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STR.ÂJERII CODRULUI
Sub straşlnă df'J cetlni, la Bran, iângă izvoare.,
Opt vânători intrară în 11n1ştea ~e vecl.
El s'au luptat pe creste, în codri, la pri.poare,
Să stăvilească valul de glnţi pu,stlltoare,
Să străJuească munţii la marglnl d.e poteci,
Mormântul e să!batlc şl'nchis cu'ngrăd ttură
,Oe stâlpi ciopl~i la munte din codrul de stejar,
Pe groapa lor: fragi roşii ,ş1 floare de răsură:
Din cer cad stropJ de rouă prin .greaua frunzătură Şl vine pri măvara cu alb mărgăritar.
Şi

cum eroii noştri at:1 dreptul la răsplată,
Le-am dus sfintele o·ase în mausoJee marL
Dar lnims lflteGJză, slmţireainflăcărată
Cu care- 9u stat să'nfPunte urgia dea.ltădată,
Ele:au rămas aice·a, în ccklrul de stejari.
Ce bine dorm vitejii sub culmlle aeeste,
ln lnima pcŢ!durîl, culcclţi lângă izvor,
Unde-au căzut, cu och ii încremen iţi pe creste,
Când viforul de gloanţe i-a prins fără de veste
Şl-a mlstuit văpaea dln sufletele lor.

~

Gând pacea şi odihna se lasă peste munte,
Mormântul fără cruce e·•aşa de mititel, ,
Că te întrebi, în taina pădurilor cărunte:
- O mână de ţărână, e~m a putut să'nfrunt~
Atâta duşmănie pornită la măcel I
1

.. Analele Dobrogd•, X!.
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-2Pădurea se bolteşte în largă catedf'ală,

Pe stâlpi de bra:zi gigantici şi de molizi, cu frunţi
Aprinse la văpaea luminilor astrâle $i'n strane cântă fagii cu voci sacerdotale,
Slăvind morm'ântul tainic al marilor defuncţi.
Pe mun~, când ploaea cade uşor, ca'ntr'o visar.e,
Psalmodiază codrul înalt, ca din amvon Cu şoapte tremurate pe frunze, pe o'ărare ·Şi se coboară' n suflet atâta' nfiorare,
Când ploaea'n cQdri suhă încet şi monetoh.
Dar între nori s'ascunde păinlenişLi! lunii,
Frunzişu l greu se sparge în vuete de vânt
Cum uraganul smulge catargele din funii,
Aşa se rup copacii de tră·snetul fwrtunii,
Făeând să s~ r idice ţărâna din mormânt.
$i>n noaptea grea mormântul se schimbă în tranşee.
Cad licăPiri de f ulger pe căşti l e de fier.
Căpraru'n somn tresare şi grupa şi-o închee,
Căci fu lgerul năprasn i c, nu se mai ştie ce e:
Duşmanul de pe culme, sau trăsnet ul din cer...
Chiar vu lturii se s.ue pe stâncile gol a şB ,
Rotihd din înă lţime priviri de albatrozi
Şi'11 fulgerare-a a l bă a nop~lor tru faşe,
Ostaşii par fantasme semeţe, uriaşe,
Ase.muiţi în noapte cu marii voivozi.
Târziu când luna iese din nori şi'n cer se sue,
Urzind covor de -a ur pe vechile poteci,
Sub straşina de cetiAi mormântul se încue,
S' adoarmă ·iar străjerii în l lnişte a sllhue,
În murmurul de frunze şi de isvoare reiei .
Bran, .August. 1930.
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Nicolae 'fimiraş.

MOLDOVA, ·TU ! ...

•

E'nfins pământul f ă1ii i10aslre_
Şi'n Ioate e Dumnezeesc;
,Sub bolţile de cer albastre
Cu marea munfii se'nfrăjesc.
I

Străbunii

Daci1 găsind belşugul>
Pe.::acest ogor Sau aşezai, Ei cei dintâi au tras cu plugul
Şi'n mare. caii şi:tau scăldat.
Jar când mongPlica urgie
Milenii lungi a stăruit
Să stea'ntr'a Dunărei câmpie ...
Din GOdrul f.ără de sfârşii
Au

năvălii

potop stejarii
Şi.::au liberal pămâl)iul sfânt ! . .
Şi iarăşi au eş_lf plugarii
Cu ,urmele pe.::acesf pământ ! ...
Cu iadul s'au unii duşmanii!
Potopul e'nspăimânfălor !
Q groa-ză.::i peste fot • 6ermaniî ! ...
E roş de sânge drumul lor !

,

Jrloldovă>

fu, slăvjfă /ară,
N'ai vrut ca să le dai poteci l
Ci moartea ln Siret şi::aflară
Şi neamul /.::ai tWif pe ve'f':i . •.
Moldovă,

Tu, slăvită /ară I . ..
00 00000·1to Oo;,

Mihail F. Pricopie
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MARE,A.
Ca perdele arunca~e în senin ,
Spume albe în albaslru se lGipesc,
Goelanzu1 rulgi Je spuma, sboara lin

$l

lalazuri se

aruncă,

se sdrobesc.

Vin cu soare pesle lespezi

prăvăLle 1

~e desţec tn cercuri albe lremurflnd

$l
In

se sral'm6 'n mii de cercuri înmii~e,

r6sţrângec,i

Je lum ine fulgerflnJ.

~e abal loh goelanzii pe-un lalaz,
Pene albe în albes~ru se

desţe~e,

şi deodale
ţoşne~ de allaz.

Dulce-i leag6n6 ~alaiul

(ş, iau sborul tnlr'un

Raze calde, 'snopuri~snopuri, cad

pielişe,

şi misl~r,
Ca J1n v~ur, desÎl'!tculiS Şl rur,şe
N,nge aur • . . în lecere

Î rece-o

noVG alboslrute pe sub cer.

~t lalsiuri tnsorile se gonesc,

Goelan.i~ fulut
Siiume albe
C.,

tn

de spumo,

sboară

a\basl,u se

lopesc,

hn,

~,dele aruncale tn senin.

Gr.

•
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UNEI GARI

Gar>ă mică, cenuşie,
1

Pusă n lar>g de găf'ăgan,
Mi-ai rodi~ ca o moşie
Clipe dragl de voioşie
An de -an.
Î tnerelea mea Cijra~ă
$t-al iubif'ei .vis sen in,
Î aina lor nemăsurală
' Î or>su-s a aici odală
dtn plin.
1

;i

Sub sa lcâmii din cărare,
Grei cle albele poveri,
I
Să nlrevăd un · semn, o ~toare,
Câle nopţi pierdu~-am oare
.
ln vegheri ?
Câle gânduf' t-slol sbu„dalnice la uşe h-am l„tmis,
ln avân~ul lor năvalnic ·
~ă le vezi mul"ind prăvaln ic
Pen~ru-·un vis.

p

..
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~6Azt tn van mai vin la line ...
La ţei-esli-e, tn apus;

Veşlejilele
D1au

gltcine

lrlsle~e de rulne

_şl

~os

i/ n

sus.

zădar cu cluloşie
Mă opresc ş1 nlreb tn drum,
Ntmene,a nu mă mal ş~ie
Gară mlcă şl puslte
1

Dce

•

acum.

V. Lăiniceanu
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CU SELWI LA

BP~ŞOV ..

.

1NSEMNA..RE
•

Mergând pe-"'O sfradă sfrimtă, .mărginită de..-0 parfe şi de=-alfa
de clădiri nalte, mă întâlnesc cu Se1im, vechiul meu prieten din Do..brogea. Ne salută111 şi ne arătăm fiecare surprinderea ş1 bucuria de,,.a
ne fi întâlnii, ur,ide nici nu gândeam ... In Braşov !
- Â.i venit de mult, cu cine e,şfi? L„întreb eu, văzând lângă el
o fefifă.

De 2- 3 zile, sunt cu familia !
M'am mirat că oameni aşa de departe şi_ de:-ace.i cari iubesc;
sfepa pân' acolo, că arăsc dădirile şi plantaţiile, să vie l·a Braşov •..
Se1im par'<;:.ă m'a înţeles- şi a dat să explice ;
,-;> Fetita a fost pufin bolnavă, doctorul a zis schimb de aer,
munte . . . Altfel, mai bine la noi !
Şi Selim privi împrejur ~ufoc:at.
Fetita îl trase pe Selim de pulpana hainei şi.=i spuse în limba
lor că.=i este sete arătând la nişte sticle de lirno.nadă de la o boltă
dintr'un coif: ,,Şurub !" ·
- Hai la boltă, bem câfe"'o limonadă ! zic lui. Selim.
Ne aşezarăm la o măsuţă afară, la umbră, comandai băuturile
siropoase, ca să fle pe placul micei Âzize ,şi' confinuarăm vorba de
una.,,.de alfa .
...... Altă lume aici ! Zist{ de=-odată Selim, urmând par'că firul
•
gândurilor ce..-1 preocupau •..
- Adevărat a1ta, - ăştia sunt oameni depr1nşi cu ziduri şi
păduri. Lor răceala zidurilor nu le face rău, lipsa de orizont nu.:i
înăbuşă . ; nici zidurile, nici pădurea nu le miroase a mucegaiu ...
- Da, la asta gândeam ... Aici n'are unde să alerge un cal,
n' are unde să bată vântul !
După ce sorbirăm din paharele de limonadă, fetita lui Selim,
privind în lungul sfrăzei, tresări şi, frăgându..-1 pe tafăl său de haină,
c:it
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încet, par' că îngrozită, arătându..-i : ,, Omul acela este mort
saµ e viu 7«
Mă uitai şi eu şi rămăsei oarecum surprins de cruzimea spec....
taco1u1ui, până sif..-mi dau seama ce văd : în fata unei l3iserici. ridicată
o cruce enormă, neagră, de fier, pe care un Isus ,de proportii supra=
umane, sculptat din lemn, cam grosier şi zugrăvit destul de strident,
sta în soare, impresionant prin atitudinea lui şi mai cu seamă îngrozitor
pr.in rănile, scoase în evidentă de sculptor şi zugrav,. din coastă, palme
şi picioare, din care părea că sângele gâlgâe=-isvor ...
- Nu e viu, nici' mort, nu e om ... Taci din gură l Şopti
Selim fetitei silindu-=se s 'o facă să..-şi schimbe preocuparea. Poate se
temea să nu-=mi atingă vr' o susceptibilitate. ln cele din urmă, ca şi
cum ar relua firul vor-bei întrerupte, mă înfrebă:
- Oamenii ace-ştîa, cari pun aşa cruci pe,.,afară, sunt creştini?
La noi, ştii bine, nu se văd asementa lucruri, nici chiar în blsericile
voastre. A.m intrai şi eu, când n.e pofteati la sărbători najiona1e şi
aşa lucruri îngrozitoare n'·am văzut ...
- Îngrozitoare? Bine ai zis 1 La voi în geamii nu se 1ngădue
nici pictură, nici sculptură de 1vr'un fel de vietăfi, ci numai de figµri ..•
geomefrice. La noi nu se îngădue de cât pict_ură, şi în colori mai
stinse, de chipuri omeneşti ... ofilite, }lrinse în atitudini serioase şi de
animale simbolice. Dar la catolici e îngăduifă şi pictura şi sculptura,
iar artiştii au mai multă libertate ...
- Libertate! Ş1iu şi eu ce est.e, am fost consilier judejean !
Dar mie mi se pare altceva şi să ~ezi : la noi îh sat, când eram copil,
a fost omorâtă o f~mee tânără de bărbat şi neGtmurile lui. Corpul ei
era fot o rana. O babă, mama moartei, a ridicat corpul ei in căruf ă,
l..-fl desgolit ca să se vadă rănile şi 1-=a purtat în fot satul, arătându_.,J
tuturor, bocindu=se şi blestămând pe cine n' o va răzbvna ... Şi am
văzut cu ochii mei, au pus oameni cuminfi, tafi mâna pe puşti, pe
pistoale" pe iatagane, topoare, furci de fier şi-=-au alergat la casa om.o-"'
rului §Î până seara i-=-al! prins şi omorât pe iofi vinovafii, Î-"au băgat
în casă, au dus pae şi au dat foc l La cercetare nimeni n' a deschis
gura. Âutorităfile n'au putut scoate nirnic, ori simfmd cum au stat
lucrurîle, n' au stăruit.
Dar unii a doua zi, pesfe-=o . săptămână, o lună, r:egref.au ce;,au
făcut. Vezi, baba aceea era o flre aprinsă, crudă, pe ea n 'a mânaf"'o
dragostea de copila ei, ci ura asupra ginerelui şi nean:)urilor ucigaşe.

îl

întrebă
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~9- Adică vrei să zici, că nu din credintă e ridicată
cu ... statuea crucificată, nu din âragostea către Isus ...
- Nu! Nu din credinţă, ci din ură, · contra necredincioşilor,
co,ntra no-astră : tătari, furci ... Ştiu eu ce spun!
- .Selime„ necredinciosule, nwti mai fac€ şi fu sâng~ rău , Găsesc
şi eu îngrozitoare această exhibifie. Cred ca şi tine, că baba voastră „
dacă.=şi iubea fiica, ar fi plâns la capul ei, omepeşfe,- n'ar fi purtat
cadavrul ei gol, ca să....i arate rănile, n' ar fi bocit după răzbunare .. .
Dar ce intenţie să fi avut artistul, ori acel care;,,a comandat crucea
şi siatuea, ori care a stăruit să le înalte în fata bisericei? Ce mefiv pentru
lumea dimprejur, să îngădue asemenea lucru?' Mă rog, monumentele
spun ceva. Prin ele vorbes,c cu suflet.ii cei ce le fac, ori le cer, od
le stimează. Ce ne spune acesta? Un chip de om cu corpul fol.'furaţ,
în med negrăit de sângeros, că pri:vindu;J, carnea ni se cutremură
,Şi ochii ni se întorc de la el Groază, repulsiune !
•
Dar se cade ca un monument religios să vorbească aşa de
aspru? Ce fel de oameni vor fi crezili ei că trec pe aici, să...! vadă .. şi 'tofuşi să„şi învingă repulsiunea şi să se închine ?
·
Aruncasem aceste întrebări şi, pe când voiam să răsp.und cu
concLuziife mele, s{ăpânul baftei, care foarte serviabil se învârtea îm.=
prejurul nostru, fluturând au şervetul după muştele strânse pe lângă
paharele. de limonadă, s~ amestecă în vorbă:
- No, domrtilor dragi, ce atâta frământare! Socoteala e curată !'
biserica a fost a breslaşilor : fierari, tâmplari, zugravi, _, şi, de bună
seamă, la o zi mare a lo-r s'o făgăduit ei să ridice o cruce nanfă.
Fiecare breaslă o dat pe eel niai harnic maisfor, ca să arate .c e poate !c
un fierar o bătut crucea, cuele şi cununa ; un tâmplar o cioplit .şi
struguif lemnul !rup.ufui; iar un zugrav a ±:ras vopse.aua cărnei şi sân..gelui ; fiecare din plin, ca maisfor cinstit, - că cine„o vedea, să se
oprească şi să zică : No, straşnic l ucrară!
'
- Braşoveni! Exdamai eu.
- Ori,..cum, altă lume! Incht>ie Selim.

D. Stoicescu.
OOOoogo_oOQIQ
.aogo'C>o9<too,. ,
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APELE GÂNDULUI
Dorm apele gândului, dorm liniştite,
Sl!b zările frtintii n'adie 1:In vânt
Pe;!oceane ca marmora de'neremenite
In taină p1uteşfe,,-al tăcerilor- cânt.

-

Ce iufe„a · pierii şi vâltoare.a e.tăfii ! ...
Cum groaznică pacea pe lumi s'a'nf'ronat I
Doar luna., un simbol al singurătă/ii,
Surâde pe cerul etern luminal.
Dorm ape.le gândului, dorm liniştite,
Şi genele grele clipesc şi adorm.
Dorm n1ule în suflet dureri năbuşite ...
Imbie n1ormânful cu somnu"i enorm.

-

•

Mihail F. Prh::opi.e
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POEZII
I.

Dă,,,.mi

mâna ta

Privesc la drumul mers: ce /intirim
~ărăginil şi frisf Jtecutul esfe ! . ..
Tot ce.=-a:m crezui pe vremuri să'mplinim,
S'a stins din via/a lumilor acesfe.
Sub strâmbe cruci, morminte vechi şi noi
Se'ndeasă'ntr1e dezordine barbară:
Nădejdi de biQe · cţ.=-au murit apoi
Sub ele.=-şi dorm eferna primăvară.
ln nep/i cu lun.ă plină bat în van
C'blilele cărări prlnire morminte;
Se'ndeasă buruiana an cu an ...
Ah! , .. - Unde.=-i floarea vremutilor sfinte I
Dă.=-mi

mâna la şi vin cu gând pios
Să răsădim în cimitir o floare,
Djn ochiul tău atâta de frumos
Să verşi o lacrimă mângâiefoc1re.

II.

•

Melancolie

ln aer negru bale vânt,
S'au strâns toţi norii pe tărie I . ..
Ce singuri stăm! . . . Nici un cuvânt
Şi'n inimi nici o bucurie! . •.
Zvâcneşte'n

pieptul meu ferbinfe
Prof.unda dragoste ce:/i pori . . .
Dar pentru ce aşa cuminte? . . .
Ori stăm de veghe la. un mori? ...
Sub streşini geme:acelaş vânf
Cu vocea lui încrâncenată :
„ Nu„ i pentru.=-acesi infam pământ
,,A voastră dragoste curată ! ... "
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III.

taină

Retraşi

in colj pe jefvri moi
La sial stăm clipe'ndelungate.
Pe gean1 pltrund acorduri noi:
E zvonuI n1ări 'nfuriate.
Sub cer albastru::-violet
Se şterge firea : înserează.
Dar noi vorbim şi rar şi'ncel.
Ce gingaş glasul tău vibrează!
•

lmi spui iniregul tău trecui .. .
Asculi atâtea dulci cuvinte
Şi brajul moale fi::/ sărut ...
Mereu mă cerfi: ,, Nu stai cuminte ! ... "
lji cade afa de pe ac
Şi acul chia.r îl pierzi pe urmă, Ah ! . . . Ochii tăi atâfa::mi· plac\! . ..
· Sărutul vorba la o curmă ...

IV.
ln aerul mocnit de vaiă
Se zbate sufletul bolnav;
Sub belta c;erurilor clară
Doar marea vastă ge.me gi:av.
.
.
Pe /ărm stă sufletul şi plânge:
„ Siăpâne, ce greşii::am eu
Că. via/a' n două mi se frânge,
O, Doamne Dumnezeul meu
. I
.

Eu ie::am rugai să::mi dai tovarăş,
Tu paşii mi i::ai dus la ea.
Imi surâdea norocul iarăşi, Dâr a'nfeles iubirea mea ?
De cât să;::mi sfing acest noroc,
lnchide::mi pentru veci privirea.
M?.i bine să mă pierzi în foc
De cât să::mi 'îngrădeşti iubirea ! ...

Mihail F. Pricopie
~·000000 Ooc-

Ooooo,oo'ooO~'
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PE STÂNCA
Pe::aici am strălucii odinioară,
Ţinând în mâna::mi caldă mâna la.
Su.n t veacuri de alunei .. . şi 'n astă· seară
S' aprinde în Jării aceeaşi stea.
Mă furbură cărarea

asta

plină

De trandafiri sălbatici şi de lu°'ă ;
'Mă 'furbură fântâna ce su~pină ...
Noi cJm mai fost pe=aici cJndva 'mpreună.
ln al!e vie/1~ aceleeaşi perechi,
Nafl.1ra i::a întins culcuşuri moi
Şi azi, ne amintim, cu simţuri no1
Cărările iubirilor străvechi.

1

Mă itnbură

fântâna ce suspină,
Noi am mai fost pe::aici cândva 'mpreună.
Mă furbură cărarea asta plină
De trandafiri sălbatici şi de lună.

Gr. Sălceanu
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VIA
~

O mână. sburdalnică rupe un sfrugure blond ca- lumina
Şi muşcă o fragedă gură din rodul pământului clar;
.....
Din frunzele vinefe;:albasire bălule de brum 'argintie,
O mână sfielnică rupe un strugure r-0ş ca . de jar. , .
Şi

'

frunza de vi/ă se'ntinde ca marea c;u valuri senine,
Atârnă in Uf!lbi:ă de av-r roşcate şi grele ciord1ine,
Bobitele crude, străpunse de aprigul soarelui foc,
ln liniştea plină de vrajă rotunde şi mute se coc.
Jar .seva ce'ml;Jaiă .simfirea prin fine mlâdi/e se urcă,
s~aprind de- fărafec butucii, ln bolji sângerate se'ncurcă,
Şi bra/e se'nlănfuie'n umbră} ies cbiofe lungi ca de faur
Şlncepe be/ia sub belta cu r0şii cierd1ine de aur.
Gr. Să1ceanu

J
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~IA.RCUS A.NTISTIUS CECINA.
lată un nume pe i.,:are l=·a purtat unul din

sfr:ărnoşii

noştri,

ajungându:ne la cunoştintă d1.1:pă 17 v.eacuri. Dacă n' are altă importantă,
ar:e pe acda c' a fost pudat de un Roman, care s' a gândit să lase o
dovadă neperifoare despre stăruinta viteazului popor prin aceste locuri.
Ne scoborâm cu mintea, pe scara timpului, înhapci, pe vremea
împăralului Marcus Aurelius .Â.ntoninus, zis Caracala. Vedem furni.,,
caru1 de. 1ume dela Troesmis, azi lg·Hta, unde nu mai dăinuiesc decât
câteva case 1 Templul, ziduri1e cefătii, valul lui Traian, care chiar dela
Troe.s mis se îndreaptă în spre miazănoapfe-='răsărif, cătră Niculitel, sunt
mărfurii neperitoare, pe Gare nici mâni duşmane, nici afof puter1'licul
timp n' au putut să le disirugă ~n întregime, n' au putut să le şt€argă
cu fotul d~pe. fata pământului.
Pe unde scormoneşte plugul din vremea · noaslră> în aproph~re
de zidurile vechii cetăti, peste valul lui Traian, ies din părnânf urme
de aşezări omeneşti. Legionarul ~oman, neînvinsul st;ăjer, veghea
nec0ntenit; 1na1roanele Romane îşi creşteau cu drag copiii şi prin
casele, din a · căror temelie plugul toi mai, scoale din când în când
câfe..-o pialră, câf~=-o căr.ămidă petrificată, era vieată, era simtire, era
graiu strămoşesc, era . . . îneeputul firului vietii noastre de astăzi,
pâlpâia para viiforului suflet românesc I O, Doamne, bine a zis
cronicaru1, că foate suni sub vremuri ! Atunci piată, străzi, clădiri .• .
azi ogoare ce se samănă, se lucrează ; loc de hra!'lă peste dmilir,
câmpii pleşuve pe unde au fost păduri s~ulare ! . . .
Iacob-='dealul, zis acum Muntele Carol I, vesfiJ pri n carierele de
grani1, a fost umbrit odată de un codru nesfârşit. Cântau păsările
măruntele prin copaci, iar deasupra, în zbor falnic, se rofea vullurul
gigantic, pândindu..-şi prada. Prin desişuri hălăduia în voie mistretul,
precum şi cerbul şi căprioara, cari, sprinteni, săreau din sfâncă în
stâncă, peste scurgeri şi pârâiaşe, căutându..-şi hrana. Avea lupul
destui !ovarăşi şi avea şi ascunzători nepălr unse de picior de om t
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Acum a rămas sîAgur, doar cu vulpea .şi cu iepurele, ne mai ştiind
unde să=-şi plece capul ! ...
Povestesc bătrânii din satul Turcoala, c' au apucai,, pe când erau
copii, copaci de mărimi uriaşe, groşi de nu-=-i pufeau împresura cu
brate1e doi oameni, atât pe n1untele Carol cât ş-i prin îtnp,r.ejurimi i
iar azi ... nu=ti mai vine a crede c' aşa o fi fost i nici urmă n' a rămas.
ln ·va[ea Priopcel era de asemenea codru nepătruns de soare. Şi
acolo, pe coasta ce vine înspre lglita, într' o poiană tăintJî!ă de lume,
se afla sanctuarul zeului Liber Pafer. Din Troesmis, poale şi din
Arrubium (l'>1ăcin), cuni şi din alte localităti afl~te pe cu prinsul
n1erelei Cerna, dela Mangirîa, ·Martina, Echişce„ pe unde s'au găsit
şi se găsesc încă destule urme de zidării, bucăfi de cărămizi, cioburi
,de oale, ha şî oale romane întregi şi monezi diferife, mergeau credln-=
·oioşii de aduceau jertfă ~eului, şi.:i făceau ;altare de închinăcîune, ca
să.:l îmbuneze şi să,,,.1 aibă de protector.
Localitatea Echişcea (în traducere : Gemenii) de sigur că a avut
aliă numire, pesfe care s~a suprapus cea turcească în cursul veacurilor,
căcl c:hiar acolo s'au găsit rnulte urme romane, ca }Î la Marlina şi
Mangina, înire altele o oală întreagă, mare, că cel mai înnaH om nu
putea să se uite în ea. Această eală con~nea înnăuntru răm·ăşită de·
făină şi de meiu. A fost ftimeas'ă întreagă, neşiirbită, la Bucureşti,
cu ocazia expoziţiei din anul 1906.
Da~ să vedem ce:legătură au ioafe câte le:am spus cu personajul
de care ne ocupăn1 nai. Lui Ce~ina zeul i s'a arătat în vis şi i=a
spus soarta ce.=1 aşteaptă şi i,,,a binecuvântat familia lui şi sămănăturile
lui şi ioaJă casa lui. Fiind călăraş îh armată, a inai primii şi bine.cuvântarea de a eşi învingător în orice lupiă ·cu du.ş,manii. Ăiunci el,
sub impresia acestui vis, sfătuindu:se cu toti ai 1ui, drept recunoştintă
Î-<'a închinai un altar, un monument de respec:t şi adoratîune la poalele
·muntelui Priopcea, în dreapta şoselei, cum mergi dela Cerna L:l Măcin.
Acest monutt1ent a fosi găsU şi adus în sat în luna Ianuarie 19'14.
El a fost descoperit de ploile forefltiale dih vara acelui an $Î a fost
·observat înfăi de nişte ciobani, cari păşieau oile prin acele locuri.
,~ e s t aliar nu.:si decât o piatră cioplită, având lungimea de
1·50 m şi lăţimea de 40 ctm, fii!'ld de forma unei prizme dreptunghiulare.
Postamentul, care venea îngropat în pământ, este de 50 cm lungime
.şi de 44 cm lătime ; îar corpul, pe care este şi inscripfia, e de · 1 m.
F atada are chenar de jur împrejur şi oare-cari cornize cu putine
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înflorituri, la capătul de sus. Piatra avea acelaş' asped ca piatra de
Başchioi, din care se fac şi astăzi monumentele.
Textul latin al inscripliei de pe fa}adâ. scris cu majuscule foarte
corect săpate şi bine c0nservate, este :
,,}lumini Liberis Pafris JY/. ilniiSfius Caecina equalae I Dardan
Anloninianae ex viso posuif". Ceiace însemnează: Zeului Liber Pater,
Marcus Antistius Caecina, călăret dîn escadronul întâi antoninian de
Dard,ani, a ridicat în urma unui vis (acest altar).
Escaaronul I de Dardani se numea antoninian după numele
împăratului roman Anloninus, care a domnit d~ 211.:-::.?) 7 d~pă
Cristos. Acest escaarona fost cf:1 -reşedinta mai intăi la Arrubium
(Măcin) până la anul 117 după Cr. şi apoi la Troestnis (Iglija).
După cum mărturiseşte singur Caedna, altarul a fost închinat, în
urm-a visului ce l=a visat, lui Liber Pater, care era o divinitate bine..făcătoare mai ales p.e nfru sărnănăturL
Aceasta dovedeşte cât de m1,1lt credeau în vise strărnoşji noştri
şi câtă frică aveau ei de zei, pe cari căutau să..-i îmbuneze prin jer1fe1
ridicări de aHare, etc. De sigur că Caecina îl avea pe Liber Pater
ca sfânt protecfor al casei, după cum se obişnueşte şi astăzi în popor
de a..-şi alege fieeare -câte un sfânt, chiar la cununie, pe care îl
serbeai:ă cu deosebită dnsJe, făcând mare praznic la ziua lui, odată
pe an. În lac~\ monumentelor, de felul celui al lui Caedna, în zilele
noastre se obişnueşte a se tace câte o îco.ţnă şi a o dărui bisericii.
Traducerea inscripliei am dai.=-o după explicatii1e repausatului
întru veşnică amintire Vasile Pârvan, fost diredor a,I Muzeului naţioi1al
de antichifăti, cu care erarl} în corespondentă, fiind recunoscut chiar
oficial ca €Crespondent aţ muzeului.
Altarul acesta este un pretios monument pentru noi, este măr,,.
turisirea vie a trecutului către prezent şi o garantie de mare prel pentru
viitor, căc.i arată lum1i cine au fost stăpânii tinuJului dobrogean din
cele rna·i vechi fi mpuri.
Dacă năvălirile hoardelor barbare au âărâmat şi au nimicit
ceeace a fost odată, totuşi dovezi puternice glăsuesc timpului de fată
destul de viu, că suntem unnaşii strărnoşilor noştri, locuind pământul
C€ ei ni ~au lăsat ca moştenire, adică ocupăm dreptul nostru.
Marcus Ânfistius Caecina, pentru importantul document rămas
dela el, merită a fi ştiut de toti Românii şi pomenit generatiilor. ce se ridică.
Prin î'ngrijirea subsemnatului, chiar din 1914, piatra, deşi destul
de mare şi grea, a fost expediată la Tulcea, spre a fi înnainfată la
;,Ana!de Dob,ogci", XI.

I
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Bu((ureşfi. Aci însă a rămas în curtea prefecturei lângă un. perete,
din îni'âmplare cu insci;iptia, în îos. Această împrejurare i,,.a fost

•

favorabil?; căci pe timpul ocupatiei inan1ice n'a fosi băgată în seamă,
fiind socofită ca o piafră fără de nici o importantă, de oarece nu se
vedea inscrlptia. ln urma sfăruintei puse pe lângă auforîiatea comunală,
după războiu, când ·s'q începui organizarea parcului din fata prefecturii,
piatra a fost aşezată Ia marginea unei alei. Îmi dădusem părerea di
pe una din fete ar fi bine să se sape şi în traducere inscrlptia, dar,
schîmbându=-se rosturile politice, piafi:a a fost ridicaf,.ă din parc şi
aruncată cu alt~ pie:tre ordinare de zidărie în curtea primăriei. Zadarnic
am mal căufaf...o; n'am nlai dat peste ea. Un cefătean tulcean, vor...
bindu,.,.mi odafă de importanta ei, se mita cum de n 'a fost aruncată
în Dun ăre de Bulgari. Este drept că n' a fost aruncată în fim pul
ocupatiei ; fetuşi, din cauza neglijentei sau altor cauze pe care mă
opresc a le mai amînti, ea şi-"a pierdut urma.
Ca să rămâie însă spre ~fiintă în isiorie, am daf însemharea
de fată, considerând că m 'aş face vinovat, ca unul cer-am ştiut, clacă
n'aş fi spus...o.
ln treacăt tin să amintesc că la Troesrnis s'a găsit o placă cu
o inscripjie, care. amintea de medicul roman Titus Rascanius, care a
practicat medicina în acest oraş şi prin împrejurimi încă de pe timpul
lui Traian şi după el. Medicul primar al judetului Tulcea, dinnnainte
de 1913, anume Alexandru Suceveanu, care a murit în acel an,
fiind mobilizat ca docfo,r de regimef.lt, a avui fericita ideie de a bofeza
spitalul din Măcin cu humele doctorului roman „ Tifu.s Rascapius".
Ascultând glasul trecutului, ne edificăm
.. fot mai bine asupra
fiintii noastre· pe aceste meleaguri, pregătindu.=-ne cât mai cu precizie
busola conduc:::ăfoare în viitor.
G. Coatu...Cerna
O't,'V OOQ.JtO@o~
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ZORI DE
A nins o

IARNĂ

noapte'ntreagă văzduhul ce.nuşiu

•• ,
A nrns o noapte'ntreagă ••. Tăcere ... şi, .. pustiu ...
Pe-o altă lume par'că m'an1 deşteptat din vis ...
Şi oohli de lumină o clipă s'au închis.
O margine de soare se urcă'ncet, treptat,
Pe geam pătrunde'n casă şi'n aur sunt seăldat, , .
Roşcate flori de ghiaţă de geamuri se anină,
M1-aduc parfu.m de iarnă şi valuri de lumină.
lr.i sobă arde focul cu flăcări de atlaz,
Atinse de căldură muşcatele dispar :
Privesc pe gean1, departe, oceanul solitar
Rostogolind pe ţărmuri talaz după talaz.
Fierbând, din svârcolirea albastrului etern,
Ghirlănzi de spume albe pe dune se aştern,
O navă se avântă cu p:ânzeJe'n abi·s,
Cu fulgere de aur talazul pare "s9ris .•.

Gr.

I

'
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LA ORIZONT .CATARGUL DISPĂREA. .. ..
La oriz0nf catargul dispărea . ..
Pe nesfârşitul mărilor albastru
Un val, tosfogolif ca o perdea,
Strângea în poale astru lângJ astru.~ .
Ştn

ulfima văpaie din apus
S e zvârcolea într 1u11 vârtej sălbatec,
S e arunca vijelios 111 sus,
Căiâad ca o ghirlandă dţ jăratec • . .
Şi

afle valuri în aceeaş rază
Se prefăceau în colier de foc
Şi scânteiau afâf cât scâtffeează
O clipă călătoare de noroc.
Şi.:acolo

unde raza se;nfiripă, .
Un goeland sbură pesfe;:un talaz,
Cu fulgere: in ocEiî de topaz,
Cu pulbere de aur pe aripă.
Gr.

000

0 oOOd o 000
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MAREA NEA.GN:l\. lN POEZIA NOASTRÂ
PO.P ORANÂ
' <de Ioan George.seu
Motto :

Câ1i/ă

mar~, uriaşa mare:
,,Mare!s ev, şi nimeni nu mă 'nvinge !
Tot pămâniul, cât îl vezi de mare,
Bra/u I meu pulernie ii in<Zinge".
cerul cel albastru : ,,N'are
Margini largu '1vpărăfiei mele !
Eu cuprind pămânf şi mare'n vă/u.-mi
De mă/ase presărai cu steJe." .
Cân/ă

Cânfă mica i11im,'i: ,,Mai mare

Sw1t ca voi, cari vă Cft r°cafi' mărirea,
Căci Îil mim~ iadul sfă şi riliul
Cu iublrea, - şi Dumnezeirea. !"

St. O. Iosif, Într'un album.
Dl1pă Eneo Roncinni. Tălmăeire.

Poporul nostru cunoaşte multe mări.
Nu vorbim de cele nouă rnări, pomenite alături de tot atâtea
fări, în poveştile poporane, nici de mările cu anumite însuşiri (rece,
fierbinte, ro.şie, galbenă şi a.), cunoscute mai mul! numai din auzite
ori din închipuire, ci voJbim de cele străbătute în lung şi in lat, de
cele atinse î11 realitatea nemijlocită a viefii.
\

Sub acest raport, rnarea - acest fenomeB natural atât de
\ complex - e un moiiv din cele m4i interesante pentru cercetălorii
\ poe.ziei nqastre poporane.
Câtă· tragedie sumbră nu se leagă în această privinf ă chiar
numai de oceanul Atlantic, cunoscut de făranii noştri abia în timpul
din urmă t
1

Tot calvarul Ron1ânilor noştri din America se leagă de acest ocean.
De aceea e atâta jale .şi atâta duioşie ll1 cântecele Americanilor
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22 noştri I Şi de aceea oceanul
înstrăinare şi

e mereu blesten1at, ca pricinuitor de

izvor .de suferinţe l

Cine n'a fost pe vapor)
Ăla nu ştie de ·dor;
Cine n'a trecui marfa,
i\Tu ştie ce.ci boala grea ... ·
Sau mai departe:

CJne,:a scornii fa.Jele?
Missler cu vapoarele,
Că încarcă su/e:mil~
Câtă,..i

frunz' A.m'ericii !
Aco}o;:.-s fabrici de fier,

Mulfi voinici în ele pier.

E sigur

că

acesfe creatiuui recente ale drăgălaşei noastre muze
poporane consfitue o fa.ză nouă, aproape necunoscută, a literaturii
noasfri care ţ.1r merita foafă atenţiunea culegătorilor şi a cerce:tătorilor.
Din colecţiile
cle peste Carpaţi şi de peste Oceah,
. ziarelor noastre
.
dar mal ales din scris0rile în versuri adresiţte de cei îns·trăin,aJi celor
rămaşi acf'lsă şi invers, s'ar putea alcătuf o culegere din cele mai ale&e,
în stare să satisfacă gustul celor mai pretenţioşi amatori de literatură.
Nu (; aici locul, nici momentul potrivit s·ă încercăm a schija, în
trăsături cât de sum 4 re, aspectele aceshd poez.ii poporaAe despre mare,
altfel atât cle bogate, de nouă şi de interesante. O vom face, poafe,
altă dală, cu un prilej mai nemerit.
Cee,a ce se impune, în chip ,eu lotul deosebit, atenţiunii noastre,
cu aces1 prilej, este s·ă vedem : cum cântă poporul nostru în versurile
sale Marea Neagră, marea cea mare din cronicele şi decumentele
noastre"Vechi, .marea aceasta care, alături de antipodul ei - muntele ,_,
a format şi formează una din extren:iifătile între care a pulsat şi
pulsează ritmul vlefii noastre milenare ?

Cine zice Dobrogea,
Zice:edală şi n1area ;
Ea_:-i de Dunăre încinsă
Şi de mare e cuprinsă.
E interesant, aproape surprinzător, că poporul 'nostru nu priveşte
- n1area ca
barieră, ca o limită peste care nu se poate frece, ca o

o
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- 23piedică a comunicaţiunii, ca un început de neant. Dimpotrivă. În
conceptia lui ....- concep,f ie aşa de sănătoasă - ea ,e cel mai - ftrescşi n1ai lesnicios drum.

(

Sub zare
De soare)
Răsar,.e,

Răsare

1

O mândră cărare
ln mijloc de mare •..

•

Versuri ce ne amintesc fâi'mosul început de cântec poporan

i

Dunăre, Dunăre,

Drum

fără

pulbere . .•

Pe acest drum, pe care oricât l.eam întrebuinţa nu se strică
nieiodafă, e mişcare nesfârşită,
Pe valurile, ca şi pe malurile ei, se plimbă mulfi viteji, Unul,
însofit de=un ,,şfol de mari boeri", vine „pe:un cal vân~f bidiviu" şi
începe să bombardeze o cetate a1inunată, zidlfă de..,,o mândră fată, ,,în
ispita Turcilor şi'n pofida Frâncilor". (Prin Frânci trebue să înfelegem
nu pe Francezi, c;ari n'au pătruns nici odată cu comerţul lor până aici,
ci pe Genovezi şi' Venefieni). G:ei dintâi o bat de pe uscat (Turcii) ;
cei de al doilea (Frâncii) de pe mare, şl nu pot s'o biruiască. Pe
când, îndată ce dă asalt viteazul din colindul nostru, zidurile cad, \\
turnurile se dărâ1nă şi mândra st~până a cetăţii nebiruită· d; alfă dată \)
acum capitulează :

-

Nu..,,mi strica (cutare} cetatea :

Vin' la

poartă boereşfe

Şi descalecă domneşte

Să

fii domn celă/ii mele

Şi e.u doamnă

dumi„Jele,

Nuroră părinfilor,

•

Cumnă/ică

frafilor .

(G. Dem. Teodorescu, ·Po~zii popularel

Bucureşti

1885, pag. 53).

Într'o variantă culeasă de noi a acelaiaş co.lind, frumoasa (Leana)
se închina asffel :

-

Nu strica, Gheorghe, cetatea,
Că la v:rem i de nepulin f,ă
Ne va fi de frebu in fă !
I
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Cine e a.ceastă flintă răpitoare pe11tru care se bat Turcii, se
omoară .,Frâncii" ŞÎ-"Şi pierd firea voinicii, în cât tş i uită de dragul
·ei, până şi de murg, tovarăşul lor nepreţuit?
!ntr'un colind dir1 Mârleanu, jud~tul Constanta, se spune că ea
e Sera soarelui, ,,protivnica zânelor", ~lteori pur şi -sfmp1u „doamna
durn1"iealui" cutare, care priveşte cu jind în largul tnăril să vadă, nu
se înapoiază sofiorul ?
Sora soarelui e cunoscută şi din alte poezii poporane, unde:şi
discută întâietatea cu rivala ei: sora vântului. De doamne şi de
jupăn.ese nu n1ai vorbim. Cântecele noastre bătrâi1eşti răsună de nu=
mele lor, dela un capăt la altul.
1'
Ceea f.t n'am mai ·întâlnit până acum în poezia noastră poporană
Ieste zâ!J'a mării.
F1ind o aparijiune aşa de rară --- putem zice unică ......, , merită
s\r cunoaştem 1nai de aproape, de aceea o transcriem 111 întregime;
Şi iar verde şi=-o foi/ă,

C0lo'n coif de grădiniţă,
Frun.1os doarme..-o copili/ă,
Cu părul lăsat pe piept,
Nu m;1 'ndur să mÎ-"'O deştept.
Vine alt.ul mai În grabă,
Mi"'o deşteaptă şi mi:o 'nfreabă:
- Ce eşti, mătălufă, dragă r
Eşti nevastă ori eşli fată
Ori zJnă din ceriu picată ?
- Nu::!s nevastă 1 nu::s nici fatăj
Nici zânâ din ceriu picată,
Ci suni spumă de pe mare;
Cine mă sărulă; moare.
Ma sărutai un băiai,
De trei oti a leşinai,
A treia zi /:a 'ngropat.
M'a sărutat şi..-un voinic
Şi lui nu i.::a fosi nimic.
... Mai sătută"'mă odată
Să ie fin minte şi moartă!

•

Chiar dacă ne tndoin1 de originea pur poporană a acestei poezii
p~nfru raritate.a. motivului ei - · nu se cunosc alte poezii în care spuma

\
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asffel -, totuşi nu avem cuvânt să făgădulm

frum1.1setea ei.
Ceea ce ne uimeşte în poezia de fată e gingăşia şi frăgezimea
imaginii princi!)'a1e. Zâna n1ării e alcătuită_ din însăşi spuma ei, adică
din fot ce clocotul valurilor, în frământarea 1or neîncetată, au putui
ridica mai bun, n1al curat, l'lt.ai atrăgător. Prin na,Şferea ei, aceasfă
?.ână a mării ne an11nfeşie de zămislirea la fel a Aphrooifei din
myihologia elină. In punctul acesta, s'ar putea bănui influenta cărfu:
rărească asupra creatiunii poporane.
· \
In ea, însă, sunf şi atâtea elemente pur po1orane, unele chiar
specific dobrogeneşfL
Să le vedem.
Astfel e, mai înfâiu, începutu1 aşa de caraderistic cântecelor
noastre poporane : i,Şi iar verde ş!.=-o foită''.
A.I doilea, felul cum stă culcată această mândră fecioară ~ cu
părul lăsat pe piepf - e frecvent în poezia noastră 'dela tară.
Al treilea, naivitatea dialogului şi imperfecţiunile rimel (voinic mic ; odată - moarfă) încă dovedesc primifhla pecefe poporană.
De a1ife1, precum se vede din nota care însoteşte la Anexe
aeeastă poezie, a fost auzită de Roşculet Gheorghe, elev în clasa a
V.I:a normală, Constanta, dela Petrache Mihail din comuna Carla!,
satul T1::rziehioi, acelaş judeţ.
lntre astfel de împrejurări, să nu fii ispitit a crede că această
Zână a Mării sin1bolizează însăşi provincia aceasta transdanubiană,
râvni.fă cu atâta patimă .aducătoare . de moarte cle stăpâni, copii ne:
vârsfnici ai alfor vremuri, dar îmbrăţişată cu atâta căldură şi dragoste
neistovită de actualul ei stăpân (Românul, fiul Romei), căruia îi
.adresează semnificativele cuvinte dela sfârşif :

Mai
Să

\

sărufă:mă odată,

te fin minte

şi moartă !

+-?--e mare se leagă, însă, şi a1fe mofrv.e erotice cunoscute.
lntr'un ostrov al ei, fese doar „ sculuri de mătasă, să facă lui
Soare căn1aşă" sora acestuia cu suflet feciorelnic, Zâna Sânziana (în
alfe variante Le4na Cosinzeana). Şi fiindcă So.arele tânăr şi impetuos
freamăfă de dragoste incesfuoasă pentru sora sa, aceasta îi cere „ţ)od
pe mare". Soarele~l face, dar podul, ca şi dragostea lui împofriv.;ţ
firii, e şubred ; când pleacă cu sora sa la cununie, p0dul se muia,
•
din căruţă cădea". Iar Dutnnezeu cel sfânt, puternic pe pă1nânf, în
11
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mân' o lua, pe ceriu o s,ălta, şi 'n lună o făcea. De atunci, se 9 fie„
Soarele vrea mereu s' o î nfâlniască şi s' o 1ogodiască, dar îi opr.eşfe
legea dumnezeească. (Vezi N. Păsculescu, Din literatura populară
românească, Bucureşti, editura Academie( Române, 191 O~ şi,,. V.
r- /J..lecsandri, So,.'lr~le şi luna în Poezii~ p~p~lare al~ R~~~nil~r). r
Ac·elaş motiv cunoscui se repeta ş1 1n lungul~ v101ul ş1 afat de
coloratul ;, Cântecul Soarelui\ p.ublicat de noi la sfârşit ca o variantă
/ din cele mai bogate.

•

Marea cu mirajul neîntrerupt al valurifor ei în veşnică m1,şcare
a fost, însă, punciul de afractie nu numai .pentru unii voinici gata de
lwp'.fe şi de aventuri, ci şi pentru atâtea oşti care vor să pună stăpânire
pe· cetătile presărate pe maluri şi pe bogăţiile purtate de valuri.
Dintre oştile amipfite mai adeseori în aceste cântece avem pe
cele moldoveneşţi :ş'i craiovene.şti, rnai rar munteneşti, iar dintre cele
străine sunt mai cu seamă cele leşeşti.
Cât adevăr istoric şi geogr-afic nu cuprind aceste fragmente de
versuri primitive !
Po.lonia a gravitat şi gravitează în chip firesc mai mult spre
Marea Ne-agră decât spre aceea a Nordului. Dobrogea e, curn bine
spune pn;:,fesorul Dr. Ludornir Sawicki, regrefatul nostru prieten şi
distins geograf polon, adevărata poartă a intereselor comerciale ale
Poloniei în Orientul apropiat.
Atfiunea e aproape aceeaşi în toate aceste colinde. Oştile străine
îşi au dotnnul 1or1 namai ale noastre nu ; sau, în cazul când amâAdouă
oştile suru ale noastre,, at.und cele mai apropiate sau mai cinstire de
gazdă n'au stăpân şi şi"l caută în persoana lui.
Uneori aflăm şi isprava acestor conduceri armate;

Dela Turci vaduri luară,
lJela Frânci corăbioare
pe care le trec în aHă fară la „Dal bănaşi '', unde sunt oarnenii graşi".
Alt leitmotiv ciudat al acestor colinde este uşuri·nfa cu care
colindătorii îşi închipue c~ se poate stăpâni în lume:
11

•

Lesne.:i de"'a domni
Şi de-a stăpâni
La d'a ma să 'niinsă
Să.:şi beiJ, să:şi mânânce,
Panar Să-"'ŞÎ ridice,
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-27 Gal bun să 'ncalice,
Pe poartă s' apuce,
Oşii să 'nşiruiascll,

Lefuri să 'mpărfiască,
Lefi la lefegii,
Arme la armaşi, Cai la călăraşi,
Slugi la mari boeri ...
.
.

Singure mamele băeţilor colindaţi rtl felul acesfa par a.=-şi da mai
bine seama de greutaJe.a meşfeşugu1ui cârmuirii oameni1or, ce1 ma-i
greu dînfre me_şfeşugun, de aceea întâmpină:

EI e mifîYel,
Nu şHe#a domn.i
Nici a siăp'âni.

;

'

Dintre n1ărfurile aduse pe ace~t drun1 de n1are, cântecele pop·o,..
rane amintesc pe cele de provenientă orienia1ă mai cu seamă, c-u,m e
şi firesc : ,,nr de ibrişim ", sau ,iir de balbafir, să.=-şi bată g~ler",.
„sculuri de brunbac", ,,postav- d' ă1 bun ff' ,, blană de samur", ,,cercei
de mărgde", ,,teancuri de inele'\ ,- ,,1narfă .femeiască'\ 11 că e mai_
. bănoasă şi mai trecăcioasă". O singură dafă găsim „zăbun ungur.e sc".
~
Astfel stând lucrurile, ,,neguţăiorii'\ uneori şi numai „corăbierîi",
alteori „Greci negutători", abia aşteaptă să fie vămuiti:
Să

\
I

ne

sloboz.iască

ln Ţari}. Românească.,
Să se pomeniască.

.
Şi cine e vameşul chemat a le da · dnţmu1 în tară ? In cele mai
mqlie e Voinea, în fnd varianie am găsif pur şi simplu un voinic·
,adormit în poala iubitei sale, care are să„1 deştepte din somn şi să ia
partea cuveni.tă de vamă . O singură dată vameşul e însurat şi doatme
îÎ-1 poala sotiei sale, precum o · singură dată vameşul e trezit din somn
nu ca să vămuiască pe negufători, ci ca să. se creştineze:·
N°eguţă}orii vin totdeauna cu corăbii. ln acestea se pof transporta,.
fir~te, mărfurile multe şi felurite înşirafe mai sus. Inir'un co1ind .de
fată moartă, în loc de corabie, găsim, înnoiând intre brazi , un „ bour
tH~gtu'\ purfâhd între .coarne leagăn verde de măfase1 iar !n leagăn
stând şi chindisind pe cutare răposată. Bourul e dator să înnoate Hn.
AHfel e a·meninţaf:

•
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Te:or struji şi fe;:-or prăji,
Ţi:or da d1ei la f ăbăcari,
Carn~a 'n fârg la măcelari,
-Oase dalbe la ogari,
Sânge roşu la şoimeL
Unii că1ărefi, bizuindu=se îh pufer:ea cailor 1or, pornesc la 'nnoiaf
,,n1area 'n 1ung şi 1n laf'', sau „sare şi răsare 'n prunduleţ de mare".
Intr'un colind de băiaf, calul aminfeşfe stăpânului că la Cetatea Albă,
unde se ·luptau cu Turcii şi ct:1 Frâncii, eraij „to} cai lăudati, voinici
înnecati'\ Iar mai departe: ,,Eu nelăudat, eu am înnofat marea 'n
lung şi 1n lat''. Şi când iese din apă, înfoctnai ca cei năzdrăvani din
poveste,- .. din nări am suflat, foi eu fe;:-am uscat".
Un ciclu însemnat de poezii poporane-, mai cu seamă colinde,
.se referă la Duh de m~re.
Acest duh nu se poaf.e defini bine. E rău voitor şi făcător de
rele şi are puteri miraculoase.
~
De obiceiu, el vine şi mănâncă merele celor doi meri înalfi şi
minunaţi cad cresc în >, prund.ulei de -mare", sau chiar „îfl vadul
Dunării". Nu mănâncă, însă, câ.fe strică. După el nu.' mai ·răinân
nici frunze in pomi. Merii se plâng - într' o variantă se spune Ghiar
că ,1 se vallă" - şi cutare flăcău sau băiat îi aude, fuge· repede. Jn
,casă după arc şi săgeată şi..-1 răneşte pe rău făcător. Acesta atunci
:se .grăbeşte sii ceară iertare, spunând să ·nu.:-\ omoare, fiindcă ei au
,fost nouă frati, dinlre cari opt au pierit săgefafi şi a mai rămas numai
el în vieaţă şi cu o soră a lui mai mică, menită să fie ibovnică
săgetătorului flăc.ău; alteori să-=i „fie dă,ruifă ", fiind „ca Soarele pofrivifă ".
Acesta e motivul domi~anf.
Amănuntele, fireşte, diferă dela un "olind la altul. In cele n1ai
multe e vorba de doi meri, ale căror vârfuri şi crengi sunt concrescute
şi amestecate. Găsin1, însă, şi, colinde în care e vorba de un singur
măr, iar într' un ul se pomenesc chiar nouă meri, câti fraţi spune
Joideauna că a avui Duhul de mare.
În două colinde, în loc de Duhul rău care strică, g~sim „ un
peşte de mare" care vine şi prăpădeşte florile răsădite înfr'un colt de
grădină de frumoasa Deană. AcesJ J,duşman de peşfe" e prins într'o
„1easă" împlefifă în sfoară de măJase de câte (i şi 12 fire. Prins în
leasă,. peştele se sbafe şi se roagă de stăpână să nu.=l bată fare, că.,_,;
va pardo.sl curtile cu fier, iar casele şindrilite i le va pol~î cu aur.
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Faptul că pe acest veşnic deschis drun1 de mare se abat şî
duhuri rele ca cele amintite rnal sus, ne face să întelegem pentru ce.
în unele descântece, tărrnul mării e un loc b~esfen1af, unde arşi/a şi
alte boale e poffi1ă să se dtlcă ~i să nu se mai întoarcă nici odată :

Pe

1

aş·chie

sai
Şi ie du la mare !
Alunei numai ie 'nfoarce,
Dacă aşchia se va înfoarce !

!ntr'un descântec împotriva ob.rintirii sau rănii umflate se sp,une ·
chiar:
. Oaie laie
Strigă dincolo de mare.
(Vezi Robert Prexl, Besprechungsformeln der Rumânen in
Siebenbi.irgen în Zeitschriff fiir Volkskunde. Herausgegeben von
Dr. Edmund Veckenstedt, Leipzig 1888, II Band, pag. 195,).
In o sumă de poezii, în sfârşit, e vorba de dalbele mănăslirF
din prundurile M'ării. Aproape toate aceste poezii sunt colinde cle·
preot. Din ele se desprinde lumi.nes simt·imântul religios aşa de adânc
al poporului nostru.
Unele sunt adevărate teofanii.
Nu se pl'.l.fea ca larga_ întindere de ape cu zările necuprinse ale
mării să nu treziască gândul nemăr,glnirii, să" nu sugereze pe Făcă.,,.
torul a toate,
Şi cum îi apar€ Durnnezeu poporului nostru aici ? Nu cum îl
înfătişează zugravii de icoane bisericeşti
un rnoş venerabil cu barba
albă, cu frunlea sen ină şi ochii plini de bunătate părintească, ci vâslind
din largul mării căfre dalba n1ănăstire, unde citesc 9 diaconi şi 9gr!mătici. El nu vine „cum se vine", ci „ vine cu luna 'n spate şi cu
soare zău în fafă". Infră în biserică, având cărti la subtioară şi papuci
galbeni în picioare. Când inf.ră El în biserică, cel mai mic grămătic
dă din toacă de lrei ori, din clopot de nouă ·ori, ca să audă tot
poporul, ,,lot poporul .şi noroâul".
In alt colind de preot, Dumnezeu nu vine singur. Are o. suită
îqfreagă. ,, Vine cu bătrânul Crăciun, cu Ion, cu Sânt,=-lon ''. Şi după'
ce ies din corăbioară, pe care o leagă de par : .,Mai la vale se lăsară,
se lăsară, se scăldară, cu vin bun se botezară, cu mir bun se miruiră,
în veşmânt se primeniră". După aceea apucă din nou . cărăruia spre

ca
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biserieă, unde fac o sfântă rugă, la care vine şi poporul, să i se ierie
,, din păcafe jumătaJe, din greşeli a treia parfeu.
Odată, în suita lui Dumnezeu, găsim şi pe Maica Precista,

venind cu „păpuci în mână" la sfântul lăcaş să se închine.
Cadrele acesior teofanii sunf creştine, . aminlind ele atâtea elemente
ale religiei lui Hristos.
Găsim şi o teofanie păgână ca în religiile asiatice ori în n1ifo..1ogiile antice.
Un colind de preot din Topa1u, iudeful Consfanfa ni:l arată p'e
Isus pruncul 11sus la Rusalim, sub un pom mare înflori}, cu fu1pina
de argint''. Până aici nimic deosebii. Versurile ce urmează, insă, ni..-1
ptezin.fă în atmosfera de inilrniiafe familiară, iar nu ae sfinţenie şi cle
reculegere~ cum se cuvine Îhdrurnăforului a toate ;

•

De sus plouă şi mi~/ scaldă,
Vânhil bate, mi,-1 leagJnă;
Zâne frec
Şi mi=1 aplec.
Cu afâf nu s'·a mântuit. ln alte variante ale colindelor de preot,
-mai ales' în cele publicate de T. Burada şj G. Dein. Teodorescu,
locul h1i Dumnezeu îl ia preotul. El e, după obiceiul orientalilor„
însui;af şi vine 'ntr' o corăbioară cu : ,. preo'feasa d' a stâng.a, coconaşii
d'a dreapta" (G. Den1. Teodorescu, pag. 41) şi F1un1ai- odată, aşa
cum se cuvine unei fete cuv roase : ., cu evanghelia 'n stânga şi cu
crucea d' a dreapta" (Idem ibidem, pag. 42).
Iată câteva din aspectele n1ai de seamă ale Mării Negre în
poezia r1.oasîră poporană.
Fireşte,, nu avem prefenfia de a le fi aminfif pe foaie.
La un popor care şi sub poalele celui mai înalt munt~, în
Porumbacul aşezaf la picioarele Negoiului, se gâ·ndeşfe la „Marea
mare" ce „de mare tnargini n'are" şi „margini bat în vârf de munfi,
sfl'opii:i sar tn nourei" ; la un popor la care - aşa spune un colind
de fereasJră (G. Detn, Teodorescu, pag. 40) - până şi cocoşeii
sboar:ă până 't:1 prundurile Mării, de unde
Luar' apş0ată
'n gurişoară,
pefricele
'n degeţele, _.

-

.

.
sunf sernne vădite că se vor mai găsi şi altele din ce 1n ce mai
bogafe, 1nai nouă, mai uimitoare, ca şi mişcătoarea fnării singurătate
care le inspiră ..
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BAIRA MDEDE
lri soare alb mai roşii par şalvarii,
Turcoaicele se pierd roind spre târg.
In August şi caunii dau În pârg
Şi a.ur m ull se vântură prin ar,11.
Aripa moâi vâjâie de sârg
$1 prin bostană mişună Tătarii.
:S'eminfele lros1utsc . . . Şi'n sal le spar11 :
Ca 'n schit e linişle În zi de târg.
In

stepă

•

vântul dobrogean învie,

Stârnind pe uliii colbul cel avan ;
Un geam se sparge'n liniştea pustie.
Iar sus de fot, sub /cerul diafan,
Cu mâna ridicată din geamie,
Un hoge cântă imnuri din Coran.

Gr.
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Sălcean~

AURORA
5e.'nvolburau să lbatec într'un Yârte.j suprem
<Jn vălmăşag de. flăcări, de. apă li· de lut ..•
<Jn uragan năprasni,c a fost la început I
Şi singură, tn cercuri, a prins ca de. pe. ghem
Să se desfacă lumea din neagra veşnicie
Şi toate; ca prin farmec în urmă s'au făcutj
<Jn uragan năprasnic: a fost la înc,eput I
[)in miâle de aşcl\ii -ce se. rupe.au din soare,
<Jn bulgăre făptură pământului i-a '1at
Şi globul, ca un fulger prin spatiu arunoat,
R prins să se.'nvârte.ască în goană„ameţitoare.
[)e mii şi mii de veacuri alunecând în gol,
Pământul r,u pt din soare îi dă mereu ocol i
be. mii şi mÎÎ de veacuri, ptin spaţiu. solitar,
Se'nvăluie'n lumină şi'n noapte. cade iar.
Potopuri de roşeaţă se varsă din tării
Şi aşchii lungi de aur înfăşură pustii
Şi fulgerele Rlouă şi trăsnetele tună,
Se crapă teme.Ha pământului în două,
Din coaja lui ţâşneşte vuind o lume nouă
Şi vâjâie prin spaţiu o aşchie de. lună.
ln urmâ-i de'ntunerîc se cască grota goală
Şi isbucnes·c în spume oceane de. sineală,
Se'nvolbură şi roşu e ochiul cald al tu.nu,
Privind c-um în prăpăstii se'ncaeră simunii
Şi aburi din culcuşu-i se'mprăştie pe văÎ
Şi stâncile se darmă cu vinete văpăi.
Trec veacuri, trec amurguri, trec zori, cu miliarde,
Şi'n răsăriţul veşnic tot universul arde
Şt, ~Jăsmuit din umbra ce dăruie vieţi,
<Jn fir de lut zâmbeşte întâiei dimineţi.

Gr.

Sălceanu
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www.ziuaconstanta .ro

DIN ETNOGRAFIA. SATULUI FÂNTÂNELELE
(INANCIŞME)
de Iulian I. Sassu

II.
Prefaceri. In răsfimpul unui an s'a mai schimbai câte ceva în
satul nostru. Începusem istoricul cemunei Inancişme şi voi1:.1 confinua
pe cel al satului Fântânele, noul nume de botez al satului, nume ce
aminfeşte aceeaşi apă rece, potabilă. De altfel de la 1 lanuarie 1930,
1
nu mai e comună, fiind un simplu saf, înglobai între ce.le 14 safe
ale m<!.rei con1uni Domneşti, fosfă Cogealac. ·
Locuitorii st:tnt aceeaşi, legafi de provincia noastră prin rodnicia ·
pământului, având aceleaşi obiceiuri, credinţe, st1perstifii, înrădăcinate-
adânc în sufletul lor.
Totuşi, din contactul zilnic ce au cu locuiforii de diferite nea,,.
muri din Dobrogea, ei îşi schimbă necurmat, încet dar sigur, obieeie,
credinfe, efc. forn1ând u.=-şi un habitus propriu lor, diferenfiindu=-se asffel
de celelalte popoare şi, în multe privinji, chiar de Bulgarii f'ării de
obârşie.

Astăzi, în legătura relafiv strânsă ce au cu Românii, iau şi de

la aceşfia fot ce e aproape sufletului lor, înlăturând din vechile lor
obiceie ceia ce nu corespunde mediului ambiant, -sau noilor cerinfe
.ale viefii. În lăturarea unor \'ecrii credinte, obiceie, etc. se face pe ne.e&imjife~ î'i:1cef, dar se face, orice observator afenf pl:lfând constata aceste
schimbăd în de.curs de 10-20 ani.
A:stfel, spre a da numai câteva exemple: credînfa în decurs \
numai de zece ani a slăbii mult, în parf.e daforiil~"şi-·schhnbării ca,=lendarului. Formele e,"{f~rioare ale credinfei nu le mai respectă i fomdul
profund r:eligios poate nu 1.,,au avut niciodată. Posturile erau înainfe
ţinute cu sfinţenie de tofi locuitorii, de la, mic la mare. Acum doar
femeile mai posfesc cu oarecare străşnicie ; bărbafii, do.ar pe ici pe
colo. P e la bi!3erică nu se mai duc, unii nici chiar la marile sărbători.
3

»Î\nakle Dobrogei", XL
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...._____tn1brăcăminfea, pe zi ce 1rece se schimbă şi ea. ln locul lânurilor
frainice'işi. fac loc foi mai mult sfămhtlrileJârguriler. Acum 8-10 ani,
fetele se duceau la horă îmbrăcate numai în rochii de lână, lucrafe
în casă; încă!fafe cu papuci, firlici. sau chiar 'desculţe şi nu era o
r1.tŞine ; asfăzi, au i:ochii de fârg, iar în picioare panfon şi uneori din
cei cu focuri de~o şchioapă. La flăcăi se observă aeeeaşi schimbare;
în Io.cui cojoacelor şi hainelor de casă, în care~se simţeau în elementul
lor. au începui a: împrumuta îmbrăeăminfea fârgovefilor. Ba unii au
chiar guler de,:.o palmă şi cravată, alfii, numai cravată, sau numai guler~
Vechile obiceîe1 care precedau l;,of~ul. n unia, etc. dispar unµl
câte unul, fiind sau uiiafe, sau înlocuiie..
T repiat, trepfaf s@ înlocuiesc foaie formele din vechea zadrugă
cu obiceiuri luate în bună parfe de la Români.
ln vorbirea lor au o sumă de cuvinte streine - mulfe fur.:--·
c~şfi - ; se observă cum pe nesimfiie se introduc cuvinte roinâneşii, ·
fie pentru nofiuni pen.fru care nu au cuvinte adecuate, fle înlăturând alfe
cuy,inte străine, sau chiar proprii. ))e altf~I !Qli şfiu româneşte. Răs„
pândirea noilor cuvinte se face prin desele vizite c~şi fac unii al.:·
fora, mai ales .toamna. Bulgarii de aici au strânse legături de rudenie·
cu Bulgarii din foafă Dobrogea, dar mai ales cu cei din sud, până:
prîn Cai:lrilafer şi chiar prin Bulgaria, unde multi au fugit ca infrac:·
tori, dezerfori, etc. Cu foaie acestea el lin strânse legături, vizitându.:
se reciproc, în special toamna. ln aceste întâlniri ei discută ... schimbă
unele idei, iar noile vorbe„ încefăfenife într'o anumită localifafe, se
•
ţăspândesc.

