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.\ilarele răsboiu, cu multele şi dureroasele frământari. 
'şi daramari, a adus şi ridicări fericite pentru suflete. Dacă 
observăm calea pe care se lndreaptă noile aspira~i, ni 
se în!ă\Jşează unele fapte, tare denotă închegarea unei 
stări nouă şi care vestesc întemeierea unui imperiu mai 
tntins ~i mai puternic pentru lumea sufl~teasca. 

E şi firesc: acest răsboiu a demonstrat că cea mai 
1nare forţă este tot cea sufletească. 

Dr. Gustave le Bon, în scrierea sa „tnvăţăminte 
, psichologice dfn Răsboiul European", scoate în evi

denţă marele rol al puterii sufleteşti, aducând ln această 
chestie cuvântul Franţei, a cărei literatură de după răsboiu 
consună cu acest mod de-a vedea. 

Dar iată alte semne, care vestesc şi aceea, că cheia 
de boltă a acestui imperiu sufletesc va fi credinţa reli
gioasă: 

Un scritor gern1an, H. Bliicher, a scris o carte „Ari-
stia lui Isus Nazariteanul," care se adresează şi citito-
rilor din afară de lumea germană. B1pcher tinde a da creş
tinismului o bază biotgică, a face din et o. fază nouă pentru 
omenire din punctul de vedere al desvoltărei sufleteşti şi 
anume a face din creştin un tip superior omului - supra-
omul. - Nu poate deveni creştin decât omul ce excelează 
sufleteşte peste treptele obicinuite. Natura tinde a selecţi-:
ona, a reda tipuri mai desăvârşite. Pentru Bliicher, Isus a 
fost primul „fiu al omului", ceea ce însemnează o treap
tă dincolo de om, iar pătimirile şi moartea se explică . 
prin · aceea că a apărut prea de timpuriu pentru a fi re
tunoscut. 
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ln ce ne priveşte, sufletele noastre de elită sunt pe 
aceeaşi cale. ln literatura românească e cunoscută frumoa
sa scriere îmbietoare spre credinţă a D-lui S. Mehedinţi: 
Poţi fi om deplin fără să fii creştin? · 

Sunt de asemeni cunoscute duioasele povestiri dih 
ciclul „Spre Emaus", în care se evidenţiază minunile 
credinţei, ale unor scriitori reputaţi ca Sadoveanu şi 
Pătrăşcanu, - povestiri scoase din vieţile sfinţilor. 

Chiar . societatea românească actionează · în această 
t . 

direcţie: iată, în August (1923), profesori universitari şi 
secundari, archimandriţi, preoţi şi scriitori cu renume, 
într'o unJre care pare fenomenală, s'au adunat la , Mănăs
tirea Neamţul în Moldova, pentru a ţine cursuri în scopul 
unei mai înalte educaţii religioase, pentru „luminarea 

· maselor poporului la lumina 1strălucitoare a Evan
gheliei", - cursuri organizate de Cercul de studii social-
creştine „Solidaritatea ". . 

Statul însuşi, marele aşezământ al Societăţei româ
neşti, a înfiinţat de curând mai multe Episcopii şi, - in
teresant pentru noi - o episcopie românească în Dobrogea. 

Din toate aceste fapte se vede cum sufletul omenesc, 
sub presiunea unei acţiuni, ca cea a marelui răsboiu, ia 
acelaş drum: ,, spre credinţă". Se vede, de asemeni, cum 
sufletul românesc îşi poartă undele sub modelările marelui 
suflet universal. 

Am zis că e interesant pentru noi înfiinţarea unei 
episcopii româneşti în Dobrogea. Din punct de vedere 
dobrogean putem spune şi mai mult: considerăm acest 
fapt ca evenimentul ţel mai important în viaţa Dobrogei 
dela 1913 încoace, adecă dela întregirea ei cu judeţele 
Caliacra şi Durostor. ln adevăr, aceasta, pe lângă că a 
satisfăcut necesităţi actuale, a reînviat în tr<\diţia acestui 
colţ de pământ instituţia episcopatului; cunoscută aci din 
primele timpuri ale creştinismului. 

Răscolind amintirile istoriei, aflăm că în părţile aces
tea a predicat însuşi apostolul Andrei, unul din cei ce 
erau către lume purtătorul cuvântului Domnului ; că sub 
împăratul Diocleţian (285-305) era în Tomis episcopul 

· Evanghelia, iar sub Licinius era Philos; că în sinodul 
I ecumenic, care a . pus temelii credinţei creştine, s'a auzit 
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şi glasul acestei părta de păm.ânt prin episcopul Teofil .; 
că împăratul Vaiens a fost înfruntat pentru rătăcirea s,a 
de episcopul de Tomis Vretonion (371 post Cr.); că~ 
în fine, un şir întreg de Epis~opi şi Mitropoliţi dţn T0mis 
au luat parte la cele mai mari acte ale bisericei creşt:ne 
universale, precum : Terentius, care a luat pa1;te Ia al 
Ii-lea sinod; Th'eotin1us primul, care era dat pildă pentru, 
înalta lui cultură şi sfintenia vieţii; Timotei, care a luat 
parte Ia al III-Jea sinod; Ioan; care a cor:nbătut erezia 
eutihiană; Alexandru, care a luat parte Ia al 4-lea sinod; 
Theotim al doilea, al cărui cqvânt era ascultat de împă
ratul Leon cel .mare al Bizanţului ; Paternus, care a îm
pă~at o tăsvrătîre contra 1mpă,rattilu·i A:nastase şi, în fine, 
epfscopul Valent111ian, care a luat parte la al 5-lea sinod. 

Epîs.cypii Durostorului: Dasiu.s, Iacob (431 post Cr.) 
şi Mano/ii iarăşi sunt pomeniţi în marile acte dela înce
putu) creşlinfsmului, da.r şiru.I lor glorios e rupt de năvă
lirea Butgarilor,. Târziw, găsim meJJ,ţionat cu îndoiai~ pe 
Ursu~ (787 post Cr.) şi, în iin-e, cu siguranţă pe Callist, '-, 
care a luat parte la sinodul din -F!orenţa (1340), apoi pe. 
Partenie, Antontu, Macarie, Ata·nasie- acesta con
timporan cu Antim Ivireanul; apoi pe învăţatul autor al 
unui „ De officifs~, Hir()te1r1 care a murit !a Bucureşti şi 
Serafim (1720), un mare predicator. . 

Se pomeneşte, de asen1eni, episcopul Cyril din .Axi
opolis, ajuns martir şi sărbătorit pe vechile calendare la 
9 Maiu 1

). • 

Pe la 1340, când teritoriile dobrogene din .apropierea 
gurilor Dunărei erau considerate ca făcând parte din ţara 
Valahilor, se pomeneşte de Episcopatul Vicinei, ,,undeva, 
pe aproape de Isaccea", în scaunul căruia păst.oria Ma
carie, apoi Luca . şi, în fine,. /acint Cristopul (1359). 
Acest Iacint din Vicinia .trece apoi· Mitropolit al Ţărei 
Româlleşfi. 2) -al lJngrovlahieişi plaiuril@r,111 timpul dom-

.a 
l) ·Datele isto~e·ÎJht i,n({tfbgrafia ·Pi-e.otulut Gh, RăctulesaJ. ,,Starea 

re!igi<Jasd a Dobr<>gei tn decursur vremuriloi". Buc. 1904. 
2) A se vede,a: N. Iorga şi Hurmuzaki : Docum. XIV, 1 ; Miklosich

lYUiller. Acta Pati:ia.rchatus Constantinopolitani, I, 95; Pachymeres ed. Bonn, 
II p. 37.7; vezi şi C. Brăte.sc11 „lbn B.îtutah" în Analele Dobrogei JV, 2, 
pag. 152:- V. şi „IndîrE!ptar~a ~egiei ~ lui M~tei B~s~ab, cap. :391, 392, 
in ce priveşte puterea acestei J'vl1tropoln a Ungrovl.ah1e1. 
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nJei lui Nicolae· Alexandru Basarab ( (340 - 1364). 
Ac.este menţiuni istorice dovedesc ca viaţa acestui 

colţ de pământ a fost totdeauna coprinsa. in ritmul vieţii 
civdizate, superioare şi, deşi copleşita deseori de popoare 
de alta rasa şi credinţa, nu şi„a pierdut legatura cu vechea 
viaţă elin<r.'romană şi nici s'a departat de influenţa guver
'nativa a marei tulpin~ române de dincoJo de O.unare. 

Prin reinfitrtţarea Episcopiei Dobrogei se reia firul„ 
câtva intrerupti al acestei instituţii şi se consacra înt,l 
odată adevarul ca una din calităţile neamului r,omânesc 
e aceea de-a reface şi inflori orice colţ de pământ ce 
intra, în domeniul sau 'indiscutabil. Fie ca noul imbold 
,.spre credinţatt ce da acest curent de dµpa marele rlz
boiu, sa indemne neamul nostru -a-şi arma sufletul cu o 
mai înaltă cultura, spr.e a zidi pe ruinei~ lasate, de acest 
răsboiu monumente care sa-I facă nemuritor ! 

STOICESCU D. 
Ju~cltor ~ Profesor- C;.t 

' 
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LA FERASTRA. 
- U1181ER -

Eta/11! tdndva la moa.rli; 
Şi'n linişte d.eplinll , ·:1. 
Prii-lanţ cum roti se 'mbitt4, 
Cum apa cade;;.afară. 

Pri,viam la [erăstra.ie: -
'Şi'n v-is mi s'a părut 
Cărări prelungi ca tqe 
ln brat!ut ahătttt. 

Părea că viu e bradul,· 
CJJ glas duios nespus 
Sub sbuciumare•adânc4 .• 
Aceste vorbe-a spus: 

,,La vreme ai venit, 
,.Sărmane călător. 

„Cum vezt. am suferit 
•• Martiriu rngrozitor ! 

„Şi. totuşi! Ţf-oiu sluii 
,.Când vei pleca din fire. 
,.Citei în mormânt ţi-oiu Ji. 
,,{!at pentru odihniri!''~ 

/. " . . 
\ Căzură,pâtru standuri, 

'Şi palcă m'am trezit i 

• 
' . . 

i • • 
• 
I 
t 
'I 

' 

' 
' 

·şi-am vrut să spun o vorbă, -
Dar moara s'a ·opril. 

Mihail 1. Pricopie 

' .~.~· ---oxo~- ::3 
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INSULA ŞERPILOR*) 
,de George Popa-Lisscanu 

Marea Neagră este săracă în insule; câteva pe lângă tănn·, 
mici şi neînsemnate, Intre ~cestea,.. eev:a nr.ai mare şi mai în
depărtată este insula numită în anticitate AeuKij, aH;,a- sau Acllillea„ 
de undt:: foarte probabil numele de CltiUa dat unui braţ al Du
nărei, iar astăzi Phidonisi,· llg.n Adassi sau Insu.ta Şerpilor. Ea 
este situată în faţa braţului de mij1oc al Dunărei la o distanţăi 
dela Sulina âe 44814 metri şi aşezată sub 45- gr., f5' 53" la.Htu~ 
dine no.rdic~. şi 30 gr., · 14', 41'' longifµdine răsăritea1tă. Insula:. 
Ş.erpilor e o stâ.ncă compusă din gresii csHici-oas.e dure, conglo
merate şi euarţite făcâ.ud1 pa-rte din sîste.mul P:ernzic, grupa Pri
mară,"') şi având o suprafaţă de 17 hectare*"'). Circumferinţa· 
insulei e de 1973 m,etri ; neavând însă b for.m,ă regulată, învă
ţatul archeolog li, 1(ohler într' o i~po.rt;3,ntă:: lucrare n*.), des. 
<:itată în studiul nostru, 11e dă urmălăar-ele măsurători; dela Sud 
la Nord lungimea luată la mijloc e de 440 m., lătimea de 414 
m., -dîam-etrul cel mai lung în direcţiune dela Sud-Vest spre Nord
Est ·e de ·662 ·m. Inălţimea ţarmurîlor se urcă pe alocurea: până: 
,până ta 21 m.1 mai ales spre Su« şi est, şi sunt în această! 
parte a insulei prefipi$i şi prăpăstioşi. ln partea Nord.ică; şi 
,Vestică stâncile cte abia se ridioă peste nh-elul mărei. Nici .apş. 

· în aceste părţi nu ~si~ adâncă. Pe când în celelalte părţi __ marea 
are o adâncime de 15 până la 20 şi chiar 25 metri, pe aci 
adâncimea ei nu. e mai mare de 4 metri. 

ln apă de jur~.îo1prejurul osttovu-tui se văd blocuri marî 
de piatră, care p~r a fi provenit din ,rostogolirea de pe insulă. 
l?e platoul ei, pe punctul cel mai culminant, se înal.ţă astăzi un 

* Acelora dintre cititorii noştri, cari in repeţite rânduri ne-au cerut · s!l: 
le împărtăşim legendele vechi ce se l~ă de singurateca insulă a Şerpilor. 
suntem azi în .măsură a le satisface· curlositatea, reprod·ueând aci o parte 
din eruditul şi fer.mecătorul studiu asupra acestei insule, publicat ·de d-l 
a. Popa-Lisstanu, .Pentru prima oară, în Revista pentru Istorie, Arheologie 
,i Filologie, vol. VII, 1894. 

*) Gr. Ştefăne.scu, CUl'S elementar de Geologie, pag. 14.6. 
**) P. Oprea, Geografia ju(leţului Tulcea, pag. 42. 
***) H. Kohler; Memoire sur lts llles et la Course. co_nsacrets a Acllill~ 

dans le Pont·Ettxin, în Mein. dt l'Acarl.. de Pettrsb. T. X. pag. 531, a. 18.25. 
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f'.art ··î11al_ţ de 50 m. şi întreţinut ·de, <;:omisiunea intetn~,tionali 
de navîgaţiune„ pe Dunăre şi .sub pa~a a I pa,trt1 ,gardieni, : un 
sergent şi şeas1t , soldati. Atâtia \erat1 în anul 1891. , _e1 se• af~a. 
în corpul unei clă.dirf te . s:erveşte'. de ,adăpost ,îngrijilor.ilor . săi~ 
C\.l toate c~ farul, sfidând valuri1.e ce nu-l 1)€}t..atinge, se .înaftăi.. 
impunător, totuşi, nici. ~a mai . ageră. Rrivirt nu p.oate z:ări de p~ 
înălţimea lui ţănnuri i continentului. Aceştia, dil'p·ă' cum ot:lser-. 
vaser~ şi cei ;i.nticţ, sunt prea lăsaţi, ca să poa:t~ fi {ăzuţi din 
această relativ nu prea ,-Ungă, îndepărtare. U.n ,tA@tiv acesta, ,r.nai 
muit ea J1avigat0r.ij în vrernu.ri de .grţ~ cumpănă, nezărind Hma-. 
nul de· scăpare., să binecuvin te pe zeuli care le-a seos în .. cale 
sere mântuire un 16t de adăpost. 

Deşi Insula. Şerpilor n'.are.. nici un pqrt, tq_tu-şi poate fi :a
bordath pe ·trei difer1te · locuri. C6rătiiile, neputându-se apropia 
de ţărm din ~uza ştâncilor. . s.ub1narine, ai:ieoreţţă la t)aree-<!,re 
distantă, iar abordare~ .se face .grin ajutoru~ bărci.lor. 

