati cu oarecare originalitate, spre o artă perso.na1ă, 
foarte rutin via:brlă şi spre exag_erări cu totul condamnabile, care de= 
viază arta de la evolutia ei normală. Aşa .se explică înflorirea acelor 
directive ciutîate ca : sirnbolisrnul, cubisrnu\, ultramodernismul etc., 
directive neadmîsiblle şi inefiG~ce· pentru oricine cunoaşte criteriile· de 
desvolfare ale artei arhitecturale. Se ct1noaşte, mai de mult, cazul ri.,, 
dicol al unui plan de palat pentru „Legion· d'honneur" âin Franta, 
conceput cu cinel corpuri de constructil formâ'nd o stea şi cu o sală 
rotundă la centru) urmărind prin aceasta o siJ1,1etă de plan, un simbol 
în proecfia orizontală, jus-f ceiace a trebuit să realizeze, câtiva anl mai 
târziu, închisoarea din Ma2as„ pentru construcţia sa. 

Se uită că poezia arfiîfecfuriî nu este poezia arhitectului, ci- poezia „ 
lun1ii întregi, a epocii pe care o cântă sufletul artistuluL Arhiteatul 
trebuie să se menfină în realitatea vierii; căci zice Guadet: - ,, Car, 
ii ne fauf pas se le dissimuler, el a cela tie J?Ouvons rien, le grand 
aIChifecfe ă'une epoque, c'est son efai social". Apoi adaogă: ,,Cons: 
lruire est a la fois le buf de J' archiied el le mqyen don/ il dis: 
pese; ei -i /'origine ef,ymologique du. mol architecte~ npus irouvons 
ce sens precis, qui esf une definilion: maître construtteur. 

La consfruclion esl un art el une science. Art par l'invetilien, 
la combinaison, la prevision; science par le cenlrole ei la rigueur de 
verificafion. L'arl ne sulfit pas a donner les cerfiiudes nocessaires, 
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la science ne suffil pas a creer, ou pluto!, la sc1ence ne cree pas~ 
mais e!le apporle sa garantie aux creafions de /'ari. 

Dacă a construi este şi scopul şi mijlocul de care dispune ar: 
hitecful în crearea operei sale, aceasta se face prin şi pentru vremea 
sa. Această vren1e trebuie să:i dea imaginea operei sale. Iată de ce: 
Guadet protestează puternic împotriva tendinfei de a face arhitectură 
cu imagini trecute. Totuşi s'au găsit multi literaţi, arheologi şi istorici 
cari, fermecaţi de frumuseţea vechilor capo d'opere, au crezut că pot 
da directive pentru o arfă „reînviată" din frecutul mult ad1nirat. Zice 

· de aceia Guadet : 
„L' hisloire esl une explicafion, mais malheur a qui, professeur 

ou eleve, enfermerait I' etude de I' architecfure dans ies lisieres 
d' une etude hisforique ! D' abord, pour etudier utilemenf celte his:· 
foire, 11 !aut au prealable connaîfre ies maleriaux, Ies elemenls de 
J'architeclure. L'hisloire vienf alors conlirmer Ies saines el11des„ 
monlrer Ies apogees Concordant a vec la discipline accepfee des 
principes, Ies decadences expianf fatalemenl leur oubli, Ies renais: 
sances s'eclairanf de leur reveil. Mais, pour qui n'z. pas celle pre::, 
para/ion necessaire, l'hisloire d' un art ne sera ii plus que de I' ar=· 
chealogie. El, ainsi isolee, /'archeologie, qui devraif el voudraif efre 
I' auxiliaire des arfs, peuf en · efre le plus redoufable ennemi. La 
quesfion est grave el merite bien un crie d' alarme, car c' est pour 
Ies arfs une quesfion de vie ou de mori. ·Je m'explique: 

Depuis un siecle, el dans le monde enfier, Ies arls el I' archi= 
fecture surtouf sonl anemies par leur subordination a l'archeologie. 
Eussions=nous un Raphael ou un Paul Veronese, ii ne leur serai/ 
permis de faire ni l'Ecole d'Athenes ni Ies Noces de Cana, car a 
ces admirables chef:d'oeuvres, l'archeologie opposerail qu' ils sonf 
inexacfs ! L'architeclure, a qui l'on ose demander de se faire con= 
lemporaine aujourd hui de Saint Louis, demain de Louis XV, I' ar: 
chifecfure n' est plus presque parfoul a I' efranger qu' une expression 
archeologique, une adaplafion servile d' anachronismes i!logiques, quelle 
que soit l'epoque qui fournif le modele au pasfiche. A Munich, on 
imagine des Parfhenons utilitaires; a Londres, pour repondre aux 
besoins /oul modernes du club, vous renconlrez de vieilles connais:: 
sances, le palais Farnese, Ies Procurafies, la colonnade de la place 
de la Concorde, fouf cela copie jusqu' au surmoulage, pour plus de, 
servilite. L' ari ifa/jen ne sait plus que se repeler; el par/oul ainsi,. 
jusqu' en Amerique, pays jeune, ma1s aussi vieux en ari que la 
viei/le Europe. . 

Această limpede expunere arată cauzele decadentei con.temporane 
în artă, cauzele desorientării de azi şi asupra cui cade răspunderea 
acestei tiranice oprimări în ar!ă. 

Ce mult se potrivesc aceste juste observaţiuni şi pentru expli: 
carea mersului greoi, mereu în declin al arhitecturii ro1nâneşfi din ul.,, 
timele timpuri ! Moştenind un material bogat, dar unilateral şi în acelaş
timp extrem de stilizat ; dar şi suferind de un mare gol de producţie 
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natională, i1nediat după îniloritoarea epocă brâncovenească, - arhitec.:
tura românească s'a găsit, într'un moment dat, în aşa situatie, încât 
totul cădea în sarcina invenfiunii contemporanilor. Ce prilej fericit de 
creatiuni arhitectonice într' o epocă atât de eroică în alte manifestări 
nafionale ! 

Dar s 'a ridicat arheologia cu activitatea ei impunătoare şi a oprit 
din leagăn zborul liber al inspiratei în arhitectură. Recitiţi numai ad.: · -
1nirabila disertaţie a lui Odobescu pentru Ateneul român ! Ne minu -
năm cum autorul vede, explică şi doreşte ca elementele din compo.: 
zitia clădirii să fie aservite exemplelor disparate pe care le culege din 
operele antichităfii, atât de felurite prin nuanfa, caracterul şi destinaţia 
lor. Extragen1 din acele multe exemple ciudata concepfie a acoperişului 
Ateneului, realmente executat dintr' o împreunare statică de ferme şi 
învelito-are metalică, dar reprezentând prin forma sa n1onoliiul cu 
urechile de ridicare care este acoperişul de pe n1ormântul lui Teodoric 
cel Mare dela Ravena. 

Metoda aleasă de artiştii noştrii pentru „reînvierea artei străbune" 
n'a fost, precun1 se vede şi din ace.astă expresie, decât utilizarea insi.: 
•nuantă a exemplelor arheologice. Şi răul a fost cu atât mai mare, cu 
cât n1odelele, neputând fi găsite decât în vechi programe religioase şi, 
excepţional, în câteva exemple de arhitectură civilă - au trebuit să 
fie folosite, în elementele lor, într' o învălmăşeală de nedescris şi dea.a
dreptul îngrozitoare, pentru necesităţile unor programe contemporane, 
mutilate în vederea adaptării lor la ele1nentele vechi, mutilate şi acestea 
la rândul lor în acelaş scop de potriveală. Ce .a eşit din toate acestea 
pentru formarea gustului public, se poate vedea din comenzile zilnice 
hnpuse arhitecţilor şi din felul de apreciere al unor critici de artă. 

De la căsuţa modestă, cu inevitabila culă aşezată deasupra unui 
gol de vitrină cerut de necesităţile prezente, căsuţă transformată, prin 
ele1nentele religioase din comµQziţia sa, într'o adevărată bisericută şi 
până la acea greoae constructie a Şcoalei de Arhitectură din Bucu.:
reşti, - muzeu de elemente disparate luate din publicaţiunile Comi.: 
siei Monumentelor Istorice ; dela uşile de sufragerie~ înflorate după 
modelul uşilor împărăteştj de altar, până la burlanul de ploaie acoperit 
de arabescuri presate în suprafaţa tablei, - toate .s'au întocmit de 
mâna foarte abilă, dar necondusă de conştiinţa creatoare a arhitectului 
şi anume după fotografia vreunui album sau al unui text de istoria 
artei româneşti. 

Iată, spre exemplu, n1odesta căsuţă a unui şi mai modest cetă= 
tean, înzorzonată pe cei câţiva metri pătrati de faţadă, cu cea mai 
revoltătoare îngrămădire de streşini, profile şi goluri de toate formele 
şi cu diferite decoraţiuni, care amintesc rnotivele de la Trei Erarhi, 
Curtea de Argeş şi de pe lespezile n1ortuare brâncoveneşti ; ba încă 
şi cu complicate combinafii personale de artă primitivă romanică sau 
seldjuco.,,.otomană. 

,,Flori, ghirlande şi rezace de ghips risipite peste tot, dela fe.:
melie până'n vârf, de la uşa de intrare până la acoperişuri, ale căror 
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uluce sunt înflorite : desfrâu de ornan1entaţie, care nu e întru nin1ic mai 
prejos de stilul celui de al doilea Iinperiu al nostru", - scria de 
curând criticul lui „Le Ten1ps ", d.::-1 Iules Bertaut, despre arhitectura 
nouă ron1ânească. Arhitectură de n1uzeu, desigur, dar nu arhitectură 
de artă pură izvorîtă dintr'un spirit creator de artă rotnânească con.=
ten1porahă. 

Ne lipsesc artiştii n1ari? Nu. Arhitectura conten1porană romi=
nească a avut fericirea să cunoască şi personalitatea geniului creator. 
}\.cesta a fost arhitectul Ion Mincu. Datorită geniului său avln1 astăzi 
o oază răcoritoare şi înflorită în pustiul artei no.astre arheologizate. 
Arta sa se caracterizează nu nun1ai prin traducerea elementului istoric 
la forn1a strict necesară a construcfiei n1orierne, dar n1~i cu sean1ă 
printr'o admirabilă luminare a crea/ii/or de către principii riguros 
cunoscute. De aci au rezultat acele opere co111plete şi desăvârşite, 
cavourile lui Mincu. Din nefericire, prin n1:iartea pre,natură a autorului, 
n1etodele sale n 'au putut exercita o influenţă destul de sin1Jită asupra 
unnaşilor. 

Mincu a fost un biJn cunoscător al tirnpurilor trecute şi al con.=
difiunilor de viaţă din tirnpul său ; el ştia cesea ce s' a transn1is viabil 
din trecut în societatea prezentă. De aceea lua din trecut nun1ai ceia 
ce trăeşte şi astăzi. 

In1presia ce ne lasă operele lui Mincu este in1presia clasică de 
necesar, de adevăr constructiv. De aceed operele sale rămân de sine 
stătătoare ca şi legile firii. 

Situaţia arhitecturii ron1âneşti se aseamănă nu cu a celei franceze, 
caracterizate printr' o continuitate în dezvoltarea ei, ci cu a celei ger.=
rt1ane, care a cunoscut arta de import. De aceea generaţia nouă de 
arhitecţi trebuia să se îndru111eze prin gu_st, prin înţelegerea vieţii noui, 
printr'o independentă raţională şi prin lipsă de prejudecăţi spre creaţie, 
tar nu spre con1pilaţie anacronică_. 

ln acest sens rolul unei şcoale de arhitectură ar fi fost, desigur, 
nu în a scoate artişti de diplon1ă, sau a in1pune curente, care fireşte, 
iau naştere în afară de şcoală, în atelierele talentelor zilei, ci în a 
orienta tinerele generaţii spre înţelegerea realităfilor actuale încadrate în 
principiile artei. Din nefericire, metodele întrebuinţate în învăf ăn1ântul 
şcoalei noastre de Arhitectură au fost din cele proscrise de Guadet, 
1netodele învăţământului prin in1agini trecute. Nu ştim dacă această 
eroare, care stă la baza şcoaJei noastre, se poate atribui celor ce nu 
s' au pătruns ten1einic de prelegerile lui Guadet în tin1pul instruirii lor 
la Paris, sau diletanţilor cari au avut un rol precun1pănitor în orga-" 
nizarea acestei şcoale. Creden1 că şi unora şi altora ! 

Prin desenarea repetată a 1nodelelor de adă veche, cât şi ' prin 
studiul abrutizant al n1anualului de clasicisn1 al lui Vignole, s' a avut 
pretentia a se forn1a şcolari=artişti cari, I a terminarea şcoalei, în locul 
creatiunii proprii, duc cu ei un bagaj de docun1ente representative. 

Este foarte adevărat că şi şcoala de la Paris a cunoscut, până 
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la venirea lui Guadet, metoda car~ împiedică promovarea firească a 
arhitecturii, - deoarece scrie Guadet : 

„Mais j'ai foujours ele cboque de v-0ir metlre ces ordres 
anliques au poini de deparf des eludes, Jorsque J' eleve esJ encore 
incapable de Ies comprendre,, el t;;ela s1frJQ,tJf p<Jr des aufeurs qu, 
n'y cherchaieni ei n'y frouvaienf qu'une forme: une forme, c'esf=-a 
dire une expre.ssio1.1, el non une concep/ion. Je ne puis y voir le 
pivot unique de l'arcbileclure ni la premiere etape de vos efudes", 
Apoi adaogă mai deparh:: ,,Pendanf plus de deux siecles, fes 
eiudes d'archiiedure ont ele soumises â ce despofisme1 Vifruve, 
ecrivain a cou_p silr m.ediocre, archilecte probahlement mediocre, si 
fani est qu 'il fi.îl architecf, avaif laisse utJ livre tres discufable, 
i·e.cueil plus on moins approximati! des regles de I' arc:bitecfute rgrecque ; 
tres eloigni des erigine,s de cei art, il fui aux creafeurs de l'arcbite<Jiure 
ce que hu:ent Ies rhefeurs aux grands oraf<;urs, Ies sophistes aux 
grahds pl1ilosophes. 

II subsisle une cvrieuse delibera/ion de !'Academie royale d!arcb~ 
fecfure a peine cteee, qui proclame la "mâgisfrature de Vilruve', ef 
en fail une sorfe de pere de l' Eglise atlisfique. Des lors, ses tbeorks 
df!vinrent quasi ro;,·aJes, el le lriompf:Je du module- ful presque un 
ar/iele de foi, Ef, malg-re I' independance incoercible des veritables 
artisfes de fous le lemps, malgre. la renaissance momenlanee ei si 
briliante des Gabriel et.de lf;urs emuies, le cbiffre alourdif de plus 
en pluş sa tyrannie jusque dans des temps fres recenfs. Aujourd'hui 
encore. que de genos croient que /'arcbilecfure est un art cbiffre, un 
bareme de. lormul'es rigides el mafhemafiq/Jes ! 

Tot astfel şi la noi în proectele de scoală se întrebuî:nţează ace= 
eaşi metodă a tmaginelor, şi la cele de ,.st.ii românesc", aces,tea oferite 
şi cu solemnîtaJea unui pompos sentimentalism nafional, care metodă 
ne,:a dus la arhitectura românească ar:Juală. Se co.piază elementele de 
artă v1.:d1e românească, dar şi eleni.entele imprecise din momentul de 
fafă. Am atizit un profesor, canducător de atelier, ex:clamând odată 
Îlt faţă acestor pr.oecte: ,,In arhitectura ron1ânească poţi aşeza tot ce 
vreiJ\ totul merge l" Lipsa de n1eiodă analitică în acest nejustificat fel 
de învătământ al architecturii şi al stilului românesc în şcoală a dus 
la rezultatul descris mai sus. De sigur şi p'e timp.ii profesorului I. 
Mincu s'au admis1 însă nu în mod obligaforiu, proecfe de arhitectură 
Îl1 stil rornânesc în atelierul său din şcoală ; aceasta în momentul când 
această arfă' şe dibuia 1n afară, adică în atelierele maeştrilor ; dar Mincu 
a folosit metoda analiiică în predarea acestei lafure de stil în proecfe, 
contribuind cu n1ultip1ele sale cu!'loştinfe, la studiul principiilor aplkafe 
la atfa arhitecturii generale. De altă parte şi progtamele sale cle arhi..
tectură, admis~ să fl~ tratate 1n stil românesc, au fost alese cu multă 
socoteală şi curnpătare, aşa încât, pe lângă un studiu c~f mai eompl~t, 
elevul prindea şi acel i!'lteres pentru aplicaţiunea elementelor naţionale 
de arhitectură, care esfe unul din scopurile şcoalei. Adevărul deplin 
este însă că Mincu a făcut abstracfie întotdea1:1na de stilul în car~ 
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lucra elevul şi, pentru a nu îngreuna învătăn1ântrsil propriu arhitecturii, nu 
da voe să se înfrebuinteze de elev stilul ron1ânesc oriunde şi cu orice 
preţ. 

Se pornene.şte de interes na~onal î11 artă? Âcest inter~s în.să 
se realizează· tocn1ai prin concep/la artistică, detenuinatâ de situtirea. şi 
cultura generală natională, adecă prin creaţie, iar nu prin copiere servilă; 
deci prin metoda realiiă/ilor constructive, nu prin metoda imagine} 
copiate. Propabil că obiectiunea „inten~sului nati.onal" s' a pus şi aiurea; 
dar iată şi aci răspunsul lui Guadef: 

,,AuÎourclbui nous savons ef nous proclamons que J' art a droit 
a la liberte, que seule la liberte peut lui assurer la vie el la fecondife, 
disons mieux1 le salut I Si tinsisfe sur ces consider:ations, ce n'esf 
cerles pas pour faire table rase· de Jouf ce qui nous a precedes ,· au 
conlraire, nolre art, comme nolre langue, comme Jouie nofre civllisation, 
est ~f doi/ etre un berifier, riche du pafrimoine ae,cumuli pendanf des 
siecles, Mais je /Jais Ies proscripfions arlisfiques comme foufes Ies 
proscriptions, l'exclusivisme artls1ique comme fQus Ies exclusivismeş. 

VoHă la mefbode logique: Commeucer l'enseignement par les 
ordres, c'est l'enseignement de l'image; commencer par le mur„ 
c' est l' e11seignetnent de la realite". 

Pe acest postulat al n1arelui Guadet se sprijină şi arhitectura 
nouă, care cucereşte tot 1nai nnlit atelierele ..şi se hnpune în societatea 
obosită de prejudecăti. Curentul arfei nouă însă nu es·t~ exclusiv de 
origină gennană. Se întelege interesul pe care îl au unii din arhitectii 
noului curent gerrnan de a se expriiua tare: Principiile vechi nu mai 
convin ; atu creat prit)Cipii nouă şL necunoscute, neforn1ulate pân-ă la noi. 

Recunoaşte1n că pri11cipiile i1u pot fl o servitute, dar suht o 
lunrinare, o sevă de viafă sau sursum corda âl artiştilor ~ totuşi nbnic 
din logica constructiei rnoderne nu iese atară din lutnina principiil_or 
eterne evidentiate de Guadet. Dacă an1 luă ca exe1nplu cel 1nai răs" 
pândit elernent de arhitectură: cornişa, - acest element al apărărei 
zidurilor, - atunci cornişa n1odernă, sin1pla bandă sau sprinceană, 
cu sau fără lăcrăn1ar, constn.iifâ din· rnaterial rezistent supraaplicaf. 
zidului, este aceeaşi pe care ne"'a dat=-o Guadet în rationa1nentul con" 
ceptki de cornişe clasică n1u!tiprofilată. 

Prit1 urinare, nu poate fi vorba de nic:l o schin1bare a principiilor 
în arta arhitecturii. In,presiuni nouă arhitecturale da, ba chiar .şi inuite 
CKagerări, care nu pot fi luate în serios, cuiu ar fi spre ex. fonna 
de flacără a bis:ericei de la Dornach. Căci spune Guadet : 

„La science a ses axiomes; /'ari a ses principes. Les uns 
comme le$ autres soni la base des efudes. L'aJ"Cl1ifecture esf de tous 
fes arJS celui d~nt Ies principes sont Ies plus rigoureux; mais comme 
leS a.xio1neS, les principes ne se demonlrent pas, sinon par l' eternelle 
Supenorile des oeuvres qui Ies (\fli le plus Eidelemenf respecfes" . 

• ~cesta este răspunsul la pret€ntiile acelor arh~tecti ai noului 
curent, <:ari afinnă că nu lucrează în baza principiilor stabilite din cele 
1nai vechi H1npuri. 

• 
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Realizarea principiului îh opera de arfă diferă ·de la un timp la 
.a1tul, de la un popor la a1ful, de la o regiune la alta, de }a o czon"" 
cepţie la alfa, dând toată diversitatea stilurilor, realizarea specifică a 
arfei; a frumosului dat de un artist, aşa cum îl explică Guadet: 

„Le beau, a dit Platon dans une rnagnilique definilion, le beau 
-est la splende.ur du vFai. L'arl est le moyen donne a J'homm.e de 
produire le b·eau i J':1rt est donc la pou-rsqife du beau dans le vrai 
el pat le vta1'. Dans l?s arls d'imiiafion, le vrai c'esl la nafure; dans 
ks aris de crealion, dans l'archilectµre notammenf, le vrai se defi.nil 
moins lacileme,nf: pour moi cependanf je le Jraduirai d'un moi: la 
conscience. Si pour le peinlte et le sculpteur le vrai est dans le 
mo.nde exterieur, pour n0us il reside en nous-='tneme"-

lată cee,/lce frebue să stea la terne\ia culturii viitorului arhitect: 
conştiiata că, dînfre toate categoriile de artişti, arhitectul poartă pentru 
opera sa răspunderea cea mcti mare .; că logică lui -ttebue să se.sprijine 
nu nuniai p~ experienta şi cunoşflntele cele mai \ltlnate şi solîde, dar 
şi pe un suflet cu dţsăvârşire cinstit. Cu o astfel de orientare în 
ît)vătământ nu ne;:,ar ,fi fost dat să vedem ,nici cule p.este vitrine, nici 
cerdaci..tri spânz1.:1rafe de streaşină, unde te întroduci prin julberea din 
pop.urile casei 1

) 1 nici tânăr arhitect care să recomande ) pentru o 
,1Casă la tară un hol!, în care să găseşJi ca obîectiv pr.Jncipa1 fie un 
falş şernineu, fie, în loc, o sobă viguroasă'1 • 

Se şpune deasemeni; Vom întroduce modernismu1 şi în arhitec= 
Jura noastră. Această afirmarej alături de unele studif recente şi de 
unele prqecte expuse la concursuri publice, dovedeşte persi-stentă în 
~roarea fundamentală de pănă acum. Introducere, import, înseamnă 
servilism în artă. Libertarea locală a conceptiei, aceasta este arta pură; 
ea se obtine prin aplicarea principiilor şi ;nfelegerea m.ediului nosfru; 
căci nu este suficient să iei un plan şi o fatadă a cutărei opere de 
pe tărmurlle Balticei şi să le potriveşti prin soluti·ile păcătoşite de pe 
malurile Dâmboviţei, pentru a realiza o operă potrivită Ţării şi gusfu,lui 
nostru. 

Arhitectura mode-rnă, - atât de trâmbiţată în înfernationalismul 
~atacterului ei, pe care i=l dă o simplitate deocamdată voită, sau, mai 
exact, lips;;1 de expresie arhitecturală, - va trebui să se· ·supună 
tomplexului ·de conditiuni ale rncdiuh,1i actual şi 1ocal şi să capet~, cu 
limpul, o expresie proprie, aşa cum o au se;e ex. arfa clasică, gotică etc. 

De altfel semne par a 'Se arăta. Daca luăm ca exemplu origin:alul 
proect de şcoală din Leningrad 8), datorit arhitectului ruş NikoljskyJ 
t.!nul din reprezentantii arfei moderne, vom constata într' adavăre modi= 
ficări eser.itiale de plan, datorite conditi unilor locale şi în special celor 
climatologice. Să ne închipuim o sală imensă, a cărei supratata e 
împărtită în clase, arnflteatre1 labo-ratoare şi culoare largi, luminate de 

1) ,,O lucrare necµnoscută de I. :t-rlincu" de Sp. C. Arhitectura Anul V. 1926 
2) ,,Un studiu de casă la Ţară" Rev. Câminul Anul I'I. No. 1 
3} Wasmuths Mo.oatshefte fi.ir Bat1kunst, Heft 4, April 1929. 
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sus în felul atelierelor de sculptură, adică cu tavanele înclinate ; printr' o 
succesiune de câteva vestibule şi străbătând prin mai multe uşi 1 se 
pătrunde în inferiorul marei săli; o mmimă suprafa/ă de zidărie vine
în wniacl cu exteriorul. Care este rafiunea acestei conceptii de plan? 
Uş·or de înfeles, dacă finem seamă· de frigul intens ce stăpâneşte în 
regiunea Leningradului. Este conslrucfia omului arcfic, a eschimosulai 
care~şi zideşte coliba din blocuri groase de ghiaţă, r~elăs.ând decât o, 
fereastră cu venfilafie deasupra> spre a fi cât mai ferit de gerwl intens. 

Ce deoaebire acum între această consirucfie de şcoali .polară şi 
aceea din Niederursel.,.Frankfurt a. M., a lui Franz Schuster1 alf reprer
zenfant al arfei moderne, consfrucfie al cărei pereţi se reduc aproape 
la o serie de stâlpi1 încadrând imense goluri, sau formând portice ce.,,.t.i 
dă impresia unei şcoale in aer: liber I Într'acesf fel se stabileşte criteriul 
de concepţie peste. tot unde metoda şcoaldor sănătoase de. arhitectură 
a avut de scop dezvoltarea conşfrlntei sau adev-ifrului în sullefuJ vHtorull:li 
arhife.ct. 

Şi <lacră principiile, care se află la haza exemplelor de · mai sus 
au fost aplicate tu atâta rigurosifafe de cei mai auforizafi reprezentanţi 
ai arhih;cturii moderne, ac~sfa dovedeşte ce aqevăr mare stă ·închis 
în unnăfoarele rânduri ale lui Guadef ; 

„D'un clima! a un aufre, l'archifeclure a des exigences loules 
differenies; el il est bien rea1arquable que Ies archiiecies qui, au 
XVI=e siecle, s'inspii:ereni si passionnemenlen France de l'arcbiieciure 
ilalienne, bien mieux, Ies archifecles iialiens lravai/lant en France, 
comme le Boccadoro, emprunierent a J' ]talie son gout, ses decorâ.lions. 
znais non sa composition. 

II est curieux de faire un rapprochemenl enb·e deux monumenls 
de lres grande valeur, presque conlemporains, la c-0ur du Louvre ef 
le palais de 1a Chancellerie a Rome. Cerles, la cour du Louvre esl 
bien inspiree de tari ilalien dans son eiude ei son decor. Mais 
voyez au LGuvte la proportion des b:1ies, en baufeur surloul, com,,. 
paree a celle de la Cbancellerie. A Paris, avec la farade de la 
C.hancellerie, on ne verrai! pas clair. A Rbme, avec la /ăţade de 
Za cour du Louvre on serai! aveugle Ycl on bruleraif4'. 

Car-e sunt acum observările ce le putem scoate din operele 
arhitectonice româneşti în lumina teoriilor lui Guadet? Arhitectura 
veche po.artă într' adevăP< un carao.ter de adaptare progresivă la condiţiile 
n1ediului geografie românesc. 

Priviti numai arhitectura moldovenească şi cea muntenească, în 
cele mai multe din elementele ei de compqzifie. Deşi acestea sunt 
tratate dup_ă o manieră deosebifă1 datorită diferitelor influente sfreine, 
totuşi ele se modifică după natura locului unde sunf aşezate. Peste 
tot se observă o logică adaptare la condifiile dimafologice, îndată ce 
elementele de compozifie frec din 1nâ.na artistului steîn la ounoş_<;:ătorul 
autohton. Intrebuintarea slonuh.Ji deschîs, după practica construcfiilor 
civile, la bisericile din Muntenia şi . într' o măsară foarte mică, la cele 
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moldoveneşJi, ca şi afâfea alfe exemple ne do:vedesc îndeajuns ade.:,· 
vărurile de mai .sus. 

Nicălri în vechea noastră arhitectură n\l se vede compilatia • 
goală, cu toată înfluenta RUiernică exetcifaft' de marile şcoli sfreine 
şi de fluxul meşteritor streinî ;· renttucă meşfetul, chiar sh:eih fiind, era .. 
silit a tine s~amă atâf de. gustu ş· deprinderile indigene, câf şi de. 
conditiutiile mediului local. 

Oricât de mici ar fi deosebirile de mediu de la 1,1n loc la a1fu1„ 
ele fofuşi se văd~, dacă nu în climă, lumină, 9,rientare,, cel ptţtin în 
perspectiva mijloacelor locale de construit. Safisfăcând.prefenfille arfeî 
corecte, în nid un caz nu se poi:1fe adopta acelaş tip de locuintă -
s. ex. la Şinaia ca la TekirghioL Totuşi, mulfe lucrări patronate de· 
Minisfere, precum sunt dădir11~ de şcoli consfruîte în ultimii ani, n' au 
Jinuf s.eamă de acest principiu. Idenfitafea J?rogramelo1: tiu poate fi 
motiv de desconsiderea lui. Un program ne dă nomendafura serviciilor, 
11e arată relatlil~ dintre ele, dar nu frebue să sugereze nici combinatla . 
lor, nioi proportia şi mai putin încă nu frebue sâ impună solutiunt 
Zice Guadet : 

„11 iomb-e sous le sens, gu'un programme de minister de la 
Marine, par exemple, s~ra le meme quel que soii le quartîer suppose„ 
el que cependant un ministere de la Marine sera Jo.ul a.ufre chose· 
s' il est conţu place de la Concorde, ou dans une rue quelconque. 
Le Paniheon seraif sans doufe fout auire s'il n'eiaii sur le sommel 
de la buffe Sainfe#Genevieve, on ne <;oncevraif pas une Cour de 
Compies avec l'archifecture de J'ancien palais d'Orsay, s'iJ y avaif 
eu la perspedive de la Seine el des Tuileries". De aliă parfe, dacă 
pentru conditJiuni locale diferife acelaş program prlmeşf'e solufluni 
diferite, esfe firesc ca -programul să J,?"rimească, pentru conditiuni 
asemănafoare, interpretări asemănătoare. În acesi caz nu ne putem 
mira îndeajuns de marea diversifafe de interpretare a programului s. 
ex. la stafia Carmen Sylva dela Mare, unde s:tau alături elemenie de· 
arhitectură aşa de disparate, cum ar fi acoperişul fuguiaf elvetian, terasa 
romană, sau acoperişul p1af. Câf de frumoase şi inferesanre sunt acele 
localifăti, care, fără să îmbrace aspectul monofon1ei, se prezihfă fotuşr 
cu o Jmpr~sionanfă unifafe de î~telegere a co.~sfructiHor şi ~~ffel ~e 
fac sa dishngem caracterul dom1t1anf al naturu sau al ocupaf1e1 locut-"' 
forilor. Principiu afâf de evident în arhitectura populară rusfleă, arhifec,., 
fură de care începem a ne ocupa ! 

Ce evo!utie putea să aibă arhitectura tioasfră naţională şi „stilul 
tomănesc'\ când principiile enuntafe mai sus nu şi ... au găsit formularea 
nici măcar înfr'un slab începui de învătămânf oficia1 ! Este curios de 
şfitrl cum, în locul acestor principii, s' a Iăsaf Hberfafe elev.ului să. dea 
im~orfantă exclusivă la ceea ce numim impresie picturală în archjfeo,
.tura. Dar această goană după impresia picfurală a dus la hotărârea 
bunului plac ; şi de ad, pentru căufar,ea pitorescului, nesfâr,şita variatie 
şi frământare a formelor arhifecfurale, care baf la ochi în proecfele 
caselor de locuii şi mai cu seamă în cele ale vifelor. Locul, 1'€giune.a> 
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.acestea pot fi sfidate oricum : prin turnuri ce se iau la întrecere cu 
brazii, prin masivităti de zidărie spre a se opune impresiei de munte, 
prinfr'o multicoloratie de fafade răsucite şi găurite în fel şi chip. Iată 
ce spune şi Guadet : 

„Mais on ne compose pas le pitforesque; 11 se compose a lui 
Jouf seul par J'oeuvre du plus grand des arlistes, le femps. Ce palais 
de justice, sept siecles y onf Jravaille ei mis leur empreinfe: qui 
dene .oserail se fiafler de faire cela a lui Jout seul ei en un jour? 
On compose - quand on est artiste de genie - la place de la 
Concorde; on ne compose ni la place Saini-=-Marc de Venise, ni la 
place de Signorie de Florence, ni celle de Sienne, ni le Capitole 
-de Rome". 

Orice mişcare de linie, orice variafie de formă în arhitectură 
frebue să fie detern1inată de· o necesilate : tech nică şi de program, 
n1orală şi de artă ; ea nu trebue să pornească de la ideea preconcepută 
a variaţiei. Zice tot Guadet: ,, Cherchez dans Joute l'anfiquife, vous 

• ne trouverez pas un edifice - pas un seul, entendez=-le bien -
don! l'inferieur ei J'exterieur ne soient pas la consequance reciproque, 
rigoureuse ei necessaire, l'un de J'autre. Lorsqu'une fois vous avez 
-Saisi la structure d!un edifice anlique, sa forme, son expression, sa 
.realisation evoquenf chez vous J'idee invincible du necessaire. Et 
en meme iemps, c' est generalemenl d' une grande beaufe: mais beaufe 
de par la composiJion, ei non beauie de par l'arHfice, voila l'arl 
parfait. Mais esf:ce le privilege de J'antiquife? Non". 

Această idee de necesar a liniilor, formelor şi expresiunilor 
'€sie tocmai ceea ce lipseşte arl1ilecfurii româneşli din zilele noasfre. 
S'a spus cu drept cuvânt de către un critic de arfă, că în tot ce s'a 
-construit în ultimele decenii va trebui să intervină, pe viitor, în multe 
părli o răzuire co111pletă, în alte părti o muncă de corectare a tuturor 
ac~stor lucrări, pentru a se creea o atmosferă estetică convenabilă în 
-0raşele noastre degradate. 

Curentul nou în arhite:ctură vine în mod fericit şi Ia ti111p să 
libereze arta românească de trufia unei originalităfi rău întelese, adu-= 
când în locul unui falş pitoresc, metoda construcţiei simple, riguroase 
şi exclusiv practice, pentrucă, abea după acest purgatoriu, prin care 
trebue să treacă vechea şcoală, să ne avântăn1 spre înălfimile artei 
superioare pe care o aşteaptă neamul nostru. 

Scoala superioară de )\rhitectură are aci un n1are rol de înde.,, 
plinit. Totuşi, această şcoală este încă departe de a răspunde chemării 
sale legitime. Cu toate dreptele critici aduse, cu toate reformele cerute 1) 

de persoane autorizate prin calitat~a unei depline competinte - totuşi, 
în c~ea ce priveşte funcţionarea ei - nu s' a ajuns nici măcar la o 
-c.xistenJă legiferată. 

Ii lipseşte acestei şcoale, în primul rând, concepfia nouă a artei 

1) ,.Reforma învăfământului arhif;ctural", de Sp. Ccgăneanu Ziarul Curentul 
N.:>. -t7.?-473-4c5-480 din 1929. • 
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noastre, cu111 şi posibi1itatea de a îrppădăşi tinerelor gen.er,ati1 întele:=
gerea justă a scopurilor arhitedu1ui. Numa:i prin metoda învăfământul1;1i: 
realităfilor se obţiAe concepfia teoretică a <sreatiei1 care ·ne va da arhi-=' 
redura românească d·e mârne. Pentru aplîcarea ei practică se maî cef' 
două lucruri : întâi, asigurarea prin 1egifer:are "a libertăfii de manifestare 
a arfistului român, prin apărarea 1ur de pseudo,,.artiştii ştreini, cari 
contribue în mare măsură la decadenta gustului unl:!1 public încă ne"''· 
form:al' printr' o cultură arfisfică . Se cere, prim urmare, de urgerifă o. 
lege de îngrădire a profesiunii de arthifect. 

În al doilea rând se mai cere o legiferât:e completă a edilităfii 
pub1ice. De- 1a aeeastă legiferare se aşteaptă paza în oraşe a aplicării 
rrincipiilor riguroase âe arhitectură; ea va tit1e locul criticei autorizate 
şi eficace de artă, care nouă ne lipseşte. Priviti cun1 Roma de curâricl. 
ne:-a dat un strălucit exerrtpl u de răspundere urbanistică, prin refuzul 
unui mare procct românesc de şcoală. 8 lege a construtfiilor va reno'\la 
oraşele, le va armoniza cu caracteristica mediului în care se dezvoltă 
şi le va scăpa de aspectul lraofic în care zac acum. 

:\ •• :-w. .•• r. :,••:ffl~··· 
- . "' 

• 

G. Brăteseu 
Arhitect. 

• • 
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MARINARUL 

Ceru I e cuprins de nouri, 
Zareâ toată s'a 'nnoptat; 
Ale vântului ecouri 
Gem în aeru 'ngheţat. 
Munţi de apă se ridică 

Farul până 'n vârf scăldând, -
Mal'incJrul fără frică 
A plecat spre larg cântând. 

Vasul pârâie pe creste 
Ori scoboară 'n guri de iad, 
Dar nin--1ic din toate-aceste 
Voia bună nu i-o scad. 
Căci aşa e legea sorţii 
Oe când lumea s'a iscat: 
Tot ne 'nghite gura morţii, 

Ori pe mări, ori pe uscat. 

Zarea de SP. luminează 

Pe-orizont de aur plin, 
Ruga 'n pieptul lui vibrează 
Pentru bunul cer senin. 
Şi atuncea iarăşi cântă 
Şi cum suie pe uscat, 
El sărută ţărna sfântă 
De pe care a plecat. 

' 

• 

Mihail I. Pricopie 

'· # 



SUB NORII NEGRI 

Sub norH negrl de pe cer 
De-o săptămână p loaia pică. 
PâmântuJ parc' ar fi de fler; 
E totul trist şi mut de frică. 

t>e ap.ă 'e văzdufîul plin. 

• 

Şl ce 'mpietrltă zarea este ! . , . 
Doar gându-mi spune cu glas Un 

/ t9 'ntregulul trecut poveste. 

-Şl~atâtea tomni, şi-atâţia anl 
11 retrăiesc în vechea casă, 
O vla-ţă plină de duşmani, 
Şi singură de tot, retrasă. 

1ml par atât de 'mbătrânit 
Şi mă cuprinde-alât regretul, 
Că lacrimi cad necontenit 
Ca ploaia toamnei pe -fncetul. 

Sub norH negri de pe cer 
~ârid p!oal a tq,amnel se 'nfir ipă, 

O, Do.amne-al meu, at~·ta-ţi cer: 
Dă -mi Sfântul So-are pentru-o clip·ă I • .• 

:i •• :-w. •• r. 
:,••:.=;••..: 

Mihail I. Pricopie 
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COMOARA 
- DE PE FRONT .-

Plouă ... plouă mereu. Zi şi noapte cad picurii cu nemiluita. 
De o săptămână cerul a'ncremenit ca an ceaun plumburiu de,::'asupra 
păn1ânfului. Peste tot stăpâneşte noroiul clisos ca un aluat. Numai: 
prin fundurile tranşeelor s' au adunat băltoace lungi. 

E o dimineafă de Octombrie. Un colt de cer albastru surâde 
peste Măgura Odobeştilor. Creasta ei dantelată apare limpede în 
marginile zării, dar răspândeşte fiori de'ngrijorare: tunurile duşmane 
de-=-acolo aveau poate să'nceapă iarăşi bombardamentul lor necru: 
fător. Dar după prânz alfi nori se ridicară, iar dealul se pierdu ·sub, 
desimea picăturilor de apă. 

Vântul zbuciumă atmosfera aceasta grea. El schimbă mersul. 
liniştit al ploii, pătrunde pe sub cojoace, se strecoară prin cele mai. 
prizărite crăpături şi loveşte cele mai tainice colturi. 

S' a 'noptat. Vântul e din ce în ce tot mai tare şi mai rece. In 
asemenea împrejurare, plutonierul, care în alte dăfi mai afipea în patul. 
lui de nuiele, acum nu mai poate să aibă odihnă. Cu umărul drept· 
înainte, cu spatele încovoiat, tulbură băltoacele şanţurilor şi cercetează 

bordee şi posturi. 
- ,,S'aude ceva, moş Anghele ?" 
lntrebatul nu se clinti din loc. Cu ochii pironiţi în întunericul'. 

umed, răspunse încet, ca şi când şi,::'ar fi şoptit ceva lui însuşi. 
- ,,Aş ! ... Aicea îs diparfi rău I •.• şi tuşi ca sub stăpânirea: 

unei răguşeli. 

- ,,Ai fuma o ţigară i . .. " 
Soldatul se văicări ·: 

- ,,Di două ceasuri rabd I . Nici nu mai văz în falai 
hil I " oe or .. _ .. 

Plutonierul îi întinse tabacherea şi-=-i luă locul în post. Omul se: 

• 
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ghemui în fundul şanfului, răsuci cu greutate tigara, apoi îşi afundă 
nasul într' o firidă şi o fumă. 

~ "Sâc:ti facâ Dumrredzău parfi di casâ di argînt, câ tari om 
bun mai ieşti l ... " 

Rămânând singur, începu să sară când pe=un picior, când 
' pe::altul, s'fredelind cu ochii mereu întunericul. Căci cu toată bătrâ_.., 

nefea lui, 'îşi păstrase văzul şi auzul tinerefei. 
Vântuţ bătea dinspre Păuneşti. El se lovea cu toată puterea 

oe spatele bătrânului osta,ş, isbea apoi malul şanfului şi se'ntorcea 
spre fund unde da peste bocaricii cu pielea umedă şi rară prin care 
întra cu uşurinţă. 

- wA.m sâ scriu acasâ pintru ciuoote . . . Cu a.celea ştiu câ 
n' oi mai avea nevoie ! ... '' 

Gâ,ndurile i se'nfcars~ră înapoi cu de{ ani. lşi vedea casa, din 
mijlocul unui sat aruncat la margina unei păduri dtn Botoşani ... 
z.lrea acoP,erişul fuguiai şi prispa -·înaltă ... deosebea'n cuprinsul ei 
pe tofi cei dragi . . . . 

-- ,,Heî ! ... o"ftă el i dac'aveatn eu bani atunci ... nw-mi pU= 
frezau mie ciolanele bătrâne pi hon! r ... 1' Şi to,afe împrejurările acelea 
i se limpeziră acum în minte. 

Mobilizat la o cole,ană, rănit greu la }oldul drept în retrager~ 
?2Cu aproape un an la spital. .Apoi, de' ndata ce puse piciorul în pă"" 
m8nt, },..-au fritnis la un centru de instrucţie. Acolo moşneagul cercă 
şă:şi caute dreptatea, Dar majoru! de la cancelarie îi tăie vorba. 

- ,,Dumneaf(l care eşti din teritoriul liber. . . să vii după 
iimiază I Om vedea · noi atunci t:iacă putem face ceva l" 

Iar când se duse, majorul era sirigur. El se sculă de la masa 
lui de scris, se propti în fata soldatului, şi fânfµindu=Şi privirile în 
ochii lui, îi şuieră printre dinfii strânşi:. 

~ ,,Mişti? ... Cinci sutare ! . . . Numai cinci sut.are şi tea-atn 
făcut scăpat ! . . . Altfel . . . Pastrama s' alege de tine pe front I ••• " 

- ,,Da n'am ... păcatele mele l ... N'am câ:s 0m sărac de 
tot şi cta o casă di copii ... " 

......- ,,Atunci.. . mişca=te la front ! . . . Eşti repartizat la regi= 
mentul 33 Infanterie ! . . . Ai înteles ? .. . " 

Cu picioarele grele soldatul plecă de acolo. O săptămâp'ă mai 
fle urmă. îşi găsea regimentul pe front, în fata Panc;iului. 

Vremea trecu I'epede cu aeeste gânduri. Schimbaşul sosi, iar 
Anghel Dinu se'ntoarse la bordei. El se minună âe put;r-ea gândului 
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omenesc, care'n mijlocul celei mai mari suferinfi îti duce nuntea către 
suferinţele trecute, plăcute nouă pentru că sunt definitiv înfrânte. 

- ,,Doan1ne l . . . Doamne ! . . . Mare.:i puterea ta ! . . . îşi ter.: 
n1ină el gândurile, şi merse să se culce pe pă1nântul umed al unui 
bordeiu. 

Dimineafa începu să tuşească. Dar nu luă în seamă. Către 
prânz luă'n primire acelaş post. Văzduhul se lun1inase, dar vântul 
îşi însutise furia. Infăşurat în cojocul care.=-i ajungea până la călcâie, 

mângâia cu privirea mereu acelaş petic de păn1ânt; pe'ntinsul lui 
cunoştea toti pon1ii, toate vitele şi toate buruienele n1ai răsărite. 

Vântul trecea pieziş peste cele două şanţuri, iar iarba se'nvă: 

lurea veşnic în aceiaşi parte. Tăiosul \uierat al tulpinelor băţoase 
s'amesteca laolaltă cu cel al miilor de gloanţe care brăzdau aerul în 
toate felurile, cu pocnetele ca- de enorn1e gean1t1ri sparte ale minelor 
şi cu multe alte numeroase sgon1ote cum numai într'un iad se n1ai 
pot închipui. • 

Dar iată, pe'ntinsul învălurit al buruienilor, se'ntâmplă un lucru 
ciudat: unele vârfuri se plecau altfel de cât era rostul lor. De bună: 
sea1nă că cineva se târa pe brânci. Pândarul puse mâna pe arn1a 
totdeauna întinsă pe malul ·şanfului şi urmări cu încordare drumul pe 
care.:l făcea nevăzutul duşman. Se' ndrepta spre rădăcina unui nuc 
bătrân. 

-- ,, Vrei tu sâ fi chiieşti bini . . . dar lasă ! . .. Te.:oi chiti ieu 
şâ mai bini ! . . . 

Ochi înqelung şi trase. Şi' n tin1p ce împuşcătura se pierdu în 
haosul celorlate, sub umbra nucului ierburile se n1işcară violent sub 
rostogolirea unui trup greu. Apoi ele.:şi reluară ritmica lor mişcare. 

- ,,Atât i.=-o trebuit ! . .. " îşi şopti pândarul. Dar i1nediat se 
născu un gând chinuitor : 

- ,,Să nu fi fost unul dintre.:ai noştri? ... 
Gândul acesta nu voia să=i iasă din minte. Când pe la două 

veni schimbaşul, el merse p,e la cele trei posturi apropiate. 
- ,,Măi fraţâlor l Iote ci s'o'ntâ1nplaJ l A cu mă duc sâ văd 

cini o putut fi ? Băgaţi di samâ sâ nu trageţi în mini ! ... ". 
Trecu pe sub refele şi cu atenţie se târâ spre nuc. Când fu 

pe.:aproape, văzu pe cineva întins cu fata în sus, cu o 1nână lipită 
la piept, cu cealaUă larg în lăluri şi cu genunchii aduşi la gură. 

Aşteptă câteva clipe, dar pentru că nu făcea nici un fel de 1nişcare, 
se apropie. E ra un gern1an cu trupul învăluit în haine de piele neagră. 
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O neaşteptaiă bucurie îl lulger.ă pe bătrân. 
,_.J ,,,Ia aşa haini îmi trehuia mie! ... Şâ ci mai ciubote! Mai 

sfraşlîici di cât ali meli r ... ''. Şi cu multă caznă îl desbrăcă p~ 
neamf. Apoi, cu pachetul la subfiQară, se'ntoarse înapoi. 

Sergentul Onică îl aştepta. 
~ ,,Ce .... aduci acolo, mo,,ş Dinule I ... ". 
Faţa lui Anghel Dinu radia de fericire. 
- ,,He hei! ... Domnule Sergent l ... Asta:i o comoară! ... " 

Şi:i desfăcu mototolu. 
Plutonul tot se agună în jurul lui. 
- ,,Măi tată Anghele, âă.:mi.::'le miel . . . Îţi dau doi poli pe 

1 , " e e . .... 
- ,,A.ş, Domnule Sergent! ... Aşa lucru bun ari sâ poarti 

copii di copiii mei ! ... ". 
- ,,1ti mai dau şi mantaua m,ea 

vi H • t v • d v cea noua . . . . a1 . . . . reaca ş1 oua 
zece cubice de zahar pe de:asupra ! ... 

cea rusec:tscă . . . ştii f u . . . 
pachete de n1ahorc~ l . . . Şi 

Dar în mintea lui mo,ş Anghel Dinu, g,hemotocul cel negru 
căpăta o valoare nemăsurată. 

- ,,Şâ viafa s'o mai pui dutnneafa, Domnule Sergent, şâ tot 
1• d I ,, nu 1 au . . . . . 

Merse la bordeiu, lşi puse comoara sub cap şi cercă s·'adoarmă. 

Dar nu pufu. Urechil.e:i vâjâiau, ca.pul îi era cuprins de:o amefeală 
puternică şi tot corpul îl durea ca o rană. Şi fusa haină.:} chinuia 
mai des $i mai tare. 

- ,,Să ştii, domnule sergent Onica, azi, mâine .. , te'mbrac 
cu haine şi cisme nem(eşti I ... " glumi sanitarul Florea. 

Anghel sări'nfuriat. 
- ,,Ticălos1;1lel ... Da ci crezi tu c'am sâ mor? ... Eu?" 

Şi ca să le dovedească tuturor că este sănătos, luă rnult râvnitele 
haine .şi plecă pe:afară. Dar aerul rece şi umed îf făcu şi mai rău. 
Tremurând din toate încheieturile şi dănf ănind di'n dîrtf1, se· nfoarse 
'*i se lungi lâniă sobă . Şi' nGepu să geamă. Durerea îl în'l.linsese. 

- ,,Frate Dinule, văd că..-fi este rău qe f0t I . . . Fii cun1infe şi 
hai la doctor ! . . . ". 

Bolnavul cetcă să se ridice. 
- ,, Câine d-e sani far I . . . Vrei să mă j ăcmăn eşfi ? ... ". 
Cun1 ori ce silinfă de a.::'i veni în ajutor era fără folos şi cu,n 

din clipă îh clipă îi era tot mai rău, raportară nurnaidecât comandantului. 
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,1 Trebue să te duci, îi spuse plutonierul; uite ce rău îfi este!". 
- _,,Mă duc, Domnule Plononer, mă duc l ... Cum să nu! . .. 

Da' fâi mqta hainili istea câ ... " şi se uită cu înţeles spre sanitarul 
Florea ; ,, tari mă tem câ n1 '0r prăda tâlharii ! ... ". 

Sanitarii îl întinseră pe,,o targă şi scoborâră cu el la postul de 
ajutor. Aici un dentist ovrei făcea pe doctorul. El îi cercetă hainele 
pline de noroi. 

- ,,Ai durmit ca un oi la nurci . . . şi vii acu la chilipâr"' 
jalâ?. . . Sâ daţi un ·dublâ porţiii di chininâ . • . şi muini . . . la 
front ! .. . ". 

Dar în noaptea aceia aiură. Dimineafa nici nu se mai putea 
întoarce. Când a doua zi veni con1andantul să..-1 vadă, de..-abea mai 
putu vorbi; 

-- ,, A.i vinit . . . tari bine ai făcut ! . . . Eu mă duc . . . măăă 
duuuuc ! ... O racilă di om ..• Da' hainili celea să li trimiţi n1ata la 
Botoşăni la copii ... la copii di om sărac . . . Sâ pomineascâ şâ iei 
atât di la tata lor". 

I 

Lacrimi multe udară obrajii lui galbeni. 
Pe seară intră în agonie, iar noaptea închidea ochii pentru a 

intra în odihna celei mai sănătoase linişti. 

lncă o moviliţă de pământ răsări'n umbra bătrânului codru. La 
căpătâiul ei sanitarul Florea a sădit o cruce pe care o cioplise, gân.,. 
di.tor şi trist, cu baioneta dintr' o cracă de mesteacăn. Pe braţul e1 
grosolan scrisese două !litere mari şi dedesuptul lor un număr de 
regim·ent. 

Mihail I. Pricopie 

.. 
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Tutunul Paşei 

Viaf a trece din ce în ce tot mai repede. Nimeni, către sf ârşilul 
existentei sale, nu mai recunoaşte pe aceia din vremea copilăriei. 

Toate îi apar streine. 
Totul se schimbă, se'nceţoşează şi capătă înfăţişări stranii. 1n 

veci neschimbat, ca un semn de §tatornicie dumnezeească, rămâne 

doar natura. 
In acest vârtej, on1ul nu este totdeauna fiinfa cea mai înfe: 

leaptă. Cu cât inima bate mai repede şi sângele curge mai cald, cu 
atât el se chinuie să'ndese în strân1toarea ei cercări mai numeroase 
-Şi n1ai mari şi, urmarea naturală a acestei strădanii este că ten1elia 

viefei se surpă prea de timpuriu. 
ln vremurile vechi însă, lucrurile nu se pefreceau tot astfel. 

Viata 6a1nenilor urma ritmul domol al naturii. Nimeni nu ajungea 
strein în vremea lui. Fiecare se silea să trăiască mult, nu să pe: 

treacă n1ulte. 
Dintre aceştia din urmă era şi Reiz:Paşa. Scurt, gros, cu faţa 

înflorită de o barbă albă, zădarnic se'ncerca să puie multă asprime 
în privire. Zâmbetul gurii lui dezminţea sprincenele încruntate. In 
tinereţe comandase războaie n,ulte şi glorioase ; mai pe urmă, când 
vârsta bărbătiei îl sili către o viată mai aşezată, sultanul îi încredinţă 

funcţiunile cele mai grele şi mai de încredere. Această înaltă favoare 
însă, i.:.oa trezit numai invidii, mai ales ~1n partea acelor tineri cari 
umblau prin tările ghiaurilor şi se'ntorceau de:acolo cu gânduri foarte 
ciudate pentru bătrânul paşă. De,..aceia nu pierdea nici odată prilejul 
de a:i înţepa. 

Odată, la un sfat al înaltilor demnitari ai în1părăfiei, veni vorba 
şi despre viata care se făcea din an în an tot n1ai scumpă. Reiz.,,. 
Paşa aruncă priviri fulgerătoare către ceata celor tineri. 

- Numai voi suntefi de vină ! . . . De când afi început să 
vă' ndesafi la şcolile creştinilor, toate merg rău ! V' aţi deprins să mân.:: 
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caf i din tinichele şi=acum vă miroase aran1a părinf ilor voştri ! Dacă 
vă trebuie ac, îl aduceţi de..-acolo ! Creşte i1nportul, şi odată cu el 
şi sărăcia ! 

- N' ai dreptate Paşă ! E un progres al vremurilor şi acesta ! 
Lumea se'nmulţeşte, hrana e tot mal rară şi, ca atare, n1ult mai scun1pă ! 
E o lege neîndurătoare ! · 

- Toată vina e pe voi! De ce v'aţi deprins riumai cu lu..
crurile streinului şi nu şi cu meşteşugurile lui ? . . . Voi nu vedeţi? ... 
Ei aduc fleacuri şi iau în schi1nb aurul nostru ! 

- Lasă, Paşă ( îl întrerupse unul ; dumneata eşti un 0111 cu 
idei învechite ! . . . Nu vrei să te potriveşti cu progresul Nren1urilor 
noastre l ... 

Reiz=Paşa nu se supără. 'El făcu pe grăbitul. 
- Să veniţi Vineri la prânz la mine ! Vom continua atunci 

discuţia! şi bătrânul le'ntinse mâna surâzând şiret. 

Toţi primiră. Era Joi dimineaţa. Ajuns acasă, Reiz=Paşa chemă 
un fecior. 

- Uite o liră ! îi spuse el ; să te duci la Buiukdere şi 
s' alegi o oca de foi de tutun din cel n1ai prost . . . mai prost decât 
cel dln care fac ei leşie pentru oile râioase ! Ai înţeles ? ... 

- Infeles Paşă ! . . . Cocean ... 
- Ei da ! ... Aproape cocean ! .... 
In dimineaţa următoare, acelaş :Fecior primi sfatul Paşalei : 
- Ai să=mi tai foile subfiiiri . . . subţiri de tot ! Să fie mătase 

de Brusa, nu altceva l Apoi umpli cele două tipsii de aur şi le păs.=
trezi bine l Dar cotoarele şi maşina de tăfat rămân pe tava asta pe 
care tai ! Dacă bat eu din palme odată, aduci o tipsie, dacă bat a 
a doua oară, aduci pe cealaltă, iar la a treia bătaie vei aduce tava 
cu toţi cocenii ce vor fi rămas l . . . lnţeles ? ... 

- Inteles Paşa I 
Către prânz mosafirii începură să vină. Palatul de pe marginea 

mării era plin de trăsuri şi de zgomote. Paşaua tăiase în cinstea zilei 
aceleia cei mai graşi berbeci ai lui. Mirosul de său prăjit plutea peste 
toate încăperile palatului. De aceia poate umblau slujitorii cu nările 
larg deschise şi' nghifeau în sec. 

După masă toată lumea trecu în sala de fumat. Aici, fel şi 
fel de ţigarete, lulele, narghilele, toate felurile de ţigări şi tutunuri se 
răsfăţau pe măsuţele joase încrustate cu ciudate flori de sidef. Pri.=
virile dornice nici nu mai ştiau încotro să se îndrepte. Cele mai nu-= 
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meroase mân;goliră însă cutiut,ele de lemn cu trabucuri scump.e. 
l~oate privir.:e se fântuiau către Reiz:Paşa, care nu înţelegea să pună 
mâna pe vt'o ~gară şi să d~a aslfel semnalul fumatului general. In 
cele da urmă, unul mai nerăbdător muşcă din coiful unui trabuc şi 

se'r.âîtişă bătrânului. 
- Reiz:Paşa îmi dă voie? ... 
Acesta sări în sus. 
- Poffifi, Domnilor! Luati fot ce vă doreşt~ inima! Apoi 

•se uită cercetător prin cameră. Mie însă o $ă.:mi permifefi să fumez 
altfel de tutun ! Şi bătu oda1ă din palme ! 

Tofi ridifară privirile. Altfel cle .tutun ? . . . Da~ trebuia sa fie 
ceva mai bun de cât fot ce vedeau ei acolo. De..-aceia fofi dosiră 
lrabucurile în palme şi aşteptară până ce se ivi feciorul cu tipsia de 
aur. Atunci foti se' ngrămădiră în jurul paşalei. 

- Să h1;1 vă'mpingă ghiaurul de diavol să v'atingefi de:un 
firişor c.ă. . . fac bocluc ! $i Reiz desfăcu tipsia tacticos. Firişoare 
subfiri şi negre ca păcura ieşiră la iveală, Nas.urile. tuturora se. gră: 
mădiia de:-asupra. 

- E tutun negru de C,hina ! Cu ajutorul Rrietenului meu, 
Şahul Persiei, ani căpătat o oca clela curfea _împ~ratului Chinei. Dar 

V .... 1 D V 1· d fi d 1 ce ma costa . . .. . oua ire e aur 1ece ram .... 

Toate trab\lcurile fură aruncate la lQc şi tofi fumătorU se repe: 
ziră la foife. 

P . V I N · d V r· · 1 , - aşa . . . . uma1 oua 1nce e ..•. 
- Reiz:Pa.şa ! Fă.:mi şi tnie măcar atâta hatâr! 
- Să nu mă laşi Paşă!. . . Măcar o figăruşă de pqftă ! .. 
Bătrânul făcea gălăgie, dar strecura la fofi cu desful belşug. 

Un fun1 Yânăf şi iute umplu sala. Unii tuşiau, altora li se tăia res_.. 
pirafia, şi 1uhirora le lăcrămau ochii. 

- Ce ddiciu t, . . . Şi ce parfum ! ... 
- Dar ce tărie ! 
- Dacă Alah fumează, apoi ft:1funul negru de China e pe 

I 
placul lui t 

Gazda .se simti măgulit peste măsură. El mai bătu a doua 0ară 
din palme. Şi servitorul aduse şi cealalfâ tipsie, care fu gata .şi e,a 
numai decât. 

- Paşă l Nu s'ar putea să.:emi faci şi mie rost? ... Ce'n_. 
seamna o mie de lîre, când e vorba să ai o oca de tutun divin ! ... 

www.ziuaconstanta.ro 
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- Şi mie Paşă ! Simt că d~..-acum 1~u mai pot c11ma de cât 
tutun negru de China l •.. 

- Cum să nu I • • • Dar mai îhtăi să vă mai ar~ ceva t 
Şi bălti pen1ru a treia oară din palme. 

Âcelaş servitor aduse pe:<o tavă de.a-arginf un. cutit de tăi.\1t fli.un 
şi un maldăr zdravăn de coceni. 

..... Iată ce.a-aţi fumat, Domn~orilor ! A fost d~stul să vă spun 
povestea cu Şahul Persiei şi împăratul Chinei şi să pun cocenii 
într'o tipsie de aur, pentn,1 ca să vă ltară cel mai delicios tutun! 
D'apoi n'a'Veam. . . eu dreptate alaltăieri? ... 

O clipă răn1aseră cu tofii înlemnjfi ! Ap0i isbucniră într'un 
~ . ras sincer . 

..... Âdevătaf Reiz.,.Paşa ! . . . Adevărat! ... Ne..-ai dat Gi pildă 
• f I pe care nu o vom u1 a .... 

Bătrânul Paşă ii privi cu o părintească mulţumire. Râsul din 
coltul gurii lui înflorite străluci luminând sufletul său cinstit. 

Nimeni -n.u.:-i luă în rău păcăleala. Vorbind zgomotos scoborâră 
treptele de marmoră c~tre margina apei. Â,cok) îi aştepta un eaic 
lung cu baldachia de mătasă verde. 

Şi se pierdură pe puntea de lumină, pe care luna plină o arunca 
rieste fafa liniştitei mări. 

Mihail I. Pricopie 
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COBOARĂ NOAPTEA GREA ... 

Coboară noaptea grea pe slradă„ 

Tâcziu luminile s'au stins) 

ln van vrea ochiul să 1nai vadă 

Noroiul groaznic ce s'a 'nfins. 

Pe;o noapfe.:afâta de aââJ:J.tă 

Din casă ce puteri m'au scos 

Să rabd pe umen~ ca o stâncă, 

Şuvoaiele ce cad în jos ? 

Dureri ce ard scânteietoare 

Să fug din casă m 'a1cJ silii ... 

O muzică 'nfiorătoare 
La o răscruce m' a oprii: 

Strânşi la un c0l/ stau trei la masă 

Privind paharele cu vin. 

In geam loveşte ploaia deasă, 

De foşnet crunt văzdubu.:i plin~ 

In mâni şf„ascunde unul fa/a. 
Priveşte altu 'n gol şi late, 

Al treilea 'n glas îşi pl!lne via/a:· 

,,Usati:Jiii<.~ cânt în pace!" . -. 
" 

La cântul lui aSC{J!fă so'fii 

Şi.:s umezi ochii la fusfrei. 

Câfe;o durere au cu to/ii, 

DaT beau şi uită dorul ei. 

Mă pierd în noaptea 'niunecată . . , 

Ce trist că soarta nu miFa dat 

Să.:mi vând durerea necurmafă 

Pe:u,n cânt nebun, p e::un vin spumat. 

Mihail I. P:i:icopie 

: : ffii~ .. 
•••••• 
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NOCTURNA. 

Pe coaslă e lună 
ii umbră pe mare. 

O pânză I 

n ţurlună 
Se. zbuciumă 

I 

n zare, 

,n lumină, s
1

aţundă
1

n abis, 

Răsar~ dealuri spumoase, ca
1 

n vls, 

Ca~argul s>apleacă, se
1

nallă sub cer\ • 

Ai ere-de că punlea e ţără năer, 

Alâla de iule alea rgă în zare. 

Pe coaslă e lună şl umbră pe 

~ caoog-coo o--. 
oooocoocca,c 
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Gr. Sălceanu 
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MARINARII 

Peicla >nserărli< 
Luna de ţoc, 
Peinz.ele măril 
Ard le un loc. 

Luna de jar 

Arde -calargu1, 

~lacăi>ă pai> 

Î ărmul şi largul. 

• 

Ma rea ţrămF.Jn~e 
iolzt de măi>gean, 
icnlcile ceinlă 
Can~ de ocean. 

:l •• ~ .. n 
.:,··~·· t: 

\ 

Negru se scoală 
Valul dln larg, 

M u nh de sineală 
~ u lbe i>l se spa i>g. 

Nava tsbtlă 
Î remură lung, 
Coas~a dorllă 
N'a mal ajung. 

Gr. -Sălceanu 

.,. 
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DUPĂ ŞAPTE A.NI 
TĂ T.ARU DIN MOŞNENI {PERVELlA) 

' 
Vremea trece şi'n n1ersul ei schimbă starea şi morayurile socie--

tătii. Unii salu1'ă zorile vremurilor ma,i bune ce v:or veni, altii plâng 
pe ruinile celor apuse. Din contrastul irecutului cu viitorul, se naşte 
melancolia prezentului. 

Cu aceste gânduri pornesc. spre Pervelia, sat al cărui nurne1 

din tătărescul Pir ... Veli, - »Veli Bătrânul''. - s·a schin1baf în româ-= 
nescul Moşneni. Acutn şapte ani am plecat dln Pervelia, iar acuin 

, mă'ntorc în Moşneni. 
Din Constanta până'n sat, - vreo 30 de Kilometri, - cu 

maşina aproape că nici nu sin1ti drumul. 
Pe şose.a întâlnim o mulfime de automobile: urtele de: cursă, 

cu c,ălătciri, altele de transport1 - camioane, încărcate cu cereale 
sau dif erife mărfuri. Toa'tţ, atât la dus cât şi \a intors, trec prin 
Moşneni. A.Uădafă, prin aceste părti nu se vedeau automobile şi 
orice ir.an.sporturi se făceau numai cu cărutele. Azi, vezi unii Tătari 
mergând cu maşinile de cursă, iar altii transportându ... şi cer~alele la 
oraş cu e,atnioanele. Prin sat~ toată ziua trec maşini spre Mangalia, 
Co,nstanta, Movilă, Topraisar, .sau Gherengic. 

Imi vin în minte versurile din „Doina'' lui Eminescu: 

,,.Şi cum vin cu drum de fier, 
Toate cântecele pier I" 

Astăzi, cu maşinile ce toată ziua vh'l şi se duc prin Moşneni, 
vor fi pierit sau se vor fi schimbat n1uUe din ale Tătarilor. 

Cum fe ... apropii de sat, observi o transformare. Odată1 nu vedeai 
decât case s.cunde tătăreşti, făcute din chirpici şi acoperite cu pae. In 
prezent, satul este încă odată mai mare, fiindcă s'au aşezaJ aici colo.,. 
nişfi Yeniti de prin juqetele Olteniei şi Munteniei, cari ;au construit 
case în stil românesc, înşirate ca un lant împrejurul vechilor aşezări 

tătăre_şti, în părtile de răsărit, miază:noa,pfe , şi miază:zi. De unde alfă,: 
dată satul erâ aproape curat tătăresc, astăzi e locuit .şi de l~omâni 
şi de Tătari, în p.ărti eg.ale. 

' 
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Şi.-au schimbai şi Tătarii felul consfruc:ţiei caselor lor. Au în~ 
reput să părăsească acele clădiri de chirpid şi învelite cu pae. S'au 
ridicai şi se ridică multe case în sfil românesc, mai mari şi cu camere 
spatioase, învelite cu tiglă sau olană. 

Venirea colonjşfilor. români a schimbai mult fata lucrurilor. 
lnnainte vreme, împrejurul satului erau câievâ moşii de mii de 

hectare. Unii di.ntre proprietari trăiau în alte părţi, iar pămâniul îl 
.irendau. la Tătari pe prefuri · de nimic. Altii, prin administratori, îl 
dădeau foi lor, cu o dilm~ mică. Irr afară de acestea, sfatul avea în= 

iinse terenuri domeniale, care eraţ.t lucrate foi de Tătari, cu arendă 
mică, deşi pământurile erau foarte buhe. 

In aceste conclifiuni, Tăiarit luau pământ de cultură câf pofteau 
şi lucrau unde voiau şi câi puteau, plătind arenzi .ioarfe mict Când 
lucrurile sfăfeau astfel, cine se gândea să cumpere pământ ? Dec.e 
să' nchidă banii în cu11,1păr~furi, când n' aveau putere să muncească 
atât pământ cât li $e oferea ? Apoi, Tătarul este cheliuifcr şi, - mai 
ales, - neprevăzător. Din aGesfe cauze, în acele vremuri, mai nimeni 
n'a cumpărai pământ. Cum să cumpere, când chiar părintii lor îşi 
vâpduseră păn1ânturile cu pretul de o oaie hectarul ? 

Lti'crurile s'au schimbai însă. Moşiile au fost' e:xpFopriate, iar 
rerenurile luate dela n1arii proprietari, 1mpreună cu o parte din cele 
domeniale, au fost împărfite c~cr cu drept de împroprietărire şi ccloni,.
ştilor. O parfe dintre Tătari au fost şi ei împroprief ărifi cu câte cinci 
hectare. 

Proprietarii au venii sau şi?'au orânduit adminis:trafor:.i destoinici, 
~îP-au procurat inventar viu şi mort şi au începui să exploateze pe 
con1pt propriu parcelele rămase. Toi deodată, au fost aduşi foarte 
mulfi colonişti, cari au foşt împroprief ăriti, prin . anul 1923, aiâf în 
Moşneni· (Pervelia), cât şi'n satele ve~ine: Taflâgeacul.:iMare, Tatlâ,.. 
geacul· Mic şi Schitul (JYiar1geapunar). 

Prin expropriere şi împroprietărire, pămâ.hful s'a pulverizal în 
mică proprietafe şi s'a împufinaf aiât de muli, încât astăzi nu se mai 
găseşte nici pentru ph.igărie, nici pentru islaz; ia.r Tătarii, .pe car:i 
precipitarea evenimentelor i.:a prins nepregăfifi, nu mai au unde să 

muncească. 

Cunosc Tătari cari înainte vreme cultivau 50-80-100 de 
hettare, iar astăzi nu nrai fac plugărie, sau fac prea puţin. Dacă..-i 

înfrebi de siiuatia lor, atâta ştiu şi ei: să ofteze după vren1urile apuse 
şi să.:şi dea cu pumnii in cap că n' au. fost prevăzători. 
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O parfe dintre Tătari, ,........ atraşi de rr1irajul unei vieţi mai bune în 
Turcia, - şi.,.au vândui pe preţuri de nimic gospodăriile şi pufine1e 
pământuri ce mai aveau şi au plecat spre Ă.sia.:elYiică ; dar în Turcia 
n'au putut f:răi şi au venif înapoi. Astăzi,-deşi nu mai au nimic, -
ei prefera să frăi~că fot pe acesf pă1nânt osplfalier şi să' nchidă ochii 
unde au văzut 1 urnina zilei şi au co.pllădf. 

RaporttJrile între Tătari şi noii colO"nişti nu sunt to<;:mai bunei 
dar fafă de cele câteva vechi familii româneşti, sunJ mai m~f decât 
priefeneşfl. Curios es,te faptul că vechil Români băştinaşi nu se:mpacă 
mai deloc cu colohişfii şi foafe priefenîile şi vorbele bune le păstrează 
pentru Tătari, nu penfrt1 conafionalii lor. La islaz, colonişffi îşi au 
cireada lor, iar vechii Români băşflnaşi îşi fin vitele lor cu ale Tăfa,,. 
rilor, într' altă dniadă. 

Cauza acestor manifesl!ări q.r fi învinuirea ce se aduce co1onjştilor 
că suni carn afinşi de boala cleptomaniei. 

Tătarii povestesc o anecdolă. Se zice oă'ntr'o seară un lioge 
frecea pe lângă casa unui Român.:ecolonisf. Rornânul luase plugul din 
curte şi se rnuneea să-=1 vâre' n casă~ Când l=a întrebat hogea, cle ce 
face lucrul acesta, el ar fi răspuns : 

- ,, Trebue să mă cule cu cap-ul p,e el, căci altfel nu"'l mai 

văd !" 
Insă nu aceleaşi idei au despre vechH Români băştinaşi. 
Inainte vreme, Tăf.arB îşi lăsau seara pe ogor plugul, rariţa sau 

grapa, iar dimineaţa 1e găseau la locul lor; As±ăîi nu mai lasă nirneni 
nimic· la câmp. 

Dacă altădată nu vedeai îhprejmuiri în jurul caselor, acum rnai 
fo~ şi=au fătuf sau îşi fac. Tătarii au începui să-"Şi însu'Şească spiritul 
de proprietate pe ·care nu:l .aveau. A.cum, influenfati de colonişfii cari 
sunt foarte economi şi c:umpără pământ ori unde găsesc, au început 
şi ei să cumpere. 

Tinerelul de astăzi ştie şi carie, ŞcC1a1a românească, înfiinţată 
de mine pentru pri.ma. oară în anul 1919, a dat în urmă mulp ahso1venti 
Tătari, dintre cari astăzi unii îşi fac seNiciu1 mi1itar pdn Bucureşti, 
Constanta sau alte oraşe, de unde vin cu diferire apucături şi idei .. 
Parte din ei au obţinut gradul de caporal sau sergent în ''arrr1afă şi 

cunosc difetite părţi ale fării româneşti, când altădată TăfarH nu ştiau 

decâf Dobrogea. Ă.ceş!i tineri beau vin şi' n multe privinţe nu mat 

merg pe cărările băiufe de hătrânL 
As±ăzi iln~r~tul, în special flăcăii, -nu mai poartă nici fţs, 
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nici şalvari. A1:t împrun1uiat pantalonii şi pălăria sau căciula,. încât 
·dela depărtare nu şfii dacă sunt Rotnâni sau Tătari, Asemenea, am 

~ 

avut ocazie să văd vreo două fete care, în locul şalvarilor şi rochiei 
luBgi pănă la pământ, pur:ta1,1 rochife scurfe pănă la genunchf, asemenea. 
Româncelor de pe la oraşe, care se fin după modă. 

Trece iin1pul, se schimbă lumea ! 
Dacă'n aHe timpuri nu se pomenea ca o fată să.-şi facă ·neamul 

de ruşine înnainfe de căsătorie, asiăzL sunt cazuri când fetele şi flăcăU: 
gustă clin fructul oprit fărâ binecuvântarea hogii, iar bărbatit mai sat· 
gardurile pe la femeile mai frumuşele ale vecinilor. 

Asemenea, divorfurile s'au cam înm u1fit. 
Numai. băfrâflii nu se'mpacă deloc cu acgsfe schimbări. Ei vad 

totul şi..=-i doare sufletul tând se gândesc la a1fe vremuri. Bătrânii însă 
se, duc. Unul câte unul, înehid oehii pentru vecinicie, Cei rămaşi 
încă îşi poartă b~trânefe1e, sprijînii,f în c-âte;o cârjă, cu ochii duşi 
par' că· n alte zări. 

Stau de vorbă cu h.ogea. BăirâAul, cu picioarele încrucişaie suo, 
el, oftează şi=-mi spune : 

- ,;Ei, domnule, d.=-ta care n;ai avut de lucru ŞÎ-"ai scrîs atâtea 
despre noi, spµne. drept: ne mai cunoşti acum? Ce fel era odată .şi 
cum este astăzi? Dar mai târziu, .ce=o mai fi?" 