Nu ştiu dacă aceste schimbări sunf un bine sau wi rău, dar
sunt cerinţe naturale, inexorabile, peste care ei nu pof frece.
Cred fo.f:v.şi că o asimilare cu Românii se face astfel llXai uşor.
AHe obieeiuri, credinţe, supersfifii 1 )
Primăvara.,

când plugarul pleacă pentru prima oară să semene·
grâu, gospodina ia o finichea cu cărbuni aprinşi şi înconjură că ruf a
încărcară. Aceasta se face ca grâul să dea roadă frumoasă şi galben.,,.
aurie, ca focul. La fiecare sac plin se leagă o monedă de 1 leu, iar
când căruţa porneşte la câmp, se svârle dea-a rosfegolul în urma ei
. ....
•
o az1ma.
După aceea azima se ia ş1 se mănâncă.
i) A se vedea „Analele Dobrogei" A.nul X. 1929.
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-35,.....,, Câ_n d fetele umblă cu Lazărul, ele poartă la gâf multe salbe
cu galbeni: cum străluce aurttl la gâtul fetelor, aşa să sfrălucească
spice1e;;i bucatelor 1n holde. Când fetek pleacă, se asvârle după ele o
silă. Dacă sifa pica cu fundul în sus, e semn că hambarele vor fi
pline, iar dacă pică cu fundul în jos, 'harnbarele ·vor fi goale.
- Primăvara, câAd perifru înfâia oară văd bar.za sau rândunica,
frag o fugă bună, ca să fie _uşori tot anul. Câna se opresc, îşi des"'
leagă' af a ce au avui"'o legată la mină încă dela 1 Maffie - mărji..
şorul - şi.=·apoi ridică cea dinfâiu piatră întâlnită în cale. Dacă sub
piatră sunt gândaci, apoi afunci au noroc la oi, dac~ sunt alfe gân"'
gănii, au noroc la boi şi vaci.
...- Dacă au aur la ei, când aud cucul îniâia oară, va fi bine,
c;:ăd vor avea bani tot anul.
- Când aud tunând pentru prima oară, iau o piatră şi se
ciocnesc c;:u ea. pe frunte de ..trei ori ; cu aceeaşi piatră lovesc maga"'
ziile, zicând: ~ă se desfacă hambarele de afâfea bucafe.
In ajunul Sf. Gheorghe, fiecare familie împodobeşte cu ur"'
zici o fetiţă de 5.-6 ani. Apoi fefifa face maia de pâine în. care pune
şi urzici: Seara se aprind he1mânări la toate uşile acareturilor: case,
r.nagazii, grajduri, cofenefe, satul fiind luminat - când n.u bate vântul a giorno. Procedându.=-se astfel, întreaga familie ya fi sănătoasă tun.
Toi în seara aceasta un membru al familiei, cu o mână de rneiu la
el, înconjură cea mai roditoare tarla. In acest caz _nici un farrnec nu
se rnai poate atinge de sămănături, care vor da o recolfă bogată.
După ce s' a înflopfaf, unele fen1ei îmbrăcate în costumul Evei
înconjură o 1arfa cu grâu, smulgând la plecare mai multe fire. La
treierat se pune Ia fiecare harman (arie) câte 1.-2 fire. Lâ ultimul
harrnan se pun foaie celelalte fire de grâu rărnase, ca să se adttne
afâfea grăunte în arie, încât caii cari treieră să nu mai poală merge,
Tot 'în seara aceasfa, gospodarul a.duce dela târlă rn,ielul de
jertfă, care se îmrodof2eşfe frumos ; apoi i se dă să mănânce tărâţe
cu sare, i se pune 0 lumânare aprinsă înrre coarne şi e ţinut aşa tot
timpul c:ât fa1nilia ia masa. După masă, capul familiei îi stânge Ju,..
mânarea pe coarne, îÎ face; ,o cruce pe frunte,, apoi îl faie. Tot sân:
gele,1nielului se strânge înfr'un vas şi se aruncă în părău (dere), căci
-
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numai aşa oile vor da lapte mult. La masa din z;ua ,Sf. Gheorghe,
când se mănâncă acesl miel. i se strâng toate oscioarele şi se îngroapă
lângă un furnicar, ca gospodarul să aibă multi bani.
Paştile Blajinilor, .- Paş#
file rnortilor ,- Lun1, după Dumineca Tomii, se înroşesc ouă şi se
în1par1 împreună cu grâu fiert, bomboane1 zah:ăr. Femeile se duc la

--

Paşfile

Blajinilor (Sufinden). La

cimitir, seamănă fiori şi lămâie mormintele ;
în fiecare Joi până la Înăltare.

tămâierea

se rna1 face apoi

familii nu.=i trăesc copiii,
ultimul născut1 e luat de o rudă> dus la biserică şi părăsit în tindă ;
aducătorul se ascunde. Prin1ul venit la biserică, care găseşte copilul,
îl ia şi.:l duce la el acasă~ Mai târziu, părintii se, duc şi.=şi iau co"'
pilul. La un interval de fimp, găsi1orul dă o mi,ls~, la care invi,Jă şi
părintii copilului. Acum se face înfră.ţirea. Copîlul este adoptat su.::fleteşfe de cel ce !:a găsit, fiind considerat ca frate al copiilor h1i.
Cel ce ka adoptat primeşte unele dar,uri de la părintii copilului.

-

Fraţi (Prubea1ensfu). Dacă unei

Jocuri, instrumenJe muzicale
Paştilor a trecut ca o clipă şi a sosit
Duminica Temii; de dimineaţă un soare vioiu, auriul par'că mirat de

Hora satului. Vacanta

strălucirea şi

superba.a-i goliciune în care se arată, îşi aruncă razele
căldute, binefăcătoare asupra pământului. Mugurii pomilor au isbuGQit ;
zarzării, împodobiti în floare roz.,,.albă, ca o mireasă în ziua nuntii,
.râd de bucuria reîntoarcerii primăverii. Pe câmp, cât vezi cu ochii,
s'a aşfen1ut pe nebăgafe de seamă covor imens mullicolor, sărbăfo::
rlhd aceîa,şi reînviere a naturii.
Cristos a înviaf odată cu natura pururi frurr1oasă, dând noi
sperante, noi bucurii, noi deziluzii şi noi dezamăgiri.
Muncile agricole ale anotimpului sunt sfârşitei ploi au fost suficiente.
După amiază, fot satul, tineri şi bafrâni, fete şi femei, copii şi
flăcăr, sunt adunati în pi&ta satului. J 1,,1 r#împrejur, cârciur-ni, cafenele.
În vale se vede pârâul st1tul ui, care curge liniştit> leneş, neştiind de
unde a porhit, nici unde va ajunge, ta însăşi viata. Pe sârma telefo.=
nului, un stol de rândunele de curănd venite, ciripesc vesele, odih.:
nindu.=se după greul drum sfrăbătut .de curând.
Flăcăii s' au adunat şi, vo1bind, râzând, se aşează în cerc ; fe=
tele, chihofind ruşinoase, unele cu mâna la gură, alte1e tinându..-se
•
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strâns legate prin degetele mânilor, stau pe margine. Copiii, printre
foti în fugă.şi jocuri nebur-re, pe când bătrânii ceva mai la Qparfe priz
vesc; unii cu părere se rău pentru timpul ce nu se mai întoarce, alfii
cu încredere în ficiorii lor., nădejdea zilelor de mâine. Bărbafii maturi
joacă cărfi, sau biliard in cafenele, pe când femeile, care şizau cam
frăif 1raiul, adunate în cârduri, pun satul la cale~
Şi cu tofii rod avan sămânfă de floarea soarelui, împroşcând în
toate părfile proecfil.e nepericuloase, dar destul de incon1ode pentru
vecini.FI~
~·· sco f c hioe
f pw..ern1ce
··' ) • ş1· •1ncef, •mte,f uli'1mu
·· .,.,~
· t·1, sau
.. acau
11uarz1a
cele din urmă fete gătite cu mai mulf dichis, sosesc.
Unul dintre flăcăi scqate cavalul din brâu şi o melodie monoz
......
tonă şi înceată picură demei, aceeaşi, mereu aceeaşi. Flăcăii se prind
în cerc şi jocul începe. Jocul, e ce'I numit bătaie şi are oarecare
asemănare cu băfu!a românească. DiA când ÎFl când câte un flăcău
sfri~ i,molai" şi atunci fofi se lasă pe vine, strigând în cor acelaş
cuvânt. Mâinile şi l·e miş,că ritmic înainte şi înapoi, ridicându,,.le în
sus, atunci când se face lăsarea pe vine. Jocul confinuă până ce
cavalgiul nu mai cântă. Flăcăii se despart şi ~t'.;tP.~ eh}~ $i ~a , flu,,.
era, anunfâhd astfel în iot satul, că h.ora a început. Cei -·di~ urmă
înfârziafi sosesc. Bin hou cel cu cavalul începe a cânta. Acum se
joacă hora dreaeJă -::..Erau liur~ -. ·Fetele încep jocul, flăcăii infră şi
ei tntr'o parte a horii, Hora se joa că în ·paşi mărunti, iar [din când
în când câte î -8 fefe, una lâ ngă alfa, sar mai repede în paşi ca,,.
denfafi şi i:nerg până 1nspre mijlocul horel. unde fac o săritură mai
tnare; apoi revin în hora rotundă, legănându..-se agale, ca nişte rafe
leşeş.tl. Cânt.ăreful în mijlocul horei, cu capul înfr'o parfe, se plimbă
de colo.:ecolo, spre .a face cântecul auzit de jucători. Cavalul din care
se cântă e ace!aş vechiu instrument d~ cântece băfrâneşfi, atâf de in.:e
trebuinfat ~i în trecutul poporului nosfru. Ei au două feluri de caval :
unul dinfr'o bucată, lul"lg de 40-50 cm 1 idenfic fluerului nostrl;l şi
cavalul propriu .zis, format din fnd bucăfi, c'e se desfac.
Dar hora se termină şi fetele se fr:ag deoparte, iar ,flăcăii de,,.
.alfa. Iubifii se retrag perechi.:eperechi. Fata are înfăşurfttă batista, fă,
cută sul, în iurul mâinii.. :Flăcăul se sbate spre a i,,.o lţta.
Cavalgiu1 începe iarăşi a cânta. Băiefii se prind în joc şi se
fin de n1âriă. Fetele infră şi ele în horă, toate la un loc. Acum
joacă „întocjfce
bălaia"
.....--~~
..-.~.-._....(puvărnăt).
..............~--. ~- Fac cu tofii trei paşJ mărunfi în.:e
nainte §i apoi frei înnapoi; apoi făsarea pe vine, când un flăcău sfrigă

-

-

__
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- 38,,molai". Fetele joacă jocul necurmat, fără a mai face lăsarea

'

pe

vine.
In nici un joc fetele nu se prind în horă lângă flăcăi, ci întotdeauna
înfr'o parte a horii. Dar cavalgiul, - flăcău şi el - nu mai cântă.
La începerea ne ului joc îi ia locul un.. alt flăcău cu cirnpoiul. Insfru.:mert!ul constă dintr'un burduf de ied ; într'o parfe are o. mică bucată
de 1emn scobit în in1erior; în această scobîfură se află o feavă de
stuf. In ceelaîtă parfe a burdufului se află · un mic fluer (gaido.,,.
"' ce burduful se
nlfă}. Pe partea unde e ţeava de stuf se suflă până
ump-Je de aier ; apoi aerul iese afar°ă, pe ceel~Hă parfe, unde s~ face
digitafia.
Acum se cântă ur cântec ~repeQ:e, fropănca (tropăita). Flăcăii
se ţin de mână, fac sărlÎuri şi lăsarea pe v ine. Mâinele le mişcă
neînc.efaf. Fetele intră şi ele în horă, dar joacă linişill.
Mai au multe a1te jocuri, unele asen1ănătoare. Astfel se inai
oacă ~

Inturnat. Flăcăii se ţin fot de mâin·i şi încep jocul; fetele intră
mai în um1ă. Jocul se face în paşi mărunţi şi deşi pe loc. 1'1âinele
le mişcă înainte şi înapoi.
Talim, în felul sârbeL
Oprit, seamănă cu bătuta.
Sus bătuta, fot bătaie cu sărifuri în sus.
Bai duş.ca e un joc mai c9mplicat ; de trei ori bat cu dreptul,
apoi de irei ori cu stângul ; trei mari paşi înainte şi trei înapoi. Apoi
de;:-acapo. Cu fofii, băieţi şi fete, se tin de mână.
Dios1ăia. Nun1ele jocului e furcesc; provenienfa lui n'au şfiuf
să mi:o spuie.
Sbornincă se joacă mai n1y.lf în ziua de sbor. La acest joc se
ţin de brâu şi flăcăii şi fetele.
Uneori, la horă, dar n1ai ales la nuntă, qffiniă- U I;J. ,{ia ul caş. A.cesta
cântă din ţibulcă, care· e uh ins.tr1i1ment în forma mandolinei, însă
ceva mai mic. E un insfru1,nent primitiv, cloplit ordinar din lemn, are
lrei coarde şi sc0afe sunete asemănătoare celor de vioară - numai că
sunt n1ai înfundate şi pare că nasale. Ţ,ibulca se fine pe un genun,:chiu, sau la mifloc şi se frage pe ea cu un arcuş primitiv.
Alteori rlâeăii vorbesc, sau se ceariă între ei şi a,tunci fzjele se
prind singure în horă, cântă din gură şi joaci1. Strofă cu strofă, se
cântă pi rând de câte un grup de 2-4 fefe.
Iafă cele mai obişnuite cânfece cu melodii duioase orienfale,
mulfe asemănătoare manelei ,.turceşti, dar cântate în fem1)0 de horă:
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Cânfecul lui Sfoian

Temniţa novă praină,

Pe Stoian t1au învinovăfit,
Negrele nojife i..-aµ desfăcut,
Şi i..-au legat mâinile.
La 9icioar.e grele lanfuri;
Ş i 'n închisoare 1..-au aruncat,
Inchisoare nou făcută,

Pravenă

Făcută, neterminată.

Stuian gubida bidili,
Cerni muvrăvj râsvili,
Ci murefili svărzali.
Nă crăca teşchi bucăi;

Ci gu Jem nifă

ză-preli,

ni du pravină.
Stuian im ziâ duridi
I ~ă izeasnu pruvicnă
Brevari vari du Bogă.
Sestra 1n i Doncă dă dodi,
Dă mi cavali dunisă,
Cavali ·săs călăpifi.
Dă mi inghiciu ducară"
lnghiciu z'dţvef zvăneefă.
Dei ciulă Doncă răsbrala.
Ci mi inghiciu zăcara,
]nghiciu z'deved zvăncefă,
Cavalu săs călăpifi.
Stuvian iuf fălr{J ză sfiri
lnghk:iu iul ve'n igraişi.
Turfifi siir sfruvăvă,
]osii să ciudu ciudeha;
,,Bre, căc vai lăzi rabota
Cavalu iul fălrâ. dă sfiri
lnghiciu iul văn dă igrai !''
Tu gasă8 Stoian pusnăli.

Un alt cântec, pe care îl
Răsbulea

n1i

săi

mla:d

Stoian temnita a terminat
Şi-='a strigat subfire, limpede
S'cţjungă, aj1:1ngă la Domnul.
Sora DoQca să..-rni vie,
Cavalele să..-mi aducă,
Cavalele cu tecile.
Să..-m_i aducă batalul,
Batalul ct:1 nouă elopote.
Si..-a auzit Donca 'şi.::a înfeles.
Şi i..-a adus bata.lul,
Batalul cu nouă clopote,~
Cavalul cu teaca.
S1oian înnăuntru cânta, •
Batalu'afară juca.
Turcii priveau mira:fi,
Si' ncă uimifi se mirau ;
„ Bre ! ce fel de lucru..-i ac·esta
Cavalu'năuntru sa cânte
Batalu'afară să joace!"
Şi..-afunci pe Stoian 1..-a u liberat.

,

cântă

D răgan,

fetele la

,,Zăpfii, zel/că

cadio,
las ilnăm. feşeu i1nani,
Dileti dealgu sfurefi,
Ză mene deal ustavaiii.
la simăJ.n şesfra, Ruşiică,

.,

:

s•a'mbolnăvit tânărul Dră·gan,

Mladă voevodă

Drăgan zăpfii du1năşi

horă

Tânăr

voevod

Drăg_an

zapciului spunea:
,,Zapciule, al satului judecător,
Eu am avere multă,
Impătjifi..-o' n părfi egale,
Mie o parte..-mi lăsafi.
Eu am o soră, Rusiica,
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C'i leac tvărde dălecu,
P1js deved sj/a diseJ«,
Pris devet guri zj/enj,
Pris deved recl1i studeni.
Z~neie deali deal ustavaill.
Dei ciulă R.usijcă răsbrală
Vk:nălăi răsprela cusa du zimea;

Ea esfe foarfe depade,
Pesf.e nouă sale' n al zecilea~
Peste nouă păduri verzi,
Pesfe houă gârle reci.
Pentru ea o ~arfe lăsatL
Unde.:'a auzit Rusiica şi:ajnfeles
A dai chief şi:a desplefi1 părul
până 'n pământ.

Vi<::nălăi

esni glasuvj
~i a sidgat cu. voce iare
Ci prj Drăgan iutjdj.
Şi la Drăgan s'a dus.
Drăgan, na Bogă duşa predadi. Drăgan, Domnului sufle.tul

şi:a

dat:

Un alt cântec pe care fetele ii cântă numai ioamna.
Moroiana
Nloroiană,

Moroiană, Moroicufă,

Glă's~ fi să ciuvă
Nă naşătă nivă,
I as că tu tă cjuie,
la şi ti ul' guvo.re.

Numai lu şfii a cânia?
Când îtttepi fu a cânfa,
Versul fi s'aude
La farlaua noasfră,
Iar eu când te:aud,
Eu fie:fi răspund.

Morenchi,
Sal tili srrai~~ dă peiţ?
Ti guga tu tivi.gnişj,

După ce şi fe!cle îşi isprăvesc cântecul, iarăşi cânfă cavalgiul,
până ce amurgul se apropie şi cavalul, în ultim suspin, încefează.

Chioie. gufernice dau ştire că hor.;t s'a ferminaf. Perechi, perechi,
flăcău şi fată tinându=se de mâini şi făcând planuri de viitor, por.::
ncsc spre casă.
Tocinai seara la f.întână se întâlnesc iarăşi şi atunci sfau înde:lung:at d~ vorbl, croindu.:.-şi noua viată de mâine.

Folclor

bulgăresc

Bulgarii au lUU!i folclor~ care cuprinde mai ales infâmplări din
Viaţa lor du~ă fimp 1t1deluhga! itnpreună cu Turcii, cu cari au luptat
atiita ..,şi de la Cari au suferit dureri - şi umilinti îndelungafe•
t1ai ales peezia populară bulgară 9,glindeşfc viafa lor sub Turci.
A1n adunat Câte cc, a din unele genuri ·de folclor. Astfel, dau
snai jos : p,?Vt:.'$lit ghici~ri, proverbe şi cankce dift:rife.

.\om. După cili se pan\ povesJ\!a ce urinează, pare a fi scoasă
dintr'c, l\c~ndă d\.'SprC farul Petre cei 'Marc al Rusiei, cu amesfec difl
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Genoveva de Brabanf şi din Eustafiu, - roman din prfrnele vremuri ale
creştinismului. Faptul că e amestecat un ţar strein, "'nu de aspiratiile~.~_ ,....
vechi1or Bulgari,, d-ar de nafionalitafea lor,. nu e de mirat, întrucât
povestitorul face parte. dintre urmaşii acelora cari au fost duşi d·e Ruşi
în Basarabia. Probabil că e luată deci clin ruseşte.
-ŢAR

PETRE

Poveste
A fost odată un împărat cu o împărăţie mare şi bogată. Şi a
murit de bătrânefe aeel împărat. Şi el a lăsat împărăt~a unui fecior al
său, Petre. Şi acesta era flăcău, iar sfetnicii lui au vrut. să.,.l însoare.
Şi Petre primi să se însoare, dar spuse sfetnicilor săi, ca nu
va lua în câsătorie decât fata care..:ri va plăcea lui. El ceru mai multi
însofitori şi plecă prin toată Europa să-=şi găsiască nevastă pe plac~
Şi se duse el şi colindă toată Europa, dar nu găsi fată după g·ustul
lui. Şi iarăşi se întoarse în împărăfi.a lui. P..e drumul înroare:erii, în
t·ara lul, văzu o casă, care avea în fată o grădină frumoasă, frumoasă,
cu flori. împăratul şi"'a zis atun~i că acea grădină nu pqate fi de cât
tnunca şi grija unei fete frumoase. Descălecă el, dădu cah1l unui
slujitor şi .intră în casă, Acolo găsi un bătrân şi o bătrână, care-=l
poftiră să şadă jos. Ăpoi bătrânul chemă pe. Ileana, fata lor, să
întrebe musafirul ce pofteşte. Fata veni numai decât şi când o văzu
farul, rămase încremenit de frumusefea Ilenii, câci Ileana era frumoasă
de 'n'avea pţreche în lume.
Ţaru! Petre, văzând frumusetea fetii, spuse hu'mai decât cine e el
şi o şi ceru în căs.ăforie. Dar· bătrânul nu vru s' o dea spunând U-"i :
„Noi suntem fărani, la Măria \!castră vin oameni mari şi fata noastră
nu va şti cum să.:i primeaseă". Ţarul Petre l.e spuse însă, că fie cu
voia, fie fără voia !oi:, el tot va lua fata de nevastă. Părintii, nemai::·
având încotro; i..:ro dădură, dar îi spuseră să n'o pedepsiască niciodată„
până ce mai înfâiu n'o va întreba cu de-amănuntul asupra vinei ce i
se aduce. Şi I:au pus Re far sa jure că aşa va face. Şi s' au logodit'
ti!'lerli şi farul a plecat cu logodnica la palatul său, din capitala fării.
Când ajunseră a casă, le eşiră înnain!e cu'rtenii şi tnama împâ:
rafului. Iar mama tarului Petre fusese cea mai frumoasă f enieie din
lume. Şi câhd văzu pe Ileana mai frumoasă decât fusesrc: ea vreodată,
îi şi ră1nase duşmancă.
Iar farul Pefre fileu nunt-ă mare şi trăi cu Ileana nouă ani de
zile. ln tot timpul acesta Ileana nu purcese grea şi n'avea copii şi
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·ţarului îi părea grozav qe rău că nu are copii. Iar soacra Ilenii mereu

,umbla cu pâri nedrepte, · însă farul n'o ascuHa.
Şi iată că lleana purcese grea în al zecilea an, dar nu spuse
nimic bărbatului său. Şi se iscă un răsboiu mare la care trebui să
plece şi farul Petre. Iar Ileana rămăsese grea de trei luni, dar nu
spuse nimic farului.
Cât fu farul la răsboiu, mamă=sa sili pe ]eana să prin1ească în
iafacul ei un ofifer, care s'o păzească. Ea nu vru nici în ruph}1 capului,
dar la urmă, neavând ce face, fu nevoită să primească ca un ofifer
să stea ziua şi noap,fea în iatacul ei. Iar mai pe µ.rn1ă împărăteasa,
văzând că no'ră=sa a rămas grea, a şi scris rarului, că Ileana calea
-:pe căi greşite. Ţarul veni numai decât acasă1 n •o mai întrebă nin1ic
pe Ileana, ci o dădu pe seama a doi paznici s'o duc:::ă într'o pădure
departe şi s'o omoare ; iar pe ofi1er îl băgă în închisoare. Slujitorii
-au luat pe Ileana şi s' au dus cu ea înfr'o pădure şi vrură s'o omoare.
Domnita se rugă de ei s 'o lase, să n•o omoare, c~ci ea nu se, va
mai arăta în lume ; iar slujitorii au lăsat=o şi au plecat. Trăi Ileana
:şase luni singură în pădure; după şase luni ea născu doi' copii gemen~
frumoşi ca stelele. Iar după naşfere nwi mai plăcu 1ocul în care frăise,
lşi luă un copil în bFafe şi plecă să găs.ească un loc m<1i bun şi mai
-0spi?alier. Găsi 11n loc mai bun, lăsă copilul cu care venise acolo şi
..plecă să=1 aducă şi pe cel de al ,doilea. Dar lângă. celălat copil văzu
.un elefant şi=i fu. frică să se apropie. Când se întoarse iar la primul
,copil, nu=l m-ai g·ăsi nici pe aceia. Ş.i era trisfă împărăteasa şi plâng~a .
.8e întoarse diu nou 1~ sing,urul copil ce=i rămăsese şi, cu foată frica
.ce avea, se apropie de el, iar e1efantul nu=i făcu nimic şi=o primi cu
,priefenie. Domnita n1ai trăi încă o vreme în pădure, iar elefantul o
.ajuta şi o păzia de fiarele sălbatfo:e.
Copilul celălalt fuse~e furat de un leu. Iar leul a fost omorît de
doi vânătorit cari luară copilul. Vânătorii, dintre cari numai unul
avea copii, erau înţeleşi ca oriGe vânat vor prinde să=l împartă pe
din două. Dar cel care n' avea copii, văczând coJ)'ilul scăpat aşa de
frumos, vru să=l ia el ; pe când celălalt nu=l lăsa de loc. Ba acesta,
vă.zând 9ă nu s,e înfeleg, ceru să taie copilul pe din două şi să ia
fiecare câte o jumătate. ln urmă se înfeleseră ei să=l ducă la 'o
mănăstire ; şi aşa făcură.
Nici Ileâna n'a mai stat mult în pădure ş~ iF1tr'o bună zi, i'şi luă
copilul şi plecă la drum şi merse şi merse, până ce ajunse la malul
mării. Iar elefantul o 1:.uma peste tot. Ajunsă la n1alul mării, domnita

•
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făcu un steag dinfr'o haină şi.:-! puse pe o prăjină, pe care o înfipse

în pământ ca semnal. .Şi nu frecu mult şi un v-apor, care călâforea
prin apropiere, văzu se.01nalul, se apropie şi luă €opilul şi pţ mamă=sa,
iar elefantul îi urma înnofând. Căpifanul, văzând ~lefantul finântlwse
după v,apor, îi întinse o scară pe care se sui şi el în vapor. Căpitânul
dădu ordin mateloţilor să pregătiască c;ea mai bună cabină pe,nfru
Ileana şi copilul ei. Mai târziu căpitanul, văzând frumusetea Ilenîi; o
ceru de sotie, dar ea nu primi. Ea ceru să fle debar,afă în €el d..iniâiu
oraş îniâlnit în cale. Şi vaporul sosi chiar în capifala ţării, din care
fusese goni.fă şi debarcafă acolo. Dar era singură şi, neavând cu ce
frăi, se d1,1Se la manăsfire. Maicile o primiră cu bucurie în mănăstire,
iar drept plată penfm:1 odihnă şi mâncare., îi cerură să îngrijească ea
şi un copil adopfaf de mănăstire. Ea primi, dar când î se aduse
copilul, e;a recunoscu băiatul ei; nu spuse însă la nimeni şi multumi
adânc lui Dumnezeu.
in fimpul acesta muri ş,i mama împăratului şi a fost îngropată ;
dar noaptea ea ieşea din pămânf1 căci fusese bl.esfemafă de Ileana să
nro primească păm.ântul până ce nu va veni ea s' o ierte. Atunci
pricepu tarul Petre că Ileana a fost cinstită şi că a gonif-=o fără vină,
Iar de necaz şi obidă, ţarul sta m·a i mult la răsboiu .
La mănasfire, domnita şi,,.a crescut copii în linişte, căci n'o
cunoşfea nimeni. Dar vestea despre frumuseţea copiiloţ se răspândise
peste fot. Cel diotâiu sfetnic al farului venr cu nevasfa lui la mănăstire
să ia copilul adoptat, să..-1 crească. Dar când nevasta lui văzu fru_,
museţea ccpilului - că la soare fe plifeai uita, dar la el b? - , căzu
jos şi muri.. Et1 fu îngtopaiă cu cinste acolo la mănăstirit. Apoi
sfetnicul luă copilul, ba luă şi pe mamă cu celălalt copil, ca să-=i
îngrijească pe amândoi. Iar un c.opil fusese botezat Lofciu (prins de
vânători), iar celălalt, Le'rciu (elefant). Amândoi copii erau foarte bine
îngrijiti ;, ei învăţară carie împreună şi erau fof una de deştepţi şi
îndemânatici. Şi ei crescură -şi se făcură flăcăi şi erau cei mai voinici
din i{npărăfie. Ei credeau că fa'.făl lor era sfetnicul care.:'i adoptase.
Ia~ farul Petre era fof la răsboiu. Flăcăii se hotărâră să se ducă
şi ei la răsboiu. Şi plecată, luând, cu ei şi elefantul. Ajunseră la locul
lupfci şi băgară spaima în duşn1an, căci dacă ei omorau un duşman
a.cui, apoi elefanful omora o sufă. Şi duşmanul a fost învins, iar
împăratul Î-"a chemat şi i,,.alăudat, Apoi i.:'a întrebai ai cui suni ei?
Sfefnicul împăratului spuse afuncii că sunt feciorii l uL Dar ţarul Pefre
fu fare supărat, văzând că sfetnicul său are aşa voiniGi şi el nu i.-a
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1a

spânzurătoare.

Ileana, care era şi ea pe.:acolo, ieşi atunci în faţa tarului, şi"'i
spuse: ,,Eu sunţ soţia Măriei Tale .i iată inelul după care mă poţi
cuno_aşte...; Măria Ta mi }:ai dat ; iar copii sunt ai Măriei Tale",
Când ţarul Petre auzi acestea, i se wnplu inima de bucurie şi
rugă pe împărăteasă să:l ierte pentru fot răul ce i:a făcut.
Împărăteasa îl iertă şi ei se împăcară. Apoi ţarul Petre iertă şi
pe sfetnicul său.
·
Împreună plecară în capitala ţării şi lumea îi primi cu bucurie.
I1E:ana iertă şi ea pe soacră:sa, pe care o îngropară cu cinste~
Si ei trăiră fericifi multă vreme.

Povestea celor doi frafi
Au fost odată doi fraţi şi ei ayeau o soră, pe care o măritară
într'un sat vecin cu al lor.
După nuntă, tinerii plecar:ă la casa lor. La o săptămână, după
cum e obiceiul. frafii plecară să=-şi vadă sora. Şi aceşti doi frafi" erau
hofi fără pereche~ A;unşi la sora lor, mâncară, băură şi, la un răs-=
timp, fratele cel mic ieşi afr:ră·. Se plimbă puţin prin curte, apoi se
întoarse în casă şi spuse fratelui său, că la noapte va cădea rouă.
Aceste vorbe în limbajul lor hotesc însemnau că . el a văzut în curte
un porc gras, iar la noapte trebuie să vie să=-1 fure, căci ar fi. păcat
să lase neatins asemenea porc frumos.
Fratele cel mare ieşi şi el puţin afară, văzu şi el porcul şi fu
într'un gând cu celălalf.
După ce se săturară de mâncare şi băutură, plecară -acasă. Iar
pe cumnatul lor nu:l găsiseră ei acasă, căci e1 fusese în acea zi la
oraş. Seara, se'ntoarse şi omul acasă; nevasta îi ieşi veselă înainte,
îl primi cu drag şi:i spuse că fraţii ei au venit în ospeţie, iar când
să plece, fratele cel mic a zis către cel mare, că la noapte va
pica rouă.
Cum auzi bărbatu.1 acestea, căci şi e\ era un puiu de hot spuse nevesfii că fraţii ci au pus gând rău porcului şi la noapte vor
veni să.=l fure.
După aceia el luă un cufit, făie porcu\ şi:l puse în eslea vitelor.
Apoi, liniştit~ se culcă. _ ·captea cei doui hoţi veniră~ căutară porcu\
p~sfe tot, dar nu:! găsiră. Fratele cel mic se duse dar şi se culcă pe
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furiş lângă cumnafu=său,

poate acesfa prin somn se "I.a da de gol şi
va spune unde a pus porcul. Şi, în adevăr., prin somn spuse că el a
ascuns porcul în eslea vitelor. Hoţul, cun1 auzi acesfea, se sc:::ulă, se
duse şi spuse şi celuilafl; apoi intrară amâ,ndoi în grajd, cel n1are luă
porcul în spinare şi plecară.
După plecarea lor se trezi 'Şi cu:mnaful din somn, se duse în
grajd, dar nu mai găsi porcul. Se luă, aiunci după hoţi, pe cari îi
'
înfâlnî. Fratele cel mic o luase înainfe, cel mare în urmă cu porcul
în spînare. Cumnatul îşi schimbă glasul şi zise : - ,,Mai dă=l) f rafe,
'
să:l duc şi eu". Celălalt îl dele şi el îl luă în spinare şi:! duse la
el acas~.
Cei doui fraţi ajunseră şi ei pe rând a casă şi fiecare credea c~
porcul era la celălalt. Se întâlniră şi, văzând că porcul nu e la nici
unul dinfre ei, se şt gândiră că au fost păcăliţi de cumnatul lor. Şi
afunci fraiele cel mare ziS'e: ,,de la cine l:am luai, fot al lui a fosf
să fie, să.::l mănânce săn ăfos ".
Aliă poveste

odafă doi fraţi, dar cel mic era :mai deşfepi, iar cel
mare mai prosf. ' Şi erau ei foarte săraci şi nu ştiau de ce să se

Au fosf

apuce. ,Se sfătuiră ei mai mulfă vreme şi în urmă cel mic spuse că
treli:>uie să se apuce de hoţie, căci numai aşa se vor putea îmbogăţi.
Şi s'au apucat cle hoţie.
Şi,,.au eşif ei înfr' o zi la marginea S?tului, iar acolo au văzut un
om, care ara cu doi boi la plug. Şi,,.a zis fratele cel mic : - ,,Eu tnă
voiu duce la marginea tarlalei şi voiu începe a ţiui ; ' omul o să vîe, să
mă întrebe de ce fac aşa ; cât eu am să vorbesc, fu furi un bou şi
fugi tu el în pădure." Şi plecă fratel·e cel mic până la cealaltă mar;;
:gine a tarlalei şi începu să ţiue, şi ţiui şi,..şi frânfi căciula jos şi fipă
şi urlă , până ce omul care ara, ne mai pufându&şi face freaba, se duse
la el şi,,} înirebă ce are?
- Ce să am, mă mir ·de tine - răspunse hotul - cum ari
numai cu un bou? In acest timp, cclălali frate furase boul şi por..nise cu el în pădure. Când· auzi omul vorbe ca .acelea, se duse nu:
tnaidecât-la brazdă, văzu numaţ un bou, il căută pe celălalt, dar pace
de,,.J mai găseşte. Plecă şi el supărat spr:e casă.
Fraţii se întâlniră în pădure şi de..-acolo plecar~ înfr'un fârg, ca
să vândă boul. In târg vâncfură · ,boul, ia r cu banii luaţi plăfiră unui
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le facă nişfe piroane lungi cam de.,.o jumăfafe de mefrtt.
După ce ferarul 1e făcu piroanele, ei le luară şi plecară în calea lor
ferar

să

•

Pesfe noapfe ei· se duseră să fure bani:i din visteria regelui din
acea tară. Bătură pir0ane în zid, făcură aşa un fel de scară, se u.r"'
cară, intrară în vi.şferie şi fur.ar.a la bani de aur, cât putură. Dimi:
neaja regele îşi puse mâinile în cap când văiu lipsa. Dar cum să
prindă hoţul ' '? Dădu ordin şi sl ujiforii puseră în Yisterie un butoiu cu
smoală.

In a doua noapte, fratele cel mare, care era mai prosti se dw;e
din nou să fure; făcu .scara, se sui sus, dar când să intre în visterie„
buf în butoiul cu smoală. Intru târziu, fratele cel mic se dt\Se şi el la
visterie. Acolo găsi pe cel mare în butoiu, vru să"'l ~coată. , dar nu
putu. Îi tăie deci capul1 11 luă cu sine, iar i.:orpul îl lăsă , în butoiul
cu smoală. A. doua zi regele se duse în visterie, găsi corpul, dar
nu găsi hoţul. Ce să facă regele ca să pună mâna pe el? Incărcă o
cămilă cu doi desagi plini cu a:ur şi o trimise astfe,l să se plimbe
pe stradă. El gândea că hoţul va fura din bani şi astfel îl va prinde.
El pusese şi un sfrăje'r să urmărească cămila de departe. Cămila
merse prin foafe părJile oraşului, dţtr nimeni nu se apropie de ea.
Când tocmai trecea pe o .sfradă mare, cămila se opri în fata unui
cinematograf. Sttăjerul intră înnăuntru să vadă ce e acolo, iar cămila
rămase afară. Dar tocmai .acolo era locuinta hotului. El duse cămila
acasă la el, luă desagii cu bani, apoi tăie cămila şi""o făcu pas.tramă.
Când străjerul ieşi afalră., se uită în foaie părtfle, dar ia cămila de
unde nti-"i. O căută el peste tO"f, n'o găsi şi amărât se duse şi spuse
regelui isprava. Regele, rare supărat, dori şi mai mulf să găsească
hotul. Chemă la sine 40 de babe afurisite şi le trimise prin oraş să
caute pastramă de că"Inilă. Ele căutară prin tot oraşul, dar nu dădură
nici de urmă de pastramă, pâ.nă ce una filai norocoasă se'nfâlni cu
nevasta hofului.

\...

•

- ,,Dă.:mi maică pufină pastramă de cămilă, că ar mânca
baba." Nevasta, care nu $fia că bărbatu"'său e hotul căutai, o duse
în casă şi;,..i dădu o bucaf ă de pasfran1ă. Apoi baba bucuroasă plecă:
Dar nu ieşi bine pe poartă, că se'ntâlni cu hJtul. C~ o văzu cu
pasfran1ă, o sfecli, căci ghici ce i s' ar pufea înfâmpla. Chemă înnapoi
pe babă, spwnânâu=i, că are să~i dea el pastramă mai multă, că n'are
ce face numai cu o bucăfică. Baba bu:cur,oasă, că a dat peste noroc,
se întoarse. Hotul o prinse şf.,,i taie capul. Regele strânse. babele, dar

.
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văzu că una 1ipsia. Şi regele fu tare supăraf că n1c1 bao~le nu putură\
da pesfe hot. Strânse el toi poporul din capi.fală şi.=-! puse să freacă.
pe o stradă pavafă cu bani. Dar pusese şi ~ăzitori, c.ari să v,adi:L
cine se -apleacă să fur:e bani. 'Freca foafă lumea, fretu şi hotul şi ni,,.meni nu se aplecă să ia vre un ban, âar hotu1 îşi unsese opincile
cu miert şi banii se lipiseră de opinci. Regele strânse banii, îi numără,.
văzu lipsa, dar iarăş i nu putu pune mâna pe hot. Şi era grozav de·
rnâhnit regele.
Dacă văzu şi văzll că aşa nu poate prinde h0tul, se hoti:frî să-=i
dea jumătate din împăratie, numai să se arate ·el singur. Şi hotul se
arătă atunci regelui. Dar regele dori să.:c1 mai ··încerce încă, să vadă,
cât îi po~!e pielea acesfui hot, care=! sup~rase atât, Il frimise deci re-gele, unde va şfi el, să.:-i aducă viu nevăfămaf un rege. Hotul se:
făcu fare că=i va aduce; plecă, trecu granifa _şi se duse rnfr'o tar.i
slreină.

Ajuns în capitala acelei tari, se desbrăcă gol puşcă, se unse·.
cu miere pe tot corpul şi apoi îşi lipi puf, fulgi şi pene pe tot corpul..
Aşa cum se făc;use acum, avea asen1ănare cu un drac. Şi plecă · hotul
- aşa ca drş.cul - la palatul regelui. Santinelele de pază, când îL
văzură, crezură că e dracul, se speriară, ft1.giră şi' hoful intră în
palaf. Aci răsbi până în odaia regelui. Dar hoful avea cu el şi o,,
ladă mare. Ajuns în fafa regelui, pusel'ada jos şi-=i făcµ semn acestuia,
să infre în ladă. Regele, grozav de înfricoşat, infră acolo. Apoi hotul
încuie lada, o luă în spinare şi plecă pe unde vtnise.
Aşa cu lada în spinare ±recu iarăşi graniţa în fara sa. Aci seîmqrăcă cu hainele lui, după ce mai îniâiu avtţ grijă să se curefe şi
să se spele. Apoi se duse la rege şi în fata acesfuia deschise lada,
şi scoase de acolo, mai muH rnort de câ! viu, pe regele pe care,..1 furase ..
Dlipă aceia regele, stăpânul hotului, îi dădu acesfuia jumătate:

din

n1oşie,

iar pe prizonier îl trimise eu cinste, ca pe un rege ce era,.

în tara sa.

Cornistu.I

şi

factorul

Odată, de demulf tare, lumea aceasta era locuită' numai de ani-= ·

male. Şi ani.malele aleseseră ca rege pe leu. Iar leul făcuse c0man,,..·
danf peste animale pe jupân Ursilă. $i. foaie animalele erau n1u1fumife·
şi trăiau în frăţie unele cu altele.
Iar odafă leul spuse ursului, că vrea să freacă în revistă toate :

,
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:animalele. Şi ursul 1a chemă pe 1oate şi le puse pe un rând, înce.,,
pând cu cele mai de frunte ; iar pe la miî}oc aşeză măgarul, iar spre
coadă iepurele. Şi veni' leul şi le văzu pe toate. Şi câ'nd văzu mă:
_garul, râse _şi întrebă pe urs, ce animal e acela cu aşa urechi mari?
Şi răspu~se urşul : - ,,Acesta e cornish,.d trup~i ; el sbiară şi atunci
.se stFâng tofi supuşii M. Tale'\ Merse leul mai departe şi văzu iepu=
rele. - ,,Dar acesta cu picioarele atât de lungi şi aşa de sfrijit cine
e ?" - "Apoi, Măria Ta, acesta e factorul, căci el e acel ce aleargă
după acei din siapuşii Măriei Tale, cari nu aud cornistul. Şi postaşul
fuge, îi găseşte şi-=-i aduce aci'\
Şi de atunci leul cunoscu măgarul şi iepurele ş-i ştiu să se fo,..
. lqs~scă de însuşirile lor.
Poveste:
Odată

trecea printr' o pădure. Şi pădurea luase foc
şi ardea cu vâlvătăi mari. Trecând el pe acolo, auzi un glas jalnic
cerând ajutor. Nu departe de drumul căl-ătorului ardea un copac
,mare, diA care ieşea rugămintea : ,, Om bun, om bun, scapă:mă, că
fi,..oiu fi şi eu de vreun folos 1' . Omul nostru nu stete mult p~ gân=
duti, puse mâna, cutăfă scorbura de· unde se auzia glasul şi un ba:
laur mare ieşi de acolo. După
scăpă de teama focului, .balaurul,
- drept recunoşfintă _,, spuse omului să:şi deS'Cbidă gura ca el să:i
:sufle printre buze şi atunci omul va şti dintr'odat~ toate limbile pă:
mântului şi pe=ale oamenilor şi pe:ale dobitoacelor. Călăton:.11 nu primi,
căci îi era frică cSă nu:1 muşte şarpele. Dar şarpele, care vroia să.:ri
facă bine, îi spuse din nou: ,,Dacă fi:i frică, ia fluerul din ş.erpar, ,
,eu voiu sufla prin el şi fu vei şti toate limbile pământului". Călătorul
îşi puse fluerul la gură, şarpele îl suflă şi el ştiu atunci toate Hm:
bile pământuluJ. Apoi fiecare dintre ei plecară îr:i calea lor. Călă=
torul era gospodar bun, avea oi multe, herghelii de cai, turine de vite
.ş,. a. Intr'o zi, pe când sta pe 1ângă casă la umbra unui copac, auzi
el cu·m doi câini de pe lângă turn1a oilor vorbeau cu lupii din
pădurea apropiată. UFlul zic~a : ,,venifi voi lupilor mai repede,, sfâr~
Jicafi oile şi....mi facef[ şi mie parte". Iar celălalt le spunea : ,,dacă ve:
nifi, eu n' e să vă las şi..,.o să.:rmi rup toate măselele în blana voastră'·'.
(i:ql,podarul a înfeles nu n1ai decât ce,., au vor bit câinii şi dimineafa
a şi dat ordin să fie omorât câinele, care a chemat lupiL Nevasta
omului era şi ea de fafă şi, mirată că bărbatul ei a înteles vorba
un

călător

ce
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.~ 49 animalelor, 1-=a şi întrebat de unde şlie ce-=au vorbii câinii· cu lupii.
El n'a vrut să-=i spuie. Femeia însă se finu scaiu de el şi alunei băr.::
batul îi ară.tă că, dacă va spune cuiva cine l:a învăfat să cunoască
votba animalelor, el cum :va spune, va şi muri. :Nevasta !o! nu-?"1
1ăsă în pace şi bărbatul se yăzu neyoi:t să.=i făgăduia~că că=i va spune.
Dădu fen1eii bani să se ducă 1a .târg să:i cumpere haine nouă şi când
se va în!ot1rce, el să se îmbrace, să.::i spuie şi apoi să moară. Femeia;
nici una nici două, se duse la târg.
Dar tot ce:au vorbi! ei, a auzit un coc,oş. După, ce plecă fe=
meia, cocoşul chemă la el toate găinile lui şi le spuse; ,,eu am 40
de neveste şi le stăpânesc, iar ciorbagiul are una şi n'o poate stă::
pâni". Câr:1d stăpânul îl auzi pe cocoş, îl îr:1trebă ce să spuie el femeii,
când aceasta va veni acasă ? Cocoşul îl învăfă să ia o nuia bună şi
să.,,.i dea pe spate una sus, una jos, iar din gură să,=-i zică ; ,,asta ştiu,
asla s puiu".
Când a venit femeia cu straiele cele nouă din târg, bărb;l!ul se
îmbrăcă cu ele, luă nuiaua şi începu a:şi croi nevasta de sus în jos şi
de jos în sus, zicându:i : ,,asta ş!iu, as!a spui", până ce nevasJa să.,,.
iulă, îl ruga s' o lase, căci acum ştie şi ea limba dobitoacelor.

Proverbe
Dau mai JOS şi câ!e_va proverbe. A4 şi unele turceşti, pe care
cei mai în vârs!ă le spun în turceşte, cei mai tineri în bulgăreşte.
Turc.
l. luvarlaim laş inusul luimas.
P ·ialra care se ros!ogoleşte nu prinde
Bulg.
muşchiu.
C'ama că coitu să târcolea ni
faşfă măh.

Turc.
2. T engerea e varlamuş ca=
Tingirea s'a rostogolit pana ce ş1:a
pamu bulămuş.
găsit capacul.
Bulg.
Priscun de hănsa lengerată
nă meie lă ~i capacă.
3. Trudă e bogastvo.
Munca=i bogăfie.
Deşteptăciunea domneşte, .deşteptă"'
4. Un Jăruvă, an robuvă.
ciuriea robeşte.
~
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5, Ne ostivăi nf:cscăşnată rabotă Nu lăsa lucrul de azi pe mâin~
zănfria.

poseişi,

6. Cacvo

lacovo

şie

Ce semeni, ace.ia seceri.

f)OJel.1/Ş.,

Lupul caută zi neguroasă . .
7. V/ac traşi tnăghio vremi.
8. ]Jetu şi tă greie Murfeuşco, De cât să te ardă soarele de Martie,
slăn fe po hubo dă tă u ha pi
1nai bine să fe rnuşte un şarpe.

izmia.
Cât sâ fle de rece, tot suflă.
9. Paren caşa, dulă.
10. Hăiuvifi sâ ni făt, măgărihia Caii se bat, măgarii suferă.
leg/ei.
11. Drugăria, să vă! n1ijdă puz= Tovarăşl'll la nevo~ se cunoaşt~.
navă,

t2. S.voi svoigo ne hra11i, gorco Neamul
rău îi
n1u coi go 11ean1ă.
13. Vsicico ne. ta na mestalu.csi. Totul la
14. Naş.ta cucică ni dava nă Căteaua

lb.

1r.
1$.
l 9.

20.
.J l.

., .,
2~"'
24.
_5

euci.

nostru.
Cine~i gelos de avutul altuia, acela
Coi/o zăvizdă uivijda.
nu are .
Capcă po capcă vir slavă. .Picătură' cu p>icătură p0top se face.
Be,~ măcă neama spaltie.
Fără trudă nu isbuteşii.
ito se uct foi şie spol11ci. Cine învaţă, aeela va isbuti.
Va lăjală crttcală să ct1si.
Minciuna:i scurtă de picioare.
Con nevidiăl, crăea răzmalia. Calul, nevăzându:l, dă sernnalul.
Ciusdaia, svoe 11i siavă .
Ce:i al streinului, nu.::I poţi stăpâni.
Edni..., mi i11ă ::.ăr/eala, a druga Cu una'n inimă, cu alta'n gură.
n1i i11ă izica.
1 12«.· cuce ni slavă .
LL1pul câine nu se face.
Vse ~A., llişli, mi e sialo.
J\ u tot ce lucg,ştc:i aur.
Bă.::,ia i maica săo pări săni Tata şi mama cu bani nu se cumpără.

1raşfu

t 5.

nearn nu:! hrăneşte, dar
pare când nu:1 are.
locul său .
noastră nu dă câinelui

c~. .

cupuvăl.

Di11

pr{ţ,,;1..

pruSI.'

păsq,.

Mislretul, mei pa ·te.
Palcă puciuJ, pac pucină.
('lâsca pk:snită, t-.t ple,nită.
\f]..·di p1~,lipul diŞt·.
Ţin'- şciriciul sub ciur.
Baii buri frltcalect.
'\enea, buh.,iaş duc·.
3~'. 'rr1v';i/<1 sJ leii. ,,llt gu buii Vaca fată şi pe bou îl doare c. , .

tiJz,,.
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Ghicitori
1. Deaduf fu visi babenlă neapă. A moşului atârnă, a babei cască.
- Cladintă - Fântâna 2. Dă/ăl Dobre bes cocăli.
Lungul Dobre fără oase.
- Cădeş,....,
- · Fumul3. Bea/a palcă idin crac $idi. Gâsca albă într' un picior stă.
-ZeH- Varza 4. Părpuă palcă nă idin crac G-âsca sdren tuită într'un picior stă.
sluvi.
- Zeii - Varza 5„ Cerven deadu nă găz~nl.J Moşul roşu pe şezut cu păr.
vălnifă.
- Luc - Ceapa 6. Beli cocoşcă pul sireahă lejel. Găinile albe sub streaşină dorm.
.
- Din/ii - Zăbi '
<. Uluc bre.ag
iutuc breqg ,ris"' Deoparte mal, de cealaltă mal, la
mijloc zăpadă.
!ridată beai sneac.
- Ct1ritu săs cvăsă ;..,
- Covata cu pâine -

8. Dinea rătăchinea, nuştea du .:- Ziua servitoare) noaptea stăpână.
măchine.
- Broscă - Zăvoru/
9, Itno burin/i pulvinătă vinu Butoiu, pe jun1ătate cu vin; jumă.:tate cu rachiu.
- Oul ,_
i pulvinăfă rachie. - Iţe 10. D!Jlgă Nedă bis seancă.
Lunga Neâă fără umbră.
-Uda -Apa11. Cefiri cilalcifă, dvea minz.:- .Patru betişoare, doi brânduşei şi o
narcită i' ino măhă}fe.
codiţă.
- Pisica - Cotcă 12. J'ealu, be-alu, bizdupcă ul Alb, întreg, fără gaură şi deasupra
gore săs şurupcă. - Iţa coaje.
- Oul l3. Dăi ciuvec, nJ:e ciuvec; râfe Să fie on1, nu este; mâini nu are;
case face; cu gura şi lemne şi
neama ; căşta pravi; săs us.:fasi i cal nosi.
noroiu aduce. - Rândunica - Liştivicică l 4. Prihe"fiăha beli pceli nă roiac; Căzut;au albe a lbine în roiu, soa.;
rele luceşte iar.
- 'Zăpada slănfe pecnă oflelebă.
- Sneac 15. larcu li să cerno călbo, lă S'a întins ghen1ul negru de a amutit
izmuri /ea! sfeat.
lumea întreagă. - Noaptea - Ntiştea -
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l6. Dulgheri bis sicivă, gotvaci Dulgheri fără topoar~, gospodine
fără tingiri fac căsute şi dulci
bes lendgiri, a praviăl câş~
bucate.
- Albina lieichi i i slatco gaşlifa.
- Cila17. Smoc sfiiri po moghili, lisfi Şarpe şueră prin :dealuri, frupza
go cincă po igraie.
zburând.
Vânful - Veatăr 18. Ceriăn figăniq.m nă vrăla Ţigan negru la \IŞă stă.
- Lacăful stnoi.
-- Cliuceo 19. Dvaină braiiă dimia i mustea Doi frati zi şi noapte se întrec.
- Luna şi soarele sa gonăf. - M eit i slănti 20. Cetiri braliă ulina riză stuvăi. Patru fraţi într' i:> cămaşă.
-- Mezul nucjj - E tchiti nă orevă 21 . Cerven ol detu păse lri va Bou roşu, unde · paşte iarba nu
nj n1cu1.
- Oghen creşte.
- Focul 22, Nose as coju civco.
Eu port cojoc sur1
Văi men

Jupii sărfe

sirăşlîvo

Po crăcaiă dălghi, Jechi,
Coi săm şi p uznaie sechi.
Zăiac -

-

23. Probe!:1)01 şfom greini slăn/i,

Po pole

inimă sperioasă,
Am picioare lungi, uşoare,
Mă poate ghici orjcare.

Am

- l epur.ele Primăvara, cum luceşte soarele .

şioin ecnăi zvănfi

C um s'aud clopote pe câmpii
Goştiănăn pr.i nas dohojdă, Musa.fir la noi vine,
Gord, a gordă, ~ rltzhojdă. S emet, mândru, plimb ându~e.
,SJs dă/ghi e crăca cerveni, C u lungi picioare roşii ,
Rodi po blafa poieni.
Umblă pe'ntinsa câmpie.
Tam obiciă dă si grobi
A.colo obişnui eşte a'nghite
Zmii, cervii i jobi.
Şerpi, viermi şi broaşte.
P-0 comini clone zdrave,
P~ lângă hornuri din bete bune„
Gnezdo trAnesio şi pravi.
Cuibul mărăcinos îşi face.
Iii pac citidno văf mocirlec Şi iar minunat în mocirlă
Săs dălgăfă.:si ciovcă lracă. Cu lungul cioc se bălăceşte.
Vearvăm sicichjJi dă mă- puz.:: Cred să mă cunoască toţi

.. '
nava~

Ce go znae i gu
-

24.

sreşfa.

Strădiiăl -

Puliivă cr.avu prispleibe-agă,
upaşcălăi uivăn

C ei ce mă întâlnesc şi mă ştlu.

os/ava.
-

- Barza Vacă împW1gătoare prin gard trece,
dar coadaxi rămâne afară.

lgla -
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- 53 Sednal Gospod dă viceri
Sednăl Gospod dă viceri
Săs lăn/ifu

i

săs mesefă.

Buja maică divan sidi,
Divan sidi i să moli:
,,DaJ„mi Boje cliceoveli,
Dă răscjincea cernă zimea
I rai Boje,
Dr1 si vidă smărflivifi,
Smăriuviil i bulerifi,
Bulerifi i siurma:h/ifl".
Dadi Gospod cliciuvifi
Ci răsclici eernă zemea,
Cernă zemea i tai Boje.
Ci si v.id'ea smătfuvifi,
Smărfuviti i bulerifi,
Bulerifi i siurmahfiii,
Siur171ahfifi i dremni di/a.
B,ulerifi nă ifna sfrăna,
Siutmahfiti nă drugă sfrăna.
Buleriti :0ă predeom.
Srebro i $laio;
Siurmahfiti nă predeim
Hleap i gozbi.
Siurmahfiti idă/1 piei;
Bulerili i să molet :
"Oi ! vă vazi vi siurmah/ifi,
Vi/ r,1i daJ,,.fi hleap i gozbi,
1VJ. şi vJ dem sribro i sială".
Iudg-uvareaf siurmahfiti:
OI vă Vil.Zi vii buJeri,
Vii şi eşti sribro i sială,
Nii şi iden hleap i gozbi
Dvamă

brate .bliznati

Trăgnăl~să dvamă

Dvitlnă

braie,

brate, dva bliznacă,
Trăgnăli:să dă picelef.

s~a

aşezat

Dumnezeu la

masă

S'ii aşezat Domnul la masă

Cu luna şi· cu soarele.
Maica Domnului sfă în picioare>
Stă în picioare şi se roagă :
,,Dă-=mi :Doam11e cheile;
Să descuiu negrul părnânf
Şi raiul dumnezeesc,
Să..-mi văd mortii,
i',1orfii şi boerii,
Boerii şi săracii".
Dafu,,.ia Dumnezeu cheile
Şi"a âescuiaf negrul pămânf,
Negrul pământ şi raiul durnnezeesc
Şi şi..:,a văzut mortii,
i\'lortif şi boe_rii,
Boerii şi săracii,
Săracii şi micii lor copii,
Boerii înfr'o parte sfau,.
Săracii în cealalfă parfe.
Boerii aveau în fată
...6-.ur şi argint ;
Săracii aveau în fată
Pâine şi mâncare.
Săracii beau, pefrec ;
Boerii li şe roagă :
/
,, O ! voi săracilor,
,
Dati.::ne voi pâine şi mâncare,
Noi vă dăm aur şi arginf".

1·

Răspund săracii;

. ·1or:,
,, O .I vo1• b.01en
Voi mâncati=vă aurul Şi argintul,
Noi ne mâncăm pâinea şi mâncarea.
Do.i

fraţi

gemeni

Plecaf=-au doi frati,
Doi frafi, doi gemeni,
Plecaf=-au să muncească.
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A.u fost şi ...au câştigat
ln trei ani, trei mii.
S 'au înnapolat şi.dau fost bănuiţi,
Au . fost bănuiţi şi pârâţi
Şi,,,au fost băgaţi în temniţă.
Ă.u sfat în temnita'ntunecoasă
Nouă ani întregL
Cel mai mic frate spune :
„Tu frate
mai mareJ
\
Eu mă rog ii e,
Iar tu de temnicer,
Să ne deschidă uşa,
S.ă vedem cum e timpul,
E iarnă, sau e vară?
Dacă e iarnă, să ne aducă
Zăpa'<lă rece,
Dacă e vară, să ne aducă
Spice verzi".
Zice fratele cel mare:

Hode/i::să

ispiceleli
Tri godini, fri hilidi.
VJrnă/i,,,,să bidilighi,
Bidilighi crivilighi
C1 ghi fărlea lăi limnifa.
Sijefisâ fimnelisă
Ţeli mi devel gudini.
I ufguvarea po malăc brat :
Oi fă tebea po guliam brat,
Iaşi să molea .aă iebe,
Păc li braleo nă temnicerea,
11

Dă::-ni utvarăt vrătală,

•

Ni d'ă vidim că coi vremi,
Zimea /is:i, lelea li::i ?
Cue zimea, dă::ni dunsăf
Siuden snizef.
Cue lelea dă::ni dunsăf
Zilen clăsce/".
luiguvatea po guleam brat :
,, Oi tă, tebea limnicereo,
Ti ni uluri vrăfata
Ni dă vidim că coi VJ:eme,
Zime /i::i, lele li::i ?
Cue:fime -~unisi::ni
Siudeh zn11ef;
Cue lelea dunis1~ni

Zile11

,, Tu,

-

ţemnicetule,

Deschide,,,ne uşa
Să vedem cum e timpul,.
E iarnă sau e vară?
Dacă e iarnă ' să ne aduci
Zăpadă rece ;
Dacă e vară să ne aduci
' ver;z1." .
Sp1ce

clăsce('.
Pufalăsă

54 ..-

Stoian

S'a

Hai, ghidi vinu cervenu,
Coitu lăpie zlo sfruvă.
Snoşie săi ·Stui<1n punăpil
I săi pufalel,
Ci imă conci ranenu.
Ci imă bulci hubăvu,
Fă! mi11ănea pret prazovi gavazi
De gui zăciulă paşa/a.
Paşa mu haber pruv.odi:

-

lăqdat

St.cian

Hai, dă vinul cel roş,
Cin' te be.a rău face,
Aseară Stoian s'a'mbătat
Şi s'a lăudat,
@ă are căluţ hră1'lif,
.,
Că are nevastă frumoasă,
In Gârciumă i-n fata slujitorilor. paşii
Şi:a auzit paşa.
Paş,a i"'a tt:imis veste :
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„De da go e Sro'llian, dă dodi1
Dălgă coşie dă pravim,
lJt citirisi sahate,
CHirisi conacă.
Acu mă Sftuvian nad min,:
Azi şfe mu hanja
Mojji eiiirisi hatuvi. '
I moifi beli hanămchi,
l3eli cadănchi.
Acu gu azi nad mină,
.Şie i11uzerna negu vufu
Bulci hubovo,
I negoffu conci hranenu,
Bulcimi ciubuc da pali((.
Stoian is doră hodişi
Dremnu să/zi ionişi.
Stoianufu concinfi
Tosi na .Sfoian dumăşi:
,,Siove11e, moi sfupanino,
Ză sio si sălzi ronişi?
Stoian na conci dumăşi :
,, Conci moe h1aneno,
Snoşle să, conci, punăpil,
Punăpif i să pufale!,
Ce Jmăm conci hranenu ·
1 imăm bulci hubăv.ă·.
Paşa rni haber provodi
Diilgă cqşie dă pravim ".
Conci na Ştoian dumăşi;
,,Siuvene, moi siupanino,
la"mă Stuvene nă hrăni,

Na

hrăni, ioşii năzubi,

Săs bealtnă

uriz nă hrăni,
Sr.oinumă vinu nă pui,
Je/iimă smofi pripăşi".
CimlP'să Stuian v~z smefua
Ci pâ păşată iulişel.
Stuvian nă paşa dumăşi :
Afelim, paşo Slivnenfcă

55 .-

,, Unde e Sfoian, să v1e,
Lungă întrecere să fa cern,
De patruzeci de ore,
De patruzeci de conace.
Dacă mă'ntrece Stoian,
Eu o să.=i dăruesc
Patruzeci de armăsari ai mei, ·
.Şi,,a mele albe neveste,
Albe cadâne.
Dacă 11 întrec eu,
O să.=.i iau a lui
Nev1Stă frum0asă,
Şi călutul

lui hrănit,
Nevasta lui să-=mi aprindă ciubucul"
Stoian se plimba prin curte
Mărunte lacrimi lăci:ămând.
Căluţul Iui Stoian,
Lui Stoian spunea :
,, Stoene, stăpânul meu,
De ce,..fi curg lacrimi ?".
Stoiafl cal ului îi spunea :
,, Călutul meu hrănit,
Aseară, căluţule, m'am îmbăiat,
M'arn îrnbă.tat şi rt1'am lăudat,
Că am călut hrănii
Ş i nevastă frumoasă.
Paşa vorbă mi=a trimis
Lungă

întrecere să facem".
Căluţul lui Stoian îi spune :
,, Stoene, stăpânule,
Ia şi mă hrăneşte, Stoene,
Hrăneşte=-mă, dă,::mi fain,
Cu orez alb să mă hrăneşti,
Cu vin roş să mă adăpi,
Cu chingă galbenă mă'ncinge".
Stoian pe cal a'ncălicat
Şi la paşa s' a dus.
Stoian, paşci îi spunea:
,,Aferim, paşă din Slivnita,
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T dălgJ cuşie pusnăli,
Ut citirisi săhalea1
Săs cilirisi haluvi,
Săs cuptirrini ciu!ovi".
Paşa hanămchi dumăşi:
)I

Cesifăsăi măgla zădala,

Heighe hatuvi de iţlăt".
Dudel u paşa izdumă
Stuyian nă porii puh/opa
Stuvian .nă paşa du111ăşi :
,,Afelim, paşa, ,paşuieo",
Paşala n.ă Stoian dumăşi:
"Stoene, u1lado voevo·du,
Iutzimi dur cifiri'si haluvi
Săs cuprinihi ciulovi;
Ustăi;:mfJ hiolam, Stoene,
Moiti beie cadâne".
Stuvian nă paşa dumăşi:
„Ni li iscăm haluvi
Săs cuprinini ciuluvi,
Netu li iscăm cadăne,
Cadăne, beli hanămchi,
·'

Dă znaişi pr1ş.o dă povnişi,

Săs

Stuian

şăga

ni

bivă.

Mladă Călincă
Năi incelăsăi Călincă
Se vecer căznu ză iuda,
$utienă

ranu prizura
Pocrăi Kirciu yi minava
I nă Kircia dumăşi:
,,Dobăr fi veeer, Kirciule
Kirciule, mlado dascălci I"
Kirciu scrii dori sideşi,
Bealu si cBiJî dărjeşi,
Cerno si slove cileşe
Margarelu JiuJun pieşi,
Hiabălcă mize iâeşi.

56 Intreceni lungă .să facem,
Patruzeci de ceasuri)
Cu patruzeci de cai ftumoşi
Cu pături de mătase".
Paşa, cadânei spunea :
.. Negură deasă s'a lăsat,
Uite:i caii ffumoşi cum vin''.
Până paşa vorba:şi termina,
Stoian la poaFtă bătea.
Stoian paşii spunea :
,, Afetim, paşe, mare pa.şe"
Paşa lui Stoian spunea :
,.Stoene, tinere voeved,
Ia cei patruzeci de cai
.Şi cu pături de mătase ;
Lasă:mi, StoeF1e, omule,
Ale mele albe cadâne".
Stoian paŞ,ii spunea :
11 Nu:fi vrau caii frumoşi
Şi cu p~h1ri d~. mătase,
Nici nu vreau cadânele,
Cadâne,: albe femeî,
Să ştii paşe şi să pomeneşti,
Cu Stoian glumă nu'ncape.
Tânără Călina·

$'a învătat Călina
Seara târziu după apă,
Dimineata'n zori pe rouă
Pe lângă Kircţu trecea
Şi lui Kirciu îi spunea :
0 Bună seara, Kirciule,
Kirciule, litiere învăfător !''
Kirciu' n tnij1ocul curfii s.ta,
Carte albă'n mână .tjnea,·
Slove negre pe ea citea,
Tutun ,,Margareta" fuma,
Mizilic, mere mânca.
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Călincă

is

.,Dobăr fi

păHu vărv~i.

vecer, Kirciule;

Cădei eulcă Mirieancă

Cii place/ tolcos di]ala ?
Ah ! dă săm nă iezi di[a,
Dă li nişfa dă ghi umira ?"
Mirieancă si nişlu ni cază,
I si n.!Ş vedi glavată
I si făf căşti flezi.
Stănalăi ranu săbula,
'Zădeană beală cădeli
Zădeană

I

novu

vrălenu.

fă!: Călinchini iulivă.

Balele, bate. R.'ralule,
Nă fealu selu zap siruvăş,
Na leită dăşterea
Zap ni siruvă.ş
Jenin.l măji dălibi
Săs pu tri di/a"!
Craliu şi nisfu ni cază,
I si nă Călincă damăşi:
,, Călinche, mome bubă vă,
Ia zimi snop cliuch:1ve1
Răscliwci isbe dălbochi,
Nă tuci roinu vinu,
Bulcă Mirieancă dă puce?pim.
Călin.că si fislu priflezi,
Băşfa i pudere iutidi
I glavata iudrează.

57 C ălinca pe drum trecea.
,,Bună seara, Kirciule ;
Unde-=i fân~ra Mirieanca
De=i plâng aşa copiii ?
Ah ! Se:aşi fi eu la aceşti copii,
Oare n.u i=aşi puf~ eu împăca ?'ţ
Mirieanca nimic n'a spus,
C.i şi:a plecat capul
Şi în casă a intrai.
Sâmbătă s'a sculai din vreme,
1
A încep.ul caerul alb
S.ă.,.-1 toarcă pe fusul nou.
Şi la Călina ·s ' a dus •
.. Neică,, nene Kraiule 1 )
Intregul saf îl conduci,
Pe fiica fa n'o conduci,
N'o poJi stăpâni
Bărbati însurati să iubească
Şi cu frei copii"!
Krallu nimic n' a spus,
Dar el Călinei i:a zis :
11

Călino, fată frumoasă,
•

Ia tu legătura de chei,
Descuie beciurile:aaânci,
Scoate din vinul cel roş,
Să servim pe tânăra 1Yiirleancă.
Călina'n beciuri adânci a intrai,
Tatăl după ea s'' a dus
Şi capul i:a tăiat.
•

Mlad

Pătuş

R:ăsbuleal mi săi mlat Păiuş.