In mijlocul platoului se mai g~sesc ast~zi urmelţ u;n1i ternphţ . 
de o întindere neob-işnuită. Pe lângă_ acestea şi afară de 'Tămăşi
ţele a tr~i ziduri 'Şi două e<lifidii, despre care vom vorbi mai 
tirziu cu amănunte, se )nai pot vedea pe insulă trei : puţuri în_ 
stâncă, di11tre care µnul la spatţle ttţmp,lului _cu o â.dânciroe, dţ 
15 p id oare şi e~ o cleschjd ere circ;ula:ră de · 6 'picioare. µl · seFvea: 
probabil ca rezervorh.\ pentru apă. Inaintea tetuplu:Ilui 1nii era, 
.pare--se, îhcă un puL cu. aceiaşi destinatie. Celelalte două puţuri 

1 

tare s'au descoperit pe insulă au o desc)1idere pătrată. Apa d in 
ele este dtilce, ccmrirmând astfel noţiţa lui Amm ian i.\1arcel1În, 
.c_are, vqrbind despre Leuce,, ne spune: il>i et aqaae sunt ~). .Ev.i
dent că istorkul roman, ne vorbeşte- aci despre apă dulce şi 
bună de băut, iar nu despre apă de mare, căci în .lcest al, 
doilea caz notiţa n' ar mai fi fost la locul ei. Se gliseşte de a
sen1enea ş:i o ci'sternă. 

Pe lâ.ngă stâncile ce îm()'rejr!1uesc insula:, şi care se :ntind, · 
!J?este o mare parte a ei, se a•flă în mijlot un platou, ,1 căruia 
suprafaţă e formafă dintr'un strat, de. dpµă picioare ap.~ndrne, 
de pământ negrit şi f;ertil. tn Hm pul clin urmă s'a semănat $Î. 
secară, ca.re rodeşte. . 

ln anul 1841 Soci-etate,.'i de Istorie şi Antiquit~ti din 1.Jdessa 
hotă1:î să facă cercetări în {nsula_ Şerp.ilor. Cu_ .acestea 'iu î.i:Jsăr
cinat vestitul archeolog rus 'N. Murzachevici, care întovă,îă-Şit ~i 
cu concursul lui A .. D. Nordmann, profesor de ştiinţele naturale 
la lil'eul Richelieu, al pic.torului Bassoli, al unui . căpitan, e.tt;. .• 
făcurit in1portante descoperiri şi interesante exploră ri . Ele fură! 
făcute cunoscute în revista societăţei ,Zapiski •). 

'*) Ammianl Marcellinl, Res gestae, XXII, 8. 
"**) Zapiski imperatorscaga adesscago ob.see-stvq istorii i drevnostiei~ I, 

pag. 594: Călătoţi~,Jp,jpş~: J..t'AC~ÂAA-~ul.eul~S{. O:atorim traducerea aces
tui studiu DomnllM.!YUiVil~~•'!l~~-hliOni ,~ mtim datori a-i aduce 
pe această cale rnulJumirHe noas,tre. 



. _Nordma.nn a c;onstatat cu accas~ ocaziune treisp:,ezece feluri 
<ie plani:e:·anuate, pe .care· însă ' A{urzachevici uitl' 'să'" le· consem'!!tlCC: 
b, studiul slu. Intre acestea putem enumăra pirul (triticurn 
repcns),. laba. g.âştii (.chenopodium), r?Jgoz~ {frava t.:arex) şf 
ttmojJlca (l)hleurn pratense). •) Plante mirositoare şi flpri nu 
se glsesc; de asemenea nici .arbori sau tufişuri. despre a căror 
existenţi{ ne J)(;ivesteşfe Philostra1 într'un pasagiu citat mai: 
la vale . ••). 

SUp,ân~le. ostro"ului, se poate· spune · cu drept cuvânt, sunt 
pisările. Sunt nenumărate ca mulţime, cu toate că nu sunt decl'l 
numai de dou11 specii: tari (larus cachinans), al dror ţipăt sea
u:ănli foarte mult cu râsul de copil şi c.orm'.o,ani negri (phata~ 
, ·rocoraxj, cari îşi fac cuiburile prin cră.păiuri de stânci. Larii 
sunt albi şi frumoşi, însă aşa de rlutăcioşi, că nu lasă ne nici 
o alfă pasăre să se odihnească pe insulă. tJrmâresc chiar şi' 
_pe oameni. Se nutresc cu peşti. In -timpul clocitului nu poţi face.: 
~oi paşi f:iră săi dai peste cui'burile l(:)r. Mulţimea lor, prob'abi1,. 
face ca insula să ff e roditoare. 

ln afară de păsări insula mişună de ~erpi t1egri, {cQluber.
hydrus)-de und~ şi numele ei de Insula Şerpilor-având capul 
mic, pântecele roşiafic şi o lungime de 4-5 picioare. Se nutrese: 

• cu păsări şi se ascund în stânci. .Sunt mai mult hidoşi de cât răi. 
In fine ultima clasă de stăµ\initori ai insullei, şi cei mai 

primejdioşi .în acelaş timp, sunt nişte insecte numite sc.o/XJpJNldrae 
cingulafa{!, care în cea mai mare p«rte se ascund în pământ •••)~ 

Nordmann a observat în apă raci negri de patru felµr'i : 
<:an~~r maenas, thalitrus montagfi, eriphia spinofrons şi grapsu;;. 
vanegatus. 

II 

P~nă acf am determinat cu date precise şi după izvoare· 
moderne situaţiunea şi topografia Insulei Şerpilor. ln cele u1'
mătoare să o studiem din punct de vedere archeologic şi istori<::. 

Oricât de imaginare şi închipuite, odcât de ;,lăsmuite şi 
fictive am fi âispuşi să socotim astăzi în mintea noasfră recfl 
_şi pozitivistă nenumăratele notiţe ce le găsim· Făspând'ite 'în lite-
ratura _greco-romană despre această insul~ celebră-, totuşi urinele 
şi resturile ce au rămas neclintite, în cursul veacurilor ,şi în mij
locul celei mai turbate mări cu toată fur.ia valurilor te· se încearc, 
să le nimicească, ne silesc, fără voia noastră chiar, să admitem„ 
că tradiţiunea clasică despre Leuce este, cel puţin în parte, a,-· 
dev-ărată {li ne impune în aeelaş timp să ex~mirtăm, tot cu date: 
sigure şi cu mono.mente. exis'tente, întrucât mărturiile celor vechi 
suht vrednice de credinţă. 

•) F, Ukert, Gtographit dtr Gritchtn und RiJintr, JIJ pag. 448. 

::! Philostrati, :ffţAW~~rl~!i ?ff. "0 nsta nta. ro 
) Murzacliev1ci: 'op: 'dt. pag."~ 

.. 
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Nici -o altă parte ~ ţiriţor locuite azi de Români n'.a atra 
:at4t de mult şi aşa de curâ'r:id atenţiunea şi admiraţiunea celor. 
Yechi ca Insula $erpilor. Situată ântr'o mar:e de miracole, într·o 
-01are, care înainte de dezvoltarea rehţţiunnor comerciale se credea 
·ca: ce:i mai tnfinsă - de unde .numirea de mare prin excelentă. 
.Pontus - la nordul ei ne mai existând ţări, - insula Leu~ 
.a: devenit şi mai miraculoasă .Prin fa~ptul că a fost atribuită: celui 
mai mare dintre vitejii Grecilor, lui Achile, celebrul erou a! 
Iliaâ.ei lui :Homer. In gţneral cei vechi nu şi•au putut forma 
niciodată o idee exactă despre Marea Neagră' şi împrejuri'mile 
-ei. Spre apus lumea ~ întindea până la Columnele lui Herc:ule, 
·spre răsărit până la Borysthene ( Dniepru) şi bogatul în fasani 
Phasis. Cunoştinţ.e mai sigure dobanqîră însă numai după; ce 
-se stabiliră coloniiHe romane pe ţănnurile Pontului, în Istrus, 
Olbia, Callatis,: Apollonia etc., în secol.ul al VII $'.i al V~ înainte.a 
-erei noastre. Din aceste vremuri începând, tradiţiunea. despre 
insula lui Achile se răspăndeşte din ce în ce mai mult,_ J:H~ 
aceste vremuri Leuce e. privită ~ sanctuarul lui Achile, i.:omuw 
:tuturor Grecilor de pe ţărmurile PontulU·i Euxirr. 

Cel dintâiu scr-iitor, qare înainte d~ Pindar ne pomeneşte 
de Leuce, este Arctinus ,:i.in Milet. Acest poet, pe la apuU 777, 

·.în Aethi<1piâa sa. ne po'llesteşte cum Thetis „luând de pe ·rug 
pe fiu] său, Acl'!ile, îl duse în insula :.l.bă", ex"Ci'}<;:mJQă;fl,ya~oaOGCL 
~ov mita'a ~,,; "'~ 1.t;,,,,11., Yijoov aiu~oµ,ţ,si •). Din aceste cuvinte 
ale lu i Arctinus rezultă că d'eja p~ la anuJ 777 a. Chr. exista 
tradiţia des.pre consacrarea ceucei fiului lui Peleu şi al Thetidei, 
.cu toate că; o sut~ de ani mai târziu chiar, Ibycus din Rhegjunt 
.şi Simonide din Ceos şi mai apoi p9etul .atenian Callistrat ne 
:spun că Achile petrece în câmpiile elisee ·împreună cu alţi iei 
şi semizei ••-). Că AFhile )ocueşte după moarte într'o ins\dă, nu 
este ceva nou, de o.trece lăcaşu-I de repaus al _eroilor, după pă"\ 
.răsire.,_ vieţei pământeşti) era insulele Oceanului. Astfel gă'Sim 
bună O~·ră pe Menelau locuind. într'ttn o.strov al Qceanului. Şi 
Qentri. cei vechi no"'"~ ă.ţeve; era tot un fel de cycean. dar mai 
primejdios. 

Dacă Însă Arctirtus nu ne spune unde se află acea insuli 
a.lbă, Pindar într'una clin, o.cle cântă : ,,în Pontus Achfle are o,. 
in sulă strălucitoare'' . 

EtE~ 
·Ev a. Eii;UV(l) ri:E).u,ye~ 
~ŞYNClV • Â1.tÂ~'i 
Nâ<JOV .... ). 

După Arctinus ~i Pindar, c:el mai vechiu poet, care face 
J menţiune de Leuce este Eurip/de. Marele tragic pune pe Theti; 

•) Pbothas, cod . .239, ta C. Milller, Oeographi Oratti mlnorta, I. pag, 391. • 
*') K~hler, op. tit. pag. 533.. 
•••) Pîndari, Ntm'ea IV, 49_ 
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s-ă promită Lui ~eleu că 11va vedea I pe Acbile locuind in Hî.cş.şurfle 
insulare; pe ··ţărmurul cel alh (lin mijlocul Pontului Euxi"n. *) 

'A1.t~~e.o. 
wo,jleţ hoµ~; va(ov11a y11a~oon"Kov,; 
Ae"~1\v e;,;• (l)C'ft}V 8"\'l"O<; Eil~elvotl nOQO"' 

iiar în alt loc pomene.şte despre ,ţţara bogată 'în păsări, ·de ţărmul 
cel alb, şi frumoasa Cursă a lui A(;hile din Pontul Euxin!', •"'): 

Tci.v 
Ilo„uoQv,i}ov fr,;' a1av, 
Ae,,~v d.?'1111.v., 'At;1i.i)o.<; 
AoµQQu<; "a ;i.J,.~ul.'a'liot•<;, Eu· 
s ewo~ "a"'a. nov~ov: 

fn acest 1,1ltim pasagiu al .lui Euripide veden1 pe lângă 
numirea. insulei de alba amintindu-se ~i Cursa sau .Dromul lui 
Achile. In adevăr eroul Grecilor ei:a adorat de toate. coloniile 
·eline din jurul Pontuhli · Euxin. Şi de aceea nu trebue să ne 
tnji;e îm p-rejuratea, că în . Marea Neagră găsim .închinate Pelidu I ui. 
şi I..:euce şi Dromul. 

Mi&a insulă din faţa fiuviuluî Borysthene {Dniepru, ntnnită 
-iJ BoQ"utM,·'I}<; ,·ijao;, astă~î Berezan, cu toate' afirmările Jui Kohler, 
că ar fi fost aonsacratc'i. tot lui Acftik, după toate pro·bab'ili
tăţile, n'are a face cu cultul acestui erou; pe . lângă aceasta 
loţi soriitorfr antici, 'ciţ i ne v:orbeşc c;Je Leu ce, nu ne .. pomenesc 
·nimic: despre insula lui Acbîle ·"şi vicci--versa ţei cari amintesc 
de aceasta din urma. trec cu vederea pe cea dintî:iu. Marea .răs
pândire a cultului fiului ,Ţhetidei în Leuce ,şi Drom 'şi mai ales " 
în Istrus l?i Olbia, unde după mărtt~ria lui Dione Chrv.sost0m· se 
ştia Iliada lui Homer pe de rost ,.,,.), se datoreşte,, faptului că. 
Achile era eroul n4ţional al Ionienilor. 
<!~ Arctln, Pindar şi Euripide vorbind de insula Leuce ne spune 

nurna:i1 că. ea se află în !v1area Neagră, dar nu-i determină i._si
tuaţiunea. De oarece însă jn literatura clasică, după cum vom 
vedea îndată, întâlnim acest nume dat ~i altor localităţi, nI .se 
impune să cei:cefăm care ,erau plirerile celor veclti despre situa
ţiu,wa insulei ce ne pteocupfi. 

Arctin, Pindar şi Euripide, ,vorbind d:e insula Leuce„ ne spune 
stare să-şi facă o itlee clară despre Marea Neagră în general şi 
despre situaţiunea Leucei în special. Pe aceacsta din unnă unii 1 
o puneau prea · la Nord, în fata fluviului. l3orysthene, confun-
dând-.0 de multe ori cu insula ce poartă acelaş nume, alţii, 
geografi vestiţi ca Pfolem-ae:u, o aşezau pi'ea la Sud1 Iangă ţ:ă:r-
m1irîle Moesiei Inferioare. 

"') Euripidis, Andrqmacha, v. 1249. ,, 
**) Eurlpidis, lphig. in Taur, vt 435. Cf. şi Ukert. /qc. elf. p""ag. 443. 
*") Dionis Chrysostomi, Orâtio XXXVI 8qrystften... pa..!, 78, ta Ko~ler. 

op. cil. pag. 632. ·, 

/ 
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ln · /::/eroica sa, votbfnd Philos{rat despre 'Achile, · ne· spune ci 
locueştc în Leuce; o insulă „pe care ceî ee intră · în Pont o 
au tn ;•-stânga ,.. "'~~Ţ(U âQLcttSQO.V ot ,;o· Q'I.G}«t- 'tOU lloV'l.01' eCJ~ÂÎovc!'.; •) 
Mai puţin precis c;hia·r . decât ·Philostrat determină situaţi un~ 
insulei gramaticii St-ephan diN. Byzanţiu şi Hesyc/J.iu. Cel dintâio',, 
autor al ijicţionarului· geografic Ellznica1 vorbind pe la tlntil 
910 d. Chr. de 'A.x.ti..:>..e(D; 606µ0;, ne spune el „existl şi o insul! 
Achilea, pe care un~i o numesc Leuce, ld,a x.o.l v,fioo, 'Ax.ti..X&u, trl.; a• 
lVt<n A.61.!"TJ; cel de al doilea, vestit gramatic Alexandrin de prin sec. 
III al erei noastre, cu câtev.a sJ.ite de ani prin urm~re înaintea 
lui Sţep·han din Bizari ţiu, se . exprima aproape_ în ~ceiâşi _termeni. 
La: vorba 'A:tCi..1.ttov nXd~u ·ne spune că' ar fi .1dentte cuvantul cu 
insula lui Achilţ, numită' Leuce',. -i:-iţ'II • A:tli..i..tm; vijoov, iilv :As",c~v 
ÂE'(OJ!EV'l]V ••). 