Imi vorbeşte băJrânul hoge despre 'hremurile de aur ale Tăfarilor,.. 
despre TI.mur.:Lenk al lo.r, . . . despre Crimeea, . . . despre vechea. 
viaţă patriarhală din Dobrogea, • .. dspre viaţa şî obiceiurile de asiăzi. .. _ 
şi o lacrimă i se prelinge pe obraz. 

Ma uit la el şi par' c' aud cânte.eul lebedei. 
Intr'un târziu îmi iau răm<.ţs bun dela dânsul şi pornesc spre· 

gazdă. Deşi seara, e foi c'ald, căci e'n miezul verii. Nici o adiere de 
vânt, iar luna dă mult farmec linişlii din prejur. 

In depărtare s'aude un câniec monofon tătăresc. După obiceiul·. 
lor, s'au strâns într'un loc un g~up de flăcăî şi cântă. Din altă parfe
răspunde un grup de feie. 

Pe lângă mine trece un car încărcai. În vârful lui un Român; 
câniă şi el ; 

Ce mai ltţ,nă de iubit, 
Dar cu mâr,i<lra.,..s învrăjbit; 
Cine..-ar sta ca să ne'mpace1 

Ce mai pomană şi.::ar face! 
L DumHrescu.:rFrţ'I.Sin„ 

www .ziua constanta. ro 



' 

• 

• 

VREMEA 
Cum fluturii spre pară'niind aripele, 
~4.şa Je.::avânfi, când eşti copil, spre sulele 
De cu/1ni visafe'11 viafă, iară clipele 
Năvalnic frec şi repezi trec 1ninulele. 

Apoi, cu tinere/ea, vraja dorului 
Ţi..:aduce'n suflel foaie 1nelodiile 
Ş1: biruii de f arruecul fiorului, 
Nu sinJJi cu1n sboară orele cu 111iile. 

Din car/ea vie/i 'ntr'una se rup filele, 
se~1,1prăşlie ŞÎ umplu foale zările, 

l111bălrâ11eşti şi trec alene zilele 
Şi a11ii ce ingr0apă frămânlările. 

Âjuus /a urmă' 11 pragul vie/ii, ~mele 
e~11dnâ penlru odihnă'11 pacea somnului 

Pe care'11cei:i11cel se cern Jroen.ele 

Din nepălronsa veşnicie.::a Domnului. 

I. DumiJ:resc:u.,Frasin . 

• 
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ROMÂNII TRANSILVĂNENI ÎN DOBROGEA. 

Legea din 1909 şi urmările ei. În pr0clamatia adresată de 
Domnitorul Carol I al României, la 19/26 Noembrie 18 78, locuitorilor 
Dobrogei se spune că, în curând, această provincie., pe cale consfi.a
fup.onală, va primi o organizatiune definitivă. ,_. Organizatiunea pro,,, 
misă însă atât de solemn întârzcia. 

Dobrogea Veche, până în pragul înfreg4"ii . sale. c:u Dobrogea 
Nouă, sfă sub un regim exceptional, inexplicabil din punct de vedere 
al politicei româneşti, mai îna1te. 

A fost nevoie de o viguroasă campanie p.arlame.ntară şi exfra ... 
parlamentară, pentru ca să se aducă, abia la 19 Aprilie 1909, legea 
pentrµ acord.area de d:repfuri politice Dobrogenilor. 

Intre luptătorii aGtsfei cauze trebuie amintiţi d.=-nii: Ion N. Ro= 
man, Const. D. Pariano şi Vasile M. Kogălniceanu. 

Cel dintâiu, pe langă un mare număr de: discursuri parlamentare, 
a tipădt în aeest scop broşura : ,,Dobrogea şi drepturile politice ale 
ei". (Constanfa, 1'ip. Ovicliu 1905, 8°, 159 p. p.), despre care glorii 
.ale fribunei patlamentan~ şi ale baroului, ca Barbu St. DelavranGeaa, 
.au Spus că e una din cele mai strălucite pledoarii ce ·au cetit vreoeată. 

Al doilea, .a purtat o viguroasă campaAie ~enJru acordarea 
r acest.or drepturi în zi.arul „F arul Constanfei" 1903 şi anii urm-ători, 
mai apoi în calitate de prefect al judeţului. 

,;;.J fre.ilea, ca proprietar dobrogean şi moşte'l)ifor al unui ilustru 
nume, s' a sitnfit îndemnat să continue tradifia de luptă nobilă şi ge: 
neroasă a, marelui său părinte, autorul isforifei prac1amafii căfre lo ... 
C\Jitorii Dobrogei din 1878, ,_. p,ublicând şi el o broşură animată de 
acelaş spirit. · 

În urma acestei legi din 1909 s'au instituit două comisiuni fenttu 
formarea .primelor liste electorale din această provincie : una la ulcea 
}i alta la Constanta. 

Cea dintâiu era pr.ezidată de D. V. Buzdugan, Consilier la 
Curtea de Apel din Galaţi ş,i avea ca membri t pe prefectul judetului 
(infâiu, I. C. Atanasiu, l.)e urma, P. Sfetescu) şi pe preşedintele 
Îribunillului din 1'ok:ea, D. Dwmitrescu. 
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A doua era a1căfuilă la feli sub _preşedinţia unui Consilier 
de Curte de A.pel (rnfâiu D. Isfrafi dela Cu(tea de A.p-e1 din Galaţi, 
opoi I. Başfea dela Curtea de Â.pe1 din Bueureşfi), având n1en1bri 
e_e aceiaşi den1nifari: prefecfu1 judetului Constanta (înlâiu, Ion T. 
Ghica, iar după acesia C. Pariano) şi pr.eşed1nfele Tribunalului din 
localifafe: Stelian Bonea . 

.2\.cesfor două con1isiuni li s' au înainfat zeci de n1ii de cereri ale 
tuturor cefătenilor dobrogeni, dorilori de a fi înscrjşi cu drepf de vof 
penfru alegerile, Pe co1egil. cun:1. se făceau afund : 1a senat, la can1erâ 
şi la comună~ 

Între acesie cereri 4032 sunt dela Românii Transilvăn~ni, aproape 
foţi capi de fan1ilie şi oan1eni cu rosfuri deoseb-lie în viafa acesfei 
prov1nc11. 

Cele 4032 de cereri se descompun astfel : 1091 din judetul 
Tulcea şi 2941 din judetul Consfanta. 

lnainfe de a infra în an1ănunfele acesfor cereri, câteva cuv1nfe 
despra feltJl cun1 erau ak:ăfuife, sprijinife şi solu~onate. 

Cererile et'au 1oate fipice şi can1 de urrr1ăforul cuprins: Cufare,. 
de origine ron1ân, din comuna . . . judetul . . tara 
aşezat în Ron1ânia l.:ţ . iar în Dobrogea la renunţ 
la ca1ilatea de supus străin şi declar că vreau să deviu cefăfean ro"' 
n1ân, conforrn prevederilor legii din 19 Aprilie 1909. 

Cererile erau sprijinite de diferite· acte ca : acf de naşfere sau 
carte de bofez, cun1 i se zice în A.rdea1, eliberafă tofdeauna de oficiul 
parohial şi. nurnai 1·a n1inori de ofiţerul sfădi civile ; acful de plafa 
impozitelor, eliberat de adn1inisfraforul financiar sau, de cele n1ai n1uHe 
ori, de percepfor ; carl:ief de ser\,'îciu n1ilitari fiind acesf serviciu o 
conditîe penfru obţinerea calităţii de cetăţean ron1ân ; acte de vânza're 
şi cun1părare ; foi de zeslre şi allele. 

Ă.cesfe cereri, făcufe toate la un fel şi înfen1eia1e pe aceleaşi 
acte sfereofipej evidenf, nu sunf afrăgăfoare şi nu ne dau toate lăn1u-' 
ririle dorife. 

ln ele e vorba exdusiv de petiţionar, de sifuatia lui n1orală şi 
n1aferială, nu însă şl despre fan1ilia lui. Şi ar fi inferesanf să avem 
oarecare şfirl şi în privinta aceasfa ! Câfă lun1ină n' ar fi adus nişte 
memorii sau chiar nişte sin1ple curricula vHae (schiţe biogtafice), o'ri,..· 
cât de sun:1are, ale acesfot p,efitionari t Din ele s' ar fi pufuf redada o 
vastă şi inferesanfă crono~afle confen1porană. '.Î\devăraf · că înfăptuirea 
ei ar tî fosf anevoioasă. Deşi n1ajorifafea Ron1ânHor Ardeleni, cari 
cer drep1uri po1ilice în Dobrogeai şfiu carie şi seinnează cei n1ai n1ul~ 
cererrle - şi nun1ai putini neşfiufori de carte pun degeful pe cruce) -
iofuşi redactarea acelor rnerllorii sau schite biografice ar fi răpii n1ulf 
fin1p şi energie şi acotdatea de drepturi polilice s • ar mai fi întârziai 
cu vre ... o câ~va ani. Nu răn1âne, deci, decât să suplinin1 cu alte i.z-"' 
voare inforn1afia defectuoasă din acesfe aăe. 

Dar n1ai sunf şi alfe neajunsuri. 
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Comaisiunile compuse, precum am arătat, d1n .magistraţii şi înalfii 

demnitari de Stat, suflete puritane de Români neaoşi, erau preocu: 
pate ~ SE, vede din hotărârile lor - înainte de toate de asigurarea 
marilor interese na~onale., favorizând în f9t chipul elementul româAesc. 
Era de ajuns să se ştie c~ cutare sau cutare este Român din Tran= 
silvania, ca să fie trecut îA liste şi să i se recunoască cetăţenia, chiar 
dacă ·nu avea toate actele în regulă, obligându=se cel mult -petitionarul 
să le prezinte ulterior. 

Mai mult ! A.ceşti înalti funcfionari ai Satuhli Român nu aveau 
nimic de obiectat fr~ilor lor transilvăneni, nici chiar atunci când 
.aceştia, sub presiunea ofi.ciaiifăfii ungureşti~ schimonosiau numele de 
)oca1ifăti, încât, dacă nu ştii ungureşte, anevoie le poţi identifica. De 

· exemplu : Popa Gheorghe, wpsitor în Cernavoda, e . originar din 
Soconzel „Segmari", ceea ce vrea să zică judetul Satu Mat(!. Alful ; 
~imion Ion Ţăranu şi Ion VI.1"ăran~, a1'!1â.odoi plugari în C~!a ... Om:r, 
Judeţul Gonstanta, spun ca sunt nascuJ1 tn ,,~empt Ianoşi , nu tn 
S~nranăş, judeţul Torontal, eum se zicea unei comune- româneşti din 
părfile Banlocu1.ui Bănăţean. 

Dar ce să zicem despre Românii aceştia dela granîţele româ..
nismuluî, când sunt contaminaţi de această r·nanie .a schimonosirii 
vechilor nun1e de lo€alităfi româneşti până şi frati de ai noştri din 
inima Ardealului, cum sunt OHe'nii din 1"ara Făgăraşului . şî chiar 
unii Sălişteni ! -

Câteva exemple: Titu Gheorghe Vasu zis Georgescll, plugar 
în Osmanfacâ1 jud. Constanta, e originar din „Âlşu Ârpaşi" (sic), 
nu din Arpaşu! de jos~ judtful Făgăraş. Băl:daş Loghin şi Bărdaş 
Manole, amândoi plugari din Şiriu, plasa Hârşo\la, sunt- din „Ferşu 
Porumbac" (sic !) nu din Porumbacul de sus, acelaş judeţ. Sau chiar 
Iordache Goşa, plugar 1n Cavaclar,. pÎasa Mangalia, e născut în 
.Szelistye" (sic!), nu în l"enumita noastră Sălişte ,.a Sibiuluj. E sigur 
că, îA ac.esfe pociri de nume, îşi au partea lor de vină şi fruntaşii 
satelor noastre cle peste mur:1ţ~ preofii şr învăţăforii cari, cu preget şi 
fără preget, spuneau sătenilor noştri să spună şi să scrie pretutindeni 
denumirea ungurească a sattdui lor, aceasta fiind cea bună' şi adevă,,. 
rată, nu cea veche românească, 

E deci, cu atât mai vrednic de laudă spiritul de toleranţă şi .ele 
largă înţelegere a tuturor împrejurărilor noastre de peste Carpafi, de 
care au dat clovadă, p.rin judecala lo.r senină, înaltii functi'Oflari ai 
comisiilor amintite. Dacă erau cât de putin pedanti şi formalişti, ei 
puteau să reducă cu mult r:1u1:nărul Românilor .Ardeleni împroprietăriţi 
rn Dobrogea. Dar ce hibrid ar fi fost ca.racferul national al acestei 
provincii. Dat a fost însă, vorba regelui Carol I, · întemeie-torn! Ro,,. 
mânie.i moder11e, - ca, prin înţelepciunea curnpănită a marilor noştri 
bărbati de Stat şi prin patrioticul avânt al tutur0r inimilor, să îh: 
scriem o epocă de binecuvântat.a şi rodnică renaştere a tării şi în 
deosebi a provinciei noastre de peste Dunăre. Onoare şi recunoş: 
fintă lor r 

www.ziua constanta. ro 



.... - 166 -

Şi aşa cum sunt, dosarele comisiunilor pentru formarea primelor 
liste electorale din cele două iudeţe dobrogene cuprind mai multe date:, 
privifoare la populafia acestei provincii, decât orî care din publicafiile 
cunoscute până acum, în româneşte sau în limbi străifle. 

Când se vor studia cu deam,ănYnful, se va pYtea alcătui din 
acestea adevăratul tablou etnograflc al Dobrogei Vechi în anii 
1909-1912 .. 

Până la compunerea unui tablou etnografic aşa de :val:it şi de 
complicat, cum ni.=-l oferă provincia noastră de peshi Dunăre, să ne 
mu[ţLtţnim, de data aceas.fa, cu câtetra indicaf1uni sumare asupra orifr 
ginei, aşezării şi resturilor mai lnsemnafe ce au Românii ardeleni în 
această provincie. 

Originea Şi aşeza,rea Românîlor transilvăneni în judeţul Tulcea. 

A.m arătat mai înaih,fe că, în iudetul Tulcea, avem 1091 cereri pentru 
acordarea de: drepturi civile Românilor fransilvăneni. Făcând stafistiea 
acestor cereri, ajungem. la următoarele înch-eerî: 

332, adică 33°/o, sunt ·dela Români de pe Ţara Oltului, sau 
dela Făgărăşeni .; 

313„ sau 3-1 °/o, sunt âela Mocani ; 
112, sau 11°/o, sunt dela Ţ1,1ţueni sau Români din mar~inea 

Sibiului şi 
334, ce reprezintă 33°/o, sunt dela Românii dln celelalte părfi 

ale Ardealului şi Banatului. 
ln judeful Constanţa, pre.etan vo·m vedea îndată1 mai bine sunt 

reprezentati numeric Mocanii propriu zişi, adică Secelenii şi vecinii lor. 
1n judeţul Tuk:ea majorifa'tea numerică o au Oltenii· sau Făgă.=

răşenii. Fostul că19itan în armata austriacă, Mihai Poparadu, întemeiază1 
cu ajutorul inimosului prefect al acestui judeţ, Remus Opreanu, satul 
Făgăraşul Nou, din colonişti transilvăneni. Acest sat apartinea co: 
munei Topolog. 1 

lată comunele mai însemnate de unde au venit colonişfil făgă.=
răşeni: Sevestreni, Copăcel, Pojorta, Lisa, Netotu, Sâmbăta, Viş~a 
şi Ucea de jos şi de sus, Bran, Zărneşti, Voivqâeni, Deni,- Şinca 
Veche şi Nouă, Mărgineni, Berivoiul Mare şi Mic;, Poiana Mă"" 
rului ş. a. ' 

.ŞLacum câteva nume de familii de colonişti făgărăşeni~ Ble.n<lea, 
Cooduleţ, Florescu, Răşină, Corboş, Drugă, Căpăfână, C;ăbuz, ,.Gâr: 
bacea,, G:rătnoiu1 Zăbavă, Comanid, Roşoiu1 Pedestru, Şerban, {;hiujdea, 
Scorţea1 Herda, Butoiu, Dăianu, Orăşteanu, Codrea, Făşcanu, Dum..
bravă, Pană, Olteanu, Noianu, Lazea .Roşca ş. ii , 

S' au 4şezat, de asemenea, nu·meroşi colonişti făgărăşei11 şi în 
comuna Urumbei, judeţul Tulcea, unde, dată f,iind aşezarea lor m;1i 
veche (unii încă din 187'8, dar cei mai multi din 1880) au fost îm.=
propdetăriti mai bine cu câte 15 hectare de pământ fiecare; iar unii 
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chiar cu câte 25 ha. Ilustrăm şi această aşezare cu câteva nume 
11eaoşe româneşti : Floca, Ganea, Boitan~ Crăciun, Rotaru, Păcu.raru, 
Neacşu, Bârsan, Tataru, Ciocu, Âldea, .Căpr~ru, Pătraşcu, Budac, 
Lăcătuş, Hampu, Ţipu, Hârşan, Bucel, Oancea, Babet ş. a. 

O comună v~stită pentn,1 coloniştii ei transifvăneR1 este, în sfârşit, 
easimcea, plasa Babadag, iud. Tulcea. Aici majoritatea coloniştilor 
sunt Mocani sau Bârsani din ' părfile Braşovului şi Trei:S<::aunelor, 
precum şi l:i'.IărgineQi sau Ţufuieni del S)biu. Iată comunei~ de baştină; 
Satt1lung, Purcărenţ Cernatu, Preimăr, Răjnov, Tăr:lungeni, Vama şi 
fntorsura Buzăului, Sita:Buzău, Covasna, Poiana . Sărată,· Brefcu, 
Sălişte, Galeş, 'îtlişca, Vale, Sibiel, Gura Râului, Orlat, Poplaca, 
Răşinari, Rod, Magu, Cacova, Tc:ipârcea, Poiana, Jina ş. a. Iar ca 
11\tme de familii citărn : Roşculet, Munteanu, Iernică, Diaconu, Ciocea, 
Poenaru, Toma, QprişaR, Endcă, Botoşaru, Husaru, S~vul~scu., 
Bărăscu, Dobrinaş, Moroianu, Toritu, Tafl_an, Marcoşan, Rucărea-nu, 
Gridea, Domnu, Bocarnea, Bancotă, Talpău, urădeanu, Bredeanu, 
Onişcă, Ste!ea, Comănifă, Banciu, Bratu, Nanu, Herfa, Stăneasă, 
Dura, Cvrechianu, Grecea, Cristea, Mija ş. a. 

Intre locuitorii acestei comuae sunt doi mari proprietari şi anume 
Sandu Munteanu, avâi:id 551 ha. pă1nân't cu un venit anual de 82c2 
lei aur şi Ion Sandu Munteanu CtJ 5000 ha. teren şi venit anual de 
15.356 lei a:ur. Acesta din urmă ş,e număra, negreşit, între marii mo-= 
şieri ai tării. 

In afară de menfiqnatele trei comune, . în judeful Tule.ea ~i„au 
mai împraspătal sângele vechiu românesc prin inf1,1ziune.a de sânge 
nou ardetenesc şi următoarele comune.: Chili~ V eche, Mahmudia, 
unde avem colonişti chiar din Lugoj ul Banatului ca Ion L. Gat aianfu, 
fost funcţionar la C. F. R.; Ciam-urlia de jos şi de sus ş. a. 

Ne:ar duce însă prea departe, dacă am dori să urmărim priz 
menirea fiecărei comune, în parte, tu elemet1te de colonizare din Tran-=
sily.ania. Ca indicajiuni generalei credem, suot suficiente acestea pentru 
judetul Tulcea. Documenteie par a ntt fi complete. Ele nu ara.tă aşe: 
zarea Mocanilor în Dunavăf, Cârjolari, Cerna. ş. a. 

In judeţul Constanţa. t.1ai numeros şi mai puternic e elementul 
ar~lean în judejul Consfanfa. Aici îl găsim în peste 80 di-n cele" 99 
de c;omune. ale judejului. Inşirăm aceste comtu1e cu numele, pe plăşi, 
şi subliniind numele acelor comune îh care elementul românesc din 
Ar9ea! e deosebi! de puternic reprezentat·, Afară de 0raşul Con.:-

, slanfa, ;,11nde aproape toate iniţiativele mari de cucerire românească • 
pornesc <dela ei, în plasă se găsesc urrnătoarele comune bine populate 
cu Ardeleni: Canara, (şi în satul .Palazul Mare), Cara„]Ylurat, . (numai 
în această comună am găsit 128 familîi ardelene), Hasiduluc, Os1nan..
facâ, Sibioara (cu denu1nirea veche Cicrâc.ci), Techirghiol (şi în satul 
Musurat), Tuzla (şi îr\ satul Carmen Sil~a), şi Vâlul lui Traian a 
căn,1.i denumire veche e Hasancea, precum şi în satul Omurcea apar.= 
ţnăfor acestei comune. 
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In plasa Cerna ... -Vodă, afară de cenfru1 p1ăş-ii care, flit1d cel mai 
în cale, e foarte bine populat cu Români transilvăneni, aceştia 'mai 
sunt reprez-entati prin număroşi colonişti şi în următoarele comune :' 
Cochirleni, Rasova, Seimeni, Torfoman, (şi îra satul Defcea),_ Ţepeş..
Vodă, a cărui' denumire veche e Chior:cişmea, precum şi în satu1 
SHiştea, a cărui nume turcesc e Taşpunar. 

In plasa Cogealac, • iarăşi ta fel. Găsim în centru şi în urmă: 
toarele con1une : Casapchioi, Istria (numele turcesc Cara=-Nasup, 
Panielimonul de jos, (şi în sa,tul Runcu, al cărui nume turcesc e Ter: 
zic:hioi), Potut, Săcele cu denumirea turco.atatară Peliflia şi în salul 
Vadul (mai înainte denumit Cara:Harman), apoi rn Toxo'f. 

Plasa cea mai bine colonizată cu Ardeleni e, însă, fără îndoial~ 
Megidla. Ei se află în mare num.ăr, atât în reşedinta plăşii, cât şi îî-1 
următoarele comune : Afaca.p, Biul:1biuJ, (80 de famîlii) C11rol L 
Chioste1, Cpbadin, Enge.:Mahale, Izvor.ul Mare, ,cum se numeşte 
astăzi Mamut:Culus, (121 {amilii), Murfatlar, Osmaneea şi în satul 
A.gemler 'şi Peştera. 

Nu lipsesc nici di11, plasa Mangalia, şi anume nid din· oraşul 
de rceşedintă, nici din comunele : Car-a..-Omer, Comana cu numele 
vechiu Mustafaci şi în s-atele aparfinătoar:e ei : Aiaplar şi Carachioi ; 
General Scărişoreanu, cum se numeşJe a&tăzi, Enghezu de altă dată, 
G:herengec 1) şi în saluJ Haidarchioi, Ghiu-venlia cu numele de. astăzi 
Chirnogi, Sarighiol şi T atlageac, 

In plasa Hârşova încă sunt numeroşi Transilvăneni, atât în 
comuna urbană reşedintă de plasă (88 de familii !) câl' şi în C,l'llelaHe 
comun~ _şi anu1ne: Cartai, Ciopanu, GjJbiori sau cum se num~a 
mai înainte Saz:agea şi în satul Băliăgeşii, Gârlici,~, G:hizdăreşti, Mus,., 
lubei ş-i în satul Şiriu1 (i 17 familii !) Sarai, Satişchioi, şi Topalu. 

Numeroşi sunt şi în plasa T,aian. Anume în comuna urbană 
Cuzgw1 (78 familii!) şî în comunele: A.dam=Clisi, mai ales în saft~ 
Urluia, A.liman, şi în satul Vlahii, Beilici Caranlâcl Dc-bromir, Enigea, 
(234 familii) Enişenlia1 (95 familii!) şi îh satul Ghiuve.gea 'şi -Tudor 
Vladimirescu, denumit mai ~înainte Regep-={~uius, 

"-/ 

Iri fine, ei sunt bine reprezentafi şi .în Plasa Nouă, centrul ace::-
steî~ Baeramdede, precum şi !h c?}1'1unele: Cavadar, <;a~iI~M_urai, 
Ch1oseler, D0cuzac1; Dumbraven11 cum se numeşte astazi Ha1ran=
chioi de aHă d;;ţtă ~ Negreşti cu denumire vechea CaFabacâ. 

• Nu frebue să uităm apoi nici pe Ârdelef.iii aşezafi în com1:1hele 
canr astăzi nu mai aparfin judetului Constanţa, dar care în 1909 îi 

1) Fiind "Vorba de comuna ele origine a faimosului agitator anti•rl:>mân, D??.
fotul Crislii 6:. Stancioff 'Racovski, să nu uităm a înregisira fapJul di, p-rin D.ecizta 
No. l 502 din 13 Aprilie 1912, i s ' a rocunosctţt întregimea drepturilor politice, îw 
scrîîn~u„J în listele electorale la colegiul I de cameră, l de senat şi l de jude!, îm.
prop;1et~ril fiind de Stat ci:! 25 ha. pământ în anul. 1884. Precum ca să se ştie. Şi 
totuşi Statul Român e mormântul liberfă(ilor celăjeneşli ! (Nota Autorului). 
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aparfineau şi anume : Ostrov, Altnalău, Bugeac, Esechioi,, Garvan, 
Carilia şi Li pnifa, ttecute acum la j udeful Durosfor. 

Pentru a da Q tmagine şi mai fidelă- asupra realităfii etnografice, 
vom cita în opt grupe, potrhAf celor opt plăşi, din acest îudet nyme1e 
de familii ardelene mai reprezentative, fîind aceasta o contribufie la 
capi(olul onom.;1sticej româneşti. Multe din aceste nume sunt arhaice 

\ şi de.osebit de expresive şi caracteristice. Le cităm în ordine alfabe"' 
fică pe plăşi. Incepem cu plasa Constc1nfş.: A.idea, A.pob:aH, Băcanu, 
Băceanu, Bănăf'eanu, Banciu, Bănciulescu, :&iu~al, Bărboi, Bătrânu, 
Bercaru, Berle~1 Blebea, Boeru, Bogdan, Borzea, Brânză, Buc1,1r, 
Bradască, ·Bundă, Rufu', Căciulă, Căligă, C)pătină Cărbunărea, Ca-=
zacu, Cată, Cerg-~u, Chivariu, Cinezeanu, CJoflec, Ciuc.eanu, Ciu: 
pală., Giurea, Ciută, Comănes€u, Conduleţ, C0nsfanfinescu, G-or:" 
bean, Crefu, Crufiu, Dima, Dobreş, DQrdea, Dragomir, Drăguş, 
Duicu, Făşie, Frăfilă, Giugleii, Gojman, Gelogan, Gi:adin, C-irădinar, 
C-irecescu, Grigorescu, Hanciu"' Iancu, Ilea, Irimia, Ivănel, J,qgănaru, 
Labă, Lebu, Lintu, Lojan, Ludu, Lungu, Lupaş, Lupu, Ma11at, Mă-=
nitiu, Marcu, Mateiu, Mitrea, Modoiu, Morart;, Munteanu, Muşa, 
Muşat,--Nanu, N!coară, NonuJ Ooană, Opioiu1 Ostaşu, Piroi, PU<ş: 

' cariu, Răcuciu, Rodeanu, Rucăceanu, Salomia, SeJivesfrLt, Sgârcea 
(Gârciulescu), Sofronie, Stoica, StoichiJia, Stoian.1 Stroe, Sturzulescu:, 
St1ciu, Şchiopea, Şeitan, Şerban, Tibăr, Toc.itu, Tomoşoiu, Tudoran, 
Urdea, Vâlcu, Vineş, Vinteanu, Zorilă. , • 

Precum va consta cefitorul atent, între aceste ru.tme sunt unele, 
(ma1putine) cuno.scute din judeful vecin Tulcea, cele mai multe însă 
sunt nume care nu se mai găsesc de cât în fara de baştină, în Ardeal. 

Aproape tot atât de bogată şi interesantă e seria de nume ar= 
deleneşti ce o întâmpinăm în Cernavoda şi împrejurimi. Refinem ur.=
măfoarele::" Ardeleanu, Avrigeanu, Baltag, Belu, Bocârnea, Brân-=
duşoiu, Bratu, Breleanu, Buzoianu, Calcan, Căpulnaru, Cocârfă, 
Coconea, Codreanu, Goje.a, Comşa, Crăciun, Crişan, Dăianu, David, 
Dobrin, Drăgan, Drăgoi, Ene, Făgăraş, Fântână, Feer, F0lea, Gafton, • 
Ganea, Ghinea, Gurg·ău1 f-Ierda, Fierta, Iliant, ·Jinga, Luca, Maneza, 
Manole, Mărunfelu, Micu, Mocanu, Mof0i, Musc;;oi, Neamţu, Ne: 
grei, Orlanda, Păcuraru, Pană, Părău, "'P©iană, P.opa, Poşea, Ră,:' 
doiu, Roşca, Roşu, Săcăreanu, Sinea, Strava, Şovăită., Tâm_p~nar, 
1'ăulea, Tohăneanu, Topârceanu, Turcu, Ţ ufuescu, Ungureanu, Voicu, 
\' oileanu. 

ln Rlaşa Cogeafac, sunt rp,ii pufine nume de familfi originale. 
Cauza? De o parte, numărul red~µs de c.olonişfi ardeleni ; de alfă 
parfe suprin1area celor cunoscute din enumă'rările de până acum. Re.: 
finem toţuşi următoa.rele nume: Babă, B istea, Braşoveanu, Brătei, 
Clanfon, Colac, F.ăcăJef 1 Gabor, Manifă, Moldov~n. Neagu, Pascu, 
Răcea, Toma, Verzea, Vlad, Zah.an. 

Din plasa 1Ylegidia, unde am spus şi mai înainte că s'at.t aşeza! 
foarte mulJi transilvănehi, menfion.ăm nun1al următoarei~ nume de 
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faiuilit, n.efrecute tn listele precedente: Baldovin, Băncilă, Bârzan, 
Bârzea, Berbec, Berghea, Biliboacă, Bo<;ioagă, Bonţilă, Brezeanu. 
Brusture, Bucnaru, Bucurenciu, Bui-că, Cacoveanu, Cating-a, Cercel, 
Chiravola, Ciucur, Con1.ă1ufă, Cornea, Cosn1eanu, Cotârlea, Cozea, 
Cristea, Cruceai1. Curleanu, Dancu, Dăularu, Dicu, Dobfotă, D-0mnaru„ 
Doncescu~ Dorobantu, Drugă, Duroî, Duţu, Filip, Fleşaru, Freeea, 
Fusaru, Găvăneanu, Gegea, G:heorghescu, Gheocgbiu, Gh~rghina, 
Cil1ennan, Ghibu, Ghiojdeanu, Golea, Goşa, Gugiu, Guleran, Hăbianu, 
l-lânsa, Hulea, Iuga, Jalea 1), Jilianu, Lăpuşanu, Lupea, Măcrineanu, 
J\Iandai, J\lârza, 1':fătău, 1'1iclăuş, lYlihăescu, Modorcea, J\'lohai, Moră„ 
rcscu, ~Iosora, Nădăşanu, Nedea, Nemeş, Nicolaescu, Nijescu, 
Olar, Opreanu, Orbianu, PârJache, .P€icu, Pintea, Prică, Prodan, 
Puşcaşu, Răcbilcanu, Ron1an, Ruscă, Sărăfanu, Sârbu, Sasu, Săvoiu, 
Scânrcic. Schif..cJ., Seceleanu, Sîghireanu, Sint~a, Socaciu, Sorescu, 
Soricu, Stănilă, Sfueciu, Stoifa, Şerbu, Şteflea, Tăbăcaru, Tălăn1aş, 
T'araş, Tarcea, TrâniliiJaş, Trifu, Ţata, Ţintea, Ţugui, Va1:ră, Viciu~ 
\/idrighin, Vingherzan, Vizan, Voinea, Vonica, Zărnescu, uicu. 

lu plaSa }'vfangalia, în ce priveşte_ 9ni)mastica, e aproape ace= 
iaş.i si!uatie ca -~ in plasa Cogealac. Nume ele familii ardeleneşli 
rufin obişnuite în alte părfj, stuli : Alaman, Bobescu, Boioroagă, 
Cârstocca, Căsineanu, Creangă, Gogozianu, Lt:ancu, ::tvlircea, Pirău, 
l~,- I~ T':t . \T KdU ~,. ţ. l et, ancca. _ . 

ln plasa Hârşova încă avem puternice aşezări ardeleneşti. De 
J.cx:ia aci_. ca şi la f\Iegiclia. lisia numelor de familie; cu toâfe supri" 
n15rilc cclC1r ooaiă mentionaJe, e considerabilă. lat' o : Alduca, .. ~esiu • 
... \.()l..~.:-L -~lie, Bădicu, Balea, Bărdaş, Beleşică, Beju. Bercu, 
Rcrg!1i~an. BoruŞ, Brfilianu, Brătulescu, Brun1ă, Bulgărea, Burhai, 
Busui.;:ic, Cartou1au, Caza.~. Cocan. CC1ltofeanu. Corneanu, C-:-sneanu, 
CrisbJş!lnu, Dun, Deh::anu, Dabruş, Ercu:ş, Fărcaş, Feşilcanu, Fi„ 
ribJ, (t,lŞp..'U, C"tiu1bâ. Gri.'SU, Grovu, Herda, Ionclicu, I,·aşcu, Jig_a_, 
Lin1ba, Luncan, ~Iăluşel, J>Iaudrcanu, ?>1anu. )Iarşavela, J\Iazere, 
>lihu. ~1c-$oiu, :-Iustată, Ncnciu. Odor, Ovessa, Păca1ă, Pescar, 
Pici.:-ru~\ Piticu, Pcd._1n1. Pvpca. Pop0fincu, Pricopie, Pripici, Purice~ 
Rlcbitan, lăccşanu, Rambu, Raşinaru, l<enciu, Sârbu, S1elea. Su: 
li..:-l. S('tilJ. Ştirbu. Toa1ean, Tud .... rică, 1\::ntu, Ursu, 'icrzcanu, 
\ ul~iu. · 

F d~tul de re:,1).:ctabilă şi scrin numelor de faurilii din plasa 
Tt<lidn. tuldc ,lY,m atâfLl colan.işti din "?\[unţii -~puseni ai l'ransihranici, 
rn.-~~Ull ~i din pă11ilc Aradului şi C,:-nc1dului. Cităm următc-arcle nume: 
• .\.nclu, B~r-.u~, Bistr.,-.-. B0b,m1. B0gte.1, B0Ichiş, Buzgaru, Catalina, 

\ Oh .;;~J t,.m,IJk, si..lbw.i Îl\ ~r~c.1 l.t Bn1lbiul, iocj dc.b tncepurul 
$-~~,]ul... :t...."'<."lA! ~ :,,~~ ~1 S\.'lli?k'nd l..m 1Jlt.'.I, t"~ d~ J.l liu:ului .)fi~.J .:cl 

. --oi,·. c~ ;;,2 •. ~. bit~ .l~[\"Q,lJ ~i in UIO:lro~I,\ Jd.:i l.l P.uis. \'ci studiul 
.l!..~'.11 .,,Jrn-;;. · iu 'b„ r,uil• c !n Ddir~.l... publi~M in ).{,;io~Ît.1 iubihr.i ..,0..-..-
1,.-,'g('..I"_ ~~..:;;.~ 19~ j?, ~7, 

www .ziua constanta. ro 



- 171 -
I 

Cobeliac Chiricheanu, Cioară, Corcheş, Culda, Danghea, Debecan~ 
Drajea, Ghioancă, Ghirea, Giurcă, Guleaş, · Hurfoi, Iancu, J oldişu.,. 
Leahu, Ludoabâ, Ludova, Otlăcan, Motoc, Negrău, Planchici„ 
Pogan, Popistaşu, Posedaru, Poşogan, Potenteu, Precup, Scrob> 
Şpan, Surdu, $uşea, Taneş, Tomuş ,Vărciu, Vărtanu, Veder, Vesa„ 
Vijolea. 

1n sfârşii în Plasa Nouă cu reşedinţa la Baeramdede o familie 
însemnată, deşi întâmpinată şi până acu1n, e Borcea. Afară de aceasta
mai nun1in1 încă următoarele: Bărbat, Beju, Bică, B laga, Alaj, Blăjan,. 
Boantă, Boaru, Cupeş, Fliter, Găoază, Inglezianu, Joică, Ludoşanu~ 
Medeanu, Negustoru, Oancă, Oază, Rădăcină, Rotaru, Şuler, Tonciu. 
l.odie. 

Vorbind mai înainte despre coloniştii ardeleni din judeţul Tulcea,. 
ani arătat că cei rnai mulţi acolo sunt din ţara Oltului, aşa nutnitii 
Făgărăşeni, menfionând cu numele şi comunele lor de origine. La 
fel am procedai şi în ce priveşte pe Mocani sau Seceleni, precum 
~ pe Mărgineni sau Tuţuieni., - · 

Jn judeţul Constanţa am spus că majoritatea o consfitue tocmai 
aceste două grupe din urnl.ă,~ 

'-,. • • I • , 

, Mai sunt Îl'lS~ null}eroşi colonişti fra 11silvăneni şi din alte părfi~ 
Antune în plasa· ·Traian 'Jven1 o mulfime de Moţi: la Ada1n Clisi, 
Um1ia, C4zgun, Enige.a şj Enişenlia ca : famifiile Bobaru, Scrob; 
Anc:41, Corcheş,: Potentău, $uşea din Câmpeni; Vărciu . şi Surdu 
din Neagra; Lazăr' şi Todea din Albacul· lui Horia; Dinu, Nistor,. 
Drăjea, Poşogan, din Bistra postelnicului episcop Petre Pavel Aron, 
ctitorul şcoalelor diri Blaj; Giurca, Orga, Morcan, Ciocan, Tomuş,. 
Vesa din Vidra lui Avram Ian.cu; Şpan. din Lupşa, Sicoe din Căr-=
pinişul lui. Cloşca şi Crişan. ş. a. Avern însă şi Arădani ca: Crişan~ 
C.odreanu, Goldea, Otlăcan din Nădlac ; Ardeleanu din Semlac ;. 
Papistaşu din Dalboşeţul Caraşului ; N adaşchi din Batania Cenaclului ~. 
Marşavela din Dalboşef în părţile Bozovi'ciului (Banat), Boeru din 
Uzdinul Torontalului rămas la Sârbi. 

Nu e irelevant să ştim şi timpul aşezării acestor colonişti în 
Dobrogea Veche. 

ln ce priveşte judeţul Constanţa găsim un tablou statistic reca;:
pifulafiv, pe ·care îl reproducem alăturat, înfăţişând sporirea populaţiei 
dobrogene pe ani şi nafionalifăfi timp de 18 ani. Regrefăm că tabloul 
s'a oprit la anul 1897 şi n 'a mers înainte · până la 1909 cel puţin, 
adică până la data prezentării cer:erilor pentru acordarea de drepturi 
politice Dobrogenilor. Şi mai regretăm că, pentru judeţul Tulcea, nu 
dVem nici atât. 

'• 
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TABLOU 

înfăţişând sporirea pop1,1laţiei din judeţul Constanţă timp de 18 an~ 
(1880-1897 inel.) 

,, 

- --. ~ I ·o ·s .iii,.. - ·crr > C 
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-
1880 110 I - I - - - - - - - - -

·' 1881 218 - - - - - - - - - - - -
1882 187 I - - - 3 - - - - - - -
1883 758 2 28 - 4 2 - I ;_;;.~ - - - -
1884 281 I 10 5 18 - - 3 - - - - -
1885 10,2 2 4 2 4 - - I - - - 1 6 I • 

1886 1927 I I 9 3 8 I - 4 I - 1 4 -
1887 814 15 15 2 6 6 - 7 I - I 22 I 
1888 292 Ic 9 4 5 3 - I - - - 4 -
1889 i5 11 16 10 13 - - 33 - - - 9 -
1890 365 74 30 18 37 - I 51 - - ' - 18 -
1891 262 28 21 20 14 2 3 291 I - - 6 2 
1892 205 27 43 29 22 .3 3 45 - - - li -
1893 1465 50 20 19 f 3 3 I 38 - - - 14 -
1894 4026 32 58 20 13 - 1 45 - 1 I 6 -
1895 1329 10 11 5 14 I 2 8 7 r / - - -
1896 182 17 13 10 !O I I I 1 2 I 2 91-

29 4 
. 

I I 14 3 1897 41 12· 4 - 13 - -
Total 13.609 3281291 160 185 25 13 5521 5 3 I 12 1125 12 

Din tabloul alăturat se constafă că valurile de 1nigraţiune ro: 
111ânească spre Dobrogea variază ca intensitate. In unii ani (1880, 
·188l, 1883, 1885, 1886, 1893 şi 1894) valul n1erge crescând. In 

~ alti ani însă, (1882, 1884, 1887, 1888, 1889, 1891 1 1896 şi 1897) 
acest val scade siintitor, dar de încetat nu încetează niciodată. 

Pe cât ne stă în putinţă, din înse11111ările nu totdeauna con1plete 
ale dosarelor cercetate, von1 încerca să întregin1 acest tablou, arătând 
cu nun1ele pe coloniştii 1ransilvăneni n1ai veehi ca anul 1880. Astfel 
c Dun1itiu din Hârşova, venit aci din Covasna l<:1 1850, deci înainte 
de răsboiul Criineic, iar în tin1pul acestui răsboiu ( 1854) se aşează în 
Sarai (plasa Hârşova) Dragomir lYiunteanu, de fel din Covasna şi el, 
sau fratii Luca şi Costache Oancea, stabilifi în Dobrogea în însuşi 
anul războiului independentei ( 187<). Din acdaş an a descălecat la 
l''Icgidia şi Dobrotă, de fel din Turcheşul Braşovului, sau Golea tot 
acolo din Satulung; aseincnea Bârzan din Săliştea Sibiului -;--s-ao- So: 
rcscu tot de acolo. Văleanu din )\potdul b-1ic a venit în 1''1egidia la 
187.?, iar Bădilă din Sibiel, doi ani 111ai apoi, tot acolo. Găsin1 înlre 
petifionarii dela 1909, un colonist ardelean, stabilit in Dobrogea la 1 ~49 ;, 
este ConsJaniin Urzică, de fel tot din Covasna Trei..-Scaunelor ş1 el. 
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Să nu cugefăn1 însă că, înainte de aceste date n 'ar fi existat 
Ron1âni ardeleni în Do.bmgea Nu ! A1n arătat alt-ă dată 1), deşi nun1ai 
în treacăt, vechin1ea şi irnportanta acestui ele1nent ro111ânesc în Do,;' 
brogea, de prezenta căruia acolo erau nevoite să tină sean1ă şi să 
stipuleze învoieli deosebite în !rafale de pace internationale 1narile puteri 
ale ti1npului : Turcia şi Austria. In deosebi îşi are i1nportanta sa fir„ 
manul sultanului Mustafa privitor la privilegiile păstorilor transilvăneni, 
reprodus şi la No. CLXXXII din „Corespondenta diplon1atică şi 
rapoartele consulare austriace 1782 ~ 1797 ", publicate de Ion I. Nistor 
în volun1t1L XIX, partea I a colecţiei Eudoxiu de Hurn1uzachi, Docu=
mente privitoare la Istoria Ro1nânilor, Bucureşti 1922 p. 204. 

Şi e sigur că, chiar înainte de acesJe firn1ane in1periale păstoJii 
noştri un1blau acelaş dn1111 : vara la 111unte, iarna la baltă, ·ori în cân1=
piile Dobrogei. Aceasta din tin1puri in1en1oriale, dela plăn1ădirea nea=
mului, anterior chiar epocei ron1ane, care reprezintă nun1ai o fază : 
aceia a cristalizării definitive a fiintei noastre nafionale, dar 11 u unica. 

Rostui:ile Românilor transilvăneni îh Dobr~gea. 

. Pentru întregirea celor de n1ai înainte trebue să adăugăn1 ceva 
despre rosturile dobrogene ale coloniştilor ardeleni. Intâi despre 
cele 111dteriale, pe urn1ă despre cele sufleteşti. 

Sub raport n1aterial, în general, pute111 spune că aceşti colonişti 
sunt destul de bine situaţi. Mai bine decât fraf ii lor răn1aşi acasă. Nu 
există unul fără curte şi fără casă proprie, chiar dacă n' au putut fi 
împroprietăriti toţi şi cu teren de cultură. Dar şi cei' neîl)1proprietăriţi 
găseau totdeauna pă1nânt de ajuns pentru n1unca agricolă, fie că îl . 
luau în arendă dela Stat, fie dela alfi proprietari particulari. N un1ai 
brate sănătoase să fi avut şi voie de lucru ! 

Şi cei n1ai n1ulji - rnajoritatea absolut covârşitoare - au avut 
aceasta ; ba ceva n1ai n1ult. Fiind unii cu stare bună de acasă, au 
învestit capitaluri însen1nate în păinântul pe vre111uri aşa de ieftin şi 
au cun1părat „tapiuri" dela locuitorii cari, neputându..-se u11prieteni ctt 
sufletul vren1ilor nouă, plecau din fară. Unii au ajuns, în chipul acesta~ 
adevăraţi n1oşieri 111ari. 

Cităn1, ca exen1plu pe frafii Oancea, dintre care unul (Luc~ 
Oancea), pe lângă negoţul ce purta în Hârşova, avea în această lo=
calitate şi 2620 ha, o n1oară cu aburi, plătind anual o· dare de 2171 
l~i aur după un venit de 37 .583 lei - iar celălalt (Costache Oancea) 
proprietar în Izvorul Mare, cu nun1ele turcesc Mainut.:Cuius, avea 
aproape tot atâtea hectare pe n1ereaua acestei con1une, apoi două 111ori, 
care„i aduceau acelaş venit anual, ca şi fratelui său, pentru care era 
la fel in1pus. Mai sunt de an1intit ca proprietari n1ai- 1nari Const. G. 
Golea diJ1 Megidia, care are 300 ha şi Gh. Gh. Golea tot de acolo, 

l) Vezi studiul nostru : ,, 15 ani de transhumantă in lările române", publicat 
în Analele Dobrogei, a V-VI (1925), Cernăutî, .,C·ilasul Bucpvinei'', p. 30-48. 

, 
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.având 800 ha. Tot în Izvorul Mare mai găsim pe Ştefa11. Gh. :Popil 
-cu 180 ha, apoi pe Boroş şi Cazacti din· Torton1an cu câte 300 1h;i 
fiecare. In Hârşova n1ai e şi Ni'c. - Oancea, negustor care -a cun1părat 
în 1897 îh total 740 ha. La Pazarlia e Ilie Jitianu cu 52'0 ha cun1.,. 

· părate în 1889. Să nu uităn1 nici pe frafii Ion şi Voicu Motoi din 
, Chiorcişn1ea, cun1 se nun1ea n1ai înainte Ţepeş.:-Vodă de astăzi, ·având 

fiecare proprietate de câte 500 ba. Mare proprietar e şi Nic. Gh .. Popa 
-din Vadul (Caraharn1an):Pelitlia, stăpânind 1030 ha. Asen1enea Nijă 
··Gologan din Carol I. cu cele 309 şi t/2 ha ale sale. 

Majoritatea covârşitoare a coloniştiior ardeleni o alcătuesc însii 
n1icii proprietari cari au, în n1edie generală, câte 10-15 sau 20-
.25 ha, după vechin1ea aşezării lor în Dobrogea. 

E caracteristică râvna acestor colonişti pentru agricultură. J)e.,
posedafi în fara lor de origine de glia străn1oşească, ei au fost bucuroşi 
<le felinele părăginite ale Dobrogei. Chiar cei cari s' au ocupat până 
atunci exclusiv de econon1ia de vite, în Dobrogîa au prins gust de 
agricultură, revenind la îndeletnicirea de căpetenie a străn1oşilor ron1ani, 
-ei înşişi agriculfori de, frunte 1). Lucrul e cu atât mai vrednic de re,
·inarcat, cu cât plugarii noştri, când au lras întâia brazdă în ogorul 
Dobrogei pustiite de atâtea războaie, n'au găsit decât nun1a1 cenuşe 
.A.n1eliorarea solului e vrednicia lor. . 

Ca ori ce popor normal şi sănătos, ei însă nu s'au lin1itaf la 
·ocupafiunea cunoscută de plugari şi economi de vite, c1 au în1brăfişat 
şi alte cariere, mai cu sean1ă comerful şi industria. 

Dintre reprezentanfii comerfului cităn1 pe : Gh. Brătucu din 
Casil.::-Murat, de fel din Târlungenii Braşovului, apoi pe cârciun1arul 

·<fin Biulbiul I. D. Dragon1ir, originar din Galeş. In Alacap e băcanul 
D. Lupea, galeşan şi el, sau sălişteanul N. Stioca, cu prăvălie în 
1Yiusurat. Tot co1nercianti ardeleni sunt Dufu R. Pascu din Izvorul 
J\1are, Io·n G. Bundă din Palaz,..Anadok:hioi, N. Nistor tot de aici, 
I. S. Pană din Ţepeş.:-Vcdă, apoi n1ăcelarul Sava Pan1fi tot din Ana.,. 
-dolchioi, de fel din Jjna Sibiului. Măi an1intim pe hotelierul S. So.,. 
.rescu din Megidia, de fel din Sălişte şi pe colegul său de întreprindere 
Nic. Vidrighin, care are hotel cu 37 can1ere în Techirghiol, reprezen.,. 
tând un venit anual de 1750 lei aur şi 34 lei dare către Stat. Nu 

• 

1) Retinem din n1emoriul lui Ion V. Jvlofoi, unul dintre primii descălecător în 
Dobrogea după războiul din 1878, comunicat nouă de fiica acestuia, ])>,na Efrosi11a 
Jv!ironescu, directoarea Şcoalei No. 2 fete din Constanta, partea de îndemn pentru agrir 
cultură, dată de luminatu] .boier patriot, Mihail Cogălniceanu : - Cucoane, ne„am n~ 
norocii ! Ne mor oile cu sutele. Plecăm îndărăt cu ce mai avem, căci rămânem şi 
fără acestea. , 

- Nu fiii copii, măi fratilor ! Puneti mâna pe plug! Suntefi voinici, sănătoJi! 
Jineri şi harnici. Aratr. sămănati şi eulegefi ! Nu vă descurajafi aşa de repede, caa 
vieata .... i făcută dii1 încercări. Acela e om care înfruntă nevoile. Nu părăsiti locurile, 
căci vi le iau aJtii şi o să vă pară rău ! 

- Dar noi n'am făcut plugărie, cucoane I Nu ne pricepem la asta. . 
- O să vă pricepeti, căci nevoia=i dascăl bun. O să vă ajute şi . Statul ŞI 

când îli da voi de rodul pământului, n'o să vă m:ii lăsati de el. 
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REVINO 

S' a stins iµbirea cea fierbinte 
Parcă n'a fost f!l veci de veci. 
ln lumea ta te'ntorci cunzinte, 
Cu fruntea sus, cu ochii reci. 

De-acu,na totul ne desparte; 
Mâini poate n'ai să mă cunoşti; 
Suntem sortiţi să facenz parte 
Din două'n veci duşnzane oşti. 

la sfera ta strălucitoare, 

Pe drumul tău de 'daruri plin, 
S'a vestejit sublima floate 
Ce-alin 'al sufletelor chin. 

„ De vei simţi că remuşcare 
-

Se naşte 'n ging·aşul tău piept, 
Tu, ce nzi-ai fost a vieţii floare, 
Revino, iertator te-aştept. 

,, 

• 

' 

. . Mihail I. Pricopie 
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' REPUBLICA 

Cu pumnii strânşi norodul bate 'n poartă 
Şi Ludovic 'cutremurat se 'n-chină ; 
CoRiii pal.i se strâng lângă regină. 

Inc' un a$alt şi cetăluia-i spartă, 

Puternicii au fruntea 'n veci senină. 
Deci, el îşi taie-un chip cu multă artă ; 
Puterea lui, el simte că e moartă, 
Dar va păstra pe chip a ei l umină, 

Aşa semeţ păşeşte prin mulţime I 
Biruitorii, sclavii lui de ieri, 
O cHpă simt regeasca-i înălţime; 

Dar amintlndu~şi vechile dureri, 
Cu pieptul plin de no"ile lui crime, 
Rătnesc în cor: 11 M!nciună veche, pieri I" 

,,,. 

G:r. Sălceanu 

00000~.oooo 
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SUFERINŢA 

Când vei simţi nemărginita jale 
Că zguduie întreaga ta ffinţăt 
"Să nu fe l~şi răpus d.e suferînfă, 
Să nu deschizi a lacrimilor c,de. 

Iubeşfe.#aceiaşi sfântă năzuinţă ' 
Chiar când dureri fe duc spre..,.a vieţii vale: 
Sltb soarele copilărie} tale 
Să stea şi 'nfl:.ângere, şi biruinţă. 

Ci singur fu descliide=a vieţii carfe 
Şi 'nseamn' acolo tot ce.1:'i demn şi mare, 
.Âparte <shin, şi bucurii aparte. 

Cu sufletu 'mj>ăcaf aşteaptă ~n urmă 
Să"fi vie pacea 'n veci liniştitoare: 
Eternul foarfec c.are viata curmă ! 

.. 0000000000 0 
bo.ooogooooo 
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Mihail 1. Pricopie 
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EXPOSITION STOICA O. 
SALA ILEANA 

(Mai;s 1929) 

• 

• 
La nouvelle exposHion que l'i'f. Sfo1ca a ouverf ceHe annee dans 

la salle Ileana de. la ,,Cadea .Ro.mânească" confirme, apres celle si 
reussie de I' annee derniere, Ies pronosfics que ,npus avons formul~ 
alors sur l' avenîr de cel arfisle emerite. Il esf el resfe, ~ nos yeux, 
le peinfre le plus remarquable ef le n:iieux doue de la Roumai:1ie ac..
fuelle. Digne successeur de Gtigorescu et de Lukian, H continue, 
â sa fa~on, la Jrşclîtion di? <;:es maUres, en y ajoutanl une note 
bien personneUe ef des themes nouveaux, C' esf â.ire qu'il ne s' esf 
laisse ni dominer, ni infeoder ă la .maniere ou a I 'inspirafion de l'un 
ou de l'autre. Original, comm·e ses deux illusfres prtdecesseurs, epris, 
conune eux, de la vie du peuple et des char.rn·es du paysage roumain, 
i1 s' en esf faif l'inferprete, selon sa vision ef selon son âme. â lui, 
avec un re.alisme caracferistique, aussi :sincere que I' efaif l'idealisme 
poefique de Grigoresco, ef avec un sentiment du piHoresque ef de la 
couleur locale, aussi prononce que la fuf celui de Lukian. D occupe 
'tle ce fai.f, des maintenani, une place â part, au premier rang, parmi 
Ies peintres de son pays. 

Ce qui distingue ses fableaux tle tanf d'autres qui p.ourr~ient 
passser pour des phofographies en .couleurş ou des ·combinais.ons 
caleîdoscopiques de faches ef de fohs - c~est la vie, l'expressivife, 
resu1fanf dw dessin pris sul' le vif et de la composiiion, jaillie, foufe 
vibrante, de l'imaginafion ,de I' arfisfe. Saisi par un sujet - qu'il 
s'agisse <l'une scene rusfique â nofer, d'une page de vie ach:ieUe â 
fixer ou d'une vision hisf0rique, ·a ressuşcifer - Stoîca, mîs en verve, 
Ies projeftera sur la foile- avec une clexterife ele presfidigitat~ur et -les 
dotera â jamais de toutes les magies de la couleur ef de la presenta: 
tion picturalţ doru i1 n'îgnoFe aucun secret. 

Mais cetfe maîfrise - du.e au talemf sans doufe - H ne I' a 
acquise cepet'ldant que parce qu'il est reste fidele aux bonnes .ef saines 
tradifions de. son s,rrt. Il est en effet un de ceux - et nous l'en 
felicif9ns - qui sav_ent et veulent encore d.essiner ef s' appliquenf, d' aufre 
part, â efudier ef â composer un fqBleau une fois qu'il 1' a conc;u. 
Dessin ef cpmposition - loin de mepriser ces deux elements es: 

. 
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sentie1s de 1a peint.ure, âont Ies nouvel1es eto1es semb1enf faire fi ,-
i1 y tient, lui, et c\:st a eux que ses tab1eaux - surtouf Ies grandes 
composifions historiques - doivent 1eur so1ide tenue et leur im,.. ,. 
posante unite. Et void __pourquoi n'importe quel motif - simple ou 
cornp!exe - est chez Sto'ica netfement exp1iq1:1e, comme chez Ies 
vieux maîtres hollaridais. On compr:end d' emblee ce· q1;1e le peintre a 
vou1u <lire, et f.afre dire â ses personnages - fuf.,,ce des betes, 
Voici un cheval ou des ch-evaux au relai, pres d\:lne auberge rus" 
tique; ils s'abreuvel'lf ou mang:enf ou somno1ent sur Jeurs guatre _paf: 
tes fatiguees1 en attendant leurs maîtres, attardes au cafuareh ·rouf 
cela est plausi6le et ressort naturel1001ent du tableau, parce que cela 
a efe bien vu, bien senti, bien observe. 

Voila u~ paysan solitaire qui rev.ient des champs, tirant par 1a 
bride sa vieille jumen! brune derriere lui. On devine a l'allure lente 
de l'un et dţ l'autre que l'hornme et la bete sont las - las .de quoi? 
-- d'une dure journee sans doufe, de la vie peuf-"etre. Ef cela suffit 
pour re(enir l1affenfion. 

On m'a reproche s.ouvent de faire non de la crifique d'arf, mais 
~ la 1itterature a propos des oeuv.res d'art <lont je parle. C'est pos" 
sible. J'aime a les decrire, a Ies frarisposer en pro.se - ii paraîf que 
ce n'est plus d'usage et q,/on fai't aujourd'hui la cdtique dune toute 
autre sorte - _bref a nefer en quoi elles m' atiirent ou, le cas echeant, 
en quoi dles me ch·oquent. Des peintres m'ont meme dit que j'avais 
decouv.err <lans leurs tableaux plus d'infehtlons qu'ils. n'y en avaienf 
n,ises eux ... mernes; mais je rn empresse d'ajouter qu'ils f'\'avaienf pas 
l'air d' en efre frop fâches. Ous,i qu'il en sojz je prefere Ies tableaux 
qni m-e capfivent par une idee, qui s' adressent non seu!emenf a mes 
yeux, mais â ma pensee, qui, en aeux mots ,,me disent quelque 
chose"· selon la lo~ufion populaire. 

Et c'esf precisement ce ,,.q_uelgue chose", ,,ce je ne sais quoi'' 
qui me rend Ies Qeinfures de M. Stoîca syn1pathiqQes. 

Comrpent n1'y prendre. mainfenant, apres ces generalites, pour 
donher une idee d'ensemble de J'exposifron „ qu'i! vient âe presenfer 
au public, comme une nouvelle rec;olte de son ac~'\life picturale? ~ 
Comment en synfhefiser l'impression et la valwr? Impossible d'an.:: 
noter ef d' appreci~r, un â un, tous Ies nurneros du catalogue. qui, s'il 
etaif comple.t, ne contiendraif guere meins de 200 ouvrages au total: 
compositio11s, p,;,rtraits, dessîns et aquare11es. Je ne vois qu'un rnoyen 
de m.e dehrouiJler 'dans celte profusion, - · e.t d' orien!er en .meme 
te111ps Ies visiteurs - -c' est d'etablir des categories ef d' envisager Sl!lC: 

ccssivement, par exemp1e, les · peintures historiques, Ies souvenirs de 
la guerre, Ies scenes <le moeuţ~, Ies paysages et hnpressions de na.,. 
ft1re, Ies potfralfs ef er,ifîn ks dessins de toufes serfes ef Ies aqua: 
relle~ 

' .. 
• 
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I 

Peintures d'histoire 

· Lecieur assldu des vieilles anhales ef des chroniqueurs de son 
pays, lY:L Sto'ica s'~f piu, dans u:ne serie de composifions, deja nom=' 
breuse, a .evoquer les grands . evenemenfs ef Les graods personnages 
du ~asse. Les fableaux qu'il a consa1Zres a l'hisfoire roumaine en 
jalonneni fou,fes' les phases depuis les otîgines jusqu 'aux temps mo= 
dernes ef, consiifuenf des m:ainfenant une interessaflfe eollecfîon, mak 
heureusement. tres disperse.e. C' es.t avec plaisir q 1,1e nous voyons cetfe 
galerie nationale, due_ a ce seul maîfre, s 'augmenter chaque annee de 
nouvelles oeuvres. L' exposi.fion acfuelle en confient une trentaine a 
ajoufer aux lisies precedenfes. 

Voici,_ pour proceder _chronologiquemenf, Un r;;:uerrier scyfhe 
en reconna1ssance, l!.ln admirab1e iableau comme moiif, comme fond 
de paysage @1 comme couleur. Du hauf de son cheval blanc - le 
plus beaw sans doufe qu 'aif produif l'arf roumain jusqu' a pr~sent ~ 
ce cavalier barbare, arme de pied. en cape, perche sur un monticule, 
s'enlevanf sur le cîel immense, prend une significafion syrnbolîque: 
on diraif la sfidue equestre., ou pour mieux <lire, l'incarnafion vivanfe 
des maîtres de la sfeppe. Ef de la, isole sur la proeminence en plate= 
forrne de la colline comrne sur un piedestal, il sonde au loin-le vasfe 
horizon, ou des mamelons, deja violaces par la nuit fombante, prolon=' 
gepf a l 'infini leur chaîne dans la plaine - marne ef deserfe - jus"' 
qu'a deux cavaliers perdus gui, donnanf l'echelle ău paysage, fuient 
dans la brume vesr:,erale ei oleue: Outre ce Scyfhe fypi9ue vous en· 
frouverez d'aufres, dans ceffe exposilion :' a.u guef ou ă l aJfaque, en 
1'une' de ces charges <it:: cavalerie endiablees, co.mrne seul d' entre Ies 
notres, Stoîca reussil· a les rendre. Il est a nofer .que pour le fond 
du paysage ce fableau , reproduif un des sifes les plus caracferrsfiques 
de la Dobroudja, ou Stoic:a a fatf sa derniere campagne d'eJe. 

Con1me evoca1icns des femps pa:sses, se raffachanf ă la meme 
epcque, menfionnons quelques Types de Barbares foujours localises en 
Dobroudja ef passons â la periede romaine, moins primitive, plus 
civilisee, rel,i)resenfee par un Op/ife montan/ la garde aux confins de 
l'Empire, sur tes cotes de la Mer Noire ef par des Legionnaires 
romains renfrani d'une incursion; un cenfl!.lrion, suivi d'un mil1den, 
allan! a pas regles ef conduisanf deux capfifs mains liees derriere le 
dos. Nous regreffons, ă propos de ceffe serie, de ne pas y frouver 
les fableaux se rapporianf ă Ov.ide, enfre aufres celui ou le poete 
proscrit, assis pres de la greve, med1fe affriste, au bruif des 'flofs 
monofones, sur son exil plus monotone encore. Ce ti;ibleau, reste 
inacheve dans l' atelier du peinfre, ef qui figurera, sans doufe1 a la. 
prochaine ex_posifion de Sioi'<i:a, m' a ra.E_pele, comme theme ef cornme 
sentiment l'Iphigenie e.n Tauride de .Feuerbach; rnais iI s'en dis.
Hngue par l'expression d'une nostalgie qui, loin d'efre ferninine ef 
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sentimentale cornme chez celle..-ci, est empreinte d'une mâle et amere: 
resignation de victime du sort. 

D'.autres sujefs du temps des invasions barbares ef du moyen.=-· 
âge servent de transifron aux temps inodernes. Nous Ies enumererons, 
rapidement: Luiies rle boyaids bessarabiens contre Ies botdes Jalarest. 
un engagement de tavaletie dans la steppe, ef)frevu .â tra:vers la poussiere
soulevee, une melee confuse dont se defache un cheval blanc, qur. 
frustre de son cavalier, s'enfuif au grand galop. 

Silisira assiegee p9r ies Byz_anlins, en guerre, avec Sviafosl;Jv _ 
L'antique. citadelle romaine (restaur-ee sur ses ruines par le rcintre)
est attaque~. a coups de catapu1tes et assaillie d' echelles et d engins.. 
d'assauf. !mposante, avec ses murs massLfs, ses tours cre·nelees, elle: 
apparaif, enveloppee d'un nuage de poussiere et toute fumant.e sous. 
l'incendLe des br:a.ndons qui· y oHt efe jetes ; elle resiste encore, tandis. 
que Ies troupes ennemies.., massees autour d~el!e, ~ guer.riers bardes. 
de fer, armesde lances, de bouclier:s ef d'epees - continuertf a !'assieger~ 

Une a:ufre composition a dter, fout au~si importante que celle:d„ 
mais d 'une inspiration ptus padfique, c' est Timoush, le hetman cosaque.,_ 
venant solliciter la main de la .Princesse Rouxandra, fîlle de Vasile.·· 
Loupu et presehter â la fiancee · ses cadeaux de n.oces. Ce granct 
panneau esf domine â gauche par un fastueux baldaquin de parad-e„ 
qui or.ne I' ehtree du palais, yer.:s laquelle ascendent quelques marches.. 
d'escalier, couvettes d'un fapis rouge, L,e prin ce et sa cour y apparaissent„ 
prefs â recevoir I' ambassade qui se presente. 

Devant, sur la place, une, foL1le bigarree qui assisfe, en costume
de fete, â la recepfion de la missioi;i. A. droite au fond la residence· 
crenelee. L'ensemble, avec Ies personnages pdnc1_paux, fous en costumes. 
du temps,, bien mis en place, consfitue un scenario historique neces ... 
sairement un peu theafral, m.als qui decor<!.fivement et archeologi; 
queinent _ne laisse._rlen a desirer. Comme ordonnanee. et comme;couleur„ 
celte grar:ide foile, foute rayonnante de pourpte et d'or, rappelle, p,ar-, 
l'eclăi somptueux des costumes, certaînes pages historiques de Mateiko_ 
Vous n'y trouv~rez pas, ii est vrai, la facfure soignee du vieux maît_re: 
polonais, mais en revanche une verv.e ef un e!ltl:'ain juveniles qui en 
font oub!ier l'execufion sotnmaire. 

SignaJons encore, parmL Ies mofifs Risfodques d' autrefois, Lfl 
lrabison de Jeremie Golia, le co11seiller perfide du Voivod J e,an le 
Terrible, La nostalgie de Stef'anilza# Voda, refugie â Inshrlick, La· 
conspiraiion des mercenaires iurcs a la tour de Mafhieu ... Bassarab„ 
Une Iuite conice Ies Turcs, tous inferessants comme ehtde psycho,,.· 
logique, c:omme reconstifufion d'un Rasse lointain, comme evocafion 
picfu rale,. 

L' e'venement le plus rapproche de nos jours que M. Stoica ait 
eo1nme-more en peintµre est le reveil du sentiment nationaliste au. 
commencemenf du XIX:-eme siec!e. Le f<!.bleau en quesfion, qui par 
ses dime11sions domine tous leş aufres dans la s,alle, est intifule Pro..,.. 
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,, 

-clama/ion de la revolution p.ar Tudor Vladimirescu sur Jes c6teaux 
du Padesh, 

A voir cette agglomerafion de paysans, accourus de foutes par-fs 
a l' appel de leur chef, attentif~ a la proclamafion qu!il leur ht, sous 
l'etendard leve de la revo.lte, on sent qu'\1 s'agit d'un soulevemenl 
populaire. Ce fourmillement de catchoulas noires 1) de cu1ottes ef de 
·casaques blanches/ cetfe masse compacte de travameurs des charnps, 
rnunis en · parfie de 1eurs faux, celte foule de vieillards et de jeunes 
hon1mes vigoureux, rassemblec 1a sous le ciel libre, donne bien l'inl-" 
pression d'une armee de <;:ampagnards, surgie du sol natal et decidee 
â revendiquer ses droifs sur la glebe qu' elle a fecondee, pendant tant 
d-e siecles, de ses sueurs et Glţ son sang. Cet essaim de paysans, 
enfrainfs la R_ar. une idee~.ressemble a un:e gtappe d'abcilles htunain~s, 
attachees a 'l'udor V1adimiresco comme .a son cep et donne; dans sa 
robuste rustieite, l'impr:ession d'une de eces comices plebeiennes de 
1_''3nfrque Rome, ou d'une deces „1andsgemeinde" helvetiques.d'autrefois. 
Ce dont le peiQtre merite surto.uf: d'etre felidte, c'est d'avoir su meffre 
dans cefte 1ar,ge composifton fant de moyvememenf et de,. vie, sans 
parler de la couleur locale. O n y sent vraiment pa1piter 1' esprit des 
fuules ef le coeur du peuple. On y devine un _gesfe de la volonte 
nationale. 

Outre .ces sujets divers, e.voquanf tel ou fel evenemenf des 
annales roumaines, Stoîca s' est piu a reconstituer, a fravers leurs 
des-cendanfs d'aujourd'hui - paysa1)s, pâtres, rnanoeuvres, vignerons -
1es fypes des ·soudards et des pandours d' autrefois et il nous a demne., 
deja une serie nombreuse de scenes solâa-fesques des plus curieuses. 
Ces miliciens ........ vieux reîtres ou fo1nfassins des temps jadis ,...... en 
marche ou au repos, buvanf ou devisanf, ressuscitent folus, par leur 
armement, leur uniforme, leur _p_hysionomie, Ies meeurs et la vie 
militair:es a 1' epoqt:i'e de Mircea.;;:le-: Vieux, de Michel-=-le:Brave, d'Etlennee 
.le~Grand et de Basile,:le..-Loup, de sorte que, dans ce genre encore, 
Stoica s'.est cree une spedalite unique, en mar,ge de la grande peinture 

.___ hisfor}q:l>:e roum~ine. Et il y ~· sans_-doufe, dans ces ,P:1~es 1ita~hees plus 
de venfe humam(;l, et peuf.:etre meme plus- de vente htstonqµe que 
dans cle vastes compositions, foujoyrs un peu machinees et truquees 
--en vt1e d' un effet pathetique ou clecoraHf. 

III. Souvenirs de la Gi-ande Guerre 

Les impre-ssions de guerre de Stoica sont des tnlpressions 
vecues et bien personneUes,. car ii a prls part a toute la campagri,e 
roumaine comme so-u&='lieutenant d'aborcl, puis comme 1ieufenanf, du 
commemcemenf a la Hn. Gravement blesse dans l' e.chauffouree de 
Tourtoucaîa„ i1 n' a echappe a une mort certaine que grâce a son · 
cale'pin d' esquisses qui a faif de vier la plus mortelle / des balles. Le 

1) Le bonnet de fourure en peau de mouton des Jlaysaps roumaÎi)s. 
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sang cou1-anf tie ses b1essures, pansees a la hâre, îl esf 'arrive, ex,fenue 
el affaib1i, a Bucaresf, d' ott, apres un courf infernen1erif au :Sanafo.,,. 
riurn G.erofa, il a efe bf.acue, 'non eRCore reţabli, pour efre Încorpora 
ă. nouveau . en Moidavie, ou foufe l'arn1ee roun1aine devaif efre re..
Qrganlsee pour la supren1e defense. 

· Cetfe refraife n1ilifaire ef straf&g,ique qui devaif aboufir, 1' annee 
suivanfe, aux grandes ef glorieuses batailles de Mareshfi ef de Mara" 
shesh.ti, ou Ies divisions de Mackensen, le perforaf,eur de fronfs1 

furent arrefees ef vaincues, s' ~t effecfuee sous un cie1 gris d'aufon1ne 
qui rep.andaif sa nofe triste sur fo_us ces convois lugubres de soldats„ 
de blesses, de n1unifibns, ·snlon11anf les ~randes roufes. A ce specfacle 
emouvalît des vicîssitudes de I' armee s ajoufaif en bien des endroifs; 
celui de foutes 1es miseres de la guerre : canonnade loinfaine, villages 
incendies, exode de la populafion civile, fen1rnes; enfunfs, vreillards, 
beşfiaux ehasses du ferrifoire envahi par l'ennemi, ef prenanf la fuife 
a.u hasard, vers 1'lnconnu. Sio1ca a assis1e â fpures ces fribu1afions ef 
en a efe. profo11den1enf en1us cq_n1n1e patriote et conune arfisfe. 11 a 
fait part.ie d'une de ces esco~des evacuees. D a vu ef îl a note a la 
hâfe - pour en faire des fabteaux plus t.ard ,_ ces ltar1sporfs de 
troupes d?sen1parees, ces demenagenH!nts <ie pauvres gens, - chars 
ef charriofs, accables de bagages ef d'enfanfs, traiJ1es par des bo.eufs 
~nfs ou des chevqu~ poussifs, pi±toresques ef pifeux affelag'EIB, conduif-s 
par <les femrnes ef des viei1lards1 escorfes de quelques bestiaux : d'une 
vache- ou d'un vea'u ou en fout cas 'd'un chien fldele -. Te1s sonf 
guelques:uns des aspecfs ef ·des episode.s de la guerre rQun1aine don! 
maifre Stoîea · n9us a cons·erve le souvenir, vivant et saisiss~nf, dans 
.tine serie aussî .riche que variee de notafions, qe dessinş ef de f,ab1ea.u.,x. 
Nous nons absfiendrons d'analyser une a u1Je toufes ces impresslons 
de guerre, qui presentenf chacune un inferef special par Ies defails pris 
sur le vif, par la caracterisfique des flgures sinoeren1enf observees . ef 
enfin et surfout par le senfin1e~f de dou1oureuse ef ~afrio:1i:gue con1..
n1esirafion qui les a inspirees ef qu'e11es sugge-renf. Nous nous 
cenfenferons de sig1~a]er. Une Fall)il}e de paysans fugitifs. lls 0nt_ 
aftele leur unique bidef â 1eur unique chariof, pour ernporfer 1eurs 
hardes dprnesngues. La fernn1e rechauffanf sur son seîn un nourrisson 
qµ'eUe sonfient de son bras dr9if, fire de la rnain gauche la brave 
qefe par 1a bride, qui, l'ecl;i.ine p1oyee, Ies jarr.efs fendus, a:vance peni.: 
'blen1enf, n1ais âocilen1e11f. Un grand viei1lard„ l'ai:eul sans doufe ~ le 
pere absent doif et-re sur le front - n1arche avec son neveu â cofe 
de ce pifoyable atfe1age, d'un air fatal con1n1e s'il escorfait un corbillard. 
Ef fous ces personnages, y con1pris le cheva1, s' en vonf, abaftus; 
con1n1e co,urbes sous 1e venf du de~fin qui 1es accable. Ef c'est a 
fravers la plait1e infinin1enf h1orne que s'effedue cef exode, sous un 
cie1 gris, horde seulen1enf a l'horizon des 1ueurs h'.agiques du jour 
mourallf. Lugubres convois, n1ais touchanfes peinfures. 

Ce fhen1e de ·1a refraife - soii n1ilifaire, soif civile - apparaîf 
en varianfes diverses dans d' aufres ouv'rages du peinfre. :R.elevons en 

• 
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parficuller une admîrable esquisse au f usain. Sur· la co urbe ascen~ante 
d'une route tortueuse el malaise~ une file de chars qui se suivent~ 
le âernier, 11u prernier plan, est reste en panne. L' un de,5 deux 
chevaux de I' attelage vienf de succomber et gri a terre. La paysanne, 
accroupie sur le talus de la route, se lamenfe, desesp~ree devan.f ce 
desastre, n' attendant plus de seeours gue du cieL Son rnari debout 
a cefe d' elle, desempare lui 3\.!SSÎ, a 1' air de faire appel a. ses corn„ 
pagnons d'infortune, mais ils reslent indifferenls e.t, defournant a pelne 
la tete, continuenf leur marche fatale ·vers l'inconnu. C'est, en q1,1e\.,. 
ques traits, touf un drame farni!ial, englobe comme un episa_de dans 
le grand drame· de la guerre. 