Ci .lija Păt uş ci bulea
Ţelimi devef gudini.
1Va disetăfă godina,
Păiuş Milifi dumăşi:
,,Milife, mila seslrif'e,

Tânărul Pătuş

S'a îmbolnăvii tânărul Păiuş.
Sta în pat Păiuş şi bolea
Nouă ani înlregi.
In a I z~cilea an,
P ătuş Mîlitel spunea :
,,Milită, scumpă surioară, ·

1) Era primar în sat. ,
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cmi devet gudini,
Glavafă n1i ni poscănă.
la mi, Mi!if e, posteli
Tam gpre holăm n-ă chioşcă".
Milita mu e puslală
I ză răcafă gu uluvită
I gu nă chioşGă zăvelă,
I mu glavafă poşfişi.
Că fu lllU glavata poşfişi.,
Dremnu si sălzi ronişi.
Păiuş Mili/e dumăşi:
„Milife, milă sestrife
Sălzi nă sfărna capna",
Păiuş Milite dumăşi :
,,Milîfi, n1ilă sesfr]fe,
Dăli ii să e dudealu
Baii,:'si b:olen dă gledeşi,
LinJî mu rani dă mi eş ?
Lenini căipi dă pereş,
Lenini i niibleanini ?"
,,Ni mi săi, bate, dudealu,
Tebe ias bolen d,ă g1eden,
Nai mi săi, baie„ dudealu,
lui fozi ceren harapen.
,,Milife., milă sesfr.ife,
Ză şic ni m1 si cazălă du sega
Dă si selufu iufărva,
Seluiu· i oşti horă'fău.
„ Snoş,fi mi haber pruodi
Nă mene i nă Măr.ica ciuciuva,
Dă să hubavo priminim
Că tu zălbulcă vinceavăni",
Păiuş Milite dumăşi
,.Mili/e; milă sesfrife,
]q. flez nislu drubochi
J)ă mi concitu iscarăş,
Concifu ni iscarvănu,
Ţelitni devet gudini

S 'au ta-cut no,uă ani,
Capul nu rni„ai păduchiat.
Ia aşterne..,mi, MiHto,
Acolo sus în chioşc".
·Milita i..- a aşternut
Şi de mână !#a apucat ·
Şi la chioşc J,,-a condus,
Şi capul !:a păduchiaf.
Când cap1:1I îi păduchia,
,,

Lacrăru.i mărunte- vărsa.
Pătuş

Mi!itei spunea :

11Mîlî.tă, scumpă surioară,

Lacrimi pe obraz mi.•·au picat'.
Pătuş Mi!-itei spunea :
Milită, scumpă surioară,

Oare fi ~· a urât
Pe nen'fl;l bolnav să:l cauti,
Rănilvi grele să:i speli?"
De cânepă cârpe să speli,
De cânepă pline cu...alifie ?"
",Nu mi s'a scârbit, nene,
Pe Hne:. bolnav să te caut,
Ci mi s 'a scârbit, nene,
•
De acest negru harap".
,,Milită, s,cutrtpă surioară,

De ee nu mi„ai spus până aeum
Ca să scap s,;itulr
Satul şi oamenii".
„Aseară vorbă mi„a trimis
Mie şi Mariei lui unchiu,
Să ne îmbrăcăm bine
Ca mireasa'n ziua nuntii".
Pătuş Mititei spunea :
,,Milită, scumpă surioară,
In tră îh

adânci bec:iuri
Şi ...mi scoate calul,
Calu! .nescos,
De nouă ani ît;1tregi.
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Na pubrafăm1), lămbanfen, zăcarai La frafe=-meu, ferarul, du"'I
Dă

mi cencitu poiceve,
Săs deve:f ochi peieli
[ săs dva ochi g~zduv]-,
I săs puslăieni J;J.ăluvi.
Milita si conci ză vedi
Nă pubrafemu lam&anfen
JJBâiele, baie lambanlen,
BaJe;:-mă Păiuş pruodi,
Dă mu condfu pufcoveş".
Jjla şî li concilu pufcova
lăi tvoiic1 iăl)cătă znăga,
Ză fvoiti cernili ieci
I ză dvoifi fănchiti vejdi".
Milifa si nişiu ni cază,
Pravu pri Pătuş utidi.
Păiuş Milife dumăşi:
,.Mjlife, milă sesfrife
Putcuva hă li fi concilu ?"
,,Balele, baie Păiuşă
Toi şie mi pofcuve conoifu .
Ză moifă lancăiă znăga,
Ză moiti cernifi ioci,
Ză moifă Jănchifi

vejdi
I ză moi fu bea lutu lifi".
Păiuş Milife dumăşi:
,.Milije, milă sesfrife,
la răstvuri riovi săndăfi
Ci isvădi cărpi lenini,
l,enini i coprineni
Ci mi rănifi uvărji,
luvărji ioşfi ză stigni.
I as şi să nă- concifu văz smetnă,
Pubrafe„mu lambanfen şe idă,
Neşfu dă gu popifăm".
Lambanfen, căfu gu videa
Ut dăleg mu vicăşi :

Ca să'""l pofcoviască,
Cu nouă ocale de pofcoave
Şi cu două ocale de caiele,
Cu potcoave aurite.
Milifa cu calul s 'a dus
La Erafele potcovarul.
,,Bădie5 bade fî~rar,
Nenea Pătuş m'a trimis
Ca să:i potcoveşfi calul".
„Eu 'am să=fi potcovesc calul,
Pentru trupul tău subţirel,
Penfru ochii tăi negri
Şi pentru s princenele fale subţiri" ..
Milita nimic n·'a spus,
Drept la Pătuş s'a dus.
Pătuş b'Iiliţei spunea:
„Milită, scumpă surioară,

Ţi..-a

potcovit calul?"
„Nene, nene Păfuş,

Ei

să,..mi pofcov.iasuă

calul
Pentru trupul meu subtire,
Pentru ochii mei negri,
Pentru sprincenele mele subţiri
Şi pentrc1 faja mea albă".
Păiuş Miliţei spunea:
0

,,Milită, scumpă surioară,

Ia deschide noile lăzi
Şi scoafe cârpe de cânepă,
De cânepă şi de mătase
Şi rănile leagă=mi.
Leagă.:mi.:le şi

strânge;le.
Eu pe cal o să m'arunc,
La fratele ferar să. mă duc.
Ceva să..-1 întreb".
F erarul, când 1...a văzut
De dep~fe· îi strig_ă :

l) Fraie de cruce.
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.,,Prusfimi, prusfimi holăm Păluşă
,,]f].s proşcă ni ii davăm,
la_ si glăvafă năvedi,
Dă h glavafă iudreje,
Dă ii drehifi iu cărveâ".
Lambanlen Păiuş dumăşi:
"Pruslimă holă111 Pătuşă,

las ni n1isleh ci si jul".
Păiuş lambapien pifăşi :
;, C'ă deie holăm harapci
Harapci cerno iumrazen?
Dur de s{ holăm hurtuvăf,
HaraJXi iui sreşfă idi,
Iul dălec mu sileam davaşi,
Păiuş sileam ni iufzimă.
Păiuş mu ul dalec dumăşi :
,,Delu şti sileam ia zemă
Pohubovu glavata dă iu!dreje(I.
Harapai nă culeni mu sednă
la si glavafa nă vedi:
„Dă ii glăvată lut drejă
Zileni drehi dă ni iucărvea".

,,Iar.tă..·mă, iartă,

nene Pătuşe,
,,Eu fertare nu.=-fi dau,
Ia apleacă.:-fi capttl,
Capu1 ca slf ti.:-l faiu,
Să nu..ţi mt.lrdăresc hainele".
Ferarul lui Păiuş $punea:
,,larfă.=-mă nene Pătuşe,
Eu nu credeam că eş'ti viu".
Păiuş pe fer~r îl întreba :
; Unde esfe harapul,
Harapul negru şi rău :
Pe când ei îşi vorbeau1
Har.apul în faţa lor veni,
De depatfe salut le <lefe,
Păiuş salut nu i.=-a daf.
Păfuş de deparfe=-i spuse :
„De câ! să=ţi primesc saluful
:Mai bine capul sâ,,,.ti 'fai ".
Harapu'n genunchi a căzut
Şi capul şi.=-a aplecaj:
,, Să=ti faiu capul,
Verzile haine să nu.:-ti însângerez·'l.

I. Sassu
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COLINDE BULG.~REŞ'fl DIN CERNA
culese de G. Coatu,Cerna
VLA'ŞCA

•

ZEMEA

ligrealo e iasna zara ! ...
Dnf..s' hu'bovo V/aşca zemea !
To ne bilo iasna zara,
Na e bilo dobăr iunac,
0
Dobăr iunac B qobăr co11i ! ...
Toi ufide fafăc dolu
Tatăc dolu v'dolna zemea,
Da se bie s1 fiu fi Turfi,
S'!iuli Tur/i i procleti.
Cuga iunac Turfi ' bief,
Zernea i nibe pofripera;
Cuga Tutfi iunac bief
Raniligu s'devef rani,
Devei ranf curşumlii,
Desetafa iot nojove.
•
Padna iunac cerna zemea i
Posleta mui cerna zemea.
G/avuicica mui bişfen camâc;
Poc,:ăvca mui iasna slăna,
Svilicica mui iasha zara,
Svişhcica mui iasna zvezda,
Temencifa mui tămna măgla ! ...
Nazdravi,,,Ji dobor iunac,
Dobăr iunac s' <:}obăr eoni ! ...

După fiecare vers se repetă Î'n cântec refreraul ~

Dnes'hubovo Vlaşca zemea r

www .ziua constanta.ro

1

În traâucere :
PĂMÂNTUL ROMÂNESC

•

A.

răsării strălucitorul luceafăr!

,ZI.sfăzi

e bun pământul românesc !
Acela n'a fost lucea.fătul slrăluciror
Ci a fosf un flăcău viteaz,
Flăcău viteaz cu un cal năzdrăvan.
El s'a dus fncolo la vale,
Jn' c;olo la vale spre' finu/ul de jos,
Ca să se bală cu Turcii iufi,
Turcii iuţi şi fndrăcifi ! ...
Când flăcăul bătea pe Turci,,
Pămânful şi cerul se. cu/temuta ! .•.
Gând Turcii au bătut flăcăul,
L:au rănii cu nou,ă rane,
l\loJă rane de gloanfe,
far a zecea de cufife.
A căzui flăcăul în p.ămânf negtu,
Urmarea fi e.sle foi pământ negru.
Per[Jufa:J este piatră nesfimaf{J,
. J,... 1 11 esf e 'brumă" cura1â,
,.,
G1ul.(i,1u
lconifa:J esfe luceafăr sfrălucito.r,
Lumânărica„J esfe stea lucitoare,
Tămâetul fi este ceafă ,deasă I .. .
Să:/i fie de bine flăcău viteaz,
Flăcău viteaz cu cal năzdrăvan !
>'

După

fiecare vers se
Astăzi

•

repetă

e bun

•

refrenul :

pământul

românesc!

Această coiindă se cântij pela case, de băeti şi flăcă1 1 în ajunul
şi chiar în zrua de Crăciun .

CALINCIŢÂ

Pohvalise malca moma,
t
.a 1nc1'I"
Cavz·1no=1eo, C"l'
1a .... ,
S'ndşie vecer na cladeniJă
Na cladeni/ă pred iuna/i,
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Na sideancă pred divoichi:
,.Âz săm maică, nai măniucă,
,,Az si imam devef rizi,
,, Dev.ef rizi cuprinini,
,, Desetafa s'srebro i zla!o.
,, ,4.z dă ubleca devef rizi
, 1 Devei rizi cuprinifJi
,, Deseiafa s's,rţbro i zfalo,
,,Să nadgreia iasnolo slăufe ! ...
Ol de ia zacim iasnolo s/ă;nfe?
To provodi bărzi s/ughi
Da idili i nameriti 1nalca moina
Da mJ.,,.ea Juca dovedete,
Da mi:ea luca na isluca,
Da să dvama nadgreavami.
Otişlesă bărzi slughi
J\Ta1ne.riha maica moma,
Na işlesă na isluca
Ci să dvama nadgreavali.
Iugrealo e iasnofo slănfe
To iugrealo fr.i planini,
Tri plani.ni săs şesf sfada.
Jugrealo e rnalca. moma,
Tea iugrealo şes! planini
.$est planini săs âevef sfada !
Nadgrealo e maica moma,
lifadgrealo e iasnofo slănfe.
Nazdravi-=-li maica moma ! ...
După fiecare vers se repetă refrenul :

,, Călino:-Jeo,

Călinei/ă"

!

În traducere :
CÂLTNUŢ,~

S' a fudulii fata cea

mică,

Călino:/eleo, Călinu/o

! ...

Pe' nserafe la fântână,
I.a fântână' nfre lJăcăi,
La şezăloare fnl,re surate:
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,, Eu sunt
,,Dar am

mică,

eea mai

şi

nouă cămeşi,

eu

mică,

.,Nouă cămeşi

de mă/asă,
,, A zecea cu argint şi aur:
,,Şi de::oiu îmbrăca novă căn1eşi,
,,Novă cămeşi de mălasă.
,, A zecea cu argint s · aur,
,,Am să fnirec soarele în strălucire! . ..
De unde;-o fi auzii::o soarele luciior? ..•
El a Jrimis fn grabă slugi
Să se ducă să găsească fala cea mică„
.$i numaidecât să i::o aducă,
S'o aducă chiar lângă el,
Ca să se în.treacă amândoi fn strălucire..
1
Şi s au dus grabnic slugile,
,)i"cll.! adus fala cea mică,
Au a,âus..-o chiar lângă el,
Şi::au început amândoi să slrăluciască.
Str,ălucea, măritul soare
C§t coprindea Jrei finuturi,
Trei ţinuturi cu şase fupme de vile! . ..
Strălucea şi fata cea mică
Cât coprindea şaşe ţinuturi,
Şase finutllri cu nouă turme de vile! , . ~
$răluceş1e mările soare! . ..
Sirălu.Geşle fală mică I ..•
Să,..fi fie de bine fală mică! . ..
După fiecare vers se repetă refrenul:

,, C:ălino::Jeleo,

Călinu/o

! ".

Se cântă de flăi;:âi, la Crăciun, pe la case.
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Noi informatîuni etnografice, .istorice şi statistice
asupra Dobrogei şi a regiunilor basaraben:e înve#
.cinate Dunărei
Â.m arătat într' o serie de studii publicate anterior care e ra în'7\
făţişarea etnografică.~~ Dobrogei în decursul timpurilor. Informatiunile 1

folosHe pentru 1ănÎ~rirea unor asemenea chestiuni se bazau pe infor:
matiunile scriitorilor clasici şi pe descoperirile arheologfo:e - datorite
în cea mai mare }:>arfe lui V. Pârvan - pentru epoca veche, iar
penfru cea medievală şi modernă pe şHrile călă.,torilor ce:au străbătui
aceste tinufuri sau pe anumiti informatori străini apuseni, în ale căror J
pH:ocupafiuni a intrai şi prezentarea diferitelor aspecte ale ţinuturilor
noastre transdanubiene.
prefufindeni în Peninsula Balcanică aşa şi la noi, oraşele
şi di feritele administrapuni ale ţinuturilor n 'au păstrat şfiri informative
de orice natură în legătură cu frec.uluJ. Furtunile care s' au abătui
asupra unor asemenea locuri au fost prea sălbatece, pentru ea de cele
mai mulJe: ori să se mi'ţÎ fi păstrat ceva din resturile in formative a
acelor timpuri, aşa că nici vorbă nu poate ff de niscaiva arhive ale unor
oraşe sau provincii, unde să se găsească asen1et1ea ştiri. Pe de altă
parfe, chiar dacă asemenea lucruri vor fi ·existat, arhivele fostului imperiu
oforl'lan de odinioară n' au fost deschise încă cercetărilor pentru a se
afla ce copriii'd ele7
-eiiiar când ele vor fi deschise, socotim că o încredere prea
mare sfafisficele în deosebi n'ar putea să ofere, de oarece primifi.=vismul cu care se făceau asemenea operafiuni în imperiul turcesc
ne--ar de fot dreptul să ne îndoim asupra adevărului ce ~ar exprima. l
Diviziunea administrativă
imperiului era făcută după criferii
absolut arbitrare, schimbân<iu"'se des ; aufori1ălile din imp~riul otoman
înfretineau şi favorizau chiar deosebirile 'de rase şi religiuni, luând
când padea unora când a al.fora şi făcând astfel imposibilă orice sfu,,diere serioasă sub raportul etnic sau statistic.

Ca
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.- ,,La langµe prise ordinairemenf pour le signe distfnctif des
taces, surfouf potu Ies efrangers, n 'est pas ier un leger obstacle. 11
y a par exemple, en Macedoine, des Grecs qui ne parlenf que le
hulgare; presgue tous Ies Grecs d. l 'Asie.::mineure ne parlent que
le fure, _ef Ies musufrnans de Candie ne parlenf que le grec.
I

Pour ious ces ţnotifs, Ies siafistiques commandes 13ar des raisons
politiques„ non plus que celles puisees aux .archives otlomanes par les
voyageurs elrangers, ne meritenf aucun credit. Cependan!, noire opinion
SYr ce sujet, quoique· assise sur des clonnees {;ertaines, pouvai! efre
!axe de parlialife, par suife de natre origine l)".

r-

D~ cele mai mlJlte orf însă acest'€ statistice erau defectuoase şi
din i;..<!:uza conn,1pţjţ:1nli agenţilor însărcinaţi să le facă. ~lte· ori, când
se apropja Hmpul ca să se facă asemenea numărălori, capul familiei
făcea ca unii din membrii familiei să dispară sau, de , îndată ce se
ivea în pragul uşii un asemenea funcţionar stafistic, i se punea un
bacşis în mână, a~ela trec-ând în tabloul să1c1 numai irei indivizi băr„
bafi în loc de cinci, câţi erau în realitate.
Câie odată, făcându...se Siatistice, se numărau casele şi apoi se
socotia în mod arbitrar o cifră rotundă, spre ex. de pairu .pentru fiecare

-

A. Bernardakis: ĂperfUS.. econoniiques el sl~lisliques sur la queslion d'o„
rient; la (irece, la Turquie ele, în Journal des l:tcon()mîsies, Paris 1878 iom. 3 .
.Jui!let Sepiembre pg. 154. Cf. I. Beyrao: La Turguie medicale au point de vue
des armees expedi1lonnaîres el des vo.yageurs. Paris 1854 pg. , 9: ... ,,Aucun geo"'
graphe n' a put donuer, jusqu 'a preseot, le nombre ex aci de la .l?opulalion, mm seule"
ment de l'Empire ~~n._mais meme de celle de Constan1inople". . Bibliomappe ou
Livre~cartes: Textes analytiques, Iableaux el cartes fndiqaant graduellement la Geo.graphie nalurelle ... Paris 1_824- 1826. 2 voi.; 1. I. pg. 632:
.A:t]Jaoi qu'on en
peut juger d'apres le releve des meilleurs ca.d es, car Ies ·Turţs ne s.avent ce que c'esJ
un recensemenl ou un cadasire ei d'apres les relations comparees des voyageurs les
plus exacts, la supetficie de la Turquie europeenne, y compris Ies rles, ·est d'environ
vingt.cing miile lieues carr.ees, sur ksquelles est reparlie une populatioo de dix a douze
millions d 18mes". M. N. Bouillcl: Atlas universel d'hisloire ei de geogr:aphie •. .
Parls 1877, pg. 1072 : ... (r urquie d 'Euiope) ... ,.Les slatisiiques soni tres i mparfailes", ..
PopulaJion. Rien de plus difficile que d'obtenir des slatistiques exacles dans 1es pays
musulmans, les femmes echappani d'abord a ioule operalion de releve". :R. Cobden:
Notes d' uoe excurs-ion eI;J Turquie, 1n Revue brilannique ou choix d'articles traduils
des meilleuts ecrits periodiques de la Grande,Br~tagne. Paris 184J pg. 285 „Dans
un pays ou jamais n'a ele faii un recensement exaot et ou par c;onsequent toote eva.1uatfon n'est fondee que sur des conjeclures, ii n'esi pas surprcnaot qu'il y ait une
g {aode diversite d 'opioions meme parmr les hommes les mieux informes par rapporl
.au chiffte de la popula tron".
1)

a
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casă,

cu care se înmultia numărul fofal al easelor, sfabilindu....se prin
o- astfel de operafiune fictivă, numărul general al P,opulafiunii 1).
Nepufâfldu-=se, prin urmare, expune prin alte miiloace aspectul
efnic şi demografic al tinufurilor noastre dobrogene, ne"'am luat osie=
rieala de a strânge orice informatiune sfiăină asupra unor asemenea
chestiuni, din diferitii călători ce"'au umblat pe aici, din rapoa.t;fele
•
•
con$ulare sau militare făcufe asupra aecsfor regiuni, cât şi chiar din
lucrări geografice, isforic:e„ s-au chiar enciclopedii. informative. - Coro....
borarea atentă a informaJiunilor strânse şi expuse ne poate apropia
de sfabilirea adevărylui, care~ până la descoperirea cine ştie căror
docurnenfe şi izvoare de;o aulenficîf afe neîndoiasă, nu p0afe fi încercat
a t1 sfabilit decât pe această cale găsifă de noi ca singură posibilă în
actualele împi:eiurăr.i de info~matiune ştiintifică.
,\',

Călătorii în special ne pot

fi de mare folos în stabilirea

stărilor

<lin Dobrogea şi din regiunile basarabene sudice.
·
Pe lângă cele şiiufe până acum1 aflăm unele lucruri nouă tli:n
lucrarea D...lui P. P. Panaitescu : Călători poloni in fările române
(Acadernia română, studii şi c~rcefări XVIl), Bucureşti 1930.
· În 1557 Er.asm Otwinowski, întovărăşind pe castelanul de
Chelm l~.ndrei Biicki, ne infor;nează despre Oblucitar despre l?bdag
i, în pădure", unde „"i. un loc de închinăciune ido1afră
la mormântul
unui derviş sau călugăr fure, anume Nicolae", precum şi despre satul
AlcaP_i, lângă Bazaf,gicul rnie, unde „sânt ziduri clădite de împăratul

I

I

t) I. Baker: Die Turken in Europa. SJuttgarf 1878 pg. 56: ,, tlber die Zahl
der Bulgaren und eben so auch iiber die Zahl jedes andeien Theils der Bevolkerung
in der Tiirkei i-st es schwer- erne genaue Kunde ţu ge-.vinnen, da man sich auf clie
offizielle Slatistik nicht verlassen kann, und ich bin geneigt, zu glauben, dafi clie
Volks-zahl sehr unJerschă1zt ,vircl. Die Ursache hiervon muO in der Corruption der
tiirkisi;hen.Beamten gesucht werclen, ferner in cler Thatsache, clafi die Christe.n anstaJt
der Theilnahme am Militărdienst eine. Taxe bezahlen. Das Haupt der Familie kennJ
clie Zeii, we der Einsammler dieser Taxe erscheinJ, u.ncl ,veist einige mănnliche Per"
sonen an, sich um cliese Zeit nicht blicken zu lassen. Inclem cler Einsammler in clie
Thiire tritt, fiihlJ er schon, daO ihm ein Bakschisch in die Hand schlupft, und nun
~ht die Zahl dl'.r mănnlichen Hausgenossen auf clrei herab, ,ve,nn in der Widdichkeit'
i llrer fiint sincl. Es ist auch noch eine anclere. Methode cler Steuer„Emebung im
Etebrauch: man zăhlt die Haus& und nimmt clann die du·rchschnittliche Zahl der
mannlichen Personen einer Familie zu vier an; aber es springt in die Augen, daB
mit einem solchen Verfahren clie Sadie nur im Rohen und Groben abgemacht wird,
und auch. hiebei wirkt ,vieder cler ·alJmâchtige EinfluO des Bakschisch ein ".
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.- 68Anasfasie, care se întind dela Marea Neagră la Marea:Ălbă" (Mar.,,.
n1,ua) şi care „au fost zidite din cauza c;{eselo'r năvăliri ale Bulgarilor
şi 'I'ătarilor în Grecia" ; autorul con.stâtă că ele mai stau în picioare
pc o întindere de şase tnile ... (J. c. pg. 7).
Solia lui S. K.rasi11ski la Constantinopel,.. din 1636, d€scrisă de
un a11onin1, ne arată pentru Dobrogea oraşul Silisfra, numit „româneşte
Dcrzs1or", aşezat pe malul D1,.1nării într'un Joc frumos şi vesel. ,,Nu
~\rl.'. îutărituri afJră de apărarea oferită de râu. Are u~ castel de zid,
dur nu c întărit, iar în spre câmpie este un zid vechiu în ruină. Cea
1ut1i n1arc parte a caselor este de lemn ; în aceste case locuesc Grecij ;
sJnt ÎhS\l şi n1.ulte casc de cărămidă nearsă ale Turcilor. E rară casa
pc car~ sa nu fie două..-trei cuiburi în care stau şi clocesc berze.
~ [1.~c t~ Sttll 1nosd1ei, adică ·biserici turceşti, sâni şapte de zid, cu o
,1rhitt.c1tir.:i fnunoasl: pc lângă fiecare din ele este câte un turn înalt
cn balco.1nc de jur îtnprejur, de un.de hogea sau preotul turcesc anunţă
otîl rt~iciunii. .. (Ihide.n1 pg. 33).
l1..'ll Guirisk,: palatinul de Culm, în 1677-1678, în solia ce=o
art l,1 Coll&antinapC1l, trccJnd prin Dobrogea, arată că „Isa<;.cea este
un 1:1r.tş n1~ ,1 cu ulii.:. str.in1fc, casc mici, câteva de zid" ; Babadagul
., :>r~1ş lun~ într' dealuri" .irc case de zid, patru geamii şi fortan mici:
l>"' ,tici. c;,IJt('lrind îu jos, cl trece prin „Staserverdi, saf fătărăsc~•
(1\,rlvcrdi de .\sfăzi i ). spunăndu.=-ne că în Dobrogea se aflau arunci
d{ltt,i şut..: d'° Sute t.:ităr:işli ..car..:: trin1if fiecare oameni la oaste penim
r~ib°"'iu". - L,.:,t:,tllliiîilc cc l..: mai .întâlneşte în Dobrogea sunt :
~~du~~~., Ll,ll-ZUli. C\.."frtav~da. Bulbular. {/. c. pg. 79).
N.'lajtuu~ d~stul de intcrtsantă. mai cu s~ă asupra intcle;
şuhn ~..\ ,,v.;-~1 ~1irorl D"br-vgca - ca şi astăzi nun1ai la ciobanii
n--,i \~'C'bi ~ la făr.Jnii Mştinaşi - est..: .1ccia a lui Rafael Leszczyn&i
dtn l ~ :-ore, ~-~,nJ Dunăr-~ p.:- lu '\lădn. int.iln.:ştc satele dcbrc=~n~ D,tt-~l(i~i~ S.1t,l.i~I~~i. B3lt~'>"('m (Baltadz.i.cszty1 d~ unde, adică
d<'.: :\ ..l~"St s.:it ht,1itU.I(' .. intr,1rJn1 în l,1r..1 ~brog<?.i \Dobntcza zi:emea)
,ul '..- •'"-'' inslitlf-) l"Ctd.,u Tlt.Jrii d~bro~-21u. Sânt şi azi sate !ocui.J~ de
"
1
' '.:tt,ni\ tir nu L' p~ ti :1u,-.. ), '.'.', ~<l ~ c.J i1nbrăcln1imc ,::j m
.imbă
' - i

-~'.l\l~\(\} (:\\

Turcii"'. -

ln

,-.d~~ C3r,lSU , ....::de (' srancl

unde

,,. :~· ~Ul'fJ J'I:? ;.'ot!$.h\tC O) l~ p"-'lllru fve, ~.ntru p.~t ~ pentru
t ~'<'~"'. - Jut-..'lt~nf3 ~ ~i di~n
~ C'3l\: " f.Jc-e cilill-l-rul
J'~ u~~• iu:1\" D~"g~ $• \li.!. bl,lg~f!raS„t \l!~ intt~ .iliia din un=~A\:'~vin\tk Pr. ,,, ici~- Rt..,1t~.,·.1kului. L, it~, 1n.'\:t~.J lui pirin ~br~

·nun.:-..,

,~ ic~~tut'-.U.J ~ ,,U'U~\'~..C

1,,~lilti o.t

~'t.11uţ.t

\tintru cl't: : ,,.l\.lra-'"ACZ
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_, 69 (3 mile), Ba!tadzi (5 mile), Saray...-Kioy (5 mile), Daia Kioy (2 mile), \ ·
Jeni-=-Kioi ( 4 mile) adică .Satul nou, Măcin {3 mile)" (1. c. pg. 96-97) . .\
ln 'al doilea drurn al aceluiaş călător polon prin pifrfi!E? dobrogene
aflăm fapiul deosebit de interesant penlrcu populatiunea de, atunci a
Dobrogei că, pornind de la Măcin sp e sud „în drum pe câmpie o
1
mare mu!time de tărani Molâoţ>eni au întâmpinat pe sol cu daruri,
de;.1sefl'}enea şi Turcii călări ne...-au însoti1 ·în drum. Opt ceasuri a,m
n1ers până !a conacul Thaga...-Kioy (Daia=Kioi? aşezat pe malul Dunării.
La o jumătate mi lă de acel sat ne...-·au întâtnpinaf aga turceşti trimişi
de seraschier cu câteva zeci de Turci pentru a î.nsofi pe so!. Dease...menea Mo~dovenii de rit grecesc cu călugării lor au eşif din saf în
'întâ.m pinarea solului cu multe c aruri, cerând să,..i sărute mâna dreaptă.
Ei aşfeptau de mult, deşi vremea era foarte rea. ,, ....... După un popas
în satu! Băltăgeşfi, se face un drum lung până la conacul din Ghi,:,
verii" unde nu găsirăm nîci un lucru pentru odihnă.
'
Satul e o aşezare bogată, dar cu oameni nefericifi, căci în afară
de pufinii Turci, locuitorii sânf de...-ai noştri, Poieni, luati prizionieri
de Turci, precum ş-i 0 mu\time de creştini Greci. Unii sub mari greutăfi
şi apăsări ale păgânilor încă îşi păstrează credinta, iar o aliă parte
mai mare au adoptat, spre durerea sufletelor credincioase, greşelile
I
bfsurmanilor''. (/. c; pg. 107 -108).
A.ceastă ap.aritiune a Moldovenilor ni se confirmă şi în relatiunea
călătoriei a Jreia a aceluiaş drumet. când ni se spuAe că la conacul '\
.])agha,::,J{ioj „sal numit pe poloneşte Mamcza, . pe Dunăre" a fosL
înfâmpihaf din nou de aga şi de „lYioldoveni de rif grecesc cu călu-='
gătii lor, carî ieşiseră din sat, urându=1!e bun sosit şi călăuziAdU=-ne"
(pg. 119).
Intre 1712....-1714 cr~tinii erau multi în Dobrogea, dar într'o
stare decăzută, <lup~ cum se poale afla din relafiunea părîntelui iezuit
Francisc Gosciecki asupra călătoriei către Consf'antinopol a lui Sia=
nislav Cho.m~lowski,
voevodul Mazoviei.
-.:
.~Pupă casele lor, î~brăcăminf~ ...şi înfăţişare - se vede- tă sânt în
~Qie, Cas·a creştinului e mică şi joasă, compusă dintr' o ,singură în..căpere. ln unele safe este compusă dintr'un ac0peri-ş, fără tavan deoseb it,
sprijinit pe patru stâlpi. Grajduri, staule sau hambare nu se găsesc
în această tară, căci nu e obiceiul să păstrezi pe lângă case grâne
sau animale. Roadele câmpului sunt treerate în câmp, vitele nu părăsesc
câmpul toată iarna. Cei cari n 'au loc în case se odihnesc în câmp
chiar în timpul gerului de iarnă şi suportă noaptea întreagă chinurile
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, frig,ului. Nici în case nu e mult mai bin~, căci nu ob'işnuesc sobe,
ci num.:U câte o vatră. Iar când cade zăpada, de sigur că pe acei c~ri
stau în aceste case eu haine uşoare îi apucă frigurile".
De la Bazargic, ~ capitala ţării Dobrogei". se îniinde o câmpie
roditoare pe unde călătorul timp de două zile n'a văzut nici o loecuinfă
„fie că satele sânt rare, fie că sâni puţini locuilori cari să se ocupe
cu munca câmpului" şi autorul constată câ „oamenii aceştia se gândesc
mai puţin la producerea pâinei _şi a ,,kaşei" decât la cultur~ harbu=zilor, pepenilor şi castravefilor" (pg. 140..-141).
Când în 1722 Filip Orlik a lrecut spre Constantinopol prin
Dobrogea, a găsit la 14 Iulie, acelaş an, creştini în s~tul Hârşova,
cari \.,,.au ruga1 să s.tăruiască la Constantihopol ca să li se permită
clădirea unei biserici. (Ibidem pg. 174).
Satul dobrogean Peceneaga este pomenit în descrierea soli'ei lui
Iosif Podoski din 1759, - de unde, după şase ceasuri de drum, se
ajungea în localitatea dobrogeană Saray ; iar rle aici, după alte cinci
ceasuri de călătorie, se întâlnea satu\ Straja, de sigur pe malul Du,,.
„ nării. Nu .ştim ce sâ credem despre înălţimile pe care descrierea le
înfăfişează de aşa natură, ~ă au pe ele zăpezi care „ n,u di6par în to1
cursul anului", spre care s' a abătut din drum secretarul solului ca să
aducă zăpadă de acolo „trecând şi printt'un sat turcesc bine populat". l !
Din nou se numeşte că „aceasta fară, de la Dunăre până la
Bazargic, se numeşte Dobrogea" (pg. 212-214).
'
Se pare că toate aceste misiuni poloneze în spre Constantinopol
străbăteau acelaş drum prin Debrogea,, de oarece şi ziarul soHei 1ui
Toma Alexandrovici din 176ţi pomeneşte de :tYiăcin „orăşel Jurcesc,
foarte sărăcăcios". de leni=-Kioi, de Daia.:Kioi, ., un orăşel în ruine"
de unde, după şapte ceasuri de drum, se ajungea la Siradzi şi apoi,
după alte cinci, la C.a rasu „oraş vestit pe vremuri şi populat, azi însă
ruinat din pr,icina birurilor mari. ~4.iei începe fara Dobrogei, care e
supusă Paşii de 'Silistr a". - Mai deparle, prin satele Ghivimle}
Hazerkiuinsy 11 care fine d,e oraşul Balcic" se ajungea la Bazargic,
„oraş foade populat", unde „numai ienicerii sâni în număr de 12
mil" ~ având şi câteva, geamii împodobite cu un ceasornic". Imprejurul
acestui oraş se săvârşiau multe tâlhării. (1. c. pg. 221--222).
Apropiindu=-ne cu aceste însemnări ale diferifilor călători poloni
de sfârşitul veacului a1 XVII, începem să consiaiăm şi efectele răz""
bo.ae1or asupra finuturilor dobrogene.
Aşa W. Chrzanowskt un oarecare ataşat comercial, însemnân..-

-
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du-=-şi călătoria din 1780, ne arafă că Babadagul era ruinat de ultimul

de oarece el găsi aici „ o mie şi câteva sute de case cu fotul
ruinate şi părăsite de proprietarii lor fugi,fi în Rumelia sau a1te pro;'
vincii. A.cum nu se mai află· aici decât câtevâ zeci de case locuite de
Â.rmen~ pe când mai înainte oraşul avea cincisprezece mii locuitori ... "
(p~. 239J. ,_ Înainte de a ajunge la Babadţ1g, el întâlnise Măcinul,
unde cas!?l'e erau clădite de lu1 „după felul moldovenesc" ; oraşul era
locuit ,tnumai de bulgari şi turci, casele lor s'ânt zidite pe jumă,fate de
piatră cu lut'' şi în el se afla reşedinfa unui agă care, ,, ca fot finului
numit Dobrudzia, fine de paşa comandant al Silistrei, ·cetate la Dunăre
unde şi rezidează".
Din Babadag ajunge la satul „Hassana, la şase ceasuri
de
>
drum. de .Măcin, locui:( numai de mahomedani. Locuilorii acestei regiuni,
Dobrodzia, care a suferit foarte mult de pe urma ultimului războiu,
sâni de nafură sălbatecă şi trăesc izolafi, fără activitafe". - Din Has::
sana prin 1,Kassyndze" (CasimGea ?) până la Satuskioi sâni opt ceasuri
de drum. ,, Tustrele aceste sate sânt foarte bine aşezafe, case mari şi
comode". ,,De acolo, cale de cinci mile până la sa.tul zis Cele&i-=-Kioi,
aşezat pe lacul cel mare Karasu, adică apă neagră, care are comu-=nicafie cu Dunărea şi Mai:ea..-Neagră. Dela Celebi..-Kioi, prin satul
Kubadin, am sosit la Kalfa-=-K:ioi, dup~ nouă ceasuri de drum. Nu
departe de cel dinfâiu din aceste două safe !i:eci un pod sau dig, de
piatră aşezaf pe. ,;nlaştin ele formate· de lacul Karasu spre Marea.=-Neagră, .•
„ Dela Calfa.:-Kioi am trecut prin satul Casapgi şi sosii la oraşul
Bazargic după şase ceasuri de drum. In acest oraş locuit de Turci se aftă
şi câteva case de Armeni cari fac negof cu vin, fructe şi blănuri ...
C.onsianfa şi Mangalia. Cel dinfâiu . se numia in vechime Con.:stantia, este unul din cele mai însemnate porturi unde vin corăbii
greceşti şi turce.Ş.fi. A.fla_i acolo două qorăbii de negof din Stambul,
care aparfirieau unor Greci. Oraşul Consfanfa este acum în ruine,
dar aşezarea lui e foarte frumoasă. Mangalia a suferit .şi ea de pe
urma răsboiului, ca .şi celelalfe oraşe ce aflai în această regiune la
infoan;:erea mea la Provadia". (pg. 239 - 240).
războiu,

1

Îrhpărfirea administrativă a impersiului turcesc în ·aşa zisele san.,.
giaca.te a făcut ca oraşul Silisfra, - aşezat la cotitura pe care o face
Dunărea atunci când determină prin schimbarea direcfiunei ei către:

nord aspectul special al pământului dobrogean1
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unuia din aceste sangiacuri, găsit ca propice prin aşezarea acestui
oraş, tocn1ai fiindcă de aici se putea fine în pază toată Dobrogea,
regiunile dunărene 1 precuh'l şi păn1ântul ron1ânesc din faţă al PrincÎ-"
patului n1unfenesc.
Din .aceas1ă cauZ'ă orasul ·Silistra nun1ăra în veacul al XVIII
şi în speciaJ către sfârşitul lui o populajiune destul de nun1eroasă,
care se cifra la 60.000 locuitori câfi avea pe ace-a vren1e ·şi Bucureştii,
capitala Munteniei 1).
A lte ori această cifră variază în jurul lui 40.00€\ cun1 este
pentru anii 1804-1806, când ni· se dă şi populafiunea Basarabiei,
care era de 500...-400.000 de locuitori, unde Benderul singur avea
75.000 de sutldc 2), pe când la 1813 o in·formafiune ne arată că
populafiunca Basarabiei era nun1ai de 150.000 de locuitori, ceia ce
crcdc111 că este prea pufin 3),
E \'cn irncntdc istorice şi politice de la începutul veacului al
XIX, c~rc au avut ca urn1are războaie dese înfre Ruşi şi Turci în
ac~sk rc-giuniJ au făc ut ca populafitlnea Si:lisfrei să scadă la cifra
apr<>xitnativă de 20.000 loc.; oraşul era puternic întărit cu o cetate.
n1ică, a,:ând 5 ,n1oschci, 2 băi adăpostind în acelaş tin1p şi reşedi nţa
unui n)itropolit gr\!C').
J) I. 'A.. F. Randd : St<ltisfische Ubersichf der vorn.rhn1sten Deulschen und
săm1rHlfd1e1) Europaischen ~fc1c1ICJJ •.. Bllifin 1786, pg. 132~ 13S ; Historisch geo,,
§Tqph1:;che \ .iclirichreii l'om Tuerkischen .Rek.lie fuer Zeituogsleser, Berlin t 786
p.g. JS · &aufott: Le gra,,1d p .....r/ei.le,uj/Je Politique, a J'usage des Pânces et des
tnini.,;trcf . . . P.tris Ir~. t.ibda 4 ; L Ph1kerio11: G:e~graphie moderne, J-a:iigee
~Jf IHl nNlVC'.'.W pf<ln, Otl d,~st:ripfz~'ttt J1i..qf<)rique, po/ifique, ci,,iJe ef nafuie/fe des
&,pircs, R,,y,~1m,-:s, Etc1ts e1 lt.vt.s rok>nie.s •. , Paris '1804 t. 1II pg. 152. ,,Sili.stra

suf le D..--nub.i <:!n ..:cntfent en'1iron t>0.000 nabitanfs; on porte au meme nombre 1es
1\,lbit.lnts d.: B11d1ari::.'f, capitak <li! I<1 \\-al.ichic". A G:. I. GaUetti: Ă/Jgemew.e
'(l.1'dtt-m1&..· ,,dq ~~'\.lgrc1ph1$Cb"st,1fÎ$/i..<i'Ch-e ltis.;:,rische Ubet~-;ich~"Oilder a/ier Under •..
I.cip.ci~ lt-\.'t.
:?) I. F. Ockhart : Europcns mc,11Jrd1k.'t::he 11nd republiJ...1nische Staaien nacb
·"~ (.1.'\"-~'t\ i\l.1..d11 • •• Ldpzig lS04-1806 pg. 219. (Aici se da şi popula$iunea
l.1~\t<'.'r « "r" de l 1.1.'\'\l loc. $i ., Bucu~lilor 45.000).
:1) .Fr. L Lindn~t: Gt'ln:i/J.:: der EuropJ«:hen Tiirkci. \'\-cirnar 1813 pg. 135.
~, G. H.,ssd: G(,~'T,iphisch•stJti..~-cf1t.1S li.aruJv;-~rterbuch aacb den ncuesten
ucl„'l2 u~kl lJiilfs.r1>il!t."11> iu .•u ,,; RJnJcn. \\'cima.r 181, pg. 450; E. Cortllnbm:
Ut'\'~·.,im!, l :l\ .~,~-. <.'li d..~vripti,,:1 ,g&iera:c de la lal't.', roDSiden-c ~US 1~
-. ·~ ,:s JS.'r-.'>',~l'NiUQ', ,,b) 'iqu.:, r0e!itiqu~ tJJ /Jist,.,riqnt'- P,uis 1826 pg. 223 : I.
'h:.:r. : R'So;.':1>.rdb:in..~ <i<'l Eur~V).i~--ch,:n TutĂ"t.'i "'-~'f cina allger.1~1en Uebersicbt
u(';S .g.ll!~'l l'iirl:~~n "Rt'k-....~ '\[iinchcu tS1$ pg. tS3.
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In 1828 această populatiune era cuprinsă în 2.250 de ca~e•
.din care 1800 erau turceşti, 360 greceşti, 50 armeneşti şl 50 evr~
eşii 1), numărul tuturor acestor locultorl ddi€ându:se la 24,000. Oraşul
făcea un destul de însemnat comerţ 2). Că într'adevăr micşorarea nu::
mărului populaţiunii din aceste localităţi ale Dobrogei şi Bulgariei
răsăritene se datoreşte mişcărflor d<? populaţiune provocate, înh'e altele,
şi de răzl:>oaiele ce se desfăşurau aici, se vede· din emigrarea popu.:'
lafiunii bulgăreşti către Basarabia sudic.ă, unde ui 1823 aceşti Bulgari
ajung a fi în număr de 30.000 8). In 1839 aceste colonii Lulgăreşfi
.şi greceşti - pentru acestea din urmă de bună seamă că autorul în,..·
1) 01:iser.valions sur Ies rouies qui condiJisent du Da11ube

a Constanlinople

.a lravers le Balcan ou MonbHaemus ... Paris 1828 pg. 20-ZL
Balbi; Balan<Je politique du Globe en 1828, a /'usage des hommes
d'Eiai . .. Paris. Cf. M. F r. 'fhiden: Die europiiische Tiirkei . .. Wien 1828 pg.
262; W. l{loss ~ Beschteibung der /{ir.kischen Volker, ihrer .SiHen und Gebrăuche
1)

A

a

ele nebsi der Kaise:rsiadi Ko-nslanlinopeJ, Sclwm/a., Silislra, Varna, Bukaresl, Adria:
nopel und Widdin. Magdeburg 1829 pg. 89; Vollstiindige Gemă/de von Con„
slanlinopel und seinen Umgebungen. Pesth 1829. vol. II pg. 153. Zedlitz: Eur-opa
im Jahre 18'29. Berlin 1830 pg. 307; DJe Europă.isd1e Tîirkei · geographisch und
hislc>risch in allphabeliscber Or.dnung beschr.ieben. Halbersfadt 1829 pg. 145 ~ I.
Chr. Seîtz: GeographisclJ„Sfatisfjsches Efandw16rterbucJ1 ... Ha!.berstadl 1829, ~ voi.
Ill, pg. 329 ; Malte.,,Brun: Traile elemeniafte de 'G .eograpbie... Bruxelles 1830
-1831, vol. 3, vol. I pg. 881-.882 ; V. PariseL: Geographie de J' Europe, Paris
18.32~ 1833, II partie pg. ZZ ; ~- A. Malcl1us : Ifandbuch der Mi/1/ăr;:Gepgraphi~
von Europa ... \'{/ien 1832-1833. pg. 940-941. Chr. G. D. Stein~ Kleine Geo:
grapbie oder Abriss der gesammten Erdkunde . . . Leipzig 1833 pg. 212 ; ,,$ilistria .. .
20.000 Ejnwohner" ; I. Mac. Gregor: The resources and Sta/îs/ies of Na!îons .. .
London and Paris. 1834 pg. 102: .,Silistra or Drislra 20.000"; V. Fr . .I{. Hoffmann:
Europa u11d seine Bevrolmer. Ein Ifand:: und Lesebuch fur afle Stănde. Leipzig und
Stuttgart 1835-1841, N Bd. p,g. 58-59: ,.Silislria oder .$ilislra, das Drystre oder
bristra der Alten ... die vor dem lelztem l{riege 20.000 Bewohner, theils Turke11.
1heils Bulgaren und theils Griechen, auch vi~le Juden 'halte'' ; C. Mor.eau: Empire
ofloman, in Journal' des trava1.1x de la sociele franc;aise de slafisliq1.1e universelle.
Paris 1837- 18~8 pg.. 640: ,.Silistrie ... 20.000 habitants" ; A. Balbi: Abrege de
geographte redige sur un nouveau plan d'apres le.s derniers, !railes de paix ei Ies
decouvcrtes Ies plus recenles. Paris 1838 pg. 583: .,Silislrie a laquelle on s'accorde
a do~et 20:00Q. habilanlsM; N. E. A. Schli~en~ S taatengeographie. det Lănder
und l~eiche von Europa .• . Halle 1838 pg. 670 , ,,Silistra ... 20.000 Einwohner".;
Journal des lravaux de la sociele ftan,;:ai~e de slalislique universelle. Paris 1838,
vol. III No. 10 pg. 6S9 : ,,Silistrie . .' . 20.000 habitants~.; Fr. Rudtorfer: Milită.~
(}eographie von Europa. Prag 1839 pg; 558: ,,Silistra 2Q,OOO. Einwohner".
• 3) Nou velles annales des voyages ef des sciences geographiques. Paris 1827
t 3 pg. 91.
•
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felege. coloniile găgăute - ilfingeau o populatiune de 31.003 locuitori~
aşezati în 72 de sate 1).
Această cifr_ă a coloniştilor venifi în Basarabia de peşte Dunăre
între anii 1812-1837 este mult mai mare arătată de A. Skal'ko\~'skij~
care susfine că numărul acestora era de 30.317 bărbaţi şi 27 .345
femei 2).
Peste câfiva ani numai,. adică în 1840, în Basarabia sudică
coloniile bulgăreşti erau în plină prosperitâte, numărând 10.153 fa.,,.
milii cu 32.916 bărbat-i şi 29.314 femei. De asemenea colo.niile ger"'
mane din sudul Basarabiei erau grupate in 19 sate cu 1736 familii;
starea lor însă mu era tocmai inffoi:itor.e B).
Populafiun~a bulgărească, plecată din răsăritul Bulgariei, trec1:1se
în număr destul de mare in Basarabia la 1831, rămânând prea pufină
în Dobrogea, unde o descriere a acestui !inut din acest an găseşte
)a gurile DtJnării locuind pe Lipovenii Zaporogi şi Nekrasovti ; în
jos de gur.ile Dunării ,,endlich kommf die Steppe von Dobrudscha,
die sich bis Basardjik ersfreckt und at1sschliesslich voh Tataren b~
wohnf ist. unfer denen sich nur eine geringe Anzahl Tiirken be-=findet. Endlich ist das Land, \Velches zwischen Basardîik, Kosludschi
und Varna liegf, von Turken bewohnt, so zwar, d·as auf die-ser
ga>nzen Land.strecke auf hundertMenschen kaum ein Bulgare kommt" 4-).
Intre anii 1833-18§4 Turtucaia cuprindea 6.000 loc., SiHstra 20.000
ş i Babadagul 10.000 5) ; între 1837-1844 Silistra avea de asemenea
20.000 şi Babadagul 10.000 loc. 6) .
1) Hisforisch„sJalislische Bemerkungen uber d.ie im sudlitb.en Russland ge:grundd en h.~lonien ill A nnalen der Erd,, Volker und S taarenkunde, Berlin, 1839
pg. 178.
!I) A. $kal'kowskîj : Historisch:s/alislische 1:Jbersicht Be.ssarabien.s von 1812
biS J83c (Ji..us da R\issisc~en St. Pefersbwget Zcittmg) in Annalen der E rd..-. Volker,
und S taafcnkundc. Berlin IS4 l pg- 332.
l) X . Hommairc de HelI: P rise de .possession de la Bessarabie par la Russi.e
ln R-c..·lJC de l'Qîie-nt. Paris 1845 pg. 315 no.ta l şi pg. 316.
') Das Ausland. Ein Tagblatl fur Kunde des gcistigen und siltlichen Lebens
dcr \ ~olkcr. b'Hinchcn 183 l Ihrg, [V No. 29 pg. 1036.
~) Chr. G D. Stcin: Ha»dbuch der Geographie und Sţa.tistik • .. Leipzig
183.3 - l834 Bd.-: S, v.;,I.
pg. 35.
8) H. Bcrghaus i .:lllgemeine Lâ.nderr und Volker,J.unde. Stuttgart f83c - 18-#
pg, C).-r, JQ; A. G:. Galldli: .4.llgemeinc Well.kunde oder Encyklopă.die fur Geo:t,."Tapb~. St.w..<Jik und SJ.-,akllgeschichte, Pc.slh 1840 pg. 396.; J. H. Moci.la : Geo=q..tphiscb":s:taJisfisdJes Hiun:J•rorterbuch iiber al/,; Tbeile der Erde . .. Gotha, 1840,, 1846
\'d . .ll pg. .Ptl: .Sili.stria, Dristra X',000 Einwohn~" ; H. Mmq,.s: Neuesfes StâdJe;r

m
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Pe lângă aceeaşi cifră de 20.000 loc. ai oraşului Silistra, mai
aflăm că numărul Turcilor Dobrogeni era la 1843 de 100.000 1 ), cari
erau numiţi irnproprîu Tătari de către unii autori 2).
ln 1844 Silistra ne este înfăţişată de către un istoric al impe=·
riului otoman cu o populaţiune numai de 12 .OOO loc., Hârsowa 11 petite
place forte qui, avec celles de M.atschin, d'Ysakchy et de TouJt,...
scha; defend la rive droite du Danube" număra 5000 loc,., Bazar,..,
gicul 6000 şi Baoadagul rooo, care, ,,dans la T artarie Doo.tudje pres.
du lac Rasein, fait un grand commerce et ocrnpe une bonn.e posi""
!ion mîlitaire·a) ".
O parte 0in populaţiunea bulgărească călătoare prin Dobrogea
se sta~ilise în 4nele orăşele dobrogene ca Măcin, Isaccea şi Tulcea„
numite· de o informaţie contimporană „Kleine bulgarische Seeplăfze·
•..__în dem D0naudelta 4)".
O descriere a Basarabiei, publicată în 1855, înfăţişează popula"'"
fiunea acestei provincii,. formată din Moldoveni, Ruşi, Rusnia'ii sau Ruşi
mici, Sâ·rbi, Bulgari, Greci, Arn1e.ni, Evrei, Germani şi 'figani, cu
- în 1830 : 469.780; în 1836::
un număr, în 1828~ de 428.000 suflete;
503.060; în 1842 : 741.600 şi în 1846: 7()2.000.,..... populatiune re:partizată în 8 oraş.e, 16 târguşoare şi l03Q de sate.
Pentru anul 1850 populaţiunea celor 83 colonii bulgăreşti din
li?>,asara!5ia atingea cifra de 85,461 locuitori, dintre cari 69.525 Bul..gari, 56 Ţigani, 12.805 Moldoveni, 1440 R\!lSniaci, 1328 ··A.i:năufi şi
307 Greci 6).
Oraşul Silistra arată o descreşter.e a populafiunii sale, care se:
vede din ştirile ce ni le dau anumite publicaţiuni ~i care nu mai CO='
respund aproape unanin1, cum era cazul peniru epoca dinire anii
t

Jexikon enihaltend Stădle, Flecken · und V er..kehrsorte von E uropa,':so,vie die aus.,,
sereuropaischen Handelsplăize. Leipzig 1844 pg. 265: ,,Silistra 20.000 Einwobner" .;
Ănnaaire general <;/.e commerce, de 1' industrie, de la magisiralure ei de 1' admmislra"
!ion ... Paris 1847 pg. 1495: ,.Silistrie villa de 20.000 habitants".
1) J'. J. HellerJ: ,,Nouvel af!as physique, poliiique el his!orique de /'Empire:
o1loman ef de ses ]!Jais Jimilrophes . .. Paris ei SJ. Petersbourg 1.843, pg. 35, 60.
2) Rudlodfer : Ge.egraphie mililaire de l'Eurepe. Paris 1847, pg. 853.
i) Juc:bereau de SI, Denys: Hisloire del'empire oi/oman depuis 1792 jusqu'e1>
1844. Paris 1844, pg. 56,
4) Dje Gegen1vari( Ei ne encyklopădiscbe Darstellung der neuesten Zeilgeschicbte
fiir alle..Stiinde. L~ipzig 1849, pg. 144, 145.
,
5) Das Aus/and Rine Wocbenschrift flir Kunde des geistigen und sittlichen
Leb.ens der Volker. 28. .Jhrg, No. 36, 37. Stuitgad und Augsburg 1855, pg. 858 859~
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- 761820-1840. _2\stfel, pentru an~l 185'1, înfr'un loc găsim că cifra po,,.
pulajiunii acestui oraş esfe 15.000 loc. 1 ), P"e când Q şiire din 1853, .
amintind că ceiatea aceast.:1. avt.ţsese 1a 1828 cam ·24.QQO loc., acum
rrun1ăra abia 4000 2 ). Probabil că în acest an se vor fi petrecui mari
:schimbări în popu1atiunea localităţii amintite, de oarece alte ş1iri ne
dau o populafiune mai mare ca cea dată mai înainie, care s:e păs=
frează fot la aceia de 20.000, printre cari numai garnizoana oraşului
.număra 6000 oameni 3).
Întregul sanglacat al Tulcei av~ la 1850-1851 o populatiune
de 97.1{?7 loc., dintr,fl; cari 42.Q35 creşiini cu un coeficient de 4-4°/o
şi 54.542 manon1edani cu coefidenful de 56°/o 1 ). Printre creştini erau
în mare număr, Moldovenii, cari începuseră să fugă din Moldova în
B~ovina, ,în Basarabia şi în Dobrogea 5).
Toate informafîunile ce lvam. putut aduna peniru anii 18531855, din nefe:rk:ire nu ne arată decât populafiun.ea S!llsirei., care se
ridică din .,nou la cifra de 20-25.000 loc., ml::'ntînându.,,.se airi 6); şi a unor târguşoare ca Balcicul, ce înainte de 1840 fusese un sat
miierahil şi care acum număra o populajiune de 3000 loc., datorită
exporf{;lh.li de grâu ce,,.l fătea 7), ....... precum şi Kavarna cu 600 loc. 8\
Descrierea unui Jurist, c~a străbătui între 'alte finufuri şi Do~
brogea, ne arată Balcicul ca „une eche1le importante. La ville pro~

--

.

1) Mislin : Les sainls lieux . .• Paris 1851 ,' 2 vol., voi. I pg. 58.
~ Die Grenzboien. Zeitşchrift fiir Politik uod Literatur. Leipiig 1853, pg. 247.
3) 'Ph. Lavallee: Les villes du Bas:Danube în Revue de l'orient, de l'Algerie

·el des Colon ies. tom. 14. Paris 1853, p.g. 403; Fr. H. Brachelli : Die Siap/en Eu;
ropa's in Kurzer s/afis/ischer Darsie/Jung. Briinn 1.853, pg. 486.
4.) Tize Fronlier Lands of Jhe Christian and Jhe Turk: comprising TraveJs
Jn ihe Regions of Jhe Lower Dunube in 1850 und 1851. London 1853, t. II
pg. 415.
6) G. Chainoi ([.Ghica}: Derniere oe.cupa/ion des P rincipautes danu.lMennes
par la Russie. Paris 1853, pg. 101.
6) .Alf. Besse, L' e1npire Jure. Hisfpire el statisiique, elaf politique el religieux,
:moeurs et usages - siluaiion aciuelle. Paris 1854, pg. 95; Le monileur tJJ1iversel
No. 53, Paris 1854, pg. 209.; N. A. Kubalski: Tableau de J'Ew,ope orientale ou
recherches hisiorif!UBS el s/alisfiques s11r Ies peuples d'origine-slave, magyare ou reu"'
n1ai11e. Paris 1854, pg. 171.
'<) Der Kriegsschauplaiz im Norden und S11den. Conversafions Illusirierte
Heft IV. Leipzig 1854, pg. 4.
8) A. V. Malie:Brun: Geogurphie du !healre de la guerre, acc:ompagnee
'
de irois caries Ballique„Danube;:Mer
Noire el ornee des plans des principales villes,
Paris 1854, pg. 32.
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p,rement dite consiste en frois cents maison environ" - pe 1ângă care·
,,Kavarna n'esf plus qu'un mlserable bourg .de deux cents feux, ha-=
bite par des rayas, des Hellenes ei qwelques .offomans" - iar Man_...
gaHa sau Caf\afis, aşezată la 10 leghe spre sud de Consfanfa, avea O ·
populafiune compusă exclusiv din musulmani şi care nu frecea de 100G·
suflete 1).
ln 1855 A. M. Perrof dă o. descrie.re a Silistrei cu 20.000>
loc. şi aşezată pe malul Dunării la conflue!'lfa· pârăiaşul ui Missovo.
De jur împrejur se găseau $anfuri adânci de 3-4 metri „garnis de:
~istance eA disfance· de recloutes palissadees". ,,La cifadelle slfueea l;extreniite occidentale de la viile esf cein1e d'un double rang de·
murs fres haufs, precedes du cofe de fe~re d'un fosse large ef pro.::<fond". - Oraşu1 avea cazărmi mari, magazii şi spitale., dar sfrăzi\e:ei
erau strâmte, sucite, i;ău pavate şi n1urdare, pe când casele sunt joase
şi posomorâte. lnclusfria· sa pufină. iar comerful consta mai mulf din.
lemne şi animale p,nhu părfile vecine din Munfen ia, de unde se
aduce sare şi cânepă 8). Lângă SiHstra se găsesc putine vii, iar n1ai.
departe pământul este necultivat. În acelaş timp mai ştim că lângă
Cernavodă se găseau aşezafi colonişti ruş'i , ;__ că saful Raşova avea
cam 150 case 3) şi Sulina număra 0 populaţiune de 3000 suflete 4) ••
G. Leiean, cunoscut prin interesantele sale informa.fiuni efno-"
grafice asupra imperiului otoman, ne arată în 1858 şi sîtuafiunea co"·
loniilor buÎgăreşii din Bassrabia.
ln regiunea 1-eirocedaJă lvloldovei din Basarabia, după răzb0iul
Crimeii, se găseau num~roase aşezări bulgăreşti împărfife în d0uă
ocoale : acela dinire Cahul şi ·Prut şi acela al Ismailu1ui; despărţite
prin lacllll Ialpulg. ln cel dintâi ocol se aflau saiele : Volconeşfi, Curci,
Colibaşi~ CâşHta, Brânza, Slobozia, Văleni, Giurgiuleşfi, Cişmea
(Fântână), A.nadoli. (Răsăritul) 1 Tricafia (Fr.ecăf~i ?), Caragaci, Cartat,.
Hagi Abdulah, lmpufita, Baria, Bulboca, Satu~nou, Eluia, Bugeac ;.

1)

J. D. Boîs„Robert: Nil ei Danube. Souvenirs d'ut:t touriste. Egypte, Tur-"·

quie, Crimee, Pr0vinces.,,Danubiennes. Paris 1855, pg. 301, 302, 304.
!!) Â. M . Perrot : I!Jneraire de la Turquie de l'Europe ei des Provinces..·

Danubiennes. Descripfion geographique eJ milifaire de Joutes ies ro;utes, villef;, lor:
l.et.esses ei por/s de mer de cetle einpire. Paris 1855, pg. 1.:3.
a) T. Spcatf; Rou/e befo\veen Kuslendje an Jbe Danube by !he &ra.:Su„
and' Jeni Keui Valleys, - în - Th. Jo1unal of !he Roya! Geograpbical Society.
London 1856, pg. 208.
4) P. Paleoc,apa: Memoire hydrogrăphigue sur ies boucbes du Danube. Paris ,
1858, pg. 42,
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în al doilea ocol erau: Belgrad, Tabac, Caracurt, Vaisal, Banova,
Fântâna Zinelor, Jenic~ioi, Citirlichitai, Traian vechiu, Pocroveni,
Taşbunar, Erdecburnu, Dolichioi, Cişmeaua-=-Văruită, Kairakli Babil,
Dern1andere. Dincolo de lacul Saşie se 1nai găseau trei colonii şi
anume: Tropoglu, Eski.:-Polos şi Caragaci?Nou. Granifa care se tră-=
·s ese între partea basarabeană dată Moldovei şi Basarabia nordică
rămasă rusească tăiase ·arbitrar coloniile bulgăreşti Comrat, Kirsan şi
Beşalma, lăsând o parte din teritoriul lor Moldovei, iar satul Congaz
fusese chiar tăiat în două de această granifă.
„Les villages bulgares tranchent vivement par la regularite de
leur plan, leur proprete, leur bien"'"etre, avec le reste du pays. Leurs
noms, generalement turc, vienent des Tartares boudjak, que les Bui:
gares ont ren1places en Bessarabie ; cette population sobre et labo'""
.rieuse, cultive la vigne et s' occupe de la production des cen~ales et
de !'eleve des troupeaux". - Lemnul lipseşte cu totul. Bolgradul,
capitala coloniilor; avea o populaţiune de 8000 suflete, - aşezat pe o
colină ce domină lacul Ialpulg „ d'une regularife de construction toute
·russe, âvec de jolies promcnades publiques". Tabacul, un Bolgrad
·în miniatură, e aşezat la 2 Kim. la nord de Bolgrad pe drumul Chi.=.şinăului, atingând chiar valul lui Traian 1).,
\
Aceste colonu, formate din refugiafi Bulgari din Peninsula bal:
canică, fuseseră în mare parte aduse şi ajuiate în această peregrinare
.spre Dob1 ogea şi Basarabia chiar de armatele ruseşti, începând dela
.sfârşitul veacului al XVIII-=lea şi continuând viguros în prima jumă-00
.tate a celui următor, după cum am arătat în alte lucrări anterioare 2).
Intre· actele din arhiva senatorilor din Chişinău se găsesc unele
,care ne ajută să ne lămurim . mai bine cum s'au făcut aceste aşezări
bulgăreşti în sudul Basarabiei, întregindu=lie astfel cunoştinfele ce Ie
.aven1 în această privinţă.
Aceşti Bulgari „ce s'au adus de peste Dunăre de către oştile
.împărăteşti şi s' au aşezat cele mai· multe în Basarabia, iar altele la
·unele din fănuturi", cum glăsueşte un act al Divanului Moldovei din

.