Istoricul Roman, Ammian lvfarcelli.n. _greşeşte cind aşează: 
insula noastră în apropiereş. TaurideC ' Căci iată ce ne S_P'Une ,în 
scrierea-i citată mai sus: nDe această: Taurtdă• { aei Crimeea) se 
ţine şi nelocuita insulă Leuce, consacrat/i lui Achile. Cei <-.ari 
din întâmplare surit aruncaţi aci, dup,J vizitarea· urmelor antice, 
a templului şi a ofrandelor, închinate acţluiaş erqu, pleacă seara 
la nave1 căci se zice că nu fără pericolul vieţei înnoptează ~cineva 
aci. Sunt şi .ape în iJ1şu1ă şi păsitri' albe, asernenea halcyontlor 
(păsă:ri marine)". 

ln hac Taurica insu.la Leuce sin,e li:abitateri'bus rdlis Achilii 
'est. de_dicata .. '.'1: quam si f.uerini_ qu:i~~m ţorte c/JJla~i. 11isis rian~i~ 
qudatis vestzgus, temploque et donar.us eu:tem: herot. tonsecratrs, 
vesperi reRetunt nav.e-s: aiunt ellim, no.n sine dJ,.scrimine. l'itae itlic 
quemquam rpe/i/1.eciare, !bi ~i aquae sunt, et candidae. a11es 
nasc..uniur halcyonibus similes. '") . 

• 1 c~a mai _precis dec.1t scriitorii cit~ţi a determinat..pozjfiurrea; 
Leucei„ poetul Ale~andrin lycophro11;, care vorbind despre Achile 
ne spun.e că: ,,Locueşte de mt.ilt timp pe stânca albă de spume 
de la ,gurile 1nlă~tinoast ale fluviului- Celtic ( Istrul ).". 

Ao.QOV ~Â'l'(Q1.!0<7U-I Ot~'ll<7Et O~lÂOV, 
K~1."t<QOV nooc; â~~olo.iot ?.f~LVo.l@v iţo~wv t;**). 

Unul d'infre cei mai vechi geografi, Scylace1 Sţ! exprimă în 
Periplul său: ,,Drumul în linie dreaptă · de la Istru până la 
Criumetopo\1 ( Arietis frons, promontoriu in Chersene~ul Ta.uric). 
e de trei zil~ şi tret nopţi. Dacă ia însă' ,cineva ţărmul, drumul 
e d ubl1:1, căci aci este un golf, în care se află o insulă, <leşeartă! 
ce e drept, numită Leuce şi consacrată lui Achile". 

t 

"') .Philostrati, Herolca, pag. 244. 
'") Stephanus Biiant. şl Hesychi'us la vorbele respective. Imitatorul lui 

Homer, Qumtus Smyrnaeus (la vers Ul 671-tl9} şi Hermias, scoliastul tui 
Platon (Phad-r. XIX) vot:be,sc despre Leuce, tns~ numai tn treacăt. Ct 

Koh~;; o~;!ia~ ~tntUof. S9. 'lâţf ~ta. ro, .!(4t,:\ T ;n~-\. .. ,..-:.,.. ·.ct-- .... _;; _ _.. -- 1'"lr 
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UaQCial~ t~ ~~ .. lotQO'II BCSL Ko,oO p.euaiiot r~ '1-«ilh mi 
'JQMÎ>'t "'"'"'°~· o be C'l'«Qli 'PI" &ud.â.fff.Oll' lo"l y~ irol~o,;, ·1:. #; ~t "°~~ 
~ti "l,jao, ~n, vftoo; &6 ec>'ÎJl-'!J, fj ~'IOJ,14 Aw~'I, lqo '&'Oii "A1iWo,ţ •) .. 

Scriitorul anorwn al 0 Descrierei păm/Jntul.ui''t probabil Seym· 
r,us din Cmos, după cum de obice.iu se crede, determini şi mai 
precis depărtarea insulei noastre ,de continent. El vorbind despre 
lstru, care se varsă pe cinci guri ••) în Pont zice între altele: 
„Peuce se numeşte <lupit marea mulţime de pini oct.V>tfl ce cresc 
pe. ea. Drept în faţă·i este aşezat~ în mare insula lui Achile. 
Aceasta are o mulţime de păs~ri domestice şi oferă un sfânt 
SJ)f!ctacol celor cari aci sosesc. De pe inS'ulă nu se goate vedea 
uic~îree continentul, cu toate c:ă ;itesta nu-i mai del')arte de cât 
p,atn,i sute de st-adii, după cum spune Demettiu". . . . 

I Ilsux1ţ li! A&'(s'ffli H1A 1;0 ,d.ij-Go~ rov lxs, 
Ile\lX(Î)V' ix tiOOe,~ l((l'lt u:u.-cijv rittuyCu 
• Axi1.limll ~ vijoo~' tau ,c's,µ.ev.t1' .,, 
~Exsi ae nlij~oc; ist~,ias~ OQV60>V 
8suv leQ<mQBmj t_S tot~ j-q,ţY-VO\l t"&V,Ot\l, 
06 OOVU't;OV o~o W'U'l:'11~ 6" Ulsiv Xfil~'Y '(iffl 

Ko.wo onsxooo-11; tij; :CSQ(l'Y 01:alku !',OVO'f 

Tsioux.611t ·, roc; al'I Oll"iYoăsq,sL A,iµ. ii"O'°t; •••)· 

Dionisiu Perlegetat în scrierea -sa „Orbls. Descriptio'' ~ează, 
insula Leuce prea spre Nord, în faţa fluviului. Borysthţne. Cităm 
,;pasagiul, căci e.l este iJl}po~tant'. şi ,pentru alte eunoşHnte ce 
aflăm în el. 

11Ir. .partea stân.gă a Pontului Euxin se g:iseşte in mare o 
-vestită insulă în faţa lui Borysthene. Ea este închinată eroilor. 
Se numeşte Leuce, fiindcă animalele, care trăesc acolo, sunt 
albe. Se spune că prin văile deşerte .ale 'insulei rătăceşte su~ 
fletul lui Achile -şi al altor eroi, căci o astfţrde recompensă s'a 
dat de Jupiter celor buni pentru virtutea lor; virtutea atrage după 
sine onoare eternă'-' . 

• Eln'~ ~ll uc; (Ji«fWV 'WtEQ :COQG'Y Ev~e, VOlO 

"Avcu Boo\lo-oiveor; 1,1,eyUAroY\lflo<; el v cUt v.jooc; 
"Hoeoo>v' ÂS\l~l)\' µw Ul<O'Y\lf,!'lj'Y XUÂ.eO\l<Jl.V, 

Owexci ol 1Îl ffllQWi:t Xtvro~na. Â6\ll(~ 'f&'WX'fcn· 
KeUh o• 'Ai,t1J..i'joţ "a l«lt ilot00>v 1J16tnc; ă~Âo.>,i 

•) Scylacls Garyandensîs. Ptriplus, 68. 
••) ln anticitate se runoşteau mai multe brate ~de Dunll'ei, sau ale flu

:wlulul Celtic, care izvorăşte dela Rirt; Ptolemaeu ne spune el a\iea ca ,,. 
Nilul şeapte guri; l::lerodot, fntre altil, ne sp~ne el avea numai cinci. ln:gţ
~eral se număr;tu următoarele şease braţe htcep-and (Jela Nord: PsUum,. 
lţpreum, Pseacfostomon, Calum, Naracusn şi Sacrum (Hier0.n sau ?.euce) • 

.... ) Anonymi (vu~ \~nt,ltllin.rQ(~8~,r'ii9--700,' tn Geo
g,opht <Jraeci minores. l,Y_'P«t.. ·:!28~ fflt)w'c!i#lli'W \t~'W- tte'-icl, Scţmnus ci-

.. 
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1Ptil~ tlMo.s~, ~~~ ci'#â Jţ~OM1" 
Tcriil'O a· ·c1oMm)lac1, ~i~ MO(&' ffci>oo• ~ 
0An° &'ionii,'. âoM~ yâo d.x~fo<r l>J.uxs uti,,it"). 

}n determinarea poziţiunei Leucei mai m uit se apropie de' 
txactitate geograful Sl11abo.ne. Impărţind întri!g Pontul "'tn doui 
jumătlţi, aşează ln partea vestkă ii l.s\lK'l vfjo~.Mai apoi ne spune 
,,La oinei su.te de stadii departe de revărsatul fluviului ( Tyrăs. 
Nistru), se află în nta:re ins.ula Leuce., consacrată lui • Achile. 

AM,tlli Zie fOV O'l6f'O."COt; ii yijooi; ii .t\wxi}t aluov,o iCS\'1.0KOOl(l)V o-m3{(1)• .(eQ&. 
Mli ·Axd.lemG 1ttcÂ«'VC« ••). Aceastl cifrll, de 500 de stadii~ autorul Cresto 
maţiei lui Strabone, din eroare o aplică' distanţei dintre leuce 
~i Peuce: ,,că insula Lţuce se află în mare la o d'istanţă de cinci 
sute de sta.du spre r~sărit de la Peuc-e şi consacrată lui Achilţ, 

~6', it Ae""TI ~ ă1'o ţ;'j~ llemn1i; witxei ~~o'- âva-co.i.:ă.~ oJcilhs· 
.. n .. ca~oa&o ef~ 1'0 :iE,.iAuyo;, lega 'AXiÂ).El))!i •••), 

Am spus mai sus că în 'determinarea poziţiunilor geografice 
niciodată cei vechi n'au ·putut ajunge la preciziupea noastră de 
ast!zi. Ori cât de desvoltat a fost în antichitate comerţul ma
ritim, .Johu,i, na VtgaţÎunea neru ungând' Ja perf ectiunea modernă. 
cei cari călătoreau Qe apă, rareori se hasardau să . plutească _,pe 
intinsul mă.rei şi mai ales în Pontut ,neospitalier. Peste iot cei 
vechi au rămas navigatori de ţ'ătm. DiFetţiunea nordică pentru 

:~el care pleacă din Bosforul Trade este fluviul Borysthene. lstrtil 
chiar, ca să se verse în mare, îşi Jodreap,tli m.ai îqtâi curs.ul spre 
miază noapte. Strabone ne spune că el nu se varsă i:leparte Je 
gurile I ui Tyras şi Borysthene. De aceea geograful r-0man P()m-
11onius Mela se exprimă: ,,Leuce, situată la revărsatul lt1i Botyst
henţ, e foarte mică şi pQl.l.rlă numele de· ·Achillea, fiindcă aci 
Achile a fost îngropat". · · 

leuce. Borysthenis ostf.o obiecta, parva ad1nodum,, P.t quod 
il>î Achiles situs e&, Ac!ullea cogndinine, ••••)·. 

Trecând peşte ine~actitatea, că Achile ar fi · fost îna1ormân· 
tat în Leuce, cântl se ştie că cenuşa sa a fost îngropată ,pe 

- f ărinurile Troadei, trebue să observăm că aci nu este ·.;0rba de 
mica insulă Borysthenes ( Berezan ), din faţa f1 uv:iului c11 acelaş 
nume, ci de Leuce, care 1:1na singură se află · îq întreg Pontul 
Euxin . 

. Aceeaşi confu2-iune între insula Borysthene şi Leuce se par.e 
că face şi Pliniu. Distanţele însă ce are grije să le dea ·marele 
naturalist. ti Luminează textul. ,,Apoi pe ţărm p·ortul Acheilor; 
insula lui Achile, vesHtă pentru mormântul acestui erou ; la 

') Oionysii, Orbi:. Des.crtptio, 541-548. Aceeaşi eroare face Conon 1n 
Naratiunile sale, Cononis. Narrat. XVIII, 251-258, la Kohler, op. cit. pag.545. 

:t•) Stra.bonis, Oiogfâphica, VII. 3, Ct. Uker:t, op. cit. pag. 444. 
•"') Chrestomathiat rx. Straboni.r;, lit?, VII~ 191 fn C.Olec/iunta Gtozrt,ph. 

1'· JI pag. 568. W)NW.ZIUaCOnStan1.a.rO 
.. ..,~•) Po.mponi1 .M,Jae, Dt Sitll Olfns, 11, 7. 

• 
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125.000 de r,aşi o penînsuJă humită Cursa: l~i Achile. 
· Ru.rsas in l.tttore portas Ach~eorunr; instda Ac/t.ili-s, tu.,nalt9 

e.jus ,,1;; clara. Ei ab ea CX XV miltfbu.s ,passaam ;,eninst11a ... 
cogno.minata Dromos Achil/.e.osu. •) Şl în paragraful urn1ător diu 
aceiafi carte: 1,1n faţa lui Borysthene se află Achillea numită ·şi 
Leuce şi Macaron (Ma.,tJ,n-.w, a f.errciţilor). Obsen,aţiuni dir1 zilele 
noastre o aşează la 140.000 paşi de B0rysthene, la 120.000 de 

- "fyras 'şi la 50.000 de Peuce. Circuitul îl aFe de 10.000 paşi. 
· ,.Ante !Jorysilu~nen. Achillea est supra dicta, eadem' Leu.ce, rl 

.Macaron appellata. Hanc lemporum hor1t11'f} ăemonsiraito o. FJo~ 
ryslhţne C,îl.M., ponit, a T,yra CXX.M, a Peuce in.w.ua quilt-
Qutzgtrdlt M. Cingitur circiter de.cern M. passuum". · 

In veacul al I.II după Chr. C. Iuliu SQlin făcând în scrierea~i 
itititulată Polyhistor nişte extrase după Pliniu vorbeşte şi despre 
Leuce, fără ca să adauge însă vre-o nouă id.ee: ,,In faţa lui 
Borysthene se află insula lui Achile cu un templu saer.u, de r..are 
te,nplu nici o pasăre nu se aprop·i:e şi cele care din întâ-inplarc 
ar fi zburat spre eL în grabă o iau la .fugă". 

,,Antt> Borystlienem Achi/Jis in..sul.a· est cum aed({; ·s(lcra qua11i: 
ae{leni nul/a ingreditur ales: et qu·ae forte advolaverit„ rapţinit 
fuga :properaiH. **) 

Aceeaşi situaţiune atribue ostrovului nostru şi poetul şi 
gramaticul Priscian. în poema sa Periegesis, tradusă liber după: 
Dionysiu, eitat mai sus: 1,In partea stâ,ngă a Pontului Euxin şi 
în faţa fluviului Borysthene se află o insulă, ca:re se nume.şt~ 
Leuce, fiindcă Hrăneşte pe ea multe păsări albe ca %ăpada. Se 
hrai spune că aci sufletele eroilor vestiţi petrec în ticnă, frnmoast 
recompensă a virtu·ţH". 

·Est etiam laevis Euxinî partibus una. 
Quam Lencen perhibent, adversa B.orysthenis amn1„ 
Pascit aves quoniam multas candore nivali. 
Hlc animas perhibent heroum laude potentes 
Degere securas, virtutis munere pulchro". "'"'") 

Mai multe date asupra configuraţiunei insulei Leuce ne d~ 
Festa R.u/u Avien în poema sa ,,Descriptio orois ierrae'', tradusi 
după opera lui Dionisiu. 11Dacă de aci începe c;1neva să taie în 
stânga apa de marn1oră a Po'httilui Euxin, . pe. unde fluviul B0~ 
rysthene sţ aruncă în mare, va zări Ele departe culmile Leucei. 

.Leuce cu vârfurile cele albe, Leuce reşedi nta sufletelor; ~ăei dupâ 
'tradiţie aci petrec sufletele paşnice ale eroilor, aci unde din cauza 
golfuluî celui · întins stâncile formează peşteri găunoase, aci unde 
stâncile se desfac prin măcinarea pământului şi bolta lor scobiH.e 
~târnă deasupra. Acestea sunt darurile celor pioşi,. Clăci JU(liter: 

*) C. Plinii Secundi Nafaralts Histo1iae, IV. 26 şi 27; 
"*) C. I ulii S01ini1 .:tt?.l.}!hlsfeJj XlX-1... cj..ti J-;ţî_.!!1~ .. ~ - cit. pa$, 546. 
*••) Prisciani, PeNWN'WvatA8.tm.JJl15Mfiflta .00 Descrip. citat. 
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i-a- scos pţ ei din adânourUe înturreca,te, ,căci virtutea !1U ctinoaşt~ 
pe Ereb (Infernul}''. · . . 