Notons encore comn1e fableaux specialemen1 milifaires : 
Le Canionnentenf - quelques soldats passant la nuit, dans un 

reduit, sombre comme. une prison, avec uhe seule fenetre, <lonnant sur 
le ciel noGfurne. Un des poilus, quelque b~rger sa.ns doute, assis pres 
de l' âfoe, donf le brasier 1' edaire, veille encore et joue de sa flute 
champetre pour se desennuyer; Ies a1:1tres, ses camarades, dejă couches, 
se sont endonnis aux sens plaintifs de la doii:,_a natale, dans la 
penombre silencieuse de cel antre, aux murs tristes et nus, comme 
ceux d'un caveau. Teule la composition, noyee dans des tonalites 
sombres, apparait, fanlomatique, estompe.e seule111ent par Ies lueurs 
fremblantes et le:s ombres projet~es qui emanent de la ffa1mme mou-" 
rant~ du foyer. Comme peinfure, c' est une elegie de gammes brunes, 
grises ef bleutees, rehaussee d' accords rougeş, harmonisee au mode 
mineur, un chef d'oeuvre de coloris impressionniste. 

Une auire scene de guerre pous met en face d'une Treilza, une de 
ces croix ru-st'iques a la r:ou1naine, en bois sculpt~., tels qu'on en ren-" 
contre un peu partont dans la campagne roumaine, au bord des 
chaussees, pre.s des puits, en tete des ponts, dues a un ex""volo, corn: 
memoratives d'un evenemenf quelconque ou erigees la par pie:te pour 
proteger Ies passants dans leurs peregtinations. A.ucun paysan ne. 
pa.ssera devant ce symbole du salut, sans se signer ol!l dire une 
priere. La „ T10Ifza" qui nous occupe, dressee a gauche dans l~ 
t:ableau, doit a:voir ete temoin de quelque bataille voisine et recen~. 
comme rindiquent, sur le contour de la route, des charreftes brisees, 
des chevaux en pufrefacfion et des cadavres de. soldats. On devine 
qu'elle est dewnue aussî, dans cette solitude, le seul et supreme 
refuge des blesses et des motibonds, epaves de la lutfe, soit qu'ils 
aient pu se traîner jus€fue.:la pour moutir, soit que des cama; 
rades les y ait depos~s, a la garde de Dieu. Ouoi qu'il e!'l soit, le 
detnier venu, couche contre la a:oix qu'il embrasse de-son bras droif, 
est en train d' agoniser. Blafard et !:>1-eme, Ies yeux leves vers la eroi,{ 
rede1nptrice, il vqif apparaître, sur le bqis meme du crucifix~ comlŢle 
une vision. diaQhane toute vefue de candeur blanche le Christ benissant 
qui lui donne-l'absoute. Emeuvante conception, ou la realite cruelle 
des chos.es s' ennoblit des realites. consolatrices de la foi. 

Le theme de la carnaraderie mflitaire qui a si sou:venf inspire, 
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artistes et poetes - est=il besoin de rappeler Detail1e et Deroulede 
- n' a pa:s manqu~ de toucher aussi l'âme compaf.issante de Stoica, 
et le motif du solâat blesse, soutenu ou soigne par un frere d'arme 
ou par un infirmier, figure souvenf, . et en plusieurs variantes dans 
ses OllVerages·: par exemple en un beau dessin au f:usain, ou I' on 
voit un soldat qui emporte son camarade blesse ; et dans \Jn tableau 
qui nous- r-eP.resente un grand poilu, en soutenant un autre, â l:a tete 
bandage.e et toute saignanfe encore a travers 1e pansement, et fant 
d'autres, notations analoguesl toutes sai$issantes par la sincerite de 
l'observation, par la j usfesse de l' expression., d.es auitu.des el des mou,,,. 
vements. 

Tous ces motifs, pris sur le front, n' onf pas empeche le peinfre 
de song~r aussi, lui pere de familie, aux scenes douloureuses qui se 
sonf produites derriere le front, dans la popu1ation civile, comme re-=
percussions des vicissitudes de !a guerre. A greuve Dans l' eflenle 
du guerrier; une jeurie epouse, assise pres de la fenefre - · Anne, 
ma soeur A:nn(:'., ne vois-='fU rien venii: ? ... - et qui regarde au loin, 
attendant des nouvelles ou le retour de son mari absent. A ia gravite 
de J'expression, a Ia pâ'leur de ce profil de femme~ ama1gri et absorbe 
par une seule pensee, on devine l 'inquiet1.:de interieure qui la con ... 
sume ei l'obsede depuis Jongtemps. Derriere eHe, a droife, dans la 
penombre, au fond de la chambre; deLJ.~ servanles en frain de Hsser 
ont inferrompu leur fravail . et ch1.:1chottenf entre elles, en observant 
leur maîtresse, sans o.ser la froubler dans la trisfesse oii elle est plongee. 
Ce meme inofif IT)Oins developpe, mais tres explicife deja, figure dahs 
Wle bel!e esquîsse au charbon, avivee par la couleur dans le tableau. 

. Ou'.il. ~e soif eern:i~._, pour ~ermi~er ce chap}1ţe sur Stoîc.a comm.e 
pe1ntre m1htaire eJ pafnohque, d expnmer un desff. Ce serart. de vo11.i 
routes ces impressions et e,es scenes de guerre y comprLs Ies batau ... 
Ies, recuei1lies en un album commemoratif de la parflcipation de la 
Roumanie au con flit mondial, un albµm qui formerait le digne pen.= 
dant ef le complemen·t glorieux de celui publie par GrigoresG:u sur la 
Guei;re d:e l'Independance. C;e seraif lâ une oet!vre qui feraH autant 
d'bonneur a l'armee roumalne- qu'â !'art roumain et un legs precieux 
ă laisser aux generations fuiures~ Au Ministere des Beaux.::Arfs 
dl • 

y av1ser. 

III. 

T ab1ei:!.UX de genre et paysages 

Comme scenes de.. la vie quofidienne d'aujourd'hu1, celles qui 
predominenf par leur nombre dans l'oeuvre de Stoîca j~squ'a ce jour, 
se rapportent ill,l commerce lo~al des produits .agricoles, fransportes 
par les paysans - sur des chars et des chariofs en ete, sur des 
traîneaux en hiver ,...., vei;s Ies bourgs et Ies ville.s, sur Ies places 
de marche ou Ies foir-es Ies plus rapP,rochees. Tout .ce trafic maraîcher, 
servant a approvisionner la populatîon urbaine, s'effec;:tue, eneore au..-
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jourd'hui a l'aide "de vehi.cules de toutes sortes - tombereaux, char 
a ridelles, can1ions - traines par des boeufs ou par de braves petits 
chevaux de race roun1aine, endurants et patients, conduits p-ar Ies 
paysans eux.:-rnen1es. M. Stoica s 'est f ait !'interprete de touf ce mou= 
vement de va et vient, des ~harnps a la viile et de la viile aux Gan1-= 
pagnes ; et Ies tableaux qu'i1 y a consacres, tout impregnes de pitto-= 
resque et de couleur locale„ resteront comn1e des temoignages parlants 
et sinceres d' un des aspects de la vie populaire a notre epoque. 
A.spects originaux, earacteristiques d'une periode, par les attelages, 
par les costumes, par le milieu ambiant - autant de traits et d 'ele.: 
ments notes d'apres nafure, encore vivants, n1ais sur Ic poinf de dis~ 
paraîfre devanf l'envahissement du cos1nopolitisn1e dans Ies moeurs 
et des moyens mecaniques de traction dans les transports. Le public 
amateur semble avoir compris l'inferet et la valeur artistique de ces. 
petits tableaux dont tout le charme est du surtout a l'execution exacte, 
aux gestes bien saisis, au groupement heureux, au pele.:-m-ele anin1e 
des gens et des betes. Rien d' etonnant qu'ils aient trouve d' en1blee 
des acqu~rreurs. Ou'il s'agisse de traîneaux sillonnant la neige, de 
chariots en marche sur les grand'routes, d' attelages aUant au petit 
trot, ou arretes pour reprendre haleine devant un „ han" rustique, ou 
stationnant pres d'un puits solitai:re ou sur quelque place de n1arche 
ou de banlieue, - tous ces motifs se distinguent par un merite spe= 
cial auquel on reconnaîtra la· griffe du maître, c' est la genialite 
avec laquelle Sto1ca s' entend a dessiner ef â peindre Ies chevau.x. 

Aucun, nous le repetons, n'y reussit mieux que lui ; ii en a 
observe et surpris tout Ies mouvements, toutes les allures, toutes les 
attifudes : lances furibonds dans une mel-ee guerriere, troftanf mono.
tonement sur Ies grandes routes, emportant en silence des traîneauK 
â travers la neige, ou somnolant sur une place publique eu aupres 
d'une auberge villageoise ; en marche ou au repos, au ou piccotin, la 
gueule plongee dans une bofte de foin, ii nous Ies re·presente toujours 
d'une fac;on· si vivante et si caracteristique qu'il nous inferesse a leur 
sort comme ii s'y interesse lui-=n1eme. II s' entend â nous Ies fai~e 
admirer, ai mer ou prendre en pitie, selon les cas. 11 s' est cree ainsi, 
dors et deja, dans ce genre une specialite qui n' appartient gu' ă lui 
parmi nos peintres, ef c' est grâce a cette originalite incontestable q1:1e 
Ies Tableaux a chevaux de Stoica sont aujourd'hui aussi recherches 
Q._ar Ies a1nateurs que I' etaient j a dis les Chars a boeufs de Grigoresco. 
Un se les dispute et il n' est pas de collectionneur qui se respecte, 
q_ui ne tienne a honneur d'en posseder au moins un, si ce n'est piu-" 
s1eurs. 

Sin1ple „ Cicerone" des oeuvres d' art que nous avons I' occasion 
de signaler, nous pouvons nous abstenir d'insiste-r sur Ies mei:ites qui 
distinguent les tableaux de cette categorie, puisque,. sans autres expli-" 
cations, les visiteurs e.n ont compris et g0Qte le charme ou la saveur. 
Nous ajouterons cependant que sur ce theme, ou Ies chevaux fonnent 
le centre d' attraction du tableau, M. Stoica s' est plu, parce qu'il sait 

' 
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Se'ndeasă noaptea peste-or,aşul mare: 
Pe'nguste uliţi străjuiesc palate 
Cu streşlnl care p.ar iremurătoare 
Oe nouri grei (ie fum înconjur:ate. 

Ce globuri şi lumlnl s'aprinq pe stradă! •.• 
Oricare geam şl fellnar e-un soare, 
lal' noaptea se transformă'n zi; grămadă 
Şr zgomotoşi merg os;1menl la plimbare, 

Zări dragf ale copllăriel mele, 
Cu drumuri lungl, cu aer mult, cu Mare, 
La voi gândesc în aste zile grele J 

Ce singur sunt şl'n ce'nchisoare J , , • 

O tlmp l •.. Ridică-ţi cât mal sus ciocgnul, 
Izbeşte crud în zlclul de cetatB, 

I 
De pe ruini să pot privi colanul, 
De · d[an1ant af nopţii înstelate. 

• 

.. 

mihail I. Pricopie 

• 

• 

" 
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S, A. ŞTERS O N.OA.PTB 

Secundele, minutele si ora • 
$'alungă 'n jurul vechiu lui cadran ... 
Când pe feresti pătTunde aurora, 

• 
S•a şters o noapie lungă cât un an. 

Şi umbra mea pe ziduri se alungă 
Cu razele de soare ce străpung 
Un suflet chinuit de-o noapte h1ngă, 
Ce-a depănat un vis atât de lung. 

Ou miliarde clipele trecură 
Si miliarde vor mai trece fncă • 
ln nesfârşirea timpului adâncă 
Si fi-.v<>r iarăs to•fe oâte f.ură. • • 

Ceasornicul etarn, universal, 
Co soare şi cu lună şi cu stele, 
S& •nv§rte •n goana sbondui fatal~ 
Târându-na viea"!a după ele. 

Sacundele, minutere şi ora 
s•eluagi •n jurul vachiului cadFaG ••• 
Când pe feteşti pi1runde aurora, 
s•.s ş~rs o noapte lu11gi cât un so. 

Gr. Sil!o?anu 
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' composer et synthetiser, a irnaginer et a realiser des co111posiiions plus: 
amples ei plus significafives. C'esf notamment le cas pour les deux 
Relais de posle, l'un en hiver, I' autre en ete, ou vous voyez, devant· 
tnl „han" au grand foit, aux fa9ades nues, stationner une foule affairee 
el bigarree, autour c!e la chaise de poste, dont on change Ies chevaux. 
Dans de pareils sujefs qui exigent quel.ques efforts de con1position et 
de presentafion pour etre artistiques, ce q.ui frappe chez Stoîca c' est 
Ic don qu'il a de grouper d' une n1aniere pittoresque et attrayante gens. 
cf betes, et de creer des rassen1blements, ou I' on sent circuler tout a 
la fois la vie individuelle et la vie collective. Nous en dirons aufant 
des differentes Foires qu'il nous presente, d'une si large tenue dans. 
l'ensenilile et d'une observation si poussee ef si attentive dans Ies. 
details de chaque groupe, ainsi que des Passages a gue et des Puiis,. 
ceux de Dobroudgea surtout avec le~1rs chadoufs, fres pittoresques par 
Ies accidenfs du paysage el par J'anin1ation variee qu'y mettent les 
chevaux qu'on alJreuve, et Ies gens du pays, divers de race, de porfs. 
ct de costumes. Ce sont la d'interessantes el vivantes syntheses de la 
vie quotidienne acfuelle. EJ notez bien, qu' en peinture aussi bien qu' en 
litterature rendre un mouven,ent populaire, avec taule la palpifation. 
des indi vidus et de la foule confondus, n 'est poinf chose aisee, et· 
seuls Ies vrais n1aîfres y parviennent. Sous ce rapport egal'en1ent, 
Stoica est en Roumanie unique en son gen re. T an dis que tant d' a utres. 
de ses confreres se bornent a resun1er leurs impressions en des figures. • 
isolees qui raren,ent depassent la banalife, ii reussit ·lui a exprimer 
l'â,ne des n1asses et l'âme des agglomerations populaires. D~ me rappelle 
sous ce rapporf le grand poete americain. Walt Whitman, cet apotre. 
cnthousiaste de la den1ocratie des Etats-= Unis. 

. . IV. 

Paysages 

J' arrive a Stoica paysagiste et je n 'he site pas a declarer d · en1.,, .. 
blee que Ie paysage en soi - j 'entends de pures)mpressions de na.:
n1re - ne tient pas une grande place dans I' oeuvre du 1naître jusqu 'â 
presen!. II ne l'en1ploie -guere que con1me scenario· aux manifestations 
muUiples de lo vie humaine ou sociale, au chan1p ou a la viile,. 
rarement pour le seul plaisir de rendre un site - mont, plaine ou 
greve - dans ce qu 'ii peut suggerer de sensations particulieres, inde .... 
flnissables: soit de solitude, soit de grandeur, soit de sauvagerie· 
Poetique. Neanmoins ii y a dans sa derniere exposition quelques. 
paysages proprement dits, enrichis de preference de quelques ruines 
con1me celles de la Forieresse d'l:lerac/ee en Bobroudja, dressant 
scs 1nurs dechiquetes sur J'horizon, argentin et grisâtre. Vaiei Une· 
viei/le pelite eglise roumaine a. Cernowitz, enfouie dans la verdure i 
,·oilâ, une auire vetuste, Un Mou/jn a veni, ioujours en Dobroudja~ 
clendant sur la colline ses grands ailes rouges aux brises qui lui 
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viennenf de la mer donf la ligne bleue dort dans le lo1nfain. tJotons 
.encore Les Meuies de bies, un pan de plaine routnaine au moment 
de la recolte, sous un de! azure, pommele de nuages blancs. T ous 
ces tableaux, d'une facfure excellenfe, se disfihguent par le sens du 
pittoresque et de la couleut ~ tres vive surtont dans les aquareUes -
mais ne tradufa;ent pas une emotion, cette communioa de p.en~e entre 
le moflf et !' adlste qui transforme le paysage en ufl efat d'âme Quand 
.il s'agit de· la nature, ii ne suffit pas d'en en1prisonner faru bien que 
mal un a-spect dans un cadre, car la real.ne sera toujours superieure a 
·toute-s Ies r.eproductiens par le verbe ou l'image ; ii faut que, dans cc 
fragment, l'ârtiste repercute, avec sa vision exterieure des choses, aussi 

. :sa vision inferieure, le- senHment personnel, l' emotion sp·eciale, la 
,pensee inspiratrice qui l' a pousse a oeuvrer. 

C'est cetfe etnotio·n, celte repercution du moi dans le paysage, 
qui en fait en pei.nfure cornme en litter atu re . un poerne ou une oeuvre 
<f art; car autrement une photographie coloree ou une descripti0n a la 
"DeliHe suffiraient. II n'y a dans t0ut paysage que !'âme qu'en y n1et. 

V. 

Stoica, pcrtraifiste 

Comme porfraitiste' l'eloge de Stoica n'est plus â faire. Ci est a 
lui que nous devons, en~re autres, le meilleur portraif de Michail I. 
nofre gentil petit Roi. II ne tiendrait qu'a lui, s'il voulait avani tout 
faire fortune, que d' exploiter uniqu-emenf cette veine·, une mine el.'or, 

.surtout a ce moment oii toute la roture enrichie cherche ă l'envi a 

.se ·creer des galeries de gueules sur champ d' or. Mais Stoica a trop 
de cordeş ă son arc pour ne ioµer que d'une seule et p.our se preter 
ă ce metier. Il sernble d' ailleurs preferer cornme ftgurlste aux per~ 
.sennages vaniteux du grand monde, Ies peHtes g,ens a:nonymes; leş 
iypes populaires, pourvu qu'its aient du cachet. Parmi les tetes ii:1te= 
-ressp.ntes de sa derniere ~position, cito ns' a.u hasard ~ Une Pr~fre .en. 
priere, un pape grisonnant, seul avec son ombre austerement projdee 
sur le mur nu de la chapelle; Uhe Tele .de moine a barbe rousse, 
inculte, au fype slave ou dacique ; foute une. serie de paysans, assis 
-ou debouf, dans leurs costumes regionau~, puis des faquins, des matelots, 
des vieux loups de rner, croques dans Ies ports de Constantza, ck 
Braila ou de Ga!atz. Une .galerie complete de figures cara.cteristigµes, 
•'€Xecufees a !'huite, a l'aquarelle, au fusain, a la plume - toutes bien 
vues, bien observees ef donts les traits, l·es g~tes, l' expressien h:ahissent 
Je lernperament, le metier, les habUudes1 jusqu'aux vices, ei aux vertus 
-de chacun. A ces frimousses d'hommes de tout âge., aiout€Z quelques 
·visages de femrnes, Aon moins re-marquables: de viellles gtand'mere.s, 
re.signees et bonnes, des jeuties flHes, une de face entr'autres, cţWC 
.grands yeux noblemenl arques, au front pur, au nez droit ei fin, a la 
.bouche candide - un fype de jeunesse pensive, de virginite, sincâre 
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sans m1evrerie1 ni coque±ferie, el lanf d'au.tres, oit apparaîl, oulre \'oeif 
du peintre qui voit ci saisit Ies lignes el- la couleur, l'oeil du psycho= 
logue qui sait lire dans Ies traits d'une physiot:1omie ef en reveler 
l'âme infitne. Tandls que le photographe ne fait, que reproduire m& 
caniquement les traiis d'un modele, te peirure ies interprete îmelligem ... 
1ncnl, et, par l 'ari dh•inafoire qu'il possede, s:·il est vraiment potraiti.ste, 
ii Ies selecte el les accenlue sans Ies fausser, mais de fac;:on a manifester 
plus clairemenl parFois que la nalure elle=-meme, le f6r inierieur, le inoi 
de !'individu a representer. Marquer le fraii dominant ei caracteris!ique, 
degager l'expressiv.ite de sa gangue, n'est..-ce pas ·1â ce que Taine 
appelait taire oeuvre d'ideal. El a ce point de vue ii y aura autant 
d'ideal dans une tele de brigand de Sălvafor Rosa que dans une tete 
de sainle Vierge de Raphael. 

Parmi Ies personnages chers a tous Ies Rournains comme paitiote3: 
ou comme poetes, i1 connviendrai± de cifer Balcesco ce romantique exile 
dont Stoica a compris la noslalgie et qu'il nous presenle, seul avec 
son chevalJ au milieu des forets h-ansylvain~, puis ei surtout le poete 
En1inesco que nous v.oyons, assis sur· un banc, meditant sous la 
chule des feYilles et des jours qu'il a si douloureusemeni chantee. 
Esper:ons que celte serie commencee, d'icones nationales, ira en s'aug.,,. 
mentanf d' annee en annee .. 

Bans cette c;afegorie de p_ortraits ce n· est pas ianf a la ressem.,,. 
blance qu' a 1' e.,...,,p.ression ei â la vie que doif iendre le peinjre. Me:me 
s'i! s'agit d'un persorrnage hisforique deferm:ine, la plupart du temps, 
il n'en existe aucun portrait ou des portraits fort insuffisanfs, con1me 
c'est le cas pour Tudor VladimiresGo, par exemple. A lors c'est au 
peintre de l'imaginer de toules pieecs, ainsî que 1' a falt Stoica pour 
celui.=-ci, et pour fant d'autres figures historiques,_ gui, si !'artist~ a su 

, ~n rendre le car adere, deviennenf Jyplques, lei Vlad l'Empaleur dont 
Stoica a dors et dejâ fixe Ies iraits ppur ainsi dire deflnitivernent, au 
f!OinJ que nul auire apres lui ne Ies changera, tant Us s'irnposen.t. Jls 
podenl la grifre du maître. 

Oui clonc se souvient, apres io.ui, de Mircea..-le ... v'iel:lx, de Michel„ 
le,,.Brave, d'Etienne;.-lea-Grand, au ppint de garal'lfir la, fidele authenficife de, 
leurs porkaits?,....... Toutes ces figurations ne valent que pour auianf qu 'elles 
!raduisenfl'image de chacun d' eux selon que I' a creee la legende ou qu'un 
artiste, apres coup, <l su la rendFe et !'imposer a notre imagination. 

Conclusion 

A envtsager dans son ensemble ce.He noi.{ velle exposifion de 
Stoica, nous cons.t-atons, non sans une certaine saHsfaclion personnelle, 
qu'il a tenu ce qu 'li prornettaif- dans la premiere, el, plus ene:ore1. q_u 'ii 
~ elargi le domaine, deja si elendl!, d~ ses rnotifs pLduraux. Par 
texrension qu'il a donnee au}ţ rhemes diver,s quil ±raite - pa~se et 
present, histoire et ac.tualite, sce11es de moeurs, table:aux de genre, 
impressions de nature, J)ortraiis - il est arrive a embrasser; un doi,naine 
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plus vaste et plus varie ~ue celui de n'importe guel auire peinfre 
roumain jusqu'â ce jour. Sous ce rapport1 il surpasse,. des maintenant, 
G:rigor.esco lui-=-meme, en extension tout au moihs si ce n' est en valeu1. 
Con1me qu'il en soit c'est beaucoup dire. J'avouera! rne,me que cetfe 
genialite expansive de Stoica ne laisse pas de nfinquieter un peu. 
J' ai peur qu'elle ne l'entraîne1 avec la virhJosite qu'U possede, â une 
cerfaine superficialite, â une surproducfion trop hâfive ei trop abon= 
danie, â des improvisatk,n.s trop facih~s. Ou'il n' oublie pas, qu' en art, 
le vieux precepte ,....... non multa sed multum - fait les grands rnaîtres. 
Les plus pr0ductifs n' onf pas toujours et€ les premiers. Ce n 1 est 
pas â la quantîfe, ni a la diversife que se mesure le n1erite, c' est a 
la qualite, a la superiorite - non dans le metier qui sert a tout -
rnais dans la conception) dans la realisati0n d'un theme, efudie, approl" 
fondl, pousse jusqu' au point ou ii devie,nt d1ef.:d' oeuvre et s'impose 
d'une fa<;on friomphante â l'admirafion de tous, s'i biet},, que nul aufre 
arfîsfe n'osera y foucher qu'au rlsque de dechoir. 

Sans doute ii y a deja dans l'oeuvre de Stoica ..- ef nous 
sommes heureux de le . consfater· - des pages auxquel!es on peut 
appliquer ce critere d'e1ection, des pages condensees, meditees, ache:
vees qui resferonf, a cote d' autres plus nombreuses ou ll a prodigue, 
mais comm~rcialise son ·talent. I1 n' en disconvienl pas d' ai1le_urs, et il 
est le touf premier ă le regniffer. ,,Mats que voulez~ous que je fasse? 
me disaiki1, ces jours derniers. Je ne d.en1anderais pas n1ieux que 
d'oeuvrer pe,ur l'ad p4f1 sans songeraugain. Mais c'esf grâce a ces 
gentils pefits riens, qur se vendenJ co.mme du pain chaud que je puis 
vivre .. ef que j~ puts m'adonner â des travau~ plus considerables. Ce 
qu'ils ~igent de femps, d'argenl, d'etqd~s, le public !'ignore et final~: 
ment, q1,.1and ils sonf achev.es, îls vous restent pour compfe. A preuve 
mon Elienne:JeyGrand au Monaslere de Poulna, cette grande n1a"' 
chine â frente personnages que je roule ef trimbale depuis dix ans 
d'un .atelier a l'autre-. Vous av0uerez que, c'esf decourageanf de fra: 
vailler dans Ges condifionsrlă. Si rEtat, qui a cree un Ministere des 
Beaux:Arts, veut avoir des arfistes1 i1 faut qu'il 1-es soutienne, qu'il 
leur donne de 1'.ouvrage, qu'il enrichisse de leurs oeuvres Ies Muşees 
ef les edifice.s du pays comme cela se faisait aux beaux temps de 
la .Renaissance. Autrooient - j'en sais quelque chos-e .-, les~artistes 
mourront de faim et Ies Beaux,;Arts, d'inanition? 

Oue Stoica aif lieu de se p>laindre, je l'admefs ; mais îl p.ourrait 
se consoler d' abord par la producfivif-e. admirable donf il dispose1 en 
suite par l' exemple de tant d' aulres de. ses confreres, par celui de 
Grigoresco, en parficulier, qui, sans avoir ete specialemenf favorise par 
1'.Etat, est, guand meme, parvenu ă laisser une oeuvre unique -et im.., 
perissable. 11 s'est soumis, lui aussi, bon .gre mal gre -aux circon-" 
sfances el aux necessifes de la vie; ii a fait des Cha,rs de boeufs, peut: 
etre plus qu'il ne l'eut desire, comme son successeur fait des Cabarels 
rustique-s et des <:!:hevaux. Mais ·ces bioelots - de complaisaflc~ au 
gout du public, de sacrifice peut-=-etre de sa part - n'ont pas em-= 
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peche Grigoresco• de rester avani tout le poete aile des Gecrgiques 
rournaines par la lu1ninosife des ciels, la transparence de J'atmosphere, 
la biblique sin1plicite qu'il a mise a chanter la vie pastorale et 
chc11npefre de son pas·y 

Oue Stoica fasse comme lui. Ou'il aille de l'avanf, confiant en 
son talent co111me en sa bonne etoile. II est impossible qu' apres avoir 
obtenu les f aveurs du public, faveurs bien meritees, il ne reeueille 
pas aussi celles des autorites, d 'autant plus que l'ttat a tout interet 
a ne pas laisser s' etioler un talent aussi exceptionnel que le sien. 
II ne naît pas tous Ies jours des arfistes de la valeur de Stoica, 
et quand on a le rare privilege d'en posseder un, il y va de l'honneur 
du pays de le soutenir largen1ent ef de l'encourager dans Ies nobles 
efforts qu'il faif vers le grand art. L e mon1ent ne serait,,.il pas venu, 
par exempk:, de confier a ce maître, si qualifie pour une pareille 
oeuvre, l' execution de la grande fresque sur l'histoire des Roumains, 
destinee a decorer I' amphitheatre de 'I' Athenee et qui attend depuis 
cinquante ans et plus, un Jean:Paul Laurens capable de la peindre? 

Nous nous abstenons pour le mon1enj d'autres suggestions. En 
attendant qu' elles se produisent, - et nous Ies appelons de tous nos 
voeux - nous souhaitons au 1naître Stoica, pour conclure, de per.: 
sister a tenir hauf le flan1beau de son art, malgre toutes Ies decon.: 
venues possibles et de re.server, co1nme il l'a fait jusqu'ici avec un 
noble coursage, le meilleur de ses jours et de ses peines a realiser 
en peinture !'ideal qu'il reve et qu'il a dans l'âme. 

L. Bachelin . 

• 
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ELEGIE 

Duc nava mea pe mări cu'n fir de aţă. 

Oceanul e basinul din grădin·ă. 

Din zări un roi de fluturi prind să vină; 

Sunt marlnarlr şl'n catarg s'agaţă. 

Copîfă·rie l râs pierdut J I u mi nă I 

Pământu l , nava mea de azi mă'nglieaţă. 

Ce fioros ocean se cască'n faţă l 
Şi lutu~i chin şi zâmbetul e ti nă. 

Nu ·mal :z;ăreso poveşti cu smei în stele; 
Le văd cum cad - cenuşă'n . veşnicie 

Pustiu şi frig se scutură' din ele; 

Şi toate mi se par zădărn icie. 
Redaţi-ml toate visurile mele 
Şi nava mea cu pânza de hârtie! 

Gr. Săleeanu 

• 
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HARPISTUL 
\V: Goefhe 

A~el ce pâinea' n lacFimi n 
1

a muiaL 

Acel ce
1 

n noph de vajnite dul'el'i 

Plângând, - uilal de loală lumea-, n
1

a vegheaL 

Nici nu vă poale şh cereşli puleri ! 

Voi viala i-o pălFundeţi ori şi cui 

ii spFe gFeşeli împingeli lumea loală 
$l

1 

n ul'm
1 

o păFăsih păcalului ... 
$i-oFi ce gFeşeală l"ebui-expială ! ... 

• 

• 

~ •• ~ .• r. 
:,··~··t: 

Mihail I. Pricopie 

\ 
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TOA:tvINA • 

,Sub cer sculptat cad picuri, cad într_'una ; 
In jur e totul prins de 'ncremenirea 
Unui blestem grozav; azi toată firea 
Cu firea morţii însăşi e tot una. 

Văzduhul umed n'are fericirea 
Unui sublim acord; azi 

I 
doar furtuna 

Un cânt de ghiaţă.-l hăuie, Jtebuna, 
Ce ştie pe de rost nemărginirea. 

In încăperi ne mângâie căldura 
Moleşitoare.-a flăcărilor din cămin ; 
In piep1 ni se trezeşte iar iubirea .•. 

Şi'n timp ce.-afară toamna..-şi toarnă urat 
Ingrozitor ne chînuîe.ramîntirea 
_]ljâter clipe care nu mai vin t .. • 

Î'.I Iihail I. Prkopie 

• n .. ~ .• c: 
:,··~···t: 

' 

www.ziuaconstanta.ro 

• 

• 



• 

ISTORICUL COMUNEI INANCEŞME 

Satul Inanceşme a apartinut până la 1925 comunei Cogealac ; 
de atunci forn1ează comună aparte. Satul a fost înftinfat, după legendă, 
de un bogat beiu turc, în apropiere de ruinele altor trei sate, de exis ... 
tenta cărora astăzi nu se n1ai ştie nimic. 

:A. rămas în amintirea celor de azi doar nttn1ele unui loc unde 
se văd încă ruinele · unui vechiu sat, - Hagiavat - în partea de N. E. 
a comune1. 

Inanceşme ( adevărată ciş1nea, apă bună) e situat spre N. E. de 
oraşul Constanta, la depărtare de 54 k1n şi numai la 7 kn1 depărtare 
de con1. Cogealac, care e şi re~edinta plăşii cu acelaş nume.-

Comuna lnanceş1ne e compusă dintr'un singur sat, aşezat pe o 
vale largă, între curmătura a două dealuri nu prea înalte, dar întinse 
în suprafafă. Prin n1ijlocul satului trece un mic părâu ( derct) cu un 
debit aproape neschimbat de apă ; această dere se alin1e.ntează din 
c.:âteva izvoare foarte bogate, ce se află la o depărtare de sat de nu~nai 
7'800 m. Izvoar~le f âşnesc din curmăiura celor două ::!ealuri. Tot de 
la aceste izvoare pleacă un apeduct, poate roman, sau poate grec, 
foarte bine conserva!. Ei trece pe subt saf la o adâncime de 0,50-1,50 
m. în păn1ânt, în direcfia vechei cetăţi Istria. Parcursul acestui e:anal 
se poate urmări în sat, apoi din loc în loc pe câmp până la calea 
ferată spre satul Tariverde, având directia N. \'XI -S. E. Este construit 
din piatră, nisip şi var ; are o formă semicilindrică cu un diametru 
de 0,40 1n. 

Comuna Inanceşme, cu o suprafaţă de 4323 ha, e înconjurată 
la distante cc variază între 1-7 kn1. de nu1neroase n1ovile, cu diferite 
forme, care ca nişte santinele neadormite stau pururi de pază, an1in ... 
findu:ne de vechea lor întrebuinţare, semnalizare prin focuri, sau 
n1ormintc a diferiti şefi de' triburi, ce odată au peregrinat pe aici. Prjn 
felul aşezării lor, - căci dacă le priveşti după cea 1nai înaltă dintre 
de, rămâi ui1nit de ordinea perfect circulară, în care se desfăşoară 
cât vezi cu ochii, - cele mai multe par a nu fi nat\,lrale. Doritorii 
de e:on1ori au săpai superficial câteva, dar nu ştiu să fi găsii ceva. 

l<egiunea e con1plet lipsită de păduri ; nici chiar copaci izolaţi 
în afara satului nu se mai găsesc. Toiuşi nu e n1ai n1ult de 20-25 
ani, de când partea nord,::'.estică a satului era în1pădurită pe o bună 
suprafaţă cu adevărafi codri de tufă. Dar, fie lăcon1ia omenească, fie 
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nevoia n1ereu crescândă de pămânf de agricultură, a distrus această 
utilă podoabă naturală, lăsând vârtiurile aprige şi afâf de dese pe «1ici 
să bafă în voie, stânjenind plugăria. Ulfimii copaci ce mai rămăseseră 
în picioare au fost daţi la pământ de nevoile armatei de ocupatie, pe 
fimpul marelui războiu. 

Cam la 4 km de saf, în direcţia E., se mai văd încă urmele 
unui alf sat vechiu, - probabil tătăresc - Haidân, din eare azi n'au 
mai rămas decâf pietrele printte care frece plugul. Asemeni se văd 
încă, râscolite de fimp şi oameni, pietrele funerare ale vechiului cimi.fir 
tăfătesc. Toi acolo,, într' o văl cea, e şi o fântână cu apa la 11/ 2 m. 
adândmei cu o vechime prea îndepărfafă în trecut, .ca să se mai poată 
aminti ceva. Astăzi în afară de fântână, doţ1r câtiva copaci răsleti te 
fac să mai gândeşfi că aci a fost odată viata, credintă, dragoste şi ură. 

Legende. şi amintiri lăsate din părinti în copii despre dealuri şi 
văi, oameni şi locuri, nu sun.f; deoarece locuitorii bulgari suni pe acii 
- dtipă cum voiu arăta mai j·os, - cel muli în a treia sau a pafr:a 
generatie şi nu au legendele ce leagă afâf de strâns omul cu locul 
unde suni îngropati moşii şi strămoşii :săi. 

Pământul e negru, contine muli humus bun pentru agriculiură, 
pe alocuri pietriş hun pentru păşune.. Multe stânei de piatră, cu ridieă.:; 
turi szrunturoase în afară, cu feşifuri şi colturi, fac impresia _:..., cu 
n1uşcliiul umed V(,'r2ui ce le acoperă, - că încă eri erau scăltlaie, 
tocite. şi linse de valurile sărafe şi nelinisfife ale mărei. Acesle sfânci 
de piatră acum suni tăiate. în bucăt1 mai mici sau mai mari, după 
necesităti, şi întrebulntate la consfructii. Vara, când e Găldură mare, 
stânca se înfierbântă ca fierul pus în foci în schimb, uneori, iarna, 
ea crapă din cauza gerului excesiv. Crivătul suflă cu putere foi cursul 
anului, mai temperai numai vara şi toamna, Regiunea nefiind împă-=
duriiă, vântul pe aici e domn la el acasă; nimic nu i se opune, aşa 
că se răzbună uneori cumplit, fie prin pufernice uragane, fie prin 
vânturi de vară, vânturi calde ce pălesc ogoarele. Cât priveşte ploile, 
se întelege de la sine, că nu prea îndrăgesc ·mult aceste locuri. 

. Locuitorii comunei Inahceşme, în număr de 309 capi de familiei 
cu 1245 suflete,. sunt de origină Bulgari. Până la 187'8, data anex.ări, 
Dobrogei, satul Inanceşme era locuii de Tătari, cari nefrăind în termeni 
tocmai prieteneşti cu Bulgarii, locuitori ai satelor Vaecine, au început 
să emigreze. O aliă cauză, care a făeuf pe Tătari să plece, a mai fosf 
desigur ş.i mirajul unui mai ospitalier pămânf prin Anadok î'n afară 
de faptul că, din s1ăpâni neconfesfati, s' au irezif de odată egali, dacă 
nu chiar inferiori ghiaurilor conlocuitori. 

Aşezare.a Bulgarilor în acest sat, ce.:şi păsireaz-ă vechî1:1l nume, 
începe în 1878, ferminândtl#se în utmăforil d~i ani. In 1.S81, puţirtil 
Tătari ce mai rămân aci, cer commasarea !ofurilor lor - fapii ~ în 
parfea de esf a saiului. Ceva mai în urmă, vând toată moşia· lor 1Jnui 
judec~for din Babadag, Dinescu. Ăpoi şi ei pleacă, ultimele familii 
părăsind satul prin 1895--1900. 
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Pe măsură ce Tătarii plecau, Bulgarii din ·~atele vecil'le : Beidaut, 
PoturJ M. Viteazu!, le cumpărau mai pe nimic curtile, casele, gră-"' 
dinHe. etc. In deosebi se aşezară aci tinerii căsăforiti, durându.:-şi gos= 
podării noui şi frumoase în Io.cui firaveJor gospodării tătăreşti . 

Bulga.rli muncesc pământu! în devălmăşie, folosindu:} după nevoie, 
mai mult ca păşune, tnai putin pentru plugărie. De altfel, după chiar 
spusele lor, aşa al.l- munoit pămâritul încă dela venirea lor în Dobrogea 
- sfârşitul celei dintâiu jumătăţi a scco!u1ui al XIX_,,lea - până ce 
au fost împr~ptietăriti de stalul Român cu ltituri d~finitive în 1886, 

~m căutat a sta de vorbă eu cei mai bătrâni reprezentanti ai 
cclor 3-4 familii mai numeroase din con1ună, spre a afla vechimea 
lor prin aceste sate şi amintiri din frecutu1 părintHor şi bunicilor lor. 

Am stat astfel de vorbă cu locuifor'ul Eni1.,1 Stoiu, om de 60 
ani, de la c~re am putut afîa cele de tnai la vale. Bătrânii acestei 
f.atnilii - Ştoeşti - sunt veniti în Dobrogea dintr'un sat de lângă 
Adrianopol, numit „ Covceas ", de unde le..-a rân1as acum porecla de 
„Cov,c~azischi''. Ac~astâ famiBe s'a aşezat întâiu la Toxof, apoi în 
Han1amgia şi în urmă la Tulcea, de unde a venit aci, 

In timpul războiului din 1916-1918 - îmi poveste,şte bai=-Eniu, 
un locuitor de aici, membru al ,acestei familii, - ducându.:se într' t.1J1 
sat vecin, se întâlneşte pe drum cu uB soldat bulgar : acesta, după 
felul îmbrăcămintei şi mai ales după vorbă, îl recunoaşte că e din 
i!celeaşi p.ăr.ti ale- Bulgariei ca şi el. In urmă ei află că-=-şi au r ădăci,n a 
comună lri aceleaşi părti ale. Bulgariei, ba chiar că:şi au ohârşia în 
acelaş sât, Covceas, ş:i că sunt şi rude. 

In satul de origină, porecla acestei fan1ilii era „ Grabiufii", 
sehimbându=se aci tn cea di Covceaschi, aducătoare aminte a satului 
de baştină. Această fan1ilie are rude apropiate. în Bulgaria, rude ce· 
ocupă înalte situatii sociale: un episcop, un general etc. 

Altădată, am stat de vorbă cu reprezentantul celei mai numeroase 
familii din sat „ familia Crâşmarsch i '1 • Ăm vor.bif cu moş Gheorghe, 
un bătrân 8e 9:5 ani, sănătos încă, cu mintea limpede şi vioaie. El 
mi.:-a frecut pe dinnainte oameni şi locuri, fapte şi vremuri, într' o ad ... 
mirabilă povestire a celor infâlnife de el în lunga,'.,.i viată. Din aces-tea, 
deşprind C'de ce intereseaşă aci. 

Mat multe familii, intre care şi Crâşrnarschi - numele e vechiu 
şi astăzi e Răsfrat numai ca poreclă, - părăsesc în anul 182q satele 
lor din Tracia - numele satek>li nu le mai ştiu -. :Ruşii sunt acei 
cari·, după pâcea dela Adrianopol, ii ademenesc şi-=-i fac să-"'şi părăsească. 
vechile lor cămine. Sunt duşi în Basarabi,;t şi colonitati în afropiere 
de Belgrad. De altfel Ruşii aveau interesul să populeze sudu Basa.::
rabiei, lipstf ih oarecare măsur-ă de locuitori. După 1829 arm4tele r,use 
retr,ăgându-=-se din Bakani, aduc aci pe Bulgari, cari erau mai aproape 
de ei, nu numai prin· religie, dar şi prin graiu. Insă în Basarabia 
Bulgarii aduşi nu stau mult. După câtiva ar1i de continuă sec;:etă, por:' 
nesc iarăşi spre vechile lor sate din Tracia. In drum.ul de întoarcere 
pe la Baeadag, se întâlnesc cu un beiu turc, care îi retine şi le dă 
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păn1ânt de cultură şi păş~1ne, aşezându:i prin satele din centrul Dobrogei. 
Bulgarii oprifi sunt aşezaji în 1nai inuite sate locuite de Cerchezi 

şi "fătari, unde fonuează n1ahalale aparte: în Sariurt (M. Viteazul), 
I-Ian,angia, Polur, Beidaut, Caranasuf (Istria), Casapchioi etc. Cel 
dintâiu creştin botezat în Sariurt (M. Viteazul) este chiar cel ce:mi 
dă aceste inforn1aţiuni, pe care le define dela tatăl său._ 

F an1ilia Crâşn1arschi are rude nu prea depărtate atât în Bulgaria, 
cât şi în Basarabia, căci este de la sine înţeles, că în an1bele părti 
au rnai răn1as 1ne1nbri ai fan1iliei, neplecând de cât cei ce nu se puteau 
n1ultu1ni cu î111prejurările de viaţă inferioară aspiraţiunilor lor. 

lini 111ai spune n1oş Gheorghe a1nintiri despre Mocanii coborâp 
cu oile din Ardeal. Cunoaşte inuite din aceste fan1ilii, cu care colo: 
niştii Bulgari trăiau în bună înfelegere, ajutânpu:se reciproc în toate 
nevoile lor. ]\re nun1ai cuvinte de laudă pentru ei. 

O aliă fa111ilic veche este aceea a lui Mineiu, al cărei începător 
s't, stabilit în Dobrogea acun1 60-70 ani şi a fost pe rând argat, 
<lpoi băiat de prăvălie, apoi cârciu1nar prin diferite sate, până ce s' a 
flxat definitiv aci în Beidaui. 

Din cele arătate n1ai sus se poate trage concluzia, care se potri.: 
vcştc cx,1ct cu cele sc.rise de Ionescu de la Brad, că în anul 1850 
p.op11latia dobrogeană era foart~ rară, iar Bulgarii de abia începuseră 
a se aşeza pc aici. i/ 

Sunt unii colonişti Bulgari, cari au venit direct în Dobrogea şi 
anun1c după 1850, n1,1nati in priil1ul rând de nevoia de păşune pentru 
vik\ Cilrc c-er cân1pii vaste si schin1bări dese de locuri. 

Sunt alti colonişti cari cu două decenii n1ai înainte trecuseră în 
B.1sar,1bia. de unde, pornind înapoi spre Bulgaria, au rămas în Do=
br<.1g,:"<'l, utraşi de locuri şi de perspective pentru viitor . 

... \ceştia ctnigrau oarccutn in n1assă. Carele trase de boi şi în.a
cJrc.1tc cu n1Jruntclc lucruri ale gospodărici, oa1nenii şi' vitele se fineau 
lant. Pribcgc.iu spre locuri tnai ospitaliere. 

In ~fârşit, e1l trcil~.1 fel d~ colonişti sunt cei cari vin singur a teci, 
ca cicbani, ar~ati. 111ici negustori, sau nun1ai chiar în \izifă la cei 
dinJ.-lin şi ,tp<'i $e st"bili::sc aci. 

In 1ul$urt1 în cure aceşti colonişti S('. gospodăresc în satele unde 
~unt aşt"2t1ti dt? stăp.inir~a turc1,ct:1scă. vechii l.)cuitori, Cerchezii şi Tă: 
tarii plcaDi spre sud. 

PJtnântul apttrtinca st~itului hir.:, care, printr\u1 slujbaş înalt cu 
re~:liuta în Ct1rt1h.irn1~n. astâzi satul \ladul. le dt1 încu\hiintarea pentru 
intrc·buinfJre~, pă1niiuh1lui u~cc..~r _plugfui,::i şi pjşunatului. Pentru 
r,lugJri~, plăkdu dijn1l la harnt~n. Turcul in&"ircinat cu luarea dijmei 
\"'~id -"'J•a :şi punea p~ gr.ă,n,,da de c.m::alc ,Q, $tau1pill ntarc de 
h:'.l1u1. (i Sp<,'.'dt1rul Jor,n~ l:ingă gr3tu,1JJ. păzi ndt.1~ dic .a nu fi stricată 
d~ 1,\.lş,Jti S..ll1 vi~ ~ căci "-' tnh:J u11işt:,t~ nun1t1i ~ unncl~ ~tt.ampilei 
d~sp.1N,t\l. Sluj~ul hlr~ v~nca ditnin~ata ~ lua dijmd. P.:,1tru păşunat, 
pl~::tlu ~ 1 n:'.J. tuk·J t.,x~t 
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Deci coloniştii Bulgari nu erau propriefari funciari, ci 11umai 
uzufructuari, ctt anumite o5ligafiuni aswpra acesfui pământ. 

In 1886 Statul român face parcelarea pământului, împropri€-tărind 
pe tofi lecuitorii, adică pe_ membrii unei familii, de ori,e sex şi orice 
vârstă, cu câte '.( O ha. Multi, cei mai harnici şi intellgenfi, eludând 
legea, sunt îiupz:opriefărifi cu 50-100-150 ha. Unora, părându..-li.:rse 
că nu au c;opii în de ajuns, au n1ai cerut pământ pe nl!me ficfive ~ 
aşa au fosi ferici/i impropriefări/i cu JO ha chiar şi . . . unii câini_ 
Şi faptul e absolut ex.act. 

.A,lfii - au fost şi dintre aceşfîa -- nedeprinşi să aif;,ă un fi/lu· 
de propriefafe, sau ţiindu..-le poate teamă, că nu vor p,utea face fată 
uşoarelor condifii puse de stat (mici anuifăfi şi impozitul) nu primesc. 
de cât atât pământ cât cred că le e necesar, 20-30 ha, certându"'se, 
după cum spun acum, cu inginerul hoJar~ic, ca.re cu sila li. for/a să 
se impropriei ărească. . 

Pământul producea mult ; păstoritul ,1.itelor bovine şi mai ales. 
oieritul era în ci1,1sfe. De observat că legătur:a între pământ şi locuitorul 
colonist Bulgar nu este prea sttânsă. Ţine şi el la pătnânt, dar nu 
în sensul în care Românul îşi iubeşte palma lui de moşie. Bulgarul 
oolonlst îşi părăseşle uşor pământul lui în schimbul -altuia; condrfia: 
de îndeplinit este ca prin acest schimb el. ~ă iasă în câştig. 

In 1906 sunf împroprietărite ad şi câteva familii de veterani„ 
svârlifi cu gospodăriile înfr o margine a safu1ui, nu cea n1ai frumoas~ 
şi pro-speră. Nici nu se potriveau de altfel condiţiile de viafă în care 
s'au găsit Bulgarii cei dintâi, cari au găsit şi au luat totul şi cele 
câteva familii româneşti, cărora se pare că din milă li sţau aruncat 
larimifurile rămase de. la pomai1a· cea mare, dându.:rli .... se de la început 
mijloace inferioare de întrefinere, .nu de progres. 

Urmarea firească a fosf că, pe când cei dintâi au mers înaipter 
ceilalţi au stat pe loc, sau chiar au dat înapoi. E aceiaşi veşnică şi 
lristă politică de rea i;namă, care vrea să arate străinilo1; (Oh! această 
năstruşnică teamă de ce spune lumea !) că are mal multă grijă de 
copiii aduşi <lintr'o a doua căsătorie., de câf de proprii fti, lăsafi în 
voia so arfei. Şi cât de hâd se răzb4nă uneori soarta ... 

Casa. Odată cu stabilirea coloniştilor în acest sat s' a început o, 
mare adlvitafe., care a preschimbat aspectul gospodăriilor după nevoile 
nollor locuitori. Vechile bordeie sau case şcobite în pământ dispar 
şi în locul lor se ridică case mai răsătite, mai frumuşele, cu 2-4 
odăi, tindă şi unele cu prispă, în majorrtate higienice şi încăpătoare. 

Casele sunt făcute din chiripid (cără1nizi mari de pământ a1nes= 
fecaf cu pleavă şi uscate la sGareL iar temelia e din piatră, care se 
găseşte din abu11denfă. Acoperişul e de stuf şi ola11ă, iar în timpul 
din urină aproape numai de figlă. Fiecare îşi aşează casa după inferes. 
sau plăcere, în gene.re cu faţa spre S. E. 

FieGare odaie are 2-3 ferestre potrivit de mari, care lumin~ază 
suficient. Bulgarii nu se folosesc de cât de una .din odăi ; aci stau 
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cu tofii în timpul ien1ei, claie peste gră1nad.\, }ăs,.ând celelalte odăi sau 
ncîntrebuintate, sau ocupate cu lucrurile casnice, ce nu servesc zilnic. 

Până înainte de războiu duceau o viaţă cu fotul simplă, pufine 
fti.nd lucrurile din casă. Io afară de soba mare, ce oc1_Jpa un colf întreg, 
n1ai aveau în odaia în care stau : o masă mică cu trei picioare şi un 
scăunel, lucrate: de gospodar ; două căldări de aramă pentru apă, atâr.,. 
nate în c;;uie de lemn, în faţă,, 1a intrare, sau în dosul uşei i o frngire 
de aramă (tingiure) ; u11 castton de aramă (sahan) ; un fel de sfrăclu.,. 
niţă de aramă (ta~~ ; o tavă de aramă (fipsiţ) ; linguri de lemn ; iar 
sub hon1 aveau un fd de rafturi pentru linguri (lăgişnec). Pe jos aş" 
Jtrncau câte e. foală de lână, dar cele mai adesea se mulfumeau tot 
cu strămoşeasca lipe:ală. Pentru luminat, înlrebui,nţau lun1ânări de seu 
făcute deei, sau un fel de vas de pă1nânt cu seu şi u1) fitil de 'butnbac. 

Dormiau pe jos, îtnbrăcafi, 
Dar acest~a ... au fost odată. Astăzi aproape fiecare om are în 

casă un pat de len1n lung şi lat, il1 care de.:acurmezişu\ se culcă toată 
famUia, care, --- când e mai nun1er9asă, --- mai ia loc ş1 pe jos. Mai 
sunt încă destule case, în care 1ocul patului îl fin sunple laviţe înguste, 
aşezate pe lângă pcrcfi, servitid pentru şedere şi nu pentru dormit. 
..A.poi mai au Q masă pe patru picioare, 1-2 scaune, an dulap J1entru 
pâine, vase, lampă de petr;ol, oglindă, pieptene:, perie~ apoi străchini, 
farfurii, pahare, linguri, furcu1ite ~ au şi furculiţe ! ~ etc. Sobele şi=-au 
1uai schimbat aspectul, moden1izându:se: şi ele în sensu\ că:s mai mici 

In afat ă de această odaie a întrebuh)ţării zi1uice, cei mai gospo= 
dari mai au o altă odaie î1nbrăcată curat, ca o faiă mare în zi de 
l1oră, unde, pc lângă un pat, masă, scaune, se mai găsesc foale de 
1ână pe f~, scoar(e pc perefi ; pe ici pe col~a litografii,. unele cu ca: 
ractţr bulgăresc, altck reprezentând pc Cuza.:Vodă, Regcle: Carol, etc. 
I1ni po,,cstcau cu emfază unii dintre d cum au scăpat ... pozele ro-" 
111.ân~şti de urgia vl)inid\or bulgar~ în timpul războiului. Este drept că 
.:nn uit.at a,,.i intre ba de c .. · nu s'au îndurat a le lăsa pradă distrugerei? 
li prc~cupa ya}oarca n1orală ..• sau ,natcrială a obiectelor ? Nu rareori, 
in odăik pcntnt musafir~ st: văd paturi n1ari de fier, garde:roabe: simple, 
SJu sifunkre luxvasc, lucruri cc 11c an1i.ntcsc vremea bejeniei războiu1ui 
celui marc ,ii a casclor rămase iară !llăpân. 

lc\'.lanclc sunt h1 cinste la fiecare casă ; odaia de musafiri are 
în pcrctcl~ de răsărit ~ -4 ic.:>anc, aşezate în rafJuri. cu o candelă 
J"-dc~ubt. 

L1că şi astăzi totul se lucrează in casă. Răsboiul de tesut e 
,lprNpc nciipsH în {\fice g'-"S~""'<!ărie, Bulgărvaiccle tes scoarte în două 
it~. cu dungi rvşii şi galben~. pentru aşkrnu! sărbăt.)area pc jos 
{t":'erg;JrJ) : p\.·,,tru pat se t~s cuverturi de 1ână ; apoi scoark de cârpe 
p.:::·tru .lştc 1ur ~ jv.S (cergă de Ţ.!drfali). P~utru pcr.c•i cle te.s C.)"' 

'.:-,Jre, ~ o~ t~or~ziclă o f-crncic în JX'ff ţărănesc bulg.ărcsc, sau 
.1nin1.alc. - in 1.1,"X'.s..::l:li cJi . 

.i. I., lucr.:-a""...l <.!te de pcrnc cu moti,\.~ bulgăresfi1 din lâna cu 
..1ci.: ; ş('rturi d .. ' tma (pre.stt!l(i). r('Şil pentru fincre, n~TT..-: pentru bă"' 
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trâne ; rochii de lână, apoi şorfuri în două dungi, purtând numele
special de „cotlenscbi", de la un târg din Bulgaria, Cotei, de unde 
vine modelul ; în fine postavuri de lână pentru haine, pânză pentru 
cămăşi, ştergare cu margini roşii sau albastre, 

Inul şi cânepa nu se lucrează ; cele n1ai întrebuinţate culori sunt: 
roşul, _galbenul, negrul, albul etc. 

Cun1 an1 spus 1nai sus, Bulgarii trăesc îngrăn1ădiţi n1ai 111u1te· 
familii în aceiaşi odaie : bătrânii cu feciorii căsătoriţi şi cu nepoţii. Cei 
mai bătrâni dorm în pat, ceilalti pe jos, pe rogojini ; cei mai bogaţi 
au saltele umplute cu lână (duşec) ; se învelesc cu plapon1e (inâgân). 
Cu toţii dorm îmbrăcati în aceleaşi haine, pe care le..-au purtat ziua. 

Curtea ; animalele. Fiecare casă are în juru-=i o cur1e, ades 
mult mai mare decât ar cere trebuinta ; aceasta pentrucă, după p\e..
carea Tătarilor, coloniştii veniţi ocupară două şi chiar trei locuri ve: 
cine. Curtea e împărtifă, după necesităţi, în două sau trei părfi. ln 
cea dintâiu se află casa, curnicul păsărilor şi grajdul vitelor (dam). 
O altă parte, despărţită de prin1a prin ziduri de piatră, e semănată cu 
zarzavat. Cei 1nai mulţi au pentru zarzavat locuri ve\'.ine cu gârla, iar 
locul din curte îl sean1ănă cu orz, pe care-=1 taie verde pentru cai. 
Pe ici, pe colea, câte o n1ică livadă, cu câfiva prţini, zarzări, meri 
şi nuci. 

Aproape peste tot curtea e în1prejmuită cu ziduri construite din 
piatră şi tencuite cu pământ. Sunt buni constructori cu această pia: 
tră ; totuşi, rare sunf curţile care să aibă îngrăditurile con1plet tern1inate. 

Nu fin seama de aliniere, pe care n · o înţeleg de cât dacă intră 
la vecin, sau în drum cel putin cu o palmă de loc. În această pri-= 
vinţă satul a ră1nas cu aceleaşi drumuri şi uliţe strâmte şi strâmbe,. 
cotite şi sucite ca şi pe vren1uri ; ba, când -vecinii ca oameni de 
lreabă s'au înţeles, unele au şi dispărut. 

ln curte, nu departe de casă, au grajdul l:)ine lucrat din acelaş 
material ca şi casa. E mare, încăpător, foarte curat, călduros, dar 
insuficient lu1ninat. Bulgarii îşi îngrijesc bine vitele, în deosebi caii, 
pentru cari au deosebită predilecţie. Dragostea de cai au că pătat-=-o 
de la Turci, cu cari au vieţuit împreună atâtea sute de ani. Inainte 
aveau multi boi, astăzi înlocui(i cu cai. Fiecare familie are 1 O~ 15 
cai, până la 400-500 oi, care sunt binişor întreţinute şi au în curte 
despărţitura lor aparte. Vacile, câte 1 ~ 2 de familie, nu sunt de soiu 
şi nici bine întreţinute ; în posturi nu sunt mulse, laptele fiind lăsat · 
vijelului. Nun1ele ce dau vitelor, .în deosebi cailor, sunt cele obişnuite 
~ la Ron1âni, cu deosebirea , că aceste nume se dau după culoarea 
părului, niciodată după ziua în care s'au născut. Astfel unui cal sur 
ii zic Siva ; unuia negru Arap; unuia roib Alciu etc. La boi : roşu, . 
$erbas; plăvan, Cubă; vânăt, Comuri; negru, Caraman etc. 

ln ultin1ul tin1p, numărul bovinelor şi ovinelor merge descrescând, 
deoarece locuitorii, neavând islai, pe· care 1-=-au arat, vând vitele, neti-= · 
nând decât pe cele necesare plugăriei. 

Mai cresc porci, apoi păsări, mai ales găini, gâşte, rate, curci .. 
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Âu mulfe proverbe în legăfură cu vifele. Despre cai, pe cari 
·fiecare 1ocuifor c;!tufă să.:-i îngrijească câf mai bine, au une1e proverbe 
ca : Ri,bovo eoni naş ciupenă na felegă = Caii buni se cunosc 1a 
cărută. N-a beai con dă ni sluguvăş = L"1 calul- alb să nu slujeşfi. 
Şi alta : Hubăvi con să pusoava i puf scJsnic ciul= Ca:lu1 bun se 
cunoaşfe şi sub pătu12a ruptă. 

Hrana, băutura. Păsările servesc în priml.:ll rând ca hra:nă, din 
ele lăindu.::-se fie la sărbăfori, fie când au oaspeti ; n1ai rar mănâncă 
carne de oaie. Toamna sunt făiafe 9ile hătrâne, iar când SUflf Bol.
nave,_ în oJice timp al anului. Dacă oara e .făiafă în post, sau vara,€! 
fierb carnea până ce se desparte de oase ·şi pun <Sarnea, astfel pre," 
parată, infr'un burduf de oaie, unde se conservă foarfe bine şi pe 
timpul cel mai câlduros şi formează ceia ce se chiamă săsdârma, un 
amestec de carne şi seu asemenea „bulzuluia mocănesc. 

La Crăciun şi uneori 1a Paşti se faie un porc şî chiar doi. La 
Sf. Gheorghe aproape nu e familie care să nu faie câte un miel 
(agne). Se mai hrănesc apoi cu lapte dulce şi mai ales cu iaurf, oii 
efc. Până la Sf: G:.tieorgh01 nimeni nu taie pui de găină. 

D:ar hrana de căpetenie şi a bogatului, dar mai ales a săraculJ1i, 
sunt zarzavaturile, pe care ioti 1e culti,vă în bună rnăsură. Cunosc de 
altfel. bîhe m«stcşugu1 acesfof' culfuri. In post fasolea, cartofii, v:arza şi 
mai ales murăturile, în care ardeiul de foafe mărimile şi culorile pre,.. 
domină, ceapa, usturoiul şi prazul, sunt zilnic nelipsite. 

Toamna, şiraguri nenumărate de ar,deî, mai ales din cei mici 
roşii (ciuşci) - ca ,şi şiragurile de mărgele la gâtul fefelor, împodobesc 
ştreaşinele case1or, fiind puşi 1a uscare. 

Ei pt:epară ciorbă dulce; acrită cu otcf (ciurba) ; varză prăjită 
cu uldu de. rapită ; grâu băfuf, fără coajă (bulgur), fiert şi prăjit; 
plăcinfă preparată din alua:f, brânză şi iaurt (lopchi). In posf, prepară 
câteodată praz prăjit cu uleiu de rapită, făcând un fel de plăcinfă 
(prăznir). lYfâncărurile foafe sunt tare ardeiare, copii încă de mid 
fiind învătati cu ele, Un mosafir nedeprins însă, după o astfel de 
mâncare, fără doar ~i poate îşi face sfomahul burduf de apă, ba va 
mai umbla şi câfeva ore. cu gura'n vânt. Toamna, femeile prepară 
din pepeni un fel de magiun desful de gustos. În post, adesea, mu" 
'.!ăturlle cu pâine sunt singura hrană. Pânea rămâne c11imeryful cel mai 
intrebuintaf. De câţiva ani, seceta suceedându..-se regulat, pâinea con: 
tine mai puţină făină de grâu şi mai mulfă de orz sau de porumb. 
Ba în unele case' a început să se împământenească şi mămăliga 
noastră, pe car~ fiimeile bulgare încă nu ştiu a o prepara bine. 

După ardeiata lor masă, ei dau de duşcă 9 canij două de apă, 
-această universală băuf ură1 care aici e foarte bună şi curată. Apa 
provine de la 4-5 isVcoare, e captată, frece printr'un canal şi apoi 
prin o cişmea şi curge prin trei gttri. Cişn1eaua e construită din 
vren1uri depărfafe, -= de Turci - şi repar-ată de locuitorii satului în 
.anul 1908. A.pa aceasta curge neconfenif, formând o arferă însemnată, 
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ce dă viafă multelor grădini de zarzavat, care se îhtind în tot lungul 
ei până la vărsarea în lacul Sinoe. 

La cişmea. se adapă vitele, sau vara f erele spa1ă pân~a tesută, 
cergile din casă etc .. Se proectează construirea altei cişmele în mîj.: 
locul satului. 

în fiecare curte este câte o fântână. Ex.ceptie fac cele ce sunt 
pe o curmătură de deal. A.pa se găseşte la o adâncime de 2-20 m, 
variind după depărtarea de detea şi după altitudine. 

Cu toată calitatea superioară a apei, locuitorii satului nu dispre: 
juesc de loc vinul şi chiar băuturile mai alcoolice, cu condiţia să hu 
fie prea scumpe. De când cu seceta ce bântuie de câţiva ani, cârdu"' 
marii trăesc greu. Dar aceasta nu înseamnă că nu se bea. Aproape 
fiecare locuitor are câte un petec de vie: terasă, zaibăr, pe id pe 
colo indigenă, din ai cărei struguri fac toamna vin, pe care îl beau 
în tovărăşie cu gri1?tenii şi vecinii. Locuitorii se invita unii pe alţii şi 
cei ce nu au, colindă pe la cei ce au vii, laudă vinul băut şi astfel beau 

I ~ ei deavalma cu ceilalţi. Din drojdia de vin prepară rachiul de 
drojdie în cazanele de prin satele vecine. Mai prepară o băutură din 
alcool îndulcit cu zahăr ars şi amestecat cu scorţişoară, piper, roşcove. 

La nunţi au rachiul roşJ cu care umblă a doua zi după nuntă. 
Dar înainte vreme numai cârciuma era locul de primire şi plecare al 
oaspeţi!Qr, începutul şî sfârşitul cumetriîlor, logodnelor şi nunţilor. Âs.: 
lăii au înlocuit, în oare car,e măsură, cârciuma cu cafeneaua, unde 
beau cafea, m~llt ceaiu, dar mai ales consumă sămânţă de floarea 
soardui. 

Âgricultura. Aşa îşi petrece majoritafea sătehilor timpul iernei, 
cu deosebire sărbătorile, până spre începutul lunei lui F(>.bruarie; de 
acum, încep a"'şi face an urnite socoteli, numărând zilele ce au mai 
ramas până să iasă la arat. Ei îşi au un vechiu calcul luat de la 
Turci1 duQă care, numărând zilele de la Sf. Dumitru până la vremea 
aratului, să nu treacă peste 110-120 zile. O veche ,,zicală turcă 
spune; ,, Juz on baş.ipda ghiun, iuz irmi, bac tun= o sură zece în 
cap, până la o sută douăzeci. Această zical ă-I adaptându..-se, a suferit 
oar~care trlnsformări, căci .acum ei zic : iuz on başinda con, iuz irmi 
hac tun= la o sută zece zile să fii la tarla cu calul, la o sută două" 
zeci să sameni. De multe ori natura, reînviind mai târziu, le mal în-=
turcă socotelile. Dar când soarele îşi arată ma·i prelu!'lg fata, când 
ciocârlia în zorii dimineţii, sburând în înălţimij îi chearnă la noua muncă, 
ei sunt gata. 1'1unca · agricolă pe mereaua comu!'.lei noastre începe 
primăvara întotdeauna cu 3'-•4 zile mai târziu, după ce s' a început 
munca agricolă în satele vecine (Cogea1ac, Tariverd_e etc,) Înflorire.a 
.pomilor are loc la noi tot cu 3-4 zile mai în urmă. 

Când toamna e frumoasă se fac rnulte arături adâr,ici, iaJ" pri..
rnăvara se dă numa.i GU cl:lltivatorul şi apoi se seamănă. ln primăvară, 
<ll'ăturile se fac rnai la suprafaţă, cu pluguri cu o brazdă sau două, 
cu 4-6-:-8 vite la plug. După arat şi semănat, trag cu boroana de 
fer şi apoi eu g.rae,a de mărăcini. 
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În afară de insttun1entele strict necesare plugăriei, altele nu au. 
În sat e un tractor, proprietatea unui gospodar cu i 00 ha, care nu:! 
întrebuintează decât pentru pătnânful lui. Tăvăluge de len1n sunt nu: 
n1ai câteva, putini fiind acei cari îşi tăvălugesc sen1ihlăturile, 

Sen1ănatul se face cu n1âna. S~ sean1ănă orz, grâu_, porun1b, 
rapiţăt ovăz1 legun1inoase şi se pun bostani pentru nevoile casei. 

Orzul tine prin1ul loc, can1 a treia patte dih toi păn1ântul · se: 
mănat ; productia 1n n1edie este n1edioeră. Luată pe cei 5 ani . în 
urn1ă, se constată o productie rnedie de 700-900 kg la ha. Pă.,, 
mântu1 e bun pentru orz şi adesea paiul creşte înalt, frun1os, cu spic 
bogat, dar în apropiere de coacere câteva vânturi calde îngălbenesc 
spicul, pălesc bobul, oriul ne mai putând avea desvoltaroa norn1ală. 

Grâul (jito) se sean1ănă n1ai n1ult pentru nevoile. casei. Canti:
tailv se sean1ănă mult, dar clima nu pern1ite, acestei cere.ale să se 
desvolte cun1 trebuie. l~un1ai câttva gospodari ce sean1ănă 5---10 ha 
r.euşesc să ... l aibă în casă fot anul. Se n'lai sean1ănă şi grâu de pri-
n1ăvară - arnăut - {căzălgea), dar1 el dă o productie şi n1ai mică, 
având uneori bobul şî n1ai slab. 

Porun1bul ţine al doilea loc după orz. E de altfel planta care 
produce cel n1ai niult. fn n1edie, pe ultin1ii cinci ani, a prodtls 1200-
L500 kg J.a ha. E înfrebuintat ca hrană pentru vite şi de câtiva ani 
făina de porun1b, în an1estec cu cea de grâu, serveşte la prepara.= 

""~ ... rea pa1n11. 
Porun1bw e n1uncit destul de slab, e prăşit cel mult odată; 

adesea în loc de praşilă i se dă cu ra~ita. Dacă s' ar munci mai ra= 
tional, ar produce 1nult mai bine. 

Rapita e semănată pentru vânzare şi pentru fa cerea ule1ului 
n1ult întrebuintat în casă. Produce puţin, 300-500 kg la ha. 

fasolea e cultivată n1ai ales pentru. nevoile casei. . 
ln fiecare an, unii gospodad, spre a nu slăbi prea mu1t ·puterea 

de productie a păn:1ântului 1 lasă câte 3-4 ha fie pentru păşune, fie 
spre a fi sen1ănafe cu pepeni. ln acest din urn1ă cai dau păn1ânftll 
cu arendă ; fiecare dintre cei ce vor să pună bostană iau câte 1-2 
băniti de păn1ânL (0 banită este a opta parte dinfr'un Ha). Când Qe,,. 
penii încep a se coace, se ptfn păzifari - bosfangîi - până la Sf. 
Maria mică, - când bostana se sparge. 

Iată şi câteva proverbe în legătură cu plugăria : 
Chişovan .J.Yfar.f, berechet ni noşe. = P1oaie în Martie, belşug 

nu aduce. Sui April, gl.adnă gudină. = ApriHe uscat, an flămând. 
ChiŞPvan Maiu, plodrodie des crai. = Ploi în Mait.ţ, mare b,erechef 
a~uce. Sau : Slafnie plug cuie n1uie finală ? = Plug de. aur ce: pre! 
are 7 Acu neama dăş făf Maiu, p.et pări ni prai.= Dacă în. Maiu 
nu plouă, dnci bani nu face. 

· Comerţul e putin desvoltat în ,on1ună. Locuitorii nu au aptitu"' 
dini prea desv:oltate negustoreşti. Avent în comună două cârciun1i cu 
fot felul de băuturi ; una e tinută de un Bulgar, cealaltă de un Ro.,, 
mân. Apoi sunt trei băcănii cu mărfuri n1ărunte de itebuintă zilnică~ 
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uAa apartine unui Român, a doQa unui Armean, cea de a treia unui 
Bulgar. De altfel cafenelele lucrează numai iarna. Băcăniile, în afară 
de cea. qinfâiu, mai bine aprovizionat~, lucrează slab. 

Se. pare că pe locu:îfori nu i,=ar tenta ptea muH comertti.l, dar 
din cauza lungei secete, pământul ne m.ai dându=-le putinţa existentei, 

, unii au început a şe ocupa Ct\ comerţul. Astfel câti=-va şi=-au mai 
vândut din pământ .şi astăzi fac negot ambulant, ct.1:mpărând ouă .şi 
păsărî, pe cari le revând la Constanta ş·i, pe ~âf se pare, câştigă bir:iişor. 

T of din cauza secetei se observ·ă o fendintă a locuiforilor cle a 
părăsi satul, plecând spre oraş. 

Cei oe au de vândut, ca şi cei c.e au de cun1părat, vând şi 
cumpără mai pt:ttin de la Cbnsfanta, dar mai ales din Cogealac, târ,.
guşor apropiat şi reşedinta. plâşli. Martia aici e şi obor de vite. Cât-=
citunile se tin lant în jurul oborului şî ele pe la Q anumită oră, che..
furile se întind, cântecele bandelor de lăutari - Marti sunt aci foţ.i 
in părere; s'aud de departe. Oamenii cari au făcuf-vre:o afacere beau 
că au făcut ;o ; cei te n" au făcaf nimic, beau ca să ajute celorlalti, iar 
cârcîtJtmarii îi ofrăvesc pe foti şi fac bani. Caii,, obişnuiti cu aşteptarea, 
filosofează înhămati1 apărându..-se de muşte, pe când femeile, aşfeptândi 
îşi blestemă bărbatii şi zil'ele. 

Sunt foarte mulţi locuitori din satul meu, ce 'n'ar lipsi de la 
iârgul din Cogealac nici în ruptul capului. O mică istorioară circulă 
prin sat în ac;easfă privînfă. Locuitorul S: prea fusese lţ1af 1~ c;,chi de 
consăfo.ni cu regularrtatea drumurilor la Cogealac în zi de fâr.g. Ori 
uqde s'ar H înfâlnif cu cel!alti, era luat la răspăr. Le răspundea şi el, 
căci foti aveau acelaş cusur; dar nu prea .avea succes, .căci c~ilalti o 
luau înainte şi el era singur, Vorba ceia: ,,Zi=-i mamă guşafă, ca să 
nu..-ţi zică ea ţie". Badea S. se gândi, se răsuci şi în sfârşit găsi 
mijlocul, nu de a nu se mai duce la târg, clar a face drumul cu 
motiv. Peniru aceasta îşi cumpără o. purceluşă şi apoi în fiecare 
Marti era cu ea la târg, spre a o revinde. Bineînţeles n' o vindea 
niciodată, _pw·ceaUp flind motivul, iar nu cauza dreapfă ·a clucerei la 
târg. Ba se ~pune că purce-aua nu era mult inferioară în deşteptăciune 
sfapânului Ea se obişnuise eu târgul c.el putin oafât câ.f şi stăpântJ.I, 
încât, cum. venia Marţia, discledimineată se suia pe 'prispă, iar de 
acolo in căruJa de alăh1ri, unde sta liniştită afâf p-e drt:tm, cât şi Ia 
fârg. Badea S. lăsa căruta în obor ; purceaua făcea de pază şi el 
pleca îh colindatul cârciurnelor. La întoarcere îşi. lua căruţa din obor, 
b:ăgea o înjurătură. purcelei, care,,i răspunde c'un gult îndesat şi pleca 
spre casă. Şi ar fl dus..-o ei multă vreme aşa, dacă unul, s.ăful de 
otrăYurile cârdumarllor, nu s' ar fi supărat şi n' ai· fl dat ortul popii. 

. Cei maî mulţi dintre locuitorii comunei îşi vând produsele la 
Cogealac ; vând cereale, vite, păsări, ouă, brânză, lână etc. Alte afa;:' 
ceti comerciale nu fac; îşi datt însă copii! la meserii şi prăvălii. 

Ind'usfria mare e reprezentată doar printr'un mic mofor ce de.,, 
serveşfe; o piatră de moară, măcinâ·nd numai e:orumb sau orz penh:u vife. 