1)

G. Lejean: Mi~ion dans Ies Provinces danubiennes în Bullefin de la
.societe de Geographie tom. 15. Paris 1859, pg. 112-113.
2 ) Al. P. Arbore: A.şezările Bulgarilor în Arhiva Dobrogei. Bucureşti 1916,
voi. I, pg. 17 -6D; AL P. Arbore: [nforma/iuni etnografice şi mişcări de popu/a::
/iune în Basarabia sudică şf Dobrogea in veacurile XVJ]].=/ea şi XIX-=lea, cu spe::
-cia!ă privire la coloniile bulgăreşti din acesle regiuni, în Analele Dob'rogei. Cernăuti
1929 j anul X, pg. 1- 66.
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26 Iulie 1811, se socoteau ca nafiune ptivilegiafă, nevoind să piă„
tească cuvenitele dări companiei căreia i se· vânduse de către cârmu-=
irea Moldovei încasarea şi strângerea dărilor diri această regiune. !n
această atitudine ei erau înclitrar,afi şi susfinuti de auforităfile ruseşti,
deşi Basarabia în această vrerne nu' încăpuse încă sub stăpânirea ru„
sească. Pe lângă plângerile pe care le ridică cumpărătorii veniturilor
tării, av-eau să se jeluiască încă şi boeril „afară de Basarabie", cari
<lovedeau nesupunerea Bulgarilor Cţ deveniseră, pe Jângă celelalte toate,
şi uzurpatorii proprietăfilor pământenilor, i,car'i. poartă greutăţile şi sar"'
cinile oştilor împăr:ăteşti", suferind "v·işteria1 care nu mai putea încasa
dările prin companişfii antrepţenori ai acestor.a, din cauză că pă-:
mântenii, fiind scoşi din drepturile lor prin aceste · încălcării riu ro.ai
put~u plăti nici ei dări pentru ceia ce nu le rnai sta în posesiune.
Tot din aceste documente mai aflăm că aceşti Bulgari, nu rtumai eă
nu voiau să plătească dările, dar. ddicaseră şi pretenfiunea de a li se
îngădui „ca, unde le va plăcea l;eu, să aibă a-:şi face căşile şi' -a să
aşăza cu cidere ".
La 5 August, acel,:ţş an, Divanul ~rată că, pe lângă aceşti Bui.:
,gari pribegi, se mai adaugă acum şi neplăGerea Lipovenilor „ce se
numesc Inatncazaci şi Malorusieni, care în mare număr de fa111ilii au
mers şi merg spre locuintă în Basarabîe", - unde toti aceştia pri.:
.miseră poruncă din partea unui rohmestru „s.ă nu plătească nimic
cumpărătorilor, niti pentru dijme, nici pentru cân,iumi, nici pentru
<,irice marfă", - ba, mai mult încă, se spune că ,,.al patrulea li..-au
poruncit ca să fi e vohrici .a:şi faCce pe câmpul Basarabiei căşile şi
odăi, ·ori unde vor vrea şi nimică să nu plătească". Atât de iflfole.:
rabilă ajunsese aeeasfă sifuafiune, care era oarecum susfinută de ge:
neralul Tucicov, incât Divanul în frunte cu exarhul Gavril Bănw
lescu spune destul de răspicat că, din momentul ce rn1 se ia nimic
dela .,aceşti nai aşezaţi îndărătnici, cumpărătorilor veniturilor nu le mai
rămâne nimîc şi „Basarabia urmează a fi pentru bej,ănari "~ Repre:
zentanfii acestor Bulgari au mer:s chiar la Bucureşti, unde s'au jă·Juit
că sunt jefuifi de cumpărătorii veniturilor, cari le luase suma de 12
lei de familie. Antreprenorii dărilor au cerut afunc;i Divanului ca să
fie şi ei scăzuti de o anurnită sumă în raport cu numărul familiilor
Bulgarilor băjenarr ce nu=şi plătesc dării~, şi cu acest prilej afl~m că
numărul lor, fixat atunci de Cordnele, era âe 2700 familii „căci altă
sGriere de dânşii nu să poate face mai cu amănuntul, pentrucă nu
Jasă nici să se apropie de dânşii cinovnicii pământeşti''.
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lor creştea într'una, căci o plângere din 18 Iuli€; anut
1811, spune texh:.1al :
,.Băjenării Bulgari, cati au venit d,e peste Dunăre ş1 "'in ne-=contenit şl să aş.ază pe locul Basarabiei, ei după porunca mai n1arelui
coniandiriu nu sânf supărafi de către ocârmuirea Moldovei nici cu
dare de bir, nlci cu cea mai mică havale. Nici cu' ce mai puţină
îinpărfă.şire sau amestecare asupra lor nu are, ce să ocârmuesc de
căiră nacialnidi lor". uŞi paguba aceasta nu va fi mai mică şi ne..să1nţătoare, ce foarte mare, .şi nimică nu să va alege de venitu Ba..sarabiei, pentrucă bejăharii s'au înmulţit şi se înn1ulţăsc. Şi irag îm..prcună cu dânşii şi pe alţii încă şi Lipoveni streini ; şi aceia asemine
să depărtează de plata pămânJu lui. Şi rânduiţii nacealnici asupra be_.jănarilor nici lasă, niti îngădue pe cumpărători, nici dijn1ă să e, nici
pentru vitele lor plată, nici pentru alfe obici11uife a cămpului ".
J.\titudinea acestora prov-ocase o complectă anarhLe în aqminis=trat,iunea Basarabiei sudice, îndemnaţi de un rohmestru Neculai Gri-=parie, care între altele 11 li:au mai poroncii ca să fie volnici a:şi face
pe cân1pul Basarabiei şi ·odăi ori u11de vor vrea şi nimica să nu
plătiască, n1ăcar până la un ban, orice pentru cosire fânului, oricât
vor faci şi la cele mai bune locuri, dar nici. pentru păş une şi călcare
vitelor in kiate iinaşurile ce vor prinde''. - Profitând de ac€astă
stare anarhică in ceia c.e priveşte plata dărilor s:1„au mai adaos a
am\,·stcca printre d§nşii şi lăcuitori vechi" . De asemenea „Sârbii din
sa1e Basarabiei să nunlesc că sănt bejănari cu toate vitelţ lor1 îm.,,.
pr~'unJndu-=l.c cu a bejănarilor'\ după cum se face consfat'area că 11 nu
se va face prelungire a se mai arăta, că întru această nerănduială au
venit 15:cuitorii din Basarabie. încât cei mai multi de prin sate să nu"
n1Jsc că s.înt din furstaturi şi nu v.:,r să plătiască nimică".
Din act:stc acte se \~cdc că în satul Câşliţa eran Lipoveni ce
s.c numiau .EschichiHeni". probabil vcniti din satul Eschichilia (Chi:
li.1...\ l~d1~ ~) pom~nit în aceste documente ; de asen1enea se mai con..stată din inchccrca de scăder\? a antreprenorilor dărilor pentru suma
c~ uu tr~buiau s'o achite ,isteriei; - tl~arec\? nici ei nu putuseră
in<..'.'\S.'\ dJril.: cor.:sputurăt(>arc dda ac\1Şfi băjenari Bulgari. Lipovwi .şi
SJrbţ că nun1ărul l\)r pentru anul 1810 era de 2:508 familii .şi
pentru anul I '11 ac-~t~~ familii atingeau cifra <le ?fOO 1).
t) T ~ G. Bulat: Diiranul Mr~ld"~"' şi. Buig,ari din Basarabia (fSI0- 18 12)
ln Arruvcltc &~Jimbici (Clu~) J<l~. an. I, JN~ 2. pg. g-~O.
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J. Mich el, unul din. inginerii ce„au luat parte la construirea li.=niei ferate Cernavoda„Constanta, ne dă o scuttă dar precisă d.escriere
a Dobrogei şi a nationalitătîlor ce;o locuiau în anul 1861. Popula:
tiunea acestui finuf aparfinea „a cinq races distincfes".
,,Sur Ies bords du Danube ce son1 !es Roun1ains, dont Ies vil.:
lages, bien peuples, onf une apparence de prosperite malgre Ies
avanies continuelles que leur font ·subir Ies Turcs. Ils parlent la
ineme langue et onf la meme origine que Ies Valaques ef Ies Mol..day91,s de la rive gauche du fleuve. Les viUages voisins de Bazard.=schik dans l'interieur des ferres sont habites par Ies Bulgares, qont
la langue est le dialecte slave meridional, peu different · dif..-on des
dialectes du Nord, parles en Pologne et en Russie.
Sur Ies bords de la mer Noire jusqu'ă la haufeut de Kustendje,
on trou,·e les Turcs en grande majorite.
.
Entre Rassova et l{ustendje ef au nord jusqu'â Babadagh sonf
Ies villages tartares, peuples par des colonies vehttes au siecle dernier
de la Crimee et du midi de la Russie.
Enrin au nord, pres des bouches du Danube, enfr.e Toulfcha
ef la n1er, qn trouve, des Cosaques. Ils ont quitte Ies bords du Don
et <iu Dniăper, fuyant les persecutions religietries, et sont devenus
sujefs turcs rayas con1me Ies Valaques et Ies Bulgares ... " 1).
ln n1ozaicul acestor nafionalifăfi ale Dobrogei, Si!istra cuprindea
23.00:0 loc., aici fiind şi reşedinţa unui mitropolit grec, - Raşova
av&'1 S.00() loc., - Tulcea, eefate c1..1: 5.000, - Babadagul, cetate
cu l O.OOO, - Mangalia 7.000, - Bazargicul 5:.000, fiina totodată
şi un 1nare târg, - Balcicul, port cu 4.000 2), - Sulina, în 1853
1)

J. Michei : Les travaux de defe11se des .Romans dans la Dobroudja.

l(usieadje el le reira11chemeni comw sous le nom ·d e fosse du Traja11, d' apr& ies
docume11ts reu11is pe/ll;lant ia mission dimubierme în Memoires de la. sodete imperiale
des Antiguaires de France, I. 5, Paris 1862, pg. 217. Cf. pentru Bulgarii din
Dobrogea şi Basarabia din această vreme : Grenzboden, Zeitschiift fiir Polilik .und
Lileratur, Leip.zig 1861, pg. 11?; - A... Ravelet: La queslio11 polifique el la queslion
teljgieuse â Co11sfa11ii11ople 10 Revue coritemporaioe, Paris H363, pg. 649.
2) Fr. H. Bracheiii : Dreissig slalisiische Tabellen iiber a/le Lănder und
Sta.~len âer Erâe, Leip.zig 1862, iabela XXIII, osmanisches Kaiserreich (mit den
Vasalieoiăodern). Pentru popula{i\lnea Silislrei, ce avea 23.000 loc., coofer. Ad. G.
Kloeden: Handbucl1 der physische11 Geographie, Berlin 1859-1862, tom. II, pg.
1190-1191 ; - L. J. Fariey: The Resources of Tutk-ey co11sidered wilh ·especial
reference to lhe profiiable ihvesiemenl of capital in Ilie olloma11 Empire, London
[862, pg. 5 (Silis1ra .. , 20.000 ioc.).
6

, ,A.11ak1e D®rogei" XI.
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nu număra mai mult de L000 - 2 .OOO de locuitori, cei mai multi Greci,
ionieni .şi „m~ltais ", iar la 186'2 acest oraş cuprindea 4.0.00 sutlete 1 ).
Când Turcia europeană a primit pe cei 283.000 de Cercheji
veniti din Cauaf;lz 2), atunci către cârripiile Dobrogai în special au fost
îndrumaţi aeeştia ca şi Tătarii ce părăseau Crimeia şi se refugiau de
asemenea în ho.tarele imperiului otoman 8 ).
Tulcea, cu o populaţiune de 3.000-5.000 loc. laianul 1 &42, îşi
mări consi'derabil numărul kicuitorilor da1o (ită faptului că s'a permis
exploatarea pădurilor ce se găseau pe malurile Dunărei în partea sudică
a ,acestui o;aş, pentru construirea corăoii1er. ln 1854- guvernul otoman,
văzând că toate aceste păduri fuseseră secătuite printr'o exploataresălbatec-ă, a oprit să se mai taie din ele, ceia ce a a?;1 ut ca ur,mare o
1)

Ed. Engelbardt: Eiudes sur Ies einbouchures du Danube, G:alatz 1862,
pg. 52, 57.
2) Ai:chives diplo1nafigues. Recu'eil de diplo1natie ei d'histoire, Paris 1364,
pg. 320.
3) C. B - Collas : La Turquie en 1864, Paris 1864, pg. Z69; Recueil
consulaire, Bruxetl(s 1862, torn. virr, pg. 252. Pentru emigratiunea Tatadlor din
Crimeia vezi: J. .,F.eully : Voyage en Crimee el sur ies bords de la Mer„Noire
peJZdapt l'annee 1803, Paris 1806, pg. 192. Cum s'a făcut această transportare a
Tata.rilor din Crimeia în Dobrogea şi .fu alte părfi ale imperiului turcesc se poate
vedea şi din următoarea expunere a lui Ed. Dulaurier: La Russie dans le Caucase
îll ~vue des deux monc!es, 25 an.nee, tom. 61, Paris f865-1866, pg. 42; ,,A
partir de 1859 el dans le courant de 1860, Constantinople vit arriver 50.000 de ces
Tartares de la Crimee; en coi:nptant c~ux qui Ies suivirent et qui fureot dissemines
dans Les difffreotes provioces de la Turquie, iis depasserent le oombre de 30:0.00()
d'apres Les calculs officids de Iii, Po.rte". Pg. 49: ,,Da.ns le mois de De~embre
(1863) oo transporte plusieure milliers sur divets points du littoral d~ la Met:Noire;
2.0QP furent envoyes a Coostantinople e1 loges au milieu de la viile, dans les
Kbans, d'ou le mal ciont le germe etait en eux ne tarde pas ă se repandre dans les
quartiers environnants; 40.000 debarques sur le cote d'Eu rope, ă Va,rna cl ă Kiuslendje,
fureot de l~ .diriges dans l'inJerieur du pays , jus.qu'aux environs -Oe \.Viddin, par la
navigatîon du Danube,· par la voie ferree, ou par d'autres moyens de locomotion
Leur sori ne tul pas mei Ueur que celui de le1,1rs aµtres compatriotes. lls marquerent
tes traces de leur passage dans Ies plaines ba,sses et marecage.uses de la Bulgarie en
oncbant Ies chemins de leurs ca<l'avtes, en sema n.t le fypbus el la ','.aricle partouf ou
ils passaient" ; - C. Durando: Rappor/o agricofo,-commertiale sullti Bulgaria 111
Bolletioo consolare, vol. VII, parte II, Roma 1671, pg. 7 : ,,La maggior parte di
Circassi, che emigrarooo di Russia circa dieci anni sooo, furono dalia Porta 'allogafi
in Bulgaria con larghi a juti coocessioni di terre e essenzioni di tasse. Ne perirono
gia oltre la meta; 11altra rimasla va ancbe estinguendosi. Non sono fatt.f per lavoro;
si ac<:asciano fincbe l'in:tdia li toglie. Tutlo al cont,:ario i Tarlari della Crimcia che
furono stanziati ndla D0brucda. Essi prosperano perche laboriosi e solerti ".
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-83stagnare a populatiunii oraşului, care atinsese în acest an cifra âe
28.000 loc. şj care număr rămâne de acum înainte stationar, fiind
alcătuit din Moldoveni, Bulgari, Greci şi Ruşi 1).
O minunată descriere a Dobrogei din 1864 ne arată tă întinderea
acestui tinut era de ,. 500 mile pătrate engleze; se indică ·granifele
provinciei, aceasta fiind foarte favorabilă pefliru agricultură, unde „si
1rova:no molte fraccie ei forfificazioni, e le revine che la. popolano
dimostrano che la fu il gran 1>assaggio per cui irruppero nell'Europa
Je orde asiatiche. Molti delle moderne citta occupano i siti delle
anfiche, come: Kustendje che fu la Tomi dei Romaru e la ConstanHa
dei Genovesi :
Kora,,.Herman die fu Silvonia;
A.giosa~•I;r
Toulcha
,.
" 1J
Chrisopolis ;
Mafchin
" " CarcSi1:1 m ;
Kirshova
I>
"
Rassovata
,, . A.cheopolis.

"

„II gran numere di villaggi ro.v1nati che visono atfesta che una
popolazione molto piu derisa abitava questa regione, ove un millione
di persene pofrebbe vivere, ·mentre non ne contiene al presenfe che
un cenfinaio dj miUe, cioe dieci persene per ogni miglio quadrator<.
Aşezarea acestui pământ lângă mare şi Dunăre, face ca primă""
verile să. fle timpudi ; lângă oraşe se găseşte pământ de cultură, iar
in inferior păşuni renumite.
Urmea.ză o obiecHvă înfătişare a etnografiei Dobrogei, pe care
ne faceJU o plăcere reproducând...o exact mai jos: ,,La popolazjone di
questo illstrefto e composta di almeno dedici n.azionalita diverse, e
consta di genfe volontariamente esiliatasi dai vidni paesi, che. venne
a cercare mezzi di sussistenza in queste ferfiU regioni. Si confano
19.000 famiglie tra Turchi, Tartari, Valacchi, Bulgari, Liparani1 A.tabi,
Cosacchi, Greci, Tedeschi, Zingani ed Armeni. I Turchi abitano le
-coste del mare, i Valachi le rive del Danubio, e sono i dµe popoli,
per dir Gosî, piu anziani del illsh:efto. 1 Tartari emigrati da1la Crimeia
si soffermarono dapprima nella Bassarabia, e di la poi venrrero nella
'Dobrutcha. Il loro Humero fu di molfo accresdufo nel 1856 e nel
1860, I Bu\gati vennero solo da 40 anni. I Cosacchi ed i Liparani
emigrarono dalia Russia, e ne cresce ii numerci ogni giorno. I Greci
E. Cadjou : Les principaules roumaines el le commetce du .Şas--Danube
·tn Revue maritime el coloniale. :iom. 11, Paris 1'864, pg. 253-254.
1)
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-84 non si trovano che nella dtta, con1e and1e gli Arn1eni. I Tedeschi
fl)rn1ano- una colcinia agricola stanziata nelle v.icinanz.e di Toultcha".
Oraşele DooFogei erau: Bazar~ic, Tulcea, Isaccea, Măcin, Ba...
badag. Hârşova; Mangalia, Constanta, E>ogos=Koe (Cernavoda) şi
populatul sat cu Tateari Mtgidia·.
Ba:argicul se găsea aşezat într'o vale acoperită de vii şi avea
4.roo loc.; rşo ·case erau turceşti, 11 O bulgăreşti, 50 arn1ene şi
40 tigă}Jeşii.
.
Tulc€a nun1ăra o populaţiune de 23.000 loc., din cari n1ajoritatea
este ocupată cu aproviiîonarea nun1eroaselor bas.tin1ente ce vin dela
(:lalati şi Brăila. Două sute de Greci au n1eseria. de pilotî. Construc,:,tiunca de bărci şf de corăbii u~oare a. făcut n1ari progrese in acest
oraş; de asemcne-i:i se exportă lână, său şi grâu d_e aici.
P(lpulatiunea orăşelelor Isaccea şi Măcin ·era alcătuită din Turci
$i Valachi, înâ{:;!etnici·ndu,,..se cu cornerful şi cu pescăria în aceste parti
c1le Dtu1,1rci de- jos.
Babadagul şi l'l'kgidia sunt ţinuturile cele niai populate ale
Dobrl)gci după acelea ale Bakicului şi B.12a1:gicului şi pFoduc grâu
în n1arc abundenţă.
D'Iangalia ar~ cel muli 100: case, din care f 5 locuitt de Turci
şi

de c-0răbii din cauza porJului nefavorabil, care ar
ft putut fi_ UŞ.~I r\::parat.
Constanta av~a în l85r nun1„1i 400 loc., şi acum, în 186-t cam

e

puţin ccrc{'IAfă

~ăsea aici şi o cetăţuie construită de. Genovezi, dărâmată
maj apoi de Ruşi PriT1 acesl porl se exportă acu1n tot grâul ce

3,000. .S ·

odini.:'<1tJ p1~C<1 prjn fulati şi Br.1ila, calc~tlându=se cam la dcuă
millo..ine kgr. de J.râtt şi 200.000 oca d~ lâna.
&lcic·ul cra _pQrtul crl mai sigur, oferind, din cauza colinelor
a:-~I apăra de YSnfuri, trn sigur adă.post corăbiilor.,. în timpul e.rnii mai
"1.c-s,. ~a şi în vrc1ue de p~ricol. Cea Ulai 1uarc parte din grâul cujfh·ai
m DobJ\:.~,1 se in.c.1rcă la Baltic : i.1r dintre toale porturile. Bulgariei,
D.1lclcnl c.,pQrl~ ccl tnai ,null ~rz. care. se cultivi şi creşte a:cclent
m linuiunk Y«inc attstui orăş~I. .~proapc loJi negutfilorii din Vama
i..~ <l\l l~. B;1tcic: rep'l'\.)XCnrdn„i lor. din car~ ca~'i populapw1~ accsnri
tn)gt_l;..i:;.cyr, C'C' a..:tun ~--c- at\.i ~a de "\"ft;:,Q 4.000 le-:.• din cari
mie c~liţ. mcrg~ ,:\..--um a\.-Scând t).