Si quis laeva deftinc Euill'.irli marmora sulcet, 
Ora Bo·rysthenii qua fluminis in mare vergunt, 
.E regione procui spe·ctablt culmina .beuces: 

. J.:;euce cana jugum, Leuc~ seţ!es animam.im, 
Nam post fata virum semper versarier illic 
lnsontes ajunt animas, ubi concava vasto 
Cedit in antra .sinu rupes, ubi saxa defiiscunt. 
Molibus exesls, et curvo fornice pendent. 
Haec. sunt dona piis: sic illos Juppiler tmis 
Exemit tenebris, Erebi sic 'inseia virtus. *) 

• 

• 

Dacă autoJ~i citaţi până aci au fix.at pazlţiunea insulei Leuee 
pre.a Ia NorQ, Plo~ţmaeu şi imitatorii săi o pun pr~ .spre· 
m1ază~zi . Marele geograf şi .astronom în cartea a treia a Geogra
fiei sale o admite lântţă ţărmul Moesiei inferioare, împreună eu 
mica insulă Borr.sthenrs. ,,Lângă ţărmul amintit al J\1oesiei 1-nîe
rioare se află insul:a Borysthenis şi Leuce a hH Achile'". 1 

NiiO'Ot 6e 1t<tQOX&tV'tO.t i:fl XU,'.t'Ol 1,h,aîq. 't'!J t!Î(l'lfl.b.i·cv !,l.S(lt!~ 'tOU Ilov,;o~, 
11 ·,e ,ca1otiµS't'11 Boş"Ua~tvl$ \tTjOO<;, ?-.0,L ii . A;<v.lsw,; 11 Ât!'UXt\ v-ijao; ~·). 

Pe Ptolon:1aeu îl urmează întocmai Tzetzes, poc..t f.(in secolul 
al XII. 11Lângă ţărmul pontic al Moesiei se află două Insule: 
~na e insula I Leuce a lui Achile, cea de a doua insula Bo
rysthenes". 

li 1'al«; vijaoi ~vo 
Xuotv 1tQoc; o.:ut11v nov.twin· 'ts6siµs,'tt}. 
• Ax;t.A),sws \tija0,; tt&v iJ Arux{1 µCa., 
:Bo Q1'0'6-iVf}S ~il.1"1 'H\ V'ÎjOO$ 6~1:iQCC. *"*).' 

lornandes în Istoria (]oţilor menţionând şi insula Letrce, 
ne spune numa:i ~ se află înaintea lstrului. ,,Ad cuj us ostia 
( Danubii) insula est in fronte, Achiilis nomine" ....... ) 

lntr'un important pasagiu din Laconica, important mai ales 
din cauza. multelor informaţiuni ce ne dă, Pausania ne s pune.: 
„La gura Istrului se afla în Pontul Euxhi o insulă, cu . numele 
leuce; periplul ei e de douăzeci de stadii, acoperită to:abă de 
o pădure şi plină de animale sălbatice şi domestice, având un 
templu şj o staJue. Leoµim ne spune că a văzut pe Achi.!e, µ~ 
Ajace a lui Oileu şi p-e al lui Telamon, eă se· află împreună cw 
ei şi Patroclu şi Antiloc şi că Elena trăieşte împreună cu Achllţ". 

NE<J't~V ev Ţft) Ei,ţsCvcv v'ijaoc; X<J.'t(l. 'tOU "lai;QOU 'tU~ e~floA<:i,; O\tO~ta ~t\18 
TU !i'ia<i.) Awx'Yj, neoCnAotJţ 6~ o.1,i:n a,;a6(0l'\' etxoaL, oooe'(u 6e 'OÂ1J ndoct, 

*) ~ufi Festi Avieni, Descript(<> Orbis terrae, v. 720-729. 
*"') Ptolomaei, Oeographia, lll, 10, la Kohler, op. cit. pag. 546; în .harta 

IX a lucrarii sale, Ptol.emaeu o pune înaintea lui .Ş.orysthene. 
*$$) I. Tzetzes, Bhiliad. XII, Hist. 300. v. 937-940. ef. U~ert, op; cit~ 

pag. 445. , 
""$") Iornandes, De Oetarum sive Ooth<>tflm origin~ . et rebus gestis, 

~ap. V. 
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•t cli\t'K ţ~ ăyo!ew •1 i}~Qa..,. *'l v(lb~ • At.d•>itN> •ol a~ iii' 
ctuq. - "~lloS - &h& fle:Y l~..eir ··Ax~1.Mio. utetv 8t, •~ •o-IM(!)( w:!JI. 
.. &w T8Mlj,lc»'f'~ .Afan11, OV'lfih'tU {l~. ki llo'fo~16v 04t'«lt, lUll • AftfX4,tOV• 

·EU,qy &e • ÂXIMI ~v o'l.!Vol?Celv •). · 

Ca şr Pausania, filosoful Maxi1n din Ty, aşeaiă insula Lcuce 
la gura lsttul ui, ,,J\chil.e loetteşte în insula din dreptul Cstrului
in marea Pontică, templul fui Achile şi altarefo lui .A.chile; şi de 
bunll yoie nimenea nu căl!t1oreşte acolo; decât ca să aducă jertfe î 
făcând sacrificii, intră. în templu". 

• Axu.).ei,~ ~aov oiXll'i ev'().i, "Ia~gou ,m,ră 'l'flV Ilon11'1j„ ,Od).GCSOtl\>t 
• Ax.;.1.li<l>\t 'MO~ xal fxi>µol • Aţ,l:).e(l),, ·Kil• ex<hv. !-'69 o<,,c 0V ·os ~>.tw; 
3'i t''l bvcrOl'V. 8'ucta; âe inqlQ' vei '$ijc; Wt;O)S •), 

In fine spre a termina cu expunerea e1:1noştinţelor ce.Ier vechi 
in privinţa determinării pozjţiunei insulei Leuce, trebue sit mar 
amintim că .'istoricul Arrian, care trăia în jumăătatea întâia 
a secolului al dojlea al erei qoastre, aşează, âin1 i.1ll"zitţ, insula 
Şerpilor înaintţa gurei, numită Psilon, a Dunăriî, în ioc s'o 
fixeze înaintea braţului Calonstoma. 

In rezumat, din pasagiile de până aC'i, citate din autori O reci 
~i Romani, - titate în întregime cu scopul de a spriJini afir
mările noastre de mai. târziu, ·- s1a pi.ttut ve/itea r.ă ahtiditatea 
grero-romană. n'a avut e> idee clat'ă despre poziţiunea insulei 
noastre. Unii ne spun numai c~ se află în Pontul Euxin, . altii 
o pun prea la ·Nord; alfii prea la $ud, alţii o confundă Cl:l mica 
insulă Borysthene, alţii în fine o aşează la gurile Dunării, iăra'. 
a-i determina însă distanta. Adeseaori greşelile şi afirmările unuia 
se găsesc neîndreptate şi necontrolate la altul care-:! urmează. 
Circuitul insulei tiopă măsurătorile exacte moderne e de }O 
stadii; după Pau5;!..nia de 20, după Philostrat de 30 şi <:lupt 
Pliniu de 80. 

I) [ 

. 
Până aci am -vorbit, după scriitoriî moderni şi antici, despr~ 

topografia şi geografia insulei Şerpilor. S.ă vedem tn cele ur
!mătoare care este tradiţiunea despre acest curios ostrov, cari cuţ 
fost locui.lorii şi stăpânitorii lui şi să studiem în urtr.ti1 mJnu.~ 
mentele aci desaoPl!rite. ,Frumoasa poveste despre Leuce, ·Î'l 
parte, am putut'o vedea din autorii pomet1iţi mai sus, în între
gimea ei însă o găsim Ia contimpo(a'.nu l lui Adrian, la pre;t 
ÎnVaăţatul istoric şi filosof Flaviu Arr.ian, Cităm în traducere 
această drăgălaşe istorisire : 

„Dacă din dreptul acestei guri ( Psilon a lstrului) pluteşti 
cu vântul 'ele Nord spre largul mării, îţi stă înainte o insulă pe 
care o numesc µnii Insula lui Acltile, altii ÎRsă. Cursa h.ti ~cllile, 

•) Pausanlae; Lacon XIX. § U. 
••) Muimi Tydl. Dl$strt'1llo XV, 7 • 
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altH în fine Alb.a, ţ,entl'U culoarea. sa;. St zi~ di Thdis :t "St.b,S"6 
din mare pentru fiul ei, şi că Aţ;hile o locueşte. Jn a.devlr, ~ 
se g:lseşte în ea un tem-piu al lui Achile ~i o sta1u~ de lemn, 
eare este o lucrare veche. Insu!~ 'însă este deşartă de oameni' 9l 

c.- e p"iscută de capre nu multe la număr, pe: care cei ce · se opre~ 
le. ad·uc jertfă lui Achile. Şi daruri multe gunt puse în 1ertrplu'; 
precum fiole, inele şi pietre mii.i de preţ. 

,,Toate aceste ·daruri sunt tnchinate lui Aehile şi inscriptîi1~ 
de pe ele, unele rn ls1,tineşte, altele în greceşt(, ~n fel de ft( 
de metre, sunt la1:1de, iarăşi pentru Achile. Iar unele r,unt şi 
pentrau Patroclu, de oarece ii. cinstesc şi ·pe Patroclu 1tnpre-u.t1i 
tu Achile, acei cari vpr să . placă lui Acnile. ~ i nîai . locuesc ;pe 
insulă o mulţime de P,ăsări fulice, larj şi coturnice de -'nare -ne.nu• 
mărat de multe. Aceste ,păs:ări servesc temnlul lui Achite: bt 
fi,eca:re zi de dimineaţă ele zboară spre mare $i apoi lle !â -mare 
muindu-şi aripele1 2-boar:i repede spre templu şi·l stropesc. Când 
este stropit îndeajuns, ele mătură podeala tat cu aripele . 

,,Unii istorisesc şi· aceste.a, că: dintre cei ce se coboari p~ 
insul.?i. cei veniţi înadins, aduc· pe corăbii victime, pe -care parte: 
le jertfesc, parte le lasă libere în onoarea !ui Achile; iar cei cari 
vin împinşi !le vr'o furtună, de vreme rea:, cer qe la însuşi zeul 
o victimă, întrebân'd pe oracul în pri vinţa sacrfficiului: dadf 
nu-i mai bine şi mai folositor să în junghie pe aceea, pe. care au 
ales-o după chibzuiala lor, pe când păştea, depunând în acela~ 
timp şi preţul care li se/.na,re lor potri1.'it. 

„Dacă oraculul îl respinge, - crăci se află şi oracule i'n 
templu, - ei adaugă la preţt dacă iar respinger adaugă iară'Şi , 
până. când primind, ei cunosc că preţul e de ajuns. Atuntr 
victima stă de voia ei şi nu mai fuge. Şi în cliipul acesta bani 
mulţi sunt dăruiţi eroului drept ,pret al vktime!or. 

„Se mai zice, că AehHe se arată în vis celor c'e se coboat.!JJ 
pe insulă , iar celor ce plutesc, cânid nu: sunt departe Je ea~ ii se 
arată pe mare şi te spune ce p-a.rte, a insulei este mai bună R_eotrti 
debarcat şi pe unde să se ~prop·îe. A]lţii mai spun că fiinci în 
veghere, li s'a arătat Achile pe catart ori pe vârful antenei, fn 
acelaş chip ca şi D'îoscurii. Cu atâta doară, Achile mai puţin 
decât DîosctJrii, căci aceştia se arată ori şi pe unde eelo·r .. ce 
plutesc şi cei ce îi v~cl sunt mântuiţi, pe când acest-a ( t\chile)i 
se arată numai celor ce plutesc spre insuta lui. Iar alţii în 'fine 
1~rai spun c'ă au . văzut şi pe Pat roclu arătându„se în vis. 

,,Şi le scriem acestea despre insuJa lui Achile, auzindu-le sau. 
de la â·cei cari s'a_u coborât ei înşişi pe insulă, sau de. la 
~ei ce le-au. auzit de la alţii, - şi mie mi .se pare căl nu-s: 
·~retlnice de crezare. Căci eu sun ţ convjns1 c:ă Achile a fost Uff 
erou. - .ca ~imenea altul r- judecând după; nobleţea şi irumusetea. 
lui, după tăria-i 'sufletească, .după moartea·i prea timpurie, dup·ri: 
!l,>Oema lui ·Homer. desp..re el, şi ·~U'p~ ·fire.a amoroasă şi prietencia~ 
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care .1,.a făet1t sit.-~i tlorească= moartea:, după .celor sie:-şi iubiţi''. *1 
,Dintr'a1.eest citat. al lui Arrian, confirmat şi de ·atte mă.rturi1 

aduse mai sus, se. vede care era mitul despre originea Iifsulef 
Şerpillor şi care .era. tradiţiunea ce în anticitate se lega de nu
mele ·.acestui ostrov. Neptun puternicul zeu al apelor, ar fi scos 
la rug:ăciunife. Thetidei, din valurile S{:)Umegânde ale mării, .1)entrtt 
fiul ei, insula, căreia îi s'a dat numele de A~v-..ti}, al Ba **). ,v' oia: 
anume Thetis ca -fiul său, . scăpându-se odată de toate 1nizeriile 
lumei acesteia, să-şi petreacă'. după moarte veşnicia în linişte şi 
titnă în depărtatelle. regiuni .ale Nordului. Pe lângă numele 
de L[!uce mai purta în vechime ·ostrovul n6stru numele · ct:e „ln.sul!!t 
lui Achile Achill.ea şi Macaron (insula fericiţilor: la Pliniu, în 
al cărui text probabil era scris cu caractere greceşti : Mcu«iQ~v). 

Cele din urmă trei numiri .le are insula evident dti;.Ja stă-' 
:pântd ei, Achile, care împreună cu sufletele fericiţilor (ii,axo.Qrov) 
eroi Patroc:lu, Ajac.e, Antiloc, etc., des.pre cari cle alt.fel vom vorbi· 
mai târziu, în loc să petreacă in c:âmp1Ule e!Isee, trăiesc în ·mij
locul cele.i mai periculoase mări'. De :unde însă numele de ~eu~{i 
alba? Chestiunea n '.a fost deslegată. în antidtate şi ·nedeslegată: 
rământ: şi în prezent. Ctt toate acestea nu este fărăe Interes să' 
se cunoască -diferitele păr-eri în această privinţă. CJnii. o humesc 
albii din cauza spumelor ce formează . valurile isbindu-s~ âe 
stâncile ei, de aceea Lycophron în pasagiul citat o numeştei 
\10A'JQil'i><1uv ant1ov,stâncă acoperită <le ,spume ;1 alţii din ca.uza culorii 
albe, d.upă cum he spune Arrian, ~B~ÂS\lxi1vimt 'riJ;XQ.!>«xG llvoµli.ţoi,a~v 
alţii din cauza ţ.ă.rn1urîlor ei albi, du1pă cum~ se vede în EUrîpjde 
în cele două pasagii, despre care. arn vorbit mai sus, 1-.EvY-~v i~· 
.. ~"1\v şi 41Jxă\t ă.xw,y şi după cum resuitl1 şi din A vien, Leuce a.ana 
;11,gu:n i alţii din cauza •nenum~rat:elor tiăsări, care î! acope~ Jăr
munle, după cu1n re:,;ulfă din. pasagiul ttadus thn Eurip·1de, 
11nde marele tragic o numeşte ~0Â1.10Qvti'>o~; alţii în fine, şi a-ceştia 
sunt cei moderni, <lin cauza .construcţiurlilor d.e marmnră a1h~, 

. al-e car:or urme se vă<li încă· ~i astăzi pe insulă. 
Popu laţi unea de odinioară a Leueei se corn punea din ,păsări 

şi animale, - despre $erpi cei vechi nu pomenesc nimic. Dintre 

*) Arriani, Periplus Ponti Eu:ţlni, 32 şi 33. Traducerea acestui pasagiu 
11'a făcut ~i de Domnul S. Mehedinţi, pe când se afla la Paris, ~i ,;•a publi
cat în Buletinul societă/ii geografice romline, 1893. 