Meseriile sunt mai bine reprezenfafe. ,:Sanf în comună: 1 fierar, 
Analele Dobrogei X, 19Z9. 14 
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3 cărutaşi, 3 tâmplari can construesc şi case, 1 croitor, 2 cismari, 2 
cojocari şi l hămurar. Ei îşi scot greu existenta, dar cei mai multi se 
ocupă şi cu plugăria. 

Laptele oilor e vândut negustorilor veniţi din Constanta sau 
BuctJreşti şi transforn1at în brânză şi caşcaval. 

Industria casnică e încă în floare. In inuite case se cresc gâa..- , 
daci de mătase, din cari scot firele,. fie în casă, fie la o fabrică din 
Babadag. Sămânţa de gândaci şi-=-o procură femeile singure, cu toată 
intervenţia legei, care opreşte aceasta. Lipsesc duzii suficienfi, nefiind 
plantaţii. Lucrează lâna oilor Ş.i aproape întreaga îmbrăcăminte a me1n.a
brilor fa1niliei este confecţionată în casă. Se mai lucreaz~ apoi tot 
felul de ţesături. Execufia · e slabă ; femeile nu se pricep a lucra 
scoarţe alese. De la un timp au inceput a lua 1nodele româneşti, fără 
însă a le executa cu aceiaş artă. 

Tot ceia ce se lucrează, se întrebuinfeaz?t în casă, nevânzân.: 
du..-se nimic. 

]mbrăcămintea. Atât îmbrăcămintea cea de vară c·a şi cea de 
iarnă pentru bărbati, femei şi copii se f?ce în casă. Astfel obicinuit, 
bărbatul poartă : pe cap o căciulă mare şi rotundă de oaie ( calpac). 
Din această cauză Românii zic Bulgarilor : patru piei o căciulă = 

, cefl'ri coji idin calpac. Pe corp poartă o cămaşă de pânză, sau 
uneori, mai ales la muncă, cămaşă de stambă închis-ă {riză) ; de-=-asupra 
cămeşii au un ilic fără mâneci (i!ec) ; de.,,.asupra qcestuia un zăbun 
(anterie} ; cei mai bătrâni poartă şalvari {găşti), iar cei n1ai tineri 
pantaloni, purtarea şalvarilor fiind părăsită, în parte şi din spirit de 
economie. Is1nene nu au, pantalonul aspru de casă fiind îmbrăcat di.e 
rect pe piele. In picioare au obiele groase de lână ( nanl), apoi opinci, 
fie cumpărate, fie mai ales lucrate de ei din piele de porc (fărule}; 
pe de-=-asupra obielelor sunt le~ati cu nojife de .păr de capră (vrăvi}. 
Mijlocul îl încing cei mai tineri cu brâu roşu, cei mai bătrâni cu 
negru. Pentru că Românii nu prea poartă brâu, ei le zic „neîncinşi". 

Pentru. drumuri, în tot timpul iernei, au o manta cu m_âneci şi 
glugă {iamurluc} ; cei mai bogaţi au şi câte un cojoc lung cu mâneci. 

Femeia are pe .cap un tulpan (răcinac}, pe de.::'asupra căruia 
pune o mică perniţă rotundă de lână (şapca). Înainte vreme în locul 
acestei şapca, purta fes, pe caTe l.::'a părăsit acum din cauza scun1.,. 
petei. Peste şapcâ, poartă o basma mai mare {bans). Pe corp are o 
cămaşă lungă (riză) ; pe de.::'asupra acesteia are rochia lungă până la 
pământ (fiştan). ln loc de brâu, femeia e încinsă cu bete înguste 
(cu/an); peste rochie poartă un şort (pristelcă}; în picioare, iarna 
are ciorcp_i de lână (ciurapi}, pe de.::'asupra cărora are târlic1~ sau 
papuci. Vara umblă desculţă. 

În zilele de sărbători, poartă după gât salbă (altănu), sau, cel~ 
sărace, şiruri de mărgele (ghirdan oi mărgean). La cap, au cusuf1 
de răcinac bănuţi de aur (sarai). La mâini, au brăţări de stică sau 
alamă (grimnă}, la urechi cercei (mingl1eş}. 

Părul îl au lung, la unele foarte lung. El atârnă până aproape 
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de călcâie, îtnpletit în 3-4 cozi şi lăsat pe spate. Tinerele îl leagă 
cu o panglicuţă roşie, cele mai bătrâne îl au înfăşurat în jurul capului. 
După logodnă, fetele poartă o cingătoare din bani de argint (covănic), 
care se încheie cu două paftale tot de argint ; covănicul e purtat şi 
de tinerele căsătorite. 

Flăcăii sunt în1brăcati ca şi bărbafii, cu deosebire că nu au 
şalvari. 

F e!ele- sunt frumuşele, unele sglobn şi vesele, cele mai mulie 
întunecate şi reci. lnainte îşi păstrau fata curată. Astăzi toate se vopsesc 
fel şi chip, urâfindu=se din plăcere. Poartă rochii lungi până la pământ, 
care le arată mature chiar şi pe codanele de 14-15 ani. 

Morali/alea, cel puţin după spusele lor, n' ar lăsa nimic de dorit. 
O trârnbiţează sus şi tare, deşi realitatea are cu totul altă faţă. Cunosc 
destule cazuri de concubinaj odios - unchiu cu nepoată, sau cutnnat 
cu cumnată etc. Bineînfeles, lucrurile se petrec în ascuns : aceste cazuri, 
deşi nu sunt generale, totuşi sunt fapte care, chiar excepţionale, nu le 
fac cinste, · aşa că se feresc cu toţii a vorbi ceva cu un strein în 
această privinţă. 

Femeile par a fi toate cinstite, dacă 11
1 ar fi pe ici, pe colea câte 

una cu senfimente mai largi .. . cu sânge · mai fierbinte ... b'Iai sunt 
cazuri, şi nu prea rare, când feciorul îşi bate _părintele. Dar cu tofii 
sunt înfeleşi ca toate acestea sâ rămână numai între ei. Dealtfel, în 
unele privinţe, au foarte desvoltaţ simţul solidarităţii, cum· voiu arăta 
mai jos. · 

Obiceiuri la naş/ere. lnainfe de sorocul naşterei, femeia însăr-=
cinată îşi face curăţenie în casă, muncind singură peste tot. E credinţa 
înrădăcinată, că spre a naşte uşor, femeia însărcinată trebuie să lucreze 
în ultin1a Jună cât m.1i mult, dar nu lucrări prea grele. După naştere, 
moaşa, o babă din sat care se ocupă cu această relativ mănoasă 
profesie şi câteodată e ferventă discipolă chiar a lui Esculap, - moaşă 
comunală nu este., - înfăşoară copilul în scutece, după ce mai întâ,iu 
îi face baie şi-l presară peste tot cu sare. Aceasta, ca atunci când 
re va face mare, să nu miroasă cun1 miros Lipovenii, cari,=-s nesăraţi. 
Sub lehuză se pune fân, sau în lipsa acestuia paie, spre a a1ninti 
naşterea lui Isus în esle, pe fân. 

La pragul uşei de intrare se pune un fier, ca astfel copilul să 
fie tare şi resistent tuturor ca fierul. Sub capul lehuzei se pun ife de 
la răsboîul de tesut spre a se încurca în ele duhurile rele şi astfel să 
nu poată frece asupra copilului. După toate acestea, se face o azimă: 
Iurtă coaptă'n spuză; se chiamă vecinele, care împreună cu lehuza 
iau câte o gustare.· Apoi moaşa se duce cu o si_iclă de ţuică şi anunţă 
naşul, întrebându:J şi de num-ele ce doreşte a da copilului. 

A doua zi după naştere are loc panuda; acum vin la lehuză 
vecinele şi rudele ; ele aduc mici plocoa·ne ce constă î~ mâncăruri 
(compot de prune, orez cu lapte, pâine efc. şi câte o sticlă cu rachiu). 
i"lănâncă şi urează viată lungă mamei şi copilului. · 

A freia zi se face lehuzei o baie de aburi cu pietre bine în.::' 

, 
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ferbântate. 1n seara aceleiaşi zile, se pune pe masă o farfurie cu sare, 
piper, ceapă~ pâine;, sunt aştep!a1e: ursitc;,arele, careJrebue bine primite 
spre a dărui cu alese C"ali±ăfi nou1 născut. Dacă vre o fa±ă, mare, rudă 
cu lehuza, dor-eşie să ştie de se va mărita şi cu cine, pune sub ca;::
pul mamei, fifră ca aceasta să ştie, un 1ucru ce:i aparfine> pieptene, 
colan ele. Dimineafa, lehuza îşi povesieşie visurile şi fata vede dacă îi 
s'a arătat ori ba ş1 12! ursit:ul. 

La botez. De obiceiu"- botezul copilului se face în cea dintâiu, 
sau cel mai târziu a doua JJuminicâ de la naşfere. Când serviciul 
religios e aproape dt sfâ.rşit, moaşa se duce' şi \lesteşte naşti\. Âcesia 
îşi ia de acasă plapoma copilului, cârpa de mir, un şervet un săpun 
şi faşa, de căpătăiul căreia e legat pufin busuioc şi un ban. Pleacă 
apoi la casa părintilor viitorului fin. .Ajungând aci, intră înăuntru, 
face: 2-3 mătănii la icoană, ia copilul în brafe, punând în locul de 
unde l=a luat un mic dar (bacşiş). Apoi cu moaşa şi 2-3 femei .se 
duc la biswcă, unde copilul e botezat de p~e:ot. Când se întorc acasă, 
na:şu1 stă afară la uşă1 cu copilul in brafe. Inăun±ru, tot 1ârigă uşă, e 
mama ; naşul îi întinde de trei ori copilul zi,când; Z-etftigu evreici, 
naiigu crislenei, \:am lu~! e:vreu (nebolezat) şi ti=l d.au creştin. Dup,ă 
ce reperă a treia oară aceste cuvinte, âă copilul ma1nei, care la rândw,i 
îl dă moaşei. Naşul rămâne afară până ce mama vine cu o strachină1 
sau o albioară, cu o cană de apă, un buche"! de flori şî un şervel'. 
Pune strachina jos, florile în mâinele ni!şului şi toarnă de odată toiltă 
apa din cană peste flori ; apoi ia florile şi le pune fi:e la urechea 
naşului, fie la butoniera hainei, iar şervetul, cu care i=a şters mâinele, 
i:l pune pe umăr zicându:i : dă:fi cislitu, să.,,ti fie de bine. 1n ur,mă, 
naşul e poftit în casă, cil'lsfii cu rachiu şi apoi pleacă. 

Când Q1ijSa e: gata, 1noaşa îl vesieşte iarăşi şi el vine înso,fit de 
rude şi P!ietenî. La: casa finului s'au mai adunai încă rude1e şi prietenii 
acestuia. Femeile ce vin la cume!rie adut câte un colac şi teva mân„ 
cere, iar bărbatii câte. o siidă de vin sau tuică , Se aşează cu Joţii la 
masă, naşul în dreptul icoanelor ; ceilalti, după obraze, în apropierea 
lui. Odată aşezafi la masă, se dau darurile; naşul a dat cele necesare 
copilului şi acum primeşte cel dintâiu o cămaşă de pânză, naşa o 
broboadă1 sau o bucată de stofă pentru Eochie; băe~i naşilor, şervete; 
fef@le, băsmălute. Toti oaspefii venifi cu naşul primesc de asemeni în 

· dar un şervet; moaşa primeşte un şervet sau o bucată de s.tambă 
pentru rochie. !nvitatil gazdei nu primesc, sall mai bine zis nu li se 
qă daruri. După împărfirea daruri.lor se aşează două farfur1i pe masă; 
una are pufin vin şi pâine, cealallă e goală. ln cea dintâlu, începând 
cu naşul, toti în vitatii pun în ba.ni darul pentru ;copil : 2 ----1 O lei. In 
a doua, se pune darul pe:niru moaşă. Femeile fine.re punând da,uf zic: 
„ eu dau mai mult babei, căci o să am nevoie de ea'' şi în adevăr, îh 
ioc de 2 I~ îi pun 3 lei. 

D11pă ce s' au strâns darurile, se aduc la masă mâncăruri şi 
băuturi; îrnre acestea sunt şi cele aduse de oaspeti, din care îr.isă s'a 
oprii pufin pentru lehuză, dar mai a1es şi.:a făcut pariea leului moaşa .. 
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1\-iica se serveşte la început : un pahar sau două. G()spodarul 
de gazdă urează şi bea cel dinfâiu. De altfel întotdeauna, orice musaHr 
ar avea, Butgar1.1I bea cel dintâiw _şi apo! dă să bea şi oaspetilor. Ei 
spun astăzi, ·că fac aceasta ca să le meargă în plin; bănuesc ·că în 
vremuri depărtate a~ă • semnificaţie avea paharul , băut I întâiu de gazdă, 
fie că era o urare de bun venit pentru oaspete, fie o încredinţare că 
băutura nu e otr ăvifă. 

După gazdă bea naşul, apoi la rând r::eilalti. A.roi cinsteşte naşul 
dtn rachiul 1ui; cei cinstiti de d spun: ,,NăsdJ'avi c1-ăsnic, dăvi juvei 
i dăgu ivineea văşi. - n0roc, naşule, să trăiască ,să.:1 şi cununi. 
Cu terminarea mesei, ceremonia bo~ezului s'a sfârşit. Rămâne ca a 
doua zi să vină naşa, să scoată copilul din mir. 

Nume1e de botez al copilului e ales de părinti . sau de naş. 
Numele de bqtez (pronumele), dacă e cel dintâiu copil, e al tatălui 
sau al marnei, după cum e băiat sau fată. 

Numele de familie va fi numele de~ botez al bunicului, transml-;, 
slunea numelui de familie făcându.:se din bunic în nepot, prin numele 
de botez ~l celui aintâiu. 

C::a nume mai obicinuite au: Celiu, Ivan, Peiciu, G:heniu, 
Nedelcu etc. gentru băeti; iar pentru fete, în afară de Dragea, Slata,. 
au aceleaşi nume ca şi Rom'ânii. 

Din cauza numelui şi pronumelui, care nu se· prea de,osebesc, 
precLJm şi din cauza felului de transmisiune a numelui, se fac muH:e 
încurcăf-uri, nu putini. fiind a.ceia ce.=-şi confundă starea lor civi1ă cu 
a altora. 

lată una : ' 
I. Împărţirea cărţilor de alegător. 

Se fac publicaţii în cornună că în ziua de ... s0seşfe judecătorul 
spr€ a distribui cărtiie de alegător. In ziua fixată, juâecătorul Soseşte, 
şi oamenii sunt iţdunati în fata primăriei. J udecătotn1 faue apelul ,după 
lista electorală, iar locuitorii, în ardiriea în care sunt strigati, îşi conHrrnă 
humele1 iau b.i:1leti~ul de vot, iscălesc şi pleacă. Se ajun~e cu strigarea 
la lit. N, când e chen1at locuitorul Nedelcu Dr. Dimu. A.cesta, deşi 
prezent, nu răspunde, încredinfat .că nu el e cel strigat. Cei dtn jui'u.:i 
il împing înainte: e1 se opune, nerecunoscând4.::şi numele nici în ruptul 
capului. Notarul de fată îi explică cu nu,nele bunicului şi al tatălui, 
că el e cel strigat, dar omul nostru îşi are bine fixat în minte un 
anun1it nume şi puţin îi pasă de stare.a lui civilă înscrisă la primărie. 
Nu ced~ază un piG. Notarul amărât, văzând că şi.:a epuizat roate 
argumentele fără nici un succes, se'ntoarce căire primar, care, ro.şµ 
de mânie şi ruşine, sfa ascuFJs într' un colt .- cel cu numele îi era 
cun1nat - şi,:1 întreabă: - ,,este sau nu acesta locuitorul Nedelcu 
Dr. Dtrnu cumnatul d-=tale" ? Atunci primarul sare în sus ca ars cu 
ferul roş, uită unde ş_i, cu cine se află şi răspunde: - ,,El este, 
fir'ar al dracului de Bulgar prosf" ... Şi.:i aminteşte printr' o curafă 
înjurătură românească nu ştiu ce Sfinti ai bisericei în legătură cu 
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mamă ... sa. Dar Bulgarul nostru nu e aşa de prGst să se lase convins . . . 
doar de o înjurătură - fie chiar în fami1ie - şi pleacă, se gândeşte 
până seara, dacă el este în adevăr ... el şi nu aHul şi; probabil, convfn.: 
gându ... se aşa de un,ul singur, seara vine pe fudş şirşi ia bulefln\,11. 

II. Cum ,JUă chiamă ? • 

Tot la aceiaşi şedintă, · un alt locuilor mai în vârstă, ce nici el 
nu.:şi prea ştia numele, întreabă pe un vecin cum să răspundă judecă: 
torului. Vecinul î1 învată: ,,Spune că te chiamă Velicu Gh.'' Omul 
stă puţin pe gânduri, îşi spune încefişor nurnele, mişc:ându;;'şi necontenit 
buzele, dar iar uită. Işi întreabă din nou vecinul pe bulgăreşte jn 
şoaptă : "Căc dă cazvăm ?" (cum să spun?) Acesta îî repeJă numele. 
In sfârşit, e strigat. El porneşte încet, strângând şi sucind căci-ula în 
mâini, cu buzele. în continuă mişcare, rostin.dtJ.:şi mereu nun1ele, 
cu pas tărăgănat, cu capul în jo.s şi ochiul fi~,at într'un anumit punct, 
ca omul preocwpat de o ideîe fixă. Dâr când judecătorul îl întreabă 
âe nume, sare ca picat din lună, se'ntoarce speriaf în dreapta şi'n 
stânga, se uită în su:s, se uită în jos şi, însfârşil, revenind u.:şi, întreabă 
incăoda:tă înnecat şi taFe: ,1 Căc dă cazvă1n ?'' (Cum să spun.?) Dar 
cei din juru:i, în hohote de r.âs, îi spun numele, el îl repetă ca un 
om scăpat din grele chinuri, făcând şi pe judecător, cu toate eă era 
b01nav, să râdă cu pof!ă. 

Logodna. Dacă un băiat a găsit fata Ce-=i place, caută a face 
totul spre a=-i intra în voe. La horă joacă numai lângă ea ; la şezătoare 
stă de vorbă cu ~a, nescăpând ni<::i un prilej spre a i se face plăcut. 
Apoi, când crede Gă a străbătut o parte din drum spte inima fetei, 
în!r' o seară~ când se întorc de la boră, din vorbă'n vorbă o întreabă: 
,,µbit cesli dă doba jdă.ni '? !ti place să 'Viu pentru d-=-la? Dacă fata. 
primeşte, răspunde sfios „da ". De acum ei sunt iuqil şi iubită. Se 
întâlnesc în fiecare Duminică şi sărbăto.are la horă~ iar în serile de 
şezători, la şezătoare. Când fata s-e· auce s.eara la cişmea s'a:dtJcă apă, 
flăcăul îi atine calea, stau de vorbă şi o conduce acasă. Când flăe:ăul 
se duce la şezătoare şi găseşte fata acolo, aceasta se .scoală numai de cât 
9l:i dă o perină (glanifă) să stea ~ el aşează perina lângă fată şî 
amândoi îşi vorbesc, croindu:şi virlorul. . 

ln general, logodna se face fo,amna, după cul€Sul viilor. Părintii 
flăcăului trirnU în peţit o rudă. Dacă părinJii feteî acceptă cererea, 
trimit c;a semn un şervet şi hoJărăsc şi ziua când pot să stea de vorbă. 

În z!ua hotărâtă, părintrl băîatulul se duc cu băcliţa (plosca) şi 
fac cererea oficială. Plosca cu vin e frumos împod9l:>ită cu un ban 
de aur şi busuioc. După ce ajung la părinfii fetei, pun p1osca pe 
masă şi mai stau de vorbă până ce, însfârşit, se intră în materie; 
tot acum se vorb~şte şi de zestre. Tatăl fetei da ca zesfre, aupă puterea 
lui materială, câteva ha. de pământ, o vacă, oi, lucruri necesare in 
casă etc. Tatăl băiatului arată ce salbă va da fete.i -- numărul şi 
calitatea m:onedelor de aur. După ce a avut loc înfelegerea, e 
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chemată şi fata. Ea, odată intrată în odaie, 1a băclifa de pe masă 
şi-=o dă pe rând celor de faţă, sărutându-=le n1âna . Apoi are loc o mică 
n1asă (seon). Deacum, grija socrilor e să se prepare de . logodnă, care 
a fos t fixată peste 2-3 săptămâni. 

Înainte vreme, până acum 20-30 ani, ' părinţii fetei nu erau 
datori să o înzestreze. Fata nu avea nici ~el puţin vreun drept de 
uzufruct asupra a verei părinteşti. Un singur drept, acela de moştenire. 

Mai mult chiar, băiatul aproape îşi cumpăra mireasa . Când se 
duceau cu băclifa, avea loc un adevărat târg. Tatăl fetei lua 20-30-40 
galbeni, mama o scurteică sau un dălghj.c:anferle (haină lungă), fratele· 
o pereche de cisme etc. 

Acum a dispărut acest obiceiu. Au luat şi ei obiceiul zestrei, 
făcând prin aceasta să dispară unul din vechile conflicte ce aveau 
loc între urmaşi pentru moştenire . 

Logodna se face în ziua hotărâtă, la casa logodn,icei {gudini/ă}. 
Părinţii logodnicului {gudini/) duc din vreme mâncare şi · băutură la 
viitorii cuscri, unde vin şi ei seara cu· invitaţii lor. .2\ci odată sosiţi, 
se aşează· la masă : cuscrii la locul 1,.le cinste întJe icoane, rudele şi 
invitaţii, după obraze, deoparte şi alta a lor. Vorbesc de una şi alta, 
până ce soacra mare vine cu o tavă pe care e frumos aşezată rochia 
de logodnă, salba, un colac şi o gâscă fiartă. Pune tava în faţa 
socrului mic. Acesta examinează cu minuţiosifate darurile aduse spre 
a convinge dacă sunt aşa cum a avut loc înţelegerea. După el le 
examinează pe rând rudele lui. Apoi cheamă logodnica .şi i le dă în 
primire ; ea le primeşte, sărutând mâna socrului mare şi la toţi ceilalţi. 
Işi împarte în urmă şi ea darurile : socrului mare o cămaşă de pânză, 
soacrei o basma şi la ceilalţi câte un şervet. După împărţirea darurilor, 
socrul mare cere o farfurie ; în ea pune puţină pâine şi apoi, începând . 
cu el, darul în bani pentru rnireasă. In acest timp se mănâncă şi se 
bea, vinul alternând cu ţuica. Socrii dau adevărata probă că sunt 
oameni între_gi, bând la discreţie, după cum li se cere de cei cari vin 
ori pleacă. E o probă de înirecere, din care puţini ies ... oameni. 
Pe la ora 1-2 noaptea se strâ.nge de pe masă totul. Până acum 
masa a fost servită din partea logodnicului. De acum şi până la ziuă, 
s·e serveşte masa clin partea logodnicei. Pe când bătrânii Qetrec în 
casă, tineretul joacă afară, sau în o odaie vecină, după anotirnp. Din 
când în când logodnica şi câteva tinere fete sunt chemate spre a 
juca şi cânta în fata mesenilor. Spre ziuă, pornesc cu toţii, cu lăutarul 
(gaidargiul} în frunte., spre cârciumă. Aci are loc adevăratul sfârşit 
al logodnei, aci are loc adevăratul chef, de aci pornesc cu toţii 1nah: 
1nuri spre casă. 

In tot timpul logodnei, logodnicul stă acasă; el nu ia parte la 
logodnă, ci împreună cu câţi'.!a prieteni petrece, · luându~şi astfel rămas 
bun de la viata de flăcău. 

Nunta s'a hotărât de cuscri ; totuşi e obiceiul ca, cu o săptăn1ână 
înainte de data hotărâtă, socrii n1ari să se ducă la cei mici cu mâncare 
şi băutură, sfătuindu-=se asupra Juturor detaliilor nunfei. Din . această 
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zi logodnicul nu se mai duce pe la logodnică. Prelin1inariile nunfii 
au loc de Joi seara, atâ1 la logodnic cât şi la logodnică. Ambii 
trimit câte o fată, sora sau ruda cea mai apropiată, . să · facă invitaţiile 
la nuntă. Se invită numai fetele. Atât fata care invită cât şi fetele 
invita1e poartă numele de zălve (fete de încredere). Zălva care invită 
umblă cu plosca din casă în casă. Dă plosca tatălui fetei zicând : 
- ,,Mlogo sdravi ul fati i ul mania; dă dodi M . .. zălva. (Multă 
sănătate de la tata şi de la mama ; să vie M . . . ca zălvă.) Dacă 
zălva are şi frate, e pofti1 şi acesta ca dever (sluji1or.) Seara, fetele 
se duc la logodnic sau logodnică, fiecare unde a fost invitată. Joi 
seara e a tinerilor, neluând parte căsătorifii, în afară de rudele apropiate. 
Flăcăii se duc la unul sau la altul dintre logodnici, după prietenia cu 
aceştia, sau după ·cun1 ştiu că:şi vor găsi fetele simpatice lor. 

La logodnic s~ află lăutarul ; la logodnică cântă fetele din gură. / 
Se joacă până spre miezul nopţii, când flăc~ii pleacă, iar fetele rămân 
toate pe loc şi s·e culcă. Spre ziuă se scoală toate şi cos bairacul 
(steagul), semnul nunfii, El este făcut din o prăjină, are legat la 
capătul de sus un şervet, o bucată de pânză roşie şi putin busuioc. 
Acesta e bairacul logodnicului; cel al logodnicei are în vârf nun1ai 
un · şervet alb, simbolul nevinovăţiei. 

Tot fim.pul cât se h:1crează bairacul, fetele cânt~: 

Tudorenă:tă maiciţă, 
Tea nă Tudoră dumasi: 
- ,,Mări Tudora, Tudora, 
Ciulă-=-li si, Tudora, 
Ciulă.=li i răsbrală 
Ce să e posgodil, posgodil 
Mlad Coinu foia !ibovnic?" 
Tudora mami-=-si dumăşi : 
Măr n1ale, n1ăr mila n1ale, 
Măr male, um ză gubenă, 
Snoşti săm săs Coinu urtuvălă 
I toi mă pită, n1ale-=-mo: 
- ,,Mări Tudora, Tudora, 
Şe li să jeniş tăs gudină 
Tăs gudină, tăs zimă ?" 
Tudoră nă Coinu dumă: 
- ,, Coinule, libe Coinule, 
Nean.iă să jenă tăs gudină 
Tăs gudină, tăs zimă ; 
Coinu.,.vă prăsten făf mene 
Moetă grin1nă făf negu." 
Durdesi Tudcră îs dumă 
Slugari na porii pohlopăt, 
Pohlopăt i oşti puvicăt: 
- ,,Mări Tudora, Tudora 

Mama Tudorei, 
Spune Tudorei : 
- ,, :tvlări Tudoro, Tudoro, 
Ai auzit, Tudoro, 
Ai auzit' şi,..ai înţeles 
Că s' a logodit, logodit 
Tânărul Coinu, iubit,~! tău?" 
Tudora n1ame:si răspundea : 
,,Man1ă, scumpă mamă, 
Ma1nă, n1inte proastă, 
Aseară eu cu Coinu am vorbit 
Şi el m 'a întrebat, n1an1ă : 
- ,,Mări Tudoro, Tudoro, 
O să te mărifi anul acesta 
Anul acesta, în iarna aceasta?" 
Tudora lui Coinu spuse: 
- ,, Coinule, iubite Coinule, 
N'an1 să mă n1ărit anul acesta, 
Anul acesta, în iarna aceasta; 
Inelul lui Coin u:i la n1ine, 
Brăţara mea e la el". 
Pân' ce Tuclora:şi termină vorba 
Stolnicii aµ bătut în poartă, 
Au bătut şi au strigat : 
- ,,Mări Tudoro, Tudoro, 

-
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Dă dodiş făf Coinu vi zălvă, 
Zălvă, săstă zălvă '1 

rf udoră si niştu ni _ca'za. 
'fudore..-nă=-fa 1naicita, 
Tea nă Tudoră dumăşi: 
- ,,Mări Tudora, Tudora, 
Zemi foetă furcă pisăriă 
Zavărji beală cădele·· 
Ză de ni nogu vditenti 
Cei di sriştu Coinu vifi vradniti!" 

Să vii la Coinu bună· fată 
Adevărată fată de' ncred&e 1) ". 

Tudora iflimica n'a spus. 
Mama Tudorei, 
T' ud orei spuse : 
- ,,Mări , Tudoro, Tudor:o, 
Ia-=ji fru1noasa..-ţj furcă h1crată 
Şi..-i lea,gă caerul alb 
Şi'ncepe a foarce p,e noul tău !us, 
Peste drum de curtile lui Coinu ". 

După ce len,1ună bairae::ul, îl pun la streaşina casei şi fetele se 
duc aeasă. 

Vineri seţ1ra se peti;ece ca şi Joi seara. Sâmbăfă di1nin~ta, 
când fete le se scoală, fac cacearcu (cola!= cu stafide pe el), care 
trebuie să .fie gafa înnain:te de răsăritul soarelui. Dit:nineaţa, f<Mele cu 
2-3 -femei, care au o sticlă de rachiu şi ·o basma c.u b0mboane

1 

stafide, zahăr etc. se duc cu lăutarul în frunte, jucând şi chiui11d, la 
o fântână. Jocul pe drtun e o ho1ă neînchisă şi e condus de buen.ef. 
Ajuose la fântână, care trebuie să fie cât n1ai depăr.tată ·de casă, scot 
o căldare de apă, o ~arsă jos ca să_ meargă în plin nuntaşilor, rup 
apoi colacul în bucăf.i mici, luând fiecare câte o bucată. Fetele 
câniă, j0acă şi chiue tot timpul. Apoi sunt ciJ.1stife cu rachiu, bom..
boai;ie,, zahăr. La fel suni cinstiţj şi cei pe cari i.,.a adunal curiozitatea 
Ja fâJ:iltână. Toi Î!il chiote şi joc se îniorc după aceasta zălvele la 
casel:e ler. 

De obiceiu tiunul este chiar naşul ce a b0tezat băiatul. El a 
fos.t înştii.nfat încă din vreme să se pregătească de cununie. 

Nunta înr.epe din trei l:}ărţi tle odată ; atât socrii câf şi naşul 
lrin1if cu pl0sca un flăcău călare şi..-şi invjfă fi~care rudele şi prietenii. 
Tot a<::um, dii.:i partea se'crului mare, e invifa1 şi pubaşfămul (al doilea 
naş) . Băiatul ac~stuia va fine bairacul la cununie lâingă naş. 

Seara, oaspetii se strâng ac0lo unde au fost invililţi; fi·ecare 
aduce cu sine un colac şi o sticlă cu vin sau ţuică. 

Nunta cea mare are loc la mire. De la socrii mici se trirnet 
zii.lvele cu încă ·2-3 femei spre a aduce naşa, care, venind, împle.,. 
leşte cozile miresei. in urmă naşa e coridhsă acasă. La socrii mart, 
mirele se bărbiereşte. Zălvele cânfa şi atunci când se împletesc cozile 
miresei, cât şi când se bărbiereşte mirele. S·ocrii mari triluit plocen 
(un colac, vjn şi o găină fiartă) naşului şi..-1 invită la nuntă. N aş1.,tl 
cu oaspefii. săj~ cu lăutarul în frunte, vin petr,ecâncl şi glumind 1of 
dru1nul. Ajunşi la casa mirelui, naşul aşfeapfă ,afară . In îniâL~pinarţ 
îi ese m-irele, îl cinste pe el şi pe oaspefii săi şi apoi îi pofteşte în 
casă. J\1irele are pe umeri o şubă mare, orice anotimp ar ţi. Când 
ntmttl intră în casă, cei prez~nfi se scoală şi-=-i fac Loc lângă soci·ul 

1) Era chemată ca zălva (fală de !licredere) la nunta lui C'oiuu. 
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mare. La masă, se mănâncă şi se bea tot timpul. Mâncările sunt 
aduse toate odată, fiecare servind ce.::i place. Fetele sunt pe rând 
chemate spre a cânta şi juca în fata mesenilor. La miezul nopţii, 
naşul e condus acasă. De aci oamenii mirelui se reîntorc la nuntă, 
unde petrecerea fine . până la ziuă. 

Duminică dimineaţa, zălvele se strâng iarăşi la mire. De aci, 
cu lăutarul în frunie, jucând şi .chiuind, se duc la naşă pe care o 
duc la mireasă. Naşa găteşte mireasa, apoi e condusă acasă. 

Ceva mai în urn1ă, mirele trimete prânzul (obet) - colac, 
găină fiartă, sticlă de vin - naşului. Acelaş prânz e trimis şi so:: 
crului n1ic. Mai târziu mirele, însofit deoparte din nuntaşi, se duce 
şi ia nunul cu care împreună se duc la mireasă. Se opresc în faţa 
casei, până ce o rudă a miresei iese, îi cinsteşte cu vin şi=i pofteşte 
în casă. Pubaştă.a1ul (al doilea nun), care a luat parte la foată pe.:
frecerea, se află şi el în apropierea naşului. Zălvele îi primesc pe 
tofi la intrare. Aci dau mirelui (elba) trei crăci de ' pom împodobite 
cu busuioc, naşului îi dau trei colaci, iar pubaştămului îi dau un 
cocoş viu (pifei) învelit într'un şervet, o traistă mică frumos lucrată, 
cu grăunfe în ea. Darul pubaştămului închipue un cal cu pătura şi 
traista de grăunţe. Pubaştăn1ul dă fetelor bacşiş. Zălvele dau naşjlor 
salbe făcute din floricele de porumb şi stafide {vin/a). Mireasa a fost 
ascunsă de zălve ; mirele o caută şi după ce o găseşte dărueşte ceva 
fetelor, care în tot acest timp au cântat : 

Priemni elha, comciuleo, 
Tea nie ză zlea 
Ia nai e za dobrea 
Letea ză seancă, co1nciuleo, 
Zime ză ~avet. 
Tea nie scăpă, comciuleo, 
Şiise hiledi, comciuleo, 
T riisi hiledi prastămi, comciuleo, 
T riisi zimămi. 

Elha 

Primeşte elhaua I), ,naşule, 
Ea nu e pentru rău, 
Ci e pentru bine, 
Vara pentru umbră, naşule, 
Iarna pentru adăpost. 
Ea nu e scumpă, naşule, 
Şaizeci de mii, naşule, 
Treizeci de mii iertăm, naşule, 
Treizeci luăm. 

Mirele mai dărueşte câte ceva şi flăcăilor cari au fost la nuntă. 
N unii şi invitaţii s' au aşezat la masă. Mirele îşi ia mireasa şi intră 
în odaia unde sunt musafirii. Mireasa îşi ia rămas bun dela părinţi, 
dându ... Je să bea un pahar de vin şi sărutându:le mâna. Acelaş 
lucru îl face cu naşii. Fiecare din ei îi dă câte un dar {bacş,~r,). 
l\pOi un frate mai inic sau un nepot al 1niresei apucă o batistă de 
un coif, mireasa de un altul şi mirele de al treilea şi sunt conduşi 
afară. De aci pleacă la cununie ; cei din casă aruncă în urma lor 
vinul dintr'un pahar, ca să le n}eargă în plin. În tin1pul cât sunt la 

1) Nu se poate traduce. 
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cununie, pubaştăn1ul vine, încarcă zestrea n1iresei ş1 o duce acasă 
la mire. Pentru acest serviciu, cere şi el un bacşiş. După cununie. 
se reîntorc cu lojii la casa ginerelui. Din casă iese socrul cu două 
lumânări aprinse, iar soacra c:u o strachină de făină şi urează bun 
venit tinerilor. Amândoi joacă în cerc în sens invers ; nuntaşii le 
aruncă cu făină în ochi, îi murdăresc şi..-şi râd de ei. J:?uyă termi.=
narea jocului, se aşterne o velinf ă din casă până afară. Mirele, mi..
reasa şi ceilalti după ei 1nerg pe velintă până la uşa casei. )\,ci îi 
primeşte o fen1eie cu un pahar cu miere de albine ; mireasa ia miere 
pe degete şi unge uşa jur împrejur. Cei din jur ji zic : ,,Dă bă dt 
slafcă că lu miedă''. (Să fii dulce ca mierea). 

După aceasta o rudă a 1nirelui face strigătul darului : ,, Căc va· 
si hărigi crăsnica ?" (Ce dărueşte naşul ?). Acesta dărueşte de obi..
ceiu o vită. După ce naşul dărueşte, cel ce a strigat trage cu cufitul 
o crestătură pe uşă zicând : ,,Dacă nu o dă, să o 1nănânce lupul". 
ln urmă, pe rând, fac daruri celelalte rude ale mirelui. 

'Apoi cu folii intră în casă ; mirele şi mireasa fin rn rnâini lu~ 
mânările aprinse şi stau sfioşi într' un colt ; ceilalti se cinstesc cu tuică,,. 
bo1nboane, zahăr. In urn1ă naşul e condus acasă, ceilalfi plecând şi 
ei pe la casele lor. 

T ocn1ai seara se strâng din nou tot i cei invitaţi· la an1bii socri 
şi la nun. După un fi1np, în vederea pregătirii n1esei celei man„ 
mirele trimefe o parte din nuntaşi şi plocon la naş, care cu mare 
alaiu e adus la masă. După venirea naşului, aceiaşi nuntaşi se duc 
la socrul n1ic. Acesta nu vine la nuntă, dar trimiie câteva rude, care: 
să ajute. miresei la împărţirea darurilor. 

Masa e gata; în juru=i s'au aşezat tofi nuntaşii; trimişii so..
crului mic stau retraşi de.,,.oparfe şi ajută miresei, care a început să 
împartă darurite : cămăşi, rochie, şort, basma naşilor şi socrilor, şer:· 
vete mai 111ari sau mai mici celorlalţi, după greutatea lor. Naşul ia o 
farfurie şi fiecare commesean dă darul ; socrii .dau bani de aur sau 
argint. Tenninându=se de în1părfit darurile, trin1işii socrului mic se 
reîntorc la acesta. La socrul mare petrecerea îşi unnează cursul până 
pe la miezul nopfii, când naşul e iarăş condus acasă. 

Şi pe când petrecerea e mai în toiu, e joc, sunt cântece, e râs 
~ veselie, ~ireasa e luată de câteva fe1i1ei, rude ale mirelui şi dusă 
în cea n1ai depărtată odaie din vre1ne pregătită. Aci e desbrăcată şi 
i se dă o altă cămaşă, pe care acun1 o î1nbracă pentru întâia şi ul..
tima oară. Apoi e cercetată amănunfit pretutindeni ca nu cun1va să 
aibă la ea vre..-un obiect ascutit, ac, bold etc. cu care să.,,.şi poată 
eventual provoca emoragie. Bărbafii aduc în aceiaşi odaie şi pe 1nire. 
In odaie sunt încuiafi · şi lăsaţi timp de un ceas, după care mirele 
bate în uşă, i se deschide şi pleacă ... fluerând. 

Femeile intră şi . . . după petele cămăşii constată virginitatea 
miresei. Apoi o în1bracă din nou în hainele de tnireasă. Dacă totul 
s' a petrecut . . . după sfânta traditie sfră1noşească, nuntaşii ies afară~ 
aprind un foc de paie, soacra îşi pune broboada p~ foc, cântă şi 
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ioacă. Cămaşa miresei, semnul fecioriei, e pusă pe o sită şi dusă 
-cu pompă naşei. Tot atunci i se mai duce şi o sticlă cu rachiu roş 
din care s'a servit şi în casă. După reîntoarcerea de la naşi, iau altă 
provizie de rach,iu roş ·şi chiuind, cântând şi jucând, duc fericita veste 
şi socrilor mici. Ajunşi la casa acestora, gălăgia încă se 1nai măreşte ; 
dar cei din casă, cari sin1t vestea cea bună, se fac a nu:i băga în 
seamă, sfing luminile ca şi când somnul cel greu ar fi cuprins în;' 
freaga casă. Af~ă se aprind torte, paie, se cântă, se st_rigă şi se 
chiuie până ce în sfârşit adânc son1noroşii din casă se milostivesc, 
le deschid uşa, ,şi cu aere de mari seniori îşi primesc supuşii. In 
.adevăr, de data aceasta socrii inici sunt atotputernici, nuntaşii veniţi 
fiiind obligati a executa de îndată orice ordin li s' ar da. Tofi venifii 
sunt legaţi la cap cu un şervet, iar rudele au la şervet şi busuioc. 
In casă cinstesc pe socrii şi oaspeţii lor cu rachiu roş. Socrii se sin1t 
bucuroşi şi tari că proba le:a scos fata . . . fată. Se petrece şi aci 
din toată inima ,şi greu se hotărăsc gazdele să dea voie vestitorilor 
.să plece. 

Când în sfârşit se hotărăsc socrii la aceasta, dau un dar în 
bani fetei, care nu i:a făcut de ruşine. 

lnsă dacă faţa a călcat înainte de măritiş cu stângul, vestitorii 
·duc sqcrilor mici în loc de rachiu roş, rachi1:1 obişnuit şi intrând în 
casă dau socrului să bea dintr'un pahar găurit la fund, dedesubtul 
căruia cel ce cinsteşte fine degetul ; când socrul ia paharul, lichidul 
e lăsat să curgă jos. Dar o sumă de bani peste zestre aranjează totul 
.şi n1ireasa iese . . . tot fată. 

Luni di1nineaf a, se chiamă din nou oaspeţi la masă. Tinerii 
:s' au retras deoparte ; socrii mici le trin1it 1nâncare, friptură, plăcintă 
etc. Socrii mari trimit din nou prânz naşului şi cuscrilor. }Tunul e 
adus iarăşi la masă. După ce naşul ia n1asa, când e gafa să plece, 
mireasa îl preîntâmpină la uşă. Aci pune un scaun pe care aşea2ă 
o perină ; este darul ei pentru naş. Mirele îi toarnă apă şi:i spală 
n1âinele şi faţa ; operafia durează cam mult, de oarece cei de faţă îi 
aruncă praf pe obraz, îl mâzgălesc cu cărbune şi greu se hotărăsc 
a=-1 lăsa în pace. Acelaş lucru se petrece Ct\ naşa. Mireasa dă şi 
naşei în dar o cârpă de cap, sau un şorf. Socrul soseşte cu o căi: 
·dare de vin cald îndulcit şi cinsteşte toţi nuntaşii. Se joacă, se cântă, 
se chiuie·; naşul dă ceva bani tinerilor. Insfârşit e condus acasă. După 
·ce se reîntorc cei ce !:au condus, se ia o ultimă n1asă numită - ex: 
presia e turcească - sic/ir ciorbasi, care în traducere liberă ar în: 
sernna . . . mai vedefi şi de alfii, că pe mine m' afi dat gata. 

Marfi se face curăfenia casei ; acum se poate> vedea hărnicia 
-finerei. Miercuri vin zălvele, care se îmbracă cu rochii de..-a tinerei, 
se duc la fântâna und~ au rupi cocearcu, scot o căldare de apă, o 
varsă jos şi sparg câteva ouă ca să meargă în plin tinerilor căsătoriţi. 
Când se întorc, joacă, cântă şi strigă : ,,bulca, ilatin ol crif (lelifă, 
veniji la luatul vălului). Până acum mireasa nu s'·a desbrăcat de hai.=
nele de mireasă. Inainte de sosirea femeilor, ea leagă o frânghie în 
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casă şi pe ea îşi întinde toată zestrea. Femeile vin, văd şi.:i admiră 
zestrea, n1ănâncă ceva dulciuri şi pleacă. 

Sâmbătă seara, înainte de apusul soarelui, tinerii se duc cu 
plocon la pubaştăn1, unde şi dorm. A doua zi vin acasă înainte de 
răsăritul soarelui. In a doua săptăn1ână socrii n1ari vizi_tează pe cei 
mici ( proşca). Aci, sigur, 1nănâncă şi beau. Cei n1ici dă'ruesc tine-"' 
rilor ~ vită. La câteva zile întorc şi ei vizita. 

Până ce naşa nu se duce la fină să=-i dea voie s·ă se desbrace„ 
să o erte, (nigă e să bleaclă crăşnifă:fă) tânăra nu poate umbla de 
cât încălfafă şi îmbrăcată de sus până jos. 

Apoi iinerii trăesc la un loc cu bătrânii, nora fiind nun1ifă în 
casă bulcă. 

Moartea. Când aripele morfei se apropie, când se presimte că 
muribundul e gata a.=-şi da sfârşitul, se aprinde candela ; o lumânare 
aprinsă îi e finută la cap. După ce n1oare, cadavrul e scos afară 
într' un loc dosnic şi neumblat şi acolo i se face baie. Dacă cel mort 
a zăcut bolnav mai n1uliă vren1e şi are pe corp vreo rană, aceasta 
i se arde cu un fer înroşit, ca să se on1oare orice unnă de vietate· 
s'ar mai afla în corp. Aceasta spre a nu se face strigoiu. După baie 
mortul e în1brăcat cu o căn1aşă curată, e adus în casă şi îmbrăcat
cu hainele pentru înmormântare. Dacă e bărbat, brâul i se pune 
de.=-asupra, fără a.=-1 mai încinge. · 

La uşa casei se leagă nu şervet alb, sen1n că în casă e n1ort. 
Cadavrul a fost aşezai în casă, jos, pe o velinfă nouă ; mâinele i se 
leagă la piept, iar pe buză i se pune putină tămâie. Se sună clopotul 
de moarte ; bărbati şi fen1ei vin cu flori şi lumânări. Cei ce intră în 
casă zic „Bog dăgu prosii" (Dun1nezeu să-=l erte). Fen1eile, an1intin,,. 
du..-şi de 1norfii lor, încep să plângă. Mortul de fată e făcut interme.:
diar între cei vii şi cei 1norfi, între viata păn1ântească şi viaf a ce.=-· 
rească. E rugat în cuvinte n1işcătoare să comunice mortilor cunos.: 
cuţi veşti despre întâmplările iviie în fa111ilie etc. Insfârşit, 1nortul e 
factorul fransn1ifător de veşti. In timpul cât fiecare din cei prezenfi 
plâng în mortul de fată propriile lor dureri, în casă s·e face o turtă,.. 
două, se fierbe grâu, şi se cinstesc cei veniti. 

Se prepară sicriul şi crucea de lemn. Sicriul e din scânduri 
cu fLu1dul de sfuf, pentru ca mortul să vie n1ai repede în atingere cu. 
pământul şi să putrezească uşor. După ce se termină sicriul, se aş: 
terne în el velinfa care a fost jos, apoi e pus şi mortul. La cap î se 
pune o perină. F en1eile care vin la mori aduc şi câte o pâine şi Îln.=" 
părţind.:o zic : ,,Dumnezeu să crte pe ai noştri". Măsura sicriului se ia 
cu o bucată de stuf şi e trin1isă la doi oan1eni din sat, ca aceştia 
să se ducă să sape groapa. 'Ori cari ar fl aceşti oan1enî, ei nu pot 
refuza. Cu groparii la cimitir se duc şi două femei, care iau cu ele 
Iurtă, colivă şi tămâie ; se tă1nâiază lecui unde se va săpa groapa. De 
obiceiu locul groapei e ales acolo unde a 1nai fost un mort al fami.: 
liei. După ce groparii termină de săpat groapa, stau , lângă ea până 
ce este adus mortul, oricât ar fi timpul de târziu. Păzesc groapa să, 
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-nu treacă peste ea un câine sau pisică, cac1 au credinţa că atunci 
n1ortul se va preface în strigoiu. Dacă mortul a fost flăcău sau fată 
mare1 se ia o cracă de pom şi se în1podobeşte cu lucruri de îmbră 
căminte ce au aparfinut rnortului ; asemeni se mai agaţă de cracă tot 
felul de fructe. 

Preotul vine şi oficiază în casă ; apoi se duc la biseric~. Si: 
·criul e scos aşa ca mortul să fie cu picioarele înainte. La felinare, 
cruci etc. aduse de la biserică, s'au legat şervete. Dacă mortul e cel 
dintâiu copil al familiei, părintii lui nu se duc la cimitir. Lor li se 
pune o cârpă neagră pe cap şi ~unt aşezaţi sub horn, ca pe acolo 
să fugă duhurile rele din casă, să nu le mai moară alţi copii. După 
ce preotul a făcut parastasul în biserică, rudele mortuiui îşi dau er„ 
tăciune ; fac mătănii şi sărută rnâna sau faţa celui mort. Se împart 
lumânări celor prezenţi la ceremonie. 

Apoi convoiul porneşte la cimitir ; pe drum, pe la răscruci se 
aruncă bani, ca să servească mortului spre a.=-şi plăti vămile văzdu: 
hului. Sicriul e pus pe două lemne şi purtat de patru oameni. La 

· -cimitir, preotul oficiază din nou şi toarnă untdelemn şi vin de:asupra 
,groapei. Peste ochii mortului se pune o pânză albă, se aşează ca.
pacul sicriului şi cu două brâuri se lasă în groapă. Cei prezenţi 
aruncă câte 3 bulgări de pământ peste sicriu zicând : .,Dumnezeu să„l 
erie". Crucea şi craca în1podobită se pun la cap. Când oamenii ies 
pe poarta cirnitirului, o femeie le dă să guste grâu fiert îndulcit şi 
puţină pâine. Ajunşi la casa de unde a fost luat mortul, se spală cu 
tofii pe mâini, apoi se şterg cu un şervet încă neîntrebuinţat. Cel 
care se şterge în urmă ia şi şervetul. In timpul cât mortul a fost dus 
la cin1itir, c.ei din casă au preparat praznicul, la care ian parte toţi 
cei ce au luat parte la ţrista ceremonie. 

Pomană se mai face la 20 zile şi o mare pomană la · 40 zile ; 
acum se dă de pomană o rnasă cu tacâmurile pe ea, un scaun, 
haine, căldări de apă, cergă şi adesea o vită. Asemeni se mai face 
la 3, 6 şi 9 luni. 

Până la 40 zile, în fiecare dimineaţă se afumă mormânful cu 
tămâie şi se varsă pe el o sticlă cu apă. 

Obiceiun· pe la sărbălori pesle an. In ajunul Ignatului se fierbe 
putin grâu, se fierbe fasole, se face compot de fructe. Toate acestea 
se pun pe masă ; un copil, sau cel rnai bătrân spune o rugăciune . 
. Apoi se stinge lumânarea, vârându:se cu partea aprinsă în făină. 

Până în această zi fiecare gospodar caută a.::şi aduce acasă 
toate lucrurile ce le.::ar fi îrnprumutat prin vecini. ln această zi nu se 
-dă nimic împrumut. I 

In ajunul Crăciunului toată lumea se pregăteşte pentru marile 
.sărbători ce vin. Seara se fac aceleaşi pregătiri ca şi în ajunul 
Ignatului. 

In ajunul Crăciunului flăcăii umblă cu colindul. S'au pregătit 
~ncă din vreme la unul din ei. Seara, înainte de a porni, se împart 
1 n două cete de o potrivă de mari, împărfindu.::şi şi satul în două părfi. 
î 
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Ei se duc şi colindă la flecare casă, nescăpându.=-le n1c1 una, fie că 
e locuită de un bogat sau de un sărac. Flăcăii sunt bine îmbrăcaţi, 
iar în picioare au cisme. Căciula rotundă şi mare le e frumos împo-= 
<lobită. Ca o cunună de jur împrejurul ei, au o nueluşă împletită cu 
lânică divers colorată, de care leagă w1 ban de aur, de obiceiu o 
megidie. 

Deasupra acesteia au o altă cunună formată dintr'un şir de 
mărgele, de care au legat un alt ban de aur, de astădată un irmilic. 
Toate aceste lucruri sunt luate împrumut dela fete, iubitele sau rudele 
lor. Alte diferite flori artificiale împodobesc căciula: La colind iau parte 
numai flăcăii dela 18-19 ani în sus. Fiecare din cele două cefe (cude) 
mai au după ele băietanii dela 15-18 ani, !'lumiţi pisici (coicbi). Fie.= 
care cudă are un conducător (popa} ; acesta are îndatorirea să cânte. 
Colindătorii intrând în curtea gospodarului, vin la fereastra, de unde 
vestesc pe cei din casă" de sosirea lor, cântând : 

Stărni, nini gospodini, 
Ceti idăi dobri gasti, 
Dobri gasti colădnifi. 

Scoală, nene gospodare, 
Că-=fi vin buni oaspefi, 
Buni oaspeţi colindători. 

Cei din casă le deschid ş1-=1 poftesi;: înăuntru. Flăcăii au cu e1 
o ploscă cu vin (băclifă); ,,popa" cinste~te pe stăpânii caseL 

După aceia încep a cânta cântece de colindă. Ceata e împărţită 
în· două şi fiecare cântă pe rând. Cântecele variază după casa unde 
se află. La preot cântă : 

Zbilu să i Cernu More 
Tă nă pravi gulean1 puhoiu 
Ci prieri tri mânăstire 
Ci isbeagă-=hă ţeal căr sfet 

I călugheri. 
I tugavă staria iagumen 
Isvică săs glas gulean1 : 
- ,, Oi ! va, vazi c~lugheri, 
Hai dă praviiu sluj bi gulemi ". 

Ină praveli. 
Isă o tegli Cernu More. 
Tui năsdravi ni tăzi căşta. 

S'a sbătut Marea Negră 
Şi:a făcut valuri mari 
Şi.:a acoperit trei mănăstiri 
Şi.=-a fugit peste câmp lumea 

Şi călugării. 
Şi atunci bătrânul · egumen 
A strigat cu glas mare; 

O 1 • - 1 V '.I - ,, . voi ca ugaruor, 
Hai să facem slujbe mari". 

Şi au făcut. 
Şi s'a retras Marea neagră. 
Intr'un noroc în această casă. 

n casa unde e un om bătrân se cântă : 

Răsşefel săi star stanini 
Ci ză pretnăl beli scuti 
Ci răsmită nă .şiroco 
Ci pustilă nă visocu 
Ci să naida dă:mu dodăt 
Dobri gosti samsi Gospot 
Să Sbuja Maică, 

S' a sculat în grabă bătrânul gospodar 
Şi şi:a sumecat mânecele albe 
Şi a măturat peste tot 
Şi a aşternut mai gros 
Şi aşteaptă ca să.=-i vină 
OaspeJi _buni, adevăr~tul Dumnezeu 
Cu Maica Domnului, 
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Nă celei iasmi slăn(i, · 
Nă gard i temen meşet, 
Pu pulii voi svizdifi. 
Tui năzdrave star stănini. 

Unde e un copil n1ic se cântă : 

Sidi ionac na visoc ceardac 
Gorea sidi dolu gledă 
Cac să bie sineo n1ore 
I cac isbivă mreană ribă 
Ses slatnă percă 
Utguvare dobăr ionac : 
- ,,Oi vă, vazi teschi slughi, 
Ia idete uvidete 
Maistorii n1rejitari 
Dă upliten sitni mreji, 
Da prin1rejin1 sinin more, 
Da isluvin1 mreană ribă, 
Dă nă godvim dubri gosbi, 
Dă nă gustim dubri gosti, 
Baba Iova i deadu Âdam". 

In frunte cu soarele strălucitor, 
In piept închisă lună, 
Pe la poale roi de stele. 
Inlr'un norocul bătrânului gospodar. 

Şade voinicul pe cerdac înalt 
Sus stă, jos se uită 
Cum se sbate albastra mare 
Si cun1 se sbale peştele mreană 
Cu aripi aurite 
Şi strigă bunul voinic : 
- ,, Voi, credincioaselor slugi, 
Ia vă duceţi şi aduceţi 
Ma istori n1rejeri, 
Să' npletim mărunte mreji, 
Să' n1prejmuim cu n1reji albastra n1are, 
Să prinden1 pestele mreană, • 
Să pregătim 111âncăruri bune, 
Să aşteptăm n1usafiri buni 
Baba Eva şi bătrânul Âdan1." 

Când în casă e fată n1arc, se cântă : 

Maică muma păt iăgubi 
Păt .,zăgubi i um zăgubi , 
Ci e nă meri 1nalcu ufcearci 
Ci ea ză vedi u baştini:si 
Ci gu dări dubra darbă 

Dubra darbă tăncă riză 
Tăncă riză cuprinenă. 

La logodnică se cântă : · 

Gudinifă dori mite, 
Dori miti sfoli ridi 
Ci se naicli dă i dodăt, 
Dă i dodăt dubri gosti 
Dubri gosti colădnifi 
Ci ghi dări dubra darbă 
Dubra darbă, vit beai crăvai 
Văs crăvaie, sreabro i sialo 

Tu năzdravi. 

Fata mică a încurcat drumul, 
Â pierdut drumul şi..-a pierdt_tt mintea· 
Şi a găsit:o un mic ciobănaş 
Şi a dus-='o la tatăl:său acasă 
Şi 1..-a dăruit cu dar bun 
Dar bun, căn1aşă subţire 
Cămaşă subtire de mătasă. 

Logodnica mătură curtea, 
Curtea o n1ătură şi:aşează scaunele 
Şi aşteaptă ca să-=-i vie, 
Ca să:i .vie oaspeţi buni 
Oaspefi buni colindători 
Şi le..-a dăruit dar bun 
Dar bun, colac alb răsucit 
Peste colac, argint şi aur 

La multi ani. 

Acestea se cântă, în afară de · alte cântece de colind, pe care 
le voiu reda cu ocazia folclorului. 

După ce se cântă, se dă flăcăilor un dar în bani şi un colac 
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frumos lucrat în c,1să (crăvaiv). Când conducătorul (popa) ia darurile, 
zice urarea aceasta : 

„In seara aceasta s'a născut tânărul Dumnezeu, din nevinovata 
Maica Domnului şi ne..-a adunat tot flăcăi aleşi şi ne-=-a trimis colo de 
vale, unde ne este drun1ul. .C.,.n1 călătorit şi ne-=-an1 dus acolo jos la 
un bătrân gospodar ; puţin am bătut la porfile lui, dar mult a n1 tropăit 
şi noi credeam că e vreun om rău, însă el a fost omul lui Duo1nezeu ; 
a sărit cu picioarele goale şi a băgat 1nâna în frun1oasele lui buzunare 
şi a scos cheile şi ne.,,.a condus în curfile lui bine aranjate şi ne.:-a 
dăruit dar bun, colac alb şi la colac, argint şi aur. Dacă aurul e curat, 
să fie blagoslovit. An1in ". 

In bulgăreşte : 
~ ,, Tăzi vecer, săi rudilă mladă Bogă u devnic Bujea l'i1aică 

ci nă isbra se isbur mornji. Ci nă pruodi tatăc dolo stuim pătea. 
Pătuveli ci uftidămi tatăc dohu du sfar stăninic, negufti porii maico 
puhlopăhmi i n1logo pu trahăhmi i ni seacăhmi neacui sărdit ciuvec 
toi· bil Buji ciuvec scoci bas nă crăca ci brăcnă u hubăvi giobuvi ci 
isvadi cliciuvi i nă uvedi u neguvi ravni dori i nă· dări dubra darvă 
beai crăvai nă crăvaia sribro i slatu. Acu n1u i cistu slatu.:fu dă bădi 
blăgusluven. Amin''°. 

După ce ambele cete isprăvesc de colindat toate C?}sele din sat, 
se întâlnesc la o casă hotărâtă mai dinnainle. Colacii e:i s'au strâns 
se vând a doua zi (în ziua Crăciunului) la licitafie. Când începe lici-=
tatia, se anunfă că se vi11de colacul dăruit de cutare fată. Flăcăul care 
face dragoste cu acea fată, dă la licitafie orice sumă, numai să-=
revie lui colacul; iar dacă punga nu-=-i permite şă..-şi bată adversar a 
în licitatie, apoi odată cu colacul pierde şi dragostea fetei, care con-=
sideră darea înapoi dela licitafie ca o înjosire ce i se aduce. Colacii 
ce răn1ân nevândufi la licitaţie, se vând pe pref eftin · unui sărac, 
0prindu-=-se numai câţiva pentru masa ce va avea loc seara, între flăcăi. 
Inainte vreme, din banii strânşi se rezerva o bună parte şi cu ei se 
procurau lucruri utile pentru bis,erică .• C.,.sfăzi, foti banii strânşi au altă 
destinalie. In seara de Crăciun se adună tofi flăcăii la o cârciumă. 
A.colo petrec şi beau până la ultiinul ban, după care amefiti încep a 
se bate, sau pleacă după pradă, găinele din catete fiind victimile 
vitejiei lor. 

In ajunul anului nou se face acelaş lucru ca şi în ajunul Ignatului 
şi Crăciunului, aprinzându-=-se la masă aceiaşi lumânare. După ce lu: 
n1ânarea a Josf stins~ în făină şi rugăciunea spusă, capul familiei ia 
o furculită din grâul fiert de pe masă, o aruncă până la podină şi 
zice: ,,Dă porasne jifo„Ju du lăvană (să crească grâul până la tăvan). 
Orice strein intră în această zi în casa unui gospodar, trebuie să stea 
jos, ca să stea cloşiile pe ouă. 

Tot în această seară, băietanii de 12~15' ani se duc cu plugu.::
şorul, luând cu ei un buhai şi un clopot. Obiceiul e luat dela Români, 
ne,deosebindu-=-se întru nin1ic, cânfându:se aceleaşi colinde în româAeşfe. 

Tot în seara aceasta are loc şi încercarea norocului. Oamenii se 
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strâng pe la cafenele. Jocul constă din două beţe despicate în 
patru. Beţele sunt can1 de 4-5 cm lungime ; pe o parte sunt fără 
coaje, pe cealaltă parte suni rotu_i:ijite şi cu coaje pe ele. Cele patru 
bete sunt ridicate în sus şi înainte de a li se da drumul să pice pe 
masă, jucătorul zice: ciuf (sot) sau fee (fără sot), câştigând sau pier.:
zând, după cun1 beţişoarele au picat cu sof sau fără soţi, cu coaja sau 
cu faţa cea netedă. Câştigătorului, nici vorbă, îi n1erge bine tot anul. 

In dimineata zilei de anul nou, copiii de 10-11 ani se duc cu 
sorcova. Intrând în curte, vin până la fereastră, strigând: survă, survăă 
(sorcova). Cei din casă dăruesc sorcovarilor, covrigi, nuci, câte un 
colăcel. La ziuă se duc cu sorcova copii mici. De data aceasta fiecare 
copil are în rnână o nueluşă de alun, cu mici crenguţe, toate pline cu 
muguri. Femeile iau de pe aceste sorcove câle 1-2 muguri, pe can 
îi pun în leşia cu care se lau, ca să nu le doară capul. 

Copii intrând .în casă, spun : 

Survă, survă gudină, 
Survă, survă gudină, 
Pu jno, pu sdravă 
Pac dă gudină. 

Sorcovă, sorcova anului, 
Sorcovă, sorcova anului, 
Să trăiţi, s.ă fiti sănătoşi 
Iarăşi la anul. 

Li se dă apoi covrigi, nuci etc. De la un timp, copiii au început 
a un1bla cu sorcovele cumpărate din târg, împodobite cu flori artificiale. 

In ziua anului nou finii se duc la naşi, unde ian masa. Lo.:
godnicul se duce la logodnică, - căreia în duce în dar o rochie, iar 
ea dă logodnicului o cămaşă. 

La Bobotează, după tern1inarea slujbei religioase, toată. lumea 
merge la cişn1ea, unde se sfiinţeşte apa. Tot acolo vin călăreţii cu 
foţi caii ce au pe delături spre a fi binecuvântaţi şi botezati de preot. 
Apoi f1ăcăii cu cei mai buni cai ies la marginea satului şi se iau la 
întrecere (cu şie). Călăreţului, al cărui cal iese întâiul, i se dă 'ca premiu 
o cămaşă, celui de al doilea şi al treilea câte un şervet. Aceste lucruri 
sunt dăruite de un gospodar. Tot în această zi, dacă un flăcău are 
un cal bun, îl încalecă şi=şi vizitează rudele şi prietenii. In fiecare 
casă e cinstit cu rachiu, iar la şeaua sau coarna calului se leagă un 
şervet. Se întoarce acasă cu calul împodobit peste tot cu şervete, iar 
cu capul an1eţit de alcool. 

In ziua Sf. Ioan, tinerii căsătoriţi în acel an sunt scăldaţi de 
f1ăcăi. Dacă stau în casă şi sunt cuminţi, se toarnă pe ei o căldare 
de apă. Dacă bărbatul fuge, e gonit ca epurele de copoi şi când e 
prins, e dus la derea şi băgat în apă. Drept n1ulţăn1ită că au fost 
udaţi până la piele, tânăra dărueşte fiecărui flăcău câte un şervet z1.: 
când : ,,ză zdrave=lu nă ... x" (în sănătatea lui .. x) sotul său. 

Baben den, (Ziua babelor). Aceasta este ziua fen1eilor, este ziua 
când ele sunt libere, ziua în care scapă de sub controlul bărbafHor, 
ziua când îşi fac de cap. Ziua femeilor este a doua zi după Sf. I6an 
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{st. v.). Încă de cu noapte se strâng cu toate la babă..-n1oaşa casei.
Ele duc acesteia o sticlă cu rachiu, un săpun, un şervet, cele n1ai 
bogate o broboadă etc. Pe de..-asupra îi n1ai dau şi ceva bani. Fie"' 
care femeie, pe măsură ce soseşte, toarnă apă babei să se spele pe 
mâini şi o cinstesc cu un păhărut de rachiu. Până la ziuă s' au strâns 
toate fen1eile. Cum s'a lun1inat bine, pun baba pe o cotiugă şi 6 duc 
la derea (părâu) de..-i fac baie - o stropesc cu puţină apă. - Una 
din femei poartă bairacul (steagul), o prăjină de care e legat un şer: 
vet şi puţin busuioc la vârf. De la dereâ pornesc în grup compact şi 
colindă cafenelele şi cârciu1nele în chiote sălbatece şi în continuu 
hu.=hu..-huuu ! Bărbatul găsit prin localurile publice sau pe drun1 e ne:.
voit să Ic dea o sumă de bani. Altfel e luat la goană, prinş, boşn1ălit 
pe înfundate şi la urn1ă e scăpat, după ce i s' a luat· cojocul de pe 
spate, sau căciula de pe cap. 

Lucrurile nu i se înapoiază, până ce bietul 0111 nu plăteşte taxa 
pretinsă de ele. Una dintre fen1ei, cea n1ai îndrăzneaţă, sau cea mai 
puţin morală, u1nblă cu o căldăruşă cu apă şi un buchet de busuioc. 
Ea botează pe cei găsiţi prin localurile publice, sau pe dru1n. Sin.,,. 
gLtrul bărbat care însoţeşte ceata de femei este lăutarul. După ce..-şi 
fac bine de cap, duc moaşa acasă, reîntorcându:se şi ele pe la casele 
lor. Îşi iau mâncare şi băutură şi se adună dii\ nou la moaşă. Acum, 
grupuri, grupuri, după rudenie şi prietenie, iau masa. Moaşa le pre-=
sidează. După ce termină cu masa, pleacă cu toate la cârciun1ă. Pc 
drurn · chiuie şi joacă horă neîncheiată (buenef). Acun1 toate sunt an1e-=
tile şi vai de trecătorul întâlnit în cale. Pierd orice ruşine. Odată în: 
lâlnesc în drui11ul lqr un 01n ce trecea cu căruţa spre casa:-i dintr'un 
sat vecin. E asaltat. Acesta dă bici cailor, însă femeile..-s n1ai iuţi, 
s'au şi suit în· căruţă. Dar când văd că on1ul mână, nu se încurcă, 
sar jos de.:.oa rostogolul una câte una. Una din ele, probabil mai ame.: 
fită, ne n1ai având timp să sară, răn1âne în .cărută şi · călătorul o duce 
în salul lui, de unde bărbatu..-său o ia a doua zi. Cât i:a n1ăsurat 
c0asteJe, ea singură poate şti. 

In sfârşit, după ce colindă tot satul, intră într' o cârciun1ă. Moaşa 
face întâiu cinste cu o căldare de vin. Tot acolo se întâlnesc şi cu 
bărbatii şi, din cinste în cinste, se u11bată bine, pornind apoi pe două 

..... .... . ..... 
.cararJ spre casa. 

La 1 Februarie e Sf Trofin. În această zi vierii se duc cu o 
ploscă de vin şi n1âncare la vie. Aci se mai strâng 2-3 vecini ; se 
curăfă un butuc de vie, ca şi cun1 această lucrare s' ar face prin1ă=
vara. Apoi se mănâncă, se bea vinul din ploscă şi se reîntorc acasă. 

Iată şi legenda povestită de· ei : 
Sfânta Fecioară Maria trăia în n1icul orăşel Nazaret. La 40 de 

zile după naştere, pleacă cu pruncul Isus la ten1plu. În drum, F e= 
cioara trece pe lângă via vecinului de casă, din sat, Trifon. Acesta, 
cu cusfurea în n1ână, toc1nai îşi tăia via. Când Trifon vede pe Maria 
îmbrăcată în haine de sărbătoare, o întreabă : ,, unde te duci astăzi, 
sărbătoare, nesărbătoare, aşa frun1os în1brăcată ?".Fecioara îi răspunde 
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că a plecai la biserică. Trifon râde de ea ; Fecioara Mada şe supără 
şl se întoarce acasă. De aci se duce 11;1 femeia lui Trifon, căreia îf 
spune să pk~ce la vie cu sare şi cârpe, căci Trifon şi:a tăiat nasul. 
Femeia cum aude, se duce la vie, dar .îşi găseşte bărbatul sănătos. 

La întrebarea lui ce cauJ,ă la vie, ea îi răspunde că a irimis.:o 
Maria, ca să-=-i lege nasul pe oare şi l,,.a tăiat cu cusfurea. Trifon a 
început a râde. - ,, Cum să.:-mi J:aîu nasul ? Că do.ar eu nu taiu 
aşa, - arătă de jos în sus - ci taiu aşa, de data aceasta gestul 
tăierii e făcut de sus în jos. Dar odar.ă cu gestul îşi taie şi nasul. 
Nevasta H pune sare şi:! ohlejeşte. Prin puterea lui Dumnezeu, nasul 
se vindecă uşor. 

La lăsata secului de Paşli SG adună înir'o curte, a1;1u:me hotă..
râtăj toti băe±anii dela 18-20 ani. Fiecare din ei are o săgeată obiş.: 
nuită ; la capătul de jos săgeata 'are o despicătură, pe unde se în: 

• troduce un fel de aripi dintr'o materie uşor combusfibilă. Un foc e 
dinainte aprins în curte. La foc se aprind aripele săgeţii ; apoi săgeata 
astfel aprinsă e introdusă înfr'un sistem anume preparai de nuele, 
de unde prin svârlire, săgeata sooară în înălţime âe 50-60 'm. Când 
săgeata porneşte, cel ce i..-a dat drumul zice: E>eadu X, na Jj sfrjlală, 
daj mi mumaiă, acu ni mi dădeş mumaiă, dă fi s ... ·ubrădală. 
(Moş X, n""ati săgeafa, dă.,,1ni fata D..,-tale, dacă nu.:<mi dai fata, să 
ma •.. încurc în ,barba D .. ,Jale). 

Kucheriî (mascafii). Tot în aceasfă zi, aâevărată zi de carnaval, 
umblă prin saf mascaţii. Ceaia e formată din t 0-15 inşi, oameni 
mai fără căpătâiu din sat. Fiecare din ei e masca±. La c;;ap au un 
burduf plin cu paie, ce le ,ţine loc de căciulă ; la_ spate au t:!n alt 
burduf, umplui tot cu paie ; el se termină cu o coadă . . Sun± îrnbrăcati 
cu cămăşi rupte, diferit colorate; o perdeluţă murdară, cu două găuri 
pentru ochi, le acoperă fata. Unu.I din mascaii e îmbrăcai femeieşte 
şi tine în brate o păpuşă făcută din paie şi acoperită cu cârpe. 

Cucherii se plimbă prin sa±. Oamenii cu cari se întâlnesc le 
dă, vor, nu vor, câte un bacşiş ; altfel suni luati la bătaie . . Niei unul 
din mascati nu are voie să vorbească. Se înţeleg num~i prin semne. 
Ei fac tot felul de clrăcoy,enii : se suie pe case sau şire de paie, pc"' 
frivesc s~ nu fie pr~ înalte - şi de acolo işi dau drumul jos,. se fac 
a se bate între ei, dar ma'i ales cer tuturor bqcşiş. Când "Cred că 
şî:au făcui suma, Se duc la cârciumă şi beau toi ce au câ.şligat. Mai 
totdeauna tovărăşia se despar±e după o straşnică păruială, He înire ei, 
fle cu al ti oameni. Î.ntr · o astfel de zi am v~zu! chiar r ca pete hodo,., 
rogi te - ade'lărată zi de carnavali ... 

După ce lasă sec, fetele şi chiar unii oameni mai în vârstă 
po.sres~ co.m~let în u~măto.arele 2 zile;, n~ iau în ?ură nici chiar apă. 
A treia z1, 11ecare din cei ce au posht, 1n deose:01 feîele, se duc la 
biserică cu o strachină de compot de fructe. Dl!păce preotul le ,ce..
teşle o rugăciune, se îndreaptă unele căire altele zicând : ,igusră din 
a mea". {cus'ăisi ul moita). După ce ies de la bis€rică, se duc pe 
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rând la toate fetele ce au postit şi mănâncă. Ziua aceasta, a treia zi, 
se chian1ă fâmer. 

ln ziua Sf Toader, toţi flăcăii şi chiar gospo.darii ies din1ineafa 
cu caii la cân1p. Fiecare e călare pe w1 cal. ceilalţi cai fii11d finuţi 
alături. Ei ocolesc astfel de trei ori cin1i.tirul. Apoi cei n1ai buni cai 
fac „cuşie" (întrecere). . 

Lazărul. !n Sâmbăta Floriilor, fetele de 8-12 ani se strâng în 
grupuri de câfe cinci, se duc din casă în casă, joacă şi cânfă. Li se 
dă de către gospodine, ouă, făină, untură şi bani. În Dununeca Flo: 
riilor, fetele se strâng în aceleaşi gru_pe, fac câte o rotită de salcie, se 
duc la derea şi dă drumul acestei roiife pe gârlă. Rotiţele de salcie 
sunt însen1nate, fiecare a cui este. Când una din rofite a ajuns la un 
punct dinainte însen1nat pe gârlă, fetele o pescuiesc şi văd a cui 
este. Proprietara rotiţei este nu1nifă naşă. Ea dă celorlajte fete n1asa 
în ziua de Paşti. Toate fetele, venind la masă, aduc daruri, colaci şi 
ouă roşii. Naşa le dă în schimb un buchet de flori şi dacă poate 
câte o brăţară. 

In ziua de Paşli, fen1eile se duc la biserică. Ele duc o pască 
făcută în casă şi un ou roş. După ce se termină întreaga slujbă, 
preotul binecuvântează lucrurile aduse. Femeile le iau acasă aşa întregi 
cun1 le..-au adus ; din ele gustă toţi men1brii familiei înainte de a mânca 
altceva. A doua zi de Paşti, finii se duc la naşi. 

La Sf Gheorghe, cei mai gospodari duc la biserică un miel 
fript, usturoiu verde şi lumânări. După tern1inarea slujbei, aceste lucruri 
sunt binecuvântate de preot. Go.spodinele le iau şi împart câte ceva 
celor din jur. Apoi se aşează masa în jurul bisericei şi stau cu toţii 
la n1asă. Aceasta se face pentru sănătatza vitelor. Drept plată preotului, 
dau pielea n1eilor. 