"~"'°

,
~1_, l.d 1&.1{t.l."t~ ~ ,,t Pf<~&" di tit.""1t<2'. CeadU ă~-:1,'m.,,; e sr.:ttist,o.. R~..:!rt0
~d R, ~~"''""A.~~, ~. -l,Y\. Ptnoo ia d.il<! w ~ 1864 Î:l .&lki:ilro o;,a~hre
~~~ ~.r ciM.t ~.:f''i.~~~ ~ g1î .b\ffiui ~siai m s. )1. ,1 Re> d"hw. '\".bl m.
T~~~
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Această diversitate de populaţiuni ce locuia Dobrogea, atestată
explicit 1), a făcut simţită nevoia consulatelor. Astfel la 1866-1867
Rusia are consulat la Tulcea, Anglia are vke=-consulat la Sulina şi

Constanta, Olanda are consulat la Rusduc cu vice::consulat la Tulcea
şi Sulina şi .Austria este reprezentată printr'un vice:-consulat la Tulcea
şi Sulina şi o agenfie consulară la Constanţa, toţi depinzând de
-consulatul din G:alati 2).
Prin mijlocul acestor consuli h1cepem a avea informaţiuni din
ce în ce mai amănunţite asupra stărilor din Dobrogea, cum este pentru
anul 186c, când ştim că Si!isfra iţvea 2.413 prop~ietăti (Grundsti.icke),
(.. 522 case, 49 prăvălii, 394 magazii, 3.787 bărbaţi şi 3,759 femei,
- pe când Turtueaia avea 1.650 proprietă~, 1108 case, 136
prăvălii, 404 magazii, 2.437 ..bărbaţi şi 2.250 femei 3). De asemenea
mai ştim că populatîu11ea Silisfrei, cam în aceiaşi vreme, nu trecea
de 12.000 loc. 4).
•
Pentru anii 1869-18?'0 posedăm, tot pe această cale„ şi alte
ştiri despre populaţiunea unor localităti dobrogene.
Tulcea are 10-14,000 loc,
Silisfra cam 8.000 loc., dintre cari 4. 700 Turci, 2 .300 Bulgari,(?)
300 Armeni, 200. Evrei, 200 Ţigani. Numărul caselor locuite din
acest oraş era de 1523, la care se mai adăugau 497 magazine de
negoţ, 394 magaz.ii, 2 căzărmi, 4 Hans1 13 moschei, 5 biserici şi
2 sinagoge. Din 1867 unele strade se mai regulase şi se clădise şi
unele case solide.
Turtucaia avea cam 5_700 loc., şi anume 2.Z'OO Bulgari(?) şi
2.000 Turci. Orăşell!I luase un avânt deosebit, posedând 1.108 case-)
404 magazii şi accesorii, 136 magazine de vândut mărfuri, 3 moschei,
şi 2 biserici.
·
Balcicu! număra cam 4.000 !cc., 824 case, 10 moschei şi 2
biserici, iar Mangalia cam 800 loc., 154 case şi 2 moschei. ln gei1eral de-ci sangiacatul de Tulcea era alcătuit din 8 oraşe, 3 târgu-"
şoare şi 250 sate. 5).
1)

A121lales des voyages de la geographie, de l'h~loire el de f'archeologie.
Annee 1868, tome 4, Paris, pg- 108.
ll) Austria, Wochenschrfft... 186T, pg- 111 1.
3) ibidem, Wien XIX, No. 39, anul r.867, pg. 11 IQ.
>i) Re§iSirande der geographiscb„slalisliche11 Abtheilung des grossen Gerieral"
sl.1bes, Berlin, 1869.- e.g. 5~2.
0) C . Sax:
l;i:eographisch,,&11ograpbische Skizze aus Bulgarie11 in Mit~
fhcilungen der K, KonigL geographîschen Gesell$chaft W ien 1869 pg. 466, 470,
47'1, 478.
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Cifra care ni se dă penfru Consfal'.lta varrază îrrfre 5.000 şr
8;000 loc. 1), cea mai mare parfe Bulgari şi Turci, multi Greci ~
T a!ari şi unii emigraAfi Cirrasieni.
ln 1872 în Consfanta se găsea şi o -colonie iia1iapă compusă
din 1O bărhafi, 3 femru ; 5 căsăforifi, 8 aeliba!ari ; 3 analfabeţi, ro
şfiufori de carte ; 11 rnajori„ 2 ntlnori : to1al 13 - , pe când la Ba\cîc
erau de ·toiul -n wnai 3 bărbaţi italieni i).
Cifra de Z0.000 loc. penfru populaţiunea Silisfrei în epoca
1873-1880, pe care o âau unele lucrări a), nu mai poate să fie ceaadevăra!ă, ci credem că est? numai o reproducere a unor date sfa=fistice mâî vechi, cari erau folosife în unele lucrări generale de otdîn
informativ şi care nu mai !rebuesc considerate că exprimă adevărul
Jn aceasfă privinţa. În schimb numărul \ocuilori\or acestui oraş sca:zuse simfifor din cauza evenimentelor polilice din ce în ce mai ful:
buri în aceasfă regiune, ridH::ându:se la cifţa: de .g_:.10.000 locuHori 4) .
În parfea nordică a Dobrogei la 1873 se găseau 15-20.000
colori!Şil ruşi, parfe orfodoxi, parfe vechi credincioşi (sfaroviefi), parfe
li12oveni şi o parle chiar profesfan{i 6).
O infonnafie dln 1874 asupra cafolici1or din Bulgaria dună:
reană ne arată numărul lor şi penfru Dobrogea. Astfel la Constanta
1)

A. Balbi: Abrege de eieograpbie. Paris 1869 pg. 820. Acest autor ne
a.rată că un f,rancez M. 111ore, stabiHt la Iglila a descoperit în 1.861 unnele cetăfii
romane ocupate probabil de legim:iea V macedonică. Ne mai informează de asemenea
asupra medaliile~ şi inscriplilmilor din acest loc, prezenta-te Academiei, din Paris de
căire l'!1• .Regnier; se amintesc şi cercatările făcute acolo de Engelhardt şi de ajutorul
dat acestuia de către căpitanul de fregală Cadiou_. Cf. asupra Constantei : Naviga,,.
ziene e commei:cio di Kustendje, Rapporto de! cav. Berio R Console a Galatz.
Liglio 1869, in Bolletiao consolare voi. VI, F1renze 1870 pg. 458.
S) C . Durando i11 Bofletino C'onsolare. vol. Vili, parte I Rol)'la 187 2 pg. 451.
3) C. Mostras: Dicti9nnaire geograpbiquE de flEmpire otlQ·man. A. SL Pe,
tersburg, Riga, Odessa, Leipzig 1873 pg, 104; E. Doumergue : (iieograpbie pi!fo.res-que ..•. Paris 1874-181'.5~ voi. II pg. 281 i Fr. Crousse: La peninsule Greco...
slave, &n RaŞSe, son pres1:;nt el son aveoir.. Eiude bislorique el p olilique. Bruxelles
1876 pg. 194; E. Rec:Jus : Nouvel.le geograpbie uni:yerselle. Paris 1876. pg. 229.
') C. Sax: Tiir-keiîn 0.fficieller- AusstellungsiBericl'tt herausgegeben durch die
Generaldirektion der Weltausielhmg 1873, Wien 1873 pg. 26 i „Silistra mit 8.000
Eiriwohner". G. Aubaret: Province du IJanuoe în Bulletin de 1a societe de Gto,,
graphie. Pa-ris "187.6 tome XII pg. 154: ,,,Silislrie enfe-rme 7 8.000 âmes" : Revue
mi!iiaire de l'etranger. Paris 1877, vof. XI pg. 52: ,,'Silistrie, viile de 10.000 âmes" ;
C. Arendts: Der europaiscbe Orienl in seiner Neugesialfung, I(empten 1878 pg.
47 : ,,Silislria 8.000 Eitiwohner".
o) C.
în Offide!ler A.usstel/u,ngs,-Bericbt . . . Wien 1873 pg. 7.
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şi Cernavoda erau 200; la Tulcea 400, la Malcoci, lângă Tulcea, se
numărau 300 de colonişti alsacieni cak1Uci, la Sulina 200. Aceşti

catolici erau serviţi' de Qreofli cari se găseau câte unul la Tulcea.
Malcoci şi Sulina, depiniând de episc:opat1,1l d~ Nicopole 1).
Tot din puncf de vedere religios, sangiacalul Tulc;ei avea, la
187'6, 83.000 creştini şi 136.000 mahomedani 2), cifră pe care o con=
firmă, pentru acelaş an, aproape întocmai şi informafiunea lui E. G.
Ravenstein, unde aflăm că sangiacaful Tulcea, cu o întindere de
5.080 sg. m., cuprindea o populaţiune de 220.000 Joc., din cari
136.000 moham.edani, repartizafi 62 musulmani per ci. şi 43 locui:
teri în general pr sg. m. li).
lnJregul v-ilaet al Dunărei, numit şi Bulgaria, cu o suprafată
de 91..624 kJmZ, era Împărlif În .şapte sub.=guvernămânfe sau SBJJgia=
euri, care la rândul lor se împărtiau în cazale sau arondismente.
Aceste şapte sangiaeuri purtau numele oraşelor de reşedinlă ale lor
care erau : Varna, Tuleea, .Rusciuc, Târnova, Sofia, Widin şi Niş.
$angiacalul cl.e Tulcea avea o întindere de 11.856 kJmZ, -î n care
se cu.prindea populaliunea de 200.000 loc. 4). Din aceasta, partea
bărbatească era formată din 44.147 creştini şi 56. 724 mahomedani tt).
Cazaua Bazargicului singură avea 111 sate, iar oraşul Bazarglc
număra 18.000 loc. 6 ).
Majoritatea populallunii Dobrogei era musulmană, venită în bună
parte djn Rusia, cun1 arată şi cifra de 136.000 ateştată de Ravenstein.
1) Mittheilungen der &iserlich.:Koniglichen geographischen ~ellschaff. Wien
1874, Bd. XVll pg. 288; Cf. penlru catolicii din satul Malcoci de lâogă Tulcea :
l. Brucke(: Queslion Orienfale. Lyon„Paris 1877-1878 tom. I pg. 650 nota l.
2) F. S1ein: Die Vorgănge in. der Tiirliei in ihrer eJhnographischen und ge:,·
sd1ichtlichen Begn'indung în Millhciluogeo aus lusthus Per1hes geographischer A:ns1alt
Gotha 187() pg. 242.
3) E. G. Raveostcii:i: Dislribulion Q{ the popula/ion in !he pari of Europe
overrum by Turks în The Geographical Magazine. London 1876 voi. 111 pg. 2ţ>0-261.
«) Journal de la sociefe de slaiisfique de Paris. Paris 187c pg." 168.
6)_ C. Sax; Ethnographische /(;Jrle .de.r europăischen Tiirkei und ihrer Thţ.:
pendenzen zur Zeii des Kriegsausbruches im Jahre 18l7. Wien 1878 pg. 15-16 ;
A. Uoicini: L'empire otloman, ses divisions adminislrafives el sa populalion în
!/economiste fran~ais (journal) Paris 1877 No. 30 pg. 107; Sandjacul Tulcea îm.a'
p,iirlit în 6 cazate avea 87.455 locuitori; Empir.e olfoman. Loi consiilulive du depar:
Jemenf Forme ~ous le nom de vilayet du Danube. Conslanfinople 1865 pg. 3..
li) W. B'aring: Turkey. Reporis by Her Majesly's Secrclaires of Embassy
and Le'gaiion on ihe Manqfactures, commerce etc of the counlries in which lhey
reside. London 1876 pg. 637.
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„Come

d'alira parte al di sopra di Silisiria sin o aHe foci clei
Danubio abifa una raza farfara, affine a'Turchi, che fuggi innanzi alia
conquisfa russa delia Cdn1ea nel 1784, della Bessarabia nel 1812, e
valicafo al Danubio deffero alla nuova sede ii nome disfinfivo d.ella
loro frîh)u, Doobrodja 1)".
Aşa fiind1 informaţiunea lui H. Kieperi 2) că în Dobrogea pc,,.
pulatiunea ar fi fosf bulgărească mai mult de jumijfate şi numai înfr'o
mică rnâst:1r ă furceasdî., nu poate. s_~ fie exactă, deşi el ·culeses'e ateasiă
ştire de la W. Pressel din Wiena, fosf mai înainte direcforul căilor
ferate tureeşfi; în această privinţă este categorică mărturisirea lui P.
Boufef, care spune că Bulgarii erau cei mai numero,şi tlin Slavii im:
periului turcesc „a parf le sandjak de Toulfcha, ou îls ont ete de-"
places par Ies Tatars 8)". Aceştia, împret1nă cu Turcii„ alcătuiau po,;pulaţiunea covârşitoare a Dobrogei, care era socotiră ca_o provincie
aparfe, distinctă de Bulgaria, cu o întindere de 8 .700 mile pafrate
engleze ; din totalul populafiunii de3l 8.000 loc., ei se ridicau la cifra
de 1_Ş4.500, după cari urmau 11.000 Greci, 57.000 B1Jlgari şi
35.000 Români şi Ţigani 4).
Războiul din 1$<< a produs mari perfurhăr} în populapunea
Dobrogei, micş·orând:o foarte simţitor, aşa că această p,rovincie ajunge
să ai bă aspectul unui întins pusiiu. ,,D1eses ganze, \Vobl :200 qua.:
dratmeilen grosse Land z\X·iscrien dem Meer und einem schiffbarem
Strom ist so frosflose Einode, wie man sie sicb nur vorsfellen Kann,
und îcb glaube nichf, da{) (;ls 20.000 Einwobner zahlf 5)".
Câi1d s'au resiabilif lu~rurile după acest războiu şi când a fost
vorba în frafaful preliminar de la San:-.Şfefano din 1878, ca partea
limitrofă cu Marea Neagră din ră.sărîful Bulgariei şi Dobrogea să ak
cătuiască Principatul Bulgariei pe baza nun1ărului mare al populaţiunii
bulgăreşti, s'a proâus un puternic profest adresat Por~ î ofo_mane,
s~n~f d~· aproape 200 de fruntaşi rnusu1manî, greci, arm.eni şi evrei
c.u mufflul şi arhiepiscopul grecesc în frunte, prin care se protesta
L) R. Benghi: Le raz.ze e Io slafo in Turchia in Nuova A.htologîa di sden~

lettere ed arti. II serie voi. 5 Firenze 18?7 P&· 77 l.
li) H. Kiepert: Elhnogfaphiscbe T::fbşrid1fskarfe des Europăischen Orienls,
Mit erla1,1ternden 'fexl. Berlip 1877 pg. 1t. ·
3) P . Boutel: La population de la Turquie în Exploratioo (Journal des
.co ng.uetes de !a. civilisalioo sur tous les poiots du glo.b e). Paris 18 rr, tome I pg. 42.
~) E. G:. Raveosiein: T'h ţ!,Opulaliens of Russia and Turker tn Journal of
tbe slatislical sodely of Loadon. London 1B77, voi. 40 pg. 449, 450 451 tabela IV.
6) l!itJsfrierle 2.eitung Lcipzig, 1877 (68 Bd; Jaouar bis Juni 1877), pg. 473,
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împotriva acestui fapt, pentru simplul motiv că populafiunea bulgă=
rească era în număr cu totul inferior fată de cea 1nusulmană în pri...
mul rând.
,,Donner la preference â une minorite au prejudice de la n1a.,..
jorite est un procede non seulement contraire a l' equite, mais qu' aucun
Etat au monde ne saurait sancfionner. A cei effet nous croyons de...
voir faire savoir que le Sandjac de Varna, qui est compose du district de
cette viUe et de ses villages ainsi que Baltikic (Balcic?), Pazardjic, Pravedi
ei Couzeldje, avec Ies bourgs ei communes, onf une population de
84.000 âmes, dont 57.000 sonf Musulmans, 12.000 Grecs, 2.000
•
Armeniens ei 100 Juifs, chuaut aux Bulgares ils n'y fonnent qu'une
minorite insignifiante par rapport aux Musulmans, etant avec eux
dans la proportion d'un a dix. De meme ă I<::ioustendje, Soulina,
l{ilia, Mah1noudiye, Baba„Daghi, Matchin, Spalldja, Hrisso,va, Med-=
jidije, Bogaz.,..Kioi, Silistra, T ufrakan, Shoumla, Osman.:-Bazari, He...
zan-=-Grand e1 Djoumai.,..Afique, qui se trouvent dans Ies circons=
cription des Sandjacs de Toultche et de Rousfschouk, la populafion
Bulgare en proportion de celle des Musulmans, Grecs, Armeniens
et Juifs est minime. Aussi a Trn.ovo, Cazgan (sic, Cazan) et d'autres
localites parei1les, ou I' element Bulgare est suppose efre en force, Ies
Musulmans fiennent le pre1nier i:ang et le second est tenu par Ies Grecs,
Ies Armeniens, Ies J uifs et d' autres nationalites. Est.:-il juste, apres cela,
que ce pays soit 1nentionne sous le nom de Bulgarie ei que Ies droifs
des Musuln1ans ei des autres nationalites soient foules aux pieds?
Nous nol.1S en rapportons pour cela au jugen1ent de . sa Majeste et
nous conduons en faisanf savoir aussi que nos con1patriotes Grecs,
,A.rmeniens et Juifs ne sauraienf d' aucune maniere donner leur assen:
fiment a une funeste arrangement parei! 1)".
•
Cu1n se explică atunci aparifiunea unei populafiuni bulgăreşti
destul de considerabile în Dobrogea după 1877 -1878, când toate
infonnatiunile
l'loastre şi n1emoriul citat mai sus ne arată destul de
,
limpede că această populaţiune şi aici ca şi în regiunea Târncva,
Şumla, Vama era foarte pufin numeroasă? ~Z\1n arătat şi în alte lu...
l) Correspondence respecling lhe objeclk>ns rajsed by Popufalions inhabiling

1'11rkisch Provinces againsl !he Terrilorial changes preposed i11 l11e Preliminary
Trealy Signed ol San:S/efano 1878. Presen/ed Io bo!h Houses of Par!iamenl by
command of Her Majesly. 1878 London pg. 51 (Extract from Petition to the Porte
fril111 Mussulmans, Grecks aud Armeuians). (Le 27 Mars, 8 Avril 1878).
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- ·90 crări anterioare cum populatiunea bulgărească a venit din Balcani,
Rodo pe, T racia şi . s.=-a aşezaf în Dobrogea şi Basarabia sudică.
Acun, am mai avea de adăugat următoarele.
După ofensiva rusească de la sfârşitul anului

1877 şi începutul
lui 1878, atunci cârrd batalioanele lor treceau pasurile Balcanilor şi
eşeau în valea M~ritei, împingând înaintea lor resturile · armatei lui
Suleiman Paşa, locuitorii satelor musulmane, unii de frica duşmanului,
alfii ascultând de ordinele comandamentului superior turcesc, vânzân..:'
du=şi pe nimic tot avutul lor, au emigrat în masă: ,,Ies femmes et Ies
enfants cheminar:it lentement sur Ies arabas, Ies hommes â pied, le
fusil en bandouliere. A mesure que l'on se rapprochaif de la chaîne
qui separe la Roumelie orientale du resfe de la Thrace ef de la Mace..:'
doine, · Ies rangs de ces derniers s' eclaircissaient. Les plus jeunes,
ceux qui ne traînaient pas avec eux une familie, se disperserent dans
le monfagne et gagnerent isolement ou_: par pefits groupes le Rhodope,
ou nous Ies retrouverons tout â l'heure; Ies autres, continuanf leur
marche vers le sud, se repanditenf dans Ies cazas d'Andrinople, de
Sultan..:'Ieri, de Gumurdjina, de Ienidje.
Le nombre des fugitifs â la n1i.::janvier affeignaif deja 150.000" 1).
După preliminările de pace de la San..:'Ştefano şi după pacea
de la Berlin au mai avut loc două mari exoduri de populaţiune fur"'
cească. O corespondenţă di_n Constantinopol de la sfârşitul !unei
Aprilie arată că la Adrianopol se refugiase din Rumelia orientală
50-60.000 de emigranţi. Un alt număr .ve11it de la Slivno, Aidos
şi din alte ţinuturi din vest se îmbarcase la Burgas pentru Constan:
finopol.
·
Şi în Iulie d_
u ra încă exodul emigrării, aşa că la Slivno şi în
regiunile vecine nu mai rămăsese nici un fure, după cum arată raportul
generalului Stolipin cu data de 20 Iunie (2 Iulie) 1879.
In special populafiunea musulmană din Bulgaria de nord cât
'
şi din. Dobrogea a înc_
e put să emigreze după tratatul din Berlin.
„Ceux qui mainfenant se hâfaient vers !'exil n'etaient pas comme
Ies emigrants de la premiere heure, des fugitifs en proie â la panique.
Ils avaient traverse sans se plaindre la periode de l'invasion et de la
guerre. La paix de San..:'Ştefano leur porta une plus rude atfeinte.
Beaucoup songerent a rejoindre leurs freres en terre musulmane.
1)

A. Ubicini : La Roumelie oJientale depuis Ie traile de Berlin, în Revue
de Geographie. Paris 1880 iome 6 pg. 104.
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Tottlefois ils attendirel'lf encore. Le mustalman est pret a ts:,ute heure· ·
pour le depart; le Prophete lui..-meme n 1a.=f-=il pas dit: Ne fixe point·
ta tenie avec des P.iquets. Des lors
quoi bon devancer rheure?~
La Russie avaii parle; mais l'Europe n' avaif pas dil son elernier mot.
On pouvai1 esperer encore. Le traile de Berlin, en leur elevant·
leur derniere iHusion, consomma la dispersion. L'exil avec son ihconnu.
ef ses mi.seres 1eur parut moil'ls triste que la necessite de vivre au
milieu de leurs anciens ntias devenus leurs maî.tres. Ils parfirent em"'"
menant avec eux leurs femmes. et leurs enfants. Ceux.=lâ ne dewaienf-,
pas revenir.
On ne saurait preciser exadement le total de ces emigrations„
partielles. Les evaluations les plus probables flo.f:temt entre 240 ef 250•,
miile, dont environ les deux tiers, şoif 160.000, pour la Roume1ie ·
orientale''.
Din aceşli 160.000 prea pufinis'au mai întors înapoi, aşa dup/1'
cum arată generalul Stolipin în raportul său amintit ; iar aceştia~ când.
au venit pe la locurile ele unde plecase, şiFau găsit locuintele ocupate
de Bulgarii €111igrati din Tracia ş.i Macedonia după îndemnul şi ajutoruL

a

autorităţilor ruseşti.

Acelaş lucru s'a petrecut întocmai şi în Dobrogea, unde satele:

locuite de musulmani le găsim în mare parte, după pacea de la Berlin" •
ocupate în special de Bulgari.
·
În călătoriile mele în Dobrogea am avut dese ori prilejul de a.
auzi de la unit Bulgari bătrâni, cari veniseră atunci în Dobrogea ar
tineri sau copii, cum aceştia găsia:u sate- întregi pustii, cu locuinfele·
nedevastate., părăsite de Turci şi Tafari, unde aceşti Bulgari se aşezau, ,,
pe âe..-a gata ,şi de unde de foarte mu1te ori n..-au mai eşi1 de loc.
,, A leur ref9ur dans Ieurs viHilges, la · plupart des mouhadjirs·
trouverent leurs ancieniaes demeures - celles du moihs qui etaient
au debow., - occupees par des etrangers, C' efa.ient presque tous de&
Bulgares venu& de la Thrace et de la MacedQine . dans la Rumelie
orientale, ou ils s'etaient etablis dans les ruaison et sur les ter.res des .
emigres. Ceux..-ci redamerent aupres des nouvelles au.torites. Rarement
leurs plaintes fureni ecoule&. Ce d~ni de jusfice decouragea ceux de.
leurs compafrioies qui se disposaient â. les suivre. Plusieurs qui s' etaieni
deja mis en roufe, rebrousserent chemin 1) ".
Această situaţiune o zugrăveşte şi Fa portul vice consulului,
Ca/veri la pagina ?.48.
t) Ibidem pg. t0<1J,
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În acest fel populafiunea Bulgariei răsăritef.le .ş1 în special a
·Dobrogei se sch1n1ba trepta~treptat, aşa că în această ultimă provinci-e,
,dev.enifă românească după pacea de la Berlin, găsim pentru anul
1880 următoarea .sifuafiune a naţionalităţilor 1) .
Di stridul Tulcea,
22.000
Români
21 S61
Bulgari
16.420
Ruşi
2.866
Grtci
2.471
Germani
2.945
Tatarî
Osmani (Turci).
6.049
1.000
Evrei
Armeni
788
Diferiţi

L)istrictul Constanţa
8.977
6.854
,-....

300

3.165

10.444

2.471
6.540
16.493

51

1.051

15

~03
308
106.943

3.595

308

30.236

76.707

Total

Totalul
30~977
28.715
16.420

..

Suprafaţa

Dobrogei anexată atunci era evaluată la 586.500
hectare, iar. populaţiunea acestei provincii, pe care censului francez
Laigue din' Galaţi o credea a fi fost înainte de războiul difl 1877 de
• 150.000 loc., care se redusese 1n timpul ostilităfilor la 90.000, era
evaluată după 1880 de acela.ş consul, prin raportul său datat din
Galaţi la 2 3 Iunie, la cifra de 117.000, fiind alcătuită din Români,
Turci, T atari, Ru.şi, Bulgari, Armeni şi Gr:eci.
Consulul credea că ;,ces Bulgares compos~nt l'element essentiel:
on les evalue â 40.000~ soit 77.000 pour les six autres races reunies
eu uhemoyenne de12.000 â 13.000 âmes pour chacune cl'elles pris
iso!erpent'i 2,) socoteală pe care o credem exagerată m~i ales pentru
populaţiunea bulgăreascăîn raport cu cifrele citate imediat înainte după
marea puhlicaţiune geografică G:lobus.
.
Pe lângă cele câteva . colonii germane din Dqbrogea 3), se mai
găsiau aici, în s~cial pe lângă litoralul Mării Negre, Greci şi Găgăuţi,
,pe cari autorul lu€rării' în chestiune îi socot~.şte de origină ~reacă.
1)

Globics, Olustrierte Zeirschrift fi.ir Liirrder.: und Volkerkunde. 38 Bd. Braun,

scltweig 1880 pg. 335.
2) Laigue (consul de France
Galafz): Consid.eraliqns gei1erales sut la Do:
broudja in Bulleiin consulaire frao<yais. Paris 1880 .pg. 762.
3) H. KieperL Dîe 11euen Territorialgre11ze11 · a11f der Balka11halbinsel vom
,Gesîchfspunkte der Nafionalgfenzen în Gilobus t87"8 t33 Bd) pg. 268.

a

www.ziuaconstanta.ro
,,

.,Â Phiîippopoh, Adrianopoli, Vatna, Bui;gas ei fqHo hrnghesso it:
lifforale abilano in buon numero„sono ben piu degli offo o dodicimila,
dafi da Sax, da Aubar.et, da Vivien de Sainf:Marfin e da alfri, i Gr~ci,,
e Gţreci d 1origine sono indubbiamenfe i 6agaµsi delia Dobruscia che
scrivaao ii furco colie Îei.fere greche co:me fanno i Bazargiani dell'Azof,
ed i Caramanlii del1'Asia Minore 1)".
ColoI'lirle bulgăreşfi din Basarabia 'ne sânt semnalate de ase= ·
menea de anumite infotmafiuni confimporaI'le. In special după frafaful
din Ă.driqîlopol au începui să se aşeze Bulgari în .teritoriul Ismailullili
d~l Basarabia şi apoi mai tându s'au subsfifuif în safe Tatarilor Negai
ce emigrau în Turcia mai cu seamă din motive religioase. Astfel că
în această vreme a:y,en1 două curente de emigrare în aceste regiuni
basarabene : unul format de Tafarîi ce se duc în imperiul turcesc şi
altul determinat de . creşfinii Bulgari, ce vin din sud în pământurile.
Rusiei sudice, aşa cum devenise după' 1812 şi Basarabia.
In 1877 în circumscriplia Akkerman, dependent~ de disfricfu1
Bugeacului de jos, erau l colonii bulgâreşfi, iar în districtul Cahulului
21 colonii, având amândouă o 1JOpulaf iune de 28.000 suflete. In dis:
tridul Bugeacului superior se găseau 20 colonii cu 28,500 suflete,
în disfridul Ismailului 16 colonii cu 31.000 suflete şi în acela al
C:ahulului..-Pruf, 19 colonii cu 22.000 suflete 2).
Stăpânirea românească aşe2;afă· în Dobrogea ar fi frebuit ca
imediat să procedeze la expunerea metodică şi sfiinf~fică a tufuror
stărilor pe c.are le .prezenta provincia alipită în acest moment ; aces1
lucru ar fi fosf de o necesitate absolută măcar în ceia re priveşte
numărul populaţiunii şi. caracterele ei· etnice, pentru ca să fi ptifuf
avea o itoană adevărată a noului ţinut măcar din punciul de vedere
demografic şi etnografic. Lipsa noasfră de organizare sfiintifică de atunci
1
şi Rutina Rricepere a adminisfratiunii noastre n au dat cuvenită afenfiune
acestui lucru, din care cauză chiar după 1878~ 1880 ne lipseşte o
situafiune exac1 ştiinţifică a acestui pămân t sub acest raport şi de aceia
1)

.

,

A Bruniafi; La nuova Bulgaria in Nuova Aruologia voi 19. Roma 1880

pg. 117. C(. pentru aceiaşi origine grecească a Găgău!ilor şi N. Iorga în Bulle!ill de
l'inslilu! pour l'elude de )'Europe sud„orienlale 1915 pg. 242.
2J G . Fossafi/Reyneri: Immigrazio11i, eniigraziolli e colonie Jlella Rusia me"
ridionale in Bollefino consolare. Roma 1877 v0i. XIlI partea
pg. 601-603. Cf.
Les Bulgares in L a republique fran~ai.se 5 annee !'{o. 1214, 12 Mars 187'5. Paris;
Grenzboien, Zeilşchrift fur Politik, Literafu r und Kunst. 36 Jhrg. Leipzig 1877 pg„
189.; Neve mili!ărische Blătter. Berlin 1877 pg, 463.
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vreme să apelăm tot la informafiunea străină pentru
Cl:lnoaş.ferea stărilor de la noi, care au fost prezentate !endentios şj tocmai
,din această cauză au dai naştere la fel de fel de interpretări duşmănoase
·Jiniştei şi prosperHafii acestui tinut aşa de înseninat ·pentru. existenta
~i prosperitatea sfatului ca şi a n@amului românesc.
.a trebuit

mulfă

Al. P. Arbore

Vara anului 1930.

pro fes.o r la liceul „Unirea• din Focşani,

•
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MUNTELE
Din adâncimea h.umei frământate,
Când fotul vajnic năzuia la viafă,
Enormul munte'n.văluil de ceaf{J
Şi;;,a fost durat arida maiestate.
Ştnallu~i

pisc pe care se răsfa/ă
Aprinşii zori şi:amurgurile toate,
A profilat prin văi îndepărfate
O lume nouă 'de ftternă ghiafă.
Dar cum, de jos, spre magica::i splendoare,
Nici vulturii nu îndrăşnesc să sboare
Infiorafi de /inia ce şi:au pus,
El stă de:atunci ca un tifan răpus
Şi:şi plânge parcă' n graiuri de izvoare
Destinul Gare l:a uFcaf prea sus.
V.

Lăiniceanu
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CÂND LINIŞTEA
Când Jinişiea-=i deplină' sfăpâniioare'n case,
Pustiul şi durerea la pieptul lor mă strânge:
Suni singurii pâeieni ce'11 lume fmi rămase, Incolo* gânduri, visuri; din suflet mi se stâng.
' Şi'n liniştea deplină sfăpânifoare'n case
Mă'nchid în mine însu.:mi fr.eculul să mi.:1 plâng,
In viitor frecuful e prins denfunecare,
Iar pân,za neagr'a nopfii s'apropie mereu,
Prin r,ăzbufneli de crivăf vorbeşfe,.-o desperare
Care.,,.a făcut nafura un vast mormânt al meu
Şi care,,-mi dă putere, în fulburea'nserare
Cu greu cuvânt să..-J blasfăm pe însuşi Dumnezeld.
Dar în dureri suni robul gândirilor rel>ele
ŞJ=-ame.nint fără voie, un cer îneremenif.
Vi<Jfa are faine cif Dumnezeu de- grele,
la.r Jan/ul exisfenfei~ sub veacuri ofelif,
Mă'nvăluie, mă strânge cu dese/e,.-i inele;
Dar să le poată rupe, nu omul e sortii.

Mihail F. Pricopie
11100

oooou 0000
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Sialactitc de ghi,1f;i ta11~3 Cuibnl Re!.rillc.i în portul Co11sta11fa Iarna :'Inului 1929

•

Stalactite de ghi,1P pc di~t1! portului c~,nst,111fa. 1929
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SERVICIUL HIDROGRAFIC AL, MARINEI
LUCRA.RILE ·SALE

ŞI

Serviciul hidrografic al Marinei d:e R~boiu şi:a luaf fiinta în
,anul 1926, pe baza dţciziei minîsferiale No. 12& din 2.3 Februarie,
care cuprinde următoarele frei adlcole :
Se înfiintează un Seiviciu special de hidrografie,
_geofizică şi astronomie pe lângă Divizia de mare.
Art. 2. - Acesf serviciu se va ocupa respectiv cu toate sfu"'
diile, sbndajele şi riâic-ările relative la mare, precum şi cu procurarea,
Art 1. -

·păstrarea şi

asigurarea navelor cu hărfile şi instrumentele necesare
naviga/iei şi ridicărilor hidrografice, cum şi cu confrolu1 cro!'lpmefre1or

,şi executarea semnalului de oră din porful Constanţa, date mefeoro:

log:ice, aerologice, oc;eanografice etc.
Art 3., - Inspectoratul general al Marinei se însărcinează cu.
aducerea la îndeplinire a acestei deciziuni.

Ministeru{ de

Făzboiu:

Inspector general al Marinei;

General de divizie : tv'Iărdărescu

Contra Anlira1 : Scodrea

Pe baza acestei decizii m,inisteriale, Inspectoratul general al Marinei
a fixat apoi, prinfr'un ordin amăn\1ntif, modu1 de organizare şi misiunile
acesiui serviciu nou creat, precum urmează:
Serviciul hidrografic al Marinei de Războiu va c1:1prinde fn~i
sectiuni şi anun1e :

I

Secjia de hidrografie şi oceanogra.fie

Aceasfa. are misiunea de :
1. Â. depoziia şl a corecta la z.i hărtil~ ma.rine.
2. A elibera navelor hărf,ile şi insfrurnenfele de navigatie de care
au nevoie.
3. A face ridicări hidrografice, căutând în primul rând a fniocmi

harta coastei României.
,,A11akfo Dobrogei"

XJ.

•

..
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4. A. căuta să, determine- curen/ii din Marea Neagră; sfabilind
direcfia, vife?:a şi întinderea lor.
5. A. stabili cu preciziune, în punctele principale dealungul coastei
noastre, în afară de adâIJcimi şi nafura fundurilor.
Pentru aceste mlsiunij secţia de hidrografie şi oc~ar.ografie va avea~

a) Un depozit de hărfi marine necesare pentru navigatie. Acesf,e
hărţi se fin la curent cu foate corecţi~nile survenite după 1ipărirea lo.r
şi apoJ se eliberează, la cerere; 1a nave.
b) O colecfie c-0mpletă de inslrucfiuni naufice, cărţi de faruri,
porfulahe, cătţi:pilof, efemeride, fab1e nautice şi orice pub1icaţiuni ce
confi'n date cu pri..;ire la navigaţie.
c) O colec/ie completă de avize de naviga/ie, necesare pentru
fa cerea corectărilor în hărţile marine, cât şi în insfnl<::fiunlle nautice;
cărţi de faruri, căTţi pilor şi portulane;
d) Un depozil de instrumente nautice ca: sexfanfe, stafiografe,
orizoruuri artificiale, busole, deflecleare, lochuri metalice, raportoare~
compase, ltnii paralele, binoclurf, distanţiere etc, necesare navelor
pentru navigafie:.
e) Un depozit de aparate şi ins/rumenie de hidrografie pr<>priu
zise ca ; cercuri hidrograficej sonde de mână, sonde mecanice, drage
curenfornefre etc., necesare pentru lucrările hidro.grafice de s1udiare a
fundurilor şî curenţilor marini.

II

Se:oţia

de astronomîe nautică

Ac~asta are misiunea de :
J. A fac e, controlul crono:mettelor, conf'oarelor şi ceasornicelor
pe bord, instituind carnetele mairicol~ respectîve.
2. A păsfra şi a îngriji de cronometrele, contoarele şi ceasornicele
de bord, veghind la reparafi.unile eventuale de care au nevoie.
3. A recepfiona semnalele orare ce se dau de diferite posturi
de radiotelegrafie din străinătate în vederea deferrriînării orei exacte.
4. A insfitui şi face semnalul de 9ră în pariul Constanţa, ne,,
cesar navelor existente în pori.
Pentru acesfe misiuniJ secfia de astronomie naufîcă va avea :
a) Un depozit de cronometre, contoare şi ceasornice de bord,
pentru a le păsfra în bune condiţiuni, a asigura buna lor funcţ ionare
prin eveniuale reparaţiuni de care au nevoie şi a le elibera apoi, la.
cerere, navelorj în vederea necesităţilor de navigaţie.
•
•
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- 99 b) O ins/a.fa/ie de·

recepţie

a semnalelor orare radio:te·legrafice.

c) O insfalafie cu aparafele necesare penlru semnalul de otă
în porlul Cons/an/a.
d) Aparatele şi insfrumenlele de asfronomie necesare ca : ieo..-

dolit universal, ~eic meridian, astro lab, cr:onogr,afe etc.

III

Secţia

de meteorologie

şi geofizică nautică

Â.ceas,ta are misiunea de :
1. A determina elementele necesare pentru cunoaşterea şi pre.,,.
vedarea timpului pe mare, starea mării, vânturi, directia, tăria şi pro,..
babilitaiea lor.
2. Â. institui în portul Constanţa semnalul de pn1,1nJarea furtunilor.
3. A face cunoscut năvilor datele determinate, în legătură· cu
cunoaşterea şi prevederea timpului pe mare.
4,

A distribui

năvilor

aparatele de n1eteorologie 'necesare,

în

le gătură

cu nevoile navigaţiei.
5. Â. determina elementele magnetice în diferite puncte, atât pe
coastă cât şi pe mare.
6. Â. determina şi preciza regiunile cu eventuale perturbafiuni
magnefrce.
7. A studia şi determina nivelul mediu al mătii.
Pentru aceste misiuni, sectiunea meteorologică şi geografică
nautică va avea :
a) Un depozil de aparafe şi ins/rumenie de mefeorologie şi
aerologie, ca; termometre, barometre, higrometre, anemometre etc., ce
se vor distribui la nave1 după rerete, în vederea nevoilor de navigafie,
asigurând buna lor funcfionare prin eventuale reparatiuni.
b) Un posf cenfral mefeorologic l-a Consfanfa, cu toate insta"'
lafiile complete.
c) O serîe de posfuri meteorologice de observa/ie în diferite
puncte pe co·asfă, pentru obţinerea datelor meteotologice necesare în
vederea eunoaşterii timpului pe mare.
d) O ins/ala/ie la Cons/an/a penlru anunfarea furfunilor.
e). Aparaiele şi inslrumenfele penlru cercefări rnagnefice, în
vederea lucrărilor pentru determinarea elementelor magnetice atât pe
coastă, cât şi în diferit'? regiuni pe mare.
'
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IV. Ca o Completare a secjiunilor ce,:.l compun, $erviciul hidro::
grafic va mai avea :
1. Un alelier penlru repara/iuni, în scopul de a face, ÎJ1 con....
ditiuni câf mai bune şi riguroase, reparatiunile necesare întregului
compl~ de aparate şi insfrumenie aflate în depezit la acest serviciu.
~
2. O bibliolecă a Serviciuluî, care va cuprinde lucrări de spe::
cialitafe: cu privire la : navigafie, hidrografie, oceanografie, astronomie,
geodezîe, topografie, meteorologie, aerologie, geografie, geologîe şi ori
ce alte publicafiuni în 1egătură cu misiuni1e şi studiile ce va înfreprinde
servici ul hidro grafic.
Ca şef al serviciului hidrografic. în pr:ezenf, se află d"l Locof.
Comandor Al. S!oianovici.
!n decurs de pafru ani, câti au trecut dela infiinfar"ea acestui
serviciu, şi în limita mijloacelor bugetare de care s' a dispus, SeTViciul
hidrografic al marinei a realizat următoarele lucrări :
1. Ridicarea hidrografică completă a lacului Mamctia (Siut;,ghiol).
2. Ridicarea hidrografică completa a lacului Taşaul, execufând
în ambele cazuri şi forage pe aceste lacuri, pentru a cunoaşte cu mai
multă preciziune nafura fundului.
3. Ridicarea hidrografică a regiunii 1iforale dela capul !Yfidia
până la ca.pul Singol din apropiere de Constanta.
4. Campania hidrogrăfită din anul 1927 în regi unea gurilor
Dună1:ei , între Jibrieni şi .Sulina, în veder@a determinării şi curioaş"
terii adâncimilor şi a curenfHor marini din această regiune.
Reproducem, în cele Ge urmează, datele mai imporfanfe ale
acestor studii, care pot interesa pe geografi şi, în genere, pe fof i iubi'"'
tarii pămânfului românesc.
Lacul Mamaia

r-.1enfinem numele. de „Mamaia" ., mofivaf prin exisfenf'a satului,
a plăjii şi a cunoscutelor instalafii balneare cu acelaş nume şi cerem
ca şi Scerviciul hidrografic al };{Iarinei, S.erviciul geografic al Armatei
şi Serviciul gescâri11or Statului să binevoiască ,a înlocui nesimpaticul
nume de „Siuf,..ghiol" prin cel de „Mamaia'', aşa precum de mult
s 'a făcui în Hrerafura noastră geografică.
'
.
Asupra lucrărjlor efectuate de Serviciul hidrografic a] lYiarinei
in campania anului .1928 avem un bun articol al d~lui Locof. Comandor
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AL Sfuianovici, publicat in •>Revista Marinei" An. III, No. 4,
Ocf.-Dec. 1928, sub titlul: ,,Darea de seamă asupra acfivită/ii
Serviciului Hidrografic fn campania 1928.~' Ex.tragem aci datele mai
importante. Lucrările din 1928 asupra lacului Mamaia erau o confi,,.
finuare a cel~r ex.ecyfafe în anii 1926 şi 1927. Au participat la ~le
3 ofiţeri, 2 maeştri, 2 elevi dela. Institutul maritim şi 20 oameni cu
2 bărci mari a 10 rame, legate printr'o platformă de lemn, Q lotcă şi
o şalupă mică, apoi o sond'ă de f.orage şi toate. .accesorile sale, capre,
palancuri diferenf iale, jug.uri etc.
Suprala/a Jacului: aproape 17 Km2 •
Lărgimea maximă: eirca 4300 m. în dreptul satului Ovidiu.
Lărgimea minimă : l50 m, în dreptul băilor Mamaia şi a sa"'
tului Palazul :mare.
Perisipul ce desparte lactil de mare are o lungime de 7 Km în
directia N„S. Lărgimea sa maxima e de 620 m în punctul ce-l mai
sudic al lacului; lărgimea minimă e de circa 425 m, eam pe la jumăialea
distanfei dintre pavilionul Institutului hidrob1ologic şi Pavilionul Regal
Mamaia. Dunele de pe perisip se ridică, unele, până la o în'ălfime de
5 m peste nivelul mării; ele a·u direcfia cam E:W.

Insula Ovidiu din lac se află în dreptul satului Ovidiu (Canara).
Are o suprafafă de circa 600 m2 ; e în mare parJe stâncoasă ; e ace;:
perifă de sălcii înalte · şi înco11jurată de stuf.
lzv;are-':La s ·ud de satul Ov.ldiu, nu departe de insula Ovidiu,
se varsă în lac un izvor ce vine dela 5.00 m depărtare de mal şi care
înainle de războiu punea în mişcare o mică moară. In aceaslă pa~Je
se observă ţre maiul lacului şî chiar sub apă, pe o lungime de 150 m.
resturi de zidărie romană, care par a fi o conductă de apă, un canal
îndreptat spre insula Ovidiu. La Sud de acest izvor se aflii o d1er;e·
hana şi colibe pescăreşti.
Lacul Mamaia s'~ varsă în lacul Tăbăcăriei de la Sud ptintr'un
canal larg de 1.50 m ; iar lacul Tăbăcăriei se varsă în mare prinlr'un
canal identic, lângă Insfifuful hidrobiologic.
Spre Nord, lângă salul'Mamaia, lacul se varsă în mare printr'un
c<1nal larg de vreo 2 m. iar şuvqiul de aci rnişcă rofile unei mori de
apă. Tot îr. acest lac Direcţia pescăriilor S.tatului (Minisf.erul de Do.=
n1enii) a construit din beton, între anii 1926 şi 1927, un canal ci,..
lindric, prin care se scurg apele dulci ale lacului Mamaia spre lacul
Taşaul ameninţat a seca. Nivelul lacului Taşaul era, în epoca nivel-=
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meniului, ru circa 1.50 sub nivelul mării ; pe când nivelul lacului
Mamaia (variabil d1,1pă ani) cu circa 1.80 m peste nivelul mării. Va:
rialille de nivel ale lacului Mamaia ating şi 0.50 m. (Ş.i nivelul mării
variază 1).
In mijlocul lacului, cam îri dreptul insulei Ovidiu, se găsesc
două gropi: una mai mică, adâncă de 7 m şj ce·alalfă mai mare,
având o ~dâncine de t 7 .40 rn pe o întindere de circa 200 m2.
.Aceste gropi sunt formate de hişte izvoare puternice de apă dulce ce
ies pe fundul lacului. După o perioadă de ploi apundente, ele se cu:
nosc după clocoteala apei ce vine dinspre fund. (Iarna, deasupra lor,
apa nu îtîgheafă, sau îrtgheată mai gteu).
Adâncinea lacului a fost măsurată cu sonda cu plumb, pe 45
linii de sol'ldagii dispuse în direct-ia E.:- W şi depărtate unele de altele
cu 150-250 m. In tot-al s'au făcut 4826 sondag_ii.
Adâncimea maximă a lacului este de 6.80 m (exceptând cele
două gropi) ..; adâncimea medie este de 5 .-6 m. Jumătatea de Sud a
lacului e mai adâncă decât jumătatea- de Nord.
Sondagii in. mare. Pentru acestea s' au întrebuintaf sondele de
plumb cu saulă. Măsurătorile s'au făcut dela capul Midh:., la nord,
până la capul Singol, la sud şi, în larg, până Ia isobatha de 10 m,
care â fost marcată pe mare prin ancorarea de balize cu pavilioane,
la depărtare una de alta âe 500-800 m. In total s'au făcut 3821
.sondagii în mare, dealungul unor aliniamente depărtate intre ele cu
250-300 m. L~ aceste operaţiuni au. servit: remorcherul ,,'Stoicescu",
o barcă cu patru rame şi două lotci. Rezultate: în dreptul marginei de
S. a lacului, curba de 10 m se află la 1200--1300 m d.epărtare de
ţărm, pe _când în dreptul rnarginei de N. a lacului aceaşi curpa se
află la circa 2500 m depărtare; în dreptul latului Taşaul la circa
3iOO. m; în dreptul c..apulu-iMidi.a la 1400 m. - Fundul mării, in toată
această zonă litorală, e nisipos. Numa, în. dreptul capului Singol şi
a Institutului hidrobiologic fundul e stâncos până la adâncimea de
15-16 m ; apoi în imediata vecinătate a capului Midia, în dreptul
satului Corbul (Gargalâc), unde stâhcele stau la 1 m sub apă, până
la o depărtare de 350 m dela tărm şi pe o lungime de 400 m.
Curen/i. S'a constatat prezenta unui curent litoi;al N.:-S, care se
apropie de tărm mai al~ in dreptul capului Singol ; aceasta clupa
dârile vizibile spre S. în urma balizelor ancorate pentru s-ondagii.
Curentul poar,fă în sus.pensie sedimente, pe care le depune în ·locu.:rile mai adăpo,5_tite din lungul tărmului.
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D<Jle ·n1eteoro/ogice. Acele.aşi ca şi la Constanţa. Iarna predo#
·mină vânturile de N. şi N,.:E., care aduc scăderi d~ temperatură ; vân.=
furile de S. calde, sunt rare. Vara predomină vânturile de S. şi S.E. ;
-cele de N. şi cele ploioase de W. sunt mai rare. Când nu. bat vân:
furi puternice, suflă briZ'ele: dimineata dela S ..:E. mai fârziu dela S. ;
după amiază suflă dela S..:W. iar seara dela W. Noap,tea brizele fac
-ocolul :· N.# W. N. şi N ..:E, pentru ca dimineata să sufle dela E. S.E.
şi apoi S. Se 'învârtesc, adecă, în sensul a~elor de pe cadran.
Lacul Mamaia ,e putin adăpesfit de vânfuri. E l e complet des-=
chis vânturilor de N.E. E. şi S.E. Capul Midia dela. N. nu-=l poafe
apăra destul de vâRiurilede N.E3 . De /;\Ceea, când făria vântµlui cr,eşfe,
pe lac se ridică valuri până la jumăfafe de mefru, iar valurile mării
inundă perisipiul pe e fărgime până la 50 m.
For:agii pe lac. Ele au avut drept scop să deter_mine natur.a
fundului .ş:i au fosf executate în anii 1~2.6, 192, şi 1928 cu ajutorul
sondei ordinare de fo.ragii, adecă un burghiu d~ oţel, cate se'nşuru-=
bează şi pătrunde în teren. S' au făcut, în fofai, 33, foragii, disfan#
tate la 100.....:..150 m şi dispuse pe anumite linii, precum se vede din
a lăturata harJă.

Rezultare~ Fundul lacului Mamaia e format î~ general, dinfr'un
strat de nămol fin, în grosime de 1.--5 m. Sub el se află strate de
nisip fin) apoi strate de nisip cu scoici de mare, apoi strate de nisip
gresificaf, destul de rezistente la pătrunderea sondei. Pe alocuri ,şi
rnai ales aproape de malul de W., ,,sub aceste straturi sus menfio-=
nate s'.au întâlnit şi straturi de pământ r0şu (argilos) şi apoi sub
el pământ negru" (sic. pag. 36).
Nămolul e mai gros în jumătaiea de Sud al lacului, adecă în
regiunea un<le şi adâncimile sunt mai mari. Aci sonda pătrundea
9....-10 m sub nivelul lacului nun1âi în virfufea greufătii sale, fără a
.ni.ai fi nevoie a#i da o mişcare de rotaţie spre a sfredeli fundul cu.
burghiul. Parficularita:fea acep:sta s'a observaf şi în N.W. lacului, unde
nu erau adâncimi prea mici.
La <lepădare de vreo 200 in de perisip nămolul dispare pe
fundul lacului şi e în locuit cu nisip.
Fund pietros s'a găsit numai în drep.ful satului Palazul Mare,
la 150 tn. dela mal ,Şi la o adâncime de 4.50 m sub nivelul mării;
apoi în 6 puncte în jurul insulei Ovidiu, la 50-100 m âela malul
de W. şi N. al insulei, la o adâncime de 2-9 m sub nivelul mării;
în fine în drepful uriui· cap de lângă saful Ovidiu, până la o depăr,,.
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fare de mal de circa 300 m, fiind , lângă mal chiar la fata ape~ iar
mai în larg la 9 m sub nivelul mării. Suprafata stâncoâsă de aci are
35 hectometri păfrafi. Dealungul malului de N. al lacului s' a dat de
piatră la o adâncime de r ,......9 m sub nivelul mării şi la o degărtare
de 120-200 m dela, tărm.
Fora.gii pe perisip. S'cau făcut pe cinci aliniamente duble, plus
19 for agii în diferite puncte ale plăjii, în fota! 60 de for-agii. Aci s' a
,înfrebuintaf şi sonda cu tuburi.
Retu!tafe: până la aproximativ 3 m aproape pretutindeni se
află nisip, apoi vine un strat de nisip aniestecat cu scoici şi pietriş(!),
strat gros de 2-4 n1. Dedesubt vine un strat de njs-ip ceva mai în=foiaf, iar mai jos un strat de nisip gresificat, de c1:1loare ·cenuşie des-=chisă şi de o grosime de 1__.2 m. Adâncimea maximă la care a
pătruns son~a a fo.s.t de 11 m sub nivelul mării. Nicaeri nu s'a dat
de piatră. Nisipul gresiHcat s'a observat mai mult spre N. decât
spre S.
Acest perisip nu e decât un cordon litoral depus de curenţii
marini de.la N. şi legând capul Miăia de capul Singo!. Lărgimea sa
creşte în fiecare ~n şi anume mai mult spre satul Năvodari şi :tvia..maia dela N . .decât spre băile :tviamaia dela S. La capul Si11gol nu
creşte mai de loc.
FoJ~gii fu ma.re. S'au executat 39 foragii (vezJ harta).
Rezultate : în vecinătatea tărmului so,nda a trecut prtn strate
ceva mai dese de nisip până la 10 m sub nîvelu! mării. La 600 m
în larg s'a străpuns nisipul până la 11 m suh nivelul mării. Nicăeri
nu s 1a întâlnit piatră.
Exprimăm aci un desid:erat; şi credem că Ya fi luat în consi;:;
derare, ca pe viitor să se păstreze. în cutii etichetate şi prevăzute cu
toate indicafiile n.ecesare (locul, adâncimea, grosimea strâtuluO probe
din stratele străpunse de sondă, cum ar fi s. ex. nisipur.île
con.::chilii, stratele de pietFiş de pe perisipul Mamaia (foarte ln.teresar.ite),
sau succesîunea de strate de nămol, nisip, argilă şi pământ negru (?)
din fundul lacului Mamaia.

cu

Lacul Tuzla
sub coasta de lângă Ba!cîc.
Â fost studiat în luna Octombrie 1928 de Serviciul hidrografic
al Marinei.
Se

află
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Nivelul Jacului e cu 225 nun sub acela al

mătii.

Ădâ11.cimea maximă, la nivelul adual al lacului, e de 0.45 m;

iar adâncimea m~die e de 0.25-0.30 m.,
Inaihfe de 1913 a fost exploalai pentru sare. Şi acun1 fundul
său e podil cu scânduri.
S'au · făcui aci 225 sondagii pe lac şi 11 foragii pe terenul
dinire lac şi n1are, Rezultatele foragiilor nu se dau.
Aşteptăm publicarea sondagiilor şi foragiilor din laeul T aşaul.

Sals

•
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FOLKLOR ROMÂNESC DOBROGEAN
cules de

G. Coatu..-Cerna

PLU'GUŞOR

DE ANUL NOU
Aho l Aho l
Sara lui Sfântu Vasile
La muf/j ani boeri cu bine l . , .
Că, decând s'a inserai,

I

.,.

Ciocârlia a cântai,
Negru Vodă s'a sculai,
Peste câmpuri s'a uitat,
Ca s'aleagă loc curai
D<t arai şi sămănat,
Grâu mărunt şi grâu de vară,
v " ....
f
S a-dea D. omnul sa·v rasara
Cirâu mărunt şi arnăut
A dai Domnul s'a făcui l
La urechi cu clopoţei
DaţiJ."i gură măi flăcăi

Hăit

!

...

Am tras plugul lc1. perete
Iar flăcăi'n sat la fete:
Cei mai mici

La

mămăligi.

Cei mai mari
La fete rn.ari ! ...
Pe}a fiecare casă
Fl9ri şi galbeni mul/i pe
Prin grădini
Toi smochini;

!11

masă;

ogradă

Stau ·grămadă

www .ziuaconstanta.ro

-

107 -

Oi bârsane, codofane
.'Şi cirezi de vaci şi boi.
La 'mpărfeală=-aici şi noi l
Îndemnaţi din, bicî u flăcăi !
Hăi I •••
De ura./ arn mai ura,
Frică ni"'i c!om insera,
Pela curtea dumae·voastră
EJeparte de casa noastră.
Dumnevoastră avefi parle
De palaie lvminale-1
Văruite, şindrilite
Şi

cu Jab!' acoperite.
Noi avem bordeie mici,
Bune de plugari vqinici,
Cu gunoâie"'.acoperile
Şi cu humă văruite,
Mânaţi pluguşorul măi l ...
Hăit...

De urat lot am ura,
Teamă ni=-i de"'a nu 'nsera
Pela uşa diunnevoasfră,
Departe de cocioaba noastră,
Că nu suntem de ici, colea,
Ci suntem dela Utlîga
Unde„j ma.re 1nărnăliga;
Şi mai suntem dela Cuca
Unde"'o f-a:c numai cât nuca,
Stau 6l mie cu măciuca
Să n'o mănânce furnica .
.A· pişcat un bief gândac,
J„au dai cu măciuca'n cap,
La pământ l:au răsfurnaî !
Grâu niărunt durat in clăi,
Ia mai îndemnaţi flăcăi ! ...
Hăit ...
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Mai s.uniem din Buza Veche
Unde mâfa strechieŞi molqcul, bat~/ focul,
Nu,:şi găseşte locul,
Că şira pmpălit cojotul ! ...
La opinci ctt zurgalăi,
Tot mai indemnafi flăcăi! ...
Hăi l •••
Vă lăsăm

beeri cu bine
ln palaie lua1inaie.
Şi cu mese mtărcaie,
Cu paharul pli11 pe masă,
Cu găina friptă, grasă ! . , .
Beli, mânca/i, vă veseli/1~
Dar şi la noi vi gândi/i,
Cam venit cu gând curai
La fereastră ţ,'_am urat
Precµm Domnul a lăsat.
La multi ani cu fericire,
B1JJnă pace şi iubire! ...
Şi:acum daff;he:::uh covrig,
Că prea iFemurăm de frig
Şi mai âafi,,,ne şi"'o pâne,
S'ă ne mea1-gă- foi cu bine.
I-ar bani daff,,,ne câl vreţi
Să plecăm fo/i mân"gâie/i !
$i ne daji câie;un colac
Ca să vă lăsăm cu drag !
De;ugaţi flăc~ii, aho l ..•
Aho I ••.
Pluguşor popular cules din

FOICICA LEMNULUI
Foicica lea1nului !
la cilrjil~ G.eandrului 1 ),
Gendruleasa cea frumoasă
Cu ochii âe puie' aleasă
1) Eieandru = om bogat.
•

•
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Mi"'are o fată prea frumoasă i
C~tinca că mi„o chema.
Hâ.rtie că:zi irimeiea,
(::a s'o deie Turcilor,
Turcilor, 'nicerilor I
Cânt/ cofile şi Je.,,a luat,
Cofile ca florile,
&obilifa ca C'răifa,
.Şi la apă mj.,,a plecat,
Pe ochi negri s'a spăla{,
·Ochi pe Dunăre"a aruncai
.Şi mi::o văzul de„un caic,
Cu postav verele' nve/ii,
Dinnăutru şicuit.

Dat înfr'însul cine„mi şade?
Toj Turcii, enicerii !
Pe Catinca vin s'o iea
.Şi lui Paşa să mi„o dea.
Catinca când i=a vlţzui
La maică.,,sa a ale1gai,
.Şi din gur' a cuvântai :
- Ascunde,...mă rnăiculijă,
ln sandâc, ·ori în chivnifă,
Că vin Turcii să mă ia
.Şi lui Paşa să mă dea ! ..·.
Maică:sa

Gheia a luat,
Sandâc1.;J] mi.=·o discuiai
Şi'n sandâc că mi.-o 'nc.uja .
./:Japa 'n mână că:mi lua
Şj'n grădină că intra,
·Groap' adâncă că:mi săpa,
Dar în groapă cedrni punea?
Numai chiiuci
Şi buluci
Şi

cheia

lăcatului,

Lă c,atul

s-andâcului,
.La capul mormântului! ...
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groapa a sflîrşii,
Iaea Turcii mi.,au sosii,
Şi din gură i.::au grăiJ:
- Gendruleasă cea frumoasă~
Cu ochii de puie' aleasă,
Sc011.te fala c:Qt de grabă
Să ne căuiăzn de treabă_,
Că fâfile ţ;;o,m /ăia,
Cu sare le:::om presărB
/~i fala toi fi„on1 lua ! .. ,
- Ti1rc1lor,
n~ • .,_ '
~agan11or
1 ...

Catincufa mi,,.o n1urit
Ş/,,am ingropaf:eo 'n grădină,
1n grădină la fereastră,
Ca s'ă.::mi vie doru'n 'Casă! .. _
1nnapoi că i:a ··nturnat I ...
Bine vorba n'a sfâ;,:şiJ
Şi iar alfii m1'.:au sosii,
Şi -aşa ei i.::au grăit :
- Genâruleasă cea frumoasă,.
Cu ochii de puie' ahiasă,
Ca/incu/a ce.::ai făcuf:101
De:eaici unde,,,.ai 'rnistuif.::o ? .. ..
- Catincufa mi.::a murii
Şi::an1 ingropaf.::.o 'n grădină,
ln grădină la fereaslră,
Ca să.::.mi vie ăoru'n casă ! .. Turcii vorba n'au crezut,
Sapa 'n mână m1~au luai
Ş/n grădină c'au infra!
Şi mormânful mi::au săpaJ„
lnnăuntrul ce::au aflai ?
ToJ chituci
Şi butuci
Şi cheia lăea1ului,
Lăcaful sandâcului..
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Sandâcu /,,,au discuiai,
Pe Caiinca mi,..au luat
Şi pe mă,..sa au lăsat.
Pe Catinca mi.::o pornea,
ln caic că mi"'o pune;,
Şi la Paşa mi"'o ducea.
Când pe Dunăre mergeau,
Cum la mijloc ajungeau,
Ea eu zâmbet m1~i privea
Şi din gur' aşa grăii! :
,._, Turcilor, 'nicerilor,
Deslegafi.::-mi mânile,
Ca să.::mi dreg sptincenile
Şi,..apoi să,..rni fmbrac c,ămaşa,
Ca să,..j pfac mai muli lui Paşa! ...
Dar, pe când mi.::o deslega,
E.c1 din gur' a~a gră)a :
,---- Masă bună racilor,

•

Aşternutul broaştelor,
Căpătăiul peşiilor J ••.

Şi'n Dunăre
Şi

·s arunca

•

cu zile se 'nneca l ...

Auzit dela presbiteca Tudora Bunescu din Zebil-Tulcea, care ştla să"l cânte.
Sandâc • ladă. cufăr.
Chituci = rădăci ni.

'

FOAIE VERDE MĂRGĂRIT
Foaie verde mărgărit,
Dealul dela răsăr.il
Ved€71,..aş de,,.un foc pârlit,
D'e dorobanfi ocoht,
Barabanele sunând,
'
Ofiterii aliniind,
Căpitanii co.mand_ând
•
. Pe secfii şi pe plulo.ane.
Mă rog domnu Căpitane
Dă,..rni drurnu din concenirare, ·
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Că

de când m'ai concentrat
Boi la jug n'-am înjugai,
Plug de coarne n 'am luai,
Pâne albă n'am mâncai,
Vinişorul n'am gustai,
Numai prutişor uscat
Şi cu ciorb'am.eslecal.
Auzit dela Iordan Roibu din Zebil.-Tu-lcea

•

LATÂ,,.J DUNĂREA
Lată.=i, laiă.=i Dunărea,
Să

facem un pod pe ea
Să trecem la Turtucaia.
Jos la Varna pe eâmpie
S'a desc/jis u căsăpie.
Căsăpia nu:i de vaci
Ci mi:,i de soldaji săraci.
-· ~ . \ nu:1. d e b01.
Casap1a
Ci mi=-i de voinici ca noi,
Curge sângele .şiroi.
Pe copila murgului
Sânge i:Je.=al Românului;
Pe copila negruh)i
Sânge de al Turcului;
Pe copila roibului
Sânge de.,.al Bulgarului;
Pe C©pila şargului
Sâng{t de.:al Germanului I . ..
Auzit dela Pascal Iacob din Agighiol

FRUNZA VERDE ŞI,,.Q LALEA I .•, .
Fruză

verde Şi:o lalea,
Doamne, lafă.=i Dunărea! ... .
Să'ntindem un pod pe ea.
Dela Turlucaia'n vale
Sa'ncepul o luptă mare
Păr' de prânz, făr' de' nce/ar(!,
Curge sângele şivoaie.
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Fot,,gJ,,iJ-C,,nsl,1f1/a

Marca Ne.1grJ la Cons/anta, înghc(al.i pân:i la oriz,ml. Iarna anului 1929

.

..

~- _......
-~
. -- ..... ,....._.,.-....
.'.
"...:~ .......
..
...... -

·~ c...

~

~

...

' --r-

- .

~

~

F..,t ..,g/('i-', - C~,,1s-1,,n/,1

Jn largu! ·,?l'f:irii înghcfalc. In fund, Cazin.:iu[ din Constanta 1929
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Da nu.::-i sângele de boi,
Ci e de v.einici ca noi :
Şi nu.:ci sângele de vaci,
Ci e sânge de săraci!
Vai, să raca Dobrogea,
C'a intrai Arăpimea !
Merg cu caii de căpestre
Cu ochii <:lupă neveste ;
Merg cu caii şi de frân€
.Cu ochii după copile I
F~aie verde foi tot trei
Pe şoseaua Silislrei,
Tr.ec soldafi cu miile
Zurnăindu.::-şi pintenii

-

Blăstămându.::-şi părinfii,

C{lri i;:cau făcui pe ei
Aşa

nalfi şi subfirei
De frec gloanjele priR ei.
Cade unul, cade d@i,
Cade unu'ntr'o cătare,
Mi={ găseşie.::o fată mare,
Care mi::] plângea cu jale.
Iac'un general călare,
Şi din gură"'i spune lare :
Stânge fată tu·mânarea,
C'aşa"'i viafa de soldai,
Să moară'n câmp impuşcat
Şi de sabie tăiai,
Fără lumânări la cap;
Fără lumânări de său,
Făcă om din salul său;
Fără lumânări de ceară,
Fără om dintr' a lui /ară.
Foaie verde meri domneşti,
Să vii mamă .să priveşti
luptele- din Mărăşeşti,
-<Analele Dobrogei,, X L
•
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Cam lapiăm şi ne trudim,
Pe Germani ca să:i gonim
Ş1":am zis verde foaie lată.,
1

Lupta/i, băe/i. inc' odată,
Să le luăm ţara ioafă,
.

? I Bulgaria
Şi'n

fumăiate

Sa.ia să bem /aple..

Şi'11că

•

verde nalbă mare,
Vîne.,.un ordin de'mbarcare,.
Tocmai la Vinerea mare.
La Ciâlafi ne=âu im.barca/,
La Bârlad n&au debarcat
$i din ordin am aliai
Că ~-..br..~YeiJ;:i ocupală
De Germani şi de Tătart
Şi de lâlbarii Bulgari]
D,tr German.ii ce ziceau ?
Lu .Pf.J/i, bdefi, cu cwaj,
Ca s'ajungem pân'la. laşi
yi fu la.şi clac' oBJ infta„
Bu11a mas.ă "\,-om lua :
Num3i lapte 01 auea .'

Vin G.e:nnanii. "'n iurbiJfl..
De

~ de nem:ânw1(i.

Iar

"RL1m.ânii ce fJo&la ?

Repede se echipeM

... • i.a

J.IJr.~şeşti ]J"('M@J.1.

La M.ă'ră.~esti de:Jjz.r.a.geiaa

h2 JT.a[lfeie se·~"T~u
Trei divizii RYJ11.âneşii
C.:Y.111ir.J .s 2t.YX? nemfe$.i~
Dar GeTmiM!Jii c,e ~~ '!

T~m gN>le'VgTJmădiăJJ
'fJ!IJtJiri i{JJ/J allibro m.w-e
C..a pe tc.;5 .sJ »P om.o.ar~
l'.m:»m 0:1 eafibm miic
......... t-Jr1

•
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zis verde colilie
Cade unul' in câmpie
Ştnnapoi mai cad o mie;
Cade unul in cărare
Şi mi::/ vede„o fală mare
Şi mi,,1 vede şi"'l priveşle
Şi Ia dânsul drept porneşle
ŞJ.,,i aprinde::o lumânare
Şi m1::I plânge..-aşa cu jale!.
Alunei irece,,,un oh/er
Sprinfinel şi frumuşel,
Şi la dânsa se ducea
Şj din gur'aşa"i zicea:
- ,, Slinge fală lumânarea
,,Şi nu ie mai bată jalea,
,, C'aşa"'i via/a de soldai,
„ Ca să moară Împuşcai
,,Şi de sabie lăiai l '4
Foaie verde maiosiaf,
De când s'a mobilizai,
Eu pe„acasă n'am mai dai.
La frei ani, dac'am venii,
Eu părinţii n'am găsit,
Fra/1~ surori, foţi mi=·au murii !
Lăsai casă, lăsai masă,

Lăsai grădină Ir.umoasă
Foaie verde sălcioară,

f

Căprioată surioară,

Salfă„t_e'n două

picioare
Şi roade coărul pe poale.
Roade poala codrului
Să văd lunca Ol/ului,
Gura Topologuh;i
Şi drumul Ciocanului ! ...
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CHIUITURI LA. JOC
I

Pârăiaş

cu apă rece
Pela poarta mândrei frece!
Dare.::ar Dumnezeu să sece,
Să rămâie numai fina,
Să mă iubesc cu Didina ! ...

n
Mândru'rn1lJ c/ll un Săcui,
Mândra pân'la brâul lui;
Mândru'nnali cât o surcea,
M ândra' n creşte/ mi,.:] priv ea!

m
Ia mai zi, mai zi, mai zi,
. Că la vară /i.::oi cosi,
Unde:o fi iarba mai deasă,
Şi mândru/a mai frumoasă I

lV
FeleletJ horă se'ndeasă,
La războiu nu ştiu să feasă ;
Se gtăbesc la măritat,
Şi' n războiu nici n'au intrat I : ..

V
Verde .foaie şi...o cicoare,
Ca mândru/a nu:;i sub soare;
$i e harnică drăgu/a,
Ca să golească siiclufa ! ...

VI
Mult mi.=-i mândra de frumoasă,
Când îşi 'dă cu· roş pe fafă ,:
Dar să mergi la ea acasă,
S.,ia~ tre1. 1un1· cenuşa 'n vat ra~ 1. . ..
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VII
Hoaie verde colilie,
Mândro, plec în căfănie;
Vino dragă să te joc„
Să ie joc mândro GU foc r .: .

VIII
Fai<) Juşil e bărbală,
Că prin ije şi prin spată,
Trece alba'mpedecaiă;
Printre ife şi fwsGei,
T rece.=o sero.ală cu purcei ! ...

/

IX
Foaie verde foi de soc,
Vino puică să ie joc,
Căci ca mâne voiu pleca,
Nu ştiu de Je::oiu mai juca ! ...

X
Fire,..a r ceasu„aiurisil
Când plecai după iubii;
Că e7, d.e era ,nai bun,
Nu=mi sceiea pe foan!a''tl drum r

XI
l11!ă::Je,

leleo, 1a mine,
De f i::o părea că joc oine,
,.Să dai fula după mine;
De fi::o părea că joc .rău,
Du::o'n vale la pârău,
Să bea apă de izvor
Şi să"::i treacă de::a! meu dor r ...

XII
Ucigă::fe c1;ucea

drace,
'Ce nu dai babelor
pace,
•
·Să mai facă rugăciuni,
Să nu foi poarte minciuni ! ...

.
,o
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XIII

-

Hop! . . . Săraca mânda mea,
De tnâncare"mi aducea)
Mamăligă pe;,o surcea,
Lapte acru'nir' o lulea I ...

XIV
flori domneşti.' . ..
>J Cu bărbafu<'/i cum lrăeşfi ?
- ,~ Trăesc bine ca cu dracu,
,, Că şi"aseară mi„a sparl capu ! ...
-

,.Foicică

.Arunca„mieaş

conciu'n foc,
Câ n 'avui nici un noroc,
Şi conciu şi'nvăliloatea ,
•
C'aşa mi::a fost ursitoarea! . ..

,

XVI
Hai de doi) de doi, de doi,
Cu teleaga cu doi boi ! .. .
Mânce„i lupu pe amândoi,
Să rămâie roa.Jele,
Să. le arză soarele I ...

XVII
F0ai€ verde foi de naP1
Fala stă ca maifa' n rafl1
Şi aşteaptă ca s'o dea,
Negustorul cui o vrea! . ..

XVIII
Harnică„j

mândra la lucFu
Ca avut noroc cu cucu.
[,;,a cântat de s' a sculat,
C'o mânca tnuştele'n p?.t !

..
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XIX
Sifă verde şi iar verde,

Feiele câl ar fi [ele,
Nu le vezi la c;râşmă beie ;
Dar dupăce se mărită
Câle şaple la o litră ! ...

XX
Câte oale pe cuplor,
Toafe,,-aşieaptă pefifor;
Dar băboiul dela foc,
Aşteaptă pe protopop ! ...

XXI
Eu la jos mândra la loc,
Mălaiul de Joi în foc;
Baie Mâ/a cu vătraiul,
Că de ce n'a scos mălaiul I . ..

XXII
''Cât îi Dobrogea de mare,
Haz ca To pologu n 'are,
Topologu~i miiiiel,
S'a'ncuibaf dragosfea.'n ei! ...

XXIII
Topologu~i apă dulce,
Cine.=o bea nu se mai duce;
El rămâne~n sat cu binei
Ca să plece nv.=i mai vine I . . ·.

X.XIV
r Topolog picior
,

dţ

raiu,

Când ai sare n'ai mălai.
Când ai mălai din belşug,
Nu.=fi mai frag boii la jug.
Când în vaită ai de foale
Apa din casă te scoate I ...

•

A.ceste strigături, împunsaturi şi chiuituri sunt culese din satul Topolo~, dela
flăcăi. Acest sat se ştie că este populat de Români ardeleni ven1ti şi aşezafi aci
după războiul dela 18r7.
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FEMEI)\ LENEŞĂ
Femeia leneşă zice :
Lunea, Marţia n'am lucfa/
Mai de când m'am măritat.
Mercurile, dintre ele, ze„am finul
Că de lucru~s rele.,
Joi1e toi aşa, aş lucra
Dar mi=e că mânile mi s'ar usca.
Vinerile sun/ legale,
Aş 'luci:a ş1-,,mi fac păcate.
Numai Sâmbătă:am lucrai
$i=am făcui o bubă'.n cap.
Duminică am apucai un somn Îi1
Şi=am dorrnif o săptămână
Şi ah.1ncea mi=a fosl bine!

...

mână,

0000@·0000

Ioane, Ioane! . . . Deaseară ai murit
şi tot nu le pol uita I

PROVERBE. ZICĂTORI, CREDINŢE POPULA.RE
·1. Tăcerea mormântului ii mai pătru n.z-ătoare decât sgopoJul lumit.
2. Calea flămânzilor este calea cea mai h.1ngă.
3. In casa leneş\:.llui este întotdeauna sărbătoare .
4. Apa cât de tulbure, tot stânge focul.
5. Nu râde de măgar, că vine vremea să=l îhcaleci.
6. Să nu fii oaie între lupi, dar nici lup între oi.
7. Din nori tot mănânci ceva ; dar d:in uscăciune, nimic.•
8. Fân bun din iarbă rea, anevoie vezi.
9. Mai bine un armăsar arăbesc, decât o herghelie tătărească.
10. Cine se teme de brumă, să nu sădească vie.
11. Dacă nu sameni porumbul până la Arminden, po.ti să bagi
meleste\.11 în foc.
12. Dacă nu plouă în Maiu, nu se mănâncă mălaiu.
13. Dacă tună după Simion Stâlpnicul, este s-emn de tc,amnă
lungă.

14. P orumbul este rupt din Jiaov; de ace-ia tine la

secetă.

1J. Să ari când înfloreşte măcieşul şi să samen i porumbul.
!6. PaşJ.-e iarba pe care o cunoşti.
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17. Să te' ngtaşi din seul tău.
18. Jara piere de Tătari,
Mândra bea cu lăutari !
19. Cu lăută şi cu masă,
A.dt1ei pe dracu în casă!
20 Cu un găinat de cieară nu se spurcă n1area.
21. Par'că se plimbă melcii pe fafă. (Când te sărută o femeie

-

bătrână).

22. Şi""a pus capul în trais.f.ă. (A. plecat să spioneze inamicul).
23. Ori să fle, ari să nu se n1ai sfârşească.
24. La 2 Februarie (Intrarea în biseFică) bursucul iese din cu1.=cuş. Dacă-=-şi vede umbra, intră înnapoi şi nu mai iese patruzeci -cie
zile. Dacă e soare în acea zi, însemnează că iarna mai fine 40
de zile.
25. In ziua de 2 Februarie ciobanii sunt mai bucuroşi să vadă
o haită de lupi venind la ei, decât soarele. Vor mai avea de furcă
cu iarna şi e tocmai vremea fătatului.

CÂTEVA GHIOTORI ŞI FRĂMÂNTĂRI DE LIMBĂ
1. Sus chele, jos ~hele, umflă,,..fe 'ntre ele.
2. Căciula n1utufui în fundul pământului.

(Obrajii).

(Găleata de scos apă)~

3. Pe o vale adâneă descânta popa de brâncă.
(Mămălig,a cu făcăleţul).
4. Ce e fnare, mare
Şi rădăcină n'are?
(Căpifa de fân).
5. Intru 'tn casă ca sa scap şi casa esă pe fereastră.
(Peştele, plasa şi apa).
6. Sus, pe scara ferecată, mii de oameni cu capetele tetezate~
(Gr.âul ]a moară).
7~ Ţăndărică, lemn uscat, duce veste'n Ţai:igrad.
(Puşca) _

Am

o curcă cueuiată ;
Şade 'n cămară 'ncuiată.
Doar să mor să n'o discui,
Să"'i pun m<1na la cueuL
9. Cu cinci pari şi,.,.o nuea,
lngrăaesc cât ai vr~a.

8.

(Puşca).

(Ciorapul şi câiligele).

www .ziua constanta .ro

-

122 -

10. De aici până la mare,
Tot funduri de căldare.
(Muş-uroaieleJ.
11. Albă, neagră, pestricioară,
Sforăe din mustăcioară.
Iar când vedezun şoricel,
Hop! . . ~ Mi=l prinde sprlnfinel t ...
(Pisica).
12. Bute peste bufe,
(Stuful)
Sus coadă de vulpe.
13. Ce creşfe fără ploaie?
(Dobânda la bM)_că}.
14. Capra sare, scoarfa crapă; cum a crăpat scoarţa în patru,
,aşa să crape capul caprei.
. .. n ' otu
"
..
J'5. El a zis, că eu am zis ; dar eu n'am zis şi,- n1c1
zice
•
•
ca sa ZîC, C am ZIS, Ct OIU
zice.
16. Vana rândunelelor, vrâsta turturelelor!
..,

•

i

•

,.

Culese dela flăcăii din saiul Meiclaocbioi...Ttilce:a şi comuoicale de îovitătoru!
C. Putianu.

•"'4000000o_G.
0
0

'Qooo<'oo o ,oo.

•

•
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ÎN AMINTIREA LUI G. G. MATEESCU
'

I

Prin moartea lui Gheorghe G. Matees~u, întâmplată în vara
anuluî 19:29, archeologîa Dobr.ogei, ca şi în genere istoria celui mai
vechiu trecut al Sud.=-Est1:1lui Europei, suferă o dureroasă pierdere.
Răl)US de o suferinţă năprasnică, după o viată numai de 36 de anj~
el lasă în urn1a sa un gol, pentru a cărui însemnătate stau ca măr"'
furii o considerabilă operă de erudiţie şi o neştearsă amintire de muncă
şi de enfusiasm pentru ştiinţă, den1nă de marele Vasile Pârvan, căraia.
Mateescu j,.,.a fosf unul din cei mai vechi şi mai merituoşi discipoli,'
Născut la Giurgiu în anul 1892, după tern1inarea studiilor liceale
s' a înscris la F acuitatea de Litere din Bucureşti, unde a urmat în
special cursurile şi seminariul de isterie veehe ale Iul Pârvan, care,
deşi numai cu opt ani mai în vârstă, era în pliAă desvoltare a covâr..,.
şitoarei sale personalităţi. Tnfluenţa ~ a:cesfuia a fost decisiva pentru
Mateescu, s~ir:it vioiu şi activ, care l'lU aştepta .decât primele îndn11n1ări
pentru a păşi hotărît ·pe calea reali-zărilor personale.
Incă de pe băncile universitare s.e disfinge prin Tomi... Oescu$,
studiu concis al unei importante inscripfii greE:eşti â.in Constanta pri:
vitoare la istoria le-giunii V. Macedonica (extras din Bulei. Comisiunii
Mon. Isf.1 1915) şi mai ales prin Cercetări asupra Tracilor: Emen"'
dafiuni la CIL (In Buf. Co1n. Mon. Ist., 1916, fast. 33, p. 29 sgg.),
o contribuţie foarte itnportantă la cunoaşterea celor mai vechi strămoşi
ai noştri; aducând modificări şi noi puncte de vedere în interpretarea
unora din inscripţiile pu'blicate altădatij de Moinmsen, 1nodificări care
nu înlâ,rzie să se impună învătatilor mai bătrâni din tară şi din strei"'.
năfafe, în Iucrări1e cărora se .întâlnesc citate adesea. In aceste două
lucrări, c 1.1 care Mateescu îşi începe prospera lui activitate ştiinfifică,
se poate vedea toată acea severitate de metodă şi de erudiffe pe care
i:a insuflat.=-o Maestrul său şi se pot întrezări principalele calităţi per"'
0

www .ziua constanta .ro

-

124 ,.....

son,ale care îi caracierizează toată opera de mai târziu : o fleînfl'ecufă
putere de n1uncă şi un ager spirit de investigaţie. In acelaş ti~p aceste
două studii îl fixează de la început pe Mateescu în cercul preocupărilor
de istorie şi archeologie fracă, specialitate de primă însemnătate pentru
protoistoria neamu1ui no)'lftu, în care va deveni 1n cele din urmă
autoritate demnă de comparat cu acea a unui T0maschek.
\
Paralel cu aceste sfr~lucite ·începuturi de erudifie, Mafeescu se
instruieşte pentru archeologia pe teren, făcând parte din acea entusiasfă
plei·adă de Nneri care secundează pe Pârvan în magistralele lui săpături
din Dobrogea. E un părtaş activ la explorăr11e cefătilor Ulmefum şi
Histria şi la mai toate cercetările din 1915, la Torni, la Callatis, la
Candid.iana şi la Tegulicium, iar în 1916 i se h1credintează lui singur
săp~rea cetăţii· Abrifius din judetul Durostor.
După răsboiu, ca profesor secundar e printre cei dintâi cari
îşi aleg catedre în mijlocul provinciilor desrobite. Se stabileşte în Clui,
unde paralel cu împlinirea exen1plară a datodei lui ta lice4, îşi co. ntinuă
şi preocupările ştiinfiflce asupra tracilor, creiân du.,,.şi noi merite, pentru
care în 1922 e numit Membru al . 1$colii Române din Roma. Făcând
parte din prima serie d ţ reprezentantt ai acestei insHtutii acaden1ic?
întemeiaf.ă şi condusă de Vasile Pârvan, a con·tribuit la stabiiirea
strălucitului ei prestigiu cu una din lucrările lui principale, I Traci nelle
epigrafi di Roma (Ephemeris DacQromana, I 1923, ,pp. 57 sgg.),
operă de o formidabilă eruditie, care îi atrage elogii din toate părţile
şi o. deosebită admir atie din partea savantilor ifalien i. A.ceştia Ghiar
îi tncredinteazâ redactarea unor importante articole p,€11b;u marea enci„
clopedie a lui D.e Ruggiero, Dizionar10 epigrafico, precum Jamb.adule.s,
studiu concis şi complet privitor la aI'lume fapte din religia fraeilor.
Cei doi ani. pe.trecuti la Roma, pe care şi=i termină cu un valoros
sfudi\\l despre Nomi traci ne! terrilori0 scilo.:sarmfiiico (în Ephemeris
Dacoro1n.1 II 1924, p. 223 sgg.), sunt un prilej pentru Mateescu de·
a..,,.şl desăvârşi pregătirea ştiinfifică cu 6 pasiune ş î cu o vointă rară.
Infors îrf tară în 192tJ., îşi trece doctoratul la Bucureşti şi pufin
după aceea, în continuarea elanului său productîv de la Roma, dă la
iveală un nou stud1u, Granifa de Apus a tracilor (în Anuarul Ins!.
de Ist. Na/îonală din Cluj. IlI, 1924-25, p. 377 sgg.). In 1926
devine suplinitor al conferintei âe epigrafie şi an!ichităti greco.:romane
de pe lângă Universitatea din Cluj., la care în anul urmăţor, după
trecerea examenului de decentă» e numii titular.
In aceiaŞ,i vreme, pe lângă o ne0bosită activitate d·e popularizare
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a ceroitărilor sale privitoare la. originile cele mai vechi ale neamului
nostru, prin nenumărate conferinte finute în diferite centre ale Ardea:
!ului~ la Bucureşti ş i la Vălenii eJ.e Munte, - cele rostite în această
ultimă localifafl:} publicându,..le cu titlul colectiv de SJrămoşii noştri
(Revista lstoât'ă, XIII, 1927, p. 210 sgg.), - Mateescu îşi reia
preocup..ările archeologice pe teren, întrerupte de r,ăsboiu, săpând. la
Tibiscum în Banat şi revenind în Dobrogea, unde în 1926 începe
-explorarea puternieei celăti de lângă Slava Rusă, presupusă a fi
vechea lbida.
In 1927, când după fulgerălorul sfârşit al lui Vasile Pârvan:
Şcoala- Română din Roma rămâne fără conducitor, Academia Ro=n1ână, în urma propunerii făcute d.e D.A Prof. Nicolae Iorga, recom.a·ndâ
pe Mateescu în locul regrefatului său Magistru, âcordându=-i prin
aceasta o recunoaştere a meritelor lui ştiintifice. L1:1ând această on9..rabilă, dar grea sarcină, înk'un moment când dificultătile materiale ale
înalfei noastre institutii din Italia erau din cele mai mari, Mateescu
s' a străduit să fie la înăltimea sperantelor puse în el, muncind până
la limita puterilor lui sdruncinate tot mai m,ult . de boala, care în mai
pufin de doi ani avea să"'! răpună.
In 1'928 reprezintă Şcoala Română- din Roma la Congresul
Intern-afional de studii istorice de la Oslo, unde fine q apreciată comu=nicare în italieneşte despre Perpetuarea poRulafieL.fra.c0--în Macedonia
imperială romană. E cea din urmă imanifesfare a preocupărilor lui
despre TfacCîn public, căci altminferi el le..:a conJiouai până când a
fost doborît de greaua sa suferintă. In cele din urmă prepara o carte
de sil'lte.s-ă, în cate.aveau să infre foarte multe contribuţii personale, .asu-pra Daciei antice, din vremea preistorică până la părăsirea de către
Romani. Reuşise sa termine şi să pregătească pentru tipar opera lui
capitală, Onomâslicon Jhracicum, un monument de sârguintă şi metodă,
a c;ărui apadţie, de o primo.rdială necesita1e pentru cercurile compe=Jente de prefuiindeni, fusese an un tală încă din 1926 ( cf. Pâr,van în
Ephemeris Dacorom., 111 1925, p, Vl). Totuşi, moartea lui Vasile
Pârvan, sub auspiciile căruia urma să se publice ca primul număr
al Bibliotecii Şcolii Române din R ·oma 1 a întârziat cu mulf aceaslă
aparitie, care acum e şi mai amenintată prin sfârşitul atât de prematur
al însuşi autorului. Nu ne rămâne decât nădejdea că se va găsi o
persoană sau o insfitutie care să sprijine publicarea acestei opere de
mare valoare, faptă care ar constitui nu numai împlinirea unei pioase
,.....J
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datorii fată de amintirea r~gretatului învăţat, dispărut atât de tânăr,
dar .şi o însemnată cinste pentru ştiinţa tării noastre.
Moartea lui G. G. Mateescu a curmat în chip tragic firul unei
nobile existente închinată intens pasiunii peniru adevăr şi dragostei
pentru trecutul patriei, răpind ştiinţei româneşti, în plină ofensivă pentru
afirmare şi pentru strălucire, pe unul din cei mai vrednici luptători ai
ei şi nimicindu:i pentru totdeauna una din cele mai frun10-ase speranfe.

Radu Vulpe
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SE DUC!

I

Un car cu boi domol scoboară' n vale
Pierzându;:'se prin zdrenţele de cea/ă ;
Pe loifră sfă românul, /ras la fa/ă,
Cu glasul sfins îngân' un cânf de jale.
Iar în tăcerea grea de diminea/ă
Pierdute sunt acordurile sale
In scârţâitul carului pe cale
Şi'nfr' a naturii împefrifă via fă.

-

Doi boi plăvani îşi pun în jug puterea
Şi'ncef îşi duc greoaia lor povară ...
Parcă;::i pricep românului durerea.
Se duc! ... Se duc! ... Şi ceafa:i înfăşoară,
Le sfăvileşfe la un pas vederea,
Dar merg mereu! ... Toi în adânc scoboară! ....
,

Mihail F. Pricopie.
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IN OCHII TĂI
In ochii lăi de:am cufezaf privirea
In seara.=-aceia să:mi mai răfăcesc,
E că' n avânfu:mi larg şi tineresc
Le.=-am fost râvnii o clipă strălucirea.

'

Şi

de m'am smuls din rostul omenesc
Cu mii de aripi dăruind gândirea,
E că prin fine:am vrui desăvârşirea
Pe veci de veci atunci s'o cuceresc.
Dar n' am puful. . . căci grafiile Jale,
La fel ca şi o ploaie de petale,
Mi:au froenif al inspirării drum ·
Şi~apoi

curând prin spa/ii siderale
Cohorfele.=-mi de visuri ideale
.S ' au risipii fantasmagoric fum.
V.

Lăiniceanu
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Oceanul polar de nord sau :f\1ari:a Neagr,'i ? lama anului 1929

Ft..,J.._,g/vb- C ..,11~1.111/.1

Plaja dela Canncn:Sylva cu marea înghcJaf:i. Iarna anului L929
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Şi

s'a'noptat. Târziu
Coboară pacea grea în casă ;
'
Tr~iesc înir'un imens pustiu;
ln1i cade capul greu pe masă.
R.oesc in jur vrăjj de des.cântec
Şi nu vrea somnul să mă prjndă.
Ascult mereu ace/aş eânfec
Care cobbară de p,e grindă.
Fluerături /ârâiloare

Ce se repetă necurr11af, --ln lumea asfa scbimbăfuare
'A.tâi rămâne nescl1imbat.
Că

s'au topii iubiri nebune,
Că"'i stins şi focul din priviri,
Un câv.f de greer crud imi spune
Schimbările eternei firi.
'
Prietene pitii sub grindă,
Să~R1i cânţi mereu ace/aş .cânt,
Să :rmi poată gândul să cuprindă
•
Mai bine:-al vie/ei vas/ mormânt.
Şi să mă

'fac mai bun în viată_ ..
Cu sufletul etern curat
Să gust a mor/ii dimineaţă
Cu moartea veşnic împăcat.
Mihail F. Pricopi0

I
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CÂNTEC
o

'

Amurgul lainic al iubirei
In Joamna rece şi Jârzie,
Pe /ruda suflefelor noasfre
Aşferne~a lui melancolie.
/

Aşferne:a

lui năframă sumbră
Şi~apoi în largul aminlirei,
Vâslaş neînduraf al mor/ij,
Ne poarfă pradă amăgirei.

-

Şi' ncef,

incef, sub bolţi de groază,
In bezna ce cuprinde zarea,
Ne lasă palide fantome,
Zădarnic mai chemând uifarea.
V.
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SCRISOARE
Sunt singur iar ... şi seara, cu şferse/e.:i contururi,
I n preajma mea coboară iurburăioare pururi
$i' n faina grălloare de;:afâlea doruri sfinte,
Din nou Îmi redeşteaptă aduceri/e:iiminfe
Pe care anii vitregi cercaf.:au să lerngroape
In volbura:mi din suflet ca'ntr'un abis ile ape.
Sunt singur iar . . . şfn zare, spre singurul lor bine,
Hoinaru..-mi stol de vi')uti se'nioarnă căire fine.
Se'nfoarnă'n

nu m.ai ştiu anume
G:e rugă se' nfiripă, ce dor fără de n.ume,
C:ă ' n liniştea ce creşte sub vasta n.esfârşire
Mă simi ca' nfr' o uitată şi veche mânăstire
In care.:-mi plec genunchii şi lruntea'ngândurafă
Icoanei fale blânde de:amurg strălu1ninată:
Şi:::nfunci pătruns de"'a serii răscolitoare vraje,
.Sub luntJ care'$i urcă neadormita sftaje,
In suflef1..1.=-mi nostalgic şi'n veci făr'de hodină
Te chiamă'n svon de şoapte o dragoste deplină
Ce'n calda„i a:vâniare, ca s'o'nfelegi pesemne,
Jfi face de departe stăruitoare semne.
sbor

năvalnic şi

$uni singur iar .. . şi'n noaptea de um&re.:-aducăfoare
Aşlepl cu leama'n suflet să vii... Ven.f.:-vei oare?
V.

Lăiniceanu
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N. Grămadă: LA SCIZIA MINORE NELLE
CARTE N AUTICHE DEL MEDIO EVO
(Coniribuzione alla topografia storica della Dobrogea) în Ephemeris
Dacoromana (Annuario delia scuola romena di R oma1
IV pg. 21 2~ 256.
T opografia istorică a Dobrogei în epoca clasică se poate studia
{ pe baza informafiunilor scriitorilor greci şi latini şi pe baza inscrip..\ ţiunilor găsite prin diferite săRături arheologice. In e_yul mediu Scythia
minor a avut de suferit n1ai n1ult decât orice altă parte a imperiului
ron1an după urn1a năvălirilor barbare ; această operă de esterminare
începută cu cei dintăi barbari năvălitori a fost desăvârşită de Avari
pe la sfârşitul secolului al VI. Astfel cetăfile acestui ţ_inut, cu vechile
lor instituţii politice, cu tradiţiunile de cultură şi cu o viată comercială
ofloritoare in trecut nu mai erau pe după anul 600 d. Chr. decât
o rurna.
In interiorul provinciei, barbarii întemeiaseră colonii efen1ere
lipsite de orice străl ucire ca aceia a cetăfi lor de odinioară ; aceste co:
Ionii aveau alte numiri decât cele de mai înainte, iar populafiunea
lor ~~upraviefuitoare greacă şi ron1ană, săracă şi fără legătură cu por..turile bizantine, ocupându-=-se cu pescuitul şi cu un comerf local, n' a
mai putut să ridice aceste localităţi din decăderea în care le adusese
) năvălirile barbarilor. Din această epocă săracă n'au mai rămas nici
inscripfiuni, . nici zidurile înconjurătoare ale cetăţilor, nici monumente,
care toate ar fi putut oferi n1ărturii ale unei vieţi desvoltate în forme
' , superioare de cultură.
După trecerea Bulgarilor, Maghiarilor şi Ruşilor, singură stăpâ:,
nirea bizantină, până la cucerirea turcească, - cu toate schin1bările
politice şi năvălirile Pecengilor1 Cumanilor şi Tati:lrilor, - cJ adus o
ţpocă de prosperitate ; după ce această stăpânire este substituită de
aceia a Venefienilor şi Genovezilor, traficul s' a intensificat şi prospe..ritatea acestor localităţi a devenit evidentă. La înflorirea acestora a:
!

•
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contribuit de bonă seama şi bogăfiil.e câmpiei valahe, care procura
cerea1e. şi alte produse agricole, ce erau transportate de năvile acestor
oraşe ...republici italiene.
Cucerirea turcească aduce o decădere romplectă . Aclâ;asta se
vede şi din lipsa legăturilor cu occidentul a acestor ţinuturi, care
lipsă de relaţiune se constată clin hărtile de navigaţiune. In al XII
şi al XIII veac numirile loc,alifăţilor sunt transcrise foarte exact, pe
când în al XIV şi al XV ace1eaşi numil'i sunt foarte mutilate;
aproape de nerecunoscut.
l0upă anul 1OOO d. Chr. informaţiunile istoriografilor bizantini
sunf foarte rare asupra Dobrogei, fiindcă după întemeierea sfatului
bulgăresc, Bulgarii şi:au îndreptat toafe sforfările lor de espansiune
cătră sud, ţinta lor principală fiind Constantinopolul. Chiar dacă se
mai intâlnesc unele nutniri, acestea privesc numai litoralul maritim ;
interiorul provinciei dobrogene rămâne deşert, necultivat; ,plin de fiare
sălbatece~

Singurj unii că\,tori ce,,.au străbătut aceste finuturi mai dau oare
care informaţiuni ; altele de acest fel se mai pot găsi în cancelaria
p.afriarcha.tului c;ie Constantinopol şi în aceea a bisericii bulgare, pre,,.
cum şi în arhivele Venetieî şj Genevei, unde poate făcându,..se cer,..
cetll:ri ar putea fi găsite, ~deşi D.:l N. Iorga, în recenzia pe care o
face acestei lucrări în Revue hisforique du sud„est etiropeen No.
7~9 (1930) pg. 190 spune: ,,a Genes îl n'y a pas a ce suîet, certai:
nement rien apres nos recherches et ceHes de M. G, L Brătianu".
I
lnformatiunile geog afului arab Edrisi ne...ar putea aduce unele
lămuriri interesante pentru veacul XII dacă n' ar fi confuze şi con,,.
tradictorii. Lclewel (Geographie du moyen.:age IIL 125-126) a căutat
sj 1ămurească informaţittnile încâ1cite ale lui Edrisi. dar a încµrcat şi
mai mult identificarea localităţilor din. regiunea dobrogeană. Numai
nt.Jmid ca Derislra.::Silisfra1 Berisclava.,,_Preslava mieJ şi probabil
Desinap Vicina pot fi cu mai multă siguranţă identificate.
Pe lângă toate izvoarele literare înşirate mai sus şi care con;,
tribue la cunoaşterea toponimiei Dobrogei, mai avem la îndemână şi
b,voarele cartografice reprezentate de hărtile · medievale de navigatiune,
p,ublicate de C. M~ller, Geograp)Ji Graeci minores, 2 vot Paris, A.
Didot 1854 ..
_ După o serie de consfderafiuni asupra portulanelor din veacul
de mijloc, care snnf un fel d_~...descrip/iune literară a coastelor mari..tiffi'e, autorul arată deosebirea _acestora de hărtile de navigafiune ce
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arafă

deHmiiarea cartografică a coastelor, oferind câte odată şi desful,
indica{iuni v.agi asupra inieri©rufui diferitelor fări.
Raportându..-ne la foponimia Dobrogei, observăm că fu timpul
veacului al XIII şi al XIV, hărţile de navigafiuhe nu arată Îtl mod
fidel totdeauna numcle localiiătilor .singuratice, ceia ce ne dovedeşte
legăturile permanente din acest iimp dintre Italieni şi Dobrogea, de
oarece majoriiate·a Gartografilor de atunci erau Italieni.
ln veacul XV şi XVI, în schimb, numirile Iocalftătilor din
aceste provincii suni schimbate şi mutilate ; după căderea în mâna
T urcilor· a coloniilor genoveze din Mare.a Neagră, a încetat aproaţ>e
orice contact între occidenfaJi şi porturile pontice, ceJa ce ,a provocat
decăderea şi uitarea lor.
Cele mai însemnate hărtî 1) nautice ce cuprind localifătile de pe
coasta pontică a Dobrogej şi aceia a Basarabiei sunt următoarele:
Carla nauiica pisană (sec. XIII),, Carla nautica di C1rignano.., Pietro
Vesconfe caria nautica di Vienna (1318)1 L'allanle catalano (1375),
Caria nautica anonima (Dcl XIV sec.), Andrea Bianco (1436), B.
Pare/o (1453), Grazioso Benincasa (1471~, Giacomo Berfran . di
Maiorca (1482); Giorgio Calapoda (1552), Juan de la Cosa (1500),,
Jacobus de }lfaiolo (C1. Maggiolo) (1561)> Jaume Olives MarloquieR
(1559), Bari. 0/ives (1561), Bari. Crescentius (1596), Car.ta nautica
anonima de] XVI sec. (Vaticana Barb. Lat. 4313}, H Janszon o
Martin Ianszon (sec. XVtI).
După.harta nautică dln Viena a lui Pîclro Vesconte din 1318 ele
erau următoarele: Uarna, Casfol, Carbona, C'aHacra, Laxeluz0; Pangallia,
Costanza, Zanauarda, Grossea, Banbola, U tlonavici, Grossea, Sfra-='
viq(ui), S(an)c(i)i Georgy, A.spera, Solina, Licosfomo, Licosfomo,
Salihe, Farconare, Maui::o Caslro .
. N umcle topografice ale Dobrogei, transmise tle izvoarele literare
şi cartografice se pof împărti în patru caiegori; a) numiri antice ce nu
mai erau înfrehuinf-afe în evul mediu târziu ; b) numiri care repre„
tzertfau traducerea numelui indigen în diferite idiome străine; c) nume
1
dafe de italieni unor Iocralifăti în parfe după asemănarea altor locali,.,
ţă.fi din fara lor (penfru aceste 1ota1ităfi indigenii nu aveau un nume
-propriu, sau acest nume nu esfe cunoscut) şi îtl sfârşii <l) nume fo.,,.
IosH:e de PORulatiune-a băşfinaşă .
. 1) Localilătile cuprinse în lo.ife aceste hărti sunt ~m aceleaşi, având însă
numirile uneori foarte schimonosiie, din ce in ce mai mult cu cât înainiăm în epoca
iurceaseă.
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Schimbările polilice dese îniâmplafe în regiunea Dunării de jos
şi

deosebitile sfăpâniri politico..-comercia1e succedate aici au determinat
o continuă şi mare sţhimbare în toponimia Dobrogei. Aceiaşi loca=
lltafe are de mu!:.te ori numiri deosebite, clupă diferitele izvoare de
proven:ienfă bizantină, arZ\bă sau italiană, numindwse diferit de Bi..zantini, de Slavi, Români, Italieni ş1 de Turci.
In nici o parte din Europa toponimia n'a suferit afâfea schim=
bări ca în Dobrogea.
Pentru asemenea cercetări toponimice trebuie deci să se stabi.=
Lească ţorma primitivă a numelui to,pografic, formă eare de cele mai'
multe ori nu este identică cu cea mai veche formă atestată de izvoare ;
pentru a·ceasta frebueşfe fixată conruperea (alterarea) adevăratei forme
a numelui toponimic datorită acelor străini ce rnu cunoşteau nic
regiunea, nici Umba sau dialectul regional, urmând ca după ace.ia să
fie stabilit în ce fel s' a fă.cut a·ceasiă n}odernizare a !)Urnirilor, urmă..
rindu..,.se, dacă se poate acest lucru, în fof materialul clocumenfar
existent
Din neAorocire. a încerca o pr~enfare a diferitelor forme prin
care au trecut numele de- localităti din Dobrogea, este o. inposibilitafe,
tocmai fiindcă lipseşte. pentru lungi infer\lale de timp, orice material
informativ.
Căutând să arate originea cuvântului „Dobrogea", autorul crede
că numirea de Borschan, Berdan sau Ber,dzan întâlnită la geografii
arabi din sec. IX-Xll pentru a desemna Dobrogţa, trebuie să fie
extinsă asup.ra înttegei Bulgarii m,edieyale.
Nun1ele „Dobrogea" vine dela . despotul Dobroiici ce formase
aici, după 1360, o organizatie politică independenfă. Sub forma Do-=
brifza sau Dobrifze se · întâlneşte pentru întâiaşi dată în veacul
XV
,
la Leunclavius (Hisioriae musulmanae TurcoJ:um de monumenfis
ipsorum esscripfae lihri XVIJL F.rancforte sul M.eno 1591 pg. 26§).
La călătorul raguzan Paolo CS:eorgio din anul 1.595 se găseşte foJma
Dobruccia, destul de apropiaJă de forma actuală a cuvântului.
După această precizare a numelui ţinutului întreg., autorul frece
la fixarea şi idenfiHcarea diferitelor numiri de loc1ţlifăfi din Dohrogea.
După Varna se .a'minteşte în hărfi şi portulane numele Casfrici.
Diferifele variante ale acestui nume SM_n t: Casţri, . Catrici, Cafrizi,
Chusfrici, Castro, Casfrie; Cashic, -Cafrlchi, Casfris-a, Cafrisa, Cas.=
trisi, Cash:isce, Castria, Casfrica, Ca.sJ:ari, Casfise.
Urmâng concluziunile lui C. lrecek, autorul ara.fă că această
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localitate trebuie să fi fost aşezată între Ecrene şi Dişpudak, unde se
pot vedea şi astăzi ruinele unei cetăţi ~edievale.
In legătură cu Castrici trebuie să ·menţionăm şi localitatea Cranea
~au Geranea, pomenită în veacul XIII în actele Patriarhatului de Con...
stantinopol ca un castel al acestuia în regiunea Varna . Geranea era
aşezată în locul satului de astăzi Ecrene, din al cărui nume derivă
acesta din· urmă. Prin urmare Kranea era aşezată la ţărmul mării ca
port, în vreme ce în dosul acesf ui port se ridica fortăreată Castrici.
Numele de Castrici deriva dela bizantinul I{a.a't"ptCtov. Cetatea ar fi
fost întemeiată de Bizantini în timpul stăpânirii lor asupra regiunilor
Dunării, în timpul fundării in1periului româno:bulgar (pg. 232}.
Carbona era aşezată pe locul vechiu1ui Cruni, numită 1nai târziu
Dionysopolis, acolo unde se ridică astăzi oraşul Balcic. Aici şi;:a avui
reşedinţa către anul 1345 un oarecare Balica, care a coprins şi un
oarecare teritoriu împrejurul cetăfii, căci din acest teritoriu şi...a putut
strânge un nun1ăr de 1OOO de războinici trimişi în ajutor împărătesei
bizantine Ana sub conducerea fraţilor Teodor şi Dobrotici. (Cuyântul
balic însemnează în cumană peşte. Geza Kunn: Codex Cumanicus,
Budapesta 1880 pg. 307).
Cavarna este localitatea Bizone din anticitate. Pentru prima
dată se găseşte numele pomenit într'un document al Patriarhiei de
Constantinopol din 1320 sub forma l{cipva.~a. ; în unele hărţi de na,..
vigaţiune forma e Gauarao şi Cauarna. 1n veacul al XVI, Cavarna
era un „ porfus latissimus et pulcherimus".
Caliacra. Aici Lisimachus şi ...a ascuns unele din comorile lui.
In 514 Vitalianus şi,..a ales Caliacra ca punct de sprijin pentru acţiunea
militară · împotriva împăratului Anastasiu. Mai târziu Dobrofici îşi are
reşedinţa aici, după ce pierde Varna, cucerită de Bulgarii ţarului
Şişman. In ~nticitate se numeşte Tirizis şi Tirizis Âkra. Frumuseţea
poziţiunii promontoriului a făcut pe Bizantini, în evul mediu} să ...i dea
epitetul de „frumoasa" ('Y-a.k~ cxxpa.), de unde numele de astăzi: Caliacra.
(D...l N. Iorga crede că traducerea însemnează „bon promontoire"
,,bonne baie". Cfr. Revue hisforique ... 1930, No. 7-9 pg. 190).
Nici o altă localitate medievală nu prezintă atâtea variante ca aceasta.
In relaţiunile scriitorilor străini se întâlnesc formele : Cailliabesia (în
povestirea expediţiunii orientale a lui Amedeo VI di Savoia), Kal/a;:
cercha (la Schiltberger în 1396), Callacrium (la Callimachus şi Bon"'
finius).. În hărţile de navigatiune se întâlneşte un şi mai mare număr
de forme variate ale acestei localităţi : Caliacla, Caiacra, Caiacara,

'
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CaUiagraj Caiacri1 Cagaca(ra,)1 Chag1iachra, Caiacla, Ghaliacra, Taiaci:a 1
Taraca, Caiacea, Gajacla, Taiasca, Ca1iacri, Carac~a.· Taiacea, Tayasca,
Caiascha> Tayaceya, Caliasca, Tayacrya, Layacea, Taiascia şi 1?uxafa,
(înfr'u.o aHaz portughez ano.oim din veacu1 XVI).
Turcii au nu111if ace.astă'. cetate: Capo Ge1are, Ce~igra Burun
şl Kilagra. Localltateil a servit în timpul lor ca un punct vamal între
Mangalia şi. Balcic.
Laxiluccio. Localitatea înfăfişează o puzderre de variante pe
diferitele hărţi şi altaze geografice. Identificarea ei întâmpină o mulţime
de greutăţi. Se pa;re c~ autorul crede oă acest oraş ar fi fo·sf aşezat
,,sub posto de1l'odieFna Sciabla 1' . - (D"'l N. Iorga identifică această
localitate cu „Petit knchiale", le gral'ld efant aussi Lassilo ; clonc
A·,xL'7. ·>-orJx_tvo, r. - Ibidem, 190).
Paµgqjja. Ora:şul era în locul vechii cetăti Callatis. A fost un
puternic centru creştin. ln evul mediu a avut o importantă mare., de
oarece în harfa Pisana din veacul XII pe tot litoralul Dobi:ogei numai
Varna, Pangalra şi Costanza aveau calificativul de „ porto". !n acelaş
sens e descrisă localitatea şi de Jean de Wawrin îh veacul XIV.
Numele derivă dip grecescal 1147-'(~'lXl,et~ : alte forme în hărţi mai sunt:
Panga1ia, Pangalea, Pangala,., Pangalla, Pangalay, Panguala, Pangali,
Pancalia. ln veacul XV s'a întâmplat transformarea ce=o arată forma
actuală; lV!.angalia, care se găs~şte apoi în 1593 la raguzanul Paol0
Gior:gi. Une ori întâlnim şi forma Mankalia.
' Cosianza. W. Tornaschek credea că vechiul Tomis n'ar fi fost
unde era Consfanta Je odinioară, ci mai jos pe unde este astăzi satu1
Techir,,,Ghiol. Astăzi asJe sfabllit că vechiul Tomis -a fost pe locul
corespunzătot începuturilor oraşului modern Constanta. Căutând să
arate ce raport este intre cefate1;1 Torni şi oraşul Constanta, autorul
după ce enuhţă părerile lui Tomaschek, Pick, Netzhamm.er, evidenţiata
Qpiniunea lui \ f.. Pârvah ce credea că Constantiana trebuie să fie o
fundafiune creştină din sec. IV, aşezată l ângă Ton1i şi restaurată mai
târziu de Iustinian. A uterul crede că Constantiana nu era aşezată pe
litoralul mării, el în 1nteriorul Dobrogii, pe linia Axiopolis=Torni, mai
aproape de mare decât de Donare, iar oraşul Co_nstanfia nu este
decât vechiul Temi, schimbându:şi numele după Constahtius II, care
a reînoif zidul cetătii ; 1nai mulf încă: aceeaşi locatifafe a .avut un oare~are
fitnp două nume: Tomis şi Consfanfia~ Derivarea numeluî de Con=
star:itia în Co-stanza s'a putut efectua în regiunea Dunării de jos în
imba Ropo,rului românesc, ceia ce ar fi, după aufor~ încă o dovadă a
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rom'ânesc în Dobrogea, în evul mediu (pg, 238)..
Zanauarda este considerată de autor „senza dubio 1 una colonia
cumana",, de 1a "numele cuman janauar şi ianawar (ani1nal în limba
• cumană}. Se arată cum au cercat unii autori să identifice aşezarea
acestei 1ocalifăfi : Desimonl o credea 1a Cargalâc, Tomaschek 1a Ca,·
raharman, în timp ce Kretschtner o consideră la Cernavoda. Auteru1
crede că Zanauarda ar fi fost aşezafă în lagunele Zmdca, Golovifa şi
Razim, probabil pe unde este astăzi satul Juri1ofca.
Grosse,a este aşezată de unele hărfi nautice 'în partea de sud a
insulei Dranov, pe limba de nisip ce se întinde de la sud de Sf.
Gheorghe (Catârlef) până la Partita. Ceva precis nu se poate afirma
despre aceasf~ localîtafe.
•
Proslaviza poate să fie identică cu 1oca1itatea de astăzi Prislav.a
dintre Mahmudia şi Tulcea.
Brillago. Fără a încerca o indentificare, auforu1 o pune în legă-=
tură cu vorba rorrtânească „bârlog", cela ce credem că este riscant ;
mai n1ultă propabi1ifate o oferă asemănarea cu forma, Brăila.
Banboia ; Lo(eLe)Donavici. Despre cea dinf'ăi nu se poate
spune nin1ic precis. Al doilea num'e este sigur bratul Dunavăt ce
curge din bratul Sf. Gheorghe al Dunării în lacul Razim.
Il Delta del Danubio. In ce'a mai mare parte a harfi1or de na:
v igaf\une medievală bratele Dunării, îhcepând de la sud spre nord,
erau: Siravico. Laspera, San;,Georgio, Solina, Licostomo.
1. Siravico este, după autor, numele medieval a1 Dunavătului;
denumirea se da de f!Semenea .şi insulei B ranov, f/ Ile:6x:17 a geografilor
vechi. [In pri~inta acestui nume· D::I N. Iorga z:ice teXtua1: ,,Stravico,
qui ne peut.-efre ni „Istriavico '' ni „Slavitza "., ni, non plus, ,, OsJro...
vifza '', paraît de voit efre inferprefee ' ~ 'rpa~txa,. ou vicus est recon.naissab1e. Les formes Slraviqui, Straviii representerait '~ 't(X ~tî'.ot (le
nom lafin conserve; clonc ce serait fouf .simp1emenf ~l-xoI, viei.
Ibidem. pg. 191 ].
2. Aspera este poate numirea unui vechiu brat al Dunării ce
mergea sau în }acul .Razim, sau în Mare, pe unde ar curge astăzi
Cernefu1 din sudul deltei Dunării. [Cfr.. N. Ioi:ga /. c. pg. 191 :
„D'apres le meme procede, La Spera, donc Spera est tout simglemenf
'S 1tspa, ,,de l'autre cote". I1 ne fauf pas penser a 11,lcn:pa].
3. San:tGiorgio corespunde cu actualur brat al Dunării, c;:u acelaş
num-e, ce'n vechime se numea to ~7.AOY ,ot6pa.
4. Soli.na numea atttnd ca şi astăzi braful din mijloc al Dunării,
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denumirea fiind în legătură cu o oarecare lagună saliferă. Numele
Tuz/a ce se întâlneşte pe litoralul mării în Dobrogea__, precum şi în
Basarabia, nu este altceva decât traducerea turcească a acesf:ui nume.
5. Licoslomo desemna atunci braţul cel ma1 nordic at Dunării,
numit astăzi Chilia. Numirea veche ce însemnează „gură de lup" n'o
mai aminteşte astăzi decât denumirea Iocalitătii Vâlcof, ce este o
traducere slavă necomplecfă a celui din1ăi.
La sfârşitul studiului se dă o listă de 215 hărti de na"Vigatiune-.
care cuprind şi Marea Neagră, ~ precum şi reproducerea fotografică
a patru• frumdase hărti dintre acestea.
Lucrarea este o merituoasă con1ributiune pentru lămurirea topo""
nimiei' Dobr,ogei în evul mediu, ajwâhdu""ne· serios la curaoaşterea din
ce în ce mai bună a acestui p·ământ românesc cuprins între Dunăre·
şi Marea Neagră.

1930.

Al. P. Arbore

XJ. 5

profesor
• 0 0000l)Q(i)o.
~,;1;@DOQ.bo00°·

"'I

www .ziua constanta .ro

'"it:••............................................................................................A

..

~-

....= is··~·
.
..
~-. .si.R.
..
ms·
..
~!IR....
~·
.
~·
.
·~··
i.ă··~··~·
.
..
ffii~·
.
.
i!!i.
;§s'
... ~· ~;§s·
......S!§.....
·5· .:..
...
..
..
.
.
..
..
..
...
...
..
..
..
..
u
..
•

• ••••••

,

'

ti

•••

~-

.

•••••••

·

~

• •••••

'

.1••• ••••••,. ••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••• ,li

FOLCLOR GRECESC DIN SATUL REGELE
FERDINAND.:-TULCEA

•

, Cules de N. Bonjug

'

TP..AVUDI TIS MA.NAS
No, Cust~ndinusu mieros,
Chi mieros Custandinus.
Micton tun ehi mănatu,
Micron chi canacari.
Micron tun arivoneji,
Mied ineca perini.
MiGron tun irti minimas,
Na pai .şru. şiif€d,
Chi rnăna.tu tun jimuni
Nafran tun pacşimari.
lYii ll ponus iun jlmuni !
Mi n dăcrea tun plaf.hi !
Chio mi n anaştenazmata,
Furniji cşifurniji.
Chi i,o calitu tun ehirnâi
Mena hriso pufiri.
Nosa plitiria tun chimâi
Tosa Iola .tun lei :
-- ,, Nişi dapas bre Cus!andl
Chi mena pu tni aflnis ?"
- ,,Pr9ta şi afinu şu theq,
Tu defferu şis al.
Şl afino c.hi ş±i n1âna,::'mu.
Chi sta ghlicamu aderfia".
,. . . ., ,,Ti da mi citni mâna.=su,
Dihus şfi şena Custandl?
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Îi da mi camn fa aderfheas?
Pari chi rnena, Custandi,
1
Măji mi tu caravi ! '
- ,,Demburu; corim, demeuru,
Dernburu na şi i:iaru !
Ta scular1c,hia;S vrundun,
Chi pudeisu vâzun".
- ,,Pari chi mena Custandi
Măj i mHu carăvi !
Ta sculadcheamu v,ghâczu
Chi lis pudiezmu coftu !
Pari 'chi mena Cusfandi,
Maji milu caravi I"
- "Demburu, corim, demburu
Detnburu na si paru !
Chio Cusfandis dandeavichi.
Su scamni fin ie:vanan,
Dan tun ciubani fin ct?trivan.
- ,,Nadi, schlla, sfa provafa !
Nadi, schila, sta ldiia !
Nosun <lefi gâms hile;a provata,
Ohi pindiacoşa 1diia,
Su nearo ·na mi cafhevis
Cavâli na laHşis !"
Necami hllea provafa
Chi pendiacoşa idiia.
Siu nearo catevichi,
Cavali lâlişi,
'Chio Cusfandinis irfi.
- ,,Calimera, bre ciubani !"
- ,, Calisfmera, bre Gustandi ! '~
. - ,, Pu mi 'cşeris pu îmi Custandis ?"
- ,, Eo itni icaliso !"

CÂNTECUL MAMll
E~ Constantin mititel,
Şi mititel Constantin.
Mifffel îl are măsa,
Mititel şi cavaler !
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__, 142 Mititel ii logodeşte,
Mică nevastă ia.
De mic i:a venii veste
Să meargă la războiu.
Şi masa îi frământa
Pufos aluat.
Cu ce durere îi frămânfâ,
Cu ce lacrămi îi înfindea,
Şi cu ce suspine răscolea cuplorul !
Şi iubila lui îl cins!ea
Cu un pahar de aur.
Câte pahare îl cinslea
Alâtea vorbe îi spunea ;
- ,,Tu te duci, măi Cons±antine1
Şi pe mine unde mă laşi ?"
1,Maî întăi te las la Dumnezeu,,
Şi al doilea la sflnfi.
Te las şi la mama
Şi la dulcii mei traJi"
- ,,Ce.=o sâ:mi facă mie mama ta,
Ce.=o să:rni facă mie fratii
Fără ·tine Consianiine?
Ia:mă şi pe mine, Constantine
Impre1:1nă cu corabia !''
• 1N u pot, dragă, nu pol,
Nu pot să te iau,
Că cerceii tăi ,s una
Şi poalele fale foşnesc".
- ,,Ia=mă şi pe mine, Consfanfine,
Impreună, cu corania !
Cerceii mei mi"'i scot
Şi poalele mi le lai.
Ia,:mă şi pe mine) Constantine,
lmpreună 1 cu corabia !!'
~ ,,Nu pot, dragă, nu pot,
Nu pot să ie iau!"
Şi Constantin a plecat ...
~a "scaun mi:o punea,
Ca un cioban mi"'o tundea I
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- ,,H ai,• caţ.ea, 1a 01•1•
Hai, căfea, la capre I
Până nu faci o mie de oi
Şi cinci sute de capre,
La apă să .nu te laşi,
Din caval să câ,nfi !"
A făcut o mie de oi
Şi cinci sute de capre
Şi la apă s'a lăsat,
Din caval a cântat,
Şi Constantin a sosit.
- ,,Bună dimineata, rnă ciobane !''
nMulfumescu..-fi, bre Constantine !"
- ,,De unde ştii că sunt Constantin ?"
- .,Eu sunt iubita ta 1 ) l"
V ,

'

NEVREICA (UVRESA)
Polimus ienifi.
Mana fu piditI ericşi,
Mes fis angâthes tu ericşi,
Pernuşi uvrios chi uvresa.
Uv1esa lei tun an<lrat:
· - ,,A.de, bre; na tu parum1,
Na fu mighalenume.
•Şena da şi 1d baba,
Mena da mi lei ·mana !"
Eşchi_psi chi fu piri,
Chi tµ mighalinan.
Tun uvrio baba tun ipi,
Tin uvresa mana fi.n ipi.
Tu Ivanciu cacu pefhani.
Tu Ivanciu mana lei:
- ,,Adi na şi răuneasu,
Na pas na vris tis cacuis fa elea,
Tis câcuis fin purpafişa pu ehi ".
Şeluşî Ivancius tu âlgho,
Chinşi chi pai
Na vri tis câcusf ta elea pu ehi.
1)

.e utes dela Panait D. Iofciu.
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Sefchi meşl anan casaba. ·
Uvreşis stu. seriani paenan.
Pernai l:vancius chi tis cali n1i rnai.
Irşi mnea chi tun chltacşi chi eJaşi
Tis cacust ta elea ehi,
Tis câcust fin purpâtişâ ehi,
Irşi Ivâncius chi pai,
Ti manat lei :
- .,Ah, manima, vrica mnea
Pu mneaj fin cacum,
Ama cleni hrislhianeâ,
lni uvresa''.
Tu· Ivanciu mana lei:
- ,,Âs ioi uy,resa"
Caleşi Ivarocius sim bitsirios
N-a păi na fi feri,
Stu dromu vrichi mnea arcuda.
Irevi mi tu Ivancio na palepşi.
- ,, Stâşti chi m4.ţoşti na tin p_alepsu ".
Chi tin palipşi chi fin vrondicşi
Chi sabrustâ pan
Ti nifr na par.
Ştin aclişâ tin pa·n.
Ştls aclişâs fin porta eftasan,
,
Pertis sfălsan ;
Stis tsiris ijtasan,
Tsi'ris clidusan;
Aclişa ta chiramldiat erl cşi,
Candilis ejvisan.
Mazothan papadis chî dascăJi 1
Chi rutişcan :
- ,,Ti dulea ini afli ?
Na mi ini aderfhia ? 1'
Niff lei tu Ivanciu :
- ,, Mena man am mi ericşi".
I \l'ancius 1ei :
D1chin1 aderfî n1ânam tin ericşJ".
~ ,,,.Du1cşi fhem fiS thiris
Na şeumi mesa, clan aderfhia 41 •
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Chi şefcan 1nesa.
Chi thios tis sacatipşi
Pu ena hleri.
Papadis 1pan :
- ,,Nă cşerli pu pancan dio aderfhia ".

EVREICA
Războiul începe.

Mama ş' a aruncat copilul,
In n1ărăcini J...a aruncat.
Trecu evreul şi evreica.
Evreica îi spuse bărbatului :
- ,, A ide, 1năi, să.=-1 luăm
Şi să-=--1 creşten1.
Ţie o să:ti spue tată, ·

· Mie o să.c-1ni spue. mamă".
S'a aplecat şi !:a luat,
Şi l.:au crescut.
Evreului tată i.:--a spus,
Evreicii maniă L=·a spus.
A lui Ivanciu soră murise.
A lui Ivanciu n1amă spuse :
,,Haide să te logodesc,
Să te duci să găseşti a soră:ti privire,
Al soră.:-fi u1nblet ce-=l are".
Incălecă Ivanciu calul,
A. pornit şi s'a dus
Să găsească a soră=-si privire ce=-o are.
Intră înăuntrul unui oraş .
Evreicile la plimbare mergeau.
Trecea Ivanciu şi le salutâ.
Se întoarse una şi:! privi ş1 râse.
A soră.=si privire are,
Al soră-=si umblet are.
Se'ntoarse Ivanciu şi se cluse
Şi măsii ii spuse :
- ,,Ah, maniă, an1 găsit una
Care seamănă soră=-n1i.
Insă nu e creştină,
10

.Ânakle Dobrogei", XI.
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evreică".

A lui Ivanciu

mamă spuse:

- ,, Las'sa fie evreică".
Vesti Ivanciu nuntaşii
Să meargă s'o aducă.
La drum eşi un urs.
Vrea cu I~anciu (mirele) să se- frân}ească.
- ,, Stafi şi v' adunati, să,..1 frânfesc"
Şi J,,.a trântit şi J.,..a bu şif
$i înaint.e metseră pe mireasă s"' o ia.
La biserică au dus,,.0.
La a bisericii poartă au ajuns,
Porfile s'au închis~
La uşe au ajuns,
Uşile s'au înc_uiat ;
Biserica cărămizile şi le=-a aruncat,
Candelele s'au stins.
S' au adunat preoţii şi dascălii
Şi s' au întrebai :
- ., Ce treabă este asta?
Să nu fie frafi ?"
Mireasa spuse lui Ivanciu :
·· - ,,Pe mine mama m'a aruncat".
Ivanciu spuse:
- ,.Pe soră,..mea mama a aruncaf:o".
- Desc:hide, Doan1ne, uşile
S.ă intrăm înăt.lnh"u ca frafi !
Ş i,.-au int ra.f înăwntru,
Ş·i Dun1nezeu i,..a ciungit de câte o mână.
PreotH spuseră :
- ,, S·ă ş1ifi că ·s ' au luat doi frafi 1) !"

TR„2\.VUDI TU POLIMU
T roii eh i f?Înfi, vre pidia !
Naffon fun hronu tun calon !
N osu na ierf.i naiu~ hronus,
la zumt, ia pi1hienumi,
Ia şâlun coimu pâmi !
1)

Cules dela Ioana D. Iani;Casapu.
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Hariti 1 Na han\mi, vr~ pîdia ! ...
Chi da.r\ paiens, calos na păs,
Ti manula,.-mu habări
Na pohi Iani palicari.

CÂNTECUL RĂZBOIULUI
Mâncafi şi beti, măi băeţi r
.In acest an bun !
Până să vie. cellalt ah,
Ori trăim, ori murim,
,Ori pe altă lame mergem !
.Bucorafi..-vă ! Să ne bucurăm măi băeţi ! , . ,
.Ş i dacă me.rgi, cu bine mergi,
La rnaiccţ mea răspuns să..ei dai
.Că Iani e cavaler 1) !

1 . Andras na feri mitu amacşi chi ineca na scrupai mitu
,urli fu velonr chi pale avere den ienifi.
Bărbatul să aducă

.acului

şi

tot nu se face

cu car~! şi f1;meea să împrăştie cu vârful
gospo,dărie.

2. Gneihi mane, ido muri opi hius dulevi chinus lroi I
Toarce mamă, aicea numai cine munceşte acela măn·âncă.

3. Tin ineca cangamneafra na mi pişievs.
Pe nevastă niciodată· să n'o ere.ii.
n1€S

~

11a

4. Tu pşihu pidi opiu mighalevis, mighalevis enan
tu spiil.

duşmanl

Pe copilul de suflet când îl creşti, creşti un duşman în casă
5. Tî ineca sa deca Joia ena loghu na fin bis.
Nevesfii din 1O cuvit:lte 1 să=-i spui.
6. Tu imeru fu arni vizanl şi dfio manes.
Mielul blând suge la două mame.
7. Thios · afşi dfi0 scales, fi mnearian na anivens, chi tl mnea

caiivens.
Dumnezeu a lăsat 2 scări, una de urcat şi una de scoborît.

8. Tu psima eh1 iopo1 la alifhea denihi topo.
MinciuF1a are loc, însă adevărul n 'are.
1) Cules dela Iana Panait Iotciu.
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9. Ophius hainevi na purpali, dehurienl na

plăli.

Cui e lene să umble, nu se satură alergând.

1 O. Pu iun milijmeEJu:rn

alrăpu

chj lu Jişarcu lu şehili fevghi.

De omul biat şi câinele turbat fuge.
11. Na eni ermu lu spiti dihus r:uduni.
Să fie a dracului casa fătă clopot.
12. Ophiils pqrpali mi pirsa Joia lu-n len masalgi.
Cine umblă cu mult~ vorbe i se spune flecar.
13. Enas Joghos susios, Jimnios dulea.
llfl cuvânt să1'.lătos, un lucru asigurat.
14. Tu !idi da dendu paiiis, de şi dangoni.
Şarpele dacă nu:l calci, !'lu te muşcă.
15. Tu sohili anda Ju burtâis; irnai chi şi dangonl.
Câinele când îl saturi, se intoarce şi te muşcă.

•

16. Mnea dule;1 caii anda halaş_, pu lu cl1ifalÎ h~lnai.
O treabă bună dacă se strică, deja cap se strică.

17. Strava na cafl,

Jşia

·na huraievs.

Strâmb să şe~I, drept să vorbeşti.
18. Şimirni dulea mi lin aJins ia avre.
Lucrul de azi nu=l lăsa pe mâitie.

19. Pos

şi miruşi,

lhios eci da pas.

Cum fe,:,a mirttit Du-mnezeu, aşa ai să mergi.

20. Ophius crui iu pramai, cr1.1l lin
inica!, cn,1 fu chifalt.

ghişât

; ophius cn,J li

Cine bate vita, bate punga ; cine bate nevasta, bate capul.

21. Enas csuâiâjl, âJ.us van tu onumal.
Un ul cheltueşter alt,ul pune n uniele.
22. Ophius o Ji cami, iheli na tu travicş-J.
Oricine ce'şi face, frebue să fragă.

23. Mi nuniiz tainu tu hamn~, eti ini di

cos lu hamno.

Nu te gândi la răul altuia, că e răul tău.
24. Tu vodi scalij lu homa şapan ; lu fenili paen sa urania,

ama p.e!Ji pupanut.
Boul scurmă pământ; el crede că aruncă sus la ceri dar pa:
mântul cade pesie el.
25. Ophius jeff v0dia, monahus irti v6cfi.
Oricine înjugă boii, sing ur e bou.

26. Ophius siconiti tupurno, rnacrea fiani.
Oricine se scoală de din1ineafă. departe ajunge,
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'27. Ophius hainevi na purpali, de hainevJ na plali.
Cui e lene să umble, nu:i e lene să alerge.
28. Tu /icu Iun rofan : iati ini limois hondros ? lali camnu li
duleam monaJ,us.
Pe lup ll"a întrebat: de ce ti.,,.i gâtul gros? Penfrucă fac ·s ingur
lucrul.
29. Anda acus chiraşa pirsa, na pers lu calaihi micro.
Când au.z1 de cireşi multe, să iei coşul mic.
30. Na mi aflngresi su cşenu paralhirI, eli acus la dicas.
Să nu asculfi la fereasfră sfrălnă, e,ă auzi ale fale.
31. Dit erevzl na pişlepşi Iun fheo, chifacşi la ui:niihea : anda
pin nero, chilaz tun iheo,
Dacă vr:ei să crezi în D,:;,zeu, priveşte găinile : câ·nd beau apă,
privesc la D..-zeu.
32. Munahus anda halnais li duleas, ena huriio demburl na
/11 işaşi.

Singur când îfi' sfrici freaba, un sat nu poare să o îndrepte.
33. Calhi piefnios şi' n [fUfeat lali.
Fiecare coceş la poada lui cântă.
24. Tu guorfu den pe(!J macrea pu li gu-rcea.
Para nu cade departe de păr.
.
35. Ti n? camni andras; a denihi in.eca prucµ,n~ni; andras
paienl, ier~ili, mes lu spili den gjerJ li ienili.
Ce să facă bărbatul dacă n' are femee pricopsită; bărbatul se
duce, vine, în casă nu ştie ce este.
36. Ophius luiricş coma liura ftanJ.,
Oine ocoleşte mai degrabă ajunge.
37. Tu pidi poli lu mas na huraievl, Jheli na şi vriş.
Copilul când îl 1nv.efi să vorbească, frebue să te înjure.
38. Ophius scafll li ornam, monahus pefl mesa.
Cine"'mi sapă groapa, singur cade înfr'însa.
39. Ch1 g/Jafa ehJ musiachea, ama pundichea faconJ.
Şi pisica are musfă,fi, însă şoared prinde.
40„ U lu fu calucheii pulimumi, chi goleavi purpaiumi.
Toatcă vara muncim şJ goj umblăm.
4 1. Ga thi petnius şin gupreat lali,
Fiecare cocoş la gunoJul Iui cântă.
42. Tu amacşl anda gialiumijl, dromi pirşi.
Caru1 tând se- răsfoarnă, drumuri mulfe-=s•
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43. Tu ghaiduri iefi lu calnun? lu neard sofchi.
Măgarul de ce:l pofteşti? penfrucă apa s'a isprăvit.
44. Micro lu cufuru cşiernJ mighalo amacşi.
Răd
. 0ăcina mică răstoarnă carul mare.
45. Ghlosa cocala din ihi, ama cocala /ăchi.
Limba oase n'are, dar oase fl(râmă.
46. Ichi pt1 deni dţileas na rni p_as ,· ichi pu şi fanaz na pas,
U·nde nu ti...i treaba să nu te dud ; acolo unde fe cheamă să
fe duci:.
47. Tu şchili pu deh gjer na ga'iliji,, feri 1-u )icu sa provala~
Câin:ile care nu ştie să latre„ aduce singµr lupul la oL
.

GHICITORI
l . Hîlea rnilea chi ftipilea
Hil~a na pis chi 11a mi lu vns.
Mii şl mii găurite
Mii să spui şi să nu găseşti.
Calamnes (Miriştea)

2. E:hu ena ghaidurJ
Ti mera fu furluno
Ti nichfa .fu cşifuf'fono.

Am

un măgar
Ziua îl încarc
Şi noaptea îl descarc.
Sindu.chi (Lada şi stiva de haine
ce se pune dlmineâJa şi se ia seara),

3. Hilea sa anaşchina
Hilea sa bromata
Hi/ea na pis chi na mi fi y,ris.
O mie pe spate:. o ruje pe brânci
O mie să zici şi să nu găseşli.
Chiramidia pasu spili
(Cărămida pe casă)

4. Eho ena vodi, osu den copsu ti.n nuraf
Den şiven rnes tu dam.
Ain un bou, până nu...i tai coada
Nu lnfră în grajd.
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5. Clidonu, mandalonu,
Tun gle!Ji mesa iun did0nu.
Încui, des-cui,
Pe hot inăuntru...l înc::ui.
Scupa (Mătura)

6. Caii, Câli pas lu cafl,
Anda hasu lu caii
Te lu camnu tu şinducachi?
Fir, fl r peste flr,
Dacă

pierd firul
Ce=mi mai trebue lădita?

P~ihi (Sufletul)

r.

Pis şi ena cialachi
Chei ena chirachi.
În dosul unei mărăcine
Arde o lumânare.
€:ihtirnJ cacinda
(Brânduşa galbenă)

•

8. Cufurachi marmurachi
Şiechi su ena pudarachi.
Ghnotşi ii ine ?
Rădăcină

marmoree
Stă într'un picior.
Cunoaşte c.e e·?

o

Maniara (ciuperca)

DESCÂNTECE
I. Pos ii:nai tu mavru tu fidi şi mavri li gaguce~, eci na irişl
afla/os dicşa~ na erii sun dopu/.
Cum se răs.ace,ş te şarpele pe mărăGinile negru, aşa să .ti se
răsuceaseă buricul spre dreapta, să vie la loc.
2. Matl pas tu mafi, pirsa mafia midia, chi tu diavazum chi
leu eci : dan ini putun andra, na pes ta arhidia ; dan inl pu ii
ineca, na copşi tu ghalaf, chi dan ini....
Ochi peste ochi, mai multi ochi, şi să=l descânt şi· zic : dacă,i
de bărbat, să.:-i cadă c ..... ; dacă:i de femee, să i se tae laptele ;
~· •.
daca,,,.,
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FRÂNTURI DE LIMBĂ
1. Ilius, ilius chi fingari;
Pu pandreundî Vurghari?
Hioni, hioni chi vruhi,
Pu pandreundi fiuhi?
A.las, alas chi piperi,
Pu pandreundi Birberi ?

•

Soate, soare şi lună,
Unde se însoară Bulgarii?
Zăpad,ă, zăpadă şi ploaie,
Unde se însoa-ră săracii,
!:,,are, sare şi piper,
Unde se însoară Berberii?,
2-. Fingaracni~mu fenghi„m'f.
Nă purpato na pau stu sculio,
Na mafhenu ghramala
Tu Jheo fa. pz:amafa.

'
Lunişoiiră, lu1ninează.=-1ni
Ca să merg la şcoală,
Să învă( scrisul
Şî

lucrurile -lui D.:-zeu,
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NOTE ASUPRA TOPONIMIBI GRINDURILOR
ŞI APELOR DIN DELTA DUNĂREI
Cercetând l:iarta Deltei Dunărei; ridicată de Acitninîslrafia p·es..cării1or Statului; am consJataf că făuritorii acestei hărt.i şi..-au d'af multă
osteneală să ,afle vechile numiri ale grindurilor şi apelor din De1tă.
Maî toate aceste numiri, cu mici excepfii, sunt româneşti, căci dinire
locuitorii, cari vieţuesc asfăzî prin întinsurile DelJei, cei dintâi, cari
au îndrăsnit să se aşeze prin păpuriş, au fost Băsărăbenii. Cunosc
mare pade din numirile · Delt~i de acum. 00-43 ani dela bătrâni
1ocului, c~d sunt băşfinaş al Deltei, ea unul oe m' am născut în satul
C. A. Roseti în anul 1800, apoi afn trecut în câmpul Sfântului
Gheorghe, unde părin.tii mei ş' au durat t~rla ş,i am fost învăţător în
satul Sf. Gheorghe la 1900. Am cutreera1 în copilărie şi tinerefe
câmpul Lefei cu grin·durile lui, câmpul SĂ Gheorghe şi câmpul Ca..raormanului. De aceea- mă simt îndemnat ·a aduce şi eu contribuţia
mea la cunoaşterea D.eHei, căci văd cu durere că din a:n în an nu..mirile· vechi r:Qmâneşli se rusifică, iar o hartă este un document pre,,
ţios pentru geografii, istoricii şi filologii viitori .
.Băfrâni.i, dela cari cunosc humirite,

sunt~ Moş Fudulu din
Chilia..-Veche, născut şi mort în acel orăşel în vârstă de peste 100
ani ; Moş Andrei, tatăl meu, venit din Basarabia în Caraormah
la 1854, mutai îrr Letea la 1855, ,apoi în C. ;:;;,. Roseti la 1856,
fiind unul din întemeietorii satu1ui, iar la 1890 în câmpul Sf. Gheor.=;
ghe, şi· mort în vâr.stă de 11 O. ani, la 1914 ; Grigore, fratele meu,
născui în C. A. Rosefi, în vârstă de 70 ani, astăzi în vieată ; fra..tele Platon, în vârstă de 53 ani, născut fot în C. A. Roseti, şi care
moşteneşte târla bătrânească; Sava D îma în, vieată, în vârstă de
95 ani.
1. Ostrovul Tătaru. S' a numit astfel după niş1e cefe de Tă..
fari, precum se spune, care, când voiau să prade Chilia-=-Veche, se

•
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adurrau în acest ostrov şi <l.e aici, peste braţul dunărean cu acelaş.
nume, treceau în c~mpul Chiliei.
2. Bra/t:tl Tătaru. Bratul Tătaru şi în harfa pescărillor Sta.:
tului 1), vadul trecerii tetelor de Tătari prădalnici.
3. Ghiolul Batocu. Batocu şi în H. P. S. ln acest lac se·
pescuiau cr:api foarte buni pentru prepararea batocului. $atoc nu.o"
mese pescarii crapul sărat şi uscaf la soaz;e).
4. Grindul Batocu. Batocu şi în H. P. S. Aici pescarii pre-=
găteau batoQul.
5. Gâiul Ba1ocu1'ui. Neînsemnat în H. P.. S. es1e curmătura
ce desparte grindul Batoc1,.1 de grindul Stipoc.
6. Grindul Pustiu. In H. P. Ş. Stipoc. S'a numit astfel, căci
fiind inundabil, nimeni nu se statornicea pe el. După ce au început
să se aşeze Ruşii în Chilia-= Vech'e, l""au numit Stipoc, care înseamnă
pustiu.
r. Ghiolul Baghi/a. Babina în H. P. S. Babina în ruseşt.e
înseamnă Baghifă. S 'a nun1it astfel, căci pe malul lui şi astăzi ba=ghi ţii e (pelicanii) îşi au cuiburile .
8. Ghiolul Mama. Matiţa îh H. P. S. M'atita în ruseşte e·
mama, deci tradus· în ruseşte.
9. Ghiolul Roşca. Roşca .şi în H. P. S. S'a numit astfel~
fiindcă p.e fundul lui cresc _plante de apă al_
e căror frunze, ieşite la
suprafată, se înroşesc toamna şi da1,1 apol un aspect ro.,şcaf ; iar nu
după o persoană numită Roşca.
10. Ghiolul mare al mo:r/i.i. Merheiul mare în H. P. S.
1 L Ghiolul mic al morjii. Merheh1l mic în-H. P. S. Pe fundul
acestor lacYri creşteau ierburi de a_pă foart-e dese până aproape de
suprafaţa apei. Cine dădea cu lotca în <ţceste ierburi, greu isbutea să
mai iasă ; lupta cu moartea. De aici num(de lor.
12. Gârla lui Ene. Sulimanca în H. P. S. S'a numit Gârla
lui Ene, clupă numele unui vechiu pescar băsărăbean. In urma lui
Ene a pescuit pe dânsa un turc, Suliman, şi de aici numele de Su;limanca.1 care se păstrează şi astăzi.
13. Gârla seacă a lu-i Ene. Sulin1anca seacă îri H. P. S. Este
o gârlă, care de multe ori în timpul verii seacă. Atât Ene cât şi
Su!iman, primăvara, când începea apa să s.cadă, pescuiau pe ea.
Pescuirea în ase,nenea tocuri e foarte u.şoară 1 căcri apa scăzând în
1) Pentru uşurinjă, :vom nota Harta pesc-ăriilor Statului Ccu H. ·P. S .

..
www .ziua constanta .ro

-

155 .,....

jurul g~rlei sau jăpcii, peştele se adună în apa rămasă şi rămâne·
închis..
14. Japca lui Iacob-. N elnsemnată în H. P. S. Astăzi i s·e·
zice Sahaua lui lacob. Saha în tus~te însean1nă japcă. S 'a numit
astfel după numele unui vechiu târli:lş băsărăbean, care îşi a~ea târla,
în locul unde astăzi e satul Periprava.
15. Ghiolul Nebun. Nebun:u în H. P. S. I se zice aşa, fîifldcă'ioti
cari au îndrăsnit să plutească pe el, s'au înecat, răsturnându,,li.:se lotca •.
După războiul Intregirii' Neamului, \iln învăfăt-or tâ·năr fi'a voitsă dea crezare spuselor loc\,,litorilor şi luând cu el doi elevi, s' a avântat
pe suprafata lacului. Şi lui i s'a răsturnat lotca şi cu totii s'au înecat..
16. Cuciuhurul lui Iacob. Neînsemnat în hartă, e duna din
sudul satului Periprava. Băsărăbenii din Deltă numesc· dunele cuciu-huri. $'a luat numele dela târlaşul dela care ş'a luat numele şi japca~
1c. Grindul Mare. In hartă capătului despre nord i şţ păs.::-·
trează numele, iar dela curmătură spre sud îi însemnat Grindul lui
Ichim, numele unui lipovean, ce ş' a făcut târla pe eJ în vremea noastră~
18. Ghiolul Prundoi. Prundoi şi pe hartă. I se zice ~şa după
plaurul plutitei:.
19. Japca Mare. Japca Ichim în H. P. S. numele aceluiaş
lipqvean, care ş' a făcut târla pe 6 I'i:ndul Mare şi care târlă acum.
40 _ani nu e.xista .. ExÎ:Sta îo 1890, când eram c~pil, târla popei lipo.:vinesc din Şfi'ştofca. Grindul Nlocinca, din H. P. S. n"'avea nume.
în 1890, căci Mocinca, un lipovean din Sfl.şfovca, încă nu se aşe-=·
.zase pe el.
20. Gârla Mare. Gârla mane şi în H. P. S.
21. -Gârla Popii. Gârla Popina în H. P. S. In această gârlă
pescuia pe vremuri un popă .
.De lângă satul Periprava înc~pe pădurea Lefei, formată din făşii.
ungi, !'lumit~ hasmace. Esentele pădurii:- steiar, frasin, peri şi meri
sălhateci, cari cresc pe jăpci. Plopii cresc pe grinduri sau pantele
jăpcilor. ArinH de asemenea cresc pe jăpci. Pe tulpiAa bătrânilor
copaţi se înGolăceşte vita de vie sălbatică; de asemenea curpănul de
pădµre. Tufe de păducei, porumbei, soci, călini şi măcriş sălbatic
abundă în ioate părţile.
22. Hasmacul Mare, numire foarte veche.
23. Fântâna lui Cocoşel, fâ ntână veche.
24. Nisipii .Albi, numire de asemenea veche. Mai„ multe şiruri
de dune înalte, ce ating înăltinli· _până la 15 ni.
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25. Nisipii lui Omer, 1nai multe

şiruri

de dune, ce ating ~i
ele 10_,15 m. S'au numit după numelt1: unui turc, care ş 1 a a"'ut
târla în coasta acestor dune.
·
26. Hasmacul Popii. ln capul de sud a hasmacului ş\t avut târla
un popă. De aci numele hasmacului. Locul unde ş' a avut popa
târla se numeşte şi astăzi Târla popii.
27. Hasmacul lui Hujă.

28. Hasm;Jcul lui

Şchiopu.

Aceste două hasmace poartă numirile a doi târlaşi băsârăbeni.
Hujă a venit înainte de războiul dela Crimeia ; Ion Şchiopu a venit
pe la 1855 şi ş'au făcut târle în coastele lqr. Urmaşii lui Hujă tră.esc
în Letea şi s'au rusificat. Doi feciori ai lui Ion Şchiopu, ·Gheorghe
~i Iacob, stăpânesc · astă2i grindul Schiof>ului.

29. Hasmacul mic.
30. Hasmacul Letei, în coasta

căruia, la capătul de sud, se

află

satul Letea.
31. Grindul La!. Neînsemnat în H. P. S"
32. Grindul Părului. Grindul Lat în H. P. S. S'a numit Grin,..
<iul părului, căci pe e1 în vechime se afla un păr sălbatic.

33. Grindul lui David. Grindul păraului în H. P. $. S'a numit
astfel dup~ nlll1ilele unui vechiu târlaş, ce.::şi cosia fân pe el.
34. Gr:indul Rjducului. Grindul Răduculul şi în harfă, s'a
numit aşa după um vechiu târlaş1 ce ş'a prăpădit viata şi vitele pe·
pe acel grind.
35. Ghiolul Răducu. Răducu şi în H. :P. S. Lacul unde pes,..
cuia Răclucu târlaşul.
36. Ghiolul 1nit al Răducului. Răducufu în H. P. S. Ruşii îi
2ic Răducel.
37. Ghiolul Magearu . .Menfionat şi în H. P. $. Numele unui
vechiu pescar>' adică porecla lui dată de băştinaşi, fiindcă servise la
unul Magearu. In deUă' poreclele suni în mare cătare. Aşa vQm găsi
numirile: moş H0gea şi Geambula, poreclele a doi Români, cari
unul a servit la un h:oge, altul la ian turc.
·
38. Grindul A.Fion. Larion în H. :R. S. N\unele unui rus, ce
s'a ·aşezat recent în el. Făcea grădinări@-. A murit acum câfiva anL
39. Grindul Căpă/ână. Căpăfână şi în H. P. S. Nuinire nouă.
40. Giindul !ai ·Chir:ilă, s'a numit astfel d4pa l,ln rus aşezat
<l.e curând aci. A.ceste trei grinduri: Arion, Căpăfână .şi Chirilă
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acum patruzeci de arii n' aveau nume; se numiau grirldace ş1 etau,
nelocuite.
41. Grindul IEm Pocora. G1:indul Ichim în H. P..,S. Ichim esteunul din frafii Pocora cari au venit în Deltă pe1a 1860 şî s'au aşezat
pe acest grir.id. Până la e{ acest grind n' avea nume, căci era locuitvremelnic, pentrucă e greu de pătruns în el.
Astăzi acest grind e sfăpânît de urmaşii lui Ifirn,

:vr' o zece la

număr.

42 . Grindul. lui Bă/(ln. 11'1 H. P . S. poartă numirile: Grindul
Poccra, Semirafca Mare şi Semirafca Mică.
Acest grind se numea grrndul lui B.ălan, un târlaş băsărăbean,.
c;are îşi avea târla în capătul despre Sulina1 căruia astăii i se zice
Semiratca M are. Urmaşii lui Bălan îl stăpânesc şi astăzi.
Pe la 1860 s' au stabilit în Letea fratii Pocora : Alexe, David,
Ifim şi Nichifor, cazaci veniţi din Tatarbunar. Alexe s'a aşezat pe
grindul lui Bălan, spre Letea; şi grindul s'a numit P ·ocora. Urmaşii:
lui îl stăpânesc ,şi astăzi.
43. Grindul MoVcila. Movila şi în H. P. S. E un grind mic,.
puţin înalf şi numirea sa e recentă.
44 . Grindul $cfiiopului. Grîr1dul Şchiopului şi în H. P. S.,,.
după numele UFl.l:lt târlaş aşezat pe el după 1860.
45. Grindul Cherhanalei. Cherhănoiu în H. P . S., este o ra~
rnură a grindului lui Htţjă şi s'a numit astfel, fiindcă pe el se afla O·
cherhana) e clădire unde se aqună peştele şi cel care nu se poate.
vinde proaspăt se sărează.
46~. GriJldul lui Hujă. Ujă în H. P. S., numele unui târlaş bă-"'·
sărăbeant acela al cărui nume îl poartă şi hasmacul.
47. Grindul Sulina. Sulina şi în H. P ..S ., nurnire foarte veche•.
48. Ghiolul Sărăfur..ile, neînsemnat în H, P. S., e o nurnire
foarte veche. Acest lac are apa sărată şi primăvara, când vin inun.:.
daţiile, se măreşte şi se întinde p.esf:e j,ăpcile sărate despre apus, pe,
care băştinaşii le numesc Sără.Juri. De aici şi numele lacului,
49. Cardonul, un fel de han, ridicat la 1877, cu ocazia statio=
năr:ii armatei ruseşti în ostrovul' Letei. Numire rusească .
nouă.

50. Grindul Ciarmurlia; Ceamur.lia în H. P. S . E ~o numire·
Până după 1856 i se zicea grindul Caraorn1an şi a fost des,;-

părtif de C'araorman abia după 1890, eând s'a tăiat canalt~l Sulinei~
După 1856, Comisiunea Europeană D.unăreană ş'a fix;;lf aci un post·.
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,_ 158 -de supraveghere; posf pe care îl are şi asf ăzi. Japca, despre răsării
de posfu1 fixai, era glodoasă. De aici numele postului CiamurHa, care
în 1imba furcă însar:nnă Glodoasa.
51. Ghiolul Obretin .. Obrefin şi în H. P. S. Esfe o numire a
··cărei explicaţie n'o cunosc.
52. Ghiolul Gorgova. µorgova şi i!1 H. P. S. Explicatia n'o
·cunosc.
53. Ghîolul Gorgovef, puiul Gergovei.
54. Ghiolul Potco.ava. Potcoava şj în H. P . S. Are forma
·unei 'pofcoave. Numire foarje veche.
55. Ghiolul mic al lui !sac. Isăcel îh H . .P. S.
Se. Ghiolul lui !sac. Isacova în H. P . . lsacova în limba
'rusă înseamnă al lui Isac. Nume1e unui vechiu pescar român.
57. Ghiolul L.e6ede-a. Lebedea şi în H. P. S. Numire foarte
·veche. I s' a zis aşa fiindcă toamna îl înălbeau cârduri de lebede.
58. Ghiolul Cuib;:Jebede.a. Cuibed~a în H. P. S. Pe malurî1e
'lui îşi aveau lebedele cuiburile lor. Numire foarte veche.
59. Grindul Caraorman. Caradrman în limba turcă înseamnă

s.

· pădure neagră.

60. Ghiolul lui Jacob. Iacob şf în H. P. S. B.sfe numele unui
'Vechiu pescar rom'ân.
61. Japca luî '!vlatei. Mafteefca îi zic Ruşii. Numele unui ve""
,.chiu fârlaş ron1ân.
62. Japca Popii. Popovca îi zic Ruşii. Un popă român în
·vremurile deparfaie îşi avea târ1a pe el.
63. Japca La.tă. $ero ca îi zic Ruşii, ceea ce însean1nă laf ă.
64. Hasm<Jcul Ruptura. Priboina îi zic Ruşii, adi-că Ruptura,
fiindcă are mărginile râpoase. Acum 40 ani era foade des, astăzi au
.mai răr.nas numai câtiva şfejari bătrâni.
65. Hasmacul Hulfanul1.Ji. Orlova îi zic Ruşii, care. în Hn1ba
.usă înseamnă a Vulfurului. In acesf hasmac foarte des se îhăltau pe
vremuri plooi utiaşi şi hultanii (vulturii) îşi a'\>l.eau în ei cuiburile. lor.
·Cei câfiva plopi, ce:au mai rămas, poartă şi asfăzi cuiburi de hultani
în vârfurile lor.
66. Hasmacul Poamei. Uzium astăzi, nume turcesc, care în:
..seamnă poamă (sfrugurî). S' a numif a.sffel, fiindcă strugurii sălbafeci
.făceau podoaba pădurii. A.cum 40 ani era foarfe des. kzi au mai
.rămas doar câieva şiruri de stejari foarte groşi, cari se usucă şi pe
·,Cari îi desrădăcinează vânful.

www .z iuaco nstanta .ro

•

.- 159 --

67. Hasmacul Jugul Dracului„ Ruşii iî. zic~ Ciortova Iarn1a,
(jugul Dracului). I se zice aslfel> căci a fost şi este încă foarte <leş
şi încurcat <ie curpeni de pădure, încât nu oricine poate să.::l s1răbată.
Nurnai cu ajutorul securii iji poti face loc de trecere. Cine cutează
să.=-l ireacă~ Jrebue să muncească din răspuferi, muncă tot aşa de
-obositoare ca aceea, pe care ş'o închipuie tăranul că ar fi când te
pune Dracul la jug.
68. Hasmacul lui Bufov, n1.unele unui rus eare .ş' a avut târla
în marginea lui.
69. Hasmacul B 'ulgarului; căci un bulgar ş'a avut târla acolo . .Ruşii îi zic Bulgatsca.
· 70. Hasmacul Crucii. Ruşii îi zic · Hristova. In acest hasrnac
se afla o cruce fearte veche.
7-" 1. Hasmacul Berbecului. RuşH îi zic Baranova . .- În coasta
aceştui hasmac se aflau arcacele (oboare făcute din mărăcini), unde
se închideau berbecii toamna, când se alegeau din oi.
72. Hasmacul Bursucuiui. Ruşii îi zic Bursucova. Aci bur:
sucii îşi aveau culcuşul.
73. Hasmacul Porcăreafa, Jşi ~păstrează numele. Aci erau cres=căJoriile de porci. - Aceste hasmace şi astăzi sunt .dese.
74. Siliştea, urmele unei aşezări foarte vechi.
75. Ghiolul jumătatea Belc:iugului. Erenduc în H. P. S. Nu
ştiu cânla ş'a luat acest nurne. Acest lac are forn1a unei jurnăfăti de
belch,1g. El a fost braf al Dunărei. Pescarii au scos din fwndul lui
b1.,1căfi âe corabie.
?'6. Aai 1) se găsesc mai multe rnovile. Săpând în movile, se dă
de foarte rriulfă sgură şi la o adâncime de 1,20-1.,50 m se dă de
piatră, care nu mai permite ' săpături. Stratul de sgură asigură liniştea
pietrelo.t, căci cefăfenii renuntă la o muncă obositoare. ,. . . ., Trebue să
fie urmele unei cetăti vechi.
l7. Urmele unei cefăfi vechi. Zidul e format din cărămizi pa.:
trate 0,59 m .şi 0,54·m. S' a dat şi de urmele canalizării, forn1afă din
tuburi de pământ ars, lungi de 0,52 m. A.ci poate să fie urmele lo.=
calitătii Conopa, pon1enifă de Constantin PorfirogenifuL
Printr'o în1âmplare descoperindu.=se zidul cetăfii 1 sătenii au în:
cepuf a disloca cărămizile şi tuburile. Cărămizile sunt minunat~ pentru
a face vetrele cuptoarelor şi sobelor oarbe, iar tuburile bune pentru
burlane. E bine să se c~rceteze aceste urrne.
1)

Io grindul Caraorman.
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78. Grindul lui Tarara. Tararovca îi zic Ruşii. Numele unui
vechiu .târ1aş basarabean. -- Nemenfiona.t în H. P. S. E un grind
jos şi în fiecare primăvară e inunqabil. Tarara îşi cosea fân pe el.
79. G.rindul Decia. Nemenţionat în hariă. Nu c:unosG originea
numelu1.
80. Grindul Mocanului. Nementionaf în hartă. Un mocan îşi
avea fârla pe el.
81. Grindul La_i. .Şirecu în harfă, este un grind lung de 3,54 k1n. ~i c'o lăţime până la 800 m. Mărginile grindului suni înalfef
dune mărişoare îl sh:ajuesc. Mijlocul grindului pe t:inele locuri are
gropane rotunde în forme de călclărî cu (widul laf. Fundul gropilor
sunt sărături ierboase. O iarbă foarte fină creşte din belşug. Aci se
recoltează fâuul cel mai bu~, numii ,,Fân de sărătură". Povârni·şul
gropilor e pădU,ros; astăzi pădurea e foarte rară. P e vremtiri, ac1,1m
50 de ani1 era foarte deasă, de nepătruns, înele uriaşe, minuna.te per.,,
dele nafura.le pentru economii de vite. rn partea de apus a inelelor
păduroase se întindea un hasmac foarte des şi i se zicea· hasmacul cel
des. Astăzi numai des nu mai este, deşi îşi păsireaeă numele. Mai '
dăinuesc câfiva stejari b'ăfrâni şi scorburoşi.
82. Gr.oapa. I. (Perva iama ·îi zic Ruşii}.
83. Groapa lui Toma.
84. uroapa lui Măxim.
85. Groapa lui Cuciuc, porecla unui târlaş.
86. Groapa lui Ilie.
Gropile poarlă numirile vechilor .târlaşi ce le;at:i stăpânii. - Ruşii
le,.-au tradus · în ruseşie şi le zic :
1. Perva iama (Groapa îhtâia) ; Z. Âiomiusca ia~a (Groapa
lui Toma); 3. Maximiusca iama (Groapa lui Maxîm) ; 4. Cuciuchisca
iama (Groapa lui Cuciuc) ; Tiiova iama (Groapa lui Ilie).
In groapa lui Maxim a fosf pe vremuri sătişor. Vântul, ridicând
nisipul, .a desgropaf o parte a vechiului cimifir. Fratele meu Gherasiin
a puiui recunoaşte o coşclugur:i, îni._r e care şi de, copii mici. C0şciu,..
gurile sunt aşezate cu capul la ap1.:1s: ·şi. picioarele la răsării, aşezare
creşfin"<~ască, deci satul a fost locuit de creştini.
87. Grindul Lurninile. Grindul Lumina în H. P. S. LuniA?
îi z1c Ruşii. S' a numit astfel, căci duce spre lacul Luminile.
sg, GFindul Puiuleţ. Puiulet şi îiî hartă. Seamă11ă cu un pui
c:ulcat Nume foarte· vechiu. Bă1râniî, cei dintâi descălicători, aveau
obiceiul ca 1acu}.'.i1oi: mai mici din jurul Gelor mari să le dea ca nume
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dimin.ufivul lor. Ăsffel avem : P u,iuJ.,,Puiulet, Roş1.:1,,-Roşuleţ, LumÎ,:,
nile=-Luminîţa, Gorgova,,-Gcrgovifa efc.
89. Japca lui Macovei. Sabaua J:vracovei în hartă. Esfe nume1e
unui vechiu pescar.
90. Ghiolul Porcului. Porcul în harfă. In plavuri1e dimprejurul
acestui lac frăesc şi astăzi multi porci sălbaied. Din el beau apă porcii.