*•) ln anticitate purta acelaş nume, dat după coloarea albă, mai multe 
alte lpcalităţi, dintre care enumărăm aci cite-va, dupâ Kohler, qp. cit. pag. 
723: O peninsulă în Acarnania, numită Leucas; Leuce. vis-a-vis de Cydonia 
din Creta; altă Leuce lângă promontoriul Itanum, tot din C,eta; :Albion, ve
chiul nume al Angliei; cinci ins1He lânJ?ă Lesbos, .fie~care avâhc} num,ele de 
Letloe; o insulă pu1in depărtată. de ţărmul Arabiei; alta lângă ţărrnul Lybiet 
şi mai multe în aceeaşi parte; ţărnii de ti.are: Laodicea. oraş al Siriei, odi
nioară Ael!x~'I ăx17/i; fărmul de lânJ,>ă Halicarnas; două localităţi, una pe •ar
mul Lfbiei, alta pe al Propontidei, etc.; promontoriul , Aearnaniei, Leucas; 
altul în Bosforul Tracic; alt promontoriu în Eubea, altulîn Lybia, etc,; munfit 
albi ai Cretei;. ot'aşul Alba Longa, Leuce, oraş 1n lonia, altul în Smirna. 
Aet>Y.'Q lui,,t,{j oraş grecţşc în Ptopontida, Aeux~ xwwr1, oraş în Arabia, etc. 
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icele trei feluri de păsări mai trăesc şi astăzi dup.ă mfi de .1:ni, 
numai tarii cei albi şi frumoşi. Şi întocmai dupJi c(i'm .. la 
Hiperborei amor0asele Lebede, sc0bor.â;ndll-Se în stoluri din rţ)Unţii 
Riph'ei şi sburâ-ncl· î'mpreji:trul femplului lui Apolline îl ·.măturau 
cu aripile lor, tot astfel păsările Leucei, după' ce-!}i în1nttiau 
penele în undele mării, 'dând ocol templului, îl stn:Jpeau şi-l 
măturau. Nu îndrăsniau însă si,i sboare p,e deasupra sanctuarului 
eroului. Naturalistul Pliniu ne sp·une că „în. Beotia prepeliţele 
nu pot să sb6are peste hotarele ţării şi in Pont nici o pastir~ 
p,este templul dH sacru din. insula, în care este îngropat Achile. 

„Pert/.Îcf!S noll t.ransv-olant. Boetiae fines ifJ. Attica: ,ie,; ulut 
avis in Ponto, insula qua sepµifus -est Achittes, sacratant ei 
aedemn. *) 

Peatru oaprele aduse .lui Aehile jertfă sau dăruite şi libe
rate, pământul Leu oei ,putea oferi destulă . păşune. Că aceste.a: 
sau astfel de .animale au trăit mai mult tiiu.o sau chiar au fos! 
.cultivate pe insulă, rezultă din faptul, că s'au găs1t, urme de 
staule,,. n~te consţrµcţiuni despre care vom· vorbţ de altfd 
1nai tarzi u. 

Nu putem şti în afară. de caprele lui Arrian ce tel de 
'anitnale sălbatice şi don1estice vor mai fi fost pe I insula, 
:nA'IJQ•Jc; l;rooov â:yQCr.ov ?(a·i .f)µ:&o(l)v după cum ne spune Pausania **). ln 
a:fara ele acest călător şi geograf nimenea nu ne vorbeşte nici 
despre ulmii şi p:lopii1 aşezaţi. pe rând în jurul templului şi 
despre cari ne SJ:June 'Philostrat: ,,In . insulă cresc şi arbori.,, 
(}!opi şi ulmi etc . .,.., .• ) 'Clupă cum· se întâ·mpl-ă, car i sunt îm
prejl1rul templului şi cresc ~n şir, AtvfiQa 't'& tiv u.irwîî l'?Efl)U&t,L, ).su'l«ll 
"rE xat '11:1:SÂEar, 'rit µe„ W.1,.a, co,; ewxs, ~a fie ~Ql 'tO LeQO'I', SY xoqµ(? ·~&r\ •***\ 

I11 insulă Achile avea un temf.)ltt. Mulţi scriitori, chiar dintre, 
cei citaţi [Jână aci, ne spun eă Pelidul ar fi înmormântat ~n 
Leuce. - şi Martianus Capelja, confun,;J.ârJ.d Leuce c1..1.: Borysth'enis, 
comite o înd6ită eroare1 punând în aeeastâ din urmă nzormiii,.tut 
lui Achile : ,,Borysthenis. propter AokilUs, insutam e;us septt.l'cro 
celebratani", - · în realitate· însă se ştie că eroul" lui Homer 
a fost îngro(J<;lt pe ţărmurjje Troadei . -;\f:0n1 reveni mai târ·zry: 
asup;ra ae.estui templu celebru. 

Insu.la şi viaţa de pe. insulă, · o aflăm• amănunţit descrisă în 
lJpera citată a lui Pltilostrat. ,Von1· urmări P.e aee;;t scriitor tra- . 
pucândl}.-1 şi pe alocurea rezumâ:n9u-l. Cu toate că amorul îşi 
are de locuinţă ochii, - zice Philostrat - şi de aceea poeţit 
câniă amorul, totuşi Achile $.i tlena înaintea tuturora, nevă
'Zându-se nic:iodat-ă unul pe altul, µnul fiind la TroJa, celalt în• 
Egipt, d'in auzite numai s'au iubit cu înfocare. Fiind· destina;ţ:i. 

*) Plinii, /;'laturae Histor.iae X, 41. 
::i) p::s:r~a~w~~im~ nsta nta. ro 
~**) Heroi_c,a. n.aP-- 224_ ed- Reil'l~n_ruirl...e. I 
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îi 1riiascîi· inrprcnni şi tn .jurul Troii n~existifn'd nici o insult 
potrivită, Thetis se rugl de Neptuţi să scoată din mare vre--o 
!insul~ pentru fiul ei. Stăpânul mării o ascult~ şi indre:ptându-şi 
privirile pe întinsul Pontulu·i şi n:egăsind niei o insul~. a· scos 
'2.in valurile mării insula Leuce, pentru Achile şi Elena de locuit, 
pentru corăbieri însă ca loc de retragere. Nepfun -: contin·uă 
mai departe Philostrat - creiă insula Leuce din materialul adus 
'1in Scitia şi de()US pe fundul mării d·e rîurile Thermodonte; 
Borysthene şi Isfru. Aci se văzură şi se 1mbrăfişarlt ma:i !ntâitt 
Achile şi Ellena, aei veniră la nunta lor însuşi Neptun şi 
Amphitrite, toate Nereidele, fluviile şi Demonii toti câti se 
aflau îh Pont _şi Maeotida... Oamenilor, cari se ~propie de 
f~r.m, insula li se pare sfântă, căci ea este un liman oS'pitalier 
al navelor. 

bealtfel nimenea_ nu _poâte să;şi facă ad l~uin{ă, nici 
Greci _şi nici Şarbari. lar cei cari vor 'fi debareat în ins.ulă'~ 
tfupă sacrificiu, trebue să: plece la apusul soarelui şi să nu 
inopteze aci, iar dacă un vânt contrariu îi opreşfe de a pluti 
pe mare, să se repaµzeze în golf pe corăbii. Seara se lice că< 
Achile şi Elena se ospătează împreună _şi-şi· cântă _cântece unu1' 
p.ltuia. celebrând chiar şi pe Homer. Căci Achile se făleşte cf 
musa Caliope i-a dat lui darul poeziei. 

Philostrat, lăudând cintecele lui Achile, ne citează uc;mătorul: 
„Tu renume, care dealungul nenumăratelor unde, locueşti 

ţărmurii marelui Pont, lira te cântă cu, mâinile mele: Cântă-mi 
.pe ddvul Homer, gloria oamenii.or, gloria necazurilor mele, din 
cauza căruia n'am murit, <lin cauza căruia Patroolu al mel$ 
trăeşte. din cauza căruia iubitul meu Ajate este de o potrivă1 
ru zeii, din cauza căruia cele învinse şi celebrate s-unt lăudatei1 
~n cauza căruia n'a perit Troja". 

• A~C& ffUQ(J. l'UQt<>V \l~<OQ, 

)b;yalou vu(o~au n).6\IQU Iloviou, 
i'aÂÂEl ae ÂVQU ~tâ xe~oos i~ 
l:u ~t, U-etov *0µ.1100~ ăe,be iµo, 
10\t\o; dviocov, ~Âeo~ &i,,ni.Qt<>Y nov<.OV. 
6.,. 0V oi, O<ivov, a~, ov l<ri, jl.Ol 

~'IQO~Âo~, Ol" ov <i.'°'a.vd~oi~ too~ 
A laţ; el'<>~. bi:• ov -0. âoo0,11:t"oi;; 
• Anboµtv.u aocpo,~, ~).e~ flQUw, 

.Kou neoe Toofo. •), 

A·poi Philostrat continuă_: ,,Can1 astfel erau cântec.ele. n1e
lodia lor însă idmirabilă şi divin;ţ. Şi aşa de puternic străbăteai 
peste valurile mării1, încât călătorii în lo~ d'e admiraţiune erau 
cuprinşi de un sentiment de groa?ă. Cei cari au fost purtatr 
spre această insulă . ŞP.Un că au auzit ii f~mătul cailor, şi sgoJ www .21 ua co nsla n{a. ro 

•\ Pbllostraţt o». cit. ou. ·250. 
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moful armelor şi strigltul de rlsboia. rar dacit o corabie, m/lnatlti· 
spr~ Leuce, l:autiţ să ancore;le in partea de miază-noapte ~u 
miază-zi a insulei, apare pe pupă Achile arătându-le, în ce parte 
să cârmească 1 untrea. Şi mulţi dîntre cei cari s1-au lntors din 

·t.euce ne spun di îndată ce au zărit insula şj îndată ce s'a.u ablt:Ut 
din nemărglnita ma.re se imbră'tişează unul pe altul şi de bucurie 
vars~ lacrime. După ce au sa°lu1at şi au debarcat în insul!, se 
îndreaptă spre templul lui Achile~ ca să-i aducă rugăciuni şi sa
crificii; iar· animalul pentru jertfă vine ăe bună voie şi se aşea:7.l 
înaintea altarului", 

Am putut "'edea din cele de până aci, el stăpâriu.l insulei 
era Achile, care împreună tu sofia sa, frumoasa Elena ·- AcHite 
tra al cincilea bărbat al acesteia - şi însoţiţi de eroii Patroclu, 
c-ei doi Ajax şi de Antiloc, îşi duceau :-data după m-qarte -înl (i-
nişte şi f eridre. · 

Locuitori nu se aflau în Leuce, după mărturişirea tuturo1~ 
scrHtotilor citaţi. De aci însă nu rezultă, dup.~~cum crede J<ohler, 
.c~ insula _era .dî~i_:tă ~e preali cari îngrţjeau templul, oracolul, 
f1tele de Jertfă ş1 1n fine tezaurul eroului, 

Cu toate că nici unui muritor nu-i era permis să petreacă( 
noaptea pe insulă, totuşi, se spune ,eă Achile, contrar obiceiurilor 
altor ,::ei, era prevenitor şi ospitalier. Bunăvoînfa şi osp-italitatea1 
lui se poate vedea din următoarele două povestiri ct: ne-au pro
c-ur.at Maxim dill r.vr şi Philostrat. în operele lor dtate. Un vi„ 
z.itator al Leucei, obosit de drum, adormi fără voie şi îl apucă; 
noaptea pe insulă. Achile îl văzu, î'l deşteptă şi îl duse îa· 
p,alatul său, unde în prezenfa Theti~ei: şi a altor zeităfi, îl ospătă', 
oferindu-i mâncări âlese şi, în vreme ce P.atroclu îi vărsa vin, 
Achile însuşi îi cânta cu lira .. ). , 

Un negufător, care venea des pe la Leuce, şi· pe '..-are Achilet 
îl primea întotdeauna cu bunăvoinţă, odată a fost însă.rcinat, 
st zice, .de. stăpânul insulei . să~i aducă din lliu o t,ânără fată 
tro~nă, pe care i-o ~pdicase. Streţnul mirându-se îl întrebă~ 
Ce trebuinţă poţi avea de această sclavă. din Troja? fiindc[ .e 
tt.in fam'ilia lui fiector, . răspunse Achile, şi odraslă din sângele.
lui Danian şi Priam. Negu.ţătorul crezând că Achile e împins 
de amor pentru tânăra. fat~, , îi îndeplini cere.rea şi se întoarse 
~upă câtv~ H.m.l? cu juna t:oian.ă. ~roului î~ păru bin~ de ac~ast~; 
.î1 mulţurtn ş1 11 ordonă s~ o f 1nă 1n corabie~ probabil după: ·cum 
credea neguţătorul, fiindcă era cu desăvârşire interzis, orică!rei 
femei să calce pe insul:1. Seara Achile invită pe strein în indnt~ 
templului, ca să se ospăteze împreună cu el şi cu Elen~;, 
Negufătorul sosi la ora hotărâtă, mâncă ·Şi în urmă primi o 
însemnată sumă de ba'ni. Achile H declară' totdeodată· şi ptntru 
,otdeauna oaspe al său, asigurându-l„ că va face. bupe afaceri 
în negotul ce-l . p_oartă fil· că va av~ o nună călătorie pe ·mare. ---· - www .t:..rua constanta. ro 

•) Maxim din Tvr. ,Diss. XY. Pa«. S73. la Kobler. or, . .cit. 
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Când. sosi. ziua Achile îi zise: Pleacă acHrrÎ, ia-ţi · daru;ile şi. 
lasă-mi pe ţărm fecioara . trojană. Abia se depărtă de lln stad,iu, 
când neguţătorul şi .mateloţii auziră vaetele şi ·Strigătele îngro1.i
t€)are ale. nefericitei, lJ!e ·care Achil~ o sfâşia întF'o mie de bucă ţi.~) 