Păpăruda are loc a patra Joi după Paşti. Se întovărăşesc mai 
multe iete n1ari (10-15) şi se duc din casă în casă. Una din fete con: 
duce {popa}. Ea are o căldăruşe şi busuioc ; intră prin case şi stro= 
peşte peste tot. Celelalte fete cântă şi joacă în jurul unei căldări de 
apă; jucând, ele se sucesc şi se strâng până se fac ghem. Atunci 
popa ia căldarea de apă şi )~:o toarnă peste capete. (Să plouă cu 
găleata). Fen1eile le dăruesc făină, untură, lapte etc. Nu li se dă şi 
ouă, ca să nu plouă cu grindină. 

După ce strâng atâtea alin1ente câte cred că le e neces~r, de: 
pozitează toate aceste lucruri la una din ele şi apoi se duc la gârlă 
şi se udă JJână seara. La cârciumă se udă oan1enii şi pe corp şi 
~ ... gât. A doua zi după păpărudă se prepară o n1asă la care vin 
fetele şi vecinele. Este masa de păpărudă. 

La Rusalii se adună tot felul de iarbă şi flori şi se răspân-=
deşte prin casă. Mai ales nu trebuie să lipsească pelinul şi foile de 
nuc. Trei zile, cât fin Rt1saliile, nu se mătură prin casă. 

A doua zi de Sf. Petru se sărbătoreşte Sf. Pavel. fn această 
zi nu se lucrează, ca să nu cadă grindină . Până la Sf. Ilie fen1eile 
nu 1nănâncă fructe şi pepeni. Până la Sf. Maria nu 111ănâncă stru= 
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guri. ln ziua de 14 Sept.· (Ziua Crucii) nu se 1nănâncă ni1nic din 
bucatele ce au culoarea roşie (culoarea sângelui). 

Curbanul se hotăreşte tn ziua cununiei. Se ia spre a se săr ... 
băfori un Sfânt. El este patronul casei. ln această zi se cu111pără un 
iniei, se face pâine _şi colaci şi se poftesc rudele şi vecinii. Curbanul 
se găteşte astfel ; în.treg 1nielul se taie în bucăţi inici, se pune într'o 
căldare de aran1tî şi se fierbe nun1ai cu apă şi sare. CâJ1<l e gata, S';'. 

chian1ă preotul, care binecuvintează curbanul. 
Cuvântul curban e turcesc. 
Şe:{ăforile (sidenGi) au loca: în toate serile, începând din toarnna 

până la Paşti. Nu111ai Joi şi Sâmbătă seara nu se tin şezători. Sunt 
două feluri de şezători , cde de casă şi cele de afară. La cele din= 
tâiu, fetele se strâng 1nai inuite h1tr'o casă. Aci v1n şi flăcăii. Se 
lucrează, se cântă _şi 1nai ales se vorbeşte de drao-o.ste. .Ateste şeză..
tori au loc ian1a. Cele de afară au loc toa1nna. lntr'un loc anume 
hotărât, se strâng fete şi flăcăi, se sapă o iroapă şi se aprinde un 
toc de tizic. Se face dragoste şi tnai ales se cântă. . . 

:S'ituafia .socială a femeii. Din punct de vedere soda!, fe1neia 
trăeşte intr'o stare de inferioritate fată de bărbat. Bărbatul hotăreşte i 
f e1neia este datoare a asculta şi a e,"{-ecuta totul. La inasă, când sunt 
oaspeti străini, fe111eîa serveşte, bărbatul ospătează cu 1nosafirii şi face 
onorurile casei. Când gospodarul pleată undeva cu căruta, el stă 
frun1os pe leagăn, pc când fen1e1a stă în urină, pe f undui cărufei . 

În fond însă fen1eia este ceea care conduce casa ; ea îşi creşte 
copiii, e1:1 e .cea care fine obiceiurile şi vechile credinţe, păstrătoarea şi 
trans1nifătoarea tradiţiilor. Unii dintre bărbati au încercat să serae~ 
sărbătorlk:.<lupă noul stil - în sat se păstrează încă tot vechiul stil -
dar nu au putut reuşi din cauza intransigentei fen1eii. 

Constituirea familiei. Tatăl este, dar 1nai ales a fost stăpânul 
necon~nit al tuturor 1nen1brilor fa1niliei. 1"oti cei cari atârnă de el, îi 
dau cea 1nai deplină ascultare ; un g.est, un se1nn e deajuns, ca fe„ 
ci~rul, chiar 01n căsătorit, să înţeleagă şi să execute de îndată. Dacă 
un bătrâll intră în cârciun1ă, cei tineri se scoală în picioare; iar dacă 
sunt rude, sau feciori, dispar înainte de a=i vedea· bătrânul. Părintele 
care arc -l--5 copii, îi căsătoreşte pc fiecare când le vine timpul~ 
F etcle, odată n1ăritate, sunt date la casa !or şi nu..-i inai preocupă
Băi~ţii sunt căsătoriti de tineri, fţtelc fiind întctdca una 111ai în \;ârsfă 
ca d. Nurorile sunt adeseori in casă. Bătrânul poate căsători 2-J 
bâieti. Toti trăesc hnprcună, Â~:erta c adtninistrată de bătrân, cpiar 
.1tt1J1Ci când şi copiîi au averea lor pers0nală. El fine punga, el face 
Chcltuit:tilc n~~sare in (asă, el dispune totul cun1 crede ,nai bine. Bă" 
i~tii, lu,ii 0.1n1eni în ,·ârstă, cu 3-4 copii, n.u au de buzunar decât atât 
cat t.ităl s~ îndură a le da. )Ju ... i vorbă. tnai vând ei câteodată din 
C\t'rc.llc fărl ş.tir~a bătrânului. 

Când •)ăfrânul se CQn\'ingc că f.·unilia c prea nun1eroasă, se 
hotarcştc a d.1 pc cd tnai 1nare din feciori la casa lui. CJnd feciorul 
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e dat la o partei i se dă tot necesarul: casa, pămâl'lt, vite; car, plug 
etc., ba u.neori şi maJs.1ziîle pline cu cereale. 

Rând· pe rând sunt apoi go_3)odăriti toţi feciorii. Cei mai mic 
băiat rămâne li.i casa bătrânească. El e dator să îngrijească de bătrâni 
până !a moarte. 

Este vechiul sistem al za-drugei .- unul pentru altul ~. Fetele 
nu au dtcât dreptul de moştenire asupra p"ărtli rămase de la părinţi. 

Dar acest obiceiu ~, sistem de proprietate, toţi pentr:1:.1 unul şi 
unul pentru toti .- se pierde din ce în ce, astăzi 'fiind părăsit aproape 
cu tot1,1l. 

Nu mai sunt nici turmele de vite, nici hergheliîle de cai, nici 
pământ suficient de păşune şi de rnuncă; nu mai sunt necesare. 
multele braţe, care toate la un loe să muncească pentru prosperitatea 
aceleaşi case. Dacă s'ar continua cu. vechiul sistem, cele mai multe 
fan1i_lii nu ar mai avea posibilitatea de a:şi câştiga ex.iste.1ta. Sistemul 
şi:.a avut rostul lui cfind numai multele braţe puteau contribui la în::e 
bunâfătirea economiei generale a casei ; el dispare acum când s' au 
modificat simţitor condiţiile ·de în!re\inere a e.,~is!enţei. 

Astăzi sia pierdut respecful iînerilor fată de bătrâni, al -copiilor 
faţă de pătinţî. Ăstăzi1 uneori feciorul îşi l:5ate pe tatăl său. Părintele 
e ascultat atâta vreme câf are încă puterea de a fi ascultat. A.cum 
fetele se înzestrează, iar băietîi sunt repede daţi la casele lor. ln nici 
un caz a doua căsătorie nu:i prinde în casa părintească. 

Osp€/ia. Primesc bine mosafirii ce le vin în casă1 cu condiţia 
ca aceştia să fle cunoscuţi. Cei nect1noscuţi1 călălori c~ poposesc 
noapt~ prin sat, gţeu sunt primiţi. Când le. vin oaspeţi, cari fac 
parte din cercul lor de rude sau prieteni, sunt foarte primitori. Toamna 
mai a!es, se vizitează rudele din cele mai îndepărtate sate. Atunci 
cheful şi bt1na dispoziţie se tln lant. Se începe cu masa şi cinsHrea 
acasă şi se tenni nă I a cârciumă. Tot timpu I cât stau oaspeţli1 3 -4 
zile, P'Ctrecerea nu încetează, decât doar timpţ.tl necesar odihnei, dar 
şi acesta scurtat pe cât se poate. 

Când un prieten sau o rudă pleacă la un cunoscut comun, i 
se. rrin1ite de cei ce rămân (mlogo sdrave) multă sănătate, împreună 
cu o s.umă de bani pentru cinste; suma variază între 2 - 20 lei, după 
dragostea ce există între trilnitâtor _şi primitor. 

Sborul. Odată pe an, la lnăltarea Domnului, are loc în sat 
hramul bisericei (sbor). Fiecare familie prepară mâncare şr băutură 
pentru orice r:iumăr de oasp~ţi i=ar veni, În orice curte, la orice casă, 
în această zi poate veni oricine, rudă sau prieten, cunoscu! ori 
necunoscut 

Pe la ora J0.-11, căruţele încep a sosi. Caii frumoşi, căruţele 
cele mai bune, fetele şi flăcăii frun1os îmbrăcaţi sosesc, sosesc mereu 

· in!r''uti nour de praf. De obiceiu, cei veniţi trag tn gazdă la rude sati 
prieteni . La ora 1 i. în fiecare casă se aşterne n1asă mare. Se ma= 
nâncă şi se bea în 1ege. După masă tineretul pleacă la horă. Locul 
pentru horă este la marginea satului. A.ci s'au adunat încă din ajun 
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negustori de n1ărt1nfişuri, băuturi răcr.;,ritoare) covîgi, bomboane, bragă, 
săn1ântă de floarea soarelui, căluşei. fotografi la n1inut etc. Se fac· 2 
hori : una deoparte pentru Bulgari - băeti şi fete ; aci tin . flăcău 
cântă din caval. E n1ai rustică, dar cu atât mai frun1oasă . În altă 
parte e hora ronJânească . Lăutarii sunt în n1ijloc şi cântă. Ron'l.ânîi, 
n1ai uşo_r adaptabili la 1nediu, joacă şi jocuri vechi, dar din păcate' 
îşi amintesc des că""s Latini şi o dau şl prin cele aşa zise . .. n1oderne. 
Fetele din a1nbete hore sunt tot atât de sulen1enite. Cât priveşte îm: 
brăcăn1intea, pe când Bulgarcele sunt încă în hainele 1or de casă, pe 
ied pe c0lo doar \.111 început de în1brăcăn1inte târgovească, - Rortiân.cele 
toate sunt îmbrăcate după ultima n1oclă de acun1 cirici ani. E poate 
o evolntie n:1ai înceată la Bulgari, n1ai rapidă la Români. 

Totuşi hora ron1âriească e tare admirată de Bulgari, pe când 
Românii nostalgic adn1iră hora bulgărească. Bine . înteles, tete.le se 
atnestecă fn an1bele hore, după cun1 le e gustul. 

In acest tin1p bătrlnii se duc. la cârclun1ă . Berea -- astăzi nu 
se bea vin - curge în valuri. 

Pe la ora 5-6 horele încep să se spargă. Cârduri, cârdHri, fr.,. 
ncrii se. întorc, pun caii la cărută şi pleacă. 

Scopul sboru1Ji, - în afară de hran1ul bisericei, az: consta în 
cunoştintele ce se fac şi re1atii1e vlitoare între tineri. Ăcttn1 se cunosc 
finerii şi se prepară viitoarele căsătorii. Înainte vren1e, când creştinii 
trăiau isolati· în această provincie, sborurUe er:au tocmai mijlocul de 
întâlnite şi cunoştinţă î1~tre flăcăi şi fete. Pe atunci , fetele care erau 
de n1ăritat, eânâ erau la horă) aveau în fată două şorturi suprapuse. 
Era sen1nul că .st1nl gata de rnăritaL 

lini mai spun bătrânii, că pe vren'luri, când o fată de n1ăritat 
nu:şi găsia uşor bărbat, era pusă în car şi dusă pe la bâlciuri. După 
ccle două şor!u d suprapuse se şha că fata e de n1ărîtat. La, bâlciu 
vcniau şi fl'ăcăii ce doriau să se căsătorească. Spre a li se ct11'l~aşet 
intcnfiilc, aveau legată de brâu o tivgă ,n1,lcă. Dacă unul găsi.a o fată 
pc plac, o întreba dacă doreşte să.,.l ia. Când fata accepta, era cerută 
ac la părinti şi s,e pornea nunta. Dacă însă nti:,,i plăcea băiatul, îi 
rJspundea în1bufnată : ,,să 1nă b ... în cartunca (fivga) fa ? 

~coala şi biserica. Deşi ş.coala şi biserica din această oon1ună 
nu au un trecut prea îndepărf ~t, totuşi nu an1 date con1plecte şi n1ai 
ales sigui:c despre începutu! şi progresul lor, aşa că voiu căuf a ca în 
linii generale să arăt începuturile şcoalei şi bisericei, cai..e se confundă 
cu însuşi începutul satului, dela colonizarea lui cu Bulgarii. 

Odată aşczati aci, Bulgarii îşi aduc un. preot din Bulgaria, care 
vine însolii şi de un cânfărcf. Acesta1 pe lângă slujba~i de cântăref, 
o ar~ şi pc ,1cei.:1 de u.citel ( dascăl, îr1vătăk,r ). 

P~ntru c1 inv~ta ca.dl'.: pe copii, învăfătorul e plătit de săteni. El 
îşi f;1cc cursurile într'o casă n'lic:ă, rămaşă fără stăpan, un Jcl de bor: 
dciu. Nici ,·orbă, cursurile se predau h'l bulgăr~şt~ dascălul _însuşi ne-" 
~fiind ro1n.inc$fc ; de altfel se parc că nu.:-i cerea nitneni sa învetc caric 
în.t'v 1ilubă sau alt,\. Sctierca c <:ea cu litere cirilice, fiind şi acum 
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încă mulţi bătrâni trecu!i de 55 de ani, cari iscălesc cu aceste lit-ere, 
necunoscând altele. Ceva mai de seamă despre activitatea acestui 
Petre dascălul - Petre Donciu se numea - nu se cunoaşte. Cuno.:
ştitifele predate de el se reduceau la scris, cetit şi câteva no!iuni ele-= 
mentare de artimetică. El a stat aci cam până prin 1883-84. După 
Petre dascălul urmează tot un învăţător bulgar, care fiind cântăref la 
biserică, de!ine ca rol secundar şi rolul de învăţător. Este Tudor 
Eneschi, care după câtva timp rămâne numai cântăref la biserică, în 
învăfărnânt fiind succedat de fiica sa, Tudora Eneschi, care avea trei 
clase secundare la Tulcea. Din activitatea acestei femei, care în ra.:
port cu predecesorii ei ştia ceva n1ai 1nulfă carte, citez doar faptul 
că:şi da silinţa să învete pe copii bine lin1ba bulgărească. Această 
fostă învăţătoare trăieşte şi astăzi. După ea, - măritându:se, iese din 
învătă111ânt, - urmează alţi câfiva învăfăfori bulgari ce nu stau decât 
pufin pe aici, aşa că nu sunt cunoscuţi. 

Munca şcolară depusă de aceşti învăţători e de n1ică importantă~ 
putini din foştii lor elevi ştiind azi abia să se iscălească. 

ln 1886, an pe care îl găsesc ca anul înfiinţării şcoalei ro.:
mâneşti de stat în arhiva de clupa războiu a şcoalei, an pus probabil 
tot din amintire - pare a fi începulul de drept, dacă nu şi de fapt, 
al începutul şcoalei româneşti. Dar arhiva şcoalei fiind cu totul dis: 
trusă în timpul marelui războiu, nici un indiciu precis nu se găseşte 
ca~să pomenească de felul şcoalei din acel an şi încă din anii ur.:
mători. După datele culese, e probabil că şi în aceşfi 2- 3 ani au 
funcţionat tot învătători bulgari, plătiji însă de stat. 

In sfârşit, prin anul 1888-89 -se pomeneşte de prin1ul învă-=
!ător român, Ioan Leu, de origină din .jud. Covurlui, n_onnalist absolvent 
al şcoalei norma!e din Bucureşti. Atât după spusele lc,cuitorilor· -
foşti elevi ai lui - cât şi după faptul că tofi foşti lui elevi · vorbesc 
bine româneşte, sunt curioşi întru aflarea de noutăţi şi pot rezolva încă 
uşor anumite proble1ne de artime1ică, se constată că acest Leu a fost 
un foarte bun şi însufleţit învătător. De altfel e aproape singurul în: 
văfător dintre tofi ... apostolii, cari au peregrinat prin satul acesta, 
care a avut absolvenţi de şcoală primară şi care a lăsat după el 
roade bogate. 

Cu n1ult drag îşi amintesc astăzi foştii lui elevi de el, pome.:
nindu:) -adesea şi povestind amintiri din timpul şcoalei, din vremea 
activiiăfii lui. Işi făcea cu drag datoria, nelipsit dela şcoală, înconjurat 
de elevii lui dragi. Era sever, aşa că pe atunci nu era de loc iubit 
de săteni. Astăzi se vorbeşte cu veneraţie de el şi nu odată foştii ' lui 
elevi, la cârciumă sau cafenele, redtă poezii întregi - multe patriotice -
sau când se încurcă la câte un chef, pe lângă cânteceie lor populare, 
se aud şi din cele învătate pe vren1uri : ,,Mania lui .)fefan cel Mare", 
„Pe.c:a/ nosfru steag", ,,Preda Buzescu" etc. Că sunt cânfate din 
inin1ă, sau nun1ai de dorul chefului şi aJ cântecului, asta e altă vorbă. 

Leu a murit tuberculos. Atninttrea lui va trăi însă cel pufin atât 
cât vor trăi foştii lui elevi. A fost adevărat invăfător, în înîelesul larg 
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al cuvântului, n1uncind cu dragoste ele şcoală, cu însufletire, destele: 
nind din greu ogorul şcoalei ro1nâneşti atât de refractar în prin1ele lui 
începuturi. Prin el au început să se deprindă a vorbi ro1nâneşte. 
După Leu, care stă aci până în 1893, urmează alfi învătători, putini 
titulari, 1nulfi suplinitori, slabi, nepriceputi, fără un ideal în dăscălie, 
cu putină dragoste fată de măreata menire ce aveau. 

Titularii, în n1ajoritatea lor s'au purta~ bine, dar nu au putut 
face -prea n1ult, ·căci neavând aci un local de şcoală, ne având o lo.::
cuinfă, având şi inconveniente de ortjin sufletesc, plecau repede aiurea, 
activitatea lor în sat reducându.=-se. mult. 

Dintre titulari citez : Ţarălungă, un bun învăfăfor ; Cardaş şi 
Ne1n/eanu, profesând amândoi în acelaş timp, lasă ceva roade ; un 
supli,nitor den1n, singurul dintre suplinitori cari şi.=-a făcut datoria, 
Crisfescu. După Cristescu ur111ează tot un suplinitor, Artimescu, pe 
care îl apucă aci războiul din 1916. 

Dacă n1unca în parte a. fiecărui învătăfor nu lasă urme adânci, 
totuşi n1unca depusă de tofi la qlaltă, oarecum coordonată de lege, 
lasă urme care nu pot dispare uşor. 

Dar vine războiul din 1916. Marele uragan se întărâtase în 
toată Europa, scuturând popoarele, măcinându..-le, distrugându..-le. Vine 
epoca tragică, cea mai groaznică pentr.u această sfântă provincie ro.::
n1ânească, care suferise totuşi şi în trecut destul de n1ult de la atâtea 
popoare ce o cutropiau, spre a o libera, lăsând locul altora şi n1e,,. 
reu altora. 

Este epoca cea n1ai tristă pentru sufletele noastre româneşti. 
De abia începuse proviricia a se resi1nti de suflul nou şi binefăcător 
ce adia de pretutindeni, când totul se distramă, se distruge. Giulgiul 
negru al noptii se aşterne · peste alba năfran1ă românească, care cu 
faldurile..-i lu111inoase scânteia frun1os în lumina aurorei, ce începuse 
a apare la orizont. 

Odată cu retragerea annatelor noastre, satul e ,:i.cupaf de arn1ata 
bulgărească şi o viafă nouă, nu foc1nai plăcută începe. Bulgarii, pre: 
văzând probabil scurta lor viată pe aceste meleaguri, cau(ă a profita 
de ,tin1p, deschizând în grabă uşile şcoalei. Ei aduc învăfători bulgari, 
sau îi în1provizează din plutonieri şi sergenfi şi încep cursurile în litnba 
bt1lgară. Crezând că vor putea aşterne vălul uitării peste tot ce a făcut 
şcoala conştientă ro1nânească, aduc la cursuri şi pe adu~i şi chiar pe 
cei 1naturi ; se fabrică, sau se aduc din Bulgaria cărtile potrivite şi 
nepotrivite şi se începe 1nunca. Nu1nai că, dacă oarecare elan se 
depune din partea învătătorilor, nu tot cu aceiaşi însuflejire răspund 
locuitorii, mai ales fată de noile principii pedagogice bulgăreşti aduse 
direct din Sofia - gârbaciul şi cion1agul. - Locuitorii, afară de 
parte din ei - şoviniştii -- s~ lipsesc cu dragă inimă de noua şcoală 
şi fac tot ce pot ca să scape. 

Tinerii învăfători bu!gari, plini se vede de focul sacru al sarcinei 
ce-=-şi luaseră pc un1eri, nu se dau în lături de a face cursuri sui ge: 
neris cu adultele n1ai curăfcle, de unde certuri şi chiar câteva bătăi, 
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după care elanul a scăzut simtifor, gospodin uciteJ ocupânduz-se destut 
de slab - spun sătenii - numai cu elevii şcoalei primqre. 

Felul brutal ae a se purta aJ învătătGrilor bulgari a făeuf de 
multe ori pe locuitori să se gândească la învătătorul român, pe care„ 
dacă nu.=-1 puteau iubi, îl respectau însă. 

Dar războiul trece-; armatele române se reîntorc victorioase. Cu 
o mândrie şi răbdare suflefea$că de adevărati eroi, spldaţiî şi @flterii 
români ocupă d!:!_Pă mulre parlamentări satele bulgăreşti di·n vecfaea· 
provincie a lui ·rraian şi Mircea, 1n care streinii de neamul şi aspi.=
rafiile noastre fuseseră pritnifi ca prieteni, iar acum nu ne mai pdmeau 
în casa noastră. 

Mulfe sate bulgăreşti erau 'infărife de şovi·ntştii locali conduşi 
de ofiterii, preoţii şi învăţător,f bulgari rămaşî pe loc în această misjune. 
După câr se pare, satul Inanceşme era un fel de centru al organizatiei 
mişcării iredentiste bulgare. T oti locuitorii, chiar cei mai linîşfit~ erau 
obligaţi să se ataşeze noului regirn de aşa zisă respriblică democrată. 
Nimeni nu putea ieşi sau intra în satul ce fusese înconjurat de tratJ.,. 
şeie şi arrnaf până în dinfi. S~ organizează câteva cete, care ca haitele 
de lup1 ce umblă noaptea după pradă, căutau a vâna Rornâni, schin..
giuindu.:i şi omotându..-i. Nimeni, chiar dintre ei ~ înţeleg pe cei 
loiali ~ nu putea fi sigur de viată. 

)\rmatele române se aproprie. Â.dministrafia Fomâne-ască luase 
~rovincia în primire. Santinelele dela maFginea satului dau de ştire. 
Jandarmii nu sun~ primiţi. Vine armata, înconjură satul. Se aşează 
artileria ca să distrugă euibul celor ce nu vor să înjeleagă de bună 
voe. De data aceasta văd că nu e glumă şi închină satul unui ofiţer 
francez .• L\.fâta opunere dârză şi fără sens, arâtea greutăti întâmpinate, 
&fâta răutate şi,, totuşi, ,,Românii cei răi" n'au făcut uz de r.epresalii 
atunci ; au uitat, au iertat fotul acum. 

A.nul 19"18, ca şi cei următol'Î, sunt ani de muncă, ani de sa.,,.. 
crificiu, tofu! fiind de refăcut, de îndrept:af. Invăţătorîi ce se perindă 
~ aici pâ!"lă în 1923, sunt nu111ai suplinik)ri. Ei nu înţeleg de . loc 
greaua răspurrdere ce le . incumbă menirea, lăs;ind fotul. în voia Dom.,. 
11ului, slabi din fire şi din nepricepere. 

Titularii sunt rari, multi îşi plătiseră tributul sângelui penfru a: 
~ărarea gliei strămoşeşti ; altii sătui de ororile războiului, pleacă peste 
Dunărţ, putinii 1:ămaşi lundu.=şi posturi acolo unde li se părea că tot 
a maî rămas pîatră peste p-iatră. 

Şcoala se redeschide aci toi înir'o casă particulară, nefiind încă 
local propriu. Posturile sunt ocupate de suplinitori, pe cari nu if}=' 
strucfia şi educati'a elevilor îi conduc, ci cu totul alte gânduri şi f~pfe. 
streine de obiectul profesiei sate. 

Cauia de căpetenie a li'psei unui titular aci era lipsa unui local 
de şc-0ală şi a loculntei }}enfru diriginte. Locuitorii vedeau că copiii lor 
nu prea fac ma.re ispravă la şcoală. Harnicul şi ehergicul prefect al 
judeţului din · 1922--23 nu.::-i lăsă deloc în pace, aşa că în '1923 în.:
cepu prin a constitui un. comitet, care strânse fonduri pentru clădirea 
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·unui local de şcoală. Consfruirea şcoaiei începe la 1 August acel 
an. La l Sept., fot acelaş an, subsemnatul e fransferaf după cerere 
aci, unde îmi şi iau posful în primire. Se 1ucrează de zor la fermi.: 
Aarea şcoalei. Locuitorii contribuie atât cu fondtJri cât şi cu mune:a în 
natură. Prefectul judetului dă dese ajutoare băneşti şi nu...-i slăbeşte o 
clipă. La l , Noembrie şcoala e terminată şi are loc inaugurarea. 

S'au ch.eHuif pentru şcoală 420.000 lei. In anul următor, se în:
cepu consfruitea casei - locuinta dirigintelui. - Lucrul mergea greu 
·din lipsă de fonduri ; locuitorii nu mai dau nimic, fiind siguri că..::Şi 
făcureră şi răsfăcuseră datoria. Dar s' au adunat fonduri d.e unde şi 
cum s'a putut, aşa că în 1926 fu gafa şi lotuinta. 

Din 192S şi până azi functioneaz,ă aci scriitorul acestor rânduri. 
La început munca a fost mai grea, numărul recenzatilor mare, a ele.,. 
vi1or regulaţi disproport.ionat. Părintii, deprinşi ca în schimbul a diferite 
servicii făcufe sup1inftorului să nudşi trimită copii la şcoală, se opun 
cu îndâriire chemărilor repetate ce le fac, fie în scris dar mai ales 
verbal. Dacă le vorbeşti de lege, de nevoia ce are. copjlul de a fi 
luminaf, de greufătile întâmpinate în v/ată de cei ce nu ştiu carte, în.,. 
sfârşit de minte, suflet şi tle Dumnezeu şi apoi de pedeapsă, cei mai 
multi o tin fof pe a lor : că nu pot, că au nevoie de topii, că legea 
-e făcută de oameni, dar cine trăieşte după ea moare, că nici fafă=său 
n'a învătat carte şi frăeşte şi multe altele . .Ajung, după mulfă discutie, 
să vadă că în adevăr copiii au nevoie de şcoală, însă foarte greu 
cedează. Şi asta, dacă e vcr..:,a de băieti. .Când ajungi la fete, ei nici 
nu mai stau de vorbă - fetele n'au ne.voe de şcoală - să învete să 
toartă, să teasă, s~şi facă zestre, le e deaj.uns, In zadar demonsfratiile 
fale, în zadar fe shuciumi, în zadar le vorbeşti de Dumnezeu şi. chiar 
de dracul, ei cred că tu, învătătorul, eşti vinoy,af. Oqată ajuns ad, 
nu.:tfi mai rămâne decâf să alergi 1a ultimul şi supremul argument 
- amenda .- căruia cu greu îi rezistă. In scbi·mhul amenzilor pe 
care le aplică comitetul şcolar, dar de care fu, în\-'.ătăfor, eşti răspun.: 
zăfor, aî ânumife şi uneori grave.. r:1eplăcerl, mai ales dela oamenii 
cad nu uită uşor şi.,.şi sapă în suflet răsbunarea. Se aclună la câr.
ciumă sau cafenele şi a.colo eşti arăta,f în cele mai negre culori ; eşti 
uşor reclamat de fot ce,.-şi închipuie că ai făcut, sau ai putut face. 
Mai greu este că noaptea trebue să fii cu băgare de semă, căci te 
pâ'ndesc şi.:ti măsoară - cât eşti de învătăfor ~ cojocul. 

Se zice că unui suplinitor ce a murit a.ci, moartea i.:ar fi pro-=
venit din această cauză. 

Mie n1i..-au spart geamurile, noapf~a, spedindu.:mi sotia şi copiii. 
Astăzi rapodurile s'au se,,himbat în parfe, de oarece am reuşit, 

dacă nu să mă fac iub1f, să flu cel putin respectat. B ~trânii ştiu mai 
toti carfe bulgărească, Ades copiii îneă din şcoală învată 1iferile 
chirilice dela părinti. G::ărti bulgăreşti nu au,, decât doar calendare în.,. 
focmife pe 99 de ani. Du:pă aceste calendare se şi co'nduc în tinerea 
sărbătorilor după vechiul sfiL 

Biserica a fost construită în 1892 de către locuitori. Are forma 
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unei cruci şi nu e zugrăvită, ci nu1nai văruită şi pe dinăuntru şi pe: 
din afară . N un1ai catapeieas111a e zugrăvită şi aurită cu aur rusesc. 

Cel dintâiu preot in sat a fost bulgar - Popoff - ai cărui 
urn1aşi trăiesc şi azi aci ca buni gospodari. A urinat preolul N. 
Constantinescu până în 1921. El a 111urit în Cogealac, unde e şi 
parohia, Inanceşne ne fiind decât o filială. A urn1at apoi un alt preot 
R. Constantinescu, care a fost şi învăţător. Apoi un preot Iliescu, 
iar astăzi este tânărul şi energicul preot I. Gheţu, a cărui soţie e 
învătătoare în sat . 

. In 1923, odată cu construirea şcoalei, s' a reparat şi biserica,.. 
repara(iile costând 180.000 lei. 

In biserică se cântă şi se oficiază ron1âneşte. Feciorul preotului 
bulgar a fost în tinerefe cântăreţ, El îşi n1ai an1inteşte câteodată doar 
de vren1ea copilăriei, cântând câte un Gospodin pon1ilui (Doamne 
milueşte). 

Nu sunt prea religioşi şi se pare că, de când cu despărţirea 
după cele două stiluri, se depărt,zază şi 111ai n1ult de biserică. 

lnteligen/a. Bulgarii sunt oan1eni dintr'o bucată, greoi în judecată 
şi în a se aco111oda unor în1prejurări născute spontan. Nu pricep cu 
multă uşurinţă un lucru, dar odată priceput, nu.:l mai uită. 

Dau n1ai jos câteva exen1ple concludentE' despre felul de a fi al lor: 

Nun1ele nevestei 1) 

' 
Un tânăr locuitor vine să declare la prin1ărie naşterea unui 

copil. Intrebaf de notar cuiu o chia1nă pe nevastă sa, el răn1âne n1irat, 
se gândeşte. se suceşte, întreabă pe cei prezenti în prin1ărie, dar ni.: 
meni nu:i poate spune nu1nele nevestei. Văzând că totul est-e în zadar, 
ia o hotărâre eroică: o ·sbugheşte'n fugă pe uşa pri111ărici întins spre 
casă, să:şi întrebe nevasta cu care trăise 6-7 · ani, cu111 o chian1ă. 

Doi necunoscuţi • \ 

Nevoia de sfat îi face adesea a se aduna în grupuri 1nai m1c1, 
sau 111ai n1ari, nu nu1nai la cârciu1ni, sau la cafenele, ci oriunde pot, 
în mijlocul dru1nului, la unul din tneseriaşi şi în oricare altă parte. 
Un fierar, R., îşi are atelierul în 111ijloc{tl satului ; se întâlnesc aci cei 
ce nu au altă treabă, ori cei ce vin cu vreo· reparaţie. 

Intr' o di1nineată locuitorul A ... , cu locuinţa în partea de nord 
a satului, vine la fierar cu reparatia unei roti. Dă bună ziua, îşi spune 
păsul şi aşteaptă să să i se facă lucrul. După un ti1np, alt locuitor,, 
<"e locuia în partea de sud a satului, vine şi el tot cu o reparatie. 
După ce dă binete şi:şi arată nevoia, se retrage deoparte şi aşteaptă. 
O poate face şi el ca şi cei ce n1ai sunt .în atelier, căci nu au lucru, 
fiind în aşteptarea secerei, ce nu venise încă. 

1) Toate acestea mi„an fost povestite de notar, martor ocular. 

Wnw .2luaeof'ISUlnta.ro • 
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Intoxcându..-sc şî uitându=se într' o parle şi'n alta, dă c;u ochii 
,acolo de primul yenii cu roata, pe care.::J credea sJre.rn. După obiceiul 
locului, se îndreaptă spre el, aceiaşi mişcare făcând şi celălalt, şi=şi 
fac temeneaua : pun mâna la piept, se apleacă putin, dau mâna, aP,oi 
iarăşi pun mâna 1a piept. Cei din jur rămân înmărmtlrifi. Obiceiul 
·este ca numai între streini, sau cu oaspetele cer-ti vine, să se între=
buinteze aceste semne exJerioare de bun venit. 

Pricepând însă că cei doi, cei c.u temeneaua, se cred reciproc 
streini, ishucnesc într' un sgomotos râs. Prietenii noştri, dezorientati 
<le acest râs, se măsoară din ochi unul pe altul şi se întreabă ; De 
un<le eşti iu ? - De aici din Inan ! -- Dar .iiu din ce sat eşti ? - Tot 
de aci ! Rămân cu gura căscară unlll la altul şi numai după lămu: 
rirîle date de. ceilal~, care. le explică obârşia neamului fiecăruia, se 
conving că au copilărit ş} au trăit pe aceiaşi glie. 

1nte1igentil„i suverahă 

Şeful de post, cu reşe-<linta în CogeaJac1 vine î"n cornuna noas1ră 
să cercet'ete situa~a militară a locuitorului C ... Trirnite gardist-ul să 
-cheme pe cel în cauză la primărie. Intre timp, el se duce la cafenea 
să bea un ceaiu. Locuitorul vine la cafenea. Şefu1 îi spune să pof" 
tească la primărie, să dea lămuririle necesare în chestiunea militară. 
Cel în cauză se roagă să fie lăsat acasă, spre a,eşi lu.a biletul de de: 
mobilizare şi apoi va veni la primărie. Ajunge acasă, îşi ia ordinul, 
pune caii la cărută şi pleacă la Cogealac; de care comuna noastr~ 
era despărtită de 2 ani de zile. '.Ajuns la primăria din Cogea1ac, în: 
.treabă <le şeful de posi şi istoriseşte funcţionarilor de ce e chemat. 
.Aceştia, văzându"'l aşa deştept, îl iau la vale., făcân<lu..-1 să plece n1.:: 

.şînaf spre casă. Pe drum, la întoarcere, se întâlneşte cu un consătean 
căruia îi spune: .,Dă slană :iă' sram" (am pătit .o ruşine). Am uitat 
că avem primărie în comună şi m'q.m dus la Cogealac. 

Intre timp, trec 2~3 ore., şeful de post aşteaptă la primărie şi 
omul '!'lostru nu mai vine. Trin1ite după el. Ba se duce însuşi la casa 
celui cu pricina, primind răspuns de la femer-e că bărbatu.:său a. pleca! 
la primărie, 1a Cogea1ac, chemat de şeful de post. 

Şeful se reîntoarce la primărie şi, pulbere de mânie, aşteaptă 
până ce apare şi, cetăteanul cu declaratia. - D.:le şef, să mă ertaji 
că am greşit; eu am uitat că avem primărie în sat şi m'am. dus la 
Cogealac, unde abia mî.,,am văzut greşala t 

Un râs pttternic calmează pe şeful de post, care în urmă îi tq 
,declaratia. 

Iulian I. Sassu 
lnvătător Corn. Inanceşme 

Jud. Constanta 
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lN GLASUL TÂU 
• 

Paul Bourget 

Domniţa mE:a, când gânditoare lângă mine 
Cuminte stai şi pradă mi ta dai privirii, 
Adânc mă uit în ochii tăi, scântei divine, 

Şi asta e desiul iubirii! 

Dar când te ştiu în sfere mle'nstreinate, 
lncerc să-mi amintesc măcar de-a ta vorbire 
Şi-atuncea dorul clipelor înseninate 

E mult mai vast ca vasta fire. 

Sublimul Te iubesc! să mi-l repeţi într'una, 
ln viaţa mea pustie-i singura plăcere : 
ln glasul tău simt cântul mării, simt furtuna 

Ce'ntunecă ori ce durere. 

In ochii tăi senini şi mari, în ei e focul 
Diamantin ca luna nopţilor senine; 
O ştii: în noaptea lor mi s'a'nnecat nerocul ... 

De n'am să cred în ei ..• în cine?, .. 

• 

'=~:.:;, 
t:;;~:::-. 

Mihail I. Pricopie 

' 

• 

• 
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VIZIUNE 

"\\I. H ertz 

Stătea femeia 'n fapt de sară 
Şi 'n hain 'avea luciri de stea. 
Stătea 'ntre cruci, pe iarbă rară, 
O secere în mâni ţinea. 

ln faţa ei plângea 'n ţărână 
Ocean de oameni, nesfârşit! 
Si multi amenintau c 'o mână, . ' . 
Sau se văitau cu glas cumplit •. 

11B!estemul, moarte, ţi-l dăm ţie •. 
Natură, ce-ţi făcurăm noi ? 
Să-mi dai copilul! .. • Soţul mie! .•. 
Dă-ni-I pe tata înapoi ! . .. " 

Ea le-a răspuns la toţi, grăbită, 

ln zări cu ochii aţintiţi : 
,,Din c:.e-am strâns, ştiţi: nu las nimica! ... 
·Dar pentru ce vă tot iubiţi ?" 

~ •••• r. 
:,••••t: 

• 

Mihail I. Pricopie 
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CONSTANŢA 

ConsideraJii generale pentru sistematizarea oraşului 

Un studiu cotnplef asupra .sistematizării şi desvo.Hări.i viitoare a 
oraşului C0nslanfa, a aciastui port la Marea Neagră, nu se poate în= 
treprinde. Motivul principal este că ne lipseşte ceia c:e numim dosarul 
urbanisli'c. 

Această 1ipsă nu esfe o constatare care apasă nun1ai asupra 
oraşului Constanta, ci şi asupra n1ai tuturor oraşelor noastre, care nu 
se gândesc încă !a o asemenea lucrare de gospodărie comunală . Nu 
s'a întocmif unul complet nici chiar penfru Bucureşti, Capitala Ţării, 
din care pricină şi sfudii1e de sistemafizare, care se încearcă asupra 
acestui oraş, prezintă afâfa greutate. 

S' a afirmaj- de unii părerea greşită că1 cele mai m1..11te din ora ... 
şeîe noastre neflind la origină dec;ât nişte sate fără imporfa:ntă urba.: 
nistică şi e:are, dec~ s' au desvolfat şi au devenit oraşe mult mai târziu, 
daforif.ă numai unor împrejarări favor.abile sau de:ocazie, - n'ar fl ne ... 
voe ·să se răsco1iască temeliile-. care conţin în sânul J'or secretul pro:=
gramului după care s'au creat. Eroare gravă; pentrue:ă nimeni nu 
are voe, nespriîinit pe consideratiunile de vitalitate din trecutul unui 
oraş, să disput1ă de ei, suprapun'ând cu' de,,-a sila programe nouă, fără 
sudura acestora cu legăturile lăsate de creafle. În urma acestor păreri 
s'au dat direcfîve pe documentări superficiale, care au contribuit în 
toate cazurile la o desvoltare artiflcîa1ă a oraşelor nG>astr~ moderne. 
A.cesta e-ste şi cazul Consfanfei. Dosarul urbanistic se întocmeşte din 
tofalitafe.a studiilor de docun1entare, pe specfaîităfi, în tot ceia ce pri.: 
veşte viaja trecută şi pâmă la zi a oraşului) penfruca flece problemă 
urbanistică de viitor să poafă fi privită pe toate fetele sale şi în legă ... 
tură cu foate pl:o,punerile celor pregătiţi şi initia'(i în secretele oraşului. 

Totuş, pe.ntru Constanfa, în lipsa acestor preci_ziuni ce pot fi 
găsite numai înfr'un dosar urbanistic 1), putem schjfa unele principii 
generale, în sensul cărora să se îndrept~ pe viitor desvottarea acestui 
oraş şi port la Marea Neagră. 

Constanta, cunoscută' în vechime sub anticul nume grecesc de 

l) Buletinul Municipal .al oraşului Ci:)nstaJJţa, o pubffcafie a Primă·riei Cons" 
tanfai datorită iniliativei d..-lui Virgil And·roneSCll, hun cunoscător al preblemelvr acestui 
oraş, poale îndeplini ln parte rolul doşaru.lui urbanistic. Până in prezent au apărut 
numai trei numere. 

An~ldc Dcbrogd X, ţ929. 16 

-
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Tom1s, este o fundaţie de colonizare a navigatorilor greci miletani şi 
face _parte din seria de colonii pe care aceştia 1e..:au stabîlit la tărmu.,. 
rile Pontului Euxin_, îhcă dil'I veacu1 al şeaselea înainte de Hristos-. 

Îndată după fundarea oraşului şi pe măsură ce ·1uor.:ilul IXIă.rii 
se populează, această colonie - port la mare capătă o preponderantă 
crestândă asupra celorlalte porturi, datorită nu numai 11nor favorabile 
împrejurări istorice, dar mai cu seai11ă acelor conditiuni geografic<:, 
grafie cărora comertul şi=a îndreptat atenţia asupra acestui punct do, 
brogean. 

1n spre ~urile Dunărei Marea înainta spre inima podişului Do~ 
brogean, formând o lagu·na neîmpotmolită şi bună perttru navigaţie, 
Haln1yris, pe ale cărei ţărmuri înfloriau câteva porturi dobrogene. Gu,,. 
rile acestui liman., care . a,sfăzi s' au închis prin depunerile progresive 
ale sedimentelor venite dela gurile DunăreiJ erau desigur mult mai 
largi şi mai adânci, iar cea dela Sud, dacă exista pe atunci, se găsia 
la abea 30 km depărtart de Constanţa. 

Portul '"f omis, prin urmare, servia ca cel mai apropia1 popas, 
pe linia M~rii, către centrele con1erciale· de lângă liniştitele -ape ale 
lagunei Halmyris : către Istria, Argamum, Halrnyris şi, mai departe, 
către porturile Dunărene. Perytru micuţe1e corăbii antice, eare plutiau 
tot în zatea coastelor (periple), el servia şi ca loc de refugiu, la dus 
şi întors, îli faţa unci mări furtunoase, dar n1ai ales ca punct de 
concentrare al mărfurilor ce veniau pe drumurl coAtinentale spre mare, 
sau de pe mare către interiorul lării. Fată de oraşele dunărene, care 
reprezintau un vad, o rncrucişare de drumuri de uscat şi de apă, 
unde navigatorii străini au găsit un porf de organizat după. nevoile 
comerţ-ului lor, - Constanţa. progresând, a reprezintat prtmul şi hla-" 
reledepozif străin a1 comerţului„ concentrând în ea capetele drumurilor 
radiale ale uscatului dobrogean. -

A.ceastă caracterizare ne oferă primul criteriu d~pă care ne vom 
OFienta în studiul planului de extindere al oraşului Constanţa. Tema 
ce se dă .e, prin ur!l?are, aceea a organizării unui pUJJCf de coastă, 
ca rezervoriu, în raport cu întreaga re/ea CFolecloare de produse, des:-
făşurafă pe întinsul larg al Ţ(Jril A.ceastă temă s'a pus şi se pune 
la fo,ate porturile comerciale maritime ce se cunosc. 

Poriul maritim şi drumurile sale suni corelative .şi chiar istoria 
desvoltării portului Coristanţa ne""o dovedeşte cu prisosint:ă. Dacă ve-: 

- chii barbari nă,;,ălitori din Nord, mai mult ignoranţi de.cât nepăsători 
faţă de cauzele care men)inea:u dvi1izat1a în ţinuturlle pe care le sfră#, 
băteau, au reuşit să distrugă vechiul Tomis~ aceasta se datoreşte in;; 
terceptării din partea lor a întregii adivităti dealungul marilor drumuri 
ce sosiau la port. Dimpotrivă, civtlîzatia reintră în drepturile sale şi 
portul înfloreşte, numai dupăce hinter1ăndu1 şi drumurile sale sunt 1~ 
berate de ocupatia harhară. 

Astfel se lun1inează, pdn documentarea istorică şi antropogeo..: 
grafică, însemnătatea legăturilor dtntre port şi drumurile lui. Capitolul 
drun1ur'ilor sau al legăturii hinterlandului cu portul, prin cate respiră 

www.ziuaconstanta.ro 
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e-conomia şi comerţul nosftu ,._, la care se poate adăuga şi transiful 
dela Nord spre Sud, - este unul din cele mai importante capitole 
care ne oferă un criteriu în studiul de organizare al oraşului. În lip.sa 
lui nu se poate prevedea şi nu se poate hofătî nimic serios şi sănătos 
asupra desvoltării sau organizării sale. Oraşul s' a desvolfaf până acum 
fără documentare de plan, la înfân1plare şi după necesităti efemere 
saL1 ocazionale, por111nd de la moştenirea r1,tdimentară pe care ne..-a 
lăsaf.:o vechea societate englezească de C. F. Cernav0da..-Constanta 
la 1860. ,, Orice lucrare s1a înfăptuit, poartă bine dis/inel pecetea 
_provizqraiului:--Nici o ·vedere largă, nici o prevedere rnodernă nu a 
condvs. ln afară de nafionalizarei} oraşului Consfanfa, nu vedem şi 
nu putem nimicmenfinepentru viilor. Totul lrebue făcui din nou 1)". 

De aceia, lăs~nd deocamdată basinul portului la o parfe, să ve.: 
dem cauzele desfă.~urării actuale aşa de anor1nale a ora_şului şi ceia 
cc se poate face pentru îndreptarea anomaliilor acestei clesvolfări. 

V a trebui, prin urmare, să cercetăm, pentru documentarea acestei 
chestiuni, în primul rând configuratia terenului pe c:;are este aşezat 
oraşul ş,i orientarea acestuia în raport cu basinul portului. 

. Tere1'1ul oGttpaf în prezent de oraş se poate împărti în două zone 
distincte. 

1. Prima se compune dintr'o peninsulă îngustă, a cărei înain.,.,. 
tare în mare nu depăşeşte lungimea de 1300 de metri, socotită dela 
Caiinou până la „6rand H'btel'', unde s'a desgropaf şi „poarta mă ... 
ce/arilor" din . veche~ cetate Ta111is. Aceasfă penînsulă îngustă şi 
muşcată de valuri încă din cele mai vechi timpuri, prezintă o denivelare 
pragresiv:ă, în trepte) de la bază până la capătul Sud..-Esfic al ei. Pe 
ea a fost locul de aşezare al vechei cefăfi greco,..,romane Tomis . .Penin ... 
sula apără şi în ace laş timp conturează spre Nord..-Est portul, care n 'ar 
exista, dacă această peninsulă n 'ar ieş1 ca un pinten stâncos din linia 
monotonă şi neospitalieră a tărmului. 

2. ~'?:\. doua parfe a oraşului este platforma continentală, aproape 
plană, cu variatiuni neînsemnate de teren pe măsura depărtării de 
coastă. In schimb platforma se ridică n,ai rnu1t deasupra nivelului 
mării, fără a păşi însă altitudinea de 40 n1. Malurile ei sunt supuse . 
în tot iungul lor, Ynor violente surpături. Din punct de vedere topo.: 
grafic şi în lipsa unui plan cadastral, pe care oraş1.1I încă nu.-,,! po ... 
sedă, ne vom ori_enta în propunerile noaştre asupra desvoltării oraşului 
numai după susmentionatele consideratiuni. 

Un studiu al coastelor în confintiă surpare, fată de interesul de 
,aşezare al oraşului şi al legăturilor acestuia Cl,l portul, cere o deosebită 
afentie, pentru a r.euşi să punem concluzii. 

Cercetări la fata lotului z) ne aliată că tărmul de Răsărit al Con ... 

:I) \/. Andronescu, Municipiul Constanta. Bulet. Municip. al oraşului C.-ta, 
III pg. 8. 

2) C. Brălescu : G.oas.ta de răsărif a Constantei. -Analele Dobr~ei. A.nul 
.Y.II, 1926. . 
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sfantei se Î'mparfe în a.ouă secţiuni bi'ne disfinde şi foarfe oaracterisfice 
prin formele şi prin agen~i diferiti care le rnodeiează : 

1. Dela fostul hofel Caro1 până la biserica grecească predomină 
fipul de ti1rm stâncos ~ 

2. Dela biserica grecească spre Nord, precum şi la coasta din.:-' 
spre gorf, avem fipul de tărm argi1os. 

Prima secfiune de tărrn ne arată că peninsula vecliiului oraş se 
compune la bază dinfr'un sfraf de calcar sarmatic înălfaf peste nivelul 
mării şi deasupra căruia se aşterne un sfraf de loess. Ăceasfa tace 
ca surpăfurile de feren; atât de caracferisfice coas.telor Consfantei1 să 
nu se facă în această parfe decât într' o măsură foarte redusă. S 'a 
reuşit să se oprească aceste surpări în n1ar.e parfe prin mijloace teh,,
nice curente. 

În schin1b secţiunea fărmului confinenfal ne arafă că oraşul din 
această parfe este aşezat pe .o friplă sfrafificatie. La bază şi aproape 
la nivel cu suprafata mării se află' un sfr:af relativ rezistent de calcar 
sarrnaffc ;. deasupra acestui sfraf de piafră urrnează, cu o grosime va.:
riabilă, tui sfrai de argilă hnpermeabilă, destul de compact, care- se 
crapă în contact cu ae.rul şi se surpă în bulgări ; d.easupra lui vine 
un al fr:eilea sfraf; format din loess, adică din depuneri e0lice. Gro"' 
shne:a aces1ui strat din urmă 'llarîază dela 2 la 8 metri. El se crapă 
în mari felii verficale care; o~ruindu.:-se, provoacă prăbuşiri violenfe 
de coastă. 

Fată de. un asemenea tărm oraşul a trebuit să sufere foarte 
mulf şi aceasfa"'i µna din cauzele principale care.:-1 sileşte să se des,,. 
vo1fe departe de nişfe maluri afâf de nestabile. Aceasfă retragere dela 
tărn1ul mării este una din caracferisficile neplăcufe ale desvolfării ora-=
şului Constanta. 

Pentru a ne lămuri şi celelalte cauze, gratîe cărora oraşul fuge 
de marei să urmărim dzsvolfarea lui Jo lţgăiură cu nucleul pe.:
ninsular. 

1nfr'adevăr, nucleul, cuprinzând între.iga peninsulă dinfre Casinou 
şi „ Grand Hofel '', repre~infă prima aşezare orăşenească. Patinele 
urme de vechi construcţii, descoperite prin săpături, nu ne pot da 
încă o ideie precisă despre dispozitia de plan a oraşului antic. După 
cele ce cunoaşfern din alfe exeinple bine documenfate şi finând seamă 
şi de topografia acesfui loc, oraşul vechiu ca şi cel de azi frehue să se fi 
desvolfaf pe o a~ longitudinală a peninsul~, c_ar-e s_'ar confunda cu ac.=
iuala Sir. Carol I, pe care o va fi făiat alte adere secundare, mai 
mult sau mai putin regulate. Oraşul era apărat spre Nord.,,.Vest de 
i11tărifuri sprijinite pe malurile râpoase ale peninsulei. Portul şi oraşul 
formau o uuHafe datoriră organizafiei de sfrânsă colaborare, care· s' a 
eăsfr,af şi în vrernea noasiră numai penfru această parfe peninsulară. 
Pentru acesf rnofiv; sisfernafizarea acestei părji a oraşului se reduce 
la chestiuni de defaliu, in scopul de a se aduce .oarecari îmbunăfătiri 
arferei principale de circulatie, pieţelor, consfrucţiunilor de fof felul etc. 
Toiuşi, rămâne înfreagcl, şi aci, ca •şi în resful oraşului nou, după cuiu 
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am văz;ut, problema Qrganizării tărmurilor, spre a împiedica surpă rile. 
Am văzul criteriul după care se construeşte un oraş CQmercial 

maritim. El se va desvolta, prin urmarei în jurul portului, pe linii de 
c;entwră care leagă î11fre ele marile artere radiale, aşa după cum ve~ 
dem în numeroasele exemple de porturi maritime, cum este s. ex. 
oraşul Amsterdam. 

Acelaş cdteriu rezultă şi din planul vechiului Tomis. Numai 
că aci d'raşul fiind peninsular, arterele radiale venite din interiorul 
provinciei, cl1m este Str. Carol şi Şoseaua Mangalieî, se unesc în 
2-3 axe rongitudinale, cum este Sfr. Carol, sau Str. Traian şi bu.~ 
levardul P. P. Carp, care pot H considerate în acelaş timp- şi ca linii 
de centură în jurul portului. Planul oraşului, în acest caz, trebue să 
fie rectangular : adică axele longitudinale să fle tăiate transversal de 
scurte străzi de circulatie, dispuse convenabil pentru a da cartiere re; 
gulate, dar şi cu maximum de utilizare de teren şi ae fafade. Acesta 
este exemplul oraşului Ne\î,,, York, luminând acest principiu. 

Desvoltându.::se din oraşul vechiu peninsular, Constanta o'a 111ai 
urmărit principiul de mai sus. Privind planul oraşului, observăn1 că 
aeesta s'_a întins îf) direct-ia Nordului, pe o făşie cuprinsă între coastă 
şi hotarul satului Anadolchioi, pe când marea arie 'Circulară a por"' 
tului, cu basinele şi platformele sale, a rămas izolată la extremitatea 
Sudică a oraşului. Acest plan alungit al oraşului este străbătut, în tot 
lungul lui, de b1,1levardul Regina Maria care, prin această aşezare, 
devine k>. axă principală a oraşului şi care, dela yrima vedere, ne""ar 
da de bănuit că ea este artera ît, juru.I căreia fraeşte şi prin dre se 
alimentează oraşul:port. 

Această bănuială devine sigurantă, când ·m.âi vedem că alături 
de bulevard se întinde şi o cale ferată care, la extremitatea ei dinspre 
pQrf1 se ramifică, legându..:-se astfel cu gara oraşului, cu instalatiile por"' 
tului ş1 cu linia ferată a Cernavodei. Totuşi, pentru un cwnoscător al 
problemelor urbanisticei această linie pa-re dintr'od;Jfă foarte curioasă 
prin lipsa ei de legătură infimă cu refeaua d~ circulatie din restul pla..
nului de oraş şi mai ales că această linie, dimpreună cu calea ferată 
de pe ea, duce spre un punct înfundai din interiorul provinciei şi fără 
raport cu necesitătile de desvolfare maritimă comercială. Duce adică 
la sfatia balneară Mamaia! . \ 

Acest plan confuz, ---- care nu subordonează cartierele unei re-= 
fele de. canaliza:re firească a circulatiei şi prin care cartierele sâ se 
caracterizeze după importanfa aşezării lor în plan, - este străbătut în 
diagonală de o arteră drec:ptă, limpede, care aleargă din Nordul D~ 
brogei direct spre portul Constantei. lnsemnătatea acestei artere care 
esle str, Carol şi care, frecând peste. toate artificiile de circulatie sta,.. 
bilite în planul oraşului nou, înaintează pâ)1ă în buza portului ~ela 
extremitatea peninsulei, - este aceea a unei adevărate artere radiale. 
Dealung:ul ei trebuia să se organizeze cele n1ai frun1oase cartiere şi 
pieţe ale oraşului. Din această arteră s 'ar H desprins apoi liniile ·largi 
de centură ale portului spre bulevarde!~ Ileana şi Independentei, con= 
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finuate spre şoseaua Murf aflarului şi Mangali'ei, schimbând prin această· 
dispoz:tie înfătişarea monotonă a cartierelor din prezent, al căror plan 
se confundă cu planul cimitirului apropiat. 

Sunt multe cauze pentru care oraşul Constanţa s' a întins astfel,. 
împotriva principiului adoRfat la portul maritim. Prima cauză ar fi 
desvolfarea rapidă a oraşului, daforifă_ aghimerării de populatte imediat 
după ocuparea Dobrogei de către Români .. A. doua cauză ar sta în chiar 
ocupa~a n1ulfor locuitori noi veniţi, deoarece aceştia, fiind în n1ajorifafe 
agricultori, îşi tineau privirile îndreptate n1ai mult spre uscat, căfre 
pământurile pe care le lucrau. O altă cauză ar fl l4Jsa de aprofundare 
a problemelor urbanistice locale, aşa că c0nducăforii, conducându..-se 
după criterii de agrement, au îndreptat desvo l~rea oraşului spre Ma=
maia. În sfârşit, o ultimă cauză din cele principale ar fl a:şezarea ne..
prielnică a ~rii, cu toofe insfalafiile şi cu fot traseul de cale ferată, 
în interiorul oraşului. 

A.sl!.pra acestei ultin1e cauze avem următoarea explicatie : 
După ce Englejii construiră pe la 1860 calea ferată Cernavoda:e 

Gonstanta, ei ocupară pentru gară şi pentru serviciile acesteia locul 
pe care se găseşte şi astăz4 adică pe malul ridicat i!-1 portului şi anume 
la extremitatea Nord=-Vesticâ a oraşului, până unde acesta se întindea 
la acea vreme. Circulatia de cale ferată a , înconjurat astfel mereu 
coastele podului cu liniile rigide de fier, peste a căror barieră nu s' a 
pu.fut întinde nici o construcţie. Mai mul-t încă, s ha oprit din această 
part~ <::u dcesăvârşilie şi transportul orăşenesc spre port, contribuind 
astfel la separarea acestuia de oraş. Portul şi oraşul s'au desvoltaf 
astfel deosebit 'Ş.i nu s'au sp;rljinit înfrţ ele, cum era firesc şi bine 
să se facă. • 

Pentru înteleger.ea celorlalte cauze enumerate mai sus, să ur..
mărim istoricul îlltind.erii oraşului, care se rezumă în felul uPmăfor 1

~: 

Pe la 187'1 oraşul, ocupând peninsula, se întindea spre N.,. V 
până la gară. Portul, amenajai în mod rudim.enfar, de-abia putea 
adăposti câteva vase mai măricele. Un vechiu dig genovez 2) se af11;1 
în partea dii:' Vest a 1)orfu1ui. Societatea engleză de cale- ferată 
consfruis'e şi ea un n1ic cheiu de lemn in partea opusă, spre oraş, 
pentru ac-ostarea \!aselor. 1'ransportarea vagoanelor pe p!atf0srma por,,. 
fului până la cheiul de descărcare se făcea cu ajutorul cailor. 

Imediat după ocuparea Dobrogei 0.e către Rom'âni, oraşul vechiu 
înc.epe a creşie spre Nord, aşa că, pe la 1897", el se întindea :eână 
la strada Ştefan cel Mare, numită şi str. Mangaliei şi până la G:ră=
dina Publică 8). După această dată şi d,11pă înfiintarea gimnaziului 

1) Din informafiunile •culese. dela d..-1 V . A.ndconescu, căruia ii m1.1lfumesc pe 
11.ceastă cale_ 

2) Planul portului Constanta de Dir~cfi11 Porturilor Maritime - ve2i Vo" 
luinul jubil iar ,,Dobrogea", Anal. Dob(. voi. I, 1928.. 

3) Pe lş 1Ş85 Oborul e.ra încă în loc1,il Grădill'ei Pu\>lii;;e de a2i, eate s'a 
plantai pe la 100~Tnumindtl-"se. Grăaina Belediei. - Focşa. Bulet. Munic. al Ora" 
şului C:fa, Voi. ill, pg. 27. 
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român, profesorii, cari Ieprezenfau cultura, au pornit la o acţiune de, 
românizare a 0.taşul ui. Aceasta pentru ;notivul că în micul orăşel 
abea dacă existau, la acea vreme1 câteva familii curat româneşti. Pro,,, 
fesorul 1 Bănescu obtinu ,în l90l, în calitate de primar al c:iraşului, 
decretul ·regal prin care se 1nftlnja cartierul românesc. Acest cartier ocupa 
spafi1Jl de la limita oraşului vechiu1 adică dela linia dintre gară şi grădina 
publică şi până la linia ferafă ~1amaia. !n scurt timp depăşindu..:11, el 
ajunse până în str. Călăraşilor -şi Bulevardul IndependeAtei. Locul 
acestui cartier a fost bine ales, căci tntr'un viitor nu tocmai înq~ărtat 
el va deveni, creden1, adevăratul centru al unui mare oraş. Nu se 
poate aduce ace.laş e!Qgiu şi sistemului d-e împărtire a-...cârfierului 
1n loturi dr~ptu~hiulare, cu străzi de circulati_e de aşa natură, încât 
t1u se precizează nîci caracterul şi nici legătura cartierului cu ~raşul 
vechiu şi cu portul. Este un cârtier izolat şi executorul planului n'a 
înţeles fecunda concepţie a creatorilor acestui cartier românesc. Atras 
de c:ictiva cir4ulaţie de pe mari.le artere, acest cartier s'a întins cu 
timpul şi se întinde şi în prezent în dire€tia străzii Mangalia şi a Bu= 
levardului Ferdinand.; totuşi nu poi3te trece peste bariera liniilor ...-fe ... 
raf e dinspre porL 

După primariatul de uo an al Jµi Bănescu tJrmează d:I Virgil 
A..ndronescu, sub care o_pţra de înfindere continuă; oraşul se des: 
voltă tot mai mult spre Nord. Dar directia Man1aki nefiind în vede: 
rile sal'e, d...-1 \!. Ândronescu opină, încă din 1910, ca pe locul . ace.sfor 
cartiere noui sfi. se planteze un parc al oraşult:ti. A.cest parc ar fl 
Insernnaf, de sigur, începutul acelei zone de plantafiuni profecfoare, care 
ar fi încunjurat oraşul pe la hotarul Ânadalchioiului, pe la C.imifirul 
creştin ·şi prin proprietăţile marei indusfrii până la extremitatea Sudică 
a oraşalui1 adîtă până la Parcul General l'Tăsturel a·e pe. şoseaua 
MangalieL In locul executării acestui program, locurile de la Nord 
alt fost comgletate -cu noi cartiere. lotr'adevăr„ chi9r şi după 192 l, 
în urma legii de împroprietărire a demobilizaţilor la oraşe, aceşti.a ca: 
pătă loturile lor de cas? până în dreptul lacului T'ăbăcăriei. Se'mpart 
astfel -i J 3 loturi de către Bănescu şi peste 3000 de loturi de către 
cf:,.J V.· Ândronescu, aşa că pe la '19 l 3 Ron1ânii ating procentul de 
65°/o din numărul ~e proprietari ai oraşului. 

Prin acflvilafea de care se însufleţesc marile artere radiale- după 
ocupatia românească, ora:şul începe să Se aşeze, reculegându.=-se din 
desorientarea primelor începuturi. Dealun-gul ~oselei Murrâflar.ului şi 
Mangalieî. se stabilesc cartierele vii ale o.raşului, adică ob0arel.ei de,, 
pozitele, mica .şi marea industrie, aceasta din urmă deocamdată in 
010d .artificial, adică impusă. Coastele mării şi ale portului răn1ân şi 
01ai departe inaccesibile acestor cartiere de activitate orăşenească. 
1~otuşi, arterele de circulaţie caracteristice desvoltărilor normale prind 
~.i se deseneze fot rnili disJincf. Şoseaua Mangaliei se uneşte cu şo.,. 
seaua Murfatla:rului într'o piaţă, Ştefan cel Mare, dând acest splendid 
nord de circulatie care, din nefericire, este atât de rău proporţionat 
µriri p·lanul C/lî€ limitează pia\4. Din această piată se desprinde apoi 
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adera de legătură radială, care este şos.eaua Productelor, continuată 
cu şoseaua obonu\,li şi str. Alex. 'Lăpuşneanu până în str. Carol. 
Pe deoparte aceste două artere din urmă, iar de alta Şoseaua Viito...
nilui cu Şoseaua Murf atlarului formează, împreună cu friunghiul verde 
care este proprietatea Minisfer\:llui de Război, ca suprafaţă centrală 
adiacentă, - sisfe1nul superiot stelar al uneia dÎn cele mai {n;moase 
concep/ii de plan orăşenesc. 

Tot din pi,:ţfa Ştefan ce! Mare1 stricată şi de traseul de cale 
ferată care o îrnparfe, porneşte, stt . Ştefan cel Marei reprezentând 
circulatia unită a şoselelor M,angalici. şi Murfatlarului. Tocmai din 
această cauză strada Mangaliei cantine comerful dobrogean al ora: 
şului, fiind una din cele mai animate stră.zi ale Constantei. 

ln urma tuturor celor expuse mai sus se înfelege uşor că sis= 
te1natizarea oraşului Constanfa1 cuprinzând şi prevederile de da.svoHare 
în viitor, se sprijină 1 conform principiilor enunfate, pe un cadru de 
circulatie compus din următoarele· artere : 

Sir. Catol, tăind oraşul până în Piata Ovidiu şi âe aci, prin 
sfr. D. Sturza şi Remus Oprean~ până în capătul peninsulei pe 
bulevardu1 Elisabeta şi d1Jbleful 1ui, bui. G-=-1 AverescLţ ; a.eoi str. 
Alex. Lăpuşneanu. BOrnită din str. Carol şi continuată cu :;ioseaua 
Productelor ~i Bulev. Independenţei până în Bule'{. P. P: Car,p. 
Aceste artere formează P.rin1a zonă de încrucişare stelară radială. A 
doua zonă e formată din Şoseaua Viilorulqi, continuată cu sir. Călăra: 
şilor şi Bulev. ~egina Maria, apoi din şoseaua Murfalh1rulqi până 
în Piaţa Ştefan cel Mare. În sfârşit vine şoseaua Mangaliei ca arteră 
radială izolată şi drept o rezervă a expansiune-i viitoare a oraşµ!ui 
spre Sti.d, când va fi posibil să se hoiărască ce.va şi c·u privire la fixarea 
gurii canalului navigabil Cerna'Y.oda""C.onstanta. . 

Acestor zone radiale le urmează zonele de legătură concetîirice 
fată' de incinta portului, fixate prin urmăfqareJ~ linii de circulaţie ~ 

Bulevatd,ul P. P. Ca1p, care va trebtti ·să litniteze buza supe.: 
rio.ar~ a coastei P?riului, prezenfâ_n~ foale piefele şi [afadele de ]u:r 
m1na a.Je oraşului spre largul Ma111 Negre. Este strada de p~spec"' 
fivă marină, de paradă cu alt cuvânt, ct.t care se va ar.ăta sfrăinilor 
oraşul Co.nsfanfa. De aceia poate, ca fi un cunoscător a1 acestor 
probleme1 însuşi Regele 1-i'erdinand şi:a exprilnar ce[or d'in jurul Său 
dorinta ca acest bulevard, odată construit, să.::i poarte A.ugustul ~ău nun1e. 

Buievardul Principesa Maria, până îfl şoseaua JY.fanga!iei1 în 
care punct se va construi o pia fă simetrică piefei Ştef an cel Mare şi 
de aci prin şoseaua Oborului, piafa Şi. Mihăileanu, sir. Valea Albă 
până în B1:1lev. Regina Maria şi Bulev. Principesa I/ea.na. 

Bulev. Ferdinand din piata nou creată şi până în Bulev. Ptin ... 
cipesa lleana şi trecând Eeste exproprierile prevăzufe în planul ora: 
şului din jurul străzii Plevna. 

Din cau:za greşelilor comise prin dispozifia prezent~ a cartierelor) 
întocmite după planuri de o concepfie simplista şi streină de problemele 
specifice oraşul,..i. ConstanJa1 se pretintă o greutare însemnată pentru 
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găsirea şi organizarea altor 1inii de centură sau de legătură între n1arile 
artere. Singura parte, în care felul parcelărilor lasă posibilită~ înfocn1irii 
unui plan ideal, este cartîenil n1arei industrii care, din fericire, este 
aşezat şi îh partea cea n1ai prielnică dezv01fării viitoare a oraşului 
Constanfa. 

După cefe spuse în privinta cadrului de aşezare urbanistică în 
ra~ort cu arterele de vita1it ate ale oraşului, mai răn1âne de rezolvat 
bcul, sau aşezarea viitoare a gării. Principiul urbaniS):ic ere ca gara 
oraşului să se aşeze în cea n1ai n1are apropiere de centrul comercial 
şi industrial al 0raşului i ea trebuie să se găsească la nodul unei retele 
principale de circulatie, astfel ca să fie găsită uşor din oricare punct 
al oraşului an1 porni şi, în fine, să i se dea posibilitate să se aşeze 
pe o linie confinuă, gările fern1inus ne n1ai fiind pern1ise în conceptia 
mod,ernâ urbanistică, dar a~easta cu conditia ca liniile ei ,să nu oprească 
dezvoltarea oraşului în directia lui firească. 

In raport cu aceste reguli, D:l V. A.ndronescu a opinat şi a 
gă!:>if că locul cel inai potrivit pentru garoa oraşului Constanta ar fi 
cel C:UJ?rins între şoseaua Viitorului şi şoseaua Productelor, adică 
friunghîul care a fost proprietatea Ministerului de Război şi e situat 
în capul Bulex. Independentei. In acesf scop s' a şi obtinuf acesf teren 
pe seama Con1unei, în urn1a den)ersurilor făcuie pe lângă Minisf. de 
Război. lntr'adevăr, de oarece acest loc se găşeste la intersectia celor 
două n,ari zone radiale stelare, circulaţia oraşului către gară esfţ 
perfect satisfăcuta. Liniile ferate, sosind din sfatia Palazu pe hotarul 
con1unei, au posibilitatea de a se raeorda tu linia ferată Man1aia şi a 
fransforn-ta actuala gară fern1inus înfr'o gară curentă. Fiind Ia coltul 
intern al zonelor stelare, se găseşte îh inima viitorului cenfru orăşenesc, 
în ln1ediată apropiere de oboare, depozite, industrii n1ari şi n1ici şi de 
co1nert. Desigur că un studiu de detaliu va da posibilitafe unui prograrn 
de lucrăd subieresfre, prin care să se kige gara cu portul printr' un 
al doilea tunel, care ar frece pe sub Bule:v. Independentei până în 
incinta porfu1ui. Regele Carol, pe care:l interesau. atât de n1uH r>roble,,, 
1:nele oraşului şi portului Constantei, propunea, în discutia purtată cu 
conducătoriî oraşului, acelaş traseu p,entru un n1efropolrtan. • 

In ceiace priveşte n1ai:ele edificiu al gării ridicat în acest iuncf 
din capul Bulev. Independentei, .el ar căpăta valoarea şi frun1usetea pe 
ra~·e i:ar da:o aplicarea rnetodei şi principiului Ha:ussn1an1 care a 
!1icuf din edifilciile Parisului cele n1ai valoroase edificii de perspect-ivă 
ce se· poi întâlni în arhitectură. 

A-ccentuăn1 că nu se va putea înfreprinde-sisfen1atizarea Constantei 
câl'ă vren1e gara şi liniile ei vor continua să -ocupe zona actuală a 
oraşului,, închizând drun1urile acestuia spre port. Refuzul factorilor 
ct.:\ndu-căto,ri de a n1uf.a gara din locul actual, îl socofin1 contrar intereselor 
vitale ak; oraşultJL Priviti planurile sisfen1afizate ale Qraşelor n1oderne 
şi veti observa, în toate, dar ahsoluf în toate, respectul cu sfinţeniei a 
principiilor enuntate n1ai sus. Din n1ultin1ea de exen1pl~ ce s'ar putea 
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aduce cităm planul oraşului rnaritim Mazagan din Maroc 1) sisten1a.,. 
tizat de curând. Ne surprinde la aceasta marea sa ase1nănare cu portul 
Constanţa. Până şi arterele principale seamănă cu cele ale oraşului 
nostru. Dar aci calea ferată lasă oraşului vecinătatea portului, căutând 
să se aproprie de acesta printr'un traseu dus pe partea lipsită de 
importanţă maritimă şi improprie viitoarei dezvoltări a oraşului. 

Portul Constanta şi calea ferată, cu gara ei, sunt organizafiuni 
care, în momentul de fafă, par streine de oraşul propriu zis. Locuitorii 
au si1n(it adeseori vitregia legăturilor acestor instituţii cu oraşul şi mai 
cu sea1nă evoluţia izolată a portului în contra propriului său interes. 
Pentru a stabili legăturile oraşului cu portul, este necesar să se organizeze 
1naluriJe abrupte care.:-1 despart de oraş. In studiul amintit asupra 
coastelor din jurul Constantei, s'a constatat că prăbuşirile de teren la 
malul mării se fac pe terase, după natura celor trei stratificaţii : cal: 
caroaşă, argiloasă şi de loess. Ni1nic 1nai natural decât să urmărim 

· indicaţia nafurei. Se va întări marginea superioară a podişului prin 
construirea bulevardului P. P .. Carp., căruia ,_,..ar urma un taluz plantat. 
Pe la jumătatea ·înălti1nii întregului n1al să se formeze· o a doua terasă 
care să conţină, P.e· lângă un rând de loturi pentru construcfii, şi d0uă 
linii de circulafie de an1bele laturi ale terasei 1i între care să se găsească 
construcţiile. In sfârşit, după cel de al doilea taluz plantat, care va 
sprijini această a doua terasă, se va găsi platforma portului, către 
care se vor îndrepta construcfiile de comerţ. _ 

Prin scări pentru pietoni şi prin străzi în pantă de a curmezişul 
taluzelor s' ar stabili legătura dinire terasele malului, obfinându.,-se, prin 
aplicarea acestui procedeu d·e organizare în pantă, fatada cea n1.1i 
frumoasă şi mai pitorescă a oraşului, aşa cum se vede la n1ulte din 
oraşele de coastă ale Italiei. 

Construc(iile monumentale ale oraşului, care in prezent _sunt 
ascunse după străzi dosnice şi fără perspectivă, sau altele ca palatul 
Primă;iei, care prezintă faţada posterioară spre largul Mării Negre, 
închizând printr' o aşezare nepotrivită vederea piefei Ovidiu spre mare, 
vor găsi, prin siste1nafizarea oraşului şi a rnalurilor, cele mai· valoroase 
puncte de aşezare. Oraşul, căruia în prezent îi lip~esc piefele monu.:
mentale, pe c<1re nu i le poate oferi sisfen1ul de plan al cartierelor de 
acu111, va câştiga aceste locuri de perspectivă şi de limpezire a circu: 
lafiei fie la întretăierea marilor artere, t1e dealungul acelor artere care 
oferă cea maj frumoasă perspectivă. Cunoaştem sfrăduinfele pe care 
le:au depus organizatorii serbărilor semicentenarului Dobrogei pentru 
alegerea unui loc potrivit construcfiei Palatului Cultural. Dovada di 
locul ales nu s'a găsit în condiţiunile cerute de arta construcfiei 
n1onurnentale, o face proectul întocmit pe locul Grădinei publice unde, 
spre a obtine perspectiva necesară acestui grandios 1nonun1ent, autontl 
d trecut - eroare gravă ! - cu porticele unei curţi de onoare peste 
o arteră de circulajie aşa de importantă ca Str. Carol. 