91. Ghiolul Porcule/. Porculeţ şi în hartă. tn plavuri1e din jurul
lui frăesc godănacii şi se adapă din el.
92. Ghiolul Luminile. Lumina în H. P. S. A.cest lac mare e
înconjurat de tufăriş înalt şi e:ies, care întunecă zarea celui ce,,-1 s.tră-=
bate. Când scapi de tufăriş şi dai în lac, zarea se lumine ază din toate
părfi1e. De aci nu.mele de Lumioil-e.
93. Cibiolu! Puiul. Puiul şi în har1ă. Numire foarte veche. I se
tice astfel fiindcă are forma unui pui.
94. Ghiolul Potcoava. Potcoava ş( în harfă. Are forma unei
potcoave.
95. Grindul Roşu. Roşu şi în hadă. Se prelungeşte până în
Dunăre, cuprinzând şi Grind.ul Porcăreaţa.
96. Grindul Porcărea/a. Porcăreafa şi în H. P. S. 1.nainle
vreme_şe zicea : La Porcăreată. A.ci îşi aveau locul crescătorii de porci.
97. Grindul Bah11i/ii. Neînsemnaf în H. P. S~ Ruşii îi zic
Bahai'va.
98. Ghiolul Roşu. Roşu şi în .harfă.
99. Ghiolul Roşule/, Roşulet şi în hartă. P-e fundul acestor
lacuri cresc ierbud, ale căror frunze ieşite ra suprafaţa apei, se înro.eşesc Joamna $i dau apei culoarea roşie. De aci numele de Roşu şi
RQşUlef.

100. Grindul Trecătorii, Ivancia în harfă. - Până la 1900,
când s' au făiaf coturile Bratului Sulina, pe 'acesf grind era singura
frecăfoare pe unde se putea trece în tot timpul anului din părfile Tuleii
în insula Sfântul C:iheorghe cu căruţa şi cu vitele. Pe la 1850 !a
Ivancea Mare se găseau târle stăpânile de Basarabeni. Tot Basara.:
benii fineau podul umblător de trecere peste Dunăre. Intre 18511853 au venii şi s'au aşezat la Ivancea Mare trei traţi bulgari: Du..1
nlifru, Raşctt şi Ivandu,. Au cumpărat podul dela Băsărăbeni şi ş'au
făcut târle pe grind. Podul îl sfăpânia Ivanciu, care îşi făcuse fârla
în malul Dunării. Grindul de atunci ş' a 1uat numele de Ivancea. [n
!impui războiului de la Crimeea, Dumitru ş:i Ivanciu au plecat, nu
1.1

„Ânalcle Dobrogei", XI.
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101. <:i1·indul Roşu. Roşu şi în H. P. S.
102. Gârla lmpufifa. Împuţita şi în h'ariă. I se zice asffe1 din
cauză că putregaiurile ae pe plavur'i1e ce o înconjoară produc un
miros urât.
103. Japca Lungă. Neînsemnată în H. P. S.
104. Grindul C€rbului. Cerbului şi în hartă. Este o n urnire
foar1e veche. In pădurea Caraormanului şi în acest grind au lrăit
cerbii până pe la 1840. Bătrânii î.:-au apucat. In acest grind pustiu
îşi aveau culcuş cerbii.
105. Câmpul Sf Gheorghe e format din grinduri înguste şi
jăpci fof înguste. Jăpcile spre Dunărea Sf. Gheorghe sun.t pline de
stufăriş .. Către mare ele sunf sărate. Pe 1Jnele nu creşte nimic ; SU-='
prafata lor e albă de sarea ce le acopere. Pe altele, mai putin săraie,
creşfe iarba sărăturii, o iarbă cu frunze rofunde. Această iarbă foamna,
când o bal brumele, se î-Aroşeşte şi jep€i1e, par acoperite cu covoare
roşii. Acestor japei 'b~şfinaşii le zic S,ărăfuri.
1

106. Poleaca. N'eînse,mnafă în H. P. S+ Este drumul croit
peste japei şi grinduri, din Grindul Cerb.ului pânâ în câmpul Sf.
Gheorghe.

•

107. Grindul lu.i Andrei. Neînsemnat în hartă. E un grind
jos, unde un târlaş, A.Rdrei, în fimp de secetă îşi tăia nufret pentru vite.
108. Grindul lwi Nică. Neînsemnat în hartă. E un grind jos,
unde un iârlaş, Nică, îşi făia nu1ret pentru vite .în fimp de secetă.
109. Grindul Lupului. Neînsemnaf în_harfă~ !n capătul despre
Dunăre îşi sc,:oteau lupoaicele puii.
110. Grindul lui Cazacu. Grindul Portocala în H. P. $. S'a
numiJ Grindul lui Cazacu, căci un târlaş, Gheorghe Caz~cu, şi:a
făcut înainte de 187? iernâfic pe acest grind mai răsărit. Iernaticul
a dăinuit până acum câth1a ani. Acest Cazacu s' a însurat cu o ruscă
din. Sf. Gheorghe, s'a siabilJf în acest sai şi=a m4rit nu de mult. Urmaşii lui frăesc şi astăzi în Sf. Gheorghe. Pe -unii din copiii lui
Cazacu i.:-am învătat carte în 1900. ~ ln 1899, s'a stabilit în acesf
câmp un tâJ1aş transilvănean, Dumifru Portocală. Ş'a făcuj fijrla pe
grindul Târlelor, înfre fârla lui Doroffei Jalbă şi iernaticul lui Cazacu.
Câtiva ani în urmă Pedocală ş' a mutat târla pe Grindul lui
Cazat::u, în apropierea Dunărei. De atunci acesf\,li capăt cle grind i
s'a zis Grindul lui Portocală.
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111. Grindul lui Purcel. Pui.;celu în H. P. S. Poartă numele
unui târlaş, ce.,,.şi cosia fâi1 pe acest grind.
11:2. Grindul târlelor. Weînsemnaf în hartă. Pe acest grind,
care e mai ridicat _şi neinundabil, :se înşiruesc !âtlde.
Celelalte grinduri, fiind mai putih ospitaliere, au fost şi sunt fo,,,.
losite de târlaşi, dar nu ş'au puful primi nume.

11,3. Ostrovul D;eanău. Astăzi Dranov. -

Băştinaşii şi astăzi

îi zic Dreanău. Numele îi vine dela dreană. Dreană numesc Băsă-"
răbenii băştinaşi peştei'e mreană. Lacurile acestui ostrov erau b0gafe
în acest soi de peşte. Cel mai bogat era latul căruia i s' a· dat nu-=
mele de Dreanău, dela care şi numele întregului ostrov. - Ruşii l.=a,u
pocii şi îi zic Dranov.
Ostrovul D.reanău are multă baltă. Grindurile se r.esfiră prin
stufăriş, nu alcătuesc câtnp ca în celelalte ostroave. Aceste grindur
sunt mai sălbatice; mai putin ospitaliere. Vitele· se acla·matizează greu.
El a fost şi este ma i putin populat.
114. 6-hiolul Belciug. Belciug şi îh H. P. S. A.re forma unui
bel~iug.
115. Grindul Plopilor. Grindul Crasnicol.
S'a numit Grindul Plopilor, căci pe el erau nişte plopi bătrâni,
RYşii îi zic CrasnicoL Acest grind îi mai ridicat şi ofetă p~carilor
loc bun de popas. ln marginile lui se poate înfige sigur tăruşul de
care se leagă lotca. Pe mărgini'le lui se înşiruiau multe tăruşe . Acestui tăruş în limba rusă i se zice Crasnicol. De aci numele grin-=
dului. În H. P. S. numai o ramură a grindului poartă acest n~me.

•

116. Grindul Frasân. Frasin in H. P. S. S'a numit astfel,
căci pe

el se afla un frasin b ătrân.
117. Grindul lui Gâscă. GrindY1 Paladi şi Grindul Gâsca ţn
har,tă. Gâseă a fost un vechLu târlaş ; u ţm~ii lui ti'ăesc în Tulcea.
După Gâscă vine Palade, ai cărui urmaşi îl stăpânesc şi astăzi.

118. Grindul Ţiganului. Ţiganului şi în harfă. Aci ur,i târlaş
brunet îşi avea târla. Confimporanii îi zic~au Ţiganu.

119. Griindu! Sterpului. Grinaul Dranov în harfă. p .~

er îl

stă"'

pânea în vechime un târlaş, care n' avea copii.

120. Ghiolul Rotund. Cruhlic în hartă. C.ruhlic

=

Rotund Îh

limba rusă.
121. Japca Lungă. Sahaua Lungă în hartă„
•

www .ziuaconstanta.ro

I

-164

~

122. Grindul lui Vasile. Grindul Vasile şi în H. P. S, Acesf
grind era n·eprie1nic vitelor. Acum 60 de ani Vasile Cornei, zis şi
Comârzan, om cuprins, cu zăvoade de pescărie, ş'a făcut târla pe el.
Acum 30 de ani, când er-am învăţător în Sf. Gheorghe, trăia încă
şÎ.:'rni era prieten.
123. Grindul Mocirla. Grindul 1'1ocirla ,.9i în H. P. S. Este o
numire foarte veche.
124. Grindul Crasovici. Grind ul Cr asovici şi în hartă. E nw
nure recentă.
125. Japşa Sărafă. Japşa Sărată şi în hartă. Numire veche.
126. Grindul Perişor. Grindul Perişor şi în hartă, iar ca;păful
ce înainfează spre Grindul .S terpului, e notat Grindul Călugăruh.ti. Pe
acest grind se afla un păr sălbatec, chircii şi îrnbătrânii. În capătul,
zis Grindul Călugărului, acum 30 de ani călugării din Mănăstirea
Saon îşi aveau târla. Din cauza vitregiei lo~ului 1.:au părăsii.
127. Ghiolul Dreanău. Dranov în H. P. S. Dela el ş'a luat
numele întreg ostrovul.
128. Drumul Scorpiei. Canalul Regelui Carol L S' a numit în
vechime Drumul Scorpiei. S.e zice câ în ostrovul Popina trăia o
scorpi~ care mul.tă sfricl.ciune făcea oamenilor. Nimeni n'o putea · în.:r
vinge. Atunci Sf. Gheorghe, auzind de faptele scorpiei, a venit călare
pe ca1u1 său alb ca lumina soarelui, ca s'o răpue. Scorpia simfindwl,
a părăsit culcuşul şi a lu?li-'"O spre Dunăre şi de acolo spre mare,
căci nădăjduia de scăpare. Pe unde trecea, scorpia scurma cu ghia..,.
re:fe şi dâra făcută se umplea cu apă. Când Sf. Gheorghe o ajungea
şi căuta s'o impungă cu sulifa, ea cotia. şi dâra era ~otită. În cele
din urmă Sf. Gheorghe a omorâb-o, focmai când era gafa să intre în
mare. - Acestei dâri i s'a dat numele: ,,Drurnul Scorpiei1\ .apoi
Dunavăf şi astăzi ntunele ce=l poarfă de când s'a canalizat.
129. Ostrovul Scorpiei. Este insula Popina din hartă. Aci îşi
avea culcuşul scorpia pe care a ucis.,.o 3f. Gheorghe. În urmă' s'a
numit Ostrovul Popei, fiindcă un popă îşi avea aşezământ pescăresc
pe dânsa. Ruşii i.,,.au zis Popina, care înseamnă a popei.
130, Ghiolul Razâm. Razelrn în H. P. S. S'a numit Razâm,
căci razimă ·b alta, adică o sfârşeşte. Acum 42 ani, când eram în clw
sele l,')rimare la C. A. Roseti, nu se· pome!1ea. de Razelm. In toate
geogref}ile era însemnat Razim.
131. PorJi/a. Gura Portitii în hartă.
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132. Ostrovul Lupilor. Insula Lupilor şi în harfă, eăd aci lupii
îşi aveau bârloagele !Qr.
133. Ostrovul Chitic. Chifuc în H. P. S. S'a numit Chitic,
căci are forma unui chitic. Ruşii au pocit cuvânfu1 şi"'i zic Chltuc.

Ion Coristanfines~u
Invălător, Constanta
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TA8LOU DE NOUA IM;P'ÂRŢIRE ADMINISTRATNĂ A JUDEŢULUI CONSTANŢA')
J U D EŢUL C ON STANŢA

No. Consilierilor : 30

.-

Capilala : Municipiu! Conslanja No. eonsilierjlor de ales : 32
Comuna urbană Carmen Sy!va No. consilierilor:
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(Sarighio!)
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Arsa
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Vârtopu!
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Castelul (. hiostel)
Cuza,Vodă (Docuzol)
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Nisipari (Caralai)
Poarta•A!b:f (A!acap)
Sitninoc
Vaka•Dacilor
Valea,Seacă (Omurcea)
Valul lui Traian
Asăneşti (Hasance~)
Cadiul (Ţ{omo,Kadievo)
Cetalea *) (Asar!âc)
Dobromiru!,din•Deal
Dobromirul•din• Vale
Fundeni (Saragea)
Lespezi
Nas!r..Jin
Pădureni
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Baia (Hamamgia}
Casian (Şeremet)
Dornneşli •) (Cogealac}
DoroJbea (Tllri• Verdi)
Fântânelele (lnancişrnea)
Gura-Dobrogei (Cavargic)
18 , ls!ria
Mihai,Viteazu
Nuntaşi (Duingi)
Pandurul (Potur)
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Abrud {Mukiova)
Adam..Clisi
Băne.>Sil {Parachioi}
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Brebeni
Ca.raîman {Caraamaf) '
Cărpin,şul (Ghiuvegea)
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Crucea {Satişchioi)"

.

&
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T op,r-ais.ar
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Canalul navigabil de la Otlllăre la Mare (Cerna.:
voda.=-Constanta) şi perspectiva unei Baze Navale.

la lacul

Taşaul

1
).

În revişta ,,Analele Dobrogei" din anii 1922 şi 192f, am pu= \
blicat două proiecte cu privire la Canalul Navigabil de la Dunăre la (
Mare, le.gând Cernav:oda cu portul Constanţa.
Aceste două proiecte au fost întocmite în vederea aceluiaş .scop.
Totuşi e,le contin puncte care se deosebesc de la un studiu la altul.
Era vorba de a se hofârî dacă ar fi mai nemerit ca săpătura Cana=lu1ui pe tot parcursul său (p0.200 m.) să se e:;ţecute sub cer liber,
sau ca acest Canal să aibă deschizătura liberă ntrmai pe h:ase·ul de
la Cernavoda până la punctul Valul Traian (cofa 25 m. deasupra
nivelului mării) pe o distal'ltă de 47.400 m., iar de la punctul Valul
Traian până la Constanfa-=port (c:Hstantă de 12.800 m.) această parte
a Canalului să fie străbătută prin două tunele maritime bolfife, pai:alele
- şi gemene, care ar urma o linie dreaptă p~nă la debuşeul în Mare.
În afară de, aceste diferentleri în executie de 1ucrări, se mai găsesc
în cele do,uă studii h1entionate alte aspecte distincte în ceeace pri~
veşte adâncimea apei dii?, Canal şi lă ţimea Canalului ; adecă a se
hotârî dacă o adâncime de 6 m. sau, una de 8 m. şi o lătime de 40 m.
sau de 60 m. a făşiei de apă ar fi m~i apropiate cerintelor de navigatie.
Am arătat în publicafiile anfedoare din „Analele Dobrogei" ·
că prih deschiderea unui asemenea Canal nu se urmăreşte o conti nuă
vărsare, prin s curgeJe a debitului de. apă luat din Dunăt,e, de capaci.:
tatea cupi:insă în Cat1al, pentru a fi arunGafă în mod integral la Mare.
Am socotit penti:u scurgerea apelor Canalului o vit~ă de cel muH
025 m. pe secundă. lnfre Dunăre şi Mare, Cana1ul va avea o înclinare
de 0.129 m. la suta de metrii (0.129 m.0/o) şi ,în scopul de a regulariza
,.
sosirea cu jntâ.riiere a acestui articol, aş.a că suntem nevoiţi a nu,,,
pune la locul cu:venit.
1) Regretăm
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Ctt mai 1nutfă eficacitate viteza de s~urgere în Mare a apelor Cana,,.
lului, precutn .şi menţinerea anui calaj (adâncimea apei din· Canal) la
Constanta de 6 m. sau la S m., am prevăzut construirea unui sistem
de baraje cu ecluze şi porfi mobile, care să fie stabilite la capătul
Canalului., la Consfanţa.:1porf, în locul celor pe care le propuneam la
Ccrnavoda. Prin manevra aceştor porţi de comandă, se va slăpânî.
urmând împrejurărilor, volumul de apă din Canal. Apele Canalului
sunf legate de o scurgere naturală către Mare prin faptul că 1 înfre
apel~ Dunărei şi Mare, diferenţa de nivel între făşiile lor de ape este
de 8 m. (Dunărea la efiaj are 8 m. deasupra nivelului :t'w'Iării). rn aceste
cond~iuni şi cu înfecmirea lucrărilor prevăzute mai sus, debitul cie
apă, pe care Canalul îl va vărsa în Mare, nu va depăşi 120.000 metrii
cubi în 24 ore. Urmează de aci că un volum de 120.000 m. c. furaţi
Dunărei în fic.,,.ce 24 ore, nu stânjeneşte cursu! permanent al batrâr:1ului
flttv.îu .şi nici nu.:-i micşorează debilul, care in drumul lui poartă zilnic
către Ylare, prin gurile Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe, mai bine de
20.000.000 1netrii cubi pe o zi siderală.
Trascttl urmat de Canal între Cernavoda şi Constanţa este acela
indica! de sitnafia t.opografică a terenului, şi anume: el va parcurge
Valt,1 Carasu. al cărei profil pe distantă de 24.800 m. (Cemavoda..Chiostel) este d~ 4 m. deasupra nivelului Mărci. Cu începere de la
Chiost~l, merg~1nd spre Mare pe fraseul Murfat1ar-=Palas.:Constanta=
pod (35.400 m.), profilul terenului merge ridicându:se treptat la 10
n1., 15 n1~, 20 m .• 30 m .• şi el afinge La Palas cota cea mai ridicată,
5b tn. deasupra nivelului Mării. De la Palas către Constanta pro:<
&!ul ft'ren1.tlui d\:Screş.te gradual şi se termină cu 25 m. altitudine la
~tlf J:'.'lcllrii.
L1.rcrărilc de- săpături şe prezintă a ft 1nai anevoioase pe traseul
C.:b.iostcl..-Murf.atlar-=Palas=Const.anta..-port, în lungime de 35.400 tn. Este
a(" remarcat in:;ă faptul îmbucurător, că aşezămânfttl acestui podiş
{Cruo~ci,:.Consianta) .:ste format din p,.1n1â,ru~galben:-humă .şi dio pă=
mfu.ll: ro Şl't.;rgulben d~ slabă rezistentă. O cc-nfirmare experimentală a
b,tcndui n~,.,a dat-"O cc:,nsfatarea fdcufă la săparea uuui put la punctul
Palas (5t> m. aJfih.tdin{;) dt: către conducta de petrol ca.re. pătrunzând
i•, adâncime pană b -!2 m., a întâlnit părnâru galben...hutnă> pământ
-~su~1albt:n. 41rnbcle de o slabă rezi:sb:nt,.'i.. afară numai <k un im~..ceprbil ştrJ.t de pi.atr-.i, gros d~ 0.J'"t) n.1., ln .; adâncime -de 15 1:n. lo
as-cm..:nea c~nditiuni, fă~rea canalului in a\:r liber esk UŞllrată Şt ea se
Pt"Ciiută ctt avantajii iE:rloasi:: d~ înlesniri, ce1::a11:C .\! O(.cloo~ greutăţile
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cheltuelile enorn1c pe care l'©='ar reclama tunelele maritime de pă...
'
Jrundere între punctul
Valul Traian şi Constanţa.::port (12 .800 m.).
Pe traseul canalului au fost pr~văzute bazine"'porturi la Cerna...voda, Megidia, Mwrfatlar, cu trofoare dealungul canalului pentnt halajul
.şlepurilor, cu o uzină electrică centrală la Megidia, cu şas-e poduri
metalice pentru traversarea canalului şi un port amena';eat la vărsarea
canalului în Mare, la Constanta, care va fi pendinte în partea de, sud
a portului maritim existent.
•
,Nu socot necesar ae a mai reveni asupra devizului... proiect,
privitor la lucrări1e de săRături, de zidă.rii; de construcfiunt şi a. Ele
.se pot vedea complect amănunfite în Revista „Analele Dobrogei" dîn
anii 1922 -Şi 1927. Cheltueli1e reclamate pentru executarea Canalului
ereau apreciate pe afund la circa 3 miliarde lei. Canalul, odată umplut,
ar cont,ine un volutn de apă de aproape 20 milioane metri ' cubL Din
acest însemnat volum de apă se vor scurge în MaFe -- după cum
am arătat mc;ti sus - vre=o 120.000 rn. c. în 24 ore.
Scopul urmărit prin deschizătura unei căi navigabile între Dunăre
.şi Mare (Cerna'vocia.::Constanfa) este privit ca un mijloc de a înlesni
transportul mărfur!lor pţ drumuri fluviale, legâfld astfel Const:anfa-care:
se găseşte aşezată eu privir,ea,. către întinsul or~ent - cu Rotterdam,
oraşul cu poarta deschisă la Marea Nordului. Basinul Dunăr.ei, Care
străbate dea.curmezişul Europa Centrală şi cea de apus, ţ,a forma
calea de unire între J'.1area Neagră (Constanta..,port) şi Marea Nor.-:
dului (RoUerdarn), deschizându.:-se ta un bulevard natural aşezat şi
creat pentru a în1esni traficul de mărfuri.
Concomitent cu proectul Canalului navigabil de la Cernavoda
la Co11stsnfa a intervenit o nouă şi mare problemă, pe care o reclamă
interesul apărării natioriale şi care priveşte lîtora,lul Ţării la Mare
\ A.ceastă p~oblemă se prezintă preoc1,1pării gel'lerale prin latura imperios
exigibilă de a disptJne de stăpânirea coastei Mării col'lfra vre,.,unuî
atac din afară. Este vorba de realizarea BazekNavale la unul din
punctcle de coastă proprii unui asemenea aş~zij.mân!, aşa fel ca o
flotă de războiu, bine alcătuită şi adăpostită într'un nou port mai;itim,
să poată supraveghea înfinsul coastelor şi să fie gaia de a deschide
l\:l,pfa contra ori,,.cărei incursiuni streine.
Se vor:bea şi s'a scris în jurnale (Universul din August 1930)
că s'ar fi hotărât ca laGul Taşaul, aşezat la Nord de Constanta, să
fie amenajeat pentru Baza Navală şi că, pentrtl acest scop, se vor
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înfocmi lucrări de mare an1ploare, ca să se umple lacul cu apa Mării
printr'un canal îndiguit, care să pătr:undă pe distantă de kilon1efri în
largul Mării (lacul Taşa.ul se găseşte cu l .80 rn. mai fos de nivelt,tl
Mării). Şi natural că lucrările cerute de o Bază Navală nu se opresc
aci; mai sunt chen1afe a fi împlinite multe a1fe1e, cum de exemplu
porful maritim propriu zis, cu dane, cheiuri, arsenal, căzărmi, depo..zite pentru a~mată ş. a~ Pentru apărarea unui liforal marifim, nu mai
există secret ,sau ignorantă în ceea ce priveşte planurile de în{ocmif.
Se cunosc în n1od precis lucrările stabi1ite pe coaste-(în afară de ba:
zele nava.le propriu· zise), ele fiind .prevăzute cu arman1ente sfabile.
aşa cunl sunt grupurile de baterii espasate la distante calculate, cari
au rolul de a stăpâni făşii mari din largu.I b1ării, prin barajele lor
de focuri. Bateriile de coasfă conlucrează deci cu flo.tele de războiu
pentru complectarea unui plan determinat, at cărui tel este de a opri
o debarcfţre de trupe vrăjmaşe în vre:-un punct al coastei - de a
împiedeca bomb,ardaret'!. oraşelor de Mare - de a deschide lupta
contra duşmanului pentru a.,,.l respinge· şi chiar
a.:I distruge~ La
aceste puternice mijloace de apărare se mai adaogă sistemul barâielor
de mine, aşezate în largul Mării sub forma unoryân~e de păianjeni~
care prin veghea lor vigilentă şi efectivă formează o primă fortificatle
de avansare pentru turburarea şi oprirea qe la înaintare a flotei streine.
Pe· deasupra celor, arătate, se are în vedere în<::ă un factor însemnai
•
de luptă atunci când se aruncă, în fuz:tuha bătăliilor, escadrilele de
aeroplane - aeeastă modernă armă a războaelor - care, dispunând
de un câmp de activitate mult superior altor a.rme, vine să complec"'
teze 1n m-o d fericit întreg sistemul de apărare al Coastei M~rii. Nu
există îndoială că toată Ţara este interesată şi atentă la lucrările pro"'
ectafe pentru apărarea integrităţii teritoriale, iar în cazul special de
faţă, care priveşfe s.tă:pânireai prin puterile noastre, a fărmului Mării.
suntem cu toţii doritori ca proectele întocmite în acest scop să ia
fi.inţ;l cât mai repede şi să fie înzestrate cu armamentele şi utilajele
ce1e mai eficace.
Incursiunea sumi}ră pe ca.re ;O făcui despre Baza Navală ce.=-ar
urma să se realizeze la lacul Taşaul, ar părea surprihzătoare1 dacă nu
curioasă. ToJuşi, alunei când s'a scris în „Unrversul" (.Â..ugusf
t 930) despre proectul Bazei Navale la lacul Taşaul, se îngloba,în acel
proect şi derivarea Canalului Navigabil de la Cernavoda la Con,..
sianţa, pentru a i se da un nou traseu acestui Canal; adecă, legătura
Dun"ărei cu Mare:a prin Canalul N avig.:rbil să pornească de la Cerna,..
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voda pentru ca să debuşeze în lacul Taşaul, tnlăturând prin urmare
\ atingerea la Coristanfa a capătului Canalului. Nu întrevăd nici un
folos şi nici o nevoe ca o lucrare 'de_ imporJanfa Canalului navigabil
\să fie deviafă dtn drumul natural pe care=l reclamă traficul corner.:
,ptlr scop primordial al realizării acesfei lucrări. Câte=va o·bservafiuni
he vor da pii1ejul de a ne verifica părerea pe care am susfinuf=-o în
lµcrările preced~nfe.
a) Se crede oare că lacul Taşaul să fie umplut cu apă de
Dunăre prin aducerea Canalului la Taşaul? Cazul se exclude dela
sine. Patul lacu1u"1 trebue să fie adâncu c:u încă 8 m. şi atunci el seva găsi cu 9,50 m. mai jos· c::a nivelul Mării: \ Legălu'ra . directă cu
Marea va umplea lacul de apă, fără a cere acest ajutor dela Dllnăre~
b) Se urmăreşte oare ca prin drumul Canalului să se facă le.:
.găfura mai ap:ropială între flota de Dunăre şi flota de Mate? Pentru
un atare scop nu cred ca să se arunce miliarde prin săpare_a Cana,,,lului către Taşaul, unde va întâlni altitudini de teren mull mai ridicate
decât traseul Cernavoda..-Consfanfa. În special cu începere dela Mur=
fallar, direcţia N.=E. către lacul Taşaul, podişul se înalţă mereu până
peste 70 m. altitudine. Dacă soc;otim însă realizat Canalul navigabil
aşa cun1 l-=-am propus, adecă Cernavoda..-Constanfa, aeesf drun, de
apă va îngădui fl0fei de Dunăre să atingă porrnl Constanta şi de aci
până la• lacul Taşaul, unde s'ar stabili Baza Navală, disfanfa de 25 30 km., s'ar parcurge în cel mult o oră., pentru ca flotila de Dunăre
să vie în contact cu flota de Mare.
c) Se plănu~te oare construirea unui por1 comercial alături d e,
Baza Navală la lacul Taşaul? Eu cred că n1..1.. Portul Consta,nfa îşi
are locul stabilizat ; chelh.ieli enorme s' au făcut penlru îmbogăfirea 1ui
cu clădiri, silozuri, magazii, _rezervoare de petrol ~. a., penlruca, prin:
lr'un capriciu greu de înfe1es ş i maL greu Je explicat, să se p~ră"'
seastă această poartă deschisă comerfului maritim, pentru a ne aven,..
fura în haosul pe care \.:-ar creea singura gândire că la lacul Taşaul
se va ridica Ul'l i:iou port comercial în locul celui ~isfent · dela Constanta.
Vreau să cred că tn· tot ce s'a vorbit ş i s'a scris pentru de=
via.fia Canalului dln drun1ul pe c.are l=am socotit, adecă fraşeul Cer:
na:voda:Gonsfanfa, pentru ca el să· fie âeviaf la lacul Taşaul, nu
a fost decât o naivă v4nrurare de idei. -- Canalul Navigabil dela
Dunăre 1a Mare (Cernavoda.:-Consfanta), care va fi şi va rămân~ o
întreprindere coi:nercialâ cu însuşiri de rentabilitate, formează prin el
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singur un capitol d!sfincf de proectul Bazei N a:vale, deasemeni e"Jdrem
de important, dar care se înglobează cu de la sirre putere într'un
cadru propriu intereselor mari ce urmăreşte, fără ca aceste două gran:
dioase lucrări să se socotească indubiabil lipite una de aHa. - Cu
fofii dorim ca ambele luctări să se înfăptuiască şi,; să.,,şi ia fiecare din
ele av·ârJful şi desvolfarea la care sunt chemate.

Jean
Cor.rsfan/a, 5 Decemvrie 1930.
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RECENSII
Carl Patsch :

Beilrăge zur Volkerkunde von S'udosteuropa.

III. Die Volkerbewegung an der unteren Donau in d.er Zeit von
Diokle.Han bts HerakliU$.
l Teii : Bis zur Abwanderung d.er Goten und Taifalel'l aus
Transdanuvien. (M.U zwei liartenbeilagen). Akademie der Wissen . .
schaften in Wien (Philosophisch=-hisforiscne Klasse) Sifzungsberlchte,
208. Ban<l, 2 Abhandlung, 1928, Wien un& Leipzig, S. &8.
Studiul de f afă este q continuare a ce1or publicafe mai înainte
de autor în A.nze1ger.=u1 Academiei din V iena în 1925, pg. 69 sq,
şi 181 sq.
Cercetările

lui Patsch c;aufă să s1abilească dintr' un început că
unul din locurile de intrare în Balcani ca şi de eşire din aceşli
munfi au fost 1oca1ităfile Transmarisca şi Marisca, precum şi râul
Maris·cus. Comentând informatţa geografului Ravennas, Patsch soco"'
teşte că râul Matiscus nu poate să fie Mureşul transilvănean, ci trebuie
pus în legătură cu loca1itătile Transmarisca şi Marisca din părtiie du"'
nărene ale Moesiei inferioare; în ace.st caz Tran,smarisca nu este
decât Turtucaia de azi - după toate distanfele Ifinerariilor romane
~ iar râul Mar~cus nu poafe fi decâl Argeşul, a cărui vărsare în
Dunăre se face chiar în fata acestei loca1i1ăti, având la vărsarea lui,
pe malul stâng aunărean, localitatea Marisca, corespunzătoare Glte,,nitei de astăzi.
Prin aceste locuri: -·vărsarea Argeşului", Oltenita, Turtucaia~
se deschide una din cele mai bune, treceri de pe un mal pe celălalt
al Dunării in aceste regiuni ale Moesiei inferioare.
Această punte âe fr~cere în peninsula bal cani.că de\/ine însem,=n.af ă dtn nou şi îne:epe a fi c~nstatată după 2c1 p. Chr., cârtd Dada
este părăsită şi Dunărea ajunge din nou granifă a Imperiulut
C ei mai turbu1enfi dintre feti năvălitorii ce se semnalează de
acum încolo sunt Gotii. Sub .C...urelian, Probus şi Diokletian se în,,-
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tân1plă războaie mari aici; mai cu seamă sub acesta din urmă, când

feafrul luptelor va fi în regiunea Transmarisca şi Tropaeum Traiani
(pg. c). Karpii ş~Basfarnii, aşezaf1 de demult în Ardeal, năvălesc ur.:
maţi apoi de Gofi. La începutul l\:li ·sepfembrie 294 Diokleţian, în
drumul spre Nicomedia, ir~ce prin Mo~ia inferioară pe la Marciano-=
polis, iar mai târziu pe la Reiiaria, Cebruin, Varianae, Appiaria,
D urosforum şi Transrnarisca. O inscripţie din 2idul cetăţii aceştia
pomeneşte despre acesf împărat în legătură- cu asemenea evenimente.
In intervalul 315-317,· când se reclădeşte de către împărafii Con.:
stantin şi Licinius ce.tql~ Tropaeum Traiani, distrusă propabil între
293 şi 305 de o invaziune barbară, care trebuie să fie aceia a Car"'
pilor, Bastarnilor şi mai cu seam~ a Gofilor, se va fi r~dădit şi ce-=btea Transmarisca dis1rusă pe urma in~aziilor pomenile. De la 303
nu se m~i pomeneşte de vre.:;ro,,. mişcare mare de năvăUre a (iofilor
sau a altor seminfii ·bârbare, din cauză că trupele de apărare pe linia
D~nării nu. mai fuseseră micşorate şi apoi fiindcă însuşi Galerius, ca
împărat, se aşează în locul său de naşte re, Romulianum nu departe
de vărsarea Timocului în Dunăre.
Războiul său prim cu Maximinus Daia, stăpânitorul Orientului
în 31.3 şi conflictul Eu Constantin, îm)lăratul de apus, au deschis dln
nou pofta de inva,2fe, în special a G:otilor, cari vor începe iarăşi să
.tulbure ord'rnea stabilită câtăva vreme in aceste părf i. Ciocnirile lui
Gonsfanfi~ cel Mare cu Gofii ne sînt atestate indirect prinfr~o frl,.scripfie maurifanică din 313 şi o alfa africană din 319, unde esfe
numit Go1icus maximus şi Carpicus maximus. Redadîrea şi popularea
din nou a oraşului Tropa~um Traiani înfre 315~317" a fost o măsură
de apărare împofrtva năvălirii Carpilor şi mai cu seamă a Go,filor, de
Gari avea să se teamă în deosebi împeriul roman. În acela.ş timp se
v,a fi pregătit şi val ul defensiv de pe valea' Carassu înfre Axiopolis
(Cernavoda) şi Tomis (Constanta); această întăritură putea să...,l fină
în respect, ned.ându:i voie să lnnainfeze n1ai departe spre sud, pe
oricine ar fi irecuf Dunărea în susul despărţirii bratelor .sale, adică
prin colful nord.=vesfic al Dobrogei.
În 322 Sarmafii de vest sau ra·zygii atacară · localilafea dună.1
reană Campona de la sud de Budapesta, iar Constantin) nu numai
câ-=i respinsese, dar chiar merse la ei. El străbătea Banatul apusean,
în care loGuiau atunci Sarmaf.i. ,Se vede din unele monede că ,creşti:
nismul pătrunsese la Sarmaţi, ba chiar aceştia, în anul 332, au obtinut
ajufo.r împcifriva Goţilor. În 323 începe o a doua invazie a Gofilor
9
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în partea de răsărit a Peninsulei balcanice, Jr~când peste valul Axio=
polis=Torni, de unde fusesetă ref rase trupete de pază, - ,,per ne,.,.
gledas limites eruperunf", - înaintând până în Moesia inferioară şi
Tracia. Constantin conduse în persoană războiul împofriva lor, îi
împinse peste Dunăre., în M y nfenia, şi băţu pe şefu1 Gofilo(, Ransi.:
tnond, pe o ridicătură de pământ, unde fugarul îşi căutase adăpost
într'o pădure.
După ce Golii fau fost potolifi şi s' a restabilit o oarecare linişte
la Dunărea mijlocie şi de jos, Constantin a hoiărît creiarea a două
tr~cerr permanente între cele două maluri ale Dunării : una pef\tru
Oltenia, unde se găseau Taifalii şi alta peniru Muntenia, 'în care se
aflau Goţii (pg. 20). - ln 328 s'a inaugurat un pod de piatră în
prezenta chiar a lui Constantin, care pod lega cele două malur-i ale
Dunării, îtlfre satul bulgăresc de astăzi G:igeri pe dreapta vărsării
Iskeru1ui şi satul Celei de p.e malul românesc ; celălalt pod s ' a con.,.
struit între Transmarisca.:eTurtucaia şi Oltenifa.:eMarisca, numindu.:ese
Conslantia'rla Dapline. însemnătatea dată unei asemen.e a opere de
Constantin se vede şi din faptul c.ă a lăsat să se bată chiar o mo"
'
ned.ă cu prile1ul inaugurării q.cesfui pod. Legăturile acestea înfre cele
. doua maluri ale Dunării au adus o epocă de linişte, care a făcut ca
să se întindă cre,Ştinismul pe mal ul stâng între Goti şi prin popula"
fiunea !afină ce se stabilea aici, având garantată siguranfa. Din a doua
jumătaie a ve.acului al 3..-lea erau de bună seamă aici creştini, în
urma convertirii prin clerici grec~ cari fuseseră aduşi ca prinşi în
r:ăzboaie din Kapadoci a, Frigia şi G:alafia ' şi prin influenta provinciilor
dunărene şi a1e Mării Negre cu colonişti GoJi, uhde cel pufin Singi:
dunum, Bononia, Ratiaria, Durosto.rum, Axiopolis, Noviqdunum şi Tonli
aveau comunităti creştine chiar înaintea consiliului dela Nicaea (325) ;
<':reşfinismul era răspândii pe deoparte în urma influenfei provincialilor
aduşi din tinuturile balcanice, pe de altă parfe datorită amest~cul'ui de
populafiune ce=-1 provoca se~viciu1 militar ro,man (pg. 23-24). La
consiliul dela Nicaea a luat parfe şi episcopul Teofil al Gofiei, pe
care episcop Harnack îl presupune a fi acela al Tomisul ui. La în.:e
cepu.t, atât Teefll c·âf şi W ulfi1a au fosJ ortodocşi şj numai după ac;eia
au trecui la arianism; prin Teofil, care era din răs·ăritu1 imperiului
s' a întării influenta grecească asupra creşfinismulu.i_G:otilor, care înce.:e
puse prin misionari d~n Asia Mică. Wulfila ştîa greceşf'e, latineşte,
gotica, după mărturia lui Âuxeh.tius de Duro.s forum; - greaca îi era
poate mai familiară şi datorită faptului originei lui capadociene, sau
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infiuenfei înaintaşului său Teofil, după cum ărafă şi alfabetul înfrebu,::"
infaf de el, care în mate măsură este grecesc (pg. 27). Pe când gre"'
ceasca era în mare cinste la aceş.te căpefenti religioase, în poporul
gofic de jos limba latină se împământenise mai puternic, fiindcă Gotii
se găseau în raporturi cu aceste fări romane de margine în care limba
latină era predominantă, la ac.e,astă st1tpremafi-e a ei contribuind în bună
măsură şi enclavele romane rămase Incă peste Dunăre, c~iace
ne face să credem că Pafsch nu admife o părăsire con1plecfă a Da.:r
chiti Traiane şi o golire a ei de popu1afiunea romană. • .• ,, \Vie alte
romische Enklawen în Transdanuvien, die Durchsefzung des Landes
mif Krie.gşgefangenen aus den BalkanlăAdern, Heirafen Ltnd HeereS:
dienst, z1:1 ihrer Verbreif1:.u1g beitrugen" (pg. 27). Chiar \VuJfila a
predicat în latineşte, Liniştea pe care o asigură Constantin imperiului
roman ij\n partea Gctilor face să i se dea fulul de Imperator Caesar
Constan/inus maximus Gutbicus yîcjor ac tr{umfator Augustus. După
anul 328 s"au înflinfaf chiar joct1ri gotice ~ Ludi Gof:ici - , anuale
între 4-9 Februarie.
!n 32 2, când 1zbucni războiul cu Sarmafii Argaraganf-es din
Banatul de astăzi, fu trimis fiul lui Constantin ce se. numeşte Cons:
tanfin V şi care,,,şi mai adaugă numele de G:oticqs maximus după
birt1infa câştigată asupra năvălitorilor.
Fiindcă împotriva creştinilor din finLtiurile stăpânite de Gofi s'au
deslănfuif cruzimi mari şi pers.ecufiuni, în1păraful Cons!anfius năvăli în
348 dincolo pesf.e Dunăre la Gofi, intervenind .pentru creştini ; dacă
văzu că aceste încercări ale lui sunf zădarnice, el luă cu dânsul, frans.,.
portând U-"i peste Dunăre pe credincioşii creştini ai lui Ulfila, din care cauză
căpătă şi denun1irea de Goiicus ma.ximus. Aş,ezarea acestora, numifi
Goli minores, a fosf făcufă în Moesia inferior, în ramiflcafiunile Bal:
c~nilor din regiunea oraşului d,e atunci Nico_polis (astăzi satul St;,ţri=
N1kUp la Rossifza, la nordNest de Trnovo) înfr'un finuf păduros şi
bogat în păşunei în care ocupafiunea lor era numai puţină agriculfură
şi în deosebi creşterea vilelor mari şi mici, aşa încât şi la 200 a.ni
dt.ţpă colonizare erau încă săraci „gens paupet4". Numărul lor fre..buia să fi fosf destul de respectabil, deoarece au reuşi! să se menfină
încă inuită vreme, ~evenind o populafiune paşnică; datorită în bună
parfe şi învăfa'°turii lui Uffila care se şi numeşte montanus, nume co=re~punzător pairiei diocezei sale, l:lnde se aşezase această ·populatiune
creştină. Episcopatul de Nicopole, regiune în care sţ aşezaseră aceşti
•
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după

moartea hti Wulfila reprezentanfuf
cel mai de seamă al arianismului din toată Peninsula Baleanică.
Gofii păgâni de dincolo de Dunăre rămaseră mai departe fede=
nifi ai Imperiului. Sarma.fii Limigantes din Banat atacă Moesia su-=·
perioară în 355,_ 357 şi 358. După o expedlfie din anul 358, Sarmatii
Limigantes au fost siliţi să depună armele şi să stăpânească Banatul.
În 359, din cauza iernei grele ce începu&@, ei au cetut s~ fie primifi
în Imperiu; au căutat să săvârşease:ă un a~ac împotriva lui Constan:tius, însă a.u fost măcelărifi fără . milă, iar neluptătorii au fost luafi în
sclavie şi în acest fel a dispărut numele lor din istorie-, în timp ce în
Banat au fost aşezafi ca federafi Sarmalae Argaraga11lae, şi rnai apoi,
Vik1ova7ii din Ungaria superioara ca primă populafiune germană în
Banat (pg. 38).
După aceasta -împăratul ridică în faţa or-aşului Margum din
Moesia superioară cetatea Consianlia, ca să asigure şl să sfăpinească·
ambele maluri ale Dupării după exemplul anterior al tatălui său, asi..,gurându...se un fel de paralelism corespunzător de cetăţi Re ambele ma.:·
!uri ale Dunării ca; Bononia,..Onagrium, Transdierna.::-Dierna, Trans="
drobefa.-Drobeta, Transmarisca...Consfanfiana=Daphne şi podul cl.ela
Oescus. În aceste oraşe se făceau şi târguri, unde venea lume~ bar"'
bară din stânga Dunării.
Urmaşul lui Constantius, Iulian, puse îh stare de apărare şi,
oraşele din răsăritul Peninsulei, pentru eventualitatea unei turburări
războinice.

Sub Valens se întâmplă la Dunăi:ea de jos complecte schim_.,..
bări politice şi etnografice. Acestui împărat, care 5e găsea în drum·
spre Syria, i se comunică după' 30 Iulie 365,. că Gotii plănuesc un
mare atac împotriva Imperiului. ln timpul războiului civil din 365366 ~intre Valens şi Prokopius, acesta din urmă rudă a lui Iulian,
o ceafă de circa 1O.OOO de Goti a trecut Dunărea în răsăritul Penin.:<
sulei Balcanice îndreptându=-se în marş către Constantinopol. Aceştia
au fost prinşi şi internati în diferite· oraşe din Imperiu. în iarna lui:
366/367 Valens îşi aşează cartierul la Marcianopolis, pregăfindu:se
pentru o ofensivă în Transdan.uvien. Când trece la 367 pe la T.rans""
marisca..-Constantiana""Daphne, Gotii din cârnpia Munteniei se retrag
în munfi. La 25 Sept. 6?"6 Valens se reîntoarce, găsindu.:-se la Du:
rosion.ţm.

Dincolo peste Dunăre, în Muntenia de astăzi, nu se găseau în=
tărituri de lemn sau âe pământ care să fi oprit înaintarea romană.
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- 186 Locuinfele vor ţl fosf primitive - ,,wie .d.ie rumănischen BauernhiiUen
primifiv" - (pg. 47), lesne de părăsii de o _populafiune mişcijtoare
ca aceia de s.fepă, luându.:-şi tot a utul fără a lăsa nimic în cale. Ţara
era în mare parfe acoperiJă numai cu pădur~ iar agricultura era făcută
numai pe văi în mod cu fotul neîndestulător, ceia ce se vede din
aprovizionarea cu cereale şi furaje pe e:are este silifă să şi-"O facă ar.=mata rom~ă ce opera în aceste părfi. Moldova şî Basarabia par a
fi fost pe acea vreme mai bogate în agricultură, căci Hunii găsiră
aici bogate prăzi, care făceau anevoioasă înaintarea hoardelor război;;
nice (p. 4r).
ln 368 Valens se întoar<;:e din n9u la Marcianopoli, rămânând
-din iarnă până în toamnă în Dobrogea, în Vicus Carporum, localitate
·ce arată o aşezare carpică a.ici şi care se găsea· aşezaJă 1 după harfa
lui Patsch şi după alle consideratiuni strategice, între Hârşova şi
:satul Gârliciu de astăzi.
Insq:ipfiunea publicată în C. I. L. No. 6159 şi găsită în ruinele
-orăşelului Hissarli'k, lângă satul Gârliciu, arată că s 'a zidit aici, pe
"tuinele unei înfărriluri ;mai vechi, o cetate de apărare.
De la 9 Noembrie 368 până la 3 l1Iaiu 369 Valens este la
Marcianopolis, localilafe corespunzătoare_ asf ăzi cu satul plin de mori
Reka Dewnja, la putină distantă spre apus de Varna.
!n 369 izbucni din nou războiu la e:Xfremif Mea nordică a Du"'
nării de jos, spre Basarabia, unde îşi avea reşedinta căpetenia Vizi-=gofilor., Alanaric. T-recerea armatelor s'a făcut pe un prod de vase pe
la Noviodunum, astăzi Isaceea, unde se găseşte Valens la 3-5 Iulie
acelaş an.
Gotii s' reb:as în fafa ai;mafelor romane şi luptele s1au term:inat
fără mari pierderi pentru Gofi, iar Valens fără captivi şi prăzi se
reîntoarce în lagărul de iarnă de la Marcianopolis.
După aceste expedifii Gofii au cei:uf pace, tare s' a încheiat ne
mai plătindu..-se kH nici un subsidium bănesc şi ne mai având voie să
vie ei în târgurile dunărene decât numai în două locuri. - Această
pace s'a încheiat de asemenea la Noviodunum:Isaccea, (pg. 54), şi
a avuf oarecare durată din partea Gofilor, din care cauză Valens şi
tovarăşul său din . vest, ValenfiniarÎ, capă1ă titlul de Goticus maximus.
Sub Consfanfius creştinismul capătă ptoporfii prinlte ·Gofi, deşi
fusese mai înainfe în scădire. .Astfel activitatea misio·nară a sectei
călugăreşti ascetice a bătrânului Audius, exilat din Mesopofania în
Scythia, deveni în anumite părfi îndepărtate ale Gofiei aşa <le bogafă
<

au
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în urmări, încât adepfii lui A.udius aveau comunifăfi c·u episcopi în
frunte şi cu n1ănăstiri. Printre aceşti episcopi, în afară de A.udius,
mai era şi un o~recare Silvanus (pg. 56). - În timpul 1ui Valens,
Vetranio, e;piscopuJ.din Tomi, t;tl'\ capadocian, arată n1ultă· grijă pentru
reîntărirea arianismului.
Persecufiunile împotriva creşlinilor au începill din partea lui A.ta.::
narich .încă din anul 369 şi au continuai până Ta 12 Aprilie 372, în
care zi sfântul Sava, din corpunifatea A.tharid, a fost îneca! în râul
Buzău, refuzând să tăgăduiască creşfinistn ul aşa dl:ipă cum cereau
GofiÎ păgâni. EpisGopul de Caesarea din Capaâocia, Va.şile cel Mare,
ceru corpul său şi.:l obfinu din partea lui Iunius Soranus, comandantul
general de alunei al provinciei Scy1hia (pg. 57).
Acei din Audiani, cari au puh.ţf frece hofarele, au pribegit după
moartea lui A.udius spre Chalcis în Siria, la DamasGul Eufralului,
la coreligionarii lor ; cei mai mu1fi au t_recu,t în Peninsula balcaAică,
găsindu... ş'i adăposi la Wulfila.
Tot în aceste părfi ale Gofiei proponfice s'a întâmplat arderea
-în biserică a întregei populatiuni creştine a unui saf cu sfinfii gofi
Wereka, Batwin şi călugărul A.rpylas, ale căror resturi au fost duse
de mâini pioase în Ky,zikus, pe coast~ sudică a Mării Marmara.
Din cauza îmP'reiurărilor nepriincioase dincolo cle Dunăre, o parfe
dih Gofi trecură Dunărea şi se aşezară în dioceza Traciei, unde ei
sperau să găseas.că un 11 domicilium Eemotum ab omni notitia barba"'
rorum '' ... Astfel ei 1recură granifa pe la Durosterum sub cond ucăforii
Friliger ş.i A1aviv, în toamna anului 376, în aşa mare grabă, încât nici
măcar nu se putea face numărăfoarea lor.
Din cauza unor anumite interese personale ale generalilor Lupi.:
cinius .şi Maxi.mus, cari au femporizat fransplaAtarea acestui popor
fugar în spre Tracia şi din cauza refinerii pe nedrept a hranei ce li
se cuvenea, silind u.,:,i să.,,.şi dea copiii căpeffi!ni1or pentru a căpăta hrana,
aceşti Gofi au devenil un flagel al Peninsulei Balcanice, ajung-ând ca
să se ridice ei precum şi alţi venefid din Peninsulă împofriva sfă:
pânirii, băfâ:nd 1ângă Adrianopol la 378 pe V alens Ş,i omorându...!,
urmând după aceasta o superiorifafe evidentă a populatiuni1or de dincolo
de Dunăre - germanice, turce şi slave - care a cauzat schimbarea
culturală şi etnografică a întregei Peninsule Balcanice, 1in1esu1 dunărean
pentru apărarea imperiului sfărămându.::se. ~ Când Wizigofii lui
Fritigerus s'au mişcat din regiunea Durostorului, înfovărăşifi de trupele
ce erau în această r,egiune, - au început să treacă şi Ostro.gofii hri
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AlaJheus, S.aphr.:1x şi Farnobiusi iar rnai târziu )\lanii şi Hunii şi
mai apoi Taifalii.
Infăfişarea etnografică a Peninsulei Balcanice se schimbă prin
aceste aşezări gofice.
AJanarich frece del_a Siref prin Va1achia, care la vest: era plină
de Taifali, peste Dunăre şi la 11 Ianuarie 381 era cu ·suita sa lângă
Constantinopol, alungat de Goţii săi pe car~i ducea în Kaukaland,
fată pe. care Pafsch o socofeşfe a fi 1n muntii Bănatului şi o pune
în l.egătură cu. tribul localnic în Dacia, K(.(ox.o·IJ'>'Otot, pomenit aeolo de
Pfolemaeus.
Alanarich muri la 25 Ianuarie 381. - După dânsul veni la
Constantinopol Wulflla.
La începwul anulai 39~ Alarich, urmaşul lui Frifigert:1.s, stă'.fea
în Moe-sia, ca de aici să...şi înfinda năvălirile şi jafurile până în Pelo=
ponez. Când vizigotul -Gainas, intrat în serviciul· roman, fu silit să
părăsească Constanfinopolul, el trece din nou î"n Transdanuv ien dincolo de Dunăre - und.e locui,au încă cei de un neam cu dânsul
şi unde fu prins de căpetenia hunică U!din, la 23 Decembrie ~00.
Hunii, stăpâni pe câmpia Valahiei Nnde sfăfuseră mtţi înainte
Vizigoţii şi Talfalii, au silit pe cei dintăi să părăsească şi regiunea
muntoasă a Banatului. Când Radagais ajunge cu Gotii pâgâni până
la Fies,ole lângă Florenfa, ..trebuie ~ă fr fost în cefele; lui şi Gofi din
1-{aukaland i de acum primejdia Vizigotă dispare penfn.1 Peninsula
Balcanică, iar în locul ei are să survină aceia ptiilvocafă de duşmanii
noi c:e tind să se aşeze cu forfa în finufurile de dincolo de Dunăre.
1930,

Xl 1.

Al. P. Arbore
~rofesor.

Observa/iuni -asupra trecerii păsărilor călătoare pe deasupra
Insulei ŞerpiloF.

Este neîndoios că, dintre foaie vietuifoarele, păsările călătoare
sunt cele mai bine înzestrate cu un simt special, ce nu se înşeală mai
nidodafă, asup(a sehimbărilor viitoare de fimp. 0 -bservatiuni sistematice
asupra „ pasagiilor" de păsări paf fi de un real folos meteorologiei
practice şi deaceea facem loc, în paginile Buletinului nostru, alăturatului
studiu, tradus din revista F orschungen un~ F orfschriffe şi datorit
D#lui Rudolf Brosf, conducătorul observatorului de pasări de pe lângă
staţiunea biologică din insula Helgoland.
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Acest studiu devine cu atât mai interesant pentru noi, cu cât
e1 se referă la observatiuni făcu.te chiar în tara . noastră şi anume în
insula Şerpilor.
În Marea Neagră, la vreo 40 km. spi:e Est de gurile Dunărei,
se află insula ŞerpUor, o insulă stâncoasă, pleşµ vă, având o suprafafă
numai de 17 ha. şi care se as~amână foarte mult cu insula He1go1and.
Ca şi îh insula $erpilor şi acolo există un „pasaj" al păsărilor mai
muH sau mai pufîn evidenfiaf. 1n interesul cercetărilor, ar fi de dorif
S:ă se caute în amănunt, care esfe proportia trecerii păsărilor ş_i pe
deasupra Helgolandului.
Cu sprijinu'} Ministerului de Culte Prusian, autorului i-,::-a fost
dată posibilitatea să călătorească însofit de o călăt.iză pe Marea Neagră,
rămânând o lună, în primăvara anului 1928, şi pe insula Şerpilor, care
era locuită numai de trei păzitori de faruri şi doi mafelofi români.
Observaţiunile asupra pasagi.ilor păs.ărilor le:a început chiar din
prima zi.
Lucrul zilnic consta esenfi'al din următoarele : 1. Conslafări şi
determinări asupra speciilor observ-a le; 2. Numărătoarea indivizilor
fiecărei specii ; 3. Observarea trecerilor, sosirii şi plecării păsărilor,
folosind o.chianul, busola şi ceasul ; 4. Observarea treeerilor nocturne;
5. Observarea direcliunilor de sbor ş. a. m. d.
Timp de o luna, dela Jumătatea luî Aprilie până la jumătatea
lui Mai) au fost identificate un total de 146 specii numai europene,
lucru foarte interesant din punct de veclere ştiinţific. Dinfre acestea
multe îşi aveau provenienfa din Sudul şi Sud...Estul Europei, de ex. :
C'alandrel/a brachydacfyla, Galerida cristala fenuirosfris, Plegadis
falcinellus, Ardeola ralloides, Glareola prauficola, Sturnus vulgaris
balcanicus, Cardiolis c. rumaeniae, Emberiza melanocephala, Oenanfhe
pleschanka; Ac-eipiier brevipes, Anfhropoides virgo ş. a. m. d.
Din Europa cenfrală s'au observat de asemenea destul de nu"
meroa:se păsări, pe când din Estul Eui:opei s'au identificat mult mai
putine (ex.; Colocus monedula soemeringii). Din regiunile nordice au
fost observate şiruri întregi de: Authus cervinus, Motacilla flava
fhunbergi, Turdus mu.sicus; Falco columbarius aesalon, Colymbus
slellafus1 Squatarola, Tringa eryJropus, Tr. nebularia, Colymbus a.
arclicus. lnţr'o singură zi au fost observate 74 specii. In general
pasagii1e erau vioaie şi, la unele specii, cât se poate de regulate
(ex. : la · Şoimu/i:Lanius, Phoenicutus ph. phoenicurus, rândunele_..
Hirunâinidae, furfureJe„Streptopelia f. furtur, Coturnix). La câteva,
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pentru prima dată s'a găsit existenta unei ordine de pasaj (pasaj după
vârstă şi s~. de ex.: Mărăcinar,='Saticola r. rubr.ela, privighejoare::luscinia m. megar.hyneha).
Numărul cel mal mare de i,ndiv1z.i observati într' o singură zi ~
fost de 1.3QO.
Observaţiunile asupra momentului din zi al trecerii arată că
multespecii, călătoare noaptea, sosiau de cele mai multe od în cursu1
zilei; ele nu au fost atrase prin lumina farurilor şi au avut probabil
un lung sbqr înapoia lor. La unele specii, 1nomentul din z.1 al pasajului
er.a n1ai mult sau mal puţin constant (ex.: prigoare:Merops apiasfer.
L.). Diferenfele în momentul din zi al sosirii depind în cea mai mare
parfe de direcfia pasajului observat. Specii, care veniu dintr'o direcfie
în care Jărmul era aproape, soslau devren1e, ca de ex. : ciorile, pe
când altele, a căror direcfie de pasaj indica o coastă depărta,fă, sosi au
mal târziu (ex.: rândunelele).
Treced de păsări s'au notat din aproape toate direcfiile, dar mai
ales dela 'XI:. prîn N. până la E. ; totuşi, se pare că trei direGf.iuni
sunt preferate şi anume Nord.:West, Nord şi Nord.:Est, dar mai
a1es primiJ..
Imp0rtante osci1afii în direcţie s'au observat câte odată în pasajul
p ăsărilor ce aparţin aceleiaşi specii, dar de cele mai multe ori la o
aceeaş specie s' a precizat o direcfie predominan1ă, de predi1ecfie.
Astfel, ciorile se îndreaptă mai ales dela Sud.=-West spre Nord.=Est;
din contră, specii ca cintezoii (Fringillidae), şoimuţii (La nidae), rân.:
dunele (H irundinidae) frec de obiceiu în direcfia Nord"' West.
O mare parte· din specii Jrec transversal Marea Neagră pe u,n
drum lung de peste 500 km.
Observafiuni1e directe trebuie să urmări,a.şcă in . acelaş frmp şi
folosul ce.=-1 prezintă diferilele direcfii de orientare ale pasagiilor, pentrucă
multe păsări se îndreaptă într' o direcfie oarecare şl după reparfifia
insulelor dealungul drumului de străbătut.
Pe insula · Şerpilor s'.a observat întrucâ~a o concordar:1tă între
pasajul p~ărilor ş4 fad,'orii atmosferici, ce devine sigură atunci când
curentul valurilor se accentuiază puternic.
Cu ajutorul sistemelor. folosite şi la obse,rvaJorul de păsări dela
Helgoland, s'au putut prinde în insula Şerpilor 750 păsări, printre
care 24 păsări de pradă (8 Falco 1. linnuculus, 1 Vesperfinus, 1·
Circus ae. aeruginosus, 4 Macrouros, 9 Accipifer n. nisus, 1 A.
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brevipes, 4 Purpure-a, 49 Coturnix, 169 Bir.undo rustica, 110 Lanius
c. collurio, 8 Upupa epops. 4 Meropş).
Observafiunile asupra aparifiei pasagiilor peste H~lgoland arată
o mare asemănare cu acelea din insula Şerpilor, Deaceea insula
Ş,erpiior meri.tă p.e drept cu.v ânt nun1ele de „Helgolandul Mării Negre" ..
(Din Buletinul Mdeorolegic, lunar, Iulie 1930)
Trad. de V. C. O.
•

"'

*

, if,

A.urelien Sacerdoteanu, Guil.laume de Rubrouck ei Ies Rou,,..
mains au milieu du XIII-='e siecle (fhese pour le doctor~ d'universi:fe) c;
175 p. în so ; Paris, J. Gamber, 1930.

•

În aGesf studiu, pornind dela însemnările de călătorie ale călu .O'
găru1ui minorit Wilhţlm de Rubrouck l) şi utilizând izvoarele con: ,
kmporane cunoscute, precum şi o sumă de studi~ amorul îşi propune
să lămuriască unele puncte obscure din isto.ria Românilor -în mijlocul .
secolului XIII.
Să desprindem din această lucrare trei puncte : ·1. Când şi::a
scris Rubrouck însemnările sale ? 2. Care este adevărafa Vlahie de care ne vorbeşte el? 3. Siluafia Dobrogei în vremea aceea,
1. La pag. 27 şi 41,..autorui spune că . Rubrouck şi,,-a scris ,
povestirea călă,toriei sale la Acre (Accon), pe coasta Siriei, ne mai..
pulându::şi continua călăforia până în Franta, fiind prea slăbit de drum.,
A.c~ste însemnări ;le lui .aveau s.ă fie cetite. de regele Franţei, Ludovic.
IX, care.:1 trimisese în această călătorie la hanul 'tătarilor.
Dacă1 într'adevăr, Rubrouck şi:a scris opera la Acre, în Siria,_
cum pute~ spune el despre faF;a lui Asan că se află „ultra Danubium,~
versus Constantinopolim ?" D.e unde se afla el atunci, nu putea spune
aşa. Mai curând el şi.:a scris opera chiar în timpul călătoriei, sau ,
cel pu~n o pa~e a însemnărilor sale. Pe de altă parte, multimea de
amănurue pe care le dă, fac să se creadă că Je...a însemnat chiar în\
vremea când le..-a o.bservat. La Acre n'ar fi făcut, poate; decâ1 să le
revadă şi să le completeze cu ultima parfe a călătoriei,
în care, fiind
I
.
slăbit, probabil că n'a mai însemnat la vreme ceeace credea el că trebuie
2. Vorbind despre întinderea stăpânirii Tătarilor în spre W.
Rubrouck spune: ,,Ab ori.icio Tanais versLJs occidenlem usque ad··
Danu~ium loium esl eorum„ eliam ultra Danubium, versus Constan"'

·~

1) O traducere a păr{ii care interesează istoria Românilor a făcut D"I prof. .

uai.v. C. Brăiescu în :Analele Dobrogei, Il, 4, p. 507-535; Constanta, 1921.
•
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iinopolim, Blalâa, gue est Ierta Assani el Minor Bulgaria usque in
Sclavoniam, omnes solvunl eis lribuJum".
Deşi această informatiune este atât de precisă, d-=-1 S. spune că
Vlahia, despre care ne vorbeşte Rubrouck, nu trebuie Gonf undată c::u
Vlahia lui Asan, din dreapta D1::1nării. Vlahia lui Rubrouck este în
stânga Dunărei, Vlaşca de astăzi, pe care el însuşi o confundă cu
Vlahia Lui .Asan, din cauza cunoştînte!or vagi pe care le avea despre
aceste tin uturî.
D.,.sa îşi sprijină părerea 1n felul următor :
a) Pe la mijlocul sec. XIII, Românii existau şi la Nordul
Dunărei, lqeuind împreună cu Cumanii în state teritorîa1e~independente
cumano:române, iar stăpânirea tătărească nu trebuie privifă . decât
numai din punct de vedere al suzeranHătiL Pentru aceasta apar foarte
,,cc1rând sfat,ele româneşti din stânga Dunărei ca state nationale.
Este perfect adevărat că Românii locuiau şi la Nordul Dunărei
- mentionati în diferite diplome şi organiza:fi în state tei:itoriale cumano-=române independenfe, dai· sub stăpânirea(?) Tătarilor, chiar <lacă
-această stăpânire nu ·era decât o simplă suzeranitate ; dar aceasta nu
este un argument solid din care -să putem deduce că Vlahia lui
Rubrouck ar fi un.a din aceste Vlahii (mai curând Cumano.:Vlahii)
din nordul Dunărei, care ar fi Vlaşca de astăzi, pentru simplul motiv
că aceasta nu este „ ultra Danubiutn versus Constantmopolim" şi
nici „terra Assani".
b) ln această epocă, jurrrăfatea sec. XIII, însuşi d..-1 S. spune
,că teritoriul cuprins între Carpatii meridionali şi Dunăre, dela Orşova
până în Moldova inferioară (o linie Oituz.:Bârlad), precum şi la Est
de Dunăre (Dobrogea) se numia Camţ1nia (Neagră).
Ceva mai mult: constată că în sec. Xlll-XIV, numele de
·Cumania subplanta pe acela al Daciei aproape întregi şi că chiar în
.sec. XV numeJe de, Cumania se mai întrebuinţa pentru Ţara Ro:
mânească, deşi Cumanii nu mai existau de mu1t în aceste ţinuturi.
Mai spune d.:l S. că Rubrouck e~te primul autor care dă nu.:
-mele de Vlahia (Vlaşca de astăzi) .ţinutului din stânga Dunărei,
.adevărat a Ţara Românească.
Am văzut că tinuful dintre Carpati şi Dunăre, cel putin pe
~vremea lui Rtibrouck, nu se numia decât Cumania şi cu acest nume
îl cunoştea toată lumea, cum trebuie să..-1 fi cunescut şi" Rubrouck.
Dacă el ar fî voit să vorbiască despre aceşti Vlahi din stânga Dunării,
,n'ar fi spus decât: Vlahii din Cumania. Cum era să vorbiască despre
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,- 193 o ţară necunoscută (prin însuşi faptu1 că nu avea un nume) numind#o
pe numele ei aoevărat, el ear<~ nici n 'o văi;use n1ăcar şi despre care
ştia di:n auzite că se chiamă Cun1ania. Ar fi ca şi cum astăzi ar
numi cineva Elveţia sau o parte din ea cu unul din numele de:
Italia, Fra,nta, sau Germania, fiindcă sunt acolo locuifo.ri din fiecare
.dinlre aceste neamuri.
Penlru Rubrouck era clar: Cumanic:, era fn stânga Dunării;
iar în dreapta era Vlahia, /ara lui Asan, cunoscută cel putin t0f a,şa
de bine ca şi Cumania, chiar de Rubrouck, măcar din auzite.
e) Al treilea n1ofiv care face pe d.::1 S. să creadă că RubrEluck
a confundat Vlahia lui Asan cu Vlaşca este că acesta întotdeauna
.aşează pe V/ani lângă Cumania şi fnlte B.algari şi Ruteni. Dar:
1. Vlahii din stânga Dunărei, din Vlaşca, nu erau lângă Cl]mania,
ci În Curnania (cum reiese clar din studiul d=sale), iar Rubrouck
·vorbeşte despre cei de lângă Cumania (cum spune însuşi auf·Orul),
.deci de cei din dreapta Dunăre~ din Vlahia lui Asan.
2. V1ahii din Vlaşca, chiar dacă i..-am socofi lângă şi nu În
Cumania;, nu erau în vecinătatea imediată a .Rutenilor, căci îrrfre unii
şi alţii era Cumania ; poate că nu erau nici tcecinii imediaţi ai Bul.=<
garilor, dacă am putea şti precis până unde se întindea Bulgaria pe
vren1ea Âsaneşfilor. Vlahii Â.saneşli însă erau, sigur, lângă Bulgari,
jar între ei şi Ruteni era aceeaşi Cumanie ca între Vlaşca şi Ruteni.
:Şi Vlahii ksaneşfi şi cei din Vlaşta erau lot aş:a de între Ruteni şi
Bulgari, mai ales dacă socotim că Âsaneştii stăpâniau şi Dobrogea,
.cum se va· vedea mai depi'Îr-te.
Informaţia lui Rubrouck pare ~ mai avea încă un înteles: el
~Rune că, dela gura Donului şi până la Dunăre, Tătarii sunt stăpâni,
fot acest teritoriu făcea parfe integrantă din imperiul făt~resc ; aici,
prin urmare, este vorba de Cumania şi Românii âi.n Vlaşca. Apoi
.adaugă Rubrouck că de dincolo de Dunăre, unde este V1ahia, tara
lui Asan şi Bulgaria mică şi S!avonia, Tătarii 1uau numai tributul.
Aici nu mai era o stăpânire efectivă tătărească, cum era în stânga
Dunărei. Şi cu ,acest prilej vorbeşte Rubrouck de Vlahia, pe care o
pred,zeaiă: ,,ultra Danubium, versus Constanlinopolim, Blakia, que
.est fen:a Assani". Şi aceasta este V lahia adevărată, pomenită de
:Rubrouck
3. Cu privire la Dobrogea, d.::1 S, afirmă categoric: Dobrogea
n'a făcut nici0dată parfe clin impe-riul Asaneştilor, penfrucă aceştia
n'au stăpânit ni~iodată mai la Nord de o linie între Silistra şi Bald<t:.
.Analele: Dobrogei",
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Dovadă~ lipsa isvoarelor istorice; literare .şi a urrnelec arheologice, care
să ateste aceasf.ă stăpânire. Ioan II Asan, în privilegiul acordai'

Ragusanilor1 precum şi în inscriptia fundafiunii sale, nu porneneşfe
niciun oraş din Dobrogea, ceeace înseamnă iarăşi că aceasta nu era
În sfăP,ânirea lui, ci că făcea parte din Cumani~ şi, împreună cu
aceasta, din imperiul tătăresc. Insăşi sifuafia geografică lega Dobrogea
cu Orientu1, coastele ei fiind orientate c:ătre Est~ iar Dunărea făcea o
strânsă legătură între Dobrogea şi Cumania .şi; prin aceasta, iară.şi se
lega cu Orienful. Dacă Dobroiea n' ar fi fost sub aceeaş sfăpânire cu
fînutul din stânga Dunărei, n'am găsi.::-o, im@diaf după înjghebarea
Ţării Româneşti, ca posesiune a Domnilor români.
Aşa aar, sprijinit pe o sumă de considerafiuni de ordln feoretJC;
d.::-sa ajunge la concluzia că Dobrogea n'a făcut parte din stăpânirea
Asanilor.
•
Am arătat mai sus că d"'l S. spune că n'avem nidun i3Vor
ist.orie literar care să ateste stăpânirea Âsani1or în Dobrogea. Şi CU:
toate: acestea este unul, destul de bine cunoscut : Ânsberfus, cronicarul
crucia,dei lui Frederic Barbarosa. Iată ce spune el; ,.Pe lângă aceasta
În cea mai mare parfe a Bulgariei, precum şi către Dunăre, unde
se varsă În Mare, sfăpânia un oarecare Rornân Calo:PeJru şi fratele
său C'rflslan, împreună cu supuşi{ lor Românii 1)". Ăş.adar., chiar pe
vremea lui Petru şi Asan, Dobrogea (până unde Dunărea S'e varsă
în Mare) era în stăpânirea lor. Cu atât mai mult pe vremea lui Ionifă,
despre care putem spune că trebuia s'o aibă, prin fapiu1 ~ă, ocupând
V-arna, Dobrogea îi revenia dela sine, Bizanfrn.jj ne mai putând=o
păstra dîHcolo de fara 1uî Iooifă.
ToJ în legătură cu Dobrogea r înfăfişând diferitele interpretări
care s'au dat informatiei lui Rubrouck cu privire 'Ia Vlahia, d.,,.I S.
afirrnă că d.::-l prof. C. Bră.tescu ar fi ideniificat.::-o cu Dobrogea (p. 99).
Controlând trimiterea pe care o face la ; C. Brătescu, Nume vechi
ale Dobrogei, RP· 18, 30-31 2), găsi-fn la pag. 18; ,,Arătând care
suni teritoriile supuse Tătarilor, W. de Rubruguis porneneşie şi de
Valabia lui Asan, te se întindea dela gurile Dunătei spre miazăzi,
în direcfia Consfanfinopolei, până fn munfii Balcani"; la pag. 30:
, 1 Ce s'a făcui oare massa aceasta de Vlahi,, după cari
şi fara lqr
dintre Balcani şi gurile Dunărei s'a numif Vlabia ?11 ; îar la pag. 31:
4

l) C . Brătescu, Populafia Dobrogei (în Dobrogea - 1878-1928 de ani de viafă românească), pag. 216:; Buc., Cult. Naf., 1'928.
2) ln Arhiva Dobrogei, II, 1, p. 18-31 ; Bucureşli 191'9.
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pe la 1253 călugărul Rubruquis numeşfe /ara di:ntre gurile
Dunărei şi Balcani » V1ahia lui Asan« ; dacă cu pufin mai inainie,
un cronicar francez numeşte tnunfii Balcani de răsănf »mun/ii
Vlahiei«; dacă în alte izvoare mai târziu acelaş feriforiu poa,rfă
denumirea de » Vlah ia albă«, __, aceasta n' a fosf o nomenclatură
topică zadarnică, ci se întemeiază pe existenţa în acest teritoriu a unei
masse puternice de Rotnân1, ai căror conducăiori, de acelaş sânge cu
ei, au reuşH să joace un rol destul de însemnat în istoria universală" .
A.cestea sunf reproduceri ale .pasagiilor din lucrarea d„lul C.
Brăfescu la care se r,eferă d..,l S. ; diFl aceste citate a tras d>=sa
concluzia că a,.,1 C. Brătescu identifică ţara lu~ Âsan cu Dobrogea.
Va vedea d..-1 S. că nu numai la paginile 18, 30-31 (cîfaf.e de cl..-sa)
n' a afirmat d,.,-1 Brăfescu acest lucrl:l, dai: nici în celelalte pagini. Vom
mai reproduce câfeva pasagii, ca să fie bîne încredintai d.=-1 S. că s'a
înşelat, redând inexact părerea d..-lui C. Btătescu: a) ,, Vlahii aceştia
Jocuesc ca popor independent la nord de munfii Balcani şi mai ales
în spre Marea Neagră. Ei au in mâinile lor strâmtorile munfilor
Balcani, iar pa1fea răsăriteană a /ării dintre aceşii munfi şi Dunăre~
se numeşte Vlahia7 după cum 1ezultă din acest pasaj" (urmează un
pasaj din Ville,:-Hardoqin) (p. 19---20). b) Alt pasagiu ~ ,, De. aci se
vede clar că. Balcanii răsăriteni erau locuifi de Vlahi; că ţi apărau
clisurile .munţilor de atacurile ce v·eniau dinspre miazăzi; că lanful
munfilor Balcani, dela oraşul Elena spre Mare se numiau )>munfii
Vla'hiei« .- »la monfagne de Blaquie« - şi că, prin urmare, /ara
dela aceşti munfi se numia Vlahia, după cum rezulfă şi dln pasagiile
anierioare, pri:vlioare la franspoTiu1 captivilor" (p. 20). c) În altă parfe
spune.: ,,Pefl'u, Român de neam; stăpânia fihuiul dintre Balcani .şi
Dunăre; că acest finul mai spre apus se numia Bulgaria, da·r mai
spre răsărit, căire Marea Neagră, era un teritoriu deesebit" (p. 22).
d) ,,O parte din aceşti Vlahi veniau şi din nordu1 Dunării ca aliaţi
ai fratilor lor Asanizi; însă grosul îl Formau Românii din Dobrogea,
răsăritul Bulgariei şi dela clisurile Balcanilor, căci dacă n'ar fi.
locuit aci o massJ compactă de Români, nu s'ar fi numit >> Valahia
lui Asan «, sau mai simplu » Valahia « (p. 23). e} ,,Deasemen~a
trebuie să stabilim că semnalul riiscoalei împotriva Bizantinilor n'a
pornii din Rodope ca să se înfit'ldă şi în nordul Balcanilor, ci a pornit
din păr/ile româneşti ale Bulgariei răsăritene, ca să se întind~ mai
iârziu şi la Românii din Sirt11iita şi Rodo.pe" (p. 26), În sfârşii un
ultitn pasagiu~ ,, La început sfăpânirea Asanjzi}pr s'a limitat numai
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asupra acesJei Zagore şi asupra podişului răsăr.ilean, ce se lasă p4nă
în Dunăre. Ceiă/ile maritime precum: Consian/a, Varna şi celelalie mai
meridionale erau in stăpânirea Bizanfinilor" (după Choniates) (p•. 2<).
Din diatele înşirate mai sus, precum şi din cele la care s' a
referit e~dusiv d,::"l "S. 1 nu rezu/fj că /ara lui Asan este identică cu
Dobrogea, ci că Dobrogea făcea pal'fe infeg:ranfă, deşi nu .chiar
dela începui, din Vlahia lui Asan. Să sperăm că drl S. va observa
• con,fuzia ţ,e care a făcuf.::"O.

D. A. N.
,

D,::"1 Dr. Carlo Tagliavini, profesor de filologie romanică la
Universitatea din Budapesta şi memhlru corespondent al Academiei
•
Române, publică în ,,,Sfudi Rumenî'' IV (1929-30) următoarea
recensie asupra volumului nostru! ,,Dobrogea, cincizeci de ani de
viea/ă românească" (Anul IX, voL I al Analelor Dohrogei) :
La 1928 s' au înplinli 50 ani din ziua când biata Dobroge,
pro·vin€ia de dincelo de Dunăre la car<~ nimeni din ~omâr:iia nu
aspira, fu cedată noului Regat român de Ţarul Rusiei, care înpreună