· · ·· T0t -Philostrat ne-a păstrat încăi 0 .interesantă povestire: desţ>re 
insula Leuce. fiicele lui l\1arte. războinicele Amazoane - ·'eti
mologia Philosfrat o reduce la u. şi flet;~, făt'ă-mamele,-$'i--au;. 
găsit sfârşitul lor în lup.ta .cu Achile pe Insula Şerpilor. Dar 
să urmărim pe autorul Hirr>it;ei: Nişte neguţători şi 1sonstructori 
de corăbii au .fost arU,ncaţi de o furtună pe ţărm.urii ţinutului 
Amazoanelor, dintre Phasis şi Thermodonte. Ptinşi de ele, fură 
aruncaţi în lanţw:ri,. p~ntru ca să poată .apoi fi duşi Ş'i v,ândhţi 
Sciţi!ol' antropofagi. Pe una dintre Amazoane coprin7.ân-d-o mila: 
de frumuseţea unui tânăr prizonier, şi d.in aceasta născându-se 
apoi o dragoste, se rugă cu stăruinţă de regina, sorh-sa, ca· 
str etnii s'ă nu fte vânduţi. Deslănţuiţj şi petrecând în1 preurrăi 
cu Amazoanele, ej începură S-ă înveţe l,imba aeestQr femei. In po
·vestirile lor vorbindu-le desprţ. f wrtuncie .dţi' pe mare, veni odată: 
vorba şi despre bogăţiile templului (lui A@.hile), âe care nu: 
erau d'eparte în călă;torîa lor. Auzind aeeasta Amazoanele se 
bucurară, eă au pus mâna .pe nişt_e oameni cari ştiau să ·plu
tească şi să facă corăbii. Aceşti bărbaţi construiră din pădurile 
t:e le oferlau un bogat material, nave potrivite pentru ' ·a le 
transporta cu caii lor cu tot, căci Amazoanele se deciseră acuni 
să în't'ingă pe Achjle într'o luptă equestră ( pe jos Amazoanţfe 
erau simple femei). După- ee învăţart atunci mai întâiu, arta 
navigaţjunei, îmbarcându-se de la gura Thermodontelui pe 
cincizeci de corăbii. ajunseră la, terv!)ltt.1 lui Achile, oprindu-se 
în mare la o ·distanţă clie 20C:l0 de ~a.7î. De atr po~unciră pr,izo
nierilor lor să taie arborff ce împodobi.au d'e fur împreju:r. 
tem piui. Securile însă se întorceau înspre capetele şi gâ.turil~ 
tăietorilor şi în scurt timp toţi C'ă.:zură morţi lângă! arbor,i. 
~mazoanele-.strigând se repeziră cu furie asupra templului·. Achile 
însă, crunt şi ameninţător, întocmai ca odinioară 'inaintea Sca~ 
mandrului şi a Hiului, uitându-se spre iepele ce le purta" le 
îngrozi mai tare decât ca să 1e mai poată 'Conduce cti f rânefe.l 
Scuturându-se le ttântesc jos, le calcă cu copitele, ci nişte lei 
turbaţi le sfâşîă , le sfărâmă piepturile şi le. sn1ulg braţele, pe 
care le m.ănâncă. Sătule de carne omenească, pline de sânge şj 
nebune, alergau pe insulă. Qprind\.l',se pe un promontoriu, uitân
du-se lu întinsul mării şi socotindu-l o vastă cârn pie, se aruncă! 
în mare. Apoi navele Amazoanelor isbindu-.se între de în nrma 
unei groaznice furtuni se cufundară şi se înecară una câte una, 
Multe din cele naufragiate fiind aruneate spre. templu şi oamenii 
pe jumă'fate vii WW~ftfă~~sfflâffi~fejle făcu o puri-
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fi~fiune, atrăgând apele Pontului, care tr~âncfi peste ostrovul ·slî'u 
îl llsart.i nepătat şî purificat. •) · 

Ospitalitatea lui Achile. se poate Y-edea cŞÎ din împrejurarea:, 
c.ă adeseaori veniau în 'insulă oameni, cari să viz~teze antichi-, 
tătile şi ofFandele aduse eroului. Ammian Marcellin în pasagiul 
citat mai sus ne spune: visis antiquitatis vestig'iis, tetnploqtte 
et donariis eide m lteroi consecra(is ... 

Intre oaspeţii lui Achile se· menţionează eroul tesalia:n Pro
tesil·au, care îşi trăia vecinicia în Chersonesul 'fracic şi dţ unde 
adeseaori vizita pe Achile tn Leuce, :Tot rn această ihsulai Leonym, 
,.generalul Crotonîa.ţi:lor, visitând într'una din zile pe Achilt, 
întâlni şi pe Elena, care îl însărcină să spunăl lui Stesich'or, 
că, dacă voeşte să..şi . redobândească'.. vederea, să compună: .o 
palino<lie. 

Nu arareori şi Achile îşi părăsia .insula, fie ca să fa~ăi e·
xercitii Î!J. Cursa sa, fie C?, să ia parte în războaiele .ce :le 
purtau O recii. 

* •• 
Ir. evul mecliu Insu~ ·Şerpilor poartă mai multe numiri. care 

de care mai arbitrare. Se spune că ea s'a numit Se(ina sau 
Caceal'iâ, probabil Chazaria, nurrfire luată aela neamul Chazârilor, 
cari . au stăpânit-o, sau lsola. Rosia, aâieă rusă, sau ,Vist, şau 
Ru.-!ira şi Rubea etc. 

Ln harta lui f'requtîus de Ancona din secolul al .X~V~lea, 
insula Leuct o găsim numită FiiJon.f.xi, vorbă coruptă din 
Phido11isi sau Fidonisi, din oqi~;; şi ~ftoo~ Insula Şerpilor, ~au 
cu numele turcesc !lan Adassi •*). 

La anul 1856 Insula __ Şerpilor devine, ,proprietate turcea·scă'. 
iar la 12 Aprilie 1879 e ·oeup,ată de .Rotnânî, fiind :ninîstni â~ 
război Dabîja. 

\ 

•) .Pliitostrafi, op. cit. p. 2;>8-~. El ne spune totodat~ că această ne• 
fericită expedifiune s'a'r fi întâmplat la anul 168 d. Chr. 

~"") Amănunte vezi in Kohler. op. cit. pag. 007~ 

www.ziua constanta. ro 
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CID8AII ALLU ~POi) 

. X~ultă-mă, îml r zişc diavolul; pilnârrt'l dreapta h}L, c-it,iW. 
wb atpul meu. · · ' ·, 

l:inutul, de care tţi vorbesc, este Ufl tit1µt solitar tn Lybi~; 
pe ţărmurile râului Zaira. Şi acolo nu e nici linişte, nu: t( 
nici odihnă. 

Apele râului sunt de culoa-re galbeoă ca de şofran şi .ele 
nu eurg în , mare1 ci ~ frământă, neîncetat, sul, învăpăiatr 
privire a soa,elui. Deoparte ,şţ aealta a : acestui râu, pe prundul 
mocirlos, se întinde pe o distanţă de câteva mile un pustiu palid· 
cu nuferi gigantici. Ei suspină unul cătr.e alt1,1l în singurătate, 
îşi înalţă spre cer gâturiie lor lur:igÎ de spectre şi î'şi leagltnă: 
intr'o parte ş,i într'alta capetele lor nenumărate. 

'Şi dln ei se ridică · un murmur întunecat ca inurmurul 
unui pârâu subteran •. 

Iar ei suspină unul către altul.· 
lmpel"h1l lor, însă, are un hotar şi acest ~otar e o pădure 

înaltă, mohorâtă, plină de groază. Acolo, întocm~i ca taJazur11e
dîn jurul Hebridelor, arborii sunt într'tl perpetua'. nelinfşte. 

Şi cu toate acestea n·u e nici pic de vânt şi uriaşii at:borl 
seculari se leagănă vecinic într'o parte .şi într'afta, cu o larmă 
adâncă. Iar din creştetul lor I se strecoară picătură cu pii:ăturl 
o i:ouă eternă. 

Şi la rădăcina lor nişte flori veninoase se zvârcolesc: i'n
h1.1:1n somn neliniştit. 

Şi pe ·dţasupra tuturor, cu un ggpmot răsunător, norii' grei 
se ·grămă'.tlesc bubuind spre apus, tot spre apus, pân~ ct 1~ 

prăbuşesc în trâmbă după zidul înflăclirat al orizontului. 
Cu toate acestea nu~e inici p-fo: . de .vânt şi pe .ţărmurUe râului 

Zaira nu e nici linişte, nu e nki odihnă. 
Era noaptţ şi ploaia cădea şi când cădea era ploae, iar dup.ă· 

ce cădea se schimba în sânge. · 
Şi eu stam· pitulat în smârcuri printre ·,nuferii cei 1narl ~i 

ploaia cădea pe capul meu- l'llereu, mereu ş-i n_uferii suspina.a 
1.1nul către altul în corul desoHtrii. 

Deodată, luna apăru prin ur?eala subţire a negurii fumurii, 

www.ziua constanta . ro 
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~ ca era n1sâng~rată. Şi ochii mei citzurJ pe o stâncii o:-~oşie 
.. ce ~, înălţa, pţ ţăIJnul ~el.dţ: ~l râului. Şi ea, er~ luminată de 
~lt'tnă. Şi stânca cenuşie, infior~~a.re şi" ' îna1tl' şi stânca era 
cenuşie. 

Pe frllntea ef de piatră er.ru săpate ·litere şi eu înaintai ·.prin 
~rcur'ile cu nuferi pân'.apraape de tărm ca s·ă citesc literile 
~pate în piatra. 

Dar nu putui să. te descifrez ş_i mă· ju(oŢsei în smârcuri şi 
ilătui p~nll. ce Iun~ str~luc;i de. 1,1n . roş< mai aprins şi mă . re
înto{sei şi privii din nou spre stâncă şi literUe erau; 11Desplare". 

Şi mă uitai în sus şi pe vârful stâncii şedea un .' om şi 
piă pitulai printre nuferi ca să pândesc faptele omului. " 

Şi omul era mândru şi ;din. umeri până jos era ·îmbrăcat 
jn mantia vechei Rome. ' 

Statura îi era nelămurită, dar chipul ci era de zeu. căei 
cu tot întuner1icul nopţii şi al negurii şi cu toată lurt)îna -de 
lună. şi d e rouă, trăsăturile fetel lui gtrăluceau. Şi frqntea ·ii 
er.a înaltă şi gânditoate şi privirea îi era înspăimântată de . 
Jrije. lar în cutele fetei lui citii. legendele am.ărăciunei, mâhnirei, 
desgustului de omenire şi o mare nă.z,uinţă spre s,ingurătat.e. 

Omui se a~ză pe stâncă îşi sprijini capul pe mână şi . aţinti 
QChiî pe '!Dezolar.e". · . . · · , 

El privi copăceii mereu ndiuiştiţi şi arborii mari sli'ă· 
Vaech.i, el privi mai sus cen'tl fr:ământat şi luna însângerâ:tă. 

Şi eu stam pitulat între nuferi şi pândeam faptele omului. 
Şi omul se cutremura în singurăta,te ,Şi cu toate că t1oa.ptea 
înainta, el şedea mere.u pe stâncă. 

Omu[ nu mai privi cerul şi se mtă Ia tristul Ţâu .Zaîra. -la 
ta.lazunie galbene şi tristul ţinut de nuferi. Şi ascultă suspinele 
nuferilor şi murmurul ce se ridica diri mijlocul tor. 

Eu stam pitulat în ascunzişul meu şi pândeam· fapt.ele 
omului. Şi -0mul se cutremura în singurătate şi cu toate că 
11o~ptea îna(nta el şedea mereu pe stâncă, 

Atunai mă afundai în inima smârcuri'lor şi pătrunsei în pă
durea mlădioasă de nuferi şi strigai hîpopotamii cari locuiau· 
auâncimile lor. $i hipopotam-ii îmi auziră chemarea şi veniră. 
cu răgete până la poalele stâncii şi mugiră puternic şi înfiorător 
sub lună: Eu sta.m pitulat în ascunzişul meu şi pândeam faptele 
omului. 

Ş_i 01n~l se cutremura în slngurătate şi cu toate că noaptea 
înainta el rămânea mer,_eu pe stâ-ncă. 

Atunci blestemai elementele cu blestemul nelin iştei şi nori 
grei se grămădiră pe cer, cu toate că nicăiri J:JU băiea vântul 
şi ecrul deveni vânăt-negru de tăria furtunii, şi ploaia bătu 
trupQI ,omului şi valtirile râului eşiră din matca lor şi râu! în
furiat ţâşni. în spume şi nu.ferii strigară în culcuşul lor şi pă
:<.\urea se frământă de v~nt şi tunetul se rostogoli bubuind şi 
căzu fulgerul ~WW~2*t.JE!le0fl$1:e nteuro 



:Eu ·stam· mer;eu pitulat în ascunzişul meu ca, să p{ndesc 
faptele 0mului. · Şi omul se cutremură în singurătate şi CJ.l toate 
că noaptea înainta omul şedea mereu pe st~neă. · · ' 

Atunci mă necăjii şi blestemai cu . blestemu] tiţcerii râ,ul şi 
nuferii şi vântul şi · pădurea şi cerui şi tunetul ~şi rfuspinele nu-
ferflot. · · • 

Şi ei fură loviţi de blestem şi ct·ev:eniră , n1uţi. Ş-i lunâ. 
nu-şi mâi urmă drumul pe cer, tunţtul încetă, fulgerul nu mai 
străluci. 11orii atârnară: nemişcaJi„ apele se retraseră i'n rnatca lo.r 
şi se opriră, arborii încetară de a se mai pleca într'o ;)arte ,şi 
intr'alta şi nufer1i nu mai suspinată şi nu se mai ridic:a, din 
mulţimea lor nici cel mai mic m11rmur nici măcar umbra unui 
tunet în vastul p:ustiu fifră 'margini. Eu privii acum literile âe 
pe stâncă, eJe erau schimbate şi formau acum cuvântur: ,;Tăcere''. 

Şi ochii mei căzură pe 'chipul omului 'şi -chipul ltii era .palid 
de groază. Deodată îşi .înă;lţă capul, se ridică sus pe stânca şi. 
ascultă atent... · 

Dar nu se auzea. nimie Îp vastul pustiu fără marglnj şi Ji-· 
terile scrise pe stâncă erau: , 1Tăcere11 

• • Omul SI! mfioră îşi îr,t· 
toarse faţa şi fug,i departe, departe, ·p~nă nu se mai văzu ..... 

• • ii • + + + .,. ,, _.. I ._ + J • + f • .. , ~ • ,6 • 

O ! erau multe poveşti frumoase în ciir.ţile magilor, în m.e
lancolicele cărti ale magilor, legate cu f~r. Erau poveşti minu· 
nate ale cerului ale pământului şi ale puternicei mări şi ale 
geniilor cari au dom·nit peste pământ şi mare şi peste cerul 
sublim. Şî era multă înţele·r1ciune în vorbele Sybilelor şi sfinte, 
sfint~ lucruri se auziau odinioară prisn freamătul sumbru .al 
frunzelor dela Dodona. · 

Dar, pe Allah C1el viu ! nici una nu· e mai. minunată ca 
aceasta pe care mi-a povesH't~o mie diavolu) ·când s'a aşezat 
lângă mine în umbra m0rn1ântului. Şi qupă ce mi..:a spus-o 
jncepu să râdă; . iar eu Tlll ptttuî să râd şi el mă mustră! că de 
ce nu pot să râd. Iar linxul ce şade de veci 'în 'mormânt se 
culcă la picioarele diavolului şi îşi pironl ochii în ochii lul. 

trad. GEORGE ULIER,U 
.J 

• 

L 
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mono&RAFIA SATULUI CARAnASUF 
de V. L SASSU inv.ăfător Garanasuf-Constanţa 

. 
L . ,Vurnel<!, satului. De la aşezarea autorităţilor române1 nu- . 

, m~le oficial al satului este Caranasuf, C1.1vântul e turce.~c şi în- · 
sea1nnă Nasµf cel Negn,1 ( cara-negru, iar Nasuf e numele înh!
meetorului). Locuitorii îl numiau, înainte de 1879,. Caranisip, 
numire care se rnai aude şi azi prin .partea looului. ~~ ce i· s'a 
zis â.şa, nu ştie nimerii să ra::.pund~; d.e ce i /se zice, mi 0au 
răspi:ms că aşa au apucat din bătrâni. 

rntr'o vreme s'a mai numit şi Bucovina, sau satul .Bucovi
nenilor şi iată de ce: în timptil unui ră:sboiu între R.uşi fi Turci, 
Rusii .au fost î11vinşi. ţn retragerea. loF au luat cu ei nu1neroâse 
farrfîl'.ii, pt;" care le-au aşezat î.n Bucovina. Acestor familii nu le-an 
convenit traiul acolo şi, după un timp s'au întors la vechile că
minu.Pi. Astfel locuitorii. pennanenţi. le ziceai:1 ac:esţota Bucovi
neni, iar satului Bucovina, Chiar azi se află în sat o ··ramilie, 
Velcu., -dintre cele ven'ite din. BucoVil}a. Foarte rar se_ inii ::i.uae \Şi 
numirea de Cara-lu.s1Îf şi Cara-'lsîf, despre care se iice că ar ·.'fi 
făcut paite din aaeiaş familie a Nasufilor. 