-
1) L'urbanisme a la portee de tous. Jean Raymond. Vezi şi traducerea T. 

Socolescu în bibl. urbanisticii. 
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Sistematizarea oraşului' Constanta va atrage după sine aplicarea
unui regulament al consfrHc~îlor, prin care să i se asigure o evolufie. 
ru ade'..tăraf orăşenească. Se vor da în acelaş fimp directive prevederilor 
lrugetare ale comunei„pe e perioadă mai îndelungată de fimp, punândwse 
ucrările de edilitate la adăpost de lipsa de programe, de tatonări, sau 
de arbitrarul de care suferă gcspodăria noastră politică. _ 

Există la noi pretufind€!1i, afâf la conducătorii oraşelor cât şi la 
o mare parfe din populafie, predilecfia pentru caracterul rural al locu-= 
1nfei orăşeneşfi. De a<Seia oraşele s' au întins fără limită, prin construcfii 
periferice destul de nesănătoa.se şi adesea cu o înfăfiş.are de mizirie~ 
rare lasă o imp!'esie dintre cele, mai neplăcute. Aceste Jocuinţe indivi; 
duale au adus un dublu rău, căci, întinzânclu:se, s'au epuizat rezervele 
de teren ale oraşelor şi s' au îngreui~f bugetele cu cheltueli enorme şi 
pentru totdeauna, prin construirea şi întrefinerea unei înse,;nnaJe reţele· 
~ străzi. 

Principiul de economîe în urbar:dstică cere~ mic<'î lungime de 
f1răzi ia mare volum d~ consfruc/ie, De aceia, ctt ârept cu-vânt s' a 
Spus că legea împroprietăririi demobilizatilor la oraş'.e a gteşit, deoarece,. 
in loc să dea demobilizaBlor locuinfe, !i...-a dat terenuri. In marile oraşe· 
din :Apu.s şi mai cu seamă în Viena, s' au construit pentru acesfe 
categoril d.e neîmproprietăriti, pentrtt lucrători şi funcţionarii publici 
Silu particu1ati, blocuri de apartan1ente în 1nijlocul parcurilor orăşeneşti.,. 
unde şi omul cel mai sărac poate deveni proprietarul unui apariament 
omene_şJe amenajat în centrul oraşului 1 ). 

Totuş, o sist~matizare con1pletă trebuie să prevadă şi cartier~· 
grădini, cu IC'lcuinte pentru cei cari doresc o viată mai re.frasă de zgo,:' 
1noful şi agif afia orăşenească, In cazul oraşului Constanţa, în afară 
de zonţt periferică plantată, unde pot fi făcute toate instalafiile de sport 
satt de petrecere în aer liber şi care va înconjura oraşul pe linia de 
centură amintită mai înainte, mai rămâne în acest scop şi organizarea 
nmncipală. Prin noua lege adm-inistrativă Constq.rrţa a devenit rnuni.=<, 
e1piu şei a înglobat sub conducerea ei satele şi statiunile apr?piate 
~dică: Mamaia, Anadolchioi, I. C. Brătianu, Palaz, Consfanta,...Nouă 
ii Viile Noi. Toate la un lo.c, cu oraşul împreună, numără peste: 
ro.OOO de locuitori, dintre cari circa 12.000 trăesc în suburbii. 

Pentru aceste suburbii se prevede o orgardzafie deosebită de a 
oraşului. Cât priveşte plaja Mamaia, toată lumea este de acord să ;_ 
se păstreze şi să i se ~esvolte caracfetul de statie balenară. 

Prin această îngiobare municipiul se întihae pe 0 supcaf ată de: 
ra. 6085 ha. de uscat şi 120 ha. de apă, în care se cuprinde şi ba~ 
sinul portului. Oraşul propriul zis cn toate construcfiile şi locurile sale. 
virane ocupă numai 1900 ha. • 

Străiiie oraşului şi ale sublirbiilor, precum şi dntmurîle de legă.,.. 

1) La noi s'a inaugurat acest sistem deab«a acum în urmă prin blocul de 
~uinte al funcţionarilor Băncei Nafionale din Buture~li cu planuri întocmite de 
Arch. Antonescu precum şi p6n grandiosul proecl cu 529 apartamente al"Ministerului 
M.1mcii. întocmit de A.cehit. Sp. Cegăneanu. • 

www.ziuaconstanta.ro 
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'iură dintre ele, au în fota! o lungime de aproape 161 l{m. Din această 
lungin1e abea Ş6 Km. sunt acoperiţi cu macadam, 6800 m. p. cu 
piatră cubică, 2800 m. p. cu asfalt şi 26.000 m. p. sunt tretuare 1). 

Avem, prin urmare, un rest de aproape 124 l{m. străzi şi drurnuri 
încă nepavate în cuprinsul întregului municipiu, O completare a acestei 
.statistice ne.::-ar da posibilitatea să aflăm raportul dintre suprafeţele 
construite. şi suprafaja străzilor ,pavate şi nepavate, spre a deduce 
·sumele ce vor greva bugetul comunei, din cauza desfăşurării peste 
măsură a oraşului, prin construirea de străzi inutile şi prin lipsa unui 
"Plan sistemaiizaf. 

Socotin1 ,drept o· mare greşeală tendinţa de a Î!llpinge dezvoltarea 
-oraşului până la unirea definitivă cu suburbanele. Nu numai că acestea 
trebuie să fie organizate independent, ca subcentre de aprovizionare 
ale marelui _oraş, cu ferme, grădini şi locuri de repaos şi de refugiu 
pentru orăşeni, legându.::-se cu centrul prin drumuri netede, bine între: 
1inute şi cu mijloace rapide de locomoţiune, - dar încă oraşul va 
trebui să desfiinţeze chiar şi loturile marei industrii, spre a libera acesl 
vast teren al viitoarei sale dezvoltări. 

Din cele expuse până aci ne putem orienta asup_ra viitorului 
·plan al rnunicipiului Constanţa. Acesta s'ar presenta având un centru 
ce ar continua basinul portului, căruia i s' ar adăoga basinul dela sud prin 
prelungirea digului dela larg 2). In tot lungul coastei portului, pe terase 
.se vor ridica construcţii, separate prin taluze înflorate, peste care vor 
urca scări rnonumentale şi străzi în pante. Pieţe largi, cu clădiri 
'Publice armonizate liniilor de terasă se vor înşira dealungul bulevar-" 
,dului superior, iar în fundul lor va apărea perspectiva stră'zilor radiale 
'îndreptate spre podiş. De1sub n1alul în terase vor ieşi gurile tunelurilor 
-de cale ferată sau ale metrourilor electrice pe platoforma întinsă a portului. 

Deasupra podişului se va desîăşura planul de stea al oraşului, 
-cu trei raz"€: îndreptate în direcţia celor trei mari artere de comunicafje 
,cu provincia : str. Carol, str. J)1urfatlaru1uf şi sJr. Mangaliei. In această 
din urn1ă direcfie, o activitate intensă se poate bănui la gura viitorului 
,canal Cernavoda..-Constanţa, prin ale cărui eduse ar trece vasele în.: 
cărcafe spre depozitele din această parfe a oraşului. 

Imprejurul planului de stea şi înapoia grădinei de centură a 
,oraşului cu aleile şi instalaţiile sale sportive, se vor înşira centrele sub„ 
urbane, ca frumoase cetăţi grădini sau ca centre de industrie rurală. 

Cum se presintă pe hârtie în deta.liile lui acest plan de civilizare 
a oraşului C..-ţa, vom vedea cu altă ocazie. 

00000000000 

ooooogooooo 

G. Brătescu 
Architecl. 

1) Cifrele mi s'au dat după măsurătorile Serv. teclmic al Primăriei C-'fa de 
-căire d . ..J Filoli, căr1.1ia îi mulţumesc. 

2) Proeclul măririi portului C ... ta. Direcfia porturilor maritime: Evolufia portului 
- c„ta. Analele Dobrogei 1928, voi. I. 
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SEARA 
,...., ADALBERT Von CHAMISSO ,...., 

Lăsaţi, ccpii, să.,,.mi văd de cale. 
Sunt vremi târzii şi reci de ict ! 
Se stinge ziua şi spre~cdihnă 

V ciu sta pe urmă, d~o să pct ! ••• 

Dar ce cântaţi adinicarea 
Că se părea ' aşa ciudat 1 ... 
Un cânt dee-amor?. ... O, biet d-e mine! 
De câţi ani nu l;1a·m mai cântat! ••• 

~Dar fct gândesc la tinereţe .•. 
lini amintesc de.::'ltn înger blând ... 
Dar ia să>=mi văd de drum mai bine ! 
Pe;acclc alţii vcr fi stând ! ... 

D~=-aicea calea. ne desparte ; 
Puter~ nu mai am în pas ; 
T ct mai puternic sinli ! Din focul 
Străvechiu -nimic n'a mai ră1nas ! 

, 

M. I. Pricopie 

www.ziua constanta . ro 



CU GLAS DOMOL 

Cu glas domol un basnz bunica spr;:ne: 
Voinici plecaril pe cărări curate 
Să scape zânele de zmei Jurate . .. 
Şi basmul picură cq rn vrerni ştrăl>wze. 

Cu gândul dus l1z locuri depărtate 
ln paala ei nepoata capu-şi pune. 
,ln pieptu-i mic se zbat gândiri nebune 
Şi par'că retrăieşte vremi uitate. 

• 

- B1inico, dar atwzci cânc/ voiu fi mare, 
Mă va fura un Făt-Frumos călare 
Sau de1nonul de Z,neu viclean ? 

- O, tu, copil cu inima curată, 

Să-ţi fie calea vieţii mai fnceatâ 
.Şi să rătnât: un fttger pământean. 

n. ••. ~ •• c: :,··~··~ 

www .ziua constanta. ro 
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INSEMNĂRI DIN TIMPUL REFUGIULUI 

Căderea Turtucaei şi în scurt timp ocuparea Consfanfei a 
forţat retragerea armatelor ruse din Dobrogea. Armata noastră, cu 
toată resistenf a şi bravura desfăşurată la atacurile violente şi neîntre..
rupte ale duş1nanului, superior în număr şi armament, fiind lipsită 
şi de ajutorul aliatei sale, a trebuit să se retragă şi ea în cea mai 
perfectă ordine. 

Acu1n Dobrogea, rămasă fără apărare, cade prada arn1atelor 
străine. 

Din nefericire, păn1ânful Dobrogei a avut să sufere mult de pe 
urinele năvălitorilor. Multe sate şi oraşe au fost prefăcute în mormane . 

• de ruine şi unele au fosj păr-ăsite, după reocupare, fiind în neputintă 
de a fi refăcute. 

Populafiunea dobrogeană, înspăiinânfată de înaintarea vertigi;:' 
noasă a inamicului, şi;:'a căutat salvarea îrJ refugiu, lăsând averea în 

, voia în1âmplării şi luând drun1ul pribegiei, dincolo de Dunăre. Cea 
! mai n1are parfe dinire refugiaţi s'au în1prăştiat prin întreaga Moldavă, 
Basarabia, P.ână şi peste Nistru. 

Un număr mare dintre ei, format din toate treptele sociale, s' a 
aşezai în oraşul Galaţi şi în regiunea de prin prejur şi o parfe, în 
deosebi ţăranii, pe fărn1ul drept al Dunărei, în faţa Galafilor, neo;:' 
cu pat de inanuc, unde şi""au săpai bordee pentru Jocuinfa f an1iliilor 
lor. Situaţia acestor prigoniţi ai soartei era dl? plâns. · Pentru existenta 
traiului sin1tiau nevoe de concursul autorităţilor şi oamenilor de bine. f 
Mai ales oraşul Gaiafi era suprapopulat prin aglon1erafia refugiaţilor; 
stocul de ali1nente de prima necesitate era redus, aşa că traiul acestor 
pribegi era foarte gre\.l. In astfel de împrejurări triste autorit~Jile din 
Galaţi şi.:au făcut pe deplin datoria, dând sprijinul lor desinteresat şi 
binevoitor, în dorinţa ca această populafie să.:şi poată îndulci traiul, 
procurându=-i cu prefuri reduse cele de trebuinţă, ba chiar purtând şi 
grija de a găsi de lucru muncitorilor lipsifi de n1ijloace. Greutăţile 
suferite de această populatie pribegită a deşteptat spiritul de solidari.,,. 
?are înfre refugiati, cari îşi dădeau seamă de nenorocirea lor şi de 
timpurile grele prin care trec. 

Din fericire, o bună parte dintre intelectualii constănteni şi tu).,,. 
ceni, formată dintre proprietari, profesionişti, funcţionari, comercianfi, 
industriaşi, în faţa situafiei critice ce s' a creiat prin refugiu, au pus 
la cale înfiinţarea unei asociafii de oameni pricepufi, care să colabo.:-
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reze cu autorităţile locale, în scop de a înlesni protejarea şi ajutora.,. 
rea familiilor nevoiaşilor. Dorinta lor s' a realizat în curând, devenind 
realitate. -

Ca loc de întâlnire s' au ales saloanele berăriei „Luther" din 
fata Parcului municipal din Galaţi, puse gratuit la dispositia refugia: 
filer . Un comitet diriguitor lucra cu n1ult interes pentru binele şi fo„ 
!osul refugiaţilor. 

Cităm cererea cetăţenilor dobrogeni (29 Martie 1918) adresată 
Prin1ului Ministru Al. Marghiloman, referindu:se şi asupra situafiunei 
lor politice, arătând Eă populaţia cea mai greu încercată a fost cea 
din Dobrogea, care a suferit evacuări grăbite şi fără mijloace de 
transport, pagube prin trecerea trupelor · ruseşti în retragere şi apoi 
jaful· averilor de bande devastătoare, rugând guvernul ca, pe lâ1igă 
satisfacerea trebuinţelor de ordin econo1nic, să avizeze şi Id restabi.,. 
lirea drepturilor cetăteneşfi locuitorilor din Deltă şi din întreaga regiune 
dintre Chilia, Sulina ·şi Galaţi, neocupată de inamic, în vederea vii: 
!oarelor alegeri parlamentare, pentru a.,-şi putea avea representanfii lor 
în Parla1nent, drepturi câştigate· prin Constituţie. 

Comitetul, - luând cunoştinţă de starea deplorabilă a popula-' 
fiei de origină ro1nână ră111asă în Dobrogea, surprinsă de evenimente, 
muncile,.grele impuse de auforităfile bulgare, persecuţiile îndurate şi 
presiunea exercitată pentru ca să o silească să părăsească pământul 
Dobrogei, micşorând ast-=-fel preponderenţa elen1entul ui ron1ân fafă de 
celelalte naţionalităji, în scop vădit de a induce în eroare opiniunea 
publică europeană în favoarea elementului bulgar, - a cerut autorităţilor 
respective îngăduirea de a tine în· Galati o întrunîre publică, pentru a 
prot~sta contra procedeul~1i urmat de acele auforităti streine faţă de 
elementul românesc şi a cere repatrierea 7ecilor de mii de refugiali 
spre a-=şi reface gospodăriile ce leFau n1ai ră111as şi a redeschide şco.,. 
lile şi bisericile închise. 

După stăruinţe continue pe lângă Prefectura judeţului şi co„ 
mandan1entul militar, autorităţile pennif ţinerea întrunirii în Galaţi pe 
răspunderea Con1itetului pentru mentinerea bunei ordine. 

Intrunirea a avut loc în ziua de 26 Octombrie 1918, în local11l 
teatrului central. Sala de întrunire a fost înţesată de refugiafi, de pu" 
blicul gălătean, care se interesa de aproape, fiind în desbateri ches: 
tiuni inse1nnate de oJdin nafional. 

La această măreajă întrunire s' au ţinut n1ulte cuvântări inter€-" 
sante, privitoare la starea provinciei sub ocup4'fiunea străină, la drep" 
turile noastre asupra ei şi la situatiunea locuitorilor dobrogeni din 
dcele timpuri. Espunerile oratorilor au fost bine apreciate de nu111e: 
rosul pubiic asistent. Intreaga adunare aprobă şi hotăreşte a se face 
inierventiuni grabnice pe lângă guvern şi n1iniştrii plenipotenţiari ai 
Statelor aliate, cerând satisfacerea doleanţelor exprimate. 

O co1nisiune aleasă pleacă la 'Iaşi cu însărcinarea de a precla 
memoriul celor în drept. 

WWW l.hl8<:0l'ISUUl(8 ro 
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Asemenea 1ne1noriu s'a înaintat Majestăfii Sale Regelui, (=iuver.:
nului fării şi Corpurilor legiuitoare. 

Redă1n aci cuprinsul acestui act însemnat. 

Escelen/ă, 

Populafia dobrogeană de origină română, evacuată din Dobro.:
gea pe timpul ocupafiunii acestei provincii în anul 1916 de armatele 
Germano.:-Bulgare, iar parte izgonită de autorităfile bulgare după 
ocupafiune, a luat cunoştinţă cu durere de hotărârea Marilor Puteri 
.aliate de a lăsa Dobrogea sub administraţia bulgară până la înche.:
ierea păcii generale. Această populafie, formată din sute de mii de 
.suflete, pribegeşte astăzi prin tot cuprinsul Moldovei, al Basarabiei, 
precum şi prin cuarfierele oraşelor de pe malul stâng al Dunărei de 
jos şi, lipsită de 1nijloace de traiu şi de bunul său căzut pradă năvăli.:
torilor, se află astăzi în n1izerie, aşteptând cu nerăbdare îngăduinţa de 
.a i se permite întoarcerea la vetrele sale din Dobrogea, fără a fi ame.:
ninfată cu izgonire şi fără a mai fi expusă la persecufii. 

Hotărârile luate de Bulgari în congresele din 17 Decembrie 
1917 şj 23 Septembrie 1918 finute în oraşul Babadag, au fost luate 
în lipsa celei mai mari părţi din populaţiunea dobrogeană de origină 
română, care se găseşte de 2 ani în pribegie dincoace d_e Dunăre. 

Populaţiunea română protestează cu energie contra procedeuri.:
lor şi insinuafiunilor autorităţilor bulgare, _publicate în l'Echo de Bul.:- · 
garie şi contra rezolufiunilor amintite mai sus, luate de cele 2 con.:
grese sub auspiciile autorităfilor bulgare, în stop de a se induce în 
eroare opiniunea publică europeană, prin afinnafiuni f alşe. 

Espunându..-vă acestea, Vă rugăm, Escelenfă, să bin~voifi a fi 
interpretul acestei nenorocite populafii şi de a interveni pentru a i 
-se permite întoarcerea la vatră şi reintegrarea în drepturile ei, lăsând 
această provincie la fara ei man1ă. 

Publicăm aci, după cum urmează} şi copia procesului.:verbal 
din şcdinta dela 1 Noembrie 1918. 

Proces-=verba1 dela 1 Nov. 1918 

Prezenţi 

D.:I Ştefan Borş, preşed. de onoare 
P . Grigorescu, preşed. activ 
Bruius Colovu, vice.:-preşedinte 

I. Ghibănescu 
Const. N. Filip " 

" 
Membri : D.:rnii Dim. Mira, Iancu [ascaride, Al. Băldănescu, 

1c. Ciocănescu şi· Gh. I. Aun·eanu. 
Analele Dobrogei X, 1929 17 
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„In urn1a convocării d..-lui Preşedinte pentru şedinta comitetului 
refugiatilor Dobrogeni,' întrunindu.:-ne astăzi la ora 4 p. m., în una 
din sălile „ Cafe Luther" din Galati şi deschizându=se şedinta, ni s' a 
comunicat de d.:-1 Preşedinte mai întăi că, drept urmate la congresul 
Dobrogean ce s'a tinut cle refugiatii din Galati în ziua de 26 Oe.,. 
tombrie expirat şi toi din initiafiva acestui comitet; s'a expediat telegrafic
motiunea :vota~ă b'Iaj. Sale Regelui, cât şi PrimulukMinistru Coa11dă', 
Miniştrilor Rlenpotei1tiari ai Americii, Franciei,· Angliei şi Italiei. 

Maj. Sa Regele, prii) Mareşalul Palatului, ne.:-a răspuns tele,
grafic um1ătoarele : 

• 
D.::-Ior Şiefan &rş, ·preşedinfe de onoare şi Petre Grigorescu, 

preşedintele Congresului refugiatilor din Dobrogea, Galati. 

Palatul Regal, laşi, 12 Noen:ibrie 

Majestatea Sa Regele a binevoit a mă însărcina s.ă aduc la 
cu11oşfil1ta D..-Voastră că textul n1otiw1ii votată de Congresul ce ati 
presidaf în Galati I va retine întreâga atentiune şi că, datorită fru„ 
moas,dor împrejurări de astăzi, să vă dea siguranta că grijile ş'i sU= 
ferintele populatiunii româneşti din Dobrogea se vor risipi cât d e 
curând sub căldura binefăcătoare a soarelui · libertăfii. 

Maj, Sa vă rnultumeşte pentru· expresiunea sel1titnentelor D.::-Voas" 
tră şi pehfru neadormita veghere cu care ati păzit interesele şi dem:
nitatea Dobrogenilor. 

b1areşalul Curtii Regale (ss) Henry Caiargy. 

Cornitetul, care a ascultat - în pictoare - răspunsul M. S. 
Regelui, a luat act de înbărbătarea ce · nl se- recomanda întru apăr.a...
uea ,dreptului românesc asupra teritoriului dobrogean şi, Î)l unire cu 
Cornitetul National Dobrogean indicat de congresul sus cifat, hotârî să 
ducă lupta înainte până la realizarea aspiratiunîlor româneşti. 

Mişcarea refugiafilor, secundată şi de concursul bunilor patricii 
din (ară şi al presei şi de sprîjinul guvernului, a fost favor-abilă rea~ 
lizării dreptei lor cauze. 

Puterile aliate au hof ărât trecerea Dobrogei in condominiu până 
la încheerea păcîî, ocupându.=-se partea nordică de Francezi, iar cca 
sudică de Englezi, în locul autoritătilor,şi trupelor bulgare, care urx 
1nau a se retrage din Dobrogea. 

Vasele franceze sfationate. în Brăila au primit ordinul de a 
transporta trupe franceze în Dobrogea, destinate n1entinerei bunei or" 
dine şi prob:ctlunii locuitorilor. 

Â.st,fd, prin înalta hotărâre luată de aliati, s'a îndeplinit dorinta 
refugiatilor de a se re1ntoarce la căminurile lor. 

In curând autorifătile ron'lânl! au trecut la Tulcea, pentru a...şi 
relua s,erviciile în locul autoritătilor şi trupelor bulgare r.etrase, după 
care s' au dat vase pentn1 transportul gratuit pe Dunăre al refugia..-
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tilor. E-sfe de prisos să amintim enfusiasmul populatieî din Dobroge.a 
la sosirea auforitătilor române. 

Incheindu:se pacea cu puferile beligerante, întreaga Dobro.ge, 
dii1preună cu judetele Durosfor şi Caliacra, a !recul în d€plina posv
siune a României şi cu aceasta a reîncepui firul întrerupi al domia:
natiunei' române în Dobrogea. 

Din e.xpunerea de fată se poi vedea suferi11fele, munca ş,i pa'". 
lriofisi'nlll re.fugiatilor dobrogeni, pre.cum şi interesul cel mare ce J,,,au 
puttaf bttnii patrioti ai ţării pentru reocuparea pămâfiiului invadai ; 
fapt care merită toată lauda şi poate servi ca pildă pentru generatia 
de astăzi. 

Astfel s 'a dovedi-! că vrednicia, munca şi patriotisrnul sunt vir.,,. 
lufi caracteristice ale neamului românesc. 

... 

• 

••004,~oo~o· 
occoo 06000• 

Brutus Cotovu 
Instilulor pensionar şi fost senator 
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VERSAILLES 

Prin parcuri, blo,nde, vesele amante 
Se' n Io re călări dând crengile 'ni r' Q parfe; 
Semeyul rege şoapte le împarfe, 
Suita face ironii galante, 

Iar Sainl:::Simon le strânge penij''o carie. 
Orie€ mişcări şi vorbe:s diamanîe. 
Contesele fac grafii elegante 
C'e vor străbate veacuri rnai departe. 

O, Rege>=Sbare, graţii neuifafe 
Şi râs şi fluturări .de evantai, 
N'afi amujif sub marmvră 'ngropaie I 

In f<?eria nopfîl@J de. Mai> 
Păşind încet, perechi înfiorate 
Reînviază parcul dia Versailles. 

.,~c,QOOOO(j_l>a, 

........ ·-< ~oooooov, 

, 

www .ziua constanta. ro 

G-r. Săk:eanu 

• 



!--·····:···· );*···· •• ,. ••.• ._ .......... ....................... ,. ............. , •••••• _ ................... ,...,.,. ......... ·: ............... .,• • • . 'lt.+···· ·-~··· •• _,, •• •-•. ·······: 
-:.• •••. ,? ••••••••••••••••••••••• ~·. -.~-•• • l ... •. , ...• , ........ .. -··'· ...... .•...... ,., .. •"'~ .... • . .....•• .,, ..... -···· .. ., ...... •""• .. ., .• -~ :•. .. -··. .... . .... -~. ..·. ~. . ... ·... ..·. -.. ..- .. ·-. ..· .. -.. .•. . .•. .... . ... . ... ·.• •.. . .... .. .. ... . ....... .... ~--·· ........... ...... ~ .... , .............. , ........ •- •.-................... ······ .... ··~··· ............... , ........ . ·;:'::t'' ••••••••• .... .--.. -~ 
:!=:::,: :u::~: ..... ,, ............................ ·····•· ..................... ,._ .......................................... ......... ., .... ....... . 
:.:' ... • ,l •• • ........ •' ., • • ,1-•, ··,: ... -·: .... , •• •• •• • .. •·:. • •••• ~ ··.;·.,.· ..... ... :·· •• : •• ••• ••••••• :·-.;.,-·· .. ... •••• ··.: ... •• •••• ... ~·-.:.-··· •••• .,,,.:···.: •• ···.1 • •• • .:·-.:.,··:.._.,.:. •• ···.: •• -·: .... ~~. ·:·= : ·····t• ......... ••-" ....... , .•... • .... 1. •• •••.• .-••••••••••••••. · ......................... ;,: ••.•.••••••.• •••••.••••••••••• ~ •••••••••• ,,, .......... .......... : 

IMI PARE..-0 NEAGRA, URIAŞE CRUCE 

, 

Pe unde doarme lotca mea uitată? 
ln care golf uitai o baie vântul? -
Cu ea odată ·părăseam pământul 

Şi infrunlam nemărginirea toată. 

Orice talaz îrni aprindea avântul, 
Strângeam mai fare mâna pe lopată, 

Cântam mai dârz când marea înspumată 
Se năpustea ur}ând să=-mi fure cântul. 

Lopefile s'au rupi şi lunfrea.:i spartă. 
Un cimlfir albaslru.:mi păre largul; 
Povestea ei in plâns pe· vâni se duce; 

Când se d€schide.-,a depăifării poartă 

Şi nava intră liniştit, ~ cafargul 
1mi pare.:o neagră, uriaşe c.ruce. 

-

0000000,::-._ .. ~-
00@>00000 000 

Gr. Sălceanu 
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INTRE DUNĂRE ŞI MARE 

- SIMPLE OBSERVĂRI .-

Un Român din restul ţării, înfr1
·0 călătorie făcută pe tărn11,1l 

mării, e impresionai în chip plăcut de vieata care plusează cu puter~ 
aicl mai a1es vara, vieată pe care nici o scriere nu o poaîe plasHc 
reda, căci dela an la an, dela zi la zi aproape, se schin1bă înfăţişare!l 
locurîl~r. Rămâi -uimit de frumuseţea şi bogătia narurii, dar te ruinu: 
nează şi puterea de m~hcă a omului, fet1adfatea cu care caută să 

fo1osiască daru-rile naturale. Căci Dobrogeanul e ,1sinteza" sufletului 
românesc, deoarece populaţia e formată din Munt.eni, clin Moldoveni 
şi din Transilvăneni veniti rn timpuri şfiuf.e să con lucreze cu ,,Dici enil" 
băştinaşi. .Şi dacă :- intervalul dE: timp fiind sCtld ,....., d.in punci de 
vedere antropologic nu s' au făcut schimbări, ,,sufleteşte" unificare.a 
s' a făcl.)f. S' a petrecut aici rn Dobrogea în mic, ceea ce, se :va petrece 
în n1are cu lntreaga Românime, mai târziu însă, peste un veac două, 
poate, Şi de aceea spunem că Dobrogeanul de azi, este oglindă 

Românului de mâi'ne. 
,Prezehtul articol nu are pretenfia de a fi o lucrare de documentare, 

ci numai să înşire câleva observatii care, oricât ar fi de adevărate, 
sânf lotuşi subiective. 

Un drum făcui între Ecren·e şi Juril ofca ne arafă hnediat care 
• sân.t facforii principali ce fac să înfloriască ţărmul mării. ,Şă.=i numim : 

1. Porturile 
2 Staţiunile balneare 
,3.., Porturile pescăreşti. 

Vom analiza pe rând pe fie.care din aceşti factori. 
Porlun1e. Aşezarea cea mai prielnică pentru ttn port o are Cons-' 

tanfa. S; au învestit sume enorme, s' au făcut diguri, cheiuri, silozuri, pomp.e 
pentru îr:icărcat, farun, în sfârşit tot ce trebue unui pod .modern prin care 
să se scurgă multe din bogăµile ţării. Constru0tia portului a început la 
1895, după terminar~a podului _dela Cern avo da, iar efectiv s' a h1craJ 
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dela 1899. 1) ~~şa dar în treizeci de ani, din nimic s'a făcui un port 
,f.'{fraordinar, la cheiurile căruia pof încărca dintr' odată 44 vapoare, 
şi pe unde se scurge 65°/o din petrolul de export al fării ! 

·şi trebuc să ne gândiin că a n1ai fost şi răsboiul, când nepri..
efenii nu nun1ai că n'au adus înbunătăfiri, dar au şi stricat - în 
ori ce caz a fost o stagnare. · ,,. 

Astăzi graficele aflate în Muzeul din fafa Cazinoului arată că 
veniturile portului întrec cu mult cheltuelife, deci se va lucra înainte, 
căci nu poate fi încă vorba de economii. 

·Celelalte porturi mici, Mangalia, Cavarna, Balcic, rămân în 
urmă, privind mirajul Constanţei pe care nu o vor ajunge niciodată. 
Nu au njci aşezarea ei care să feriască vasele de vânturile grozave 
de N ... E, nici legătură de cale ferată cu hinterlandul. Mangalia poate 
să aibă însă alte perspective, graţie portului militar, despre construcfia 
căruia se vorbeşte insistent ; căci, fără îndoială, aşezările militare deschid, 
-cităm escadrila de hidroavioane dela lacul Mamaia, cu amenajările şi 
construcţiile sale, care dau un farmec deosebit acestei părţi a coastei . . 

Constanţa _, orice s'ar spune - e un oraş occidental ; totuşi 

pri1năria nu a în(eles că oraşul este creaţia portului şi nu invers. 
Prin felul cum e conceput planul oraşului, rămâne portul izolat, iar 
Constanţa se întinde nefiresc în direcţia opusă. Pentru ce? Un plan 
de siste1natizare e numai decât necesar, la care să se fie seamă şi 

de acest deziderat. \ 
Şi acuma, fiindcă un port e ceva organic, să vorbim şi de rivalele 

Constanţei. In primul rând sunt porturile dunărene. Au avantajul că 
,sunt mai aproape de câmpia Dunărei şi concurează Constanţa. Totuşi 

de câtva timp ele stagnează. Tomisul poat~ fi mulţumit deocamdată. 
O altă rivală, Varna, pentru înfrumuseţarea căreia Bulgarii au 

lucrat cu râvnă deosebită, reuşise nu de mult să atragă foarte multi 
din vizitatorii Constanţei. Vara care a trecut a arătat că nu e nevoe 
de mare lucru pentru reîntoarcere : redeschiderea cazinoului a fost 
deajuns ... 

Sta/iunile balneare se întind aproape pe toată coasta Mării 

Negre, despre care e vorba în articolul nostru. În primul rând punem 
r 

lacul T ekirghiol, în jurul căruia s'au desvoltat veritabile orăşele, care 
.să:i exploateze dumnezeescul dar de a vindeca reumaticii. Şi apoi 
'V1n celelalte staţiuni, care s'au născui lângă câte o plajă. Cel puţin 

1) Cf. art. Evolutia portului Constanta (.A.11alele Dobroge, anul IX, Voi. D 

' 
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înfre Mamaia-=-Sat şi Movilă vilele se ţin lanţ, parcă am avea o singură 
locaWate. Singură plaja dela Ecrene, extraordinar de frumoasă în, 
singurătatea ei, rămâne necăutată. 

Constanta, ca să înlăture exodul localnicilor, şi:a amenajat ş1 
ea în fiecare parte a oraşului câte o plajă. Cele vechi s'au distrus 
(Tataia şi la Vii) penfrucă s' au exploatat pietrişurile din apropierea 
lor şi marea a năvălit până lângă. faleze. in locul lor s'au ridicat 
altele) cu numiri curioase (Trei papuci de ex.) înfrumusefând locuri. 
unde alfă. dată se svârliau gunoaele. 

Plaja „en vogue" este Mamaia, unde vara se încurcă un respec: 
tabii număr din limbile pământului cu ciripiala franfuzească a snobilor 
de pe malul Dâmboviţei. Şi doar la o mică distanţă este plaja dela 
Mamaia:Sat, trumoasă cum nu se mai poate, unde dunele de nisip· 
se desvoltă în voe, nesupărate de nimeni, căci vizitatorii sunt rari. 

Toate acestea însă sunt consideraf ii subiective ; realitatea este· 
că un mare număr de oameni vin şi populează toată regiunea aceasta· 
semănată cu staţiuni balneare, timp de patru luni de an, lăsând un 
frumos venit localnicilor şi judeţului. Cu toate aceslea e o creafie 
factice: iarna localităfile:s pustii ; fotul hibernează în speranţa verei 
ce va să vie, când fărmul mării se împestriţează de costume divers . 
colorate. ... 

Porturile pescăreşti sunt o adevărată bogăţie pentru Dobrogea. 
Cine a văzut Jurilofca, satul acela mare, cu cherhanalele curate, cu 
cele peste trei mii de lotci care plutesc pe întinsul apelor Razimului, 
îşi poate da seama de ce avere stă în pescuit. . 

ln medie se pescuesc în Dobrogea 9 milioane kg. de peşte . 
Jurilofca singură vine cu 3 milioane şi nu:i întrecută decât de Vâlcovul 
din Deltă. 1) Bogăţia mare a acestui port pescăresc o face chefalul. 
Acesta e peşte călător, vine slab din mare ca să se îngraşe în mâlul' 
din Razim. Şi la o anumită zi pleacă întregul cârd iar spre mare, 
să ierneze. Atunci fofi pescarii din Juril0fca, în lotcile lor, îi aşteaptă: 
la o îngrădire făcută de ei şi cu ciorpacele adună puzderia de chef alt 
călători. Producfia variază între opt sute de mii şi un milion Kgr. 
chefali, pe care:i afumă pe loc. Se prinde în mate cantitate crapul 
şi apoi morunul. 

Norocul a făcut ca cei de sus să:şi dea seama de importanta 
' 

1) Cf. ari. Lucrări lechnice pentru valorificarea pescăriilor Dobrogene de I. G . 
Vidraşcu (idem). 
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pescuitului. Şirul de canale care îndulcesc lacurile e o dovadă. Astfef 
Dunavăful canalizat aduce din Dunăre apă dulce Razimului - altfel 
expus salinităţii excesive, deci pieirii peştilor. Razimul e şi el legat· 
printr' un canal cu Babadagul. 

Ca să ne dăm seama de ceea ce înseamnă un canal cu efectele: 
lui, să luăm cazul lacului Taş.aul. 

Acesta era alimentat cu apă dulce de râul Casimcea. Anii au' 
fost secetoşi şi lacul a scăzut mult, apa s'a făcut din ce în ce mai 
sărată şi peştii au murit, încât malurile erau pline de peşti morfj pe· 
care.::-i mâncau porcii şi câinii. Vitele nu mai aveau de unde bea 
apă şi patru sate din jur lânceziau în sărăcie. 

Un articol al Directorului Analelor Dobrogei arată că lacul· 
Mamaia e la un nivel superior, şi cum acesta e puternic alimentat de 
isvoare, un canal între Mamaia şi T aşa ul ar îmbunătăţi situafia. Şi 
astfel a luat naştere canalul betonat pe care se scurge azi apă dulce 
din lacul Mamaia. Încet, încet, nivelul Taşaulului a crescut, apa a· 
ajuns până la vechile faleze, peştele a început să.::-şi facă apariţia, iar 
vilele au iarăşi unde se adăpa, şi în felul acesta s' a semănat din nou, 
nădejdea în sufletul locuitorilor celor patru sate. ' 

Până acuma am vorbit numai de pescuitul în apă dulce. In~ 
mare însă nu se pescuieşte încă întins şi e păcat că se pierde atâta 
avere pe care ea o oferă. Institutul hidrobiologic din Constanta, cu 
studiile sale, va îndrepta pescarii dobr.ogeni desigur şi în această. 

direcţie. 

Din cele enumărate mai sus, vedem că astăzi coasta Mării.::-Negre· 

e un tezaur plin de bogăţii ce se desvălue acuma. In scurt timp,. 
după 1878, s'a făcut enorm de mult - ca Români putem fi mulţumiţi 
pe deplin. 

Populaţia oraşelor - porturi a crescut considerabil, la Constanta 
în mod anormal aproape ; construcfiile nouă se tin lanţ ; pescuitul 
aduce statului venit din an în an mai mare. 

Se naşte o întrebare însă. Cât timp şi până la ce limită va: 
dura această înflorire? 

Răspunsul îl dăm, dacă facem o comparaţie cu Dunărea cu, 
porturile şi delta ei. 

' Galaţii şi Brăila, oraşe mari, cu acelaş număr de locuitori ca 
şi Constanta, au instalaţii moderne şi sunt a·ccesibile şi vapoarelor· 
de tonaj mare. Ele au avantajul că sunt aproape de câmpia Dunărei„ 
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· 1ucru ce pentru Constanţa e cu fotul dimpotrivă şi de aceea porturile 
dunărene încarcă cereale mai multe decât porturile maritime. 

Şi apoi, comerţul pe care..-! face Polonia în Orient se face şi 

se va face tot prin Galaţi şi Brăila. 

Dacă privin1 problema şi din celelalte puncte de vedere, constatăn1 
că pescuitul este bogăţia Deltei cea Inai mare. Vâlcovul întrece Ju..
rilofca în cantitatea de peşte prins şi are superioritate asupra acesteia 
din urmă, din pricina mijloacelor de transport, n1ai repezi, spre restul 
ţării. De asemenea din punct de vedere balnear, plaja dela Sulina, 
cordoanele litorale dinspre Jibrieni, sunt locuri ce vor avea în viitor • . căutare. 

Fără îndoială că între Dunăre cu Delta ei deoparte şi coasta 
maritimă dobrogeană de altă parte este o concurenţă şi va fi şi mai 
vie în viitor - poate spre paguba acesteia din urmă. In antichitate 
sigur că înflorirea Deltei nu se compara cu a coastei marine. T omis, 
Histria, Calatis, Dionysopolis o arată îndestul. Decăzând aceste porturi 
sub Turci, Dunărea a trecut pe primul plan. Corăbiile lor intrau prin 
braţele fluviului" la raiale şi încărcau grâne. Apoi, mai târziu, Comisia 
Europeană a Dunărei, construind canalul Sulinei, dă un avânt mare 
cărăuşiei pe apă în aceste locuri, în timp ce la Constanţa era un 
bief cheiu de lemn. Trecând Dobrogea sub stăpânirea românească, 
aceasta a lăsat Dunărea în grija . C. E. D., iar ea~ s· a ocupat de fărmul 
mării - şi pe bună dreptate. 

Constanţa are însă o bună aliată şi aceasta este C. E. D., care 
sistematic s'a desinteresat. Bara de nisip creşte mereu, vasele mari s'au 
împotmolii si armatorii nu mai hazardează un drum la Brăila, ci..-şi 

încarcă vasele, comod, dela Constanţa. Cât C. E. D. va avea î.n grijă 
navigafia pe Dunăre, Constanţa să fie liniştită, căci va rămâne portul 
marin fot pe primul plan. 

Dar să ne gândim mai departe. Dunărea este azi un fluviu 
:.internaţional. Intre Aschaffenburg şi Passau ye lucrează canalul care 
va lega Main - Rinul cu Dunărea. 1) Rezultatele pe care le va aduce 
.acest canal vor fi nebănuite. Se va face pe Dunăre o flotă specială 
şi desigur că sunt destule popoarele apusene care vor avea bani şi 

intenţii să exploateze Orientul. De aici înainte, pe Dunăre se va face 
legătura între Anglia - Franţa - Germania şi Răsărit. V asele fluvi..
atile vor face legătură cu cele marine prin Brăila, Galafi, sau Sulina. 

3) Cf. art. Dunărea internationalâ şi tinutul românesc al gurilor (idem). 
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E fatal să cadă Constanfa pe al doilea plan, n1ai ales dacă buna ci 
I 

prietenă, C. E. D., va dispărea, sau îşi va schimba forn1a. 
Fără îndoială că nu exagerăm până într' atâta să spunen1 că va 

dispărea Consfanfa. Ci arătăm că şi în trecut lupta aceasta s' a n1ai 
dat şi a învins când o parte, când cealaltă. De data aceasta preveden1 
o reînflorire a porturilor dunărene în detrimentul „Perlei Mării Negre." 
Totuşi Constanfa va răn1âne şi n1ai departe primul port pentru exportul 
petrolului (instalaţiile fiind deja făcute), portul de adăpostire al vaselor 
pe tin1p de furtună, şi stafie principală a vapoarelor n1ari de pasageri, 
care v<;>r face legătura însă cu cele fluviatile într'un port dunărean. 

Remediul? Unul singur, dar prea dureros: canalul Cernavoda - Con"' 
stanfa al d.:'lui I. Stoenescu - Dunăre. În cazul acesta flota Dunărei 
ar veni până în Constanta şi vă închipuiţi frumoasele rezultate. Dar 
ar fi neon1enos, şi economia tării ar suferi mult, dacă porturile Brăila, 
Galafi, Reni şi Sulina se vor prăpădi cu totul, căci acest canal le=-ar 
condan1na la o pieire sigură. Şi nin1eni nu are acest interes. 

Cele spuse mai sus sunt sin1ple păreri născute din analiza 
faptelor prezente; dacă se va întân1pla aşa sau altfel, nu ştim ; reali"' 
latea ne..-o va arăta viitorul. 

/ 
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N. AI. Rădulescu 
Profesor, Focşani 
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DE PE FRONT 

IN FAŢA SOBEI 

Pe pumn1.1l de jăratec cruciş stau doi iăciuni 
Şi flacăra !resare ca 'n anii cei mai buni; 
Se 'nvăluie in sobă şi murmură fn<>ei, 
Şi către horna largă irimife;;,un .fum discret. 

E la 'ncepul NoembFe ,' afară baie vântul 
De se 'nfior <Jopacii şi tremură pământul. 
O iarnă grea ne paşte; sub cerul fnnoraf, 
era fulgi difl vreme 'n vreme; văzduhul a 'nghefaf~ 

Iar gândurile nude o clipă n'au hodină: 
Se 'nv0lbură pvternk: spre zarea mai senină 
A unei depărtate şi dulci copilării, -
Spre dragostea sortită eternei veşnicii"' 

Din flăcări se 'nfiripă real bătrâna casă, 
Ea are 'n largi ferestre perdele de mătasă, 
Syb geamvri cântă Jacul de lună argintai 
Şi 'n depărtare Marea vuieşte ne'nceiaf. 

Şi parc'o văd a,evea: un fnger plin de viaţă, 
Din păr ,~alungă noaptea privirea ei măreaţă 
Dar umedă şi plintJ de tari melancolii . .. 
E o icoană 'n pragul eternei veşnicii! 

Un vis sublim e lotul1 o vraje, o magie ! 
!n depărtări mă prinse a morfi 'mpărăfie. 
Tu . .. cine ştie oare pe unde rătăceşti I 
Neb.un suni de„aş mai crede că foi .mă mai iubeşti ! 

. . . Pe valr'au ar~ IJciunii şi s' av făcut cenuşe. 
Iar în bordeivl fără de geamuri şi de uşe, 
Pătrunde vajnic vântu]. Adorm cu gând duios 
Că 'n noaptea asta tristă ie voiu visa fxvmos. 

ooooogooooo 
00000000000 
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CÂTEVA NOTIŢE DESPRE „GRECil" DIN 
SATUL REGELE FERDINAND 

(FOST ALIBEICfIIOI, 1N JUD. TULCEA.) 

-
Dacă.o1 Îfilfreoi: c.e surifeti voi?, unii din ei îţi răspu.nd : Imesfi 

Rurnni, adecă : surifem Rumni, Romei. Alţii îfi spuA că această de.
nun1ire ~ra folosită mai de 1nu1t de bătrâni, ·dar că aourn ei se numesc 
şi se socot Elim~ sau .Greci. Putini mai păstl!ează ţraditia că înainfaşii 
lor au venit aci dt:1pă un războiu, nu se ştie eare, din părţile Mesem.,,. 
briei, oraş in Bulgaria actuală, lângă M. Neagră; alţii spun că au 
sosii acum vre.,,.o 100 ani din ,) Grecia" şi că n' a1J1 auzii de Mesem.,,. 
bria; dar nici unul dint.i;:e cei îrurebati nu mi.-a pomenit. de Ăedere, 
satul de lângă Varna, de und~=i aduce St. Roi:nan-sky 1). R.0mâ0ii şi 
celelalte nearnud c0t1locuitoare îi numesc Clreci, dati şi Găgău/i şi 

une ori, în despref, Ţigani. Numele de Găgău/i ei nu:l primesc, câtă 
vreme au mândria a se: numi. Elini şi · cei cu cari am vorbit, mi..-au 
ripostat: ,, Ce \·orbă e asta, Găgăuf? Gagău_t este ori ce creştin care 
vorli>eşte în familie turceşte ! " 

Convingerea mea este că sub denumirea de Găgăuţî 1re.buie să 
înţelegem o populafie foarte amestecată, la origine Cumani (de Umbă 
tureă) creşfinaţ~ la e::ari ap0i s'a1:1 adăogat .şi alte neamuri precum: 
Greci, Bu1gari, Ro1nâ~i1 cari, în filnpul treeutei stăpâniri ~ceşti şi 
în urma persecuţiunilor, au fos1 siliţi să.,.şi părăsiască limba spre a.,,.şi 

păstra religia, după cum în peninsula Bale::anică găsim Bulgari şi 
chiar Români mohamedani - 111:1 mai v0rbim de Albane_zi şi de 
Bosniaci - cai:i şi:au părăsit religia creştină, dar şi=au conservat 
li1uba. D ... l N . Iorga îi crede Greei; Jirecek îi socoat,e resturi de 
Cumanî. Cred că sunt şi una şi alla ; sunt un ·popor ·amestecat, ca 
n1ulte alte popoare de pe glob. De altfel şi tipul l0r antropologic 0 
lrădear,ă: pe lât1gă figuri eare. s'ar putea numi mediterane, deosebeşti -
şi figuri româneşti, dar şi tipuri cu impresionan1e caractere turanice. 
A.ceştia din unnă fac o mină de cele 1nai multe ori stupidă când -vorbeşti 

1) Vezi şi Âl. P. Arbare1 Informal. etnografice etc. în acest volum, pag. 61. 
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cu ei şi sunt nişte prostănaci prin excelenfă. Unii Găgăufi de pe lângă 
Coasta de Argint îji pot povesti şi o tradijie mai veche, în care se 
vorbeşte de Turcii tăetori de limbi şi fac chiar legătură între numele 
de Găgăut şi gângăveala gurilor cu limbile tăiate pân'la rădăcină. 
Ori cum ar fi, locuitorii din satul Regele Ferdinand se socot astăzi 

Ci-reci şi vorbesc o limbă mai n1ult grecească ; şi aceasta e hotărâtor 
pentru determinarea nafionalităfii lor. Căci una e rasa, ca noţiune 
zoologică şi alta e nafionalitatea, ca noţiune psihologică ; iar aceste 
două noţiuni se ştie prea bine că nu se acopere în totul. 

Bărbafii din satul Regele Ferdinand au nume ca: Ştefan1, Ianciu, 
Mihalî, Peiciu, Th6doru, Sava, Vasili, Iani, Iorghi, Manoli, Vangheli, 
Alixandru, Şterghiu, Anastasi, Sotir, Dimu ~te; iar femeile au nume 
ca : Niculina, Anaşti, Vasilichi, Ilenco, Sultana, Irniţa (sic), Thodora, 
Marino (sic), Maria, Deşpina, Caliţa, Caluşu (sic), Radu (sic), Sterianl, 
Iano etc. Iată şi câteva nume de fa1nilii de „Gr.eci" din acest sat: 
Tranuli Sava, Burlacu Ştefan, Dascalo Nicola, Nicolachi Ianî, Rizu 
Panait Todor, Dobre I. Sotir, Alexe Manole Alexe etc. 

De la Tranuli Sava ( 43 ani) - care, între altele, îmi vorbeşte 

despre vârful Consul Mare şi Mic {.:Consulachi) ; despre Piatra 
Roşie (=Cochin petra}, µn dâmb de sub munte, cu un izvor de apă; 
despre Bisericufa (=Manaştirachi) dela poale, unde sunt ruine şi unde 
au săpat nişte oameni ·venifi din Rusia; apoi despre cărămizile mari 
(probabil ·romane) ce se găsesc pe Consul, în fafa unei mori etc. -
culeg şi următoarea poezie populară : 

Aspro.:mo pilişteri Albă poru1nbită 
Apo ton d6po ... mo, Din locul meu (natal), 
Mavro„mo hiledoni Neagră sburătoare 1) 

(N') apu tin Arapia, Din Arabia, 
Ha1nbilos ta flirâ Jos, la cancelarie 
Na grapso mia grafl, Să scriu o scrisoare, 
Na ştilo ti 111anulam, S' o fri1nit la maică„1nea, 

Na mi min caitirl Să nu mă aştepte 
Che ton ghiriom potes na mi tharl. Şi tatălui meu să nu mă creadă. 
Na ştilo chi fin agâpim Să trimit şi iubitei 
Na pai na pandreftl, Să se ducă şi să se mărite, 

1) O paserea din Asia, al cărei nume în romăneşte nu..-1 poate da,)1indcă paserea 
nu trăeşte şi'n Dobrogea. Adesea folklorul e şi el un argument pentru negarea autoh„ 
foniei unei populaţii înlr'o regiune. 
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Turco na n1i'n1bari Turc să nu ia 
Chi pai chi colaşfi, Şi să· nu se păgânească, 
Che an1bari to diaco Jon Io, Ci să .se n1ărite cu fiul diaconului;. 
Na pai na aia.şfl. Să se ducă să se sfintească. 

De la Iordan .Gh. Dascaiu (4'5 ani), care trece drept un bun 
câniărtj în sat (o figură de Ron1ân podgorean), culeg urn1ătorul 

cântec, pe care 1;an1 n1ai au2if şi'n copilărie la Grecn din Tulcea:. 

Ena Turcâchi Un Turculet 
Che ena Rusachi Şi un Rusnac 
Crununun pole1nu Fac războiu 
Che pulin1unun, Şi se luptă, 
CâQlunun polirnu Fac războiu 
Ia fu canunâc;;.hL Pentru un funulet. 
~ Dos ... mi, Turcachi, - Dă.:mi, Turcule,. 
:Â.ffo canunâchi ! Tun uietul acesfa l 
.- Deşi 1u 8inu - Nu ti.>-1 dau 
Oiu canunăchi (\;)is); Tunuletul acesta; 
Rubleâ tu hinu, Ruble vărs.1 
Votica tu pinu Votcă· beau 
Chi deşi fu 8inu Şi nu=ti dau 
Fto tu canunichi Acest funultj 
Chi şi chi mă"Şi Şi fu dorn1i 
S'aspra şin Dunachia La Dunăriţa ·afbă 

Ch1ego ghirizu Şi eu ocolesc 
Tis Polis ta sucachîa. , Ulitele oraşului (Gonsfantinopolei) .. 

Lin1ba, de sigur, e dialectală şi în pronunţarea cuvintelor locuitorii 
adesea .şovăesc înfre o formă şi alia , chi şi che, polen1u şi polin:1u, 
gh ş( î, d şi a etc. 

De la Niculae Lambru Iordache (curelar, 29 ani) şi de la altii 
culeg urn1ăfoarele proverbe, zicători şi expresii : 

l. Kiros kalos '(norizifi tu purno=Ziua bună se cunoaşte de 
dimineată. 

2. Pos sfrois eci da peis = Cuiu îti aş.terni aşa fe culci. 
3. Apu dc1 cams du/ea mi tu dicos=tu n21hrapu coma cala 11Ji 

fu cşenun =Decât să.:~ fad treaba cu un on1 de-=-al d=fale (cu o rudă?), 
mai bine cu sfreinul. 

4. Panafla na filai I = Maita Don1nului să mă apere l 
5. Pliu ! Na mi fu maJJa.,,.su ! = Ptiu ! Să nu"'i fie de deochi l 

www.ziuaconstanta.ro 



- 272 -

6. Pia şin Dulcea me e-na -carufJ şfeari = Am fost la Tulcea cu 
o eărufă de grâu. 

<. E"(o ime arhondas = Eu suni bogat. 
8. Pu hti pas che Pl:I scazi!== Unde dai .şi unde crapă 1 
9. Tin anexi o cambos ine praşinos Pritnăvara câmpule verde. 
10. Eclipşe cumbaros apo to nunu ahero = A furat finul de 

la 11aşu său paiel'e. Se zice aşa despre Calea Laptelui din cer. 
11. Şimera kires şi nifkia, niaji na vrexi = .Azi e înnorat, 

seamănă a ploaie. 
Nu mai notez cele vre.=o 200 cuvinte culese din vocabulal'ul 

mai uzual al acestor locuitori, de 'Oarece un studiu amănunfit asupra 
limbii şi în genere asupra îhtregH înfăţişeri elhograflce a Grecilor din 
Regele Ferdinand ni"'l va da d,,.l N .. Bonjug, dJstinsul şi insufle.fitui 
diriginte ·al Şcolii din acest sat. 

Menţionez numai c.ă limba acestor Greci conţine n1ulte cuvinte 
ron1âneşti, turceşti şi chiar bulgăreşti. 

Dintre cele rom:âneşti - pentru unele şi în sensul că păstrează 
.şi fonetismul l. române, - culese de mine, sunt: cârciuma, cârciumar, 
masa, rachiu, paf, friptura, primăria, pălăria, flanela, m~nichi, 
(•= mân~că)~ pleava, homa (= humă pământ), mămălinga (sic), 
cambos (= câmp), nunu (= nun, naş), i::ăru./i (= cărufă) etc. 

Dintre cele turceşti, n1entionez: hamucci (=curelar), demirgi 
(- fierar), cifcis (= plugar), zanaiciS' (= meseriaş), iahni (= tocană), 
pilaf, bahcea (= grădină\ bair (= munte, deal), şinduchi (= ladă, 
coşul căruţei) clc. 

. Grecii din Reiele Ferdinand ·sunt o populaţie care rnerită într' a.
devăr atenfia deosebită .a filologilor şi etnografilor, fiindcă studiul 
acestor locuitori ne poate desvălui stări de lucruri ce ne duc departe, 
în trecut, până în Evul Mediu. 

Constanţa, Septembrie 192.9 

.• c~n •. 
••1.:ffl::J•• 
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NOTE ASUPRA ,,GRECILOR." DIN SATUL 
REGELE FERDINAND I 

A.LIBE(Cl-tlOI 1) 

La un Km. spre E. de încrucişarea şoselelor Tulcea-Măcin 
şi Babadag-Isaccea; în apropierea Consulului, unul dintre cei mai 
frumoşi munfi din D0brogea, - de pe îi1ălfimi!e căruia călătorul vede 
spre V. apele. Dunărei albastre şi spre E. oglinda străh.icitoare a !acului 
Ra:zinl, străjuit de ruinile vechii cetăfi I-Ieracleea, - se găseşte satul 
Regele Ferd~nand L 11umit ~stfel cu _pr~lejul încoronării Reg~l~i ~erdk 
nand I, dupa propunerea lut Aurel Pacuraru, un o~ de li11ma:, pe 
atunci administratorul p!ăşii Isaccea, şî după acceptarea cu bucurie a 
sătenilor, î.n frunte cu subscrilfo,ul acestor rând uri. 

!nainte de această dată, satul Regele Ferdinand I se numea 
Ălibeichioiu, după numele unui A/i::bei, ce:şi avusese cândva rostul 
pril'1 acesfe părfi şi la 1828 şi:l lăsase în voia lui Alah, răspunzând 
poate chemării steagului patriei sale, ori fugind de groaza oştilor ruseşti, 
ce se revărsau spre sud. · 

Rostu! acesta co11sta, în toamna anului 1830, din nişte bordee 
părăsite, o.cupate în treacăt de t3 familii de Greci originari din Aspru 
(Â.cdere) şi 7 familii de Bulgari din Cur.uchioi, districtul Varnei. 
Pornind dela locurile lo:r !a a11ul l 829, odată cu înapoerea oştilor 
ruseşti din Turcia înfrântă, el: s'au aşezat pentru scurtă durată în 
sudul Basarabiei, !a Frecă/ei, Cişmechi<Ji, Traianu- Vechiu, Pelini 
şi CurcitL Mai apoi, mânati de dorul locurilor naşterii !or, luându.:-şi 
dtumu! înapoi1 poposiră aci cu îi1treg chervanul, de oare ce născân,;:' 
du,,-se pe drum geme11ii Tudorifa şi Chiriac ai unui Vaşili Lefter, 
mama trebuia să-=-şi facă repaosu! celor 40 de zile cerute de higienă. 

Imensele păduri înconjurătoare şi lemnăria de consfrucfie ce !e 
stătea !a k1demână, indemnă pe .aceşti pribegi să facă transporturi 
fabricilor de caice dela Isaccea şi Tulcea, porturi ce se găseau ca la 
o poştă şi Jumătate; şi le ret1tă bine. Abundenta vânatului în mistrefi 
şi căprioare, terenurile fertile cu izvoare numeroase şi valea bogată şi 
răcoroasă a Tai/ei, ii legară de acest finut şi pribegii s'apucară şi de 
putină _plugăi:ie. · 

Câştigurile uşQare îi fix.ară pe nesinltite locului. Bordee!e. se 
re.făcură ; pe alocuri se ridicară căsuje modeste, apoi mai solide - şi 

l) Uzual Libichioi 

Amtclc Dcbrogci X, 1929. 18 
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.astfel a luat naştere acwn 99 ani satul lui Ali:bei, Alibeichioiu:I de 
astăzi. 

In harta stalului major rusesc din 1838, Alibeichioiu:1 este 
menfionat cu 5-20 familii, fără specificarea naţionalitătii. 1

) 

Ion Ionescu dela Brad dă pentru anul 1850 douăzeci de fan1ilii 
de Greci 2). 

„După Lejan, îl cunoaşte şi Peters, care spune că satul avea 
30 fan1ilii" 3). 

„ Satul Ali=beg", pomenit de Dimitrie Canten1ir (prima jun1ătate 
a secol. XVIlI) şi despre care d-=-1 C. B. face observafia că ar fi 
„ probabil Alibeichioi din jud. Tulcea" 4), cred mai de grabă c'ar 
pulea fi Libichioi (Celebichioi) din apropierea Megidiei, pentrucă 

. acolo „locuitorii încălzesc casele cu băligar", ,,fiindcă nu au păduri 
cu Iernile" şi „apa şi-=-o iau din fântâni" pe caret „din cauza uscăciunii 
;solului, trebue să le sape adânc, până la 100 orgnii" 5) şi pentrucă 
.această localitate şi astăzi, la n1ine în sat, se 11umeşte „Satul lui A.Ji-beg". 

Istoricul N. Iorga, vorbind despre manuscriptul găsit la 1912 
·în biserica din Azaclău, un caefel de daruri făcute, începând din 
anul 1859 „ de locuitorii mai multor sate din Dobrogea, pentru a clădi 
biserica, biserica românească - pe o vren1e când în aceste tinuturi 
ortodoxe se cunoşteau bine deosebirile de rasă - dela Alibechioi", 
manuscris intitulat „ Condica de milostenii, cu ajutorul Tatălui şi al Fiului 
.şi al Sfânlului Duh, amin ; 1859, 16 August'' şi sen1naf „ Teodorescu, sau 
·cun1 iscăleşte odată, după o modă care a domnit în Bucovina, Teo: 
dorescul ", - crede eă satul la acea dată era românesc 6). De fapt, 
satul Alibeichioi a fost la 1830 greco=bulgar; tot astfel la 1838, 
1850 şi 1859. 

Men1oria bătrânilor 7) pon1eneşfe, pentru anul 1830, pe următorii 
bătrâni, capi de fan1ilie, întemeietori ai acestui sat: Tranulus Moscu, 
Pandilemus, Ştefani Altâparmac (6 degete), Vaşilis Chiriac, Panaiol 
Vaşilis, Nicolos Macris (Uzumus), Ciubanis Nicola, Lifteris Manda: 
giolarî, Foti Tanaşi, Stoian Ciolachis (ciungu), Ianciu Vaşîli, Custandas 
Nicolas, Mutuis Ruşius - Greci; şi Stefan Burlacu, Jeliu Stoian, 
S1efan J eliu Stoian, I-Iagi Gherghe, 1-lristu Nediu, Rusi Cioban, 
Peiciu Dermengi (moraru) -~ Bulgari. 

1) Analele Dobrogei; An. IV No. 3, Din Etnografia Dobrogei. Alex. P. Arbore. 
2) .Analele Dobrogei, An. III No. I. Excursiune agricolă în Dobrogea. Trad. de F. 

Mihăilescu. 
8) Analele Dobrogei, An. III No. 4 Câteva însemnări asupra Cerchejilor, Grecilor 

şi Arabilor din Dobrogea, de l\lex P. Arbore. 
4, 6) Analele Dobrogei, An. I N(?. I Extrase din Dimitrie Cantemir C. B. 
G) Analele Dobrogei, An. III No. I Cele 3 Dobrogi pe care le=-am găsit. Salt 

şi oameni din Dobrogea românească la 1859. 
7) Vartghele Dobre, 72 ani, plugar din Regele Ferdinand I (Alibeichioi). Infor

mafiunile asupra trecutului satului le,am cules de la locuitorul Trunu/ea Gh. Tranu/e,1, 
de 65 an1, din .Alibeichioi; Vocabularul de la locuitorul Gb. Tandafir. de ani 69; 
poeziile şi traducerile de la Panait !). lofciu, de ani 58, cântăret în sat. Acesta mi•d 
dat şi relatiunile asupra obiceiurilor din localitate. Datele s!alislice )e,an, obfinut de 
la notarul Comunei, d,) S/. Slaniu, după scriptele primăriei. 



,_ 2,s 

Între anii 1852-18501 satul Alil:>eichioi este ameninfat cu 
dcsfiintarea. 

O verişoară prirnară a locuitorului Rusi Lifteris fusese cândva 
răpită din Aspru, turGită şi luată în căsătorie de un ius~başî 1), care 
o adusese cu sine "in Bobrogea la Balabancea şi mai apoi la Accadâna 
(Alba). Răspunzând ius~başiul chemării armelor patriei sale, sofia 
răpită este îr1lesnită de tânărul Cara.....,Janad1iş, fiu al lui Tanâşi Cara 
Lifteris, sa fugă peste D1;1năre, în Basarabia, unde devine sofia unui 
of~er ms. 

De groaza răzbunării ius,,.başiu:lui„ familii întregi se ridică din 
sat şi anume~ Gherghe D. Dimu, Tran ulus Moscuiâni, 'f anâşi Car a 
Lifteris, Sfeatcu J eB.u Stoian şi se stabilesc la Tulcea; Cara,-Iaoachis, 
Chiriac 'Tanâşi, Pantelis Tudurachis şi alte câteva familii trec în 
Basarabia, în satele pe care le locuiseră odată: Pelini şi c~urciu. 

Grozava răzbunare a iuS;başiu.::lui nu s' a produs însă şi ref ugiafii 
s' au întors la vetrele lor1 soţia răpită explicând sofului ei pentru totdeauna 
părăsit, r..ă a fugit, ca să evite purtarea imorală a fratelui ius-='başiu,,,lui. 
De aci înainte viata satului este linişHt.ă, atâfa câ't se putea numi 
liniştită pe atunci. 

Grecii, evi!afi de locuitorii satelor învecinate, fac căsătoriile vreme 
îndelungată numai între dânşii şi cu bulgarcele din sat ; Bulgarii 
aduc fete şi din alte sate, dar numai foarte rar, fetele ref uzând să se 
ducă la ,,Grec;i''. 

Astăzi chiar, după o ex1stenţă de 99 de ani în centrul judefului, 
locuitorii acestui sat grecizat în întregime, - Bulgarii dându,,.se drept 
Greci şi căutând voluntar să se grecizeze pentru a scăpa de ponosul 
că sunt Bulgari, fac încă g.reu căsătoriile cu f e!e din alte safe şi 
numai cu partide fără trecere. 

Acestor fapte se datorează conservarea caracterului etnic al 
Grecilor; grecizarea bulgarilor şi excesiva solidaritate a locuitorilor, ei 
constituind de fapt o unică mare farnilie, ai cărei componenfi s1.:1nt 
iofi rude apropiate între ele. 

Cine va fi fost primul păstor sufletesc al acestor locuitori, nu 
mai ştie nimeni. Cel dintăiu, porneni! de sătenii bătrâni, este papa 
Fucaras; despre care se spune că a făcut sfânta sluîbă creştinească 
îh limba- caramanească (turcească)~ El este înmormântat în curtea 
bisericii. 1.:au urmat apoi : papa liie, papa f'.1.oscu ; papa Dima, (fecio.,. 
r.ul lui papa Moscu), care slujeşte şi astăzi la Cocargea din jud. Con~ 
stanfa, papă Panieli Cumbidis, tofi venifi din satele Aspru (Acdere), 
b1isevri, Curi, Caraacci şi Vaşilica, din Tracia. Grecii, fac slujba 
numaL îh limba grecească. Sunt înmormântafi îh cimitirele satului. 

După anexarea Dobrogei, a păstorit şi mai departe papa Panteli 
Cumbidis. . 

l) ius-..başi=căpifan militar. ius= 100; baş_i=căpif.enie, 
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La anul 1882 păstoz,eşte scurt Hmp1 vre..-o 2 lun1 numai, slujind 
pentru prima oară în limba românească şi de pe cărfi româneşti, 
pTeotul româr1. Popa Nicolae, poreclit de săteni „face cruce", pentru 
cuviniele ce le pronunta cu regularîtafe, învătârid pe credincioşi să 
facă cr-uce în toafe ocaziunile ce ln1pun facerea crucii, în prezenta 
preotului. Este înlocµit de papa Panteli Cumbidis ; reviAe dil'l. nou, 
pentru a fi înl,ocuit din nou de acelaş papa Panteli Cun1bidis, care 
în sfârşit murind, închide cu sine, p~nttu t0.tdeauna, sub lespedea de 
piatră şi li:mba slujitoare credinţii în greceşte. 

In ani.li 1898, biserka are de slujitor al altarului pe preotul 
semlnarist a 4 clase Asanachi Marinescu, prin stăruinta căruia s'a 
ridicat, între anii 1904-1909, actualul frl.lmos, încăpător şi solid loc~ş 
al sfintei biserici ortodoxe, cu hramul Sf. Dumitru. 

Merită să fie pon1eniti, pentru concursul dat la construirea lecaşului, 
sătenii GJigore DJmu şi Gheorghe Alexe; iar pentru înzestrarea lui 
cu bogate daruri, în afară de contribuţiunea comună pe 4 ani de 
10°/o din recolta semănăturilor şi viilor, Şie/ani Cara Ghiorghi şi 
Arhondi Dascălu. 

Imprejmuirea s'a făcut cu obolul sătenilor, initiator fiind ix.arul 
Jani Tranule. 

Urmează a_p,oi ieromonahii lZarie MuEJfeanu, Isichie Roşca, Pr. 
Atanasie Economidis, admirabH caracte,r şi fire apostolică rqră, iero-" 
monahul Arsene Vtisil1lă şi, dela 29 Septemvrie 1929, preotul semi?'
narist a 8 dase Andrei Cojocaru, care lasă să se întrevadă on1ul 
muncii de mâine. 

C,ântăreti, concomitent cu Pap~ Fucara, care slujia în limba 
caramanească, a fost Teodorescu (Teodorescu!), autorul ,,manyscriptului 
dela Âzaclău". Fire activă1 cu milostenia strânsă de el din satele şi 
târgurHe = Cineli, Babadti (Baba}, Satu:N ou, Meduncu (Medenchi_u) 
Ortachio~ Balabancea, Cerna, Niculitelu, Văcăreni, Gb.erbănu (Garvan), 
Greci, Taiţa, Jijila, Tulcea, Călugăra, Ăpcadu!'l şi Turcoaia - şi cu 
contribuţia localnicilor, ridică în Alibechioi « biserică românească» 
de închinare Domn u_lui, care a durat până la 1918, când a fost 
dărâmată; iar icoanele s'au dat c:asei qe rugă'Ciuni, făcuf.ă atunci, la 
Accadâna (AibaJ. 

11'1 acest locaş slujeşte el însuşi, cel dintâi, în limba românească, 
bine n1eritând fitlt.,11 de pionier al românismului în Dobrogea. Face 
slujbă româneaseă şi cu papa Ilie, gre~ul, slujitor credintei i!l limba 
grecea.se~, dar care v~ ft ştiut, poate, şi ceva româneşte, judecând 
după corespondenta lui Teodorescu cătr.e dânsul 1). 
. Până la 1916 numele lui Teodorescu a figurat în . fruntea 
ctitorilor vechii biserici, pe un pomelnic. vechiu, care s' a perdut în 
timpul marelui răi,boiu, odată cu multe aJte odoare ale bisericii. 

I=-au urmat apoi: Dumifrad1e Bogdan, bulgar, eare a slujit în 

l) An;alele bobrogei, .An, III No. l. Cele 3 Dobrogi ce le.::am găsit Sate şi 
oameni din Dobrogea românească la 1859 de N. Iorga., 
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limba bulgară, cu preofii slujitori în limba grecească papă Moscti şi 
papă Dima; Stoian Dumitru şi Panait Ianachi Iofciu, cari fac slujbă 
în limba greacă cu papa Panteli Cumbidis; cel din urmă şi" cu preotul 
român Popa Nicolae. Dela 1899 încoace slujeşte neîntrerupt Panait 
D. Iofciu, cântăreţ cu şcoală românească, 12 ani cu papa Panteli Cun1.=
bidis şi 31 de ani cu preofii următori, până astăzi. In această îndelungată 
vreme a fost îndrumătorul multor dintre preofi ; iar în intervalele libere, 
a botezat şi'nmormântat de multe ori singur. A predicat cum a putut 
şi a vorbit mişcător la serbările zilei Eroilor, el însuşi fiind, în marele 
războiu, un erou, decorat cu crucea comemorativă şi baretele Mărăşeşti, 
Carpafi şi Dobrogea. 

* * 
Primul învăţător va fi fost, de sigur, Teodorescu şi va fi făcut 

şcoală în limba românească. bau urmat : Papa Moscu, care acasă 
la el făcea şcoală în limba grecească. Preotul Moscu de mai târziu 
este elevul acestuia. Papa Panfeli Cumbidis a procedat la fel; elevul 
acestuia a fost cântăreţul Panait Ianachi Iofciu. 

Dela 1885, învăf ătorii români, în ordinea succes1un11, au fost, 
între anu : 

1885- 1887 Marifa . . . . . Suplinitoare? 
1887 - 1889 Neculai Carpuz Titalar 
1889- 1892 ... Rădulescu ? 
1892-1895 Neculai Rădulescu Titular? 
1895- 1896 Sevastifa Dedulescu Suplinitoare 
1896- 1898 Vachi . . . . 7 

1898-1904 Simion Mardare Tiiular 
1904-1908 Popc1 Teodor „ 
1908- 1912 Gheorghe Mihai „ 
1912- 1929 Nichita I. Bonjug „ 

Iar dela ani 1910-1929 în posturile II şi III încă şi suplinitorii : 
Suchiaş, Elena Ionescu, Sofia Tulceanu, Ana Popov, Ana Chircef, 
Ana Avramescu, V. Dingu şi Gh. Sechilă. 

Pe vremea învăţătoarei Marifa .... s' a ridicat, între anii 1885-
1887, primul local de şcoală, existent şi astăzi, când se lucrează local nou 
cu 4 săli de clasă, o sală de recreafie, vestibul şi cancelarie, vechiul 
local rămânând, refăcut radical, să adăpostească Grădina de copii, 
şi Muzeul Regele · Ferdinand I, existent pe lângă şcoală de 2 ani, 
cu ur,mătoarele interesante secţiuni : 

a) Obiecte şi unelte de gospodărie fărănească, în miniatură ; 
b) Obiecte antice, cuprinzând un topor preistoric din epoca 

ronzului şi altele. 
c) Secfiune numismatică, cu monede antice greceşii (Histria, 

· ionysopolis, Callatis), romane (Traianus Augustus), bizantine, vechi 
omâneşti (1773) şi moderne, româneşti şi streine. 

d) Secfiw1ea petrografică : cu multe minerale, roci eruptive, cal.=-. . ' are, gresu etc. ' • 
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e) in fine o sectiune cu exen1plare din fauna şi flora Dobrogei. 
Nu pot trece înainte, fără a.=-mi arăta recu;1oştinta pentru 

concursul pretios ce n1i l:a dat în clasarea şi con1plectarea secţiunii 
petrogJafice D.:l Mircea Savul, Conferenţiar la Universitatea din 
Bucureşti, D:I Athanasie Petreanu Şeful Ocolului Minier Tulcea, 
Ivan Savof, Ştef an Burlacu, săteni din localitate, cum şi d=nii colegi : 
iulia Popovici:Meidanchioi, Ilinef Stelufa:Nalbant, M. Ghirindac:Ba= 
labancea şi Zaharia: Topolog, pentru îmbogăfirea secfiunii nun1ismatice. 

Tot în acest local se va adăposti Biblioteca şcolii, înbogătită cu 
un apreciabil dar al Societăţii [Studenţilor universitari Tulceni, şi o 
pretioasă colectie pe mai multi ani a revistei Viata Românească 
dăruită de fostul Prefect, D.:J avocat Theodor E conomu, cărora le 
n1ult1 m1esc pe această cale. 

Conducătoarele Grădinei de copii au fost : • 

1906- 1908 D.:-na Caramfila T. Popa 
J 908-191 O „ Florica A. Petreanu 
1910-1912 „ Florica Gh. Mihai 

Titulară 

" 
" 1 <?12-1929 „ Valeria N. Bon jug " 

E dureros să constaţi că sârguinţa atâtor muncitori - unii din 
ei foarte conştiincioşi ca Neculai Carpuz; alţii . conştiincioşi şi de 
talent, ca Sin1ion Mardare - să se fi risipit fără nici un rezultat pozitiv. 