cu Românii a cu€erît..-o dela Turc, în schimbul Basarabiei meridionale.
De atunci şi până azi desvolfarea Dobrogei a . fosf considerabilă ;
această pre.vinele, care fu eea dit;tâi romaniza1ă şi în care 'Ov:i:dius
şi,::"a irăif anii de e.'<il, are norocul de a poseda o_ coas:tă minunată
(CoasJa de, arginf) şi gurile Dunărei; din. ?nul 1913, în urma războiului
balcanic, s1a e.'<fins spre suâ, adăoginâu.,-şi aşa numitul Cadrilater
(sau Dobrogea nouă).
Impunătorul vo1um, despre care voim a vorbi, formează a:nuJ
lX din revista Analele Dobrogei 1), despr'e care nu putem r~fera
regulai lectorilor noştri, de oarece n'u primim regulat. Tipărită până
ia perfetjiune şi bogat ilustra.fă cu pesfe 200 desenuri şi fofograffi,
volumllll de faţă formeaz~ o adevărat~ monografie asupra Dobrogei,
privHă sub foaie aspectele. Bogăfia conţinufuhii şi spaţiul îngust de
.care dispunem ne împiedică de a vorbi pe larg despre foaie articolele
cuprinse în el, şI deaceea ne ·vom 1imita la o alegere a titlurilor,
oprindu::!'le la cele care, ni se par mai interesante, sau care se înrudesc
mai muli cu disciplina noas.ţră şi care formează obiectul acestei revisfe.
Volumul se'mparfe în 5 părţi. Prima ·e geografică şi conţine
pairu a~fic.ole :
11

L) Autorul trece

greşit

„Arhivele 'Dobrogei 1' .
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C.

Brălescu: Pământul

Dobrogei, p. 3-65, o monografie bo-=
gafă, cu ilusfratiuni şi o amplă bibliografie.
C. Brăfescu: Clima Dobrogei, p. 67-79, cu numeroase sfalisfici.
C. Biăl?SCţJ : Fi1ogeografia şi sol urile Dob·rogei, p. 81 -105,
cu mentionarea plantelor speciale ale Dobrogei. Filologul poate obiecta
aci că nu se ci1ează şi numele dialectale.
I. Borcea ; Fauna Mării Negre pe H1oralul D-obrogei, p. 1or -113,
descrie pe seuri 1ipurile cele mai caracferisfice -ale faunei M. Negre,
vecină cu fărmul 'Dobrogei, faună care, precum se ş:tie, are o impar.:
fantă specială prin condiţiile particulare ale M. Negre ţsalinHate re=
dusă, lipsă de curenfi, amestec foarte puternic cu apă dulce ele).
A doua p.arte cuprinde arfico1e de „arheologi~ e1nografie, drept".
Radu Vulpe: Ac.tjvifatea arh~ologică în Dobrogea în cei 50
de ani de stăpânire românească, p. 117 -144, ilustrează săpăturile
arheologice foarte i'mporfante ale Dobrogei şi le împarte în două pe.:
rioade: perioada Tocilescu şi perioada Pârvan. Importanta arheologică
a Dobn:igei e cunoscu1ă tuturor; aci se găseş.t'e celebrul Trofeu de
la Adam C!issi, cefafea Durostorum, Histria, Callatis, Ulmetum efc.
C. Moisil: Introducere în numismatica Dobi:ogei, p. 145-175,
!ratează în special despre monedele greceşti din cefăfile mar.ifime ale
anticei Scythia Mjnor.
Ă. P. Arbore: Infătişarea e1nografică a Dobrogei în anfichi=
fafe după lucrările luî Vasile Pârvan, p. 17?-190, face Cl;lnoscuf
marelui Ilublic rezultatele studiilor regrefatului Pârvan asupra popoarelor
antice care locuiau Dobrogea până în epoca romanizării.
S. Mehedinfi, Dacia pontică şi Daci.a Carpatică, p. 191-200,
observări anfropogeo,grafice prin care cunoscutul geograf român crede
că poate trage concluzia că Dobrogea e o simplă cbntinuare a Da=
ciei carpaf·ice, cu o evidentă unifafe în fot cursul istoriei antice.
Un interes specia! penlru 1ioi are capitolul, foarte amplu, pe
care ne0bosiful profesor C. Brăfescu dela univei:sifafea din Cernăuti,
directorul Analelor Dobrogei, îl cledicâ populafiei Dobrogei ; Populaţia
Dobrogei, p. 201.-257. Nu e vorba aci numai de un articol efno.=
grafic, ci de o adevărată istorie a. Dobrogei în evul tnediu şi în zilele
noastre. Ăuforul e convins de continuîfate (p. 202) şi e sigur că
dacă înfr'o regiune se găsesc documentări vechi de prezenta Româ:
nilor, aceas'fa e Dobrogea, de şi criteriile toponomastice invocate de
Br:ăfescu (p. 211) nu admit asemenea deducfie (s. ex. O/tina nu
poate deri'Va direct din A/tina). Interesantă e recolta de isvoare bizah=
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fine, de şi cu toate cunoscufe. ,J'usfe sunt observatiunile asupra fo:.:
ponimiei, îh n1ajorifate turcească, din Dobrogea (p. 225) ; din 37'76
nume topice, 2338 (circa 62°/o) sunt de origine turcă. Studiul asupra
elementului român în epoca turcească e bazat pe cele mai bune izvoare
şi este extrem âe interesant. Penfrti popwlatia bulgară se citează pă"'
rerea lui Miletici, care consideră pe Bulgarii din Dobrogea imigrati
din Bulgaria meridională. I n total, e un studiu foarte bun, plin de
erudiţie şi de aparat bibliografic. Ne p0are numai rău că autorul nu
tratează pe larg şi celelalte minorităfi : Lipovenii, Găgăutli etc.
M Iorga: Românii. şi .Bulgarii în Dobrogea p. 259-261, ba-=
zându:se pe o ilu~frafie spaniolă dela 1877, detnonsfrează ca falşe
afirmatiunile corespondentului unui jurnal francez de atunci, care scria
că la Măcin (în faţa BrăileO armaJa rusă a găsit „în majoritate Buk
."
gan.
N. Iorga: O descriere necunoscută .a Dobrogei, p. 262 (se
referă la o carte a evreului .Simon Burah).
Toma Ionescu: Asupra proprietăţii şi co]onizărîlor din Dobrogea,
p. 263-278,
Ioan N. Roman~ Proprietatea imob:iliară rurală din Dobrogea,
p. 279-294, articol_ interesant pentru jurişfi. Autorul arată condiţia
juridică a proprietăfji Îmobilare după legislaţia otomană, bulgară şi
romana.
~

y

A treia parfe a volumului e înch\nafă exclusiv istoriei.
N. Bănescu : Dobrogea bizantină. Ducatul de Parisfrion, p.
297 -303. Invătaful bizanJinisJ dela Universi1a1ea din Cluj, care şi
altă dată s'a ocupat cu „Dominafiunea biz,anfină în regiunile Dunărei
de jos" (Bull. d·e la Sect Ist. de l'Acad. Rom. XIII, f927), reia
chestiunea Dobrogei în epo.~a stăpânirii bizantine.
C. MoisjJ: Dobrofici şi Mircea cel Bătrân, p. 305-314, des:
crie epoca, ca să zicem 'aşa, eroi că a istoriei Dobrogei : sfăpânirea
rebeluluî D0brofîd (un mon1ent amic şi favorit al Basileus...ului hi:
zantin, altă dată duş~nan), al cărui nume trebuia apoi şa rămână ţării
(D0brofici.:ilU, turc€şfe = ,, fara lui Dobro.1ici", după cum Bogdan.:irii
= ,,ţara lui Bogdan'', adecă Moldova). Epoca lui Dobrotici e bo.,
gată în relaţii cu Italia cu Genovezii şi Venerienii, şi în luple cu
Amedeus de Savoia, care virre să libereze pe împăratul Ioan V.
Figura lui Dobrofici a fost studiată magistral de Iorga în opera sa ;
1
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Venefia în Marea Neagră I. D0brofiei (Analele Acad. Rom. XXXVI,

Ist. 1914).
Trecând mai deparle, găsim un articol de G. D. Pefrescu:
Războiul pentru independentă şi anexarea Dobrogei, p.. 315-34?,
în care se narează în chip destul de vioi fazele război ului dela 187l,
trădarea rusească şi consecinfele care urm-az:ă pentru R.omănia (pier:
derea Basarabiei cu câştigarea .Dobrogei).
Ion Conea : Luptele din Dobrogea în războiul pentru unitatea
neamulu~ p. 349-360, vorbeşte despre luptele ce au avut loc în
Dobrogea în ,ultimul conflict mondial şi pune în evidentă erorile gro.:
solane, care au costat afâfa sânge, ale unor capi ai armat.ei române.
A. Negulescu 1 căpitan de marină, tratează despre ,,Dobr.ogea
şi marina" (p. 363-373), punând în evidentă desvoltarea şi meiitele
marinei militare române.
Â patra parte e consacrată industriei şi comer:fului şi de aceea
ne vom rnu1fumi a indica numai titlurile studiilor:
G'. Macovei: Studiile geologice în Dobrogea după anexaFe,
p. 377 -384.
Gh. D. Cochino: Mine şi cariere din Dobrogea, p. 3ş5_.390,

M Dracea·:

PădurUe

Dobrogei, p. 391-414.
Al. Daia: Pescăriile dobrogene, p. 415- 424.
I. G. Vîdraşcu : Lucrări tehnice pentru valorificarea pescăriilor
Dobrogene, p. 425 -430.
G. C. Măinescu: Evalufia căi1or ferate în Dobrogea dela 1877
până în zilele noaslre di'n punct de vedere constructiv, p. 431-455
(arJicol foarie interesant, în special în paginHe :· unde tratea·ză ·despre
grandiosul pod dela Cernavoda, cel mai important pod din Europa;
conditiile. de comunicafie ale Dobrogei la 18"77 erau aezasfroase, pe
când ·azi sunt bune).
Direcţia Serviciilor Poriului Cons/an/a publică articolul; Evo:
lufia podului Constanta, p. 455-483.
C, FilipescQ: Do.brogea agrfcolă, p. 485-526.
Ludomir Sawicki, profes.or de geografie la Universitatea drn
Cracovia, publică un interesant articol în I. germană : Die Dobrud.:r
scha. als )\usfa11stor P0lens in die Levante, p. 527-563, care trece
de Hmitele geografiei economice pure.
.
Hârjescu: Sociefăfile pe acfiuni în Dobrogea, p. 565-568.
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Văleanu: 1nsti1utiile de credlf în Dobrogea, p.

569-519,
In fine, un Anonim scrie : Progresele realizate în Dobrogea în
fimp de 50. ani în industrie şi comerj, p. 577 -582.
A cincea şi ultima parfe tratează despre organizarea tehnică şi
şfiintific~, precum. şi alfe chestiuni. complimenlare.
G: !]ioniu: Cultele din Dobrogea, p. 585 __,640, tratează pe
larg despre cultefo: practica1e de neamurile din Dobrogea, dar mai
ales despre starea şi evolutia bi~erici·i ododox;e.
L Georgescu: Invătămânful public în Dobrogea, p. 641-698,
vorbeşte pe larg deşpre şcoala din trecut şi c~a prezenlă. In special
interesantă e descrierea şcoalei dinainte de anexare, penfru a arăta în
ce stare miseră se afla insfrucJiunea. Unele exemp-Ie sunt eclificante.
D.:-1 Georgescu I. citează pe un anume călugăr Ghedeon, care pe.=depsia pe elevii ce nu ştiau lec,tia aiârnânciu.=-i de păr de un soiu de
instrument de tortură (p. 642). Şi aceasta se· petrecea la Câşle-, jt,ta.
Tulcea, în plin secol. al XJX.
D. Sioicescu: Justitia românească în Dobrogea, p. 699-718.
N Negu!esc'(J: Adminisfratia în Dobrogea Veche, p. 719-734.
In specia.:l e interesanf-ă par.tea care se referă la adminisfratia otomană.
Em. Bucu/a: Cincizec·i de ani depresă dobrogeană, p. 735-Z:41,
scurt şi cupx:inzător ai:Jicol, cu referire şi la fipărifurile . minoritare.
Păcat că d.=-1 Bucuţa n' a adăogat şi o bib1iografie a publicatiilor _pe..riodice ale Dobro.ge~ cu indicarea tuturor jurnalelor de care a avut
cunoşlintă.

H. Sarafidi: Medicina în Dobrogea, p. 743-749, articol în
care se citeaiă pe lângă primi medici venifi în Dobrogea şi doi ita:
lieni, Dr. Lorenzoni, ce era .exil.al din Roma la 1865 şi Dz:~ Barbieri,
un maltez.
P. Ciupercescu: Farmacia în Dobrogea, p. 751-756.
V. G:rigorescu.=-Elvir: Studiu sfafistic asupra farmaciilor din
Dobrogea. p. 757-761.
D. Ftangopol: Ac:tivi1alea labot.atorului de chimie al Dobrogei
în deci,msul celor 15 ani dela înfilntarea sa, p. 763-770.
N. Daşcovici: Dunărea infernafiorrai'ă şi tinuf.ul românesc al
Gurilor, p. 771- 777.
Un inferes mai mare are penfru noi un scurt articol de Pe:
ricle Papahagi: Dunărea, studiu filologic, p. 779-785. Pe lângă
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de a explica numele Dunărei şi ong1na formei'
române Dunăre. d=-l Papahagi, por.nind dela ideia preconcepulă a
confihuilătii (p. 779), explică Dunărea din Duna cea rea, il}ofeză
absurdă, pe care o exdude mii de motive, î:nfre altele şi accentul ~·
Dunăre şi nu Dunărea. Sub acesf nume, cfr. Foetsier: Der Natne
der L>onau Zsf. Ph. I, 1, segg; Gamillscheg, Zsf. Ph. III, 149
sgg ;' Osiir: Archîv za orbonasku, star, jez. i cin. II, 348 sgg.

E. Riegfer. . Dinu; Folclor muzical dobrogean v'echiu, p.

7'87 -793,

scurte caracterizări ale cântecului popular, în sp~dal român.
In general acesi volum prodace o foarfe bună impresie şl for=
meaiă o monografie aproape completă despre prea pufin cunoscufa
dar prea frumoasa şi caracferisfic4 J?obrcge. Prezintă, de sigur, şi
defecte1e ori cărei opere colecfive. Cufare chesiiune e ·traiaf ă de doi
ori frei autori (s, ex. proclamafia română după anexarea Dohrogei în
1878 e repefafă la pag. 435 şi 608 de doi autori diverşi). Cutare:
altă chestiune e tratată cu lacune sau fugiiiv, Ă.r fi fosi de dorif să;
avem un sfudiu mai amplu asupra războiului balcanic din 1913:
care a âus la anexarea Dobrogei meridionale sau nouă (Cadrilaterul).
Filologul ar fi dorit apoi şi un studiu asupra dialecielor vorbite în
Dobrogea, care până în prezent sţ1ni cunoscute cloar din scurtele note
ale lui Weigand (Ii;>. I. R. S. IX). Dar nu s,e poale reaHza totul
dinir' o dată şi; aşa cum este, opera de fafă e demnă de cea mai.
mare laudă.
C. T agliavini
D„l S. Schilder publică în „Miffc:;ilungen der geographischm
Gesellschaff in Wien" vol. 72, Nr. 1-12, urmâfoa~ea recensie cu
privire la acelaş volum festiv al Analelor Dobrogei, sub fifh1l :
Do"brogea~ 1878-19,28. Cincizeci de ani devieafă românească ..
Publicafie fipăriiă cu pril~jul se.micen1enarului reanexării Dobrogei.
Bucureşfi,' Cillfura nafională, 192'8. XII şi 7 94 pagini.
„Această

impunatoare operă de erudifie şi cugetare, scoasă cu
prilejul serqărilor semicentenarului unirii Dobrogei vechi cu,·România.
(căci despre Dobrogea.,,.nouă, Cadrilaf.erul, care este locuîf aproape
numai de Bulgari 1) şi a revenii Romăniei la 1913 într'un chip nu
P entru a pune la punct acea.stă afirmare, mentionăm aci că la 1878 nu
.nutnai Dobrogea.onoua., dar şi mari păc ii din Bulgaria răsăriteană erau, de fapt, <>
1)
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tocmai frumos 1), se vorbeşte cu o rezervă simtită 2), este expresia
pairiofismului românesc. Căci de sigur numai acesta a înlesnit câş=
tigarea unui număr aşa de mare de specialişti, distinşi în specialitatea
lor din cele mai felurite danienii şi ramuri de ştiinţă, ca colaboratori
p,enfru nişte studii adesea foarte voluminoase şi foarte bogate în con=ţinut. Un singur colaborator strein apare,_ anume regretatul şi prea de
timpuriu djspărutul geograf polon Ludomin Sawicki, cu o contributie
cin lîmba germană, bogată în învătăminte şi cugetări,. ,;Die .Dobrud-"'
:scha als A.usfallstor Polens · in die Levante", bazată pe un funda,,,
ment larg, istoric şi g~opolitic, în care vorbeşte despre o legătură prin
•canale intre Vistula~San=Nistn..t=Prut..,.Dunăre, despre Constanta, Ga
·port de transit pentru Polonia (alături de Galaţi) şi, în htgătură
cu aceasta, despre viitoarele posibilităfi i:1le GonstanfinopoleL
Partea principală o' formează, de sigur, numeroasele contribuţii
·ţară turcească

din p11nct de vedere etnografic, iar Bulgarii formau ·o foarte slabii
·minoritate. e::are după aceea, între 1878....- 1913, a sporit prin colopiii:îd brutMe ,şi siluiri
.ale băştinaşilor Turci, care. acelea ar trebui s,i provoace protestele umanitariste ale
,cărturarilor generoşi. La 1913 locă, după 35 ani de stăpânke şi colonizare bulgăteascâ,
Bulgarii din Dobrogea Nouă erau încă o minoritate, majoritatea a\l'.ând:o ~t'.Îusulmanii
-cu 53.1 O/o. t Dacă mai adăogăm la acest groceni al ·Musulmanilor procentul celorlalte
·nationalităfi, vedem că Dobrogea„nouă nu era „fast durchweg aus von Bulgacen bewoh nt" ! Iar în publicatia noastră, la cap. despre Bulgari, autorii şi-"'au întemeiat con~·
cluziile _pe cele mai eloqunente. izvoare stafisfrce ş'i istorico filologice, utilizând-stâtistica
bulgărească din urmă ş1 studiile unor învăfaji bulgari ca Mi1efici s. ex. Prin ormare
nu se p.oate pune !a îndoială obiectivitate.a noastră. Obectiuni de această natură însă
şi sub această form~ apatfin cugetării politic:militante şi sunt streine de cea obiectiv
- ştiinfifică. N. R.
1) In orice caz, a revenit României într'un chip incomparabil mai frumos de
cât. an,exarea Basarabiei la R11'Sia şt a Rucovinei la Austria, 'provincii româneşI~ a
~ăror răpire din trupul patrie1.,,_mame a fost mai mult d'e cât o crimă. Iar tratamentµ!
<le care s 'au bucurat bclşfinaşii Moldoveni în aceste dou'ă provincii, al cifror caracter
tomânesc s 'a căutat a se ~terge pr.in colonizări forfate de elemente alloge,ne şi prin
<ieporlări de element meldovenesc (cum au făcut Ruşii s. ex.}, in riid un caz nu se
poate compara cu coloni'zarea civilizată a Dobrogei;noi, aşa cum se lnfăpttteşte
în timpul din urmi, cu elemente. romijneşfi silniclfe î,n ţările balcanice.de şt sunt autoh:
tone şi care irebuesc primite la sânul patriei, aşa cum fac de altfel toate neamurile
,care;şi adynă fii risipiţi în alte fări ·şi trataţi vitreg până la siluir~il conştiinţei nafi°"'
nate. De sigur cli recensentul n ·~ c;unoscut a.ceste stări de fapte, sau i"au scăpat din
vede.1'.e; altcum d=sa, cu recunoscuta obiectivitate ştiinţtfică germană, şi„ar fi modi-.:
ficat convingerile sale. N. R.
~ Ni se pare că ad recenseniul nea-a înţeles greşit. Din potriv~, noi am acaen,i
uat drepturile României asupra Dobrogei„Noi, bazaţi p,i< numen?ase izvoate, ce se
găsesc citc1fe în paginile adicolelor nogistre. N. R.
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ale autorilor români, în limba rornână, care conttibufii, asemenea cu
cele ale lui Saw1cki, sunt ilusfrate cu o bogăfie de hărt~. planuri,
s.tatisfici şi fotografii. Geografia isforică e reprezentată printr' o serie
de arlîcole, care încep cu. rezultatele cercetărilor preistorice şi, eonfi.:nuând cu anfi{:hifafea helenică ,şi romană, n€ conduc spre încurcatele
stări de lucruri ale evului mediu din estul Europei, lăm.urind influenfele
bizantine; frateaz,ă apoi epoca nouă sub stăpânire-a turcească şi ro.:mănească până la războiul mondial şi dincoace de el; ba chiar ,Şi
monedelor antice li se consacră o expunere amănuntifă, Geografia
economică şi cullur,ală a Dobrogei e tratată amănunfif şi anume, între
altele, după următoarele puncte <ie vedere: proprietatea rurală şi co-=lonizările, navigaţia pe Dunăre .şi Mare, administrafia internaţională a
Dunărei (gurile Dunărei), podul Constanţa, căile ferate, minele şi
cariereÎe, împreună cu o descriere _geologică a fări~ silvicultura, pes=
căriile şi activitatea ştiinfifică şi tehnică în legătură cu ele, apoi studii
despre fauna litoralului M. Negre, despre agricultură împreună cu
înformafiuni botanice, despre progr~ele realizate în Dobrogea intre
1878-1928 în comerţ şi industrie, despre societăţile, pe ac;ţiuni şi
bancare (pur comerciale şi sociale). Se vorbeşte apoi despre insfruc.=fiunea publici de toate frep1ele, despre cultul religios, cu relevarea
în deosebi a bisericii greco=-or1odoxe şi, alături, a cultului mohame-=dan : despre justifia şi administraţia în Dobrogea, despre publicistică,
higienă şi farmacii, ca şi despre activifafea laboratoarelor chimice şi
despre folderul muzical din Dobrogea veche 1).
O serie de studii privesc geografia fizică şi antropogeografia
(etnografia).
Aşa, pomenim în special cele trei mari siudii introductive ale
profesoru1ui C. Brlifescu asupra morfologiei şi geologiei ca şi asupra
climei şi filogeografiei şi populafiei Dobrogei. Cunoscutul bărbat
politic N. Iorga tratează scurt dificilele relaţii între Români şi Bul,,.
gad în Dobrogea, inclusiv războiul mondial Z).
Opera de fată s!ă cu muH pes!e acele publicafii oficiale, care
au fost consacrate Dobrogei la 1903/04~ cu prHejul jubileului de 25
de ani al uhirii ei cu România. De sigur, de afunci s'au adunaf mai
l) Adăogâm ~ ffşi oouâv (s. ex. folclor muzical macedo.rrom.în). N R.
l) Adicctul despre războiul mondial, de fapl, e semnal de l. CoDea, care
ne::a dai un rezumat după opera d"lw C. Kiriizescu. N. R.

•
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multe de în1părtăşif, absiracfie făcând de anefarea Cadrilaterului şi de
grozavele Julburări a1e războiului mondial~ Un număr aşa de .mare
de statisfici desfu1 de veridice, hărti, planuri de porturi, fotografii, daie
istorice, ecenomice, culturale efc. nu se poate găsi uşor la un loc
pentru u·n alt tinut est.:european de 1nărimea Doorogei şi mai ateş a:
vechii 'Dobroge.
*

in revisfa „Geogr,aphisches Jahlbuch" XLIII, 1928, Herausgeg.
v. H. Wag:ner. Gotha. Iustus Perthes, 1929, d.=1 Heinrich Wathner
din Braşov publică sub titlul 11Ruroănien (1909....-28)""' (pag. 193-235}
bibliografia geografică priviioare la tara noasfra între anii mentionafi.
Este o operă de furnică harnică aceasta şi d.e cel mai mare folos.
pentru cei ce au nevoie a se călăuzi 'îh relativ b·ogafa bibliografie ce
s'a produs dela 1909 încoace. Penfru aceasta autorul n1erilă i~afă.
lauda specia:lişfilor ş:i recunoşfinta cercetăiorilor tării noastre.
În cap. referitor la Dobrogea, D,,;,l H. Wachner s'Crie următoa:
rele (p. 232-235):
„Dobrogea este un teren în deosebi de prediletfie penfru cercefăd
" A.ceasta mai ales gratie Prof. C. Brătescu, care la · 1920·
geografice.
a întemeiat Analele Dobrogei ca organ pentru studiul provinGiei.
Energiei şi p~acerii sale penfru activitate i..-a reuşit a învinge numeroasele nie..dici cu care au de luptat la noi a$emenea intreprindefl şi a.,.şi asigura o pleiada de
co)aboratori j11sufletiti. Pe lângă studii ştiinfifice de geografie, numita revistă mai CU"'
prinde şi contribufii literare, care însă oglindesc credincios viafa multilaterală a acestei
regiuni. Un punct culminant e marcat de cele două imp,unato.area volume ale analui
1928J scoase cu prilejul jubileului de 50 ani dela reanexarea Dobro,gei la România.
Ele· cuprind numeroase .studii de s.inteză gtografică.

Scrieri cu fendintă politică sunt : cartea lui N. P. C:omne.ne
(La D0broudja. Lausanne u. Paris, 1918, 208 pag.) şi articolele lui
N. !orga (Drepfuri nafionale şi po1ifice ale Românilor în Dobrogea.
An. Dobr. IV, 1923, 1-48) şi S; Mehedi:n/i (Observări asupra
Dobrogei. Bulet. Soc. Geogr. Rom. XXXVIII, 1919, isr-97)
pentru mofivarea prefentiilor române; O carfţ d~ A. lchir.kov şi nu.,.
meroşi alfi învăfafi reprezîniă punciul de vedere bulgăresc. (La Do.:h>roudja, Sofia 1918, 348 pag.) .
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O pnv1re as1:1pra geologiei o dă I. Simionescu (Âpen;:u geoL
sur la Dobrogea. Assoc. p. 1' avanc:, de la Geol. des. Carpafes, II
reunion en Roumanie; Guide Ex:c. B·ukarest i 927, 353-78) şi
C. Bră'fescu CPământul Dobrogei. An. Dobr. IX, 1928, 1). Sfruc:
tura munfoasă a Dobrogei de Nord o arajă G. }(furgocj (Etudes
geo!. dans la Dobrogea de Nord. An. InsJ. Geol. VI, 443-568).
Studii geologice de amănunt ne dau I. 8imionescu (Note sur le Neo:
crefacee des envirrons de Başchiei. Eoa: loco III, 1909, 271-73.
Sur le systeme jurass. de Hârşpva...Baasgic. Eod. loco, 33-35) ;
Radu Pascu (Răspâr.idi~ea şisturilor ve,rzi a JUras. şi a 11eocretac. în
Dobrogea. Eod. loco 395-99. Uber das Vorkommen des Pliocăn
(dacische Stufe) in der Dobrogea. Eod. loco, 401. Vorlăufiger Be=
richt iiber den Tekirghio]see. Eod. loco, IV, 191:0, 7'<-82); G. Ma::
eovei (Relatiune sumară asupra hidrolog. Dobrogei de Sud. D. S.
Inst. Geoi. VI, 1914/15, 50-56; Câteva observ. asupra hidrol. sub.:ferane a Dobr~gei. Eoâ. loco, lli, 1911/12, 53.- 62). Observări .morF
fologice din Doprogeţt de Nord ne dă E. de Martonne (La D°""
brogea septenfr. L. Inst. G. Cluj, I, 1922, 204-11). Cu formele
suprafefii aceluiaş finul se ocupă o- lucrare mai veche a lui G . Mur,:
goci {EJ4des de geographie phys. dans la Dobrogea N. Bui. Soc.
Geogr. Rom. XXXIII, 1912, 192-200}. V Mihăilescu foatează
morfologia1imanului Techirghiol (Regiuxiea Techirghiolului. An. Dobr.
IX. 19'28, 2, 100-18). C. Brătescu studiază lacul Mangalia (Bul.
Soc. Geogr. Rom. XXXVI, 191§., 110-SO). Observări morfologice
în regiunea stepei a făcut M, G:'h. Dinculescu {Observări din Do.=
brogea. Eod. loco- X*XIV, 1913, 180-91); valea Carasu o des:
crie M. Ionescu:Dobrogeanu (VaÎea Carasu. Eod. loco, XXXVII ,

1916/18, 116-32).

•

O monografie asupra climei D.obrogei ne-=-o dă E. Otetelişanu
şi A. Dissescu (Climat de la Dobroudia ct du Littoral de la Mer
Noire. Mem. Met I, 1928, No. 3. Fifegeo-grafia e redată rezumativ
de
Brăfescu (Fitogeografl.4 şi solurile Dobrogei. An. Dobr. IX,
1928,. 1). Am·ănunte s e pot găsi în E Prodan : ,,Flora critică a Do.:brogei (An. Dobr. IV, 1923, No. 2-3).
Valoroase con1ribuţîi Zoogeogi:afice publică J. Lepşi (Beitrăge
z4r Reptilienfauna d.e-r si.idostl. Dobrudscha. Vh. M. Siebenb. Ver.
Naf. LXXVII Hermannstadt (Sibiu) 1927', 27 -50,); I. Borcea (Fauna
Mării Negre we litoralul Dobrogei. An. Dobr. IX, 1, 1928, 107- 116)
şi A. Muller (Bericht i.iber eine Sammelreise in die Dobrudscha und

c~
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-206auf die Schlangeninsel, 1926/27,, 11-40; Zur Kennh1is der Fauna
. der Schlangenfnsel. LXX\1111, 1928, 133~40; 1n ce revlstă?).
Des-pre numeroasele monumente antice ale Dobrogei ne informează
1ucrări1e sintetice ale lui J. Weiss (Die Dobrudscha im Altertum.
Zur Kunde der. l3alkanhalbinse1. H. 12. Sarajewo 19'11), V. Pârvan
(Dacia scythică. A.n. Dobr. IV, 1923, Nr. 2, 129_.34) şi R. Netz"
nammer (Die christlichen Alferfiim~r der Dobrudscha. Buc. 1918,
220 pag.). Cercetările arheologice sub stăpânirea româAească le va:
l11>rifică R.. Vulpe (Activitatea arheologică in Dobrogea în cei 50 de
ani de stăpânire românească. An. Dobr. IX, 1, 1928, 117.-,44).
Trofeul roman (Tropa.eu.m Traiani) de la A.damklisi şi săpăturile pe locul di:feritelor înfărituri romane suni descr,ise de V, Pârvan {Cetatea Tropaeum. B. Com.
1.fonum. Istor. 1911, FijsC. 13 şi 16; Descoperiri nouâln Scythia minor. Ac.Rom.
Mem. Sect. Istor. 19,12). C. Brălescu dă o icoană a Dobrogei din vremea exilului
lµi Ovidius (Dobrogea la Ovidius. Anal. Geogr. şi Antropog. U, 1910/11). loneşp1
Dobr:ogţanu zugrăveşte după izvoare bizanJine popul<1tia Dobrogei în sec. XI şi :x1I
(Un veac şi jumătate dln viaţa Dobrogei medievaie. Bui. Soc. Geogr. Rom. XJEKVI,
191.5, 569-99). Din sec. XIIl datează jurnalul de călător.ie. publicat de C. Brălescu,
al călugărului W. âe Rubruqius (Itinerariul Natelui Wilhelm de Rubruqi!!5 An. Dobr.
II, 1921, Nr. 4, 50c -35) şi din sec. XIV notijele publicate de. ace/aş din arabul
lbn Batutah (lbn Batutah, un Cdlăfor arlib prin Dobrog-ea. An. Dobr. IV, l 92S,
No. 2, 138-56).

Scrisorile de călătorie privitoare la Dobrogea ale lui H. v. Melfke
sunt publîcate de M. Aiaaasiu (Scrisori din anii 1835-39. Bul.
Soc. Geogr. Rom. XXXV, 1914. Informafiile lui H. v. Vincke
asupra văii Oarasu ·sunt traduse de C. Brătesc1:1 în româneşte (H. v.
Vincke: Valea Cara.<rSu. A.n . Dobr, III, 1922, No. 2, 303-08);
de asetnenea F. Mihăilescu traduce lttcrarea agronomului Ion Ionescu
del~ Brad asupra unei călătorii de studii fn anul 1850, şi al cărl:li
original tipărit in franţuzeşte la Constardinopol .a ajuns foarte rar.
(1. Ionescu dela Brad: Excurs. agricolă în Dobrogea, 1850. An.
Dobr. Nr. 1, 97-181).
E. Piifard referă asupra unor studii antropologice ale sale de
mai multi ani (Les populafions de la Dobrogea. Bul. Soc. Rom. Şt.
Bucureşti XXIV, 1915; XXII, 1'913). O expunere sintetică asupra
locultorilor Dobrogei rfe dă C. Brătescli (Locuitorii Dobrogei. An.
Dobr. IX, 1928, 1). Partea oierilor ardeleni la coloniz-a.rea Dobrogei
o arată V. Moriei (Infiltrări româneşti d1ntr' o parfe în alfa a Dunărei,
peste balta Ialomitei. Bul. Soc. Geogr. Rom. XLVl, 1927, 127 -38).
O carte tnode1, amănuntită, despre co1onii1e germane o dat-orim lui

www .ziua constanta.ro

-

207 -

P. Traeger (Die Deutschen în der Dobrudscha. Stuttgart 1922, 222
pag). Valoroase observări etnografice asupra tătarilor ne îhpărfăşeşJe
]. Dumitrescu (Insemnări despre Tătarii din Perv€lia. An. Dobr. I,
I 920; II, 1921). Poporul de hoti al Cerchejilor, dispărut din Do.:
brogea după anex~rea la România e descrîs de B. Goiov (Cerchezii
An. Dobr. II, 1921, Nr. 3, 394-416). Despre Dobrogea de sud
cedată României de Bulgaria după războiul balcanic din 1913 ne
dau informafii G. Ă. Dabija , (Cadrilaterul bulgar. Bucureşti 1913,.
204 pag.) şi G. Murgecl (îara Nouă, Dobrogea sudică şi Delior-=
man ul, Bucur. 1913) ; coasta de su:cl o descrie G. Vâlsan (Coasta
de argint. Bui. Soc. Geogr. Rom. XLIV, 1925, 63~81) -şi J. Lepşi
(Studii asupra litora1u1ui Şabla Ecrene1 138 pag. Ac. Rom. Niem.
sect. Şt. Ser, 3, IV, 1927, mem. 6). Voluminoasa monografie a ju..defului Conştanfa de N. Negulescu, confine mult material statistic
despre fie ce comunitate. (Judeful Constanfa în anii 1916 şi 1.9:22-23.
ConsfaRfa 1924). Despre oraşul şi portul Gonstanfa ne informează
I. Adam (Cohsfanta pitorească, Bucur. 288 pag.). V. Ootovu (Portul
Constanfa. Art. Dobr. IX, 1928, Nr. 2, 21<i!-·26), Direc/ia portului
(Evolutia portului Constanta. An. Dobr. IX, 1 4§5-84) şi E. B.
Lazarovici (Construcfia şi exploatarea portul';li <;:'onstanfa. An. Dobr ~
I, -1920, p. 39- 100). Descrieri geografice de oraşe ne dau despre
Tu1cea G. Brătescu (Tulcea. Â.n. Dobr. IX, 1928, Nr. 2, p.21.-,41),
despre Baldc O. Tafrali (Dionysapolis. An. Dobr. IX, 2, p. 6-18),
despre _Silishia V. Mihăilescu (Silistra. Ân. Dobr. II1 1921, Nr. 3,
419-33). Bogate în observări geografice valoroase sunt pentru cer.:curile mai largi descriexlle de călătorie din Dobrogea ale ·1ui I. Si:::
mionescu (Dobrogea, Bucur. 1928).
Asupra agriculturii ne informează C. Fîlipescu (Dobrogea agri-=
colă. An. Dobr. IX, 1, 1928, 48Ş-526)- Despre proprîetatea so,,.
lului şi colonizare· scriu I. N. Roman (Proprietatea imobiliară rurală
din Dobrogea. .li.n. Dobr. IX, 1, 1928 p. 279-96) şi T. lo8escu
(Asupra propr1efăfii şi colonizărilor din Dobrogea. Eod. loco, 263 - 78).
Economia forestieră o tratează M·. Drăcea (Pădurile Dobrogei. Eod .
loco, 391-414). Despre pescuit se oeupă I. G:. Vidraşcu (Lucrări
tehnice pentru valorificarea pescăriilor dobro.gene. Eod. loco 425-30)
şi A. Daia (Pescăriile dobrogene. Eod. loco, 415-24). O. Vă.=
leanu, tratează <lespre Insfifufiunile de credit din Do~rogea (Eod. loco,
569-76); Hârjescu despre Societăfile pe acfiuni în Dobrogea (Eod.
loco 565) ; G. C. Măinescu despre Evolufia căilor ferate în Dobrogea
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- 2Q8 (Eod. loco, 431-454); în fine*** trece în revistă progresele rea1izate
.în ltidustrie şi comerţ sub stăpânirea română (Eod. loco, 57'7-84).

1

*
Dr. Horia Sloboziano La -Temperafure de la, !Yler Noire et
,du lac Tekir,,.Ghiol au poinf d:e vue de la thalassotherapie; Bucureşti,
Lupta, 1928.
Este uh mic studiu prezenfaf de aufor ce1ui de al cincilea con:
gres iniernafîonal de ihalassofherapie dela Bucureşfi;Constanţa, în Mai
1928 şi publicat înir'o broşură mică, simpaiică prin formatul ei. In
cele 14 pagini, autorul arată, pe scurf:
a) Avantajele sfafiunii balneare Movila:Tekir.Â}hiol ; ,,In această
stafiune avem ocaziunea rată de a avea 1a dispozifie deoparte apa
· sărată şi caldă a lacului, de cealaltă parle apa mai pufin mineralizată
şi mai rece a mării,,..
b) Ocupându:se de tempera.fura Mărit şi lacului în anii 19261927, ne arafă, în diagrame, variaflile de femperafură penfru fiecare
-din 1unile de vară din aceşii doi ani, Iunie, Iulie, August. Rezulfâtul
.esfe următorul , 1. penfru mare, 66°/o zile cu femperaiura sub 22°,
iar penfn:1 lac nun1ai 22°/o zile; 2. penfru mare 38°/o zile cu fem.:·peraiura pesfe 22°, iar pentru lac 78,8 °/o ,zile. Temperatura lac.ului
.se n1..enfine fofdeauna deasupra celei a 1'1ării. Scăderile brusee de tem..peratură ale Mării n'ar iruluenta pe aceea a lacului.
c) Si1i1diul se încheie cu o serie de indicafiuni şi contra indic~.:ţiuni asupra efecf.elor băilor reci în mare şl lac : pei:itru care boale
.anume irebues.c folosite băile reci în mare şi lac şi pentru care nu.
Âcesf studiu este un ghid de folos afâf pentru cei cari cauiă
~aici tămăduirea boalelor, câi şi pentru med-ici. Asemenea 1 călăuze, dar
eâ.t mai compleie, făcufe· pe bază de observafii mai îndelur,igafe şi
pentru fiocate siafiune balneară sau climaterică, ar aduce servicii rea1e,
;.în special medicinei.
-

•

l

D. A. N.

*
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G. M. Raşţu: Enisala, Descriere şi călăuză practică, Chi;:şinău 1929. Tip. ,,Cartea Românească" . 10 lei.
O broşurică de 26 pag., cu ci harf-ă a lacului Razim şi a În#
;prejurin1ilor. Face parfe dinf.r'o serie de broşuri „StafiiJni balneaFe
Jg11orate'', purtând No. 2. Scrisă cn însufk:fire pentru originalifafea
,,peisagiului acestui colţ dobrogean, ea finde să trezească în cititor în...-
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...- 209 demnul de a,=-J vizita. Păcat însă că autorul a lăsat să se streGoare
un numă'.r de greşeH, dintre care unele (cele etnografice spre ex.) regrefa.=
bile. Aşa, la pag. 5, Hamangia se fraduce cu „grădinarii ", când de
fapt e u băeşita ''i iar Ciamurlia cu „zidarii "i când de fapt e „nămo:
loasa ". La pag. 8 autoru! scrie : ,, Catena calcaroasă a Babadagului,
ce vine dela izvoarele T,aiţei ..." ce~a ce e falş : nu e nici cai'enă .şi
nici nu vine dela izvoarele Taifei. La pag. 10 se afirniă ci „limanu
Babadagului" are ape adânci şi amestecate cu un nămol curativ
Nici I. Razrm nu e adânc (maximum 3 m), necum înpofmoliful lac
Babadag. La p, .11 se spune că Smeica însemnează, pe furceşfe,
.şaTpe. Poafe pe ruseş1e t Be mai spune că I. Razim se numia în
antichitate Preazimus, dar nu ni se dă izvorul pentru această reye. . .
!af,ie. La pag. 14 se şpune că satul (pur române-se) Enisala ar avea
vre:o 200 L ipoveni, ceea ce e falş. Mai spune că portul locuiforilor
e mai mul! buli~resc de cât românesc. Greşală ! E portul dunărean
influentat de cei furcesc t La pag. 18 se e."'tp!ică numele Enisala c·ă
ar însemna „casfelu! vechiu"; dar eni însemnează pe turceşte: nou!
La pag. 20 af.i.rma că peştera „Poarta smeilor'' de lângă cefate, după
arheologi, ar comunica cu peşterile de pe muntele Consul. Arheo,,.
!ogii nu pufeau răspândi asemenea credinţe populare, iar muntele
Consul, cel de porfii;, nu cred~ să aibă peşteri. La' pag. 24 :şi' 25
se dau relafii greşite asupra alcătuir1i etnografice a satelor Caraibil
(unde sunf Tătari, nu Turci) şi Dunavăful (unde nu.,.s· numai Ruşi,
ci şi Români): apoi explicăr:i filologice greşite asupra semnificării nu„
m~lor Sabangia (care nu e „lacul adânc"), Caraibi! (care nu e „malu!
negru"), Sarinasuf (care nu e ,iapa galbenă")· Jurilovca (care nu e
,;aventurieri"~, C5arafnanchioi (care nu e „saJu1 oamenilor negri, adică
arăbesc"), Dolojmali (care nu e capul ,,groazei, plin de şetpi"), Ien.,.
cina (care nu e „capul plăcut"), La pag. 25-26 se afirm.ă greşiJ
că ,,cfiforul mănăstirii (Cilic) e arhimandritul Atanasie, morf la 1880
şi îngropat în biserica veche. Tof dânsul a zidit şi mănăstirea Cocoş
din apropiere". La pag. 22 redactarea e aşa făcută, în cât s' ar părea
că (sătenii) numesc „dâlbocuri" (=genuni) plăjile de 'nisip, ceea ce
e absurd, O informafie mai riguroasă n\tr strica, mai ales înfr' o bre:
şură de popularizare, care răspândindu-=se mult, răspândeşte în acţlaş
timp şi greşelile. In colo, lnifiativa merită foafă lauda şi încurajarea.

Sa:1.
14-

.Anillcle Dobrogei", XI.
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Milcovia -- revistă tegiona1ă de studii, Redactor : N A.I. Ră;:
du/eseu; an. I, voL 2 ; Focşani, Canea Putnei, 1930.
Afj/covia este una diriire revistele regionale tipărite în bune con:
<iifiunî tehnice şi cu un cuprins bo.g at şi interesanL
1. Al.
Arb.ore: Călători s!reini despre FocşanL Din diferite
pubHcafiuni sw1t extrase informatiile din însemnările călătorilor cu
ptivire la Focşani. Seria călătorilor începe cu Bandinus (în vremea
lui Vasile Lupu) şi· sfârşeşte cu Samuel z, Fri-edbergu, la 1&56.
'Intre ele se găsesc unele lucruri inter(>.sante despre trecutul acestui oraş
.şi e bine că autorul ·s' a gândii să le adune pe cât mai multe la un loc.
2. George Ta tu fes.cu : O aşezar.e de moşn~ni. Este vorba de
vechea regiune a Dumifreştilor din jud. R.;:Sărat, care înainte forma
o unitate, azi frântă sub diferi.te numiri.
3. Ion M. Gane: Primele tipărfruri ,-âmnicen.e. Prima iipografiţ
în R ..:Sărat pare a fi a lui Pecetesctt, iar pri'ma tipăritură Cunost:in/e
industriale a Eufrosinei Hommoriceanu. Intr'un _deceniu, 1875-1885,
$' au tipătit 17 publicatjuni fcărti, reviste, ziare). Cum studiile publi ...
cistice nu sunt încă destul de desvoltaM 1a noî, lucrarea d"lui Gane
e o frumoasă con±rtbutie.
4. Ion Djaconu : Folklor din R.:Sărat. A.semănarea folklorului
râînnicean cu tel vrâncean e o mărturie a legăturilor strânse din tot.:
deauna între aceste regiuni, 'pe care grcrnifa vremelnică nu: \e;:-a între,,.
rupi. Impreună'; erau în legături tot a.şa de strânse cu Ardealul. Cele
peste 40 de cântece care înşoţesc studiul sunt un pretios material
pentru studii folklorice.
5, Aurel V. Sava : Moşia Câmpurile. Deşi magistrat, autorul
~sie pasionat în chip deosebit şi de studiile istorice, E destul de CU.a"
noscută coleefia de „Documenie putnene" publicată âe curând, un,
bogat isvor âe infor.mafii. Folosind în majoritate documente dih condica
moşi.e1 Câmpurile, precum şi din colecţia personală ~ publicate sau
inedite .-- d.,-sa încearcă un studiu al acestei moşii, început în primul
număr a\ revistei şi care se va continua în cele viitoare. Ăctivifatea ·
J,,.lui Sava este un frumos ~emplu. şi o îndrumare pen1ru pub\icatiuni
de acesi soiu de o oetăgăduifă valoare îil studiile, istorice.
6. N. Al. Rădulescu: Cutremurele de pământ din M0ldova
-d e Sud. R~mânia este socotită ca tară peneseismică ; cu toate acestea,
.cutremurele au atins uneori gr. IX după scara Rossi:Fo.reL P.:l R.
alătură „ conciuzii\e cercetărilor geologjce cu rezu11aful observa/fflor
seismjce, determinânâ în felul acesta axele în jurul cărora se produc
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cutremure în sud ul Moldovei şi în · estul Munteniei". Pentru aceasta
prezintă bibliografia utilizată şi' apoi descrie fiecare cutremur înregistrat
între anu 1802-191'6.
.
Materialul statistic duce la concluzia că Moldova de sud este
o in1portantă regiune seismică ; aici a fost centrul unui impresionant
număr de cutremure ,_, deşi nu catastrofale. Catfo,grafiirid cutren1urele
după numărul lor, se observă că numărul cel mai mare de cutremure
a fost la Galaf i. ,, Se vede aid o puternică axă seismică între Nereju
şi Galafi, având spre depresiunea Vrancei un mic număr de cutremure,
iar spre Galafi , un număr din ce în ce mai malie. E pomenită, în
legătură' cu aceasta, discufiunea între Montessus de BaHore şi E. de
Martonrie. M. Ba1lore găseşte axa seismică între două _puncte insta..bile : Bucureşfi,,.Chişinău, iar cutremurele dela noi Le pune în legătură
.cu „desechi!ibrul provocat de Marea Neagră câ-nd ş'a prăbuşit, r~
rnarcând paralelismul între axa BucureşH..-Chişhţău şi izobata de 100
m. a. Mării Negre. Cutremurele, din Dobrogea s'ar datoxa centrului
seismic dela Ralcio, munfii Dobrogei fiind stabili, graţie marei lor
vechimi". El nu foloseşte nici o hartă geologică şi nici o statistică
.completă (între 14 7'1 -1892). De Martonne aşează lin1a seismică între
Focşani~Galafi, în raport cu o linie fizică desluşită : la graniţa între
„f>latoul terfiar moldll)venesc" cu „câmpia diluvială'' a Muntentei. D,,.t
Rădulescu fo)os.eşte altă metodă: cartografiază cutremurele după inten-"'
.siiatea lor. Rezultatul : cele mai multe cutremure au epicentrul îri
Focşani; apoi urmează Bârlad, Galafr. Bârlad ul cu A.vrameşfiî for,:,
mează un centru seismic important, dar osebit de axa seismică cen:
trală. "Pe partea sudică a axei numănîl cutremurelor locale este roal
redus (Bră-ila, R.-=S1:ţrăf).
Partea nordică a axei (depresiunea moldo:bas-arabeană) este
n1ult mai sguduită şi bogată în cutremure local~' . I11 privinfa cauzelor
cutremu~elor, ,,adevărata pricină a mişcărilor seismice ne;o arată teq,,
tonica regiunii". Cauza vulcanică esf'e ex.lusă, iar ac;eea a prăbuşirilor
nu a,fât de frequentă. Moldova e împăr_tită în : platoul Moldovei şi
despresiunea moldo,,.basarabeană, separate priA falia Trotuşului (Tg.:
Ocna: Bârlad;:1Prut).
Falia Trotuşului cge desparte de câmp1a Dunărei prin falia Foc.:t
.şani=-Galati Insula Şerpilor. Falia Trotuşului are centrele seismice
Bârlad A.vrameşt.i.
A doua falie CFocşani.=-Galafi.=-Iris. Şcrpi'lor) este ,,cel mai mare
cenfru seismic al /ării". Ă treia · falie ($elăr·iil~ Valea Râmnicului_..
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- 212 Dobrogea (Peceneaga Camecna) cu cutremure de mic~ îns.emnăiate
A patra este falia Buzăului.
Infensifafea cufremur1:1lui depinde şi de. felul rocei. Focşanii şi
Mărăşeşti suferă mai mult, fiindcă au un subsol mo.bil.
După de :tv1arfonne, depresiunile mari· sunt lângă _centrele de·
seismicitate : centrul din Oltenia cu depresiunea Tg...-Jiu şi cehfrul
din Moldova cu depresiunea Vrancei, prima depresiune mai bâniuită
de cutremt.}re decât a doua.
Cencl uzia ; ,, Cele patru falii transve,rsale, care brăzdează l'r[oJ:
dova de sud şi Muntenia de est, suni axe seismice în jurul cărora ·
se preduc cutremure uaeori desJ'iil de pufernice. Dintre acestea, axa
Nereju,,. Insul.a ŞerpHor este de cea mai mare ÎJ:Jsemnărale, deoreee
aici s'au produs cutremurele cele.mai violente. Iar finului ora$ului
Focşani cu împrejurimile, formează regiunea e,picenfrală cea mai
puternică din toate cele studiate mai sus".
Studiul d,.,lui Rădulescu merită o deosebită aientiune. Folosi.nd
suficiente dafe sfaHsiice şi apreciind just valoin:ea rezuJfafel0r celorlalte
procedee în cerceiarea seismologică a acesiei regiuhl d:sa ajuhge după un
ali procedeu şi anume cartografierea cufremurcl.or după gradul lor de
inien-sifafe - la conchizia de mai si1s, despre care cr~dem că e un:
adevăr definitiv stabilit.
Iliescu M. D.

Dr. Cons-f. C. Georgescu: Insulele de fag din Dobrogea extras din „Revista Pădurîlor", No. 4, Aprilie 1928.
In Dobrogea sunt două insule de fag : una îţi N. şi_ alta în S,
1. Insula din N. Dobrogei se găseşte în Valea Eagilor. con"'
fluentă a Vaii Luncavita care se deschide în Dunăre, spre N., la 15
km. W. de Isaccea. Fagul se găseşte pe versantul nordic al văii, în
partea mijlocie şi in!er.ioară. Valea ar.e 1ungimea de ca 1 km., e în.;gustă şi adâncă (2Ş,0 m.) şî, fa~ă de văile vecine, este cea mai umedă;
pentru aceasta a şi rezLsfa:t aici fagul. Omul 1..-:a crutat, folosind alte
specii mai tari: stejar, gorul"l. Suprdfata pe tare o ocupă e cle aprox.
11 /2-2 ha. ; înălţimea arboretului e până la 15 m., a arbodlor 25-30·
n1., cu un diam~hiu de 0,40-0.60 m. Face parfe din specia F;Jgu&
silvaHca. Locuitorii din partea locului âisfing două varietăfi: fagul
alb şi fagul roşu, care se deosebesc după coloritul scoartei şi frunzei
şi după forma muguriloF.
Fagul acesta poaie fi din era tertiară, judecând după prezenta
podzolului. Au fost abundente pre.cîpifatiuni, datorită cărora s'a instalat
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.-- 213 .-aici o subzonă a fagului pe părtile mai înalte ale dealurilor. Sc:him,,:
bându.=.se condifiunile dimateriee, speciile acestei s_ubzone s'au refugiat
în zona stejarului. Unele s'au risipif pe înăltimi, altele s'au grupat în
insul~ de Fag, Salix caprea, :Rhamnos frangula, ele.. Insula de
fag este însofiiă de o asociatie de plante erbace,e, caracteristică pădw:
rilor de coline şi chiar de munti, car.e s'a refras aici odată ca fagul.
Cercefâfld şi lista speciilor lemnoase din jur, .se constată că aici pre,..
domină cele din jurul Carpatilor~ aşa încâj se poate spµne că pădurile

de fag din N. Dunării au avui un caracter carpâtic.
2. Insula din S. se găseşte la 20-25 km. S. de Bazargic, în
apropiere de cătunul Tulugea. Fa,gul se află fot ge versantul nordic
al Văii Batova, care se scurge spre E., în mare1 la Ecrene. Valea
este adâncă, cu versantii foerte îndinati şi cu mt:1lti pereti ..abrupfi.
Arborelui cuprinde o suprafată de 100- 120 ha._, amestecat cu stejar,
carpen, jugastru, c~rh, cărpinifă, etc. Până acum a fost crutat. ca şi
cel din N, Dobrogei. qe deosebeşte de acesta prin aceea că multi
arbori suni proveniti din lăstari, sunt mai 'mărunti (până la î m). şi
desvoltă un mare,număr de tulpini, care prezintă spre bază un fel '
de g.enunchiu. O parte a mas·ivului a fost exploatată; penfnJ rest s'a
intervenii la Casa Pădurilor să fie cruţat. Aspectul general al pădurii
aminteşte pe cele din Sud, din Grecia. Arboretu.I de fag de aici

are legături cu cel din pădurile din jur~l Varnei şi MuEJfii Balcani.
Regenerarea prin pueţi este foarte redusă ; ea se face mai mult prin
lăstari.

*

S.

o.

*

Iliescu M. Dan

Greavu.,,.Dunăre:

Bibliografia D0brogiei (425 a. Hr. Hr.); 152 P~ în 8°; kn. A.cad. R., Memor: S. Istor., s.

1928
ITI, Tom. IX, ~Iem. 4; Bucureşt~ Cultura Natională 1928.
Această lucrare cwprinde o bună parfe din isvoarele şi studiile
asupra Dobrogei şi este de un folos real pentru viitoare studii asupra
acestei regiuni. Cercetătorii pot avea la îndemn~nă informatiunil6! biblic~
grafice aproape complete, aşa încât, din acest puni de vedere, munca
le este uşurată în parte. Păcat însă că autorul a. strecurat şi oare
care greşeli regretabile. A.şa s. ex ;
1. La pag. 21, .No. 191, s'a frec ul : Vinde De (în loc de Von
VJncke). Das Karassu Thal zwrischen der Donau ... Această luctare
a fost tradusă în româneşte de D-=-1 C. Brătescu şi publicată. în Analele
Dobrogei, an .•.. p .•.. aşa încât este accesibilă unui mare număr
de cercetători.
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care aparfin de fapf D.:lui C, Brătescu :
a) ~,Nume vechi ale Dobrogei: V1ahia lui Asan, V1ahia Albă".
Această lucrare mai este menţionată oda.fă sub numele D-=li.li Brăte-seu,
la pag. 53, No. 25.
b) ,,Două- perigle ale Mării Negre·" (în colaborare cu D:! C.
Lăzărescu) ;
c) ,,Monitorul Oficial al jud. Constanta, cuprinzând liouile numiri
de sate".
Am crezut necesară această lămurire, · spre folosul acelora ce
vor avea de utilizat aceste studii, înlăturând confuziile în ceeace pri"
veşte 5ib1iogrâfia.

D. M. I.

•

Romulus Seişanu, Dobrogea ; 179 p. în so-; Bucureşti, Uni-=
versul, 192'8.
O carte apărută cu ocaziunea sărbă·toririi semicentenarului reali...
pirii Dobrogei (1878 I 1928). Este, în primul rând, o lucrare de po..,,.
pularizare, 1n care autorul prezint-ă Dobrogea în diferitele ei aspecte.
Deşi diletant, d.=sa, ca o furnică harnică a cules din dreapta şi din
stânga un bogat material pe care a încercat să-=l redea sub o formă
cât mai sintetică şi să..:-1 int~rpref.e_ze în sen·sul adevărurilor stabili.te
deja de competenta cercetătorilor consacraţi şi cu autoritate ai Do.,.
brogei. Dealffel, despre această regiune se po.afe spune că este sin.,,gura în fara noa,stră care s' a bucurat de atentiunea unor cercetări
cât mai complete şi din câ,t mai mulfe puncte de vedere) aşa încât
lucrării d,..Jui Seişanu nu i-=a fost greu să.=i asigure un succes frumos
.şi să atragă autorului său laudele cuvenite şi simpatia Dobrogenilor
de care se arată atât de strâns legat sufleteşte. Ca ziarist chiar, cl,..sa
nu scapă niciodată prilejul de a sesiza orice tentativă de denafurţtre
a adevărului asupra „probletnelor dobrogene", de ortuAde ar veni ele.
E cunoscut cazul recent, publicat şi comentat de cl,..l S. în Universul,
cu ocazia congresului dela Atena, unde profesorul bulgar Balacef,
pe baza unui isvor lipsi,f de seriozîtate, a încercat să stabikiască un
nead·evăr: existenta unui stat tur.cesc în Dobrogea, înâ.ihtea cunos"
cutei stăpâniri turceşti. In afară de folosul pe · care_,,.l aduce oricui
simfe un pic de interes pentru această regiune cu un trecut atât de
caracteristic, cartea i:J._...lui S. este un exemplu şi un imbold pentru
lucrări în acea:sfă direcţie. Cu toate că uneori sunt puse alături păreri
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care se contrazic, sau . păreri interpretate alături de înţelesul lor şi
măcar că autorul nu reeurge totdeauna !a atJtorii cei mai competenţi,
cartea răr:nâne aşa cum este: o carte plina de interes ş1 de folos, O
constatare de făcut: la pag. 2, autoru! reproduce o hartă a Daciei şi
Moesiei în vremea lui PtolemeH, hartă redusă prin fotografiere după
harta reconsfituiJă de d-=I prof. C. Brătescu după Ptolemeu şi publi;
cată în Analele Dobrogei~ an. IV, 4, însoţind un stu.diu : ,,Dacia şi
Moesia după Ptolemeus'" (Sec. Il d. Gr~). Că nu e ·menţionat au..torul în harta reprodusă, faptul· se dafor~te· negreşit împrejurării că
a -fost nevoîe, din lipsă de spaţiu, s.ă se elimine marginea de îos a
hărtii, unde era autorul semnat. Pealtfel, grabei care impunea d;lui
S. -să publice cartea până la o dată fixăl se datoresc unele scăpări
din vedere, justificabile în asemenea condiţiuni.
D. A. N.

*
Iarna anuk1i 1928---29 la Constanţa. _, Am reprodus în unele din
dişeele noaste (Fofoglob,,,.Constanfa) câte.=va aspecte mai caracteristice
ale portului Constanţa şi ale Mării Negre în dreptu! Dobrogei, ·în
ziua de 1O Februarje 1429. A fost cea mai grea iarnă din câle=-şi
amintesc bătrânîi în viata lor. După relatările pres·ei din Constanta
(.,Dobrogea Jună" din 14 Febr.) termometrul s'a coborât în cursul
noptii . până la -26° sub zero. Buletinul meteorologic lunar din Febr.
1929 dă un minirnum absolut de -25° (la 1O Februarie) !a Constanta
şi Baldc; de -25°.6 (la 9 Feoruarie) la Sulina; şi de -29°., (la 8
Februarie) la Bazargic. Temperaturile cele mai scăzute din Ţara.
noastră s'au înregistrat la Casa Omu! în Bucegi la 10 Febr., de ~38°~
după acelaş buletin ; în Moldova., la Drăguşeni, de -32°; peste
munţi, la Gheorg.hieni, ~35°; iar la Cernăuţi -29°.2 după observările ·
D"'lu.i Prof. Steleanu.
Frigul intens a făcut ca apa Mării să înghefe în basinurile por..tului şi chiar în Mare J),ână la orizont; iar viscolu! şi „furtuna îngro=zitoare" au ridiGat a;poi s!oiurîle unele peste altele, îngrămădindu.a-le
spre mal
şi oferind, la 45° !atitudine, aspecte ca'n mările polare. ln
•
basinur,ile portului ghiaţa, îngroşându.=-se prea tare, împiedica manevrarea
vapoarelor, cu 'toată activitatea de zi şi de neapte a remorcherelor.
Un vas german; spre a se degaja din blocuri, a fost nevoiJ a recurge
!a apă clocotită ; canoniera ,, Ghiculescu" şi bricul „Mircea", strânse
ca'ntr' un cleşte, erau ameninţate a se sparge, dacă marinarii n 'ar fi

•
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tăiat ghiaţa

împrejur şi n'ar fl înlăturat blocurile1 iar vasul „Regele
Carol" a fost ridicat în sus cu 70-80 cm. peste nivelu1 apei.
În zilele acelea de ger, valurile mării au aruncat la ţărm mari
cantifăfi de peşte inghefat (guvizi), Locuitorii de pe Htora1, din satele
ŞablaJ Două Mai etc., s'au aprollizionat dln belşug cu acest aliment
oferit de apa Mării. Dinspre delta Dup-ărei marinarii au văzl:.lt frecând
spre sud stoluri speriate şi obosite de păsări aquafice, care şi.:'a·tt
luat sborul spre fări mai calde ; dar mu1te din aceste păsări au pierit
în drum, din cauza viscolului, iar ca<iavrele lor pluteau pe Mare, în
}arg. Şi'n interiorul provinciei gerul a făcut victime destule. ViteJor
din grajduri le.:-a crăpat ~pielea de frig. Pe câ1np s'au. găsit multe
cadavre de lupi, vulpi şi alte fiare ...Ne amintin1 de iarna grea pe
care o descrie şi poet~l O~idius în timpul exilului său la t omis.
,, C.u fot viscolul şi furtuna ca:re se n,enfine pe M. Neagră, . scrie ziarul „ Dobrogea Jună" (14 F ebr. 1929) - vapoarele Serviciului
Maritim român pleacă şi sosesc regulat. Sunt singurele vapoare ce
mai c~rculă după itinerariu, menfinând neîntreruptă legătura între Oe"'
cident şi Orient, în f.in1p ce tr~n!)l "E!Xpres.:-orient se află de 14 zile
împotmolit în Macedonia. Âsffel, Luni seara, vaporul „Principesa
Maria" a părăsit podul Cohsfanfa şi a ajuns cu bine a âoua zi la
Constantinopol unde, când a intrat în port, avea aspectul unui imens
bloc de ghiafă, provocând admîrafia tuturor, nu atât pentru aspectul
vasului, cât pentru bravura n,arinatilor.
Un studiu asupra Iernei an1,tlui 1'128-29 a_ publicat d.:l _Ale;;.
Ionescu în Buletinul meteorologic lun·ar No. 2 din Febr. 1929 pag.
25 ff. Doinfiia sa arata că au fost două perioade de ger. Prima
perioadă a duraf dela 30 Ianuarre la 14 Februarie, cu ger culminant
la 10 Febr.• când valuri de aier îngheţat s'au lăsat din spre oceanul
polar către Europa. Primul val de frig a tinut dela 28 Ianuar - 3
Februar, înaintând din spre No:voia Zem1ia către sud; iar al doilea
val a durat dela 3-8 F ebr ., având două directii : una spre Sud,
peste Moscova.:Chie:v şi România, unde ajunge la r Februarie şi a
doua peste Finlanda şi de a colo iar spre România, unde ajunge la
10 Februarîe. În perloacla a doua, care începe la 14 Februarie, s'au
mai coborât două valuri înghefate: unµl cu n,axlmum de frig, la 16
F e-bruarie şi altul la 22 Februarie.
în tot acest timp, mare1e anticiclon: ruso.:siberian s 'a întins până
în occidentul Europei. pe când aria ciclonală din spre :&;landa s~
restrânsese în Atlantic, mai la sud de cât în ca·zuri normale. Aces)t
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tip de timp, cu o asemenea distribufie a ariilor de mare şi mică pre:
siune atmosf.erică, e caracteristic iernilor grele din Europ~.
!n ace1aş nutnăr al Buletinului meteorologic lunar, d:1 E. Gtete/e,,
.şanu caută să clea o explicare acestui tip de timp, punându:1 în le:gătură cu activitatea maximă a petelor so1are (pag. 29-35).
Sal.

*

*

Un monument lui Mihail Eminescu în Constanta, _, După
Bucureşti, Iaşi, Galati, Dumbrăveni, Cluj, Banat, CE:rnăut,i ..., iată
acum şi Constanfa - de şi putin cam ,târziu - âprfr1zând tămâia
adoratiei în faţa n1arelui poet al întreg..-n.eam~lui ron1ânesc. Initiativa
-de a se ridica un bust lui Mihail Emi11escu lâAgă malul Mării sugerată de altfel de mult cititorilor duioasei p.oezii „Mai am un singur
<lor", - este vrednică de- toată lauda şi dă dovadă de mare înăltirne
:sufletească. A.cest 'nou monument, 1a marginea dinspre ape a pă.=
mântului românesc, capătă şi o valoare simbolică. E1 ne apare ca
încă un stâlp de hotar sufletesc, aşa precum pe vremuri strămoşeştii
,,bouri" marcau hotarele materiale ale Voevodatului lui Ştefan:Voâă.
S'a adunat,, în vederea acestui ,.,3cop, un număr de intelectuali
1:ari, consfătuind u:se în localul liceului „Mircea cel Bătrân", au con=
stffuit şi un comitet de actiurre. Liga culturală, sectia Constanfa, a
votat un pri'm fond bănesc pentru î.ntăptuirea acestei opere i băncile
populare din judet vor contribui şi ele cu sume diferite. Se vor tine
<:onferinte cu întrare; se vor lansa liste de subscriptii : se vor pune
în vânzare fotografii "âle -marelui dispărut ;· se ~a apela la contributi
benevole. Pri-măria 1::nunicipiului va dărui un loc potriyif pe malul
Mării, de unde bustul ~Ne·murifo.rului va putea privi „cum ale apei
valuri trec, călătorind spre dânsul".
E bine, e într'adevăr înbucurător, e chiar n:iişcător până la lacritni.
Numai a rmonie şi perseverentă de:ar fi; numai de:ar dura însufletirea
momentului initial până la inaugurlire. Altcum vom rămâne iarăşi, şi ·
<le astă dată, numai cu pietrele fundamentale. Nădăjduin1 totuşi, că
initiafiva, por!:lită de la tineretul generos, sincer şi de:sinteresat, va fi
urmărifă· până la realizare-a definitivă.
Ălegerea de preşedinte a1 comitetului în persoana d:lui I. N
Roman, ar fi o garanfie de conducere- echilibrată. Alegerea d:lui (i.
Coriol?lv în calitatea de casier, ar fi o altă garantie pentru păstrarea
_şi buna administrare a fondurilor. Alegerea d.:1ui N. Chirescu, preşe=
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dinfe1e 1igii cuHui::aI~, ca membru, ar oferi
posibilifăti de mai grabnică
\.
înfăptuire. Ce bi ne ar fi fosf însă, dacă s' ar fi mobjllzaf-toate fortele,
care repre.zinfă un .tr.ecuf cultural în Dobrogea t
Noi1 cei dela Analele Dobr-ogei, ne bucarăm sincer de inifiafiva
luafă şi.:-i dorim cea rnai· desâvârşifă izbândă. De asemenea nu ni se
cade a sfa deoparte; de'ndafă w ni se va cere şi concursul nostru.
Exprimăm ·însă des-ide-raful ca în foaiă actlunea să sfăpâ"neaseă acea
binefăcătoare Îărwme de vederi, pe care am ceruf:o şi cu prilejul
serbărî1or semicentenaru1ui Dobrogei, ear pe care, din cauza luJ:>te1or
şi secfarismu1ui partidelor politice, n 'am reuşit a o realiza. Căci la
asemenea serbări şi la as·emenea 01nagii aduse marilor dispăruţ i frebue
asociat sufletul întregului neam, de oarece un Mihail Eminescu apar.:tine neamului întreg. Şi am dori, de asemenea, ca bustul geniaiului
poet să aibă, eel pu.fin de data aceasta, r1orocul unei . asemenea
realizări artistice, in cât să poată sta la aceeaşi in.ălfime cu opera
sa genială şi să câştige aprecierea deplină a tuturor cunos cătorilor artei
adevărate şi a tuturor adoratorilor maesfFului 1iferafurii române.
Deci, încă odată, urăm comifelului înfăptuifot izbândă fericită !
Sals

*

*

Rectificare. -· 1n „ Cronica numismatică şi arhe0logică'', %1,
VII1, No. 83-SS, Iulie=-Dec. 1928, la pag. 47 cifim urmăfoarele:
,,Cea mai imp.or:fantă din acesJe 1ucr~ri (apărute cu prilejul semi"
centenarului Dobrogei) esfe pub1icatia oficială; infifu1afă „Dobrog~.
cincizeci de ani He vi'eaţă românească", tipărifă în Bucureşti la Cu1tura
Nationa1ă şi cuprinzând 800 pagifli de formai mare, cu numeroase
Husfratii, planşe şi hărti. Ea .a fosf redactată din inltiativa · ~lor A.
Lapedat.u, Minisfrul cu1telor şi arlelor şi V. Sassu, preşedinfele comi;tetului organizator şi prin îngnJtrea d=-lor C. Brătescu, profesor la
Univetsifafea din Cernăuţi etc. şi L Georgescu, inspector şef şcolar
din Constanţa etc.".
O mică F€Cfificare se impune.
Memoriul pe care ].:-am inainlal in timpul guvernării averescane
şi mai apoi m !Împul guv.ernării liber.ale pentru organizarea unor
serbări ale semicentenarului Dobrogei, pPecum 'şj pla11ul acestor
serbări, din care unele puncte ne luam însărcinarea noi a le realiza,
ne scuteşte a infia aci i'n :amănuntele acestei chesfiu.ni. De: oarece
însă 4otăr:ârea guvernului de a se începe pregăfiri1e întârzia prea muli
şi aproape ne pierdusem speranfa de a ma'i aşfepfa ceva ,în această
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privinţă şi

cum timpul maferial până la data istorică a jubileului era
prea seuri, - am pornit, independenl de ac/iunea oficială, publicarea
volumului fes/iv la „ Glasul Bucovinei" din Cernău/i. Destul de
târziu în fine. am primif însărcinările ce ni s'au aat (scoaterea unui
volum festiv, organizarea expoziţiei semicentenarului etc). - după ce
ele, Re cât se pa(e, tnai trep;iseră şi pe la altii, fără rezultat. Atunci
am sistat tipărirea volumului la Cernăuţi - unde se culeseseră câte=va
c"ale - penfru a..-] fre:ce la tipografia „ Cu1Jura Naţională" din Bucureşti.
Ministeru1 s'a oferi! a finanfa acest volum - la înjghebarea căruia
a participat cu câteva articole oficiale - celelalte .fiintl obtinute de n'Oi
pentru Analele Dobrogei festive. Pentr:u aceia şi volumul fesfiv
poa-rtă tipărit pe el men/iunea că alcăJueşfe Voi. IX, anul, 1928,
din Analele Dobrogei. Dar lnifiativa şi concepfia acestui volum ne
apartine, dovadă, între altele, şi neplăceri!~ ce 1e..-am avut într'un mo.:ment dat din partea oficia1itătii de a se arunca asup,ra noastră cheltuelile
de tipar. Şi tot aşa stau lucrurile şi cu inifiativa şi conceptia în orga::nizarea expozifiei jubilare. Mai mulfe nu voih1 a pomeni aci. A.tâfa
putem afirma deocamdată că, pe când unii munciau fără odihnă până
la limita de -rezistentă a sănătăfli lor, spre a se achita cu cinste, într'un
timp atât de scur1, de obligafia ce şi:au luaf,,.o, - alfii recoltau Ta ude
şi osanale nemeri1ate din partea presei de partid, inducând în eroare
până şi pe oamenii de bună credinfă, In asemenea cazuri, ori cât de
neplăculă ne.:ar fi o pledoarie penf;'u propriile noastre merile, noi
nu putem făcea în fa/a tentativei de a ni se răpi dreptul de pro"'
prietate ce-=/ avem asupra ini/iativei şi muncii noastre creatoare.
Un dublei al arhivei serbărilor fiind în posesiunea noastră, putem
face dovadă orl şi când de contribuiţa fiecăruia în realizarea pome=
nitelor serbări.
Sals
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DONAŢIUNI
Bucureşti,

FUNDAŢIUNEA
,,REGELE FERDINAND I''
Sediul: Palatul Regal
(:alea Victoriei, Bucureşti

5 Martie 1930„

Slin1ate Domnule Brălescu,

Deosebită

bucurie am avut că la şedin fa trecută a Co=
mifeiului Funda/iei, aducând in discu/ie marile greulă/i male:
tiale cu care lupfă publica/iuni de, valoarea ,1 Analelor Dobrogei",
vj s'a acordai suma de 50.000 lei, ca să pulefi duce înainte
munca D;V. dezinteresată şi atât de folositoare pentru cunoa_..
şferea Dobrogei.
V'aş ruga să binevoifi a dispune trimiterea unei colec/ii
din Analele Do8rogei pentru Bibh'oteca Fundafiunii. Dacă
mai avefi exemplare din exfrase, v'aş ruga să ne trimiteji şi·
din acestea.
Cu deosebită' stimă

G. T. Ki(ileanu.
Bµcureşti,

FUN:DAŢnJNEA.

,,REGELE FERDINAND I"
Sediul: Palatu! Iagal
Calea Victoriei, Bucureşti

---

4 Martie 1930 ..

Domniei Sale
Domnului C. Brătescu
Profesor de Geografie la Universitafea
din Cernăufi

Am onoare 9 vă aduce la cunoşfinfă că în şedinfa dela
21 Februarie 1930, f:omitetul Fundafiunii „Regele Ferdinand I",
având în vedere greufăjile materiale ce întâmpinaji pentru
publicarea revistei „Analele Dobrogei", care in curs de zece
a()i a dai la lumină numeroase sfucjii şi bogat material pen"'
Iru cunoaşterea /inu furilor de peste Dunăre, v' a acordat un
ajutor de 50.000 lei pentru conlin.uarea acestei publica/Juni.
Primifi, Vă, rog, asigur,area distinsei mele considerafiuni..
Preşedinfe :

C. Hîoiu . .

Director : G:. T. Kirileanu.
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Mulţumind

d=-lui Preşedinte şi onoratului Comitet al Fundajiunii
„Regele Ferdinand I" pentru măgulitoarele al?recieri asupra revistei
,,Analele Dobrogei'' şî pentru aîu1-orul de 50.000 lei, aducem la cu:
no.şfintă că această sumă .a fost depusă spre fructificare, în vederea
tipăririi unui volum din Analele Dobrogei, care, se va ocupa în sp~
cial cu studiul :tv'Iătii Negre. Totodată, filndu.:ne tiparul asigurai pen=tru acest an, prin donat·iu1:1i1e generoase ale Prirnăriei şi Prefecturii
de Cm:istanfa, am holărâf a trlmife gratuit Analele Dobrogei la un
număr cât mai mare de biblioteci, mai cu seamă că o seamă dintre
abonaţii noştri dobroge-ni, dinfre cari maîorifatea nu ni:au plălif abo:
namentul pe 2, 3, 4 şi chiar 10 ani (!), au s0cofîf Analele Dobrogei
ca o revistă in1:lfilă, ale cărei fGi frebuesc să rămâie netaiate şi carî ,
prin urmare poate fi refuzată fără nici o consideraf ie fată de ostene-"
lile noastre detinferesafe şi fată de chelfuelîle de tipar~ . pe oare a fre:
huît să le cerşim oJiunde am găsit putină bun~vointă şi apreciere.
Mărturisirn că am rămas surprir1şi, constatând că p_
ei:soanele ce ne=-au
refuzat revista aparţin „elitei intelectuale'', fiind profesori secunclari,
medici, avocafi, ingirreri, preofi efc, dintre cari unii au înfeles chiar
a privi sub prizma polifîcei de partid oblîgaf1a de a ne achita abona.:
menfu'I la aceasfă revistă cLJllurală 1 care nu are de a face întru nimic
cu politica de parti_d, în afară de tare a ramas şi lVa rămânea pânâ
la disparitie~
Drept aceea, când pe lângă asemenea atifuclini anticulturale,
primim aprecieri şî ajutoare ca cele ale „Fundafieî culturale Regele
Ferdinand I", care pentru noi consfitue o surRriză neaşteptată, nu
pulem decât să ne arătăm deplina noastră recunoşfinfă şi s~ promitem
Gă 'VO:m continua cu ateeaşi _râvnă· ca şi până acum publicarea Ana-=
lelor Dobrogei, al căror aport pentru cunoaşt.erea acestei provincii
este recunoscut ca deosebit d~ prefios.
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