[.J. Vcchiniea~ satului după tradiţia locuitorilor. La nord de 
Caranasuf cu 5-6 klm., se afla acum câtev~ sute de ani ·,un I sat 
t1ir.c.ţsc numit Haiâân. "') Acest sat nu avea dădiri de zid, ci 
numai bordee, jumătate în pământ şi j.umătate afară, acoperite 
cu stuf şi pe. deasupra cu pământ Cât o fi trăit ae:est sat, nu 
se ştie. De la o vreme aH început locuitorii a mur1 pe capete. 
Atunci conducătorul satului dete ordin să se dărâme tasele şi 
~ă .se dea fQC la toate gosppdăriile; iar locuitorii, tonduşi de 
şeful lor Nasu/, s'au coborât mai spre Sud cu 5-6 klrn., )a în
tâlnirea a două văi pe uhcte curge un pârâiaş numit derea, unde. 
1au înfiinţat salul nostru de azi, Caranasuf. 

Pe und~ a fost ,satul Haidâ.n, azi sunt o mulţime de l)ietre 
risipit{' pe câmp, făcând astfel greoaie cultivarea terenului. 

I II. Vei·ftimea salului dapiî oarecare date ştiinţifice. C'ilrct va 
fi fost adevăr.a.ta cauză: a dispariţiei satului Haidân şi înfi\nţărit 
satului Car.anasuf, reese din pasagiul reptodus de lon Ionescu 

*) Nume turcesc de botez. 
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~ la Braq Yn du,a · dt scam4 asupra c.tcursiunii ;gricok Î'!l 
Dobrogea In anul IŞ50. El scrie: ,,Un t~tar bătrân a făcut o 
observaţie climatericJ foart-e dreaptă.. Jara, zicea el, n'a fost alt( 
dat1 c-a acum. Mai de mult trau sate tn locuri unde e greu să'. 
le băaucşti astăzi. Acum satele nu se aşeaz'li în Dobrogea <le~t 
t1n<le găsesc isvoare şi aşa trebue să. fi fost totdeauna. Uode aU' 
secat isvoarele, au dispărut şi satele. Cum' isvoarele s;e-acă unc:le 
nu sunt păduri întinse, cfistruNerea pădurilor a avut deci o mare 
influe11ţa asupra climei tării '. ") Acesta e un amănunt foarte 
pnteresant, deoarece trebue să se ţie în seamă faptul că satul 
Haidân era aşezat la 'Poalele dealului Haidân. Acest deal e
xistă şî azi ca şi atunci. Din coasta lui ie~â u·n i'svor de apă 
foarte bună şi în cantitate de.Stul de abµndentă. De la a~st, 
isvpr se trimetea apă de băut cetăţei .Histria, care e la sud 1,cu 
10-12 klm., prin nişte tuburi de lut ars. Aceste tuburi au fost 
găsite şi la poarta de intrare a cetă.ţei ·Histria, unde săpătu
rile sunt cenduse de d„l V. Pârvan, precum şi de oătre loeuitori 
din Caranasuf, cari şi-au făc,ut fântâni, dând peste ele la câţiva 
metri, adâncime în pământ. Nu se ştie pr(KÎS timpul când acest 
,isvor a S:!cat. După spusele tătarului de mai sus, desigur că a
tunci s'o fi mutat satul dela poalele dealului I-laidân, unde Io-

.; cuitorii nu mai aveau apă rtici pentru ei şi nici pentru 'vite. 
lntrebând pe bătrâni de ce nu şi-au fă.cut fâAtâni pe dealul 

HaidânuJuj, după secarea isvorului, ei mi-au răsp.uns că locuitorii\ 
de atunci, desigur tătari, având vile foarte multe, n'au mai stat 
să-şi facă fântâni, ci s'au coborât în vale la .-,derea", adieă ,acolo 
. unde azi e satul Caranasuf. 

De atunci şi până azi, fiind mult timp,.. albia de pe coastf fl 
vec}'liului râu s'a acoperit cu toiul de pământ. At,1ul acesta, prin 
Martie 1923, isvorul a pornit să curgă iarăşi din coasta dealului, 
creindu-şi o albie nouă pe vale. Băirl.Jnii spun cd de c«nd sunt 
e,i .n1t ţin ,ni/Jie, să ,nai fi 'isvor-01. 'apă din acel deal. 

IV. Pop11.la{ia satului. Astăzi aproape intreaga populaţi,e ;t 
satului o formează elementul bulgar, care e _venit aîci <le tJJ:in Ba· 
sarabia, după cum spun bătrânii. Nu am putut găsi ~ nimeni, 
care să-mi poată spune sigur la ce an au v.enit B4lgarii de s'au 
aşezat în acest sat: 1:.1 au început a prinde de veste că se fac 
oarecari cetcetări ştii:r1Jifice în Dobrogea şi de ac.eea,-în .urma 
propagandei bulgăreşti} ce s'a făcut prin aceste sate rnai ales în 
timpul ocupaţiunei inamice din 1916-1918"-dacă cineva Le rere 
relaţii cu pdvire la trecutul lor ,şi al satului nu ~pun1 ori dacă 
spun, caută, pe cât îl duce rr1infea, să ocolească adtvărul, atri
buindu-şi o vechime ma:î mare deeât o au. Experienţa aceasta 
am f.ăcutho şi eu astfel: stând de vorbă cu câţiva l.ocuitori, din 
discuţie în discuţie am întrebat pe unul dintre ei mai deştept, 
de unde au venit Bulgarii în acest sat şi cam pe când? Mi-a: 

•)V ezi Analele Dobrogei, anul III No. l pa,. 145. 
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rlspuns di au venit din Bulgaria, de mQ1f de tot Aaeeaş mf~ 
bare am pus-o şi unui bătrân foarte .respectat tn sat, care mÎ'-t 
răspuns hotărA't, că Bulgarii iu v.enit în · Dobrogea din Basarabia. 
şi din ~usia, când Basarabia era a ·~uşilor. Comunicând acestt'5 
afirmărî celui dintâi, .acesta m·i-a răspuns: .,ei dascăle; •) nu tt 
potrivi la mint~ celor cari vorbesc astfel, că ei sunt proşti şi 
habar n'a.u ce vorbesc. L-am lăsat în credinţa lui". 

ln ~pitoiul ,,populaţia", din volum ul pomenit mai sus, 
1. l@nesou dela Brad, ••) •când vorbeşte despre ·1oc.uitorii acestei 
regiuni şi ajunge la elementul bulgar zic-e; . ,;Bulgarii aa - venit 
~ 20 ·de ani, părăsittd nişte păr,tânturi sterpe, pentru, a se tzf81t0' 
P# alltk mult mai fertile, pe care. le::au găsit alei". Prin urmare, 
1. Jontscu dela Brad, făcânq această excursie fn anul 1850, când! 
spune că Bulgarii au venit prin aceste locuri de vreo.o 20 de ani, 
se apropie foarte mult de relaţiunile date mie ·de bătrănul de mai 
sus. După harta etnografică din 1850 a aceluiaş autor rezul~ 
că populaţia bulgară alcătuia cam 2/3 din ace.st sat, iar restul .de 
1/3 era formată din Turci. După harta rusească din 1838, despre 
care s'a o.cupat m.ai întâi d-l G. Vâlsan, iar în acest număr din! 
Analele Dobrogei d!.J Al. P. Arbore, rezultţ că' în acest an .satul 
Caranasuf era un sat devastat şi pustiit 'de locuitori; .Prin ·urmart!'l 
e clar că Bulgarii de azi s'au aşezat aci după ahul 1838. 

O bucată de vreme după aşezarea lor, Turcii nu i•au lăsat 
să-şi ridice biserică, aşa că Bulgarii erau ,nevoiţi să-şi facă slujba: 
religioasă într'o casă particulară până în anul 1861 când s'a: 
pus temelia actualei biserici. A'ceasfa: e zidită din piatră necioplită, 
tencuită şi apoi văTuită şi ·pe dinăuntru şi pe dinafară, -fără nici o 
pictură şi fără turn, acoperită cu olane ca ori şi ee casă. PodealaJ 
.acestei biserici e mai jos decât faţa pământului cu oproape un 
metru şi aceasta tot din ordinuf Turcilor. 

Cu timpul ·Turcii s'au împuţinat, iar după răsboiul de la 
1~?7 nu :a.u. mai r;ăma~ în s~t decât yre-o 4-5 .familii care, ~u·~ 
caţ1va ani ş1 acestea şi-au vandut toată averea, aproape pe n1m1c, 
ducându-se în Turcia. In sat n'au mai rămas decât Bulgarii, o 
familie de O.vrei şi două familii de Ţigani, ia.r ceva mai târzltr 
au venit şi 3-4 familii de veterani ron1âni, din cari astăzi n'a! 
mai rămas, decât un singur uro:i~ş. 

ln anul 1882 s'a12,idit loca;lul de şcoală $i primăria', cea dintâî 
din chirpici, cu temelia de piatră ne.cioplită, iar cea de a douaJ 
din cărămidă cu ternelja din piatră. necioplită. Ambele sunt zidite 
$n timpul prefectului P. Stătescu. 
, Din cauza r~sb0iului arhiva comunei a fost fmprăştiaţă şi 
'distrusă, aşa; că n'am putut culege date sigure în privinţa num(:.. 
rului populaţiei decât pe anii 1920t 1921 şi 1922. 

•) Dascăl numesc Bulgarii de pe aici pe orj c:e tttwătitor. 
••) Anale an nr No. 1 pag. l53. · 
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In l 923 a·v~m : 
bărbnţi. capi de familie: 393 ; femei: 409; băeţi: 412; fete; 359. 

1920 
bl!eţj = 37 

f.ete = 32 
Total 69 

Total, suflete : 1573. 
Natalitatea 

1921 
băeţi = 53 

fet~ = 41 

Total 94 
M ortatitatea 

1922 
băeţi = 63 · 
fete = 42 
Total 105 

1920 1921 1922 
bărbati = 27 bărbaţi = 21 bărbaţi = 24 

fem~i = 27 ieinei = 20 femei = 26 

To tai 54 Total . 41 T oti I 50 
Longevitate .. Acum vr'o câţiva ani a ,nurit în sat o qabă care 

avea aproximativ I05 ani. Acuni cei mai batrâni, vr'o :!O la 
număr, sunt între 85-90 ani. 

V. Aşezarea satatui. După cu1n am amintit mai sus, ~tul, e 
'<!,Şt'Zat la întâlnirea a două văi, fiind apărat <le vânturi, de <lot1ă 
dealuri1 ·unul la nord şi altul la suâ. Prin mijloeul satului curge. 
u11 pirâiaş, care în graiul localnicilor se numeşte cu vorba tur-
1:eastii.. .,derea''. Ar>.a de băut e .cât se poate de bunii şi se găseşte 
Î<!- ~-9 m. adâncime. 

In partea de răsărit a satului se află. cetatea. Hislria, des
părţiţ,i. de sat printr'u11 colţ al Iacului S'inoe. Din sat la cetaf~/ 

IJrin apă, sunt 3-4 klm., iar pe dtt1mul de căruţe ,B-9 klm. 
)escrierea complectă a acestei cetăţi se află în studiite d-lui lrro
fe"$or, V. Pârvan, care conduce aici săpăturile. 

I n parlea de m,iaziizj a satului, (a 7 klm ., se ,\flă 1111 gh iO;l 
numit ghiolul Duingi, nurnit '.aşa după numete cătl,l,nului apro
piat. Acest ghiol are o apă tot atât de sărată · şi un nă111-ol, 
~upă spusa unor medici, mult mai superior celui de Ja Te
diirghiol, Efectele lui sunt recunoscute şi mult ,Lpreciate de 
bolnavi. Dacă până acum satul Duingi nu s'a declarat staţiune 
balnear:ă, este nutna:i din cauza depărtării de! oraş. Acum, prin 
prelungirea C. r:. Medgidia-Tulcea, el se află la 6 l<lrn. de staţia 
C. P. Cogealac, canli o trei111e cât ,de l.a Constanţa la Techirghioi. 
111 sezonul băilor lacul e cercetat de multă lume suferindă de. 
prin împre jurilîli, precum şi di11 Tulcea şi . Constanţa. 

VI. Casa. Bulgarul îşi zideşte e.asa din chirpici, uh fel de c'ără-
111 izi nearse, f ilcute din noroi amestecat cu pi eavă ori .cu paie 1.o.c11te 
şi uscate la soare. Când se zideşte, în loc de tencuială ele var 
şi nisip se pune tot nori. Pentru ziditul caselor, Bulgarii aduc 
rneşt.eri de prin Basarabia şi din Hulgaria, cari vin prin ace;te 
sa.te primăvara $i se înapoiaz~ toamna. 

Lemnăria necesara o cu1npâră de la Tulcea, de5i acest orai 
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e f!lai deP,arte decăt Constartţa, din cauză ci 1a Tulcea· se . af~ 
lemnărie . multă, venită pe apă şi cl'eci au de unde ale-ge. 

Casele vechi. se acoperiau cu stuf. Azi· numai la ··;:;ăraci se 
mai vede aşa ceva; .. încolo, mai toate casele s_unt fl_Coperite cu 
ola_ne1 ~eea c_e dovedeşte că locuitorii. se bucură .. de· o stare ma:. 

·ter1a1ă 1nflontoare. . · 
Toate casele au sobe pentru ars paie ·şi la toate· se poate găti' 

mâncare. Paturi nu se· obicinuesc decât · foarte rar şi numai , Ja: 
gospodarii mai deştepţi, iar ceilalţi dorm cu t~tii jos pe rogojini . 
C.asa e spoită cu var pe dinăuntru şi pe dinafară; excepţie face 
spatele, care întotdeauna e lipit cu lut şi pleavă: Duşumeaua e 
lipită tot cu lut amestecat CU, pleavă. · 

In aşezarea unei case se ţine seama d'e vânturile · cele reci 
de miază noapte şi de aceea multe case sunt aşezate cu spatele la: 
stradă. făcând o im·presie urâtă; puţine din ele att o lature 
~pre stradă. ' · • 

VII. Curtea. Curtea e împrejmuită cu zid de piatră, având 
înălţimea de al?roape un metru. P.entru ca zidul să nu se dărâme, 
se pune pe deasupra un strat de noroi amestecat cu pae. 

Cea mai mică curte are 2000 m·etri pătraţi şi mtr'însa la o 
margine se află aria ele treerat sau. ,,harmanul". Lângă riatinan e 
Jocul destiirat . clăilor de pae, pleavă şi .fân. In fata casei au 
hambarul, ca(r,e, e o magazie de cereale, făcută din nue1e împletite. 
P.e dinăuntru se Iipeşfe cu 1 ut amestecat cu pleavă, peste care 
se bat scânduri. Interiorul se împarte' în patr.u cămăruţe, toate 
la un loc având· o capacitate de 1200-1500 dublu decalitri .. 
Acest hambar vine ridicat de la pământ cu 30-40 cm. pentruca1 

să nu tragă umez,eală şi e acoperit cu olane. Acoperişul llamb·a
rului ·e ·prelungit, formâ·n:d o strea,şin~ mare ca adăpost de ploaie 
pentru căruţe. 