Aceasta poate să fie şi din pricina lipsei de local, dar în primul 
rând este din lipsa aptitudinii pentru cultură a localnicilor. 

Muncitorul pe ogorul şcoalei din acest sat este în situafia artis: 
tu lui silit să scoată o operă de artă dintr' un bloc dr piatră sfărimicios ; 
toate sforţările îi rămân zadarnice. 

* . * '1-

Prin aptitudinile lor caracteristice, locuitorii acestui sat se deo: 
sebesc n1ult de locuitorii satelor din Dobrogea. Sunt foarte avizi de 
pământ. Ori ce pământ de cul!ură ese la vânzare, ei îl cun1pără imediat, 
oferind preturi duble şi triple ca'n alte sate. Au ajuns din această 
cauză să:şj însuşiască întreg păn1ântul de cultură al Turciior şi, în 
parte, al Ron1ânilor din (Accadâna) Alba ; o bună parte din pămân-=
turile Românilor din (Ortachioi) Regina Maria şi Trestenic. Nu s'au 
oprit de a cumpăra păn1ânturi chiar din sate mai îndepărtate, ca 
Balabancea, Cerna, sau Frecătei. Au păn1ânturi cumpărate chiar şi 
la Tulcea. Ei zic că pământul este cea mai sigură avere, pe care 
focul. n'o arde şi războiul n'o distruge. 

Sunt sfătuiţi stăruitor, în această direcfie, şi de negustorii greci 
din oraşul Tulcea, cu cari fin contact intim, vânzându.:-şi cerealele şi 
făcând târgueli aproape numai la dânşii. 

Au o deosebită înclinare pen1ru negof. Negustorii din Tulcea 
le=au luat frică, pentrucă se duc, scotocesc marfa, se tocmesc şi după 
ce află pre(1,1l cel mai scăzut, pleacă în altă parte, şi' n altă parte, 
pentru a face acelaş lucru şi abia dacă târgues·c dela al patrulea sau 
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al cincilea negustor, care..-i silit să le de-a marfa a1:roape pe cost. Din 
această cauză negustorii cari.:i cunosc, refuză de a vorbi cu dânşii, 

Nu li..-i. gret:l a se duce P,entru un pachet de bumbac la Brăila 
sau Galati. Cumpărăturile de cai, pentru cari au o adevăn-ată pasiune, 
i:a purtat întotdeauna înainfe de războiu şi .acun1a prin Basarabia, 
'f ransilvania şi chiar prin Bucovina. Multi tin să facă şi grădinării 
de zarzavaturi, neizbutite însă; toamna şi ia-rtia tin să :'\ibe un ciainic., 
o eafenea) sau cel puţin o brăgărie. Fac, deşi neîndemânatic, pe 
motarii, pe meseriaşii de tot felul. In scurt, spiritul negustoresc pătrunde 
în toate manifestărite vîeţii lor; la ej totul se face cu târg şi pe bnni. 
Până şi viata familiară are caracterul unui act de comert. 

Dacă sotia cuiva se înbol·năveşte şi nu mai este sperantă să se 
îndrepte, soţul desparte zesfrea şi averea femeii, ia ce.:i al său şi fără 
nici o mustrare de cuget şi necondamnat de nimeni, o părăseşte, 
pentru a trăi imediat cu alta sănătoasă, care să-d producă. 

Părintii ît1bătrâniti, neînstare să munciască, sunt pur şi simplu 
suprimaţi, tinând U:"'Î iarna la frig, • părăsiti în camere neîncălz-ite sau în 
mizerie, jos pe paie, între două lemne drept pat. 

Bătrânii în genere nu se bucură de nici o consideratie. Sunt 
luati îh derâdere de toată lumea. Când trec prin fata unei aglomeratii 
de bărbati, se băuie ca lupii în urma lor; copiii îi zburătuesc cu 
petricele,. sa-u fac alte necuviinti, fără teamă de vre.,.o mustrare a 
părintilor. 

l~oarte ist:usifî în a:o-şi pleda interesele) fără njci o frică de 
Dumnezeu, sau de autorităti. fără nici o ruşine de oameni, f alşiAcă 
qdevărul - şi, solidari până la unul, ies întotdeauna biruitori in 
conflictek cu functionadi statului şi satului, sau cu locuitorii sate.lor 
învecinate. Exagerează lucrurile, intriganti până la saturatie, nerecu"" 
noscători, iubitori de politică, infideli în. căs,nice, linguşitori şi laşi. 

Bărbatii sunt foarte n1uncitori şf economi şi, într' o măsurăi ordo..
nati în gospodărie ; foarte retrograzi însă, sub raportul culft;1rii. Femeile 
grecoaice sunt muncitoare, dar dezor,donafe, murdate şi reduse. Bul"' 
garcele şi'n special Româncele, care dela o vreme au început a veni 
în sat, deşi dintre cele mai nevoiaşe, constituie totuşi ~dementul de 
regeperare şi civilizator al satului : gospodăriile lor sunt curate şi ordo.., 
nate, iar copii m.11i vioi şi inteligenti. 

In vocabularul limbii vorbite zilnic de locuitorii acestui sat se'n,,. 
tâlnesc cuvinte greceşti, turceşti, bulgăreşli şi româneştî, după influen-=
tele suprapuse în cursul timpului. 

Este inposibilă însă o redare fidelă a pronuntiei cuvintelor l) 
pentru ca aceasta variază dela om la om şi chiar la acelaş 01io dela 
un ,mon1ent la altul ; 2) pentru că, în pronunţarea cuvintelor, au sunete 
ce nu le avem noi în limba românească şi nu cunosc nici la fran-=
cezi sau germani, astfel că lipsesc literele care să le redea. 

A.c~te fenomene cred că S'e datQ.resc amestecului cu atât~a natio-" 
nalităti pe cale de grecizare, aşa că !im ba lor e încă în forrpatie·. 

Pentru a reda pronuntîa lor, voiu utiliza următoarele semne: 
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th (angathes - mărăcine), pronunţat într'un sunet cu limba 
ingroşafă între dinţi, lăsând s-ă se audă un s. 

gh (lagh'.os ..-; epure), pronunţat pe gât într' un singur sunet 
hâgâit; 

a (cun8ari8ia - tel), pronunti:ilJntre dinfi înfr'uh singur sunet, 
un dza i 

dz (dzanhilis - buze), pronuntaf ca vardză, moldoveneşt.e; 
bg (su'hg1a - suliţ·a), pronuritat pe gât, ca un sunet hâgâit. 
Voiu n1ai utiliza, pentru redarea sunetelor, (') accentul grav, 

1 plin, î scurt, u mut, ii francez. 

* 
Obiceiurile, înmultite (carte mult prin conl<,·cuirea initia1ă greco-=

bulgară şi acuma în u.rmă şi prin venirea Bulgarilor şi Românilor de 
prin satele învecinate, sunt extrem de interesante. 

Iată câte:va din cele mai specifice satului. 

Surva 
(Sorcova) 

In âimineata zi1ei Sfântului Vasile, băeţii şi fetele, chiar mai 
mărişoare, umblă cu „Sutva" (sorcova), un betişq.r simplu, neînfru-=
musetat, uneori uscat, luat din grămada de lemne din curte ş1, um:-

1 blând din casă în casă, sorcc,vesc pronunţând cuvintele; 

Surva, surva, che ai Vaşilr ! 
Chi tu hron i ruşinî ! 

Sorcova, sorcova şi Sfântu Vasîle ! 
Şi la anul sănătate ! 

Tis. bă.bus mera. 
(Ziua Babelor) 

In ziua Sfântului Ion (7 Ianuarie), încă de cu noapte, naşa primei 
clelnunafe din anu1 expirat, însotită de câteva femei (rude şl vecine), 
se duce la n1oaşa empirică a satului, o ia şi se duc în grup la fină.=
sa (prima eununată din anul expirat). Fina, care se .aşteaptă la această 
vizită, se ascunâe în casă, în grajd, în curte undeva. Când grupul 
ajunge, n1oaşa trimite pe cele mai tinere s'o caute, Când o ·găsesc ....
şi o găseşc1 pentrucă se lasă a fi găsită - o aduc înaifltea casei. 
Ea se apleacă înaintea naşei şi aceasta îi toarnă o căldare de apă 
rece peste corp, apoi se îndreaptă, sărufă mâna la toate femeile din 
gr1:1p şi le dă câte un bucheţel de busuioc legat cu o fundă de be: 
leală. Le invită în casă şi stau la mas·ă1 cinstesc câte un păharel 
două de rachiu sau vin şi poniesc toate la a doua cununată, cu naşa 
a,eesteia, unde se repet~ acelaş lucru ; şi aşa se urmează di.n fină în 
fină) până se sfârşesc 'toate cununatele din anul expirat. Seara, pe la 
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sfinţitul soarelui, grupul, care acuma cuprinde toate femeile satului, 
se duce in mijlocul satului şi aci face o horă mare, joacă 2-3 jocuri 
la cântecul .: 

.. 

Tis Paraşcheus iravitoi 

Paraşcheo, Paraşche€1, chi triona 
l:-1ui san fetu tu himona 
Ch'irfis mestu ealucheri. 
Stu vuno imam eh 'irta tera 
LUri stu macşilari 
Lighus ipnus na n1a spari 
Chi mas piri lighus, ipnus. 
Irfi mnea stu ihuromu 
Tu hirachititi aploni 
Tu n1andiliti mi15one 
Tu n1andilifiti chin15imenu 
Nulu şirma chi hrisafi. 
Nehi mesa chindimenu 
Enan mneo sgurafijmenu 
Varimenus htipimenus 
~îs saifis singariafu 
Chio aghapitu cundătu. 

Cântecul Paraschivei. 

Paraschivă, Paraschivă tinerică,. 
Unde,.:1ai fost fu în iarna asta, 
Şi.:ai venit în vară ? 
Eram la oadure 
Şi ... am ve~it acuma. 
Aplecată pe perJlă 
Puţin somn să ne ia1 
Şi nr-=-a luat putin somn. 
Şi a venit una în vis, 
Mânişoară înfjndea, 
Batista îmi dădea, 
Batista ei brodată 
Numai fir şi mătasă. 
Are'ntr'ânsa brodat şi un tânăr, 
Si un tânăr zugrăvit, greu lovit, 
Trei săge~ la inimă 
Şi iubita lângă el. 

• 

De acolo pornesc cântând pe drum până la moaşă acasă, unde 
moaşa le cinsteşte pe toate. Acuma moaşa este aşezată într'o căruţă 
şi toate femeile, apucând cu mânile de cărută, o duc la o fântână, 
unde o u<l.ă şi pe ea, la fel ca pe celelalte cununate. O duc apoi, 

www .ziua constanta. ro 



- 282 -

frasă la fel, cu. căruta acasă, unde moaşa schimbă hainele şi iarăşi 
cinsteşte. toate t'emeUe. Aceasta durează pănă pela 0ra 1 O noaptea, 
după care oră se imprăştie fiecare pentru a se duce. ac;isă. 

Petrecerea aceasJa se cheamă· ,, Vrimenus nifls" ( Udatul 
mireselor). 

Tot timpul cât durează 1,Vi:imer,i.us nifis" femeile poartă în mij.,. 
loc;ul lor un steag făcut dintr'un „peşchir" (ştergar) alb şi unul roşu, 
înpodobit la capăt sus cu un şomoiog de busuioc legat cu beteală şL 
înpodobit cu cluşe:ă roşie în vâr.f, un băn1:1ţ. şi floricele de porumb 
inşirate pe un flr de ată, care sin1bolizează organul n1asculin . 

.Steagul aces:ta este semnul suveranită~i femeniQe) în aceasHî ii ! 
In cursul petrecerii, moaşa poartă şi ea pe cap un şomoiog de· 

busuioc, idenii1= cu cel descris mai sus. 
A doua zi, disdedimiueată, cu plăcinf~le gafa făcute de cu noa:pte, 

cu r;,r sau 1
/ 2 litru de rachiu, putin zahăr, stafide sau covrigi, pleacă 

iarăşi la moaşă acasă. 
Fiecare venită cinsteşte întâiu pe moaşă, pe urmă pe toate cele.: 

lalfe femei ce găsesc aco1o, Astfel fac to.ale la rând pân·ă la ora 9 
din 'zi. Pe. urmă fiecare femee se duce acasă, de unde ia câte un 
colac n1are1 făcut tot de cu noapte, un pui, sau o bucată de. pasfrantă 
de porc, sau vreun peşte şi se ap_ună toc).te iarăş la moţtşe. 

Moaşa face şi ea 3-4 feluri de mâncări, găiife până la adu"' 
narea femeilor. Când s' au adunat toate, aleg dintre ele un casier care 
încaseaz,ă dela fiecare câte 1-2 leL penfru vin şi câte l leu p~ntru 
cimpoiaş. . 

Se duc toate la crâşmă, cur:npătă vinul, toG:mesc cimpoeşul şi 
~eii, c-u vin~! c~mpăr~t şiv ci1_:1poeşul cântâ?d, se înapoiază la ~caşă. 
Pun masa şt m:ananca. Raman 2__,3 f~el care servesc la masa. Se 
aşeaZ'~ apoi la masă şi acesfea. După ce ·s"au săturat oine şi au luat 
câte 2-3 pahărute de vin, sau şi mai mulfe, prind la curaj şi ies. 
afară îh curte, pun cimpoeşul să le cânte şi ele joacă până seara pe 
la ora 9, făcând to.f felul de giuqie şi comedii, pentru petrecere. După 
această oră se împrăştie. Unele din efe: rămân pe loc şt cheamă şi 
pe bărbaţii lor. Aduc câte 0 găină fiecare, le ferb infregi şi petrec în 
casă la moaşă sau la crâşmă pâ.nă a doua zi dimineat~ (noapf.ea 
aceasta este noaptea orgiei). La ziuă pleacă fiecare acasă şi se termină 
petrecerea, care astfel durează două zile şi două noptî ! 

Femeile tinere, eare au născut întâiul copil îA a.nul expirat., în 
ziua a doua a petrecerii se duc la moaşă şi-=-i dăruesc, după putere, 
o cămaşe, clor-api, tulpan, şort, rochie, ştergar, în sfârşit ce are fiecare. 

Vrimenus gliambros 
(Udatul ginerilor) 

La 7 Ianuarie, ziua .Sfântului Ion, tofi căsătorifii din anul expirat 
ies din sat pe dealuri. Cei ped .eştri fac focuri mari cu paie cărate de 
cu noapte; cei călări se plimbă cu caii qe hăt, gafa de fug,ă. 
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Flă,căii din sat, încălecati pe cai, pornesc în cete> 'in căutarea şi 
capturarea acestora. 

Pe cei prinşi îi duc la o fântână din saf şi.=i vâră în jghiabul 
(ulucul) p-lin ctt apă. Pe care nu izbutesc să.=l vâre în uluc, îl tin 4 
inşi cu putere şi unul toaruă peste dânsul o căldare de apă rece. 

Cel udat pofteşte la el acasă pe fijcăii cari 1-=au capturat şi 
udat, îi cinsteşte, le d,ă n1asă şi.=l dărueşfe pe fiecare cu câte un 
ştergar, sau cu câte o batistă. 

Coşu 

(Alergare) 

In luna Ianuarie, în ziua sfântului Ion, toti vârstnicii ies dis..,.de..,. 
din1ineată la crâşn1ă, în aşteptarea flăcăilor. Flăcăii, sosili CY o căi.: 
dăruşă cu apă şi putin busuioc, se adresează cel1.ti dintâiu vârstnic 
infâlnit: 

,....... l..;Ţe dai voie să t~ stropin1 ? 
~ Dacă„n1i aduteti pe .. , . (nun1eşte pe cineva din sat). Flăcăii 

se duc şi"'l aduc. 
- Cine n1 'a poffit? 
_. Eu, răspunde, invifatorul. 
- tJn chil de vin, băeti, să n1i:l stropifi, ,pentrucă n1i,=,a fă.cut 

supărarea să viu aici ! 
- Două dela n1ine, s.ă-=l stropiti, băeti, că n' a eşif din casă în 

dhnineafa asta-·l 
Flăcăii intervin şi cei doi se în1pacă, cinstesc pe flăcăi şi hotărăsc 

ziua pentru „coşu", care.:i ziua Sfântului Toader din Martie, la o 
"săptăn1ână din lăsatul secului de Paşte. Un gospodar iese din grupul 
sătenilor şi oferă un pren1iu ; altiî oferă şi -eL Se adună şi bani t 

De obiceiu se dă: 

Pren1iul I un batal sau 500 lei. 
" II câtiva coti de stan1bă colorată. 
n III un ştergar n1are. 

Se anuntă şi 'n satele vecine. pren1iile flXafe şi se invită ari1a.:u 
terii, să participe cu caii la „coşu ". 

De la această da.tă, ca.ii ce vor participa la „coşu" se îngri jesc 
în n1od deosebit. Li se aştern paie n1ai n1ulte, li se dă o:văz şi chiar 
grâu, se scot la plin1bare şi fac alergări pe,ntru 11ntrenare. Cu 3 zile
înainte de Sf. Toader, li s~ reduce tn~ptat portia de hrană. In ajunul 
Sf. Toader se gonesc până se fac spun10, se şterg bine, s~ frictio"'"' 
nează cu spirt, pentru a fi n1ai elasHci şi a rezista la răceli ; n1â11.care 
li se dă doar n un1ai vre.:o 2 pun1ni cle orz fiert, pentru a nu se
unifla în lin1pul alergării. 

Din1ineata sunt scoşi, plimbati cu covoare pe ei şi, astfel aco~ 
periti, sunt duşi la locul de întrecere. 

Câtiva an1atori se consfituesc 'În dirijori, arbitri, supraveghietori. 
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Dintre aceştia, unii de,plasati la locul ae pornire al „ iuruccidisf<' ..-lor, 
.au grije să He aşezafi caii p~ linie şi la pronuntarea numerelor 1, 2., 
3, un „aide t" izbucneşte din piepturile iufurQr călărefilor şi caji se 
pun p-e goană. Cei neinstruifi> forfează ca1i dela început. Cei mai 
<libaci îi mână potrivit şi treptat le dă drumuL 

La marginea _sah:1lui toată lumea, bărbati, femei, eopii, aşteaptă 
.nerăbdători să.. vacfă alergă~orul dln frunte. Când s 'a zărit, lum.ea toafă 
frearn-ăfă. De ce se apropie, de ce..-i mai mare n~răbdarea multimii, 
s.ă vadă rezultatul. In fine caii se văd venind în goană, se a_propie. 
Lumea se înbulzeşte peste parapetele şoselei, pe~fe şosecl,. Organi..
(Zatorii se luptă să lase deschisă cq.lea aler,gătorilor. la'făf'i .aproape ! 
Iată primul sosit. Un „ bravos ! " izbucneşte din piepturile întregii ruul-=
fimi şi rare că e_coul r_e~etă şi el. aceeaş felicitare fe~ic::itulul .ale!~ător_ ! 

Vine al doilea ! Vine al treilea l Sosesc _ee rand tott c.alar~fn. 
Lumea se mişcă, s.e frământă, face comentarii. Organizaforii disfribue_ 
premjile. Caii sunt împodol:>iti cu dartuile ce li s' au dat, acoperiti 
-cu covoare şi plimbafi să nu răcească. 

„luruccidis"-=-ii premiati încalecă pe cai şi se plimbă toată ziua 
prin sat, mergând din curte în cutte. Gazdelea-i cinstesc şi le dăruesc 
„ peşchire" (şerv.efe) şî „1nandilis" (baţiste), care. se leagă de căpestrele 
cailor. 

· Lumea întoarsă acasă, ziua foată, dela mic la mare, vorbeş-fe 
nt:tmai despre ,,coşu". 

Mariu Ianis 
(Mări Ianis) 

In dimineata S ·âmbete1 lui .1.azăr, fetele 1ntre 11 - 15 arii, gătite 
cu hainele de mirese ale mamelor sau surorilor măritafe, împodobite 
cu 1,han.qra" (mă.tgele), ,;!Juria" -(salbe de aur) la gât, ,,idtchea" 
(zale) şi flori. la cap, încinse, cu ,,zunari" (cord0n de metal) sau 
.,,zuna!i. (bete), se strîng toate. -acasă la cea mai mare dintre ele, pe 
care o numesc „ buian<i:iu" şi care, spre deo:sebire de celelalte, mai 
poartă întă şi o 1,mandilis" (basma) dela o logodnică. A.rci se 'nşiră 
după înăltime, umăr la umăr, pentru a..-şi şti locul, începând dela 
,,buianciu" şi mergând până la cea mai mică. Apoi pleacă prin sat, 
din curte în Gurte, unde, în frunte cu „buiânciu" şi înşirate du-pă 
înălţime, joacă ţiriându.,.se de., brâu ~i încolăcind meteu coloana în 
fata gaidei, cântă gtiaceşte în cor .,,Marlu lanîs", sau turceşte „Măr i 
S!anchi, ghiaur c-azâm"; sau bulgăreşte „lzlez Rado", ,,Mări bulio 
Dimuvifo", sau „lină/ai Nlamo ". 

Ma:rlu Ianis, are următoarele cuvinte : 

Marlu. Ianis chi Enac_his chi planu chi planu Ianis, 
Pu planevum ta curâşo eătise etis en1urfts. 
Demburl na tin blanepşl chiulu fle chiulu flevîti. 
Chiâ pu tin navllfi pirnai tin galiHn galim'irnai. 
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A.di marr Marulr na pami catu· stu catu stuealo. 
Mar na ma.sumi luludia chi tranda chi trandafila. 
Mari na camumi ştifanea eatise eatise murfis . 
.Şteca ,şteca n1nea chi dio marI ea na ea na stuHsto. 
Mari na viilu tu z.unărim chi tun ga chi tun gambuham. 
Şi misonu oron)u tin bai chi ti ro chi fi rotişi. 
Mari Maruli o enumierachis şi ti e şl ti enişi. 
Sapşilo vuno niven u hambilo hanibilomui:ni. 

Mări Iane 

Mări Iane, Enăchel, stăpânul câmpului, Enăchel, unde creşte 
bucuria pentru frumoase? Nu poate să crească bucuria, întotdeauna 
se înrădăcineiază. Dln curtea ei trece şi:i dă bună {iua. Mărl Marulo„ 
să mergem pe malul mării să cule.gem flori şi trandafiri şi s~ facem 
cununi pentru frun1oase. Staî, stai pufin să mă gătesc, să pun brâul. 
şi scurteica. La jumătatea drumului a dus"'o şi.:a întrebat.:o : eu mă 
fac uliu, fu ce te fad? La· pădure înaltă mă sui şi iată, încet, încet„ 
mă las în jos. 

După terminarea jocului, gazda le da făină, ouă, bani, ce are~ 
Vizitează astfel fot satul până la ora 2 după amiază. Atunci 

adunându.:se acasă la „buianciu", socotesc fot ce au strâns; apoi se. 
duc~ fiecare acasă şi schimbă hainele, luând de data aceasta hainele 
de foaie zilele şi adunânduse din nou la „buianciu '', vând făina • 

. oule şi transformă fotul în barii, pe cari.:i împart egal, sau după ca.= 
fegori'i1 cele. mai mari luând mai mult, cele mai mici, mai puţin„ 
Apoi se d UEe fiecare acasă. 

Pipiria 
(Păpăntda) 

In dimineaţa zilei de întâiu Maitt, fetele de 11-15 ani culeg 
ştevie şi adunându.:se la una mai mare, aleg 2 fete, una orfană de· 
iată, alta de mamă~ le împo_dobesc cu frunze de ştevie (lapafa) şi 
pornesc în grup, di11 curte în curte.., unde cântă cle trei ori : 

Luşur.ia, n1ari pipiria 
Vrecşi Chirio, n1nea vruhita 
Ia ta .şteăria, ia ta crifaria 
Ia tun Thio ta parasporla, 
Can stahi chi chilo, 
Can clima chi vuti. 

lJn1edă, mări păpărudă, 
Dă Doamne e, ploicică 
Pentru grâie şi pentru oarze 
P entru a Doninulur sămănăfuri. 
Fiecare spic şi chfla, 
Fiecare cu clima în' plin ! 
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La acest cântec cele două orfane joacă în f af a casei, dinaintea 
;gazdei, fată în fată trecând prin · câteva sărituri una în locul alteia, 
strângând şi desfăcând mereu bratele (m felul cum oamenii îşi bat 
bratele i.una spre a se încălzQ. La sfârşitul jocului gazda apropie 
dansatoarele, cap la cap, lipindu-le frunţile şi le udă, turnând peste 
ele chiar câte o căldare de apă rece. Le dă apoi făină, lapte, brânză, 
numai ouă nu, pentrucă atunci plouă cu piatră peste vară. 

La amiază se duc toate pe la casele lor, cele 2 orfane schimbă 
hainele şi, după ce mănâncă, se strâng din nou la locul de adunare, 
socotesc ce au strâns din sat, vând ce se poate vinde şi cun1pără 
pentru biserică untdelemn şi lumânări ; iar dacă nu fa~ astfel, 

• vând o par1e pentru a=-şi cumpăra ce le trebue şi cu restul fac piă= 
cinte, pâine şi mâncări şi stau la n1asă toate, cu gazda care le=a dat 
.ajutor. După masă se împrăştie fiecare pe la casele lor. 

Hristos ineti 
(Hristos se naşte) 

colind. 

După prima săptămână din postul Crăciunului, flăcăii se adună 
acasă la unul mai deştept dintre dânşii, pe care=l numesc „drago= 
man" şi sub conducerea acestuia învată să colinde greceşte şi bui.: 
găreşte. 

In ajunul Crăciunului. ei pornesc pe la ora 1 noaptea, începând 
dela o margine a satului şi, intrând în fiecare casă, cântă : 

Hristos ineti 
(culadeli) 

Hristos ineti haras tun gozurnun tun gozumun ulun1. 
Can ghirafitun tun ghirafitun 
Can ghi chi lipona can ghi paracalean. 
Tis arhangheli nişl arhangheli. 
Chi aip6stoli voithlşis mi chi to 1in tin ora. 
Andi vluimeni, anâi oucsajn1eni. 
Sta mira pai şlrma n~i irevi anduliu ti mana 
Andi vluimeni andi ducsajmeni. 
Chi osu na pasi chi osu narthosi 
Chi chi ipan chi :E--lriston afendi 
oa fengus fenghi oa n'ilius lambis 
Chio n'icu chlris meta pidiato 
Meti ia pohi meta pioiato 
Meti ia pohi meta pioiato meti ia pohi. 

Hristos se naşte 
(Colind.) 

Hristos se naşte, bucurie la lume, la toată lumea. Se scrie, se 
scrie, se spune, se spune, se roagă, se roagă. Voi îngerii şi sfinfii 

-
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' aposfoli, ajufafi.:ne în ceasul acesta binecuvântat .şi dăruit. La mirono.:: 
sita s1a dus şi a cerut aur, aur dela soare, dela mama soareiui, 
pentru binecuvântata şi dăruita. Până s'a dus şi până a venit, ni s'a 
spus ~ Hr.isfos Domnui străluceşte ca lumina, şfrăluceşte ca soarele. 
Şî domnul casei se bucură <.::u cepii şi cu sănătatea care o are t 

Ianuarie,: 
2 

8, ~. 10 
- 25 

Februarie: 
2, 3 

10 
Marfie: 

1, 2, 3 

Aprilie: 
23 

Iunie: 
24 

Iulie: 
20 
27 

Octomvrie: 

Calendarul S upersfitiilor 

Nu se lucrează, pentru a se putea împerechea vitele. 
Zilele Babelor. 
Nu se fucrează spre a nu se înmulti şoarecii pe câmp. 

Nu se lucrează şi nu se. taie ni111ic, cu nici un fel de. 
unealtă, (topor, cufit, foarfeci etc.), să nu nască vitele monştri. 
Nu se 'l ucrează spre a fi feriti de ciumă. 

Femeile nu lucrează, un.ele până la 9 Martie, pentru a 
fi ferite grânele de tăduAe. 

Sfântul Gheorghe. Fiecare cap de familie jertfeşte la bi.: 
serică câte un miel şi mănâncă toti, cu femei şi copii, 
„ C'urbanul'', la un loc, în curlea bisericii, sau chiar în 
biserică. Pentru slujba jertfei preotul primeşte în dar pzj.:: 
cica mie1ului jertfit de fiecare şi un buf de miel din 
„ curban" (friptură la tavă, în cuptor, pe „ bulgur" .(grâu 
râşnit). 

Drăgaica. Nu se munceşte spre a nu fi muşcati de şerpi 
la secere. Femeile scutură şi scof la aer hainele din casă. 

Nu se iucrează pentru a Rloua peste an. 
Foca. Nu se lucrează spre a nu se aprinde casele şi 

1 Poc:roavele. Nu se lucrează de femei spre a fî împu-" 

26 

Noemvrie: 

ternicife pentru iarnă. 
Sf Dumitru. Se jertfeşte la biserică un taur dăruit de un 
sătean, crescut liber p-e toată mereaua satului . 3-4 ani. 

1, 2, 3, 15, Femeile nu lucrează nimic pentru bărbati (nu tes, nu 
16, 17 cârpesc) spre a fi bărbatii şi vitele ferite de lupi. 

Decemvrie: 
20 Ignat. Fiecare familie f.aie porcul de Crăciun. 

Rânduiala feciorului rămas în curfe, lângă părinţi. 

După ce copii au fost căsăforiti şi li s' a dat câfe ceva de zesfre, 
ce mai rămâne în curte şi' n casă se stăpâneşte de. părinfi . Feciorul 
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ultim din casă, care, primeşte parfe egală cµ ceilalti frati, are dtep!ut 
de folosintă a acestora şi dreptul de uzufruct la 1/2 din pământul ră..
mas neîmpĂrfii, până la moartea părinţilor, când rămâne sf ăpân pe 
curte şi casă ş-i tot ce se găseşte î n acest€il (avere n~işcătoare sau 
nemişcătoare), iar pământul se împ~rfe frăteşfc. 

Pentru masă, bătrânii şi fan1ilia feciorului contribue cu muncă, 
pâine şi n1âncare,, după frebuinta respe.cfivă şi mânâncă în comu.n. 

Unii din părinti îhtă în viată flind, fac feciorului acte vânzătoare 
pentru ca-să şi câteva hectare de pământ. Restul se în1parle frăte_şfe. 

Oricum s'ar face însă1- la bătrâneţe 99°/o din părinti rămân 
cerşetori. 

• 

... 

Cântece 
Travudi tu hiulbiulcuşu 

Ia iâifi ta pulea Ji l'enun 
Mari fetu oa eni polimus 
Chi ena vari suferi 
Emisaru clefti sta vuna 
Chi cletii sta Batcania. 
Pâtisan ta inea huria, 
Ta oooeca castra 
Piran vaAghelia âooeca 
Pafisani chi tu scµpo 
Tu megha manaşfiri 
Piran fu arghiro sfavro 
Apu Jun âimuni cosmus, 
Â.pu tun dîmunini hriştiani. 

Cântecul sticletelui 

Ia asculf atl ce spune pasăr.ea 
Mări, anul ista are să fie războiu 
Şi o grea suferintă. 
S\1u umplut cân1pii de haiduci 
Si munfii de comitagii. 
Au călcat houă sate 
Ats1 călcat şi douăsprezece oraş~. 
Au luat douăsprezece evanghelii. 
Au călcai ş: marile mănăstiri. 
Au luat crucea ele argint 
La care se închină lumea 
Şi o cinstesc creştinii. . 

Custandinos 

Mări poti oa erti eanicşi 
Tu Mai fu caluch~ri. 
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Mări na ricsu ta pu61mata 
Na şi ficsu t,, cirvulea. 
J'.)1ări na paru oipla ta vuna 
Cliio Bipla ta Balcanla. 
Mări n,1 pesu c-Jii na chimitho 
Şi mnea ucşas riza, 
t'>1ări n'acusa i3onea pulalun 
Chi ta puica ti lenun. 

- Mări n'aci1su chi tun p·erdica 
Pos picnu catare.ji. 
t/Iări na fasai them ta nihe,,-so 
Ta niho po6aro:so. 
Mări na po fais tu teri.:mu. 
Chi tiriazmo Ben eho. 
Mări tu pilîşteri şi fuleâ 
Chi chiho metu te.ri. 
Mări ch'io caimenus n1unahos 
Himon chi calucheri 

Consta nfin ' 

Mări, când are să vie primăvara, 
Luna iui Maiu de vară, 
Mări1 să zvârl cizmele 
Şi să strâng opincile, 
Mări, să iau câmpii deacurmezişu! 
Şi munfil dealungul, 
Mări, să mă culc să odihnesc 
Lângă umhra unui fag, 
Mări s·aud n1erla cum cântă 
Şi pasările ce spun, 
Mări s'aud şi prepeliţa 
Cun1 indesat blestemă, 
Mări, să.:fi mâ.nânci 
Doamne unghiile 
Unghiile dela picioare ! 
Mări, care mi.=-ai mâncat perechea 
Şi împerechere nu mai am, 
~1ări, porumbif a 
Şi ea la cuibul ei cu perechea,
Mări şi eu, sărmanul, ' 
Singur singurel, iarna vara I 

Artaldt Dobrogei X, 1929. 

/ N. Bonjug 

19 
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DIN MEMO:RITLE LUI ION V. NIOŢOI 1) 
UNUL DIN1TRE PRIMII DESCĂLECÂ['OR! 1N DOBROGEA DUPĂ 

RĂZBOIUL DIN .1878. 

„ M'afi tot înttebat, cum de ne-=am îndurat să păd(sirn la 1879 
-1880 Basarabia, unde aveam o aşezare bună şi să venim în Do: 
brog~a cea pustiită d,e neC;azuril_e unui răzb0i ! 

Iacă, ne:am indurat, dragilor, căci şi alfiL maj pricepufi decât 
noi ne:au îndernnat .. , 

Statornici nu eram nici în Basarabia. Familiile n0astre erau râ: 
mase în Săcele, trăind viaţa patriarhală de pe vremea âcera --:: şi 
-numai noi, bărbaţii, plecam ·unde ne găslan1 JQC de aşezat $i hrănit 
turmele. Doar primăvara porniarn caravane de cărufe cQ ~,covlltir" 
şi ne mai aduc;eam· şi parJe din ai casei, Gari împărtă-şiau o lună, două, 
traiul nostru de nomazi. 

Mă mai întrebaţi de ce plecam din Săcele tocmai în Basarabia. 
Păi, p'acolo n'aveam noi RornâBii pământ Ş'i nlci păşune eu arendă 
nu prea găsiam şi ... eram şi pers.eoutafi tare de Unguri penfr..1,1 ideile 
noastre, că eram nafionalişfi aprinşi ca orice tineri. - Nu tofi . fre: 
ceau în Basarabia - multi găsiau păşune bună şi destulă prîn „Ţara 
românească", priri părfil,e Focşanilor, Bârladului, Brăilei şi chiar în 
Dobrogea. 

Pe vre.mea când se pregâtia războiul din 1"8'.77 - taică ... rneu, 
Vlad Mot:oi, tinea în arendă moşia Săraf.a de pe lângă Leova -
.moşia Conului Mihai Kogălniteanu. · 

Se'nfelege, cu el la un loc eratn şi noi, feciorii lui, .adică eu ·şi 
nenea Voicu. 

Cum s'a făcut pacea după războiul cu Turcii, #Conul Miha.,,. 
lache", cum îi ziG§am.Qoi, ne:a chemat şi ne:a râs: ,,Măi băieţi, bun 
aur îmi adu.c,efi v\i t.a arendă, dar mă lipsesc d~ el _. haideJi după 
mine în D0brog-ea· şi de vă va fi rău, eu ya clau pe gratis moşia 
mea. Sunteţi istefi ,.......i vreau să vă procopsesc. Mergeţi în Dobrogea 
că se dă părnânr . ieftin ca de pomană''. 

Moş Vlad i:a răspuns : ,,Coane Mihai - eu sunt om cu rânf 
duieli bătrâne - mă mişc greu - ducă,.-se ei, cei tineri, că au viafa 
înainte .. , Eu m'oiu întoarce la bârlogul .bătr:âne:sc, în Săcelele nea.:-

1 , I mu u1 meu , . , , 

l) Născut în Braşov la 1848. l:tiort în Constanţa la ~916. 
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-Să' ncerce ei . . . că tot o fi 1:nai bine pe păn1ânf cu stăpânire 
ron1ânească decât la sfreini. 

Eu am dus jugul a două nean1uri, că de anJ fosJ la Săcele, 
11e..-au asuprit Ungurii, de a1n cutreeraf Ba·sarabia, nu ne..-au ţinut pe 
brafe Ruşii. Ducă-=se ei cu D-=zeu - şi trăiască sub cerul libertăţii 
până s'o îndura Prea Sfântul şi de Arde~lul nostru" ... 

· După n1ultă chibzuială şi nelinişte an1 început a ne deprinde 
tot n1ai rnult cu gândul plecării. Ne era greu să-=l lăsăn1 şi pe bătrân 
- dar la nădejdea că von1 avea şi noi pă111ânt al nostru, sin1ţian1 • 
o mare bucurie şi un înden1n care nu ne.:a ,nai dai răgaz. An1 des.,,. 
părfit dar în trei gospodăria bătrânească dela Sărata şi an1 început 
pregătiri de ducă. _ 

Se'nţelege că întâiu an1 plecat noi fraţii să cercetăm can1 ce , 
fel or fi locurile şi carn pe unde ne-=a1n putea aciuia. 

Conu Mihalache Kogălniceanu - fie.,,.i pon1enirea bună ne 
spusese : ,, Măi, tinerilor, ascultafi:n1ă. Cât îi Dobrogea de n1are, 
cutreeraţi-=o şi unde v' o plăcea, aşezafi:vă. Aşa vren1uri n 'o să apuce 
nean1 de neamul vostru. Cun1păraţi păn1ânt cât de n1ult şi o să n1ă 
blagoslovi fi". 

Şi ... an, plecat. Până pe la Hârşova n1ai fusese1n noi - că-=-l 
pusese odată pe taica acolo un fure la butuc şi ne.,,.am dus de l-=arn 
scos ·- dar ,nai încolo nu. 

Arn u1nblat zile dearândul - cutreerând judeţul Constanţa de 
azi. Cât vedea111 cu ochiul, văi, dealuri, câ1npii - ne gândiarn eu 
neîncredere că ar putea fi la alegerea noastră. 

Printre lumea de aici era zarvă ca după război şi ca atunci 
când pe un loc se schin1bă stăpânirea. 

lntâlnian1 caravane de 1'ătari, cari întristaţi părăsiau satele cu ca.,,. 
labalâc trântit în câte o căruţă, cu câteva vitişoare 111ai n1oarte de 
slabe ; colonişti, cari ca şi noi cufreerau ţinutul în căutarea unui 
loc de aşezare, apoi soldaţi, ţărani rornâni voioşi că au scăpat de 
jugul turcesc . dar săJăciti de război. Nu le venia să creadă că pot 
acum răsufla în voie aerul libertăţii şi erau bucuroşi ; c~nd ne vedeau 
pe noi îndoiala lor se clătina. 

Pretutindeni cercetarn ca,n ce fel de trai ne.:ar e_utea aştepta 
- unii ne încurajau, alţii ne înspăin1ântau. Mai ales Bulgarii ce-=i 
întâlnian1 ne dădeau inforn1aţii greşite şi ne priveau n1ai cu duş= 
mănie decât Tătarii . 

Mi-=aduc aminte că an1 întâlnit o caravană._:de Bulgari cari ple..
cau cu căruţe încărcate şi vite. Ei ne.,,.au spus că pleacă în Bulgaria 
din cauza sărăciei păn1ântului dobrogean, a vânturilor şi a secetei. 
Mai târziu an1 aflat că jefuisel'.ă pe nişte Tătari chiaburi pe cari răz=
boiul îi prinsese duşi şi cărau prada la nean1urile lor din Bulgaria. 

După prirnul drum n 'am inţeles n1are lucru, nu ştian1 unde să 
ne alege1n locul. Erau ce..-i drept câ1npii frun1oase, dar pentru noi 
şesul nu însen1na grâu, ci păşune. Parcă ne cuprinse o întristare şi o 
mare grijă. Era trecerea ca1n n1are ;_ dela Basarabia înverzită la 
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Dobrogea uscăcioasă, cu safe arse, cu câmpul plin de ci0rlani, cu 
T'âfarl amărâfi . . . trăind în sate urâte, fără nici o verdeată. 

Indemnul nostru nu prea avea pe ce prinde rădăcini. 
Netam dus la Conu-:i.Ylihalache şi i ... -am spus: 
- ,,E pustie şi sărăcăcioasă tara unde ne mâni, Cucoane!'' 
- ,,Lasă c' o veti înflori voi, Mocanii ! Şi iar ·ne,:.-a luat la gură 

cu mutatul şi iar ne.=-a vrăjit cu graiul lui convingător, că · ne 
vorbia cu ochii Jn lacrimi şi ne spunea : ,,Ferice âe voi şi copii 
voştri că veti prinde zile mari din viata ne,:ţmu1ui nosfru. Păcat că..<-s 
bătrân ... şi"'s şi cam amărât''. 

De ce e fi fcst a.rnăr:ât nu ştiu, dar de convingător nu mai 
era altul ca el. 

Aţi văzut că în casa noastră portretul Conului Mihalacbe era la 
locul de frunte. că nu l.:am putut uita ce suflet m<1re eta. Eu cu 
mâna meii am scris în josul portretului : ,, într adevăr ne=-ai fost fată«. 

Ît:1 sfârşit la al treilea drum am poposit în Cernavoda. Acolo 
am întâlnit multi Mocani de prin Săcele, veniti ca şi noi în cercetare. 
Ne,,.am eomunicat unii alfora impresiile şi cu cât ne sfătuiam mai mult 
cu atâJ nu şfiam ce s' alegem, mai ales că fiecare păstra taina vre"' 
unui loc. bun de cate auzise sau pe care ... } văzuse. Către seară 
- mâncam Ja un han. La o n1asă vecină cu noi stătea un grup de 
viitori colonişti şi discutau cu aprindere. Între ei erau doi cari păreau 
a fi cuno~cători ai locurilor __,. bănuiesc că erau ingineri hofarn ici din 
.,tară" trimişi poate să mai âesluşască -grupurile de nedumeriti, 

Ei îndemnau pe cllhoscutii lor can1 pe unde ar fi rnai bine 
să,..şi aleagă loc. Noi trăgeam cu urechia şi ne făceam semne. iar 
după ce ne,,.am fixat bine despre ce· locuri vorbesc e~ n~am sculat 
dela masă, am ieşit afară, an1 încălecat pe arn1ăsarii noştri b.asa-" 
raheni şi p'aci fi:e drun1ul. Ne:an1 îndreptat spre lo0ul arătat, 
am ieşit a doua zi în valea Taşpunar;uluii unde am dat de 1.u1 sat 
tărăiesc urât tare, am început a cerceta - Tătarii nu ne înţelegeau 
vorba - dar am găsit . şi o târllşoară românească. De acolo am aflat 
că o duc greu cu apa. Am trecut înahife pe valea saiului Cfaiorcişn1e. 

Pµstiu şi oonuşă; dar câmpii frumoase, întinse. 
- Să ne oprim aici, măi Nifă, zice nenea Voicu, că.,,i şes 

bun şi iacă şi .... o ţâr de defuşcar;i cât să,,-mi privesc herghelia şi s'auzim 
fluerul ciobănesc ca de după deal. 

- Să ne oprim, frate, şi D-"'zeu cu noi I îi răspunsei eu în.:
gândurat. 

- Ce stai p,e gâAduri, n1ă ? 
- Mă întreb clacă ceasul acesta e cel bun sau cel rău din 

viata noastră l 
- Bun, măiJ rămânem aici. 
Am plecat la Conul Mihai. 
- Ati ales, desc~liGătorilor? 

Ales, Coane l',lihalache. 
- B1:avo, bă·ieti, să trăiti ! Şi ne;,a sărutat. 
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De acum plecafi şi vă porniti f1,1rmele şi D_e-zeu să fie cu voi. 
,, Câl despre 1nine1 eu vi:s fală". 

Şi fată ne.=-â fost. El ne:a învăfaf ce şi cum să facen1 să ne 
înfări1n stăpânirea pe locul ales şi ne,,,.a dat multe sfaturi. 

N e:an1 întors cu sufletul plin în Basarabia. Âm lăsat pe bă: 
frân să n1ai facă arendă Kogălniceanului, ne.=-am rânduit . familiile 
din Săcele pe o lipsă a noastră n1ai îndelungă, ş'apoi ne.=-am rupt 
turn1ele din ale bătrânului şi am plecat. 

Lung şi greu drum am mai făcut ! Pornisen1 cu zece mii de 
oi, herghelie de cai, cireadă cu tărhat în care 111ari mocăneşti cu c10: 

bani straşni~i. 
Toţi călcan1 îngrijafi - parcă şi vitele erau îngrijorate ... ,, Unde 

d t. ? " ne uce 1 • • •• 
• 

Când a1n ajuns la Reni, gafa să trecem Dunărea, hait că 
nu se-poate, că ' aşa şi pe dincolo, c-ă n'avem nu ştiu ce formalităfi 
împlinite. Ciuda noastră era mare. Să stai în drum cu afâiea vietăti ... 
Şi erau vremuri nesigure pe at~inci. lşi rupeau ai dracului ciobani 
cârdurile unii dela alţii, de nu ştiai dincotro să te aperi, că erau 
mulţi oieri ca şi 11oi grămădiţi la Reni. Intr' o noapte au fost afa: 
cafi ciobanii noştri şi li se rupsese dintr'un cârd un număr de 
oi. Â doua sau a treia zi au găsit în nişte tunne o parfe din ele. 

Peste vreo două trei zile - cum stan1 "'în aşteptarea unui răs: 
puns - a1n făcut noaptea o inspecţie să veden1 de nu dorm ciobanii. 
Dar de unde ! Ei şedeau într'o vale . la un foc n1are şi învârfiau 
nişte frigări. 

Ce:i cu voi, măi Trică ? 4. 

- Ce să fie ! E bine ; mâncăm nişte rinichi. Pasă-=-mi-=-fe, 
haiducii noştri pedepsiseră pe cei ce 'Je furaseră lor oile, rupân..
du..-Je din cârd vre:o sută de oi, de le mâncau numai rinichii ... 
Noi eram necăjiţi. BănJiam că oprirea aici e vreo combinajie ca să 
ne întârzie şi să ne prindă alţii locurile. Nu era 111uli telegraf pe 
vren1ea aceia, dar noi tot am isbutit a da Kogălniceanului o tele: 
gramă, după răspunsul căruia ni s'a dat drum deschis. Âceastă tele.=
gran1ă suna cam aşa pe cât mi..-aduc aminte : ,, Suntem aici la Reni 
cu zece n1ii oi,. herghelia şi cireada, dar ne e oprită trecerea. 
N' avem hrană pentru vite; vă rugăm descurcaţi..-ne". Semnată : F rafii 
J\1ofoi. 

Ş1iu că felegran1a se păstrează în arhiva Statului; că odat~, mai 
târziu, având nevoie să dovedim averea cl1 care a1n venit, am găsif,,,.o 
şi ne:am folosit de Cuprinsul ei. 

ln fine, după n1ultă abatere, an1 ajuns la locul cu norocul ! 
Ce vremuri de grijă şi de nesiguranfă. Noroc c' aveam ciobani 

buni şi câini amarnici ! 
Âm prins dar a ne face adăpoaste pentru noi şi vite - cu 

mare greutate că n 'aveam ce ne trebuia şi nici sate în jurul nostru 
dela care să luăn1 vree desluşire ori vreun ajutor. 

• 
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N' am să uit cât oiu trăi mândria ce n1i-=-a umplut sufletul când 
an1 îll!Pânzit locul cu turmele şi vitele, noa.sire. 

De acum, gândiam .noi, aurul pe. care-=l căram Kogălniceanului 
- ca arendă - ne \7-a rămâne nouă să trjntim aici nişte gospodării 
ardeleneşti, care să rămână pilâă celor ce vor urma nouă. Avean1 o 
poftă de muncă şi o nerăbdare de a ne vedea aşezati, de nu se 
poate rnchi_pui. 

La o jun1ătate de km de târlele noastre era Chiorcişme, un rest 
de sat tătăresc, sat care mai dăinueş,te şi astăzi, ră,nas pur tătăresc. 
Trist şi urât sat. Trăisem noi bine în Basarabia, în satele frumoase 
româneşti ... aşa de româ·neşti p~ vre1nea aceia . • . dar ac1 ni se' n.:
fundase. \ T eniti dela săcelencile noasfre frumoase, .dela ba,saraben..
cile svelte şi . . . când an1 dat cu ochii de tătăroaicele cu fata lată, 
ochii piezişi, buzate, speriate şi urât îmbrăcate, am avut in1presia 
că ne ped~pseşte D.:zeu de niscaiva inimi frânte ce lăsas:em 'în 
urma noasti:ă. Auzisen1 noi dinainte că ele se ascund să nu fie 
văzute de oărbafi şi taina aceasta ne gâdila sufletul. De, ne gân-=
âiam, or fi frumoase şi Tătarii le tem, că uite nici noi nu ·era1n 
c.:hiar de lepădat. Ehei . . . doar şi prin sus ş.i prin jos de Leo'v'.a şi 
Cahul aveam cântec : -

- .Un 'te duci tu Nitişor ?" 
- Pe din deal de Prutişor 
Să.:imi văd mândra bălăioară 
Prinsă'n salbă gălbie-ară. 
- Nu te duce, Nitişor, 
Prufµ.:-i lat ş'amăgitor; 
Vin la casa de din vale 
Un'te,..aşteapt·ă nu1ndra'n cale. 
„ Omu" '"'i dus în spre R,usia 
Strânge.-1..-ar: pe loc pustia 
Să ·rămân cu'n voinicel
Frumos, mândru, sveltişor 
Cum eşti tu, n1ăi Nitişor ! 

Gând ne.::·ani convins cât sunt de urâte Tătăroaicele noastre ... 
am zis : 

- Âici ni s'a'nfundat, măi nene Voicule .. . şi ... . Săcelele.::s 
departe .. . 

n ·ar_eram prea îngrijorati de alte nevoi, încât dela o vren1e ne:a1n 
bucur al că le tln Tătarii. ascunse să nu le mai vedem ! .. • 

Mai marele satuh.ri lor se numia „Ciobargiu". Dela el am aflat 
că Chiorcişme îşi poartă acest nume dela o il~undajie, o revărsare de 
apă în fine care, spunea el, a· fost stăvilită cu a~ari (saci mari) de 
lână. Deci numele ar însemna „cişmeau·a înfundată" . Povestea lui 
ne:a dat să gândin1 că şi altădată au trăit p'alci oieri şi i1e=-a 
părut bine de loc prielnic. A.cesta ne:a primit cu resemnare şi mulfi 
ani cât am tră'it noi, am dus casă bună cu întregul sat. De altfel ei 
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spuneau totdeauna că sunt mai multumifi cu admînistrafia româ1.1easc..1 
de-cât au fost ctl cea turcească. Recunoşteau că Românii nu..,.i soco.:
teşc drept duşmani - d;mpotrivă, îi tratează egal ca pe coloniştii 
aşeza!i prin prejurul lor. Invăfaseră foarte bine româneşte unii din 
ei1 cei tineri - şi erau tare mulfumiti de stăpâ11irea cea nouă. 

~e felul lor erau oameni habotnîci, îndărătnici, dar erau supuşi 
şi cinstiti. Satul lor era straş11ic de urât - ca şi ei„ N'am putut face 
mai i1imic bun acestui sat nici în cei 35 de ani cât am muncit ală" 
turi. Mi.-aduc aminte câtă rezistentă au pus când j; au executat să„şî 
sco-ată movila - dealul aş putea zice -" de gunoi din mijlocul sa" 
tului. Au zis că pe acea n1ovilă îşi plâng mor!ii. lntr'o J?ri'măvară 
le:-an1 dus în sat o oărută de · var cu intenţia de a:i pune să.:şi vă"" 
tuiască casele, care fiind numai lutuite, dădea li satului o înfăfişare 
de jale. 

M'a1n adresat „dorbagioaicii <' ca să facă îndemn să înceapă ea 
prin a:şi vărui casa . 1:Ji:a răspuns disperată: »Nu se po.ate, nu 
se poate, vrei spus lu111e, la ciorbagioaica este amant?". 

Şi n'a fost _posibil s'o conving. 
Într'un rând satul a.cesta a fost atacat de banda de hoţi a lui 

Bălan, care voia să jefuiască pe un Tătar bogat numit Sefer.. Când 
am auzit în miez de noapte pocnituri de pttşcă, ne.:am trezit oa.-. 
menii şi crezând că suntem f1 oi atacati, ne.:am luat, cari aveam, 
puşti, cari nu, bâte şi ne=-am îndreptat .spre p_artea de unde veniau 
pocnituri.Je. Am tras şi noi şi deodată auzim: ,,Daţi măi foc la foc, 
că:i puşca lui Moto.i'''. 

Am aflat mai pe urmă la proces că Bălan. fusese herghelegiu 
pe la noi şi d'aia mi:a cunoscut arma. 

No.i atn reuşit să:i gonim; eu însă m'am ales din această 
vitejie, ... cu un glont in cotul mânei drepte, care de atunci mi.=-a ră"" 
mas !eapănă ; iar guvenaul, ca să încurajeze probabil apărarea _reci.-.. 
procă, 01i-=-a dat pe restul '\Tietii 'fnele o „ recompensă nafională". 

Dar abia ne făcusem oleacă de or-ânduire - şi mereu ne tre=
ziam cu alti colonişti peste noi. Avean1 aduşi din Basarabia nişte 
ciobani ork,mani, deştepti şi voinici, haiducoşi cum. s' ar zice şi.:i 
dreş;asem cum să facă să îndepărteze pe cei cari se vor apropia de 
locurile noastre. 

De acum 'începeam a ne apăra cu îndârjire valea şi tot felul 
de mijloace întrebuinţam să ne scăpăn1 de nepoftilî. 

Pe unii îi alungam cu forta, nu..-i lăsam să--şi descarce ba..
gajele, îi ameninlam, le făceau oamenii noştri necazuri de plecau 
unde vedeau cu ochii. De aceia în jurul şi apropierea noastră s'c1u 
plttut forma mai târ.zht sate. 

Mi-=-aduc an1inte când poposise Petcu Sasu cu turmele pe Valea 
Taşpunarului. Şi""a descărcat carele; gata să se aşeze aco lo. 

Deşi era mai departe de noi, totuş nu ne convenia a-şezarea 
altuia tot ctt turme multe, fiindcă de pe valea aceia noi cosiam fânul 
-şi:l aduceam cu carele la târlele noastre. 
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1..-am spus noi că=i greu de apă acolo, lucru eare era a.de: 
vărat şi motiv pentru care nici noi nu ne opriserăm acolo. Dânsul 
nu ne=a crezut, bănuind că vrem să=l veden~ plecat de prin părfile 
noastre. A pus dar de a săpat un pul sau două şi atât de adânc au 
săJ?,af încât nu se mai vedeau săpătorii şi ~e agă tot l'l'au dat. 

Rămăsese a, pomină puful lui Pefcu Sasu, care descurajat 
şi..:-a încărcat cala~alâcul şi luând negăsirea apei ca un sen1n r,ău, a 
plecat cu tum1ele spre Caramuraf, unde 'S'a stabilit deHnitiy. 

Pe sen1ne acolo-1 fusese locul cu non;,cul ! ... Tot în acel fin~p 
au mai venif şi altii de ai noştri : Ion Tomoşoi la Erchesek ; Neculai 
şi Alexe Rosculet la Terzichioi, Nistor.ii la Râmnic şi Casin1cea etc. 

Dar aici norocu) nosfrl! fai;:e un popas, căci oile noastre, deprinse 
cu iarba şi apa Basarabiei, când au dat de iarba dobrogeană ş' au 
îf.ltristat, apoi n 'au n1ai mâ'ncat, s' au îm bolnă.vit, şi .cu sutele au 
murit de câ.tceag. De iernat le iernam nu se putea mai greu. 

Disf)era,rea. noastră era de nedescris. 
- Cine ne:a adus aci ? Ce minte proâstă să ne luăm după 

poveşti boereşfi ! Ce ne facem . . . Ce ne. facen1 ? !. Asta era acum 
fâflguirea noastră cu care ne..-am dus la Con ul Mih,alache. 

- Cucoane, ne..-am nenorG)cif ! Ne mor oile cu sutele ... plecăm 
îndărăt cu ce mai aven1, că rămânem şi fără astea!. 

- Nu fiii copii, măi frafilor; punefi mâna pe plug. Sunfefi 
volnici, sănătoşi, finer1, harnici ; araţi, semănati şi c,ulegefi ! Nu vă 
des.curaiati aşa repede, că viata=-i făcură din încercări. Acela e om 
care înfruntă nevoile I Nu părăsiţi locurile, că vi le vor lua a1fli şi 
veti regrefa. 

- Dar Aoi n'am făcut plugărie, Cucoane, nu ne pricepem. 
- O să vă pricepeţi, că nevo:ia:i dascăl bun; o să va mai 

ajute şi sfatul şi când îti da voi de rodul pământului, n 'o să vă 
mai lăsaţi de el ! 

Am plecat dela dânsul n1ai înc1:1rajath Dacă am văzut şi am 
văzut că vremea frece şi alfă scăpare nu"i, ne:am luat în anul ur.: 
măfor de plugărie. 

C~t1d am răsfurnaf prima brazdă, a fost de cenuş~ (arsese satul 
şi împi:eju-rimile în timpul războiului) şi am offaf adânc; dar de acum 
trebuia să ne luăn1 de treabă, că în Basarabia nu ne mai puteam în.: 
toarce. Se mai deprinseseră şi oiţele noastre cun1 ne deprinsesem şi 
noi şi, mai necăjiţi, mai veseli, ne.,,.am socotit pe veci statorniciti aici. 

Acum ne făcusem gospodării mai bune, coseam fânul de pe 
cât păn1ânt voiam şi cu nădejdea în D . .:-ze,u .am dus=-o înainte . 

La vreo şase ani dela venirea noastră au început a se aduce 
colonişH, tărani ialon1iteni şi brăileni, mai ales brăileni şi i..:-an1 încurajat 
de s' au aşezaf în jurul nostru. Întelegeam nol avantajul âe a avea 
sate împrejur şl stăruisem mult pe la prefect să ne îndrunîeze colo..
nişfi şi în spre noi. La 2 l<m de noi s' a fermat satul Chiorcişme 
după numele. satului tătăresc de care am pomenit. Românii însă n'au 
voit să se. aşeze fângă „lighioi'1 cum le ziceau ei Tătari!Qr, ci .şvau 
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for,rnaf satul la un krn departe de ei. Se făcuse dar Chiorcişrnea ro: 
mânească ; iar vechii aşezări tătăreşti îi ziceau scurt „Salul fălăre6c" 
sau ,1 La Tălari" ; de fapt ei făceau parfe tor din Chiorcişme. 

Coloniştii ăştia tare erau amărâti şi săraci ; însă r1ădejdea că 
de acum bucata de păm.ânf muncită v~ fi a lor, le da tăria să 
suporfe greutătile unei desrădăcinări. · 

Când ne:am strâns mai. tnulti necăjiti la un loc, viata parcă ne 
păru mai bunişoară. 

Erau înfre ei multi oameni cum:se ... cade cu cari ne-=am înfeles 
dela început, dar erau şi răutăti şi cârcotaşi unii din ei. Noi eram 
oarecum a.Şezati, era1n şi oameni cu stare, mai prieeputi, cunoscuti 
de atttorităti, am reuşit îndală să ne impunem, iar ei s'au lăsat go..-
vătuiti şi ajutati de noi. · 

Ca orice colonişti, unii s'au aşezat în bordee, alţii au adus din 
bălti nuiele, !~au împl~fit şi au făcut peret·i de case lipite cu ~ă..
mânt. Au trăit la început ani grei şi au avut mare noroc cu noi. La 
miazăno;;ipfe âe noi s 'a format satul Sa ragea. 

După câţiva ani au mai prins la oleacă de stare şi au început 
a ... şi face: case mai ca lumea. Atunci am intervenit eu cu un plan de 
aliniere şî am lupti.lf mult Ctl îndărătnicia lor. Mai scăpasem noi de 
aşa zisele ,,soiuri rele", de cârcotaşi, că le făcusem de ducă din 
primul an al venirii lor. Dotinta şi interesul nostru era să avem lângă 
noj safe frun1oase cu oameni chivernisiti. Le:am vândut şi lor oi, 
le=-am îmbunătăţit rasa cailor şi le:am fost la îndemână la nevoie. 
Ni i:am făcut fini şi cumetri, botez~nd şi cununând, ca să ni=i 
apropiem. La urmă, ca să mă pot _impune, m'am dus la prefectul 
de atunci şi i:am cerut să mă facă primar, ca să pol face treabă 
bună cu forţa, acolo l:111de nu isbutesc .cu binele. 

Am fost primar vreo 32 de ani şi mă mândresc cu asta, căci 
am putut face multe lucruri bune. Buna n1ea grijă a fost să nu se 
oploşască îi1 satul Chiorcişmea, d·in care făceau acurri parte şi conacele 
noastre, oameni betivi, leneşi, intriganti, secături cum s 1 ar zice, cari 
ar fi putut fi exemplu rău şi sâmbure de zavistie printre ceilalţi. 
Pe care...\ dovediam hot, ticălosk îl porniam cu f orta din sat şi 
scăpam de el. .. 

Con1una Taşpunar peste care eram acum _primar, cuprindea 
patru cătune: Taşpqnar, Chiorcişmea, Sa ragea şi B.ăltăgeşfi. 

Din Taşpunar unde era şi reşedinta comunei n'am putut face 
mai nimic. Era şi departe dţ noi, avea o aşez~re proastă. Românii 
s'au alăturat cu Tătarii g-ăsiti acolo. (Taşbu11ar pe lin1ba lor înseamnă 
Putu\ de piatră - pe semne unde ~ra aşa de greu de dat peste apă 
însatl). 

Parcă şi Româ.nif împrunn1taseră nepăsarea tătărească. Destul 
că am stăruit mult şi am putut muta 111ai fârziu reşedinta cqmunei 
în Chiorcişmea. 

Bă!Jăgeşfi, sat rom,ânesc, aş_f:'.zat sub poalele dealurilor cu acdaş 
nume, fiind aşezaf pe un loc pieiro5 şi accidentat; departe de 

www.ziuaconstanta .ro 

• 



• 
- 298 -

şosele, n 'a lu~t desvoltarea dorită d~ mine. Din Chiorciş111ea şi Sa" 
ragea at'h isbutit însă, cu munca noasfră şi a con·sătenilor, să facem 
două sate cu care se poate făli ju.d. EJonstanta. Ele au fost mândria 
tnea de primar şi în special 'Satul nos,tru Chiorcîşmi. 

După o serie de ani buni în s:atele acestea, mai t.t:>afe casele 
erau acope.rite cu tablă, eu fer.estre mari, cu grajdud cum-"se,..cade 
şi pătule bLlne, ha Ghiar cu pomi şi legu111e. A.111 luptat şi atn în" 
lrebuinti!t fel de fel de mijloace; m'au sprijinit mult şi autorităţile care, 
îr1telegând intentii le niele, m 'au ajutat totdeauna. 

Ţi=era mai mare dragul să ve~i ta nunti flăcai călări pe cai 
frumoşi, sau căruf.e dobrogeme înfforite, ~rase de căiufi dok1fani şi 
bine î_n_grijiti, d4câncl nuntaşi multumiti de soarta lor. 

N e-"am făcut şcoală şi· biserică, cred că priNtre. prira;iele sate, şi 
mai mult cu propriile noastre mijloace 'decâl cu ajutorul statulu1. Ca=
sele frumos aliniate, cu plantatii împrejur, cu ecareturi aşezate cu 
rosti cu drumuri largi şi drepte, cu oameni , harnici -şi economi 
(mul~ aveau depozitafi bani la bănci), iubit9ari de învăfatură .,- toate 
.astea f.1c ca satul t1ostn1 să fie un sat de frunte, care a devenit el 
singur coinună. 

Cred că -satul Chiorcişmea a foşt printre primele sate căruia, ne 
mai ajungându.,.i sala d~ clasă, a în~hiriat un local vecin, pentru o nouă 
sală de şcoală. 

După ce au prins la şfare bună, ce întrecere pe „cojanii" naş: 
tri, Doamne, Doamrie ! 

Din zo6 până în noapte munciau şi n~ miram noi de unde 
sco.t boerii dela oraş vorba că tăranul e leneş şi befiv, când ai 
noştri erau în stare să doarmă pe câmp numai să poată începe mai 
de noapte munca. · 

1n sat pot afirma că n'avem niGi un betîv decăzut. Ani dea: 
rândul n'a fost decât o cârciumă făcută de mine~ mai ales pentru ca 
oamenii să, şi proGure articole de băcănie de prima necesitate. CJi„ 
enţii la băutuiă îi fonnau> de primăvara până toamna, muncitorii 
aduşi de noi la munca cân1pului. Aceis erau streir:i1 de locur~le noastre: 
artleleni, bualilieni, brăi.leni, chiar _$i .S â_rbi, că din sate!~ noastre 
ra,r găslai la vren1ea aceia om la muncă cu ziua. Fiecare lutra 
pentru el. 

Dun1inica se strângeau: la horă şi se mai cinstiau oamenii - dar 
peste săptămână rar v.edeai vre.ţ1n _întârziat pe Jâr1gă tejgheaua câr" 
ci.q marul ui. • 

Aveam în Saragea şj Chiorcişmea multi săteui cari:şi măriseră 
proprietatea dela $0 ha în sus, cumpărând „tapiuri" dela Tătari. Bă" 
ietilor buni la învăJărură le făGeam rost de dus la şcoli mai departe 
- şi chiar cu „burse, dobrogene" pe la Bucureşti; serbările na.
tionale în satul nostru erau prilej de bucurie. 

Elevii şi întregul sat petreceau voioşi în zilele .de isb.ândă ale 
neamului r,o,,mânesc. 
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Le făcusi;1n u1! fel de educaţie, u;1de initia.ti va pri v~tă ocupa 
un loc. dţ frunte. Cand avean1 de. făcut ceva de interes general, ale.=
gearn Q zi în care ştian1 că:s oa1neni! p'acas.ă, trăgea,n clopotul 
la biserică - lu1nea ştia seinnalul. Ne strângean1 aşa la sfat şi 
punea1n la cale treburi bune şi folositoare tuturor. Toa1nna scâr-=
fâiau carele cll le1nne la poarta şcoalei, la biserică şi la pri1nărie. 

Şcolăreii . noştri n'au prea ştiut c~i frigul, nici ce'nsean1nă 
lipsa de cărti. lnvătătorul - care este şi finul 1neu - de inuit n1i.:a 
făcut cor la biserică .şi. şezători hl sat şi le c~tia şi explica oa,ne"'" 
nilor veştile de prin gazete şi articolele din revista "Albina". 

Oriue in1bunătătil'e de ordin general se făcea cu contdbutia sa,,. 
!ului, de aceia satul ajunsese o pildă de bună rânduială. 

Mi.:cste drag, parcă face parte din propria 1nea gospodărie. 
Noi însă n'a1n făcut ca boerii lui Moş Ion Roată, ci a1n pus un1ărnl 
şî la bine şi la: rău şi la greu şi la uşor. 

Gospodăria noastră, a „Fra~lor Moţoi", cun1 ne ziceau stre: 
inii, a „Mocanilor" c.un1 ne ziceau tăranii noştri, poate fi 1nodel de 
rânduială şi bună tntre,tinere şi a şi fost, că s'au luat şi altli după noi. 

A1n îndurat nn1Hi ani de secetă, dar a1n avut şi ani de bel:
şug. Ocupa.tia noastră de căpetenie a devenit agricultqra ; cultivă111 
'8111ândoi fratii peste 2000 de ha ; pentru păşune 1nai închirien1 din 
băltile Dunărei. sau pornind cârdurile pe unde află111 că e iarbă 
n1âi bună, acuff1 plătînd arendă, negreşit. • 

Nu 1nai ave1n aşa de inuite oi. Prin 1915, când scriu aceste 
râr:1duri, 1nai ave1n ainândoi vreo 5000. Folosul ce-={ ave1n dela ele 
este redus - acu1n ~ şi le tine1n greu, că nu 111ai ave1n ciobani buni. 

S 'a stricat să,nânta ciobăneaseă, noroc. că ne n1ai trăiesc vreo 
4-5 din cei cu cari a111 venit din Basarabia - şi cari duc greul 
cu povetele şi autoritatea lor pe lângă cei tineri. 

Acu1n ne.::-a1n îndulcii la agricultură şi ne sfăh1ise1n de n1ai inuite 
ori să le vinde1n, 0ă n1ai nu întelegein ni111ic de pe unna lor - Însă ... 
nu ne,,.an1 îndurat! ... Fără sune!ul fălăngii şi al fluerului ciobănesc 
vîaţa ne.::-ar părea pustie ... .şi le. tine1n din dragostea de ele 1noştenHă 
din străinoşi. Nu 111ai este vre1nea dela 1880 când cutreera1n cu 
ele Dobrogea de ajungean1 până la Tekirghiol şi Mangalia. Le da1n 
ciobanilor hrană pe 2-3 săptăn1âni şi se a1năgeau după iarbă bună 
prin depărtări. I-Ierghelia de cai basarabeni a fratel.ui Voicu a alî,ne,ntat 
inuită vr.a1ne annafa din judetul nostru . 

Când n1ă duc cu 1nintea îndărăt cu treizeci de ani la câ,npia 
pusfie ce a111 găsit şi când văd azi înf~orind satul şi conacele noastre 
cu vii şi planlatii pe întinderi de hectare, ,nă gândesc câtă 111uncă 
şi sbatere a cerut viata în acest şir de ani şi cât de pr-ofetice au fost 
cuvintel.e Kogălniceanului : ,, Veti înflori locurile, voi Mocanii". Şi 
adevărat a fost. Unde s'au aşezat Săce!enii noştri au făcut conace 
fru111oase, au ajt_dat satele lor cu ban şi p,ovată şi s'a cunoscut ceva 
depe urn1a noasfră. 
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Pot spune cu mândrie că npi, Mocanii, am da! Dobrogei 
strălucirea. Am meritat încrederea ce ni s' a arătat când ni se SRunea: 
„ Cât e Dobrogea de mare e a voastră - i;llegefi" ... Noi am format 
e!ementul domin:ant, căci noi am a.dus în Dobrogea vigoare, pricepere 
.ş1 avere. 

La maj toate casele mo.căneşti au răsărit câte 8.-l o.- 16 copii. 
Iacă, chiar la noi, eu şi nenea Voicu v'am crescut pe voi 16 
copii, toti voinici şi sănătoşi şi v' am dat pela învăt~turi . E:u am 
fost primul dintre Mocanii săc;eleni,. azi dobrogeni, care am rupt 
trâdifia tinerii fetelor la gospodărie şi v'am .-dus !a Şcoala centrală d~n 
Bucureşti. Şi asta era o înnrăsneală pe vremea aceia. 

Aşa socotesc eu că acum, când îm1 controlez activitaJea şi.:1ni 
văd părul alb şi putedle slăbite, zic că mi.:am făcui datoria fafă de 
ţară şi naţia românească. 

Scriu aceste însemnări la vârsta de 67 ani1 pentru flul n1eu cel 
:mic de l 2 ani, Horia, pe are bătrânete..i şi boala mă vestesc că n'.am 
.să mai am parte să:} cresc eu. Sunt gârbovit de grtji trecute, dar 
.simt că din suflet şi cu gândul aş mai trăi şl aş mai munci pe 
cât am muncit. 

,,Stejarul de pe munte, ce trăsnetu ... } isbeşte, 
Stă inc~ în picioare semeţ şi neclintit ; 
Dar inima:i e arsă şi, oricât rnai trăeşte, 
De ~ici o primăvară nu .poate fi 'nverzH". 

Aşa vă auziam când veniati dela învătătură şi=n1i recita~ poezii. 
Trăsnetul care m'a lovit pe mine e bătrânetea şi boala şi . . . nici o 
pritnăva.ră nv rrfă mai poate înverzi. 

Războiul în'Ceput anul trecut (1914) mă îngrozeşte şi::mi ream in: 
teŞte brazda de <Senuşă ce am răsturnat după '1879. 

Oare ce zile veti trăi vcfi ? -
In minte mi se: arată grămezile de dărămătuti din care ne,..am 

tidicat noi primele adăpoaste. Văd . . . ca prin ceată grupele de ,..fătari 
cu cari am căra! resturile altor gospodării distruşe d~ război şi am 
făcut începutul aşezării noastre ... 

Mă cv tremur, şi de gândul C,}~n1i vine mă scutur. P ·rea frumoase 
lucruri am făcut noi r,ientruca ... 

Dar ... precum războiul din l 878 ne,..a adus no.uă libertatea 
Dobro.gei ... cine ştie, u11 nou război . .. ce ne.:ar mai putea aduce? 

La, aşa mi se stn~coară în suflet o vagă, nedesluşită speranţă ... 
Oar~ nu cumva s'a început lanjul desro,birilor? 

Atunci Dobrpgea, mâine poate . . . Ardealul nostru • ~. poimâne 
Basarabia1 und~ mi,..am trecui ani din finerete ... 

Cine poate· rupe ceata dintre ·noi şi viitor? ... Trecem zile de 
cumpănă! Voi, copii, prevăd că veti apuca !impuri grele. N'am fost 
la război, dar am văzut jalea care este după un i:ăzboiu. Dar ... 
războiul poale aduce nu numai rele ci şi bune. Mă întorc şi zic, poate 
veti trăi şi zile de feri,cire. Hora luptelor de azi nu poate lăsa tara 
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noastră în· afară de ea. R,omânia are c;le împlinit idealuri nafionale, . ~ 
şi pe ciit ştiµ e.u, ea de cârtd s' a deşteptat ,,din somnul cel de 
moarte", vorba lui Mureşanu lui, n' a prea lăsat să=i treacă prilejurile 
pela nas. • 

Din cearta Rusului cu Turcu la 78 îşi luă acasă Dobrogea; 
oare din cearta celor de azi nu şi:.-o, n1ai lua ce mai are prin străini? 
Lunile trecute la Bucureşti, Conul N icu Filipescu, cu care am avut 
de pus la cale o treab,\ mi-=-a spus; ,, Ţin'te tare, c'am să te duc la 
Braşov fără paşuş (paşaporQ ". 

De:ar fi aşa ... pot muri şi astăzi f 
Ceia ce aş vrea să vă trec în vine ŞI in suflet, copii mei~ 

este să luati pildă dela noi şi orice ar fi să fle, să nu vă d~scurajati
Infiorat de începerea acestui război, m' am holătât să vă las aceste 
însemnări, ca să vedeţi câtă răbdare, putere de muncă şi curai am 
avut noi şi să vă flm pildă. 

Nici o jertfă FIU e prea mare când dintr'însa câştig~ ne.amu\ 
în tărie. 

Păstrafi..zvă sănătatea şi cugetul senin, celelalte viri singure". 

... ,,. 
Şi aşa a fost! Tatăl m.eu, Ion M-0foi, proprietarul moşiei 

Chiorcişmea şi Băltăgeşti, a închis ochii in 1916 în oraşul Con= 
stanta. Noi am trăit, cum a prevăzut el, grelele zile ale războiului .. 
Frumoasele conace ale „Fratilor Motoi" au fost complect distruse de 

. răutatea oamenilor. 
Satul Ch;'orcjşmea, astăzi ]'epeş Vod,~ şi care ar fi meritat 

să fie numit ,,Moţoeşfi" fiind ·opera Motoilor, a suferit şi el ia1ea 
războiµlui, dar se reface .• 2\.m trecut printr'ânsul : şcoala, biserica su~t 
în vechea şi buna lor aşezare - şi nu s'au 1:1itat toate Bun.ele traditii . 

Tatăl meu, născut în 1848, an de revolut ie., mort în 19 l 6, an de 
război, a pierit înainte de· intrarea noastră în luptă; a fost deci crutaf· 
de dtirerea de a...-şi vedea împlinită profefia cu „brazda de cenuşă" si 
,,mormanele de dădimături, resf al fost.dor gospod.ării ", dar şi lipsit de 
luminata bucurie a întregirii neamului, pentru care, în ceasuri de durere 
şi bucurie, de multe ori i..:-am văzut ochii scăldati în lacrimi. 

Nenea Voicu Moţoi însă a murit în 1921. Deci .dânsul a trecut 
prin stări sufleteşti, pe care le.za dus cu el în mormânt ! 

La 1916 şi=a pornit turmele (ac;um dobrogene) şi herghelia şi 
carele încărcate în spre Brăila şi d' acolo în spre Moldova. 

S 'a întors în 1918 cu ceia ce mai avea, la curtea 1 ui boerească 
din care mai rămăsese un morman de ruine şi, ca o ironie, o jumă.o
tafe de zid ce purta încă urmele unei zugrăveli în ulei. 

Şi ne=-iţ fost cea mai vie pildă t Deşi a\(ea 80 de ani, a avut 
tăria să=şi, facă ca la 18?9, din dărămâturi o mică căsută şi adă: 
poasfă pentru vite, a desfundat fântânele şi ... de n 'ar fi fost cei 
80 de ani, cred că era în stare să ridice I.a loc frun1osul Jui conac l 
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~.Măcar u11 pon1 de aş inai fi găsit să n1ă u1nbresc" zicea el 
pri:vfr1cl v.a.g. A plecat desigur în lu1nea cea fără ~fârşit cu adânca 
convingere că aşezările pă1nânfeşfi n 'au n1are pret, dar cu suf]eittl fericit 

- că a trăit să vadă desrobit .Ardealul pe care l=-a iubit mai presus 
de orice. 

Ideah,il lor, ca al oricărui bun ron1ân şi n1ai ales ca al oricărui 
ardelean, s'a unplinit ! Ziua libertătii a strălucit şi desigur ac(llo, în 
lu111ea cea fără durere şi întristar~ sufletele bătrânilor noştri plutesc 
liniştite $i fericite peste păn1ânful Ro1nâniei Mari - liberă şi întregită. 

Eufrosina :t'/Iironescu 

-
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LEGENDE ASUPRA INSULEI I„UI OVIDIU 
culese de Titus Cergău 

Povestea spune că, în vremuri depărtate, Ovidiu ar fi locuit 
într'un sat mare, unde el er~ căpetenia sătenilor, pe cari îi conducea 
cu vorbe şi sfaturi, cu toate că venise aici din locuri depărtate. 

Intr'o noapte, mâniintlu.,,se Atotputernicul D.,,zeu, din cauza răutăţii 
oamenilor, ar fi scufundat satul în care trăia . şi Ovidiu, acoperindu.:[ 
cu apă, ca şi când de când lumea ar· fi fost numai apă. 

Din1ineafa, când s'a uitat Ovidiu prin fereastra casei lui, n'a 
mai văzut · în jurul cur(ii nimic decât apă, iar ograda lui a ·ră 1nas ca 
o insulă. Văzând minunea aceasta, Ovidiu s' a înspăimântat atât de 
mul!, încât .a rămas pe loc stană de piatră, ca o statuie ; apoi a fost 
luat din insulă şi dus de alţi oameni la Constanta de mai târziu, unde 
se vede şi astăzi, după cum spun bătrânii noştri · din timpuri vechi. 

VARIANTĂ 

Auzită dela 
Anton Munteanu 

din Sibioara 

In vremea veche, când umbla D.:zeu pe pământ, pe unde este 
azi lacu1 Mamaia şi insula Ovidiu, era un sat mare, care se învecina 
la răsărit cu Marea. 

Oamenii d~n acel sat nu erau de loc credinci~şi î11 D-=zeu ş1 
nici nu avE:au iubirea de aproapele lor. Intr'una din zile poposesc în 
acest sat cu oameni răi doi călători pribegi, cari căutau gazdă la vre,:'un 
sătean ; dar în zadar le era umbletul, căci nimeni nu vroia să.::i pri: 
mească. 

Intr' un târziu, călătorii noştri - dintre cari cel n1ai în vârstă era 
D;zeu, - găsi ospătare şi găzduire la o văduv>ă săracă, ce.:şi avea 
casa pe un loc. 1nai ridicat, şi pare;mi.::se, nu ştiu bine, ar fi avut şi 

un fiu, care el o fi fost Ovidiu. Seara, unul din oaspeţi spuse văduvei 
să nu se uite dimineata pe fereastră, că va fi rău de ochii e.i ; dar 
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ea nu ascultă sfatul ş1 cum se făcu ziuă, uitându-"se pe gearn, îi Şi 

crăpă un ochiu. 
Femeia mai aşteptă puţin şi văzu cu spaima că în jurul curjii 

sale satul pierise sub apă şi doar o mică făşie de pământ lega insula 
de uscat1 ca să poată ieşi ea la mal cu ajutorul singt1rului ochiu ce:i 
mai ră1nase. Cât priveşte călătorii, ei dispăruseră în tin1pul nopţii în 
chip minunat. 

Auzită dela 
Moş Ion Marin, 

care o ştie dela un Turc din Taşaul.-Sibioara 

VARIANTĂ 

De mult de tot, la răsărit de Canaraua de azi, unde este astăzi 
lacul 1Yia1naia (Siutghiol), era un sat cu oameni foarte răi, ce nu ar 
fi primit pe nimeni sp~e găzduire la ei, oricât de sărman ar fi fost 
călătorul ursit să treacă prin sâtul lor. 

Intr' o zi de sărbătoare, când toji oamenii erau pe aeasă, un 01n 

străin a intrat în satul lor, cerândLi ... \e găzduire pentru o noapte. 
Văzând călătorul că într'un sat atât de mare nu se găseşte nici 

un om primitor, s' a îndreptat şi el n1ai spre marginea satului, urcân.:
du.:-se pe un tăpşan de loc, unde era o casă mică de piatră a 
unei femei sărmane, care s' a îndurat şi a primit pe călător. Dar fe.:
meia, fiind foarte săracă, se văita mereu ~ă nu are eu ce.:-şi ospăta 

1nusafirul neaşteptat. Atunci călătorul spuse văduvei să pună un tezec 
proaspăt de vacă în cupiorul sobei, în cenuşe. Care nu-=i fu mirarea 
femeii, când după puţin timp, răscolind în vatră, găsi o pâine mare 
şi gustoasă, cu care îşi sătură călătorul şi care pâine nu se ma'i ter: 
min;a deloc, căci, decâteori rupea din ea, pâinea creştea la loc. 

In sfârşit, a doua zi după plecarea oaspetelui minunat, satul cu 
oamenii aceia atât de răi se scufundă sub apă, ... prefăcându.:-se într'un 
lac mare şi adânc, rămânând numai un mic ostrov cu casa fe111eii 
celei bune. 

VARIANTĂ 

A uzită de! a 
Moş Seit Agi Ali 

din Taşaul 

Intr' o vreme de mult, când nu se ştie ce fel de. oameni locuiau 
prin Dobrogea, pe locul din preajma Canaralei, unde e acun1 lacul 
(Siutghiol) Mamaia, era un .sat cu nume ce nu :3e mai poate cunoaşte. 

I 
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Locuitorii acelui sat erau nişie oameni foarte răi, cari nu primiau 
niciodată pe 11imeni la ei îtl sat. 

Un om sărac la înfăţişare a cerut oqată g~zduire acestor oameni, 
dar' nici unul nu vru să.:l primească., afară de o babă săracă şi vă„ 
duvă, <::are locuia unde e azi insula lui Ovidiu, într'o colibă cu ziduri 
de 'Piatră. 

Omul cel sărac, noapte.a~ în loc să se odihnească, a început a 
ceH dintr'o carte şi pe masură ce cifra, safol dimprejur se scufunda. 

Dimin~afa călătorul minunai a dispărut, satul din jurul colibei 
s' a scufundat, iar baba cea bună a găsit în casă o strachină plină 
cu bani de aur, trăind multă vreme în insula lui Ovidiu, de unde şi 

azi se mai vede prin apă, când e lină, urme de temelii în fundul 
lacului. 

Ail,akle Dobrog~ K, 1929. 

c,oooogoooo• 
oo 000000000 

Auzită dela 
Moş Meemet 
din Cara.-Murat 

20 
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RĂSPUNS UNUI CRITIC 
(ln atenţia geologilor şi geografilor români) 

In anul 1925 an1 tipărit în Codrul Cosminului (Buletinul ln-=
stitutului de istorie şi limbă de la Universitatea din Cernăuţi), - ca 
răspuns gentil la o invitaţie ·gentilă de colaborare - un mic studiu 
de morfologie geografică intitulat,: ,, (_;'âleva cap lări qualernare şi 
iminente În Bucovina şi Pocu/ia". In această lucrare preliminară 
schitam în linii mari caracterele n1orfologice ale platformei colinelor 
dintre Rybnica Pocufiei, Prut şi Siret, cu specială privire la fenome.:-· 
nele de captare din această parte a celor două provincii. 

La lrei ani de la aparifia .acestei lucrări, colegul meu, petro..:
graful şi geologul I. Prelipcean, - autorul până în acel moment al 
unei singure broşurele de valoare submediocră, sen1nată J ohann Pre.: 
lipczan, - publică, din n1otive care e bine să rămâie ascunse în 
fundul conştiinfei sale prea senine, o critică bolovănoasă, injectată de 
expresii eruptive, împotriva studiului meu care, probabil, impietase în 
domeniul cercetărilor sale întârziate, în orice caz nepublicate. Critica 
aceasta s' a tipărit - prin surpriză - în Buletinul F acultăfii de ştiinţe 
din Cernăuţi, voi. II, Fasc. 1, 1928, adecă în acelaş Buletin, al cărui 
prim volum a apărut la lurnină sub îngrijirea ~a personală, iar după 
retragerea mea, sub îngrijirea unui con1itet · de trei profesori, dintre 
cari unul este însuşi d=l J. Prelipcean. 

Pentru ca opera sa să nu rămână în cercul îngust al· cititorilor 
acestui Buletin, autorul a crezut că poate urca treptele nemuririi ştiin.:
tifice, răspândindu.:-şi extrasele în I. germană şi prin librăriile şi anti.:
quariatele străinătăfii . Intr' adevăr, revista bibl iografică „ Der Geologe" 
No. 4p din Iunie 1929; înregistrează la No. 22396, pag. I 363, şi 
această ca pod' operă de ştiinţă şi de conştiinţă a colegului nostru. 

Faţă de aceste procedee, - care au încununat o întreagă can1..:
panie in1orală, dusă prin presa . . . politică ! de oameni corecfi, iubi: 
tori de adevăr şi cari, Doan1ne fereşte, nu urmăriau nici satisf a.:
cerea unor sentimente de invidie sau de răzbunare, nici asigurări de 
situaţii materiale unde m' ar fi crezut rival, - am tipărit în acelaş 
Buletin al F aculfăfii de ştiinţe, Voi. II, .Fasc. 2 ,' 1928, traducerea în 
I. gern1ană a studiului n1eu, insofindu.:-1 de o notă, pentru a pune în 
gardă pe cititorul neprevenit, de valoarea adevărului cuprins în cri.:
tica . . . prea stimatului coleg. Promitean1 acolo şi un răspuns în ro.:-
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mâneşte, pe c.are îl ofer în .cele următoare. Din el se poate vedea 
nivelul ştlîntifîc la care se poate tine recensentul şi proceaeele între= 
buintate de d:sa. 

MsJi întâi fle:ne permis a mentiona că recensia colegului nosku, 
(cuprinzând 26 pagini la un arfîcol de 18 pag. text1 fără accesorii),. 
păcătueşte printt'o lip$ă iniţială de logică, al cărei izvor nu poate fi 
aflat de cât sau în dorînta de a acumula ori câte acuzări, fără spirit 
c:riiic şi fără coordonare, sau în structura infimă sufletească a re= 
censenfului. 

Căci„ ori lucrarea criticată este un înprumuf nemătturisit şi, în 
acest cazţ trebuie s'o do,\(eâeşfi prinfr'o onestă dovedire, fără a te 
referi, într'un .arfîcol cu prefentie de ştiintă rea1ă, la nişte neroade ar„ 
ticole...-revolver dinfr'o gazetă politică în' căutarea de senzafional şi 
în acelaş timp să cercetezi şi mobilul care ar fi îndemnat pe autor la 
parăsirea activitătii sale oneste şi originale spre a recurge la asemenea 
procedee vrednice de un novice ca criticul nosfru ; ori lucrarea criti."" 
cată nu concordă cu izvorul mentionaf, diferă de el în o sumă de 
pul'lcte, cum arată însuşi rece.nsenful, şi atunci iarăşi, prinfr'o onestă 
şi Colflpefenfă critică trebuie să arăt.î care din cei doi autori crezi că 
că se apropie mai rnult de adevăr şi care din ei aduce mai multe 
adevăruri. 

D:lui I. P. în.să îi frebuesc câf mai multe capete de acuzare, 
ca ori şi cărui invidios, .. care te sîmpatizeazÎ din senin. Pe deo: 
parfe d...-sa îşi însuşeşte acuzărrle de plagiat ale partenerului d:sale de 
celej)ră reputatie, iar de alta, pe aceeaşi pagină găseşte că cele două 
lucrări diferă aşa de mult una de alfa, în câf în 18 pagini de text 
d-"sa descopere nu mai putîn de 15 cazuri, în care pana sa înteli: 
gentă are prileju! să se compromită, dovedindu:şi propria sa incon1..
pefentă în n1aterie de geomorfologîe, ba chiar şi o surprinzătoare 
incultură în propria.:î specialitate. 

In cele din urmă, ca 0 încununare a uneî asemenea j0ngler1i 
st ângaee, d,..sa conchide că numai rezultatele pozitive ale lucrării tnele 
c~indd cu acelea ale lui Pawlowski (cf. p. 242 şi 266), fără însă a 
arăta care sunt acele rezultate pozitive şi fără a face distiRc::;tie asupra 
metodei şi argumentelor cu care s' a ajuns la aceste rezultate înfr' o 
parte şi în cealaltă. / 

Infr'adevăr, trebue să felicităm pe novîc;ele nostru critic pentru 
asemenea balistică geologică şi mai ales pentru presumtia d.:saie de 
a se considera - după trei ani de buchineală şcolărească în manualul 
lui Davis - arbitru (mă rog !) autorizat şi mai ales competent în 
probleme în care nu-=i dă nici un drept a se an1esteca nici va!oar:ea 
lucrărilor sale m·ediocre de până în . prezent şi nici preocupările d-'sale 
de a ~arge bolovani prin râpele regk1nii. 

Să Tuăm pe rând cele 15 capete de acuzare ale d..,-sale. 
Cazul 1, tratat de !a nivelul unei ... înalte c:ulturî universitare) 

priveşte greaua problemă a punctelor cardh1a!€. FeJ1omeAele de cap..
fare s1udiate de mine sunf oare în nordul Bucovinei şi în sudul Po..-
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cuţiei ? Chestiunea, precum se vede, este foarte gravă ! Dacă îm-=
părf im Bucovina cea lungueaţă ca o pară printr'o paralelă în două 
jumătăti, una nordică şi una sudică, evident că sunt în nordul Bu..
covinei. Mai muli : dacă o împărţim prin patru paralele duse la egală dis-=
tantă, în patru părţi, atunci găsim că fenomenele de captare studiate cad în 
diviziunea cea mai nordică din cele patru şi în imediata ei vecinătate ; 
aşa în cât a scrie : ,,problema captărilor, din nordul Bucovinei şi 
sudul Pocu/iei . .. " este un fel de exprimare foarte corect, afară de 
cazul când vrei să faci paradă de pedanterie. Nu este vorba, precum 
se vede, de o lature de hotar înscrisă într'un poligon, ci de o parte din 
teritoriul unei provincii. Egoncentrismul d..-lui I. P. însă îl îndeamnă a 
striga : Nu ! Pentru d-=-sa nordul Bucovinei este, categoric, numai te..
ritoriul cuprins între Prut şi Nistru ! De ce? Fiindcă vine la Nord 
de Cernăuti, unde locueşte d..-sa. 

Inapoi la clasele primare ! ,, W ahrhaftig eine fatale und be.:
dauernswerte Ver,virrung" (p. 243). 

Iată primul punct din celebra critică cu cax:e recensentul a căutat 
să cuceriască admiraţia germană ! Intr' adevăr, o critică ce se ţine la 
un înalt nivel universitar. 

Cazul 2. ,,Intre zona puternic încrefită a gresiei carpatice . .. 
şi sloiul rezistent al horstului podolic ... ". Criticul nostru cere aci 
a-=-i documenta pe larg ce înţeleg prin expresia „ sloiul rezistent". Şi 
totuşi, este aşa de clar ! In primul rând înţeleg un sloiu care n 'a su-=
ferit cutarea stratelor 'Ca regiunea carpatică, ceea ce se poate vedea 
chiar în malurile Nistrului j apoi., din alt punct de vedere, înteleg 
ceea ce au înţeles toti cei cari au studiat acest sloiu periferic arcului 
carpatic şi rolul său în imprimarea unei direcţii acestui arc. Ne fiind 
subiectul lucrării mele, nu era nevoie de o documentare amănunfită, 
ceea ce s'a făcut de alfii; ci s'a amintit numai ca ceva prea cunoscut, 
în treacăt, în două.=trei rânduri, din nevoia de a da un cadru regiunii 
în care s' au cercetat fenomenele de captare. Probabil însă că recen.: 
zentul la data lecturii studiului meu nu era încă în curent cu această 
chestiune, s' a izbit de ea ca de ceva necunoscut, a răscolit ceva biblio-=
grafie asupra sloiului podolic (despre care, de altfel, se vorbeşte şi'n unele 
manuale de curs secundar) şi iafă.:-1, cerându.:-mi mie ca, trecând peste 
economia unui articol, să deschid capitol a parte asupra un1,1i subiect 
lateral ! Putem, prin urmare, să felicităm şi aci pe geologul nostru 
asupra eruditei şi inteligenţei sale. 

Cazul 3. ,, Depresiunea precarpatică" şi „ depresiunea Moldo;, 
vei". Aceeaşi obiecţie şi acelaş răspuns. 

Cazul 4. ,,Ein sehr interessanter F all" ! : .,Această /ară de 
coline se aşterne la picioarele Ca1pafilor, pe care le îngroapă sub 
stratele ei superioare până la o înăl/ime, pe alocuri, de 550 m". 

Imaginea este clară şi reală. Notaţi că e vorba de stratele su: 
perioare (acelea care, adecă, sunt la suprafaţa pământului şi care în 
deosebi interesează pe morfolog, mai ales în cazul de faţă) şi peste 
care nicăeri nu se văd răsturnafi Carpaţii. Cazul pe care:! pomeneşte 
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mai la adânc şi rn1 prezintă Jientru noi nici un interes morfologic ; e 
tJn caz local, unicul consfafat pe câ;t se pare în Bucovina, şi de pro: 
portii neînsemn"are. E surprinzător ce greoaie ,este pricei:>,erea recen·= 
zenfului nostru. Confuzia d=-sale însă se explică fie din dorinta de 
a căuta, vorba populară, nod în papură, fie din imposibilitatea de a 
se familiariza cu fel ul de a privi al morfologului. 

Cazul 5. Aci recenzentul, părăsind obiecfiunile de natură geo.: 
logică (risum teneatis), se a,ventur:ează cu nepltsă masă în obiecfiuni 
de nafură morfologică. D.:sa se leag.ă de afirmarea mea că în regiunea 
colinelor se observă două cicluri principale de erosiune: unul în 
pliocen şi ce1ăla1t- în quafernar şi se întreabă: care sunt dovezile? 
Ori, dovezili, pentru o minte clară şi atentă, răsar din întreaga mea 
lucrare, ba chiar şi dintr'o fotografie şi. vederea panoramică anexată 
la urmă, Intr' adevăr, din acest studiu se vede, _. de şi nu aceasta 
este tema sa principală, ~ că începuflll eroziunii normale în regiunea 
colinelor începe în pliocen. De ce? Fiindcă abia din această epocă 
reglunea devine continent. Dacă la suprafata finutului găsim (evident, 
nu peste tot) sarmaticul, în schimb formafiunHe n1arine mai n\'luă 
(meotîcul, ponticul,, dacicul, levantinul) rămân departe, spre SE, unde 
s'a retras nivelul de bază către care s'a îndeplinit eroziunea uscatului 
postsarmatic ieşit din mare ; de 4ltă parte, dacă în cercetarea noastră 
am stabilit că, în regiunea considerată de noi, suprafata cea mai înaltă 
modelată de râurile quaternare esfe- lunca Mihodrei, - e-ste evident 
că ăin cercetarea raporturilor de nivel ale formelor şi din însuşi 
aspectul fonnelor de teren deducem ciclurile de eroziune, m~i ales 
dacă le racordăm şi cu formele vecine din regiunea muntoasă. Dar 
studiul amănunfif al aces'tor cicluri este oare. subiectul lucrării noastre, 
ori fenomenele de captare, cum este anuntat şi'n titlu? 

D.:sa mai voeşte sâ.:i spunem şi'n ce stadiu de evolutie ajunsese 
cic1ul de eroziune pliocen. când a început ciclul quat.ernar. Apreciem 
foarf.e mult dorinta d.:-sale de a se instrui şi i:o vom satisface. atunci 
când vom trata ac;eastă chestiune penfru ea însăşi. Ca novice în 
materie însă, d.,,sa se rătăceşte în nişte consideratiuni superficiale şi 
ridicole, după care ajunge la surprinzătoarea concluzie că în regiunea 
colinelor n · ar fi existat de câf un S·tngur ciclu de eroziune; cel quateroar ! 
Iată, 8eci, că pliocenul 'n'a lăsat nici o urmă ·în morfologia regiunii t 
Ori poate că d.:sa pretinde să ne o-blige pe noi să recunoaştem ase-"" 
menea năzbâtii afitişfiintifice? 

Mai departe, pentru explicarea formelor de eroziu,ne quat~rnare 
d.:sa. nu se multumeşte cu schimoările climaferic~ şi cu schimbarea 
nivelului de bază din spi::e Siret spre Prut, pentru care avem suficiente 
d('lvezi, ci mai cere şi mişcări epirogenetice, fără i'nsă a adu-ce o 
singură dovadă penf.ru ele. Lucrarea mea nici nu afirmă, nici nu 
neagă mişcările epirogenetice în regiunea considerată. A.ceastă chestiune 
e mai grea de ca.r să poată fi rezol vită de recenzentul nostru, cu ex.=
perienţa şi cultura d ... s-ale, printr'o simplă ·afirn1are superficială şi ea 
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poate f orp1a un subiect foarte pasionant, în care problen1a să fie privită 
sub toate laturile, conforn1 cu cerintele ştiinţei moderne.' De şi aven1 
la înden1ână dovezi pentru aceste mişcări epirogenetice, noi nu le-='an1 
produs, rezervându,:-le pentru o nouă lucrare. 

Pentru un n1ic a1nănunt d-=-sa citează fals pe autorul unei disertafii 
de şcoală. D-='sa scrie : J. Prelipcean : Das geologische Bild von 
Czernowitz etc. 1912. !nsă această broşurică foarte uşurică e semnată 
Johann P~elipczan ! 

Cazul 6. ,,Aceasiă luncă, cunoscută sub denumirea improprie 
de „platoul de la Vijni/a" ... Recenzentul afirmă că denumirea de 
„ platoul de la Vijnifa" ar fi o invenfie a no-astră şi că nun1irile curente 
ar fi „cân1pia de la Vijnifa", etc. Şi aci pornirea de a contrazice. 
Expresia „ platoul de la Vijnif a" este întrebuinţată curent de unii o fi feri 
superiori din garnizoana Cernăuti, de la cari a1n auzit-=-o ; şi, din 
punctul lor de vedere, ca oan1eni cari nu fac morfologie genetică, au 
foată dreptatea ; căci un şes înalt, care don1ină orăşelul Vijnifa cu 
aproape 140 n1, poate fi numit „pla1ou", dacă:l privim numai ca o 
forn1ă gata, iar nu şi genetic. In ori ce caz, a-='l numi „Ebene von 
Vijnitz", cun1 spune d:l recenzent, este fundamental greşit, de oare 
ce Vijnifa nu e aşezată pe suprafaţa acestei lunci a Mihodrei, ci jos, 
la poalele ei, în valea .Ceremuşului, la circa 140 111 adâncin1e dela 
buza „ platoului". 

Cazul î. Recenzentul crede că lărgin1ea de câţiva chilon1efri a 
luncii Mihoclrei ,şi stratul gros de bolovani rotunziţi prin rostogolire şi 
aşternuţi de apele curgăioare peste ea nu e o dovadă că un alt râu 
a modelat această luncă, un râu mai voluminos (Ceren1uş41) de cât 
cele două pâraie: Mihodra şi Mihoderca, care curg debile la suprafajă 
şi cari nici n'au măcar obârşia în munfii de unde a venii straiul 
gros de bolovani. Ceea ce pentru toată lun1ea este evidenţă, _ QCntru 
d:sa nu este. Sau poate că redactarea sa e confuză 7 - Nu se 
în1pacă apoi d:sa cu ideea că părăul Mihodra este 1noştenitorul Cere-=' 
n1uşului. D-='sa pare a ne imputa expresia „ moştenitorul nen1ijlocit" (clas 
unn1itJelbare Erbe), adecă în continuitate de tin1p, fără întrerupere. 
Expresia „ nemijlocit" nu apare în textul meu i ea este o invenfie a 
d-=sale, şi face parte din procedeele d.:sale de atac. Dar că Mihodra 
moşteneşte lunca părăsită a Ceren,uşului, aceasta este un fapt evident 
asupra căruia nu mai încape discuţie. Prin urmare, consideratiile d:sale 
cu privire la loessul ce acopere lunca înaltă sunt simple rătăciri izvorâte 
din propriile d:sale invenţii şi dintr' o mare d-ezorientare de care dă 
dovadă la ori ce pas ; căci textul meu spune clar şi docun1entat ceea 
ce spune (vezi cap. III). 

Cazul 8. O chestiune de tern1inologie în care se amestecă şi 
pedanterie: ,, O sumă de râuri paralele . .. ". Apele curgătoare po-=
n1enite de mine, sunt într'adevăr râuri sau pâraie 7 Termenul de râu 
în ron1âneşte e un tern1en cu care denumeşti în genere foaie apele 
curgătoare, când nu vrei anun1e să faci o clasificare după in1portanfa 
lor : pâraie, râuri, fluvii. Ce n1eschină este critica unor oan1eni ! Şi . . 
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-cu a€esfe nimicuri ae ab.ecedar vrea recenzentul să,=-şi capete certificat 
de capacitate în străinătate? 

„Consequenle de la origine cu panta", adică consequente cu 
panta ini/ială, deci în sensul lui Davis. Recenzentul, care nu e fami= 
liarizat cu terminologia morfoJogica, se mulţumeşte numai a afirma că 
termenul ,,consequent" nu ar fl folosit aici în sensul lui Davis, dar 
nu metivează, fiindcă nu ştie dacă'. aceste „râuri" sunt într'adevăr con=
seq1:1enfe OJ'i nu. Noi însă cari suntem c0nvinşi de existenta liniilor 
tectonice ale lui Teisseyre 1) şi de o slabă pantă inifială a regiunii din 
această parte către Nord, putem aduce argumente reale. Dacă recen= 
ze~tu! a:~ dovezi contrarii, pentru ce nu [e~a ~r~tat? In a~ces,t. caz~ noi 
cei d1nta1 1-=-am f1 aprobat. Dar D.:sa nu da n1c1 o doVcada, rundca nu 

.ştie nimic ! 
Cazul 9. In toată întinderea obiecfiunilor de la acest caz dom.,, 

neşfe suverană reaua credinfă, insinuarea şi confuzia. Este vorba aici 
.de cele trei cicluri de eroziune pe care le,,-am stabilit · în Carpafii Bu_.. 
covinei cercetaţi de mine şi de faptul că se poate stabili mai uşor un 
raport cauzal între formele de teren şi gradul de rezistentă al recelor 
la eroziune, decât cu tectonica. 

DA recenzent este de rea credinf ă când frece cu vederea ur= 
mătoarele două pasagii din textul meu : 

~ ,,Totuşi, am putut descoperi Jn această zonă a gresiei car..
palice o sumă de caractere şi am ridicat o seamă de întrebări, dintre 
care 1!1.nele vor b:ebui să:::şi afle răspunsul definitiv în urma unor 
noi excursii mai adânci în munt"e" (p. 12 extras) ; şi 

l:î) ,, Docurnenlarea mai amănunfilă a acestei chestiuni, ca şi 
sfudiul morfologiei Carpaţilor Bucovinei vor forma obiectul unei mo"" 
nografii viitoare" (p. "14 extras). · 

Dar nu, D..-sa cere chiar în această h.ţcrai:e preliminară, care 
are alt subiect, să.:i documentez fotul ! Ce bine ar fl dacă şkar aplica 
sie însuşi aceste preJenfii ! 

Prin urmare, conduzia mea asupra celor 3 ciduri de eroziune este 
dedusă numai din studiul zonei muntoase cercelată de rnine; iar afirma.,. 
rea că eu .aş fi întins această concluzie asupra tuturor CarpafHor răsăriteni 
(R, 250) este de.,,a-=-drepiu\ o inve·ntie a recenzentului, din dorinfa de a 
afla coincidente între mine şi L. Sa\vicki, despre care nu ştiu să fi 
scris un studiu de morfologie asupra Bucovinei şi căruia, pomenindu-=-i 
aci în Cernăufi, despre crifica d..-lui J. P. a respinS-"O cu fot desguslul. 
Cât despre citatul ce-"l face d=-l J. P. din St. Pa,vlowski; fot din 
dorinfa cr~finească de a huli, acest pasaj, făcut de autorul lui în 
trea.căt, nu ... { serveşte de loc pe recenzent, căci iată, St. Pa,vlowski 
.afirmă în el numai 2 cicluri) iar nu 3 ca'n textul meu . 

Şi totuşi, textul meu aflrmă dar cele 3 cicluri (p. 13 extras); 
unul este cel care retează în. cap str.atele carpatice puternic dislocate 

1) Suot aşa de reale aces~ linii, încât şi tratatele de geologie mai recente le 
pun la contcjbuţie pentru sinteze tectonice. Vezi s. ex. Bub1iof; Geologie von Europa. 
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şi de vârstă eocenă, deci este un .cielu posterior eocenului, realizat 
către nivelul de bază al ultimei mări miocene; al doilea este cel pliocen, 
caracterizat prin văi· superioare mature, care la baza lor se racordează 
finând sean1ă, între altele, şi de pantă, cu nivelul pliocen din regiunea 
colinelor ; iar al treilea ciclu este cel quaternar, caracterizat prin văi 
mai înguste, încutiate în văile pliocene şi prin terase. Şi ce dar se 
poate observa această succesiune în basinul Ceren1uşului l Dar, ceea 
ce e clar şi docun1entat pentru un morfolog, care are ochiul deprins 
să distingă formele urcând pe înălţimi, nu poate fi văzut de un geolog 
de cultura şi experienţa recenzentului, care lucrează în orizontul lin1itat 
al unei râpe oarecant D=I J. P., care nu cunoaşte literatura geologică 
românească şi care despreţueşte ştiinţa franceză (auzi acolo!), necun1 
să mai fi citit şj studii de geomorfologie, - crede că nun1ai L. Sawicki 
şi St. Pawlowski (pe cari i-='a folosit doar ocazional) s'au ocupat cu 
ciclurile de eroziune din Carpafi. Dacă ar cunoaşte şi lucrările făcute 
asupra Carpaţilor meridionali şi a munţilor Apuseni, desigur că şirul 
insinuărilor sale perfide ar spori. Cine posedă meioda de cercetare şi 
are cap logic, nu se poate să nu ajungă la un rezultat bun, pe care 
nu· 1-=-ar aproba ori ce cercetător de valoare. Nu acesta e însă crezul 
recenzentului meu ! Ce e de mirare dacă rezultatele mele în Bucovina 
concordă cu ale lui L. Sawicki făcute în Carpa/ii Poloniei? Iar dacă 
nu concordă cu ale lui St. Pawlowski, de ce neonesta însinuare că 
ar fi împrumutate dela acesta din urn1ă ? Este confuzie de spirit, este 
mistificare, este gazetărie politică în şliinfă ? 

Cât despre raportul cauzal mai· uşor de stabilit între forn1ele de 
teren şi rezistenta recelor la eroziune, decât cu tectonica, - consta: 
tare făcută în multe regiuni ale globului şi devenită adevăr curent -
nu este nevoie, pentru Dumnezeu, a o împrun1uta dela altul, care a 
făcut,;"o în Carpaţii Polonezi, căci e destul a observa cursul apelor 
(deci şi direcţia văilor) în raport cu direcţia cutelor munţilor, ca să 
vezi că, în primul rând, văile transversale nu fin sean1ă de tectonică. 
(Vezi finele cap. VI). Ceea ce e clar şi uşor de priceput de un 
ucenic de,;"al nostru, după un curs de un an, este greu pentru d,;"I 
recenzent ! 

Cazul 1 O. Aici, dacă nu este o mistificare pen1ru cititorul strein, 
este desigur o necunoaştere a limbii române. Eu scriu (p. 14 extras) : 
,, ... lunca Mihodrei şi:a pierdui agentul ei de erosiune, adecă Ce,;" 
remuşul, încă din vremea începutului sculptării de lerase quaternare ... " 
iar recenzentul traduce- pentru streini: "vor Anbeginn cler Skulpfrerung 
von Ouartărterrassen" ! (p. 251). ,, Vor Anbeginn" însemnează în: 
nainle de începutul sculptării, iar nu „ încă din vremea începutului ... " 
căci noi an1 arătat că Ceren1uşul şi=a părăsit lunca înaltă a Mihodrei 
în quaternar şi anume pe la începutul acestei perioade. Prin urn1are 
nu se poate deduce de aci că această luncă, cu pietrişul de pe ea, 
este pliocenă. Este mistificare? Este confuzie? ,,Ist es Irrtum, Versehen, 
oder Zielbewusste Absicht ?" Observafi apoi că concluzia n1ea diferă 
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de aceea a lui Pawlowski, ceea ce după logica recenzenful\.li însem:
nează . . . plagiat I 

Cazul 11. Acesta ara!ă o complectă nepregătire a recenzeniuluF 
în chesfiuni de morfologie şi o regreţabilă miopie. In lucrarea mea 
am arătat Gă în Pocutia, la Cerhanovca; între. ma-rginea Carpatilor şi 
pan rele domoale ale înăltimii dela Porab, se află un fra~ment de luncă .. 
largă şi înaltă, între valea curmezişe a Ry:bnicei şi a Ceremuşului, -
luncă netedă şi înclinată sprte acest râu d_in urmă şi care nu poate fi 
decât o veche vale părăsită de Rybnk:a în urma captării. Deasupra 
ace,sfei lunci, care e o terasă ce.,,,şi are coresP9ndenful pe m!llul drept· 
al Cer-emuştJlui, se află o a doua terasă, mai veche, degradată (recen,,-
zentul; ca orice necunoscător, se miră de acest termen ,,degradat"",. 
aplicabil şi crificei sale) ; ded, deg,radafă prin eroziune şi care se· 
poate racorda cu lunca Mihodrei. . 

D.:I J. P. neagă că lunca Cerhanovca ar fi o luncă fosilă a:: 
Rybnicei. De ce? Din miopie şi apoi fiindcă n 'a afirmaf.:eo nici P awlowski. 
D,.-sa spune că Rybnica nu putea curge l_a nivelul terasei superioare,. 
dela Cerhanovca, de oarece înăltimea dela Porab are o cotă mai mică' 
decât această terasă. Dar nu se gândeşte măcar un moment că în,.,., 
năltimea dela Porab, euprinsă între două ape aşa de vecine (Rybnica 
şi Ceremuş) şi alcătuiră din rece aşa de putiti rezistente la erosiune .... 
a fost denuHafă mult şi scăzută din altitudinea ei primitivă în răstimpul 
dela captarea Ceremuşului până azi (vezi artic. n1eu p. 1 ?) ; şi iarăşi nu 
se gândeşte, nefiind deprins a gândi, că, dac-ă îşi mentine obiectiune~. 
afund ea s' ar puft::a aplica şi Geremuşului. pentru vremea când curgea 
la nivelul luncii Mihodrei ! Iar cum acest nivel superior al văii Cere:· 
muşului nu se poate nega, căci avem urmele sale clare racordate în 
munte şi regiunea colinelor, atunci ce mai rămâne dil'l obiectiunea· 
prea eruditului şi ptea agerului domn recenzent? D,.-sa uită de vechea 
cumpăn_ă desf?ărtit~are d.e ~pe, care a fost în)ăturată. cu ~tul în . ~ceastă 
parfe dtnfre Rybr11ca ş1 Ceremuş. Te cupnrtde nula cand vez1 cum 
se zbate recenzentul în canoştintele sale insuficiente ca să priceapă o
chestiune care nu e grea, construind chiar şi un profil (fig. 1) după. 
care, totuşi, un morfolog i"'ar putea spune : dar nu vezi, d...Je, că 
terasa inferioar.ă dela Cerhanovca este aplecată către Cere111uş şi că 
cea superioară (punctată) se recordează în pantă cu lunca Mihodtei ?· 

Dar ... aci .e aci! Despre aceste. terase dela Cerhanovca nu. 
scrie nimic d.=-! Pa\vlowski, iar recenzentului îi este teamă a afirma 
ceva fătă sprijinul unei autorifăti. Şi totuşi, după logica d..:sale, luc1area 
noastră este un împrumut din Pa\vlowski ! 

Cazul 12. Recenzen:tul se ridică împotriva paralelizării teraselor 
Ceremuşului cu perioadele glaciare alpine şi împotriva stabilirii unei 
telafti cauzale între ele ,şi citează,. în sprijin, lucrările lui' Deecke şi 
Rothpelz, ca şi un studiu asupra glaciatiei în Ciorna.hora al lut S.t .. 
Pawlo::1.vski. Şi apoi conchide, fără a fl dovedit de fapt nimic : ,, So. 
v;reit in die Irre zu gehen, \Văre \vohl nicht moglich ge\vesen !" · (p •. 
253-254). 
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Mărturisesc că aşa de categoric n'am îndrăznit nici odată să fiu 
într'o chestiune aşa de grea. Şi mai ales mă mir de uşurătatea 
(Leichtfertigkeit) cu care recenzentul înlătură această paralelizare, fără 
însă a se documenta temeinic. Căci ce'nseamnă a cita, numai a 
-cita 3 autori? Dar, Doamne, i s'ar putea cita alfii şase, şi încă din.: 
tre cele mai bune autorităfi în materie, cari susfin tocmai contrariul ! 
Recenzentul probabil că nu e în curent cu ultimele lucrări ale lui 
J{oppen şi Wegener şi mai ales ale lui Soergel şi cu faptul că dis.: 
,cufia în jurul glaciaţiei, mult mai veche de cât şi..-o închipue d..-sa 
'{ vezi şi IX Congres geologique din Stockholm, 19 l O) încă nu poate 
:fi socotită ca încheiată. 

Când eu redactez textul astfel : ,, Credem a nu greşi dacă sta.: 
bilim o relafie cauzală etc." (p. 15); sau: ,,Dacă admitem relafia 

-·cauzală între numărul teraselor şi numărul epocilor pluviale ale qua.: 
Jernarului . . . atunci terasele . . . ar fi rezultatul eroziunii etc." ; sau : 
.,,Pietrişul ar data .. . " (p. 17), - însemnează că am pus un dacă, 
:şi că am expximat oarecare îndoială (ar fi, . ar data) ; dar că, totuşi, 
.după a mea părere, motivată şi de lectura unor studii făcute asupra 
unor fenomene identice în alte părţi ale _globului, - am socotit că 
paralelizarea aceasta ar corespunde mai bine cu realitatea. Dar recen.: 
2eniul nostru nu poate face asemenea distincfii între ce e prezintat 
-ca hipofetic şi ceea ce se afirmă cu siguranţă. La d.:sa totul este 
-categoric şi pe acelaş plan. D..-sa năvăleşte orb în afirmarea că noi 
:stabilim un paralelism cu perioadele glaciare din Alpi, şi anume după 
.A. Penck. Il lăsăm să.:şi creadă singur invenfiile şi nu avem nici 
:un interes a.:l scoate din ignorantă. 

Cazul 13. Număr fatal J Receosentul ne acuză că ne.:am creiat 
· un şablon propriu al nostru în ce priveşte diviziunile quaternarului, 
<lupă ce afirmă că am adoptat articularea acestei perioade făcută de 
.Penck..-Briickner, fapt pe care.:! califică drept „ un pas îndrăzneţ" ; 
.apoi alcătuieşte un tablou falş, în care vâră fenon1enele morfologice 
:studiate de mine (captări, terase) în diviziunile quaternarului, probabil 
ca să dovedească sau că înţelege greu un text, sau tă intenfionat 
:îl alterează - cum s' a mai văzut - , sau că nu cunoaşte bine limba 
.,română. Aşa, ca să dăm un exemplu, puten1 cita cazul că precizarea 
.noastră „pe aproape de timpurile istorice" (p. 18 şi 19) pentru 
·vârsta captării Rybnicei la Dzur6w, nu însemnează „în timpurile isto.: 
.rice", cum pune d:sa în tabloul dela pag. 255, ci înainte de timpu.: 
xile istorice. Dar, criticul nostru ne modifică textul după cum îi cer 
interesele calomniei sale. .O.. poi, ce însemne-ază succesiunea aceasta 
falşe : . . . IV perioadă glaciară, perioada postglaciară, timpurile pre.: 
istorice, timpurile istorice?, - când orice tratat elementar de pre..
.istorie îţi arată că omenirea şi culturile preistorice pătrund adânc în 
·perioadele quaternarului, deci nu încep după ceea ce numeşte d.::sa 
.,,Postglazialzeit". Recenzentul a răr:nas tare înapoiat în ce priveşte 
:studiul quaternarului şi ca să.:i facem un serviciu, îi recomandăm, 
spre a..-şi umple lacunele culturii sale, pe Em. Haug, unde va găsi şi 
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bibliografie bogată (suntem, însă siguri că nu..-1 va citi, căci e n fran,,, 
1uz~şte) ; apoi, între altele, admirabilele studii ale lui Soerge!: ,,Loesse, 
Eiszeiten und pală0lithiscne Kulturen ", sau „ Die G!iederung und ab." 
solute ieitrechn ung âes EiszeUalters" .etc. etc. etc. 

Chesiiunea vârstei, sau a timpului de producere a formelor 
morfologice fiind .una dintre cele n1ai grelei nQi, cum era, şi firesc, atu 
trafat:o sub forma prudentă a preziflfătii hipolelice. Ins,ă o hipofeză 
nu se combate ca un fapt afirmat cafegoric şi mai ales fără ca fu, 
critic, să ai o cunoşHnfă niai. justă şi să zideşti ceva, iar nu 
numai să negi. Mai observ că recenzentul induce pe cititor în eroare 
când îmi aft'ibuie mie că vorbesc d~spre perioad~ glaciare şi inferf 
glacia.te în r~giunea colinelor bucovinene, cân'd eu vorbesc despre 
perioade pluV<iale şi interpluviale. Tabloul nostru este următorul,· iar nu 
cum îşi permite să-='l falşifice recenzentul i 

5 V rem urile actuale : Sediment a!"e. .Â.cutnulare în valea Ce„ 
remuşului. 

4 Petioade mici şi alternative pluviale şi interpluviale în care 
sedimentarea a aşternut mai mulfe orizonturi de pietriş peste 
ljfnca neinundabilă a Ceremuşuh.ti (vezi şi Fig. 1 O), iat 
înf.r'o fază umedă dela urmă s'a produs captarea ~bnicei 
la Dzur6w şi adâncirea văii până sub nivelul luncii inun.;' 
dabile. 

IV PeJioadă pluvială. Erosiune. Adâncirea văii până sub nivelul 
luncli neinundabile. 

3 .Perioadă interpluvială. Sedimentare. Pietrişul de pe terasa 
Hnilifei şi Ciornohuze şi loessul de deasupra. 

III Perioadă pluvială . Eroziune. Captarea Rybnicei la Kos6w 
şi adâncirea văii până la nivelul ferasei III. 

2 Per'ioadă interpluvială. Sedimentare. Pietrişul de pe terasa 
(:;erhanovca şi Ispas (Terasa II). 

II Per,ioadă pluvială. Eroziu·ne. Captarea Ceremuşului şi erO-=" 
ziunea văii până la nivelul terasei II. 

1 Perioadă interpluvială. Sedimentare. Pietrişul de pe Bahna 
şi Cerhanovca superioară : Terasa I. 

I Perioadă pluvială. Eroziune. 

Acesta e tabloul nostru. Avem drep~afe ori n 'avem, aceasta e 
altă chesHune şi se poate discuta ; cdticul însă era dator să:l redea 
coree/ şi apoi să porniască la atac, dacă ... cunoaşte chestiunea. Că 
ved.erile noastre nu se potrivesc cu ale cutărui autor citat de d-='sa, 
sau chiar cu ale lui Scergel pe care:il prefuim noi, aceasta de5vedeşte 
·că avem anumite motive să ne formăm o altă convingere. Când va 
apărea o lucrare definitivă de sinteză a.supra paleoclimatologiei quater.: 
narului în r~iunile noastre, deci nesupuse glaciatiunii ca cele nordice 
ori alpine,· atunci vom pune în concordanţă .co.n\tingerile noastre cu 
acele rezultate, dacă vor fi diferite. Până atunci deducem ceea ce ne 
obligă să deducem faptele obsen,ate pe teren, păstrând, -evident, în 
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exprimarea adevărului" prudenta la care ne obligă o materie încă nu 
definitiv lămuriră. In orice caz, rosfirea cafegorfrtă a criticului nostru. 
este fundamenfal anfişfimţilică. 

La punctul 13 din rechizitoriu, aclrnirabilul meu er:itic distinge. 
4 puncfe ae acuzare : . 

a) Prima acuzare : de ce, dacă am afirmat două citluri de er0,: 
ziune în regJ~nea colinelor, tofu.şi pun terasele şi captările numai în 
quafernar? Hohotul de râs prea semnificafrv din µrejur mă opreşte 
de a mai răspunde şi aci. - Se 1nai miră d:sa că nun1im lunca sau 
Valea Mihodrei o 1uncă „evidenf plioceno.::quaternară". A.ci îl vom 
lămuri ~ este plloe::enă, de oare ce pe locul ei, de şi nu la acdaş nivel, 
a cuts Ceremuşul în pliocen ; .este quaternară, fi1ndcă Cetemuşul a · 
confinuaf să cU:Fgă pe aceeaşi vale p.ână în quaternar, când a aşfernuf..::o 
cu pietriş sau bolovăniş carpatic de dezagregare rnecanică şi apoi, în 
urn1a captării, a păr:ăsif.,,c. Deci : Valea s 'a născut în pliocen .şi apoi 
a fost modelată n1ai departe, aştert1ufă cu pietriş şi părăsită în quatetnar. 
De ce îAtelege recenz~nful a.şa de greu lucruri afât de simple? 

b) Se obiecf.ează (pag. 256) că, de oarece lunca Mihodrei este 
confempora'tiă cu terasa superioară a Cerhanovce:i şi ambele sunt 
f ormatiuni ale ac~d uiaş râu (Vechful Siret), de ce atunci pe lunca 
Mihedrei· se află o massă rnare de bolovăn iş, în gr0sime de:. 25-
2 7 rn, pe când la Cerhanovca se vorbeşte de o terasă? ~ .Aş putea 
răspunde: dacă d=-1 J. P. nu p1icepe de loc asemenea che,sfiuni, de 
c.e nu are cel puţin in·teligenta să tacă? Dar nu ! V'Oiu lămuri : pro,,
babil că d:sa nu cunoaşte notiunea de terasă ! .Şi lurH:a înaltă a Mi.::
hodrei şi terasa superîoară a Cerhanovcei sunt deopotrivă terase şi 
arnbelesunt acoperite cu pietriş; deosebirea stă în aceea că pe Iun.ca 
Mihodrei grosimea stratului e n1ai mare, fiindcă pe acolo a curs un 
râu mai mare, Ceremuşul, ba încă încărcat şi cu RJbnk:a, pe când 
re terasa superioară a Cerhanovcei a eurs doar un râu mai 1nie ; 
Rybnica, ambele contribuind să formeze, în acea fază paleopoiamo.:
logică, vechiul Siret, sa4, mai corect, ramura cea mai nordică a v.e.:
chiului ·Siret. 

c) Un punct unde recel5lzentul îşi fr.ânge gâtul ! Noi am ar~faf 
că su~esiunea cronologică a fenom.enelor studiate este următoarea 
(pag. 18): 

1. La început Rybnica din munte trecea peste terasa superioară 
Cethanovca, se unia cu Ceremuşul şi apoi se ducea în Siret peste 
lunca Mihodrei. 

2. Urmează captarea Ceremuşului de munte de un Ceremuş 
de _co1ine. Rybr-iica continuă a se vărsa în Ceremuş lângă munte, 
însă lunca Mihodrei rămâne părăsită, ca o luncă fosilă, sau ca o 
primă terasă a Cerernuşului. 

3. Se creează terasa II: Cerhanovca (spre stânga) de către 
râul Rybnica şi Ispas (pe dreapta) de către râul Ceremi.tş. 

4. Urmează captarea Rypnicei de n,unte la K.os6w de o Rybnîcă 
de coline, care se vărsa în Ceremuş, dar mai lâ vale; către Prut. 
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Terasa Cerhanqvca rărnâne şi ea ea, un .fragment de luncă fosilă, 
sau ca a doua terasă a Rybnicei, contemporană cu cea dela Ispas 
a Ceremuşului. 

Din această d-ară exf)unere recenzentul, cu logica d"sale în.,,. 
toarsă, conchide : dacă friptele stau aşa, atunci, ca urmare nemijlocită, 
rezultă că captarea Rybnicei nu e rnai recentă, ci din p0triv:ă, mai 
veche decât a Ceremuşului ! ? ! Vă rog, nu râdefi. Această teribilă 
.confuzie mintală este interesantă de studiat. Nu cumva această întu-" 
necare a logicei să vie şi deacolo că la pag. 255 recenzentul a tipărit 
articularea cronologică a quatei;narului cu capul în jos? • . . Parafrazăm; 
,, Selten ist wohl jemand mit seinem eigenen Urfeil so irre ge\vorden, 
wie Prelipcean in dem Falie!(' Cam amar hapul însă: ale sale dintre 
ale sale t 

d} Am arătat că terasa lll (Ciornohuze şi Hlinifa), fiind tăiate 
în loess, eroziunea care a lăsat aceste terase înalte ca nişte prispe 
este posterioasă depunerii loessului. ~ Recenzentul nostru, care afirmă 
.categoric, dar fără dovadă, că loessul este poslglaciar, deduce o 
vârstă mult n1ai recentă decât am gă·sit-=o noi Rentru fenomenul men.:
fionat. Deci, după d .... l J. Prelipcean, loessul esfe postglaciar! Seergel 
susfine că loessul e glaciar ca vârstă şi, fiindcă sunt mai multe \oes.:
suri, ele se paralelizează cu mai multe perioade glaciare. Alţi autod 
11 sqcot inlerglaciat. ln fară la noi., pe platoud sau la malul mării 
(s. ex. la Constanfa}, găsim mai multe· orizonturi de loess (a\ternând 
.cel galben cu cel roşcat), ceea ce vădeşte deplin oscilătile climaterice 
.ale quaternaralui (vezi şi Florov: Cuaternarul în Basarabia). Ce do.:
vadă are recenzentul că 1oessu1 de p.e teresa III ar fi poslglaciar? D-=-sa 
nu dă nici una, fiindcă nu ştie, adecă a rămas la aceeaşi afirmare 
întârziată ca şi'n broşurica sa de la 1912, unde de asemenea nu dă 
nici o dcvadă. Noi însă credem că în această regiune ca şi'n altele 
<lin fara noastră e mai uşor a deduce vârsta loessului după terase 
decât invers şi că, în precizarea genezei teraselor, nu putem face de 
)ll)c abstracfie de oscilările climaterice ale quaternarului. 

Cazul 14. Un caz. în care recenzentu\ se îneacă în propria sa 
-confuzie de . cugetare şi d~vedeşte completa sa nepregătire în materie 
de morfologie. 

Noi am afirmat că la Dzurow s'a petrecut a doua captare a 
Rybnicei, care, după aceasta, nu s' a mai vărsat în Ceremuş, ci tn 
Prut. N'am mai tratat pe larg modul cum s'a petrecut aceas,tă ca~ 
fare banală, după ce am stărutt sufident asupra mecanismului acestui 
fenomen la cele trei cazuri anterioare. Pentru oamenii inteligenfi e 
<lestul atât. Âm avut însă grija să scot în evidentă finerefea văii dintre 
Diur6w şi Prut, a.ratând îngustimea şi adâncimea ei între colinele 
vecine şi contrastul între ea şi lărgimea luncii din sus de punctul 
captării, 

D-=l St. Pawlo\vski a văzut aci o va1e antecedentă. Ăm arătat 
şi alfa dată că această earacterizare e o grceşală. De ce? CHez aci 
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din Davis : Die erklărende Beschreibung cler Landformen, 1912 pag. 
I 73, ca să se convingă şi recenzentul : 

Când se produce o înăltare a terenului, prin cutare ori între 
falii deacurmezişul unui râu, atunci râul : sau deviază, neputând în.=
vinge obstacolul ce i s'a ridicat în fată, sau îşi men/ine cursul dacă 
poate învinge acest obstacol (prin volumul de apă, iuţeala cursului 
relieful mai pronunfat din sus de locul dislocării, încetineala înălţării, 
natura pufin rezistentă a rocelor la eroziune). In acest al doilea caz 
valea, fiind anterioară înălfării, se numeşte anfecedenfă. 

Este acesta cazul la Rybnica între Diur6w şi Prut? S'a produs 
acolo un anticlinal sau un horst deacurmezişul râului ? De sigur, nu. 
Şi atunci caracterizarea d:lui Pawlowski cade. Totuşi, după recen-=
zentul nostru, noi, cari dăm altă explicare, anumP. aceea a captării, 
am plagiat pe acesta ! Stranie logică ! 

Recenzentul, care ridică nun1ai osanale colegului nostru din 
Posnan, nu îndrăzneşte aci să sufle nici un cuvânt. La pag. 242 
d.:esa scrie : ,,In ti1np ce lucrarea lui Pawlowski se afirmă ca o lu.:e 
crare sti:ict ştiinfifică, bazată pe observări bine ordonate, concisă, dar 
tot pe atât de clară" ... Cazul de n1ai sus şi altele pot arăta capaci.:
tatea de discernăn1ânt a criticului nostru şi adulafia laşe de care se 
face vinovat. Căci, între oameni de ştiintă norn1ali, afinnarea adevă.=
rului şi arătarea greşelilor în chip civilizat nu poate duce la supărare. 
Ştiinfa n'o face astăzi o singură persoană şi chiar cel mai genial om 
de ştiinţă nu poate fi scutit de greşeli. 

Recenzentul nostru, neîndrăznind să înlăture cavalereşte greşita 
car~cterizare de anfecedenfă, zvârle pe fugă şi fără nici o documen=
tare termenul de insequenfă (altă greşală ! vezi Davis pag. 47, 201, 
208, 228-229), pentru ca în cele din urmă, printr'un ocol stângaciu, 
să ajungă tot la expJicarra noastră cu capiarea. - Pe motivul că 
noi am socotit neinteligent şi şcelăresc a mai reveni asupra modului 
cum s' a produs fenomenul, după ce am arăfat:o în trei cazuri ante.:
rioare, ci a1n tratat cazul scurt şi concis, dând numai elementele nouă, 
necesare întelegerii feno1nenului, - d:sa se apucă să trateze această· 
captare n1ai pe larg, săvârşind însă o mullime de stângăcii şi greşeli. 
Adecă ne plagiază ideea, dar nu ştie cum s' o desvolte. 

La pag. 261 d-=-sa adaogă o schif ă de harfă în care vrea să 
reconstruiască reteaua paleohidrografică a regiunii. Schiţa aceasta 
însă e greşită şi necompletă . .In ea se oglindeşte lipsa de logică şi 
miopia autorului ei. Noi am reconstituit astfel vechea retea : l) Ryb.=
nica de munte dusă peste 1erasa superioară Cerhanovca până Cere.,,. 
muş şi de aci cu Ceremuşul, peste Bahna Mihodrei, până în Siret ;. 
2) Spre stânga acestei văi, o veche cumpănă a apelor, despărfind 
basinul râurilor pomenite de basinu1 Prutului; 3) Din spre această 
cumpănă de ape un Ceremuş de coline, mergând în Prut, şi o 
Rybnică de Coline, ca afluent al Ceremuşului de coli11e ; 4) captarea 
I, a C.eremuşului, dela nivelul terasei I ; ca.2tarea II, a Rybnicei la 
Kos6w, dela nivelul terasei II; şi captarea III, a Rybnîcei la Diu.,,.. 

www.z1uacoMtantruo 



- 319 -

r6w, dela nivelul luncii neinundabile. l\1ai clar nici că se poate ! Ce,
face însă criticul nosira-? Suferind de miopie morfologică, nu vede 
terasele dela Cerhanovca şi rolul lor din trecut; nu vede nici cap"' 
tarea dela Kos6w1 mai ales că aci nici textul lui St. Pawlow~ki nu"i 
vine în aj11tor şi astfel reeonstituie o ref ea paleopolamologică f alşe, 
atribuind Rybnicei o evolutie cronologică ş1 ~ importantă pe care 
n 'a avut,,.o. Şi totuşi, în naî vitatea sa, recenzentul se laudă că tocmai 
această reconstitl:lire este aportul său original în problema noastră pa.: 
leopota.n1ologică (când nici original nu e şi nici nu rezolvă corect 
chestiunea,), vrând sa scuze cu acest aport greşala.,-i neiertată de a fi 
c-0borât nivelul Buletinului Facultătiî de ştiinfe cu o critică calom:-· 
nioa.să. 

Dar mai e ceva : i:ecenzentul, care nu cunoaşte bine L română„ 
în care nu.-şi poate exprima ideile curent şi de aceea o dă pe 
nemfeşte, f:ără a se exprima corect ·nici .în această limbă, - traduce 
greşit expresia noastră „dÎn spre Pr11f'1 (p. 16) prin „ in den Prut" 
şi apoi, pe tema acestei greşeli a d-"sale, se con1place în a n~ învinui 
de contrazicere. Sau, nu cumva aceste traduceri greşite fac parfe din 
procedeele d"'sale de a n1istifica spre a putea ataca mai uşor ? Căci 
fraza noastră est.e f0arte clară: ,,era şi o Rybnică de coline, care 
rodea mai vio.i spre un nivel de bază mai adânc: acela din spre 
Prut", din care rezultă că nivelul de bază era în direcfia spre Pruf„ 
iar nu însuşi Rrutul. De altfel harfa noastră dela urmă evidentiază 
bine ceea ce spunem noi (veti .şi cursul punctat al Rybnicei spre 
Ceremuş, ultimul, existent dela început până în mome,ntul captării de 
la Dzur6w). 

Cazul 15. La pag. 20 ,3. lucrării noastre noi am scris : Un alt 
caracter, care izbeşte la refeaua hidrografică din nordul Bucovinei şi. 
din Pocufia, este Jendinfa râut11or de a fi captate tot mai către 
nord . .. ". Recenzentul se plânge, şi cu ce rxpresii t, că nu aducem 
aci dovezi concrete! Avem impresia că peste inteligenta d.:sale s'a 
lăsat un văl gros de întuneric. Dovezi concrete? Dar faptul că Ce.: 
retnuşul îşi schimbă cursul din spre E (către Siret) spre NE (către 
Prut) nu e o dovadă? Faptul că Rybnica îşi schimbă cursul din 
spre SEE către NE (captarea dela Kos6w) nu e altă dovadă? 
Faptul că aceeaşi Rybnică părăseşte albia veche din spre E (către 
Ceren1uş) spre a se îndrepf a către. NE (în Prut) (captarea de la 
Diur6w) nu e a treia ·dovadă? Faptul că se pregăteşte o noµă cap-"' 
tare la Jadova, unde Siretul va fi deviat dln spre SE către NNE 
nu este a patra dovadă? Şj explicarea acestei tendinfe prin nivelul 
de bază mai )OS dela Prut şi prin slaba rezistentă a rocelot la ero"' 
ziune nu este o producere de fapte concrete? 

Considerafia noastră asupra direcfiei reale a apelor ce ies din 
Carpati şi anume că dela Suceava spre N ele au tendinta a se în..
drepta tot mai. către- nord, iar dela Suceava spre S tot mai către S~ 
- tendinflf motivata prin fraza : ,,ca şi când o depresiune maî. mare 
le=-ar atrage în acea parte'', .-- d""sa o califică drept „ vage Anspie,,-
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·1ungen" ! Nu, d,,.le recenzent. Este o considerafie din cele mai serioase 
.şi mai cu greutate (măcar că nu e de natură petrografică), de care 
oricine trebuie să tină sean1ă în studiul morfelogk al acestor regiuni. 
'Cursul apelor, aşa de sensibil la ?antă, aduee un argun1ent foarf.e 
ponderos pentru stabilirea depresiunilor şi pe,ntru reconstituirea palee" 

,geografÎcă a unei regiuni. Acestea. nu su111t „ vage Anspielungen" de 
,cât pentru profanii în materie.; iar consideratiuni1e inteligente cu care 
.se încununa o cercetare n.u pot însen1na „superficialitate" sau alte 
calificative. de cât pentru acele spirite feroase, care se cufundă atât 
de confuz în material, încât pierd orizontul din vedere şi nu n1ai pot 
.ieşi la suprafată. 

Cazul ultim. Las la o parfe traducerile (lntentionat sau nu) 
greşite, precum 11 trepfaf" prin „treppenfortnig", când trebuie t-radus 
prin ,,allmâhlich ", sau numeroasele rătăciri mărunte ale re-eenzenfului 
şi trec la critica hărfii. 

Aci o acuzare gravă : har(a mea este un împrumut nemărturisit 
,după harta Bucovinei de Fischer (p. 264) 1). Şi care e dovada re ... 
-cenzent1:1lui? Dovada e eă ambele _hărti sunt pe aceeaşi scară ! Dar 
iată că : 

l . Harta mea cuprinde un colt Oa NW), carî nu e cupi:ins în 
'harfa lui Fischer. 

2. Harta mea dă ap,e ce nu apar în harta lu\ Fischer şi le de;.
:se.nează -cotiturile şi bratele mai tornplet şi mai corect. 

3. Harfa mea dă curbele d~ nivel în munti,. curbe ce nu apar 
·pe harta în haşuri a lui Fischer. 

4. Harta mea înseamnă terasele, şi dă cote, care nu apar în 
·harta lui Fisc:her. 

5. Conturul luAdlor aşa cum e dat de n1ine după hărtile S. 
·M.A, 1 : 75.000, nu se poate face exacf după ha-rta lui Fischer 
,etc. efc. 

Harta lui Fischer poafe fi bună pentru dilefanti ca recenzentul 
noştru şi penfru o orientare mai rapidă asupra localitătilor; dar pentru 
-studii de· morfologie n' atn socofif..-c, n iciodafă bună, cum face d..-sa. (In 
.treacăt pomenesc că în anul 1889 s·'a public:at un volum asu:{)ra B,U ... 
,covinei (,,Eirte allgemeine Heimafskunde" !) pentru jubileul de 50 de 
,ani de „glorioasă domnie a J:vl. S. Fr. Iosef", în care volum privirea 
,_generală a provinciei, plastica terenului, structura geologieă, clima, 
.flora, fauna, populatia, descrierea topografică a aşezărilor şi raporturile 
,culturale, în1preună cu numeroasele harti ce le Insote.sc, sunt semnate 
,de d=I General Fischer, fără indicaţii bibliografice, pentru care lucru 
î\ lăsăm pe aufor în sean1a ono.ratului recenzent, spre a..-i ridica osa..

.. nale cu un „Hoch ! " patriotic, rostit din foafă convingerea sa de onest 

1) Ştiti, faimosul Fischer, pe care d..-1 N. lo.rga îl califică de curând drepi 
. ,.nepedepsitul criminal Generalul F'ischer şi azi, cred, adăpostit în Bueovina fără dl? 
:legilor sale'.', unde a 'SMnzuraf „pe Românii b,'inuiti că nu iubesc pe tafa. F rant„Io.sef 
--0e blajină memorie" {Neamul Românesc, 21 Nov. 1929). 
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om de şfiinfă şi de urmaş al plă@şHor lui $tefan Vodă cel Mare 
şi SfânQ. 

Dar recenzentul afirn1ă că harta n1ea „este nunn11 o copie după 
harta lui Fischer, întregită cu deJalii după hărtile speciăle l : i"5.000 
şi 1 ~ 25,000" (pag. 264). 

Brotie I mare eşte nurnele tău ! Adică an1 întregit i3ce.astă hartă 
a lui Fischer cu curbele de nivel care,=-i lipsesc şi cu alte o sun1ă 
de elen1ente după hărfile statului major, care sunt pe âliă scară .1 Şi 
cum? Poate creq_eti că prin procedeul usifat de noi de a scoate el~..
mentele trebuincioase pe hârtie de calc şi apoi a le reduee prin fotc.=
gra-fie1 aşa cun1 an1 făcut noi duI)ă harta~St. M. A. l : T5.Q00 pen..
fru întreaga hartă a noastră ? Nu ! A.seu lrati pe recenzent cun1 se 
z.budun1ă în ignoranta d ... s.ale să ne afle procedeul: ,,Doch woz.n 
sich evenfuell einen1 solchen langn1iifigen Reduzieren unterzîehen~ das 
iit,erdies nod1 ein nid1! geringes Zeicbneriscbes G·escbick erfor;: 
derl . .. !" Par' că ar vorbi din lună ! D.-sa i'şi închipu1e poate că noi 
facen1 reducerea dela o scară la alta prin -01.etoda primitivă a caâri: 
lări1 hăr~l prin pătrăţele? la închipuili-=-vă ce virtuositate să reduci 
curbele de nive't prin această n1e.fodă, la o scară n1ai n1ică ! Ase:
n1enea procedee prosteşti ar necinsti infeligenta şi a unui începător ! 
Şi totuşîJ d„sa crede că noi an1 luat ca bază h<trta lui Fischer şi arn 
con1gletat;:0 apoi prîn asen1enea procedee1 în afară de care d:sa nu 
n1ai cunoaşte altele. Beotie calomnioasă ! 

Ce n1ai obiectează încă? 
Ooiectează că noi an1 pus pe harta noastră izvorul Hlinitei din 

Bucovina în lunca Siretului! (p. 264). La această n1iopie fizică îi 
recomandăm adresa unui oculist. Dar~ e n1iopie, ori n1istiflcare? Căci 
izverul Hlinitei (afluentul Prutuluî) se ve-de clar pe harta noastră că e 
despărfit de basinul Siretului prin cun1păna apelor, notată de noi printr' o 
linie punctată! D.:I J. P. nu ş.fie să citească o hartă? 

l\poi se 1ntreabă: 1, de ce tocn1ai Brusnira să realizere captarea 
in1inentă a Siretului Ş·i nu n1ai curând Hlinifa, care s' a apropiat n1ai 
n1ult de Siret?1

' 

De ce? Fiindcă Brusnîta a ajuns azi cu unul din izvoârele sale 
chiar în luNca Sfrctului şi eroziunea ce se îndeplineşte acolo este destul. 
de, vioaie, pe când izvorul Hlinitei e încă departe de lunca Siretului 
şii ca să ajungă aci, n1ai trebYie să se taie prin eroziune regresivă 
încă curnpăna despărtifoare a apelor (diferenta de nivel între ea şi 
luncă de circa 65..--75 n1); pe.. când la Brusnita diferenfa de nivel 
între izvorul cel n1ai înainfa,f în lunca Siretului şi între Siret esJe 
aproape disparentă. Mai rar atâta confuzie ca la recenzentul no.sfru-

Dar, Gl greşală surprinzătoare n1a i face d.,..J J. P. când interpre"" 
tează harfa noastră n1orfologică ca pe o hartă geologică şi încă pefro,,. 
gralică 1 D=:sa crede că suprafetele n1ai î11alte din regiunea colinelcr ~ 
ocolite de curba de 500 n1 ar însen1na1 nici n1ai 01ult nici n1ai putin, 
nişte enclave de fliş carpatic ! Gravă rătăcire l Şi doar la finele cap. 
VIII al nostru 11oi an1 atras atenfia asupra acestor suprafete „deslvf 
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de întinse, la pesle 500 m, precum se vede şi pe harfa ală/urat~". 
care suprafeţe au rămas, în regiunea colinelor, mai înalte, grafie nivelului 
de bază mai înalt al Siretu1ui, · în deosebire de acel al Prutului. 

Ce poate însemna oare şi aceasta ? Înţelegere greoaie ? lectură 
ncatenjă? nepregătire în materie de morfologie? sau mistifi€aie? 

ln sfârşit, în recenzia sa critfcul se mai plânge că descoperim 
prea multe captări! (,,Farmecul multor captări, pe.ntru cate autorul 
nostru par~ a av~a o deosebită slăbiciune morfologică '' p. 260). 

La constatarea captărilor te obligă realitatea lucrurilor. Captările 
vechi sau cele iminente, ba chiar şi celEi care se vor realiza ceva n1ai 
târziu, sunt o caracteristică a regiunii dîntrr Siref şi Prut, de care 
orice morfolog trebuie să fină seamă. Ce mină va fac~ criticul nostru 
dată_,.j YO!îl arăta că~ în afară cle captările pomenite; mai sunt în 
perspectiva viitorului şi altele, dîntr.e care una la .Adâncata Bucovinei, 
unde Siretul va scăpa pe valea Derehluiului spre Prut; alta la \/estifa 
11Poart~ de la. Bucecea", mai la vale, .ba chiar şi u.na către Iaşi, pe 
valea Bahluiului. - ,,Doeh genug, genug .. . t'' (p. :zei). 

Acestea spuse, puten1, pe baza documenfării anterioare) să 
parafrazăm vorbele recenzentului, oferindu.-=i-=le pentru caracterizarea 
cuiturii o.-=sale : ,, w.ie gef ahrvo1l, ja schad1ich ist es, 'X'enn man sich auf 
ein Gebief hina,uswagt, in dem man nicht ain He.imatsrechf besitzf" 
(pag. · 265). · 

În plus, Ii recomandăm alen/iei geologilor noşlri şi.-=i rezervăn1, 
în cazul când nu e suficient atât, surprize dintre cele: mai frumoase. 

Noi n'am afacat. Ne~am apărat. Suntem cei dintâi cari să 
regrefăm incidentul ridicat de d.-=sa şi să:;\ compătîmim. 

~ .. t:3ffi:a .. 
··t: . • •u•• 
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SCRISORI 

Stimate Domnule Profesor, 

Cu profund respect îmi permit a Vă ruga să· binevoiti a pnm1 
-ca lnsula.:fără.:Nume din lacul Taşaul să fie botezată aşa cqm am 
hotărât noi, o mică societate învăţătorească, ,, Cercul cultural Sibioara ", 
ai cărei membri sunt foştii Dv: elevi şi adn1iratori. 

Totodată vreau să..-mi cer şi scuze pentru faptul că nu v'am 
cerut învoirea Dv. în această iniţiativă, pe care am luat-=o eu, per..
sonal, în nun1ele satului Sibioara, aşa că Vă rog respectuos să-=-mi 
iertati îndrăzneala ce am avut de a Vă lega numele de un mic col.: 
fişor dobrogean. 

Sibioara, 1929. 

• 

l \.l Dv. fost elev, 

Tiius Cergău. 

PROCES,,.-VERBAL 
Astăz( 2 Iunie, 1929 . 

Subsemnatii învăf ători ai Cercului cultural Sibioara din judeful 
·C.onstanta, având în vedere propunerea d-=-lui Titus N. Cergău, Pre: 
şedintele cercului nostru cultural, de a boteza Insula..-fără.=N unie din 
lacul Taşaul şi mai având în vedere explicatiunile d.=-sale, precum că 
susnumitul lac a fost studiat în an1ănuntime de d.:l Prof. universitar 
Dr. C. Brătescu, - am hotărît să botezăm pomenita insulă.} denu-=
mind-=-o „Insula C. Brătescu", considerând şi interesul viu ce d.::sa 
poartă acestei provincii şi ca un omagiu de recunoştiAfă adus aceluia, 
care a înfeles în m0d cu totul desinteresat să îndrumeze şi să încu.: 
rajeze pe iniţiatorul canalului, pe bătrânul N. Cergău, în opera sa, 
-care s 'a înfăptuit prin construirea canalului, care a umplut iarăş lacul 
.ce era sec. 

, In consecinţă, ne.=-an1 transportat la insulă cu toţii, unde s' a 
-oficiat serviciul divin al botezului · de către preotul D. Vâlcu din Car a.: 
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murat, iar ca naş am propus pe cel mai vechiu dobrogean al satului 
Sibioara, în care a fost primul Român născut, pe d--1 N. Cergău, 
fostul şi actualul primar. De fată au fost şi locuitorii din satul Năvo.,. 
clari, reprezentafi · prin învăţătorul Epurear1u şi d"nii Sofron Timofei 
şi Efim Cuzmici, cari ne:au pus bărci ta dispoziţie. Toate acestea 
au decurs 1n prezenta d...J.ui O. Marfinescu, subrevizor şcolar, care a 
venit cu întreg corpul didactic din Caramurat, Carol I, Dorobanţu, 

Taşaul. Se vor face şi publicafiuni în satele din juru1 lacului, ca să 
sa şfie de. azi înainte numele insulei. 

Drept car~ am semnat prezentul proce~verbal în dulSlu exemplar. 

Preşedintele Cercului culfural : 

T. Cerg'?ll. 

Membri: J 

Subrevîzor şcolar O. Mi1rfinesc1t, 
Preot D. V&lcu 
Gh. Puşcaşu 
Meria Vâlcu 
G:h. Coconcea 
P. Floca 
M. Băceanu 
l Ştefănescu 
Virginia ,Şlefănescu 
Aneta Teodorescu 
M. Cergă.u 
Viet Coconcea, efc. 

Notă. 1'1ultumind foştilor mei elevi şi prietenilor pentru deose-" 
bita simpatie ce mi,.,;au arătaf,,.o, a,m stăruit toluşi şi verbal şi înscris 
pe lângă iniţiatorii ·acestei hotărâri a renunt.a la ea şi a păstra vechea 
denumire aşa de frumoasă 11Insula:fără:Nume". Dacă totuşi n'am 
reuşit şi am fosf nevoit a primi, rog pe cititor a-"'ffii ierta chiar şi 

aparent~ de vaoHafe de care aş putea fi b~nuit. 
C. Br~escu. 
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