Coteţe pentru păsări mai rar, 'de oarece acestea dorm în 
copaci; în schimb au bune cocine pentru porci. Grajdu) uneori 
e sub acelaş acoperiş cu casa, alteori e la o parte, însă. con- , 
struit din acelaş material şi întreţinut ca şi casa. 

In curte au· puţini pomi fructiferi; ceva mai mulţi salcâmi 
şi câte o mică grădiniţă de flori şi trandafiri altoiţi şi nealtoiţL 
Nu au grădini mai ITJiari pe lângă cas~·. fiindcă toţi locuitor.ii ~u 
afară. din sat câte o bucată de vie, cu pomi fructiferi şi ceva 
zarzavat. Tot la marginea satului, pe lângă derea, se află o 
grădină: unde se cultivă tot felul de legume. Locu I e p,roprietatea! 
unui om din sat, iar arendaşii sunt. grădinari din Bulgaria, cart 
vin primăvara în sat şi se întorc în· ţara lor toamna, du·pă ce 
au. desfăcut marfa. 

VIII. Viaţa casnică. Fartl'ilia. Toată familia este sut1 
conducerea şi autoritatea celui mai bătrân. Acesta este stăpânul 
tutu1or lucrurilor şi fiinţelor di ntr'o gospodărie bulgărească. Er 
nu munceşte la câmp·, ci are în grije ca, în fiecare seară, .săf 
hotărască pentru a doua zi treaba sau serviciul ce trebue să-l 
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~~::,r~ fiecare ntcmbru din familie. Vara bătrânul. are în pG.l$. 
lui ,\'i~_r.•) ·.şi ·bostana, iar baba ·tace rnâncare pentru toţi. 

.. - Cind ·Bulgirul îşi mtrită vr•o rată;, îi dă! numai htcrurile .din 
ea.s.l ce i se cuvin~ ·precurn şi ceva vite, iar partea ei din pă· 
mânt rămâne să i-o dea mai târziu, când va face îm părtirea' 
a.verii la moştenitori. Până atu.ne! pămâ.'nhtl e lucrat tot de bătrân, 
firă- ca ginctele să-l aibă în stăpânire. P.rin măriti~, fata trece 
la gospod.lrfo. socrului, unde munceşte la. un loc cu ceilalţi, 
f'ără. ·ca ea. :şaµ bărbatul .ej ,să ştie vi:eodată pentru ce 1nunc~şte. 
Tot ce se· câştigă' intră în punga bătrânului. La· fel şi cu hăeţii, 
dintre cari 99 la sută St! însoară între 16-I Q ani ~i nu se pot 
bucura imediat de rodul rnţr-ncii lor. Aceştia, c.1nd au nevoe de 
vr'JJn batl de buzunar. trebue să ceară bătrânului, care le dlf 
cu foarte mare chibzuială. 

ln tim'? ce 'toate treburile în gospodărie n1er9: după pro-
2'ram, bătrânul încarcă c!Iruţa · cu cereale şi pleac~ la oraşut 
care dă preţul mai bun, Constanta ,ori Tulcea. 

Când nu poate 1nerge el, însărcinează pe feciorul cel mai 
n1are, care e obligat ca la întoarcer~ să dea socoteală de cele 
ce .a f ăcltt. :.. 

Blhânuf' ar.~ î.1 .grije să cu1np.ere toat~ cele necesare pentru· 
hrana şi îmbrăc1inintea tuturor .sufletelor din casa . sa. De la 
oraş cumpără 1naşinării şi lucrurile ce-i lr~buesc în gospodărie. 
Pentnţ imbrăcămfr1-t'.:! n.u cţtm părl decât bum hac şi văpsea, .pen ..... 
trucă fiecare- ar~ J~ila dela· .20-100 d'e oi. Din lână fac postav 
pentru haine şi pentru temei şt pentru bărbaţi, iar din bumbac 
tes pâttză pentru şervete şi f?entru cămăşi. Prea puţină: ştofă, 
pânză. ori siambă cte 'târg răsbate într'o gospodăTie. 

P.entru hrană. iarăşi nµ prea au ,pe ce che)tui, decât p.e sare, 
piper şi alte câ.tevâ alipiente, pe cţre nu le au în gospodărie. 
Au grăsime de porc _în cantitate sufieientă, lapte şi brânză de oi 
tât le trebne, găini, raţe ş.i tot · p,e atâtea gâşt~ şi curci. In zile.le 
de post, când nu pot mânca untură, au Ia dispoziţie uleiul pe 
rapiţă, pe cari şi-l fac la Cogealac ori 1·ariverd'e. Acest ,1lei ~ 
foarte bun la gust şi r:1locueşte foarte bine ~ celelalte uleiuri, 
a1âta tim·p câ~ e proaspăt. _ 

Ca,n acestea ar·.fi t heltuelile ia ordinea zilei, care se cer unui 
gospodar bulgar. In schi,nb', banii ce prisosesc, sunt puşi la în
tuneric, în cine ştie ce colt d.e ladă, pentru anumite ()lanuri. 
Bulgarul nu-şi depune banii la b'ancă) fiindcă nu are încrederea 
că îi va 1nai vedea înapoi **). Ei nu :pretuesc rolul unei ,bă.nci. 
l)in această' cauză banca populară d'.in sat vegetează, cu toată 
,nunca depusă de cei con1petenţi. · 

*) Aproape fiecare locuitor are câte un petec de vie, începând dela un 
sifert de hectar şi pană la trei. Vita cea mai răspândită după războiu este 
aşa numita „teresa"'. lnainte de războiu era viţa indigenă . 

.,.*) Din cauza ignoranţei, de şi ei se lauda că-s mai deştepţi ca cei din 
ul~aria cari, cum spun ei, ,,sunt proşti ca noaptea". 

~, 
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h1 aceeaş casă, pe lângă cei bătrâni stau şi doi-trei feciori,. 
Îinsuraţi. cu copiii cu toţii într'.o singură cameră sau, h1 cel 
mai ferit;it caz, îfl două cainere. Vara e mai bine de ei, fiindcă 
trăiesc pe afară; în schimb iarna, c_ând sunt nevoiţi să stea cu 
taţii în ea.să·, e o jale. N·u deschid 'ferestrele deloc pentn1 aerî~ 
sire. î:,1cât se fa!;e în cisă ur) aer insuportabil· celui ~ nu e 
deprins a trăi cu ei. Pe lângă mirosul cojoacelor ţl'e pi:lc de 
oaie şi al op111cHor ele piele de porc, s.e ,mai împrăştie fn ca111eră ~i · 
un miros urât de tizic, combustibihil lor pt ~re îl :a"'1J. !rJ. • 
sobă gentru. preparare.a ~1âncării. . ·t 

Când fecieirul cel mare are cop-Îi de însurat· ori de. 111ţ[rit:rţ. 
nu1na.i atunci se gândeşte: bătritiul să„i facăi µJl; ro~t, spr ! a.:J 
muta la o gospojări~ ptoprîe. 'In ate'St s:op rno,şt:tl începe a 
căuta un loc de casă pe la locLtitori, sau pe. la ·.~.€tmt:1n~, e:îacăi 
aceasta arc şi îl împrejmueşte . .ou zici: de p1atrti:1 ·:~r;-- i.i.pOl se 
pun cu toţii şi fac chirpici, .aduc lemne, m.eştert şţ în cât~,;-a 
~uni, c~sa nouă e gata. 1~ . ea se V mu.tă f~Hotut ~ 1 ~~i .. a~~n\ 
1nt,2me1nd astfel o gospodaru'. noua:. Num~1 acum "{t d~ oafr~,.nut 
partea I Ui din toate câ:te i se cuvine: pământ, vift m~ni ni, ' 
pă!ări. un porc, grâa de mâncare şi de sământ~·, ptecum şi d_ir:i.' 
celelalte cer·eare, cât i se cuvine .. De .acum îr.iinte nohl guspodâr 
îlşi mu11,.:eş!·e singur pă111ântl.ll 1 ui şi se poate bucura de prod,,1t~~u1 
muncii iuL ' , · ' .. 

Ceilalţi° copii, cari a1t/ră1na/ la' ~ttf?ittrs.iţwui ţşi t:G;lt!nuă 
\·iaţ<i cunoscută, până când le ]xi; ·ş:i ţo~ r~1ul ~i t'ie tr,tme:şi 
la cas:1 1 o r. · 

I 

Dela răsboi încoace, băet_îi s'a:u mai ţlllanci~f: ei 11d vo!' 
să--;i cerşească moşului banii 1;;i .c,te~o±n.at1.at, l>e j~• băt::âpul, 
ca s1l evite orice neinţelegere, 'a găsi-t uŢt mtjrqCi·: e1 dă fee.forului 
cel mai· mare dr~ptul să-şi ' semene un fia;, t11i J'.l·ouă de cere.tle, 
ia:r cu banii căpătaţi de pe recoltă, ~.ă-şi fntreţirîă cheltuelile pţr
sonple zilnici. Când cepiij fe~iord:ţ(l.( de-al âoile.a _ş'..ă:µ făc·it _de 
însurat, nro,,şul face $i cu icesta c!ţm a ,făcut cu cel Jintâi. 
In casă răn1âne atunci feciorul de al treilea care, clacă e· uHimul, 
ia. p&rtc activă la câştigul şi la paguba gospodărieit toate ·ceh: 
rămasr. fiind alt lui , ln -scllimi;l e dator ,Să _îngrijeăscă pe bă
trâni până la moarte. 

' ' b_ Retaţiutti familiare şi soeiate. Când feciorJi au atins vârsta 
cl<i 16-17 ani1 de.:i sunt âe însurat, · bă"..rânii şi p~rinţii s;:- dac 

") ln aceste sate populaţia fiind prea deasă iar suprafaţa pământului 
âe muncă rămânând cea dela începµt, s' a SC'UmI)'it hectarul anul acesta până 
la 15 mii lei. Noii gospodari, având pământ puţin, îl vând cu pret buh în 
&atul lor, şi se duc prin alte sate unde populatia e mai rară. Acolo curn
,ără pe preţ mai eftin p-amânt mai 'mult şf îşi înfiintează o gospodărie nouă. 

In acest caz se face o coloni.zare lentă şi în detrimentul elementu)uî 
românesc. De aceea a.r trebui ca în satele unde e mult pământ de expropriat, 
s~ se aducă Români de peste Dunăre şi ast-fel s' ar face operă naţională 
•• ue ar trebui să iie\l(/WW_tt\1arortstaiMfa~t, politic;. 
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pe la: horă-, să vadă' pe lâng! care fată se învârteşte flăcăut *)·, 
pentru ca apoi să judece în taină" dacă fata e gospodină, fru-
moasă şi dacă ar; fi bună de fiul • 

Pământul de cultură are ·o influenţă covârşitoare asupr.1>:
unei căsătorii. De aceea bătrânii cu feciori de însurat, caută fete, 
care să aibă pământ de z~e, -fără să ţie seamă dacă fata este 
urâtă ori puţin gospodină. in asemenea condiţiuni multe familii, 
ca să nn-şi înstrăineze pământul, contractează; căsătoriile între 
rubedenii. Mai întotdeauna fata trebue să fie mai mare ca. 
băiatul, foarte rar egală ,în vâ1=-5tă: şi absolut nici.odată• mai mică. 
decât el. · Orice fată socoate drept -o mare ruşine să se niă;rite 
cu un băiat JlVI.Î în vârstă .decât ea. De multe ori se văd ·ta:· 
nunţi nişte mirese mature şi grase, alături de mirii lor, nişte 
băeţi cărora nici mustaţa nu le mijeşte. 

Cauza pentru care oamenii îşi însoară băeţii aşa de timpuriw 
este felurită şi anume: 1) pentru a-şi spori numărul bratelor 
d~ munci şi gospodăria; 2) peptru a-si astâmp·ăra băiatul de 
pe drumuri şi a-l feri de boale venetice, de care tot nu scapă! 
în timpul serviciului militar şi 3) pentru a nu fi lipsit de braţe 
de muncă atunci când băiatul îşi face stagiul militar. 

Toţi fruntaşii din sat ţin să-şi dea feciorii la călă,-aşii ••f 
cu schimbul, fiindcă îi 'Pot avea mai des acasă, p.e când _cei• 
mai săraci, neavând! cu ce-i întreţine, îi lasă ori unde îi repar
tizează recrutarea. 

De cum se termină muncile toamna şi până 'teî,ncep pri- 1 
măvara, oamenii îşi petrec timpul liber pe la cârciumi şi pe 
la cafenele, discutând de nevoile zilei şi în special de cai. De 
·politică nu se preocupă. La cârciumă nu consumă aproape ni
mic. Vin au cu toţii acasă. Nu prea sunt ospitalieri. Mi s'a 
întâmplat odată să stau de vorbă cu ei la cârciumă _până .Pe la 
8 iumătate seara, în tim-p de iarnă. De odată se o_pri la; cârciumă! 
un trecător, care era nevoit să poposească . noaptea. în sat. Ce
tăţenii mei, cum au auzit despre ce e vorba, au început a-şi 
strânge cojocul pe umeri, şi-au luat băţul în mână. şi au în
ceput a se face ~ nevăzuţi pe uşe, lăsând! pe trecăJor singur 
cu cârciumarul. Po.1i fi foarte bun orie.ten _cu ei, numai să: 11• 
le ceri ceva, cu bani ori fără bani. In timpul propagand·ei .c~ 
lectorale, cum aud sgom.otu! vreunei maşini în ?at se şi 1·n-
f iinţează la cârciumă, ascultând şi aplaudând pe fiecare vorbitor, 
numai ca să scoată tfe la el ceva băutură. In p·olitică au ·idei~ 
lor fbcă, p-e care nu şi-o schimbă, ori câtă presiune li s~ar ·i:ace. 

*) Hora este foarte mare şi are prinşi într'o parte băefii şi în alta 
fetele. Nu este ca la Români, cari joaca hora fiind învrâstaţi, fetele cu băe(ii. 
Aici fetele vorbesc cu băeţii în afara horii, considerând ca o ruşine să vor
bească fiind prinşi la joc. Muzicantul e un om din sat, care câqtă cu flau
tul, iar când oboseşte el, cântă fetele din gură. 

••) Aceasta şi din cauză că în acest sat sunt cai foarte' buni, formând 
faima satului. · · 
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De aceea promit la tod şi fac după cum ş1-au pus in gând'. 
Acelaş lucru se întâmplă şi în altă direcţie. Dac~ învăţătorul le 
vorbeştt de rostul şcoalei, îndernnându-i să-şi trimeată copiii 
la învăţătură, îi promit 'În faţă, iar când ajung acasă fac tot 
cuni ştiu ei, adică 1nu-i trimit. .~pr~p.e 40 la sută nu vor sâ:-şi tri
meat:.i copiii de loc la _şcoală, iar; cei cari îi trimet, fac a.ceasta 
numai -de frica amendei şcolare. . ' 

La biserică se duc mai mulţi numai în ziua de Paşti şi de, 
Cră'ciun. Int restul anu lui rar se văd câtiva bă'trâni la biserică . 
Femeile sunt ceva mai credincioase .decât' bărbaţii. După. cum1 

betiile încep toamna/, nunţile şi petrecerile se ţin lant tot .timpul 
iţrnei. Se str:âng Ia_ unul care a-re vin m-ai bun, beau acolo 
ce beat:. şi apoi încep a cutreera . .satul pe la toate ·casele care . 
au vin. Răsună satul de cântece şi chiote p·ân.ă' târziu în noapte, 
făcând să vuiască atmosfera ca de . valurile mării în tirQ._p de. 
furtună, cu care se acom.paniază de multe ori. Alţ,ii. după cer 
s'au săturat ,prin sat., neineresc la cârciumă, *) uride co.ntinuăi 
ceeac<: au început. Femeile au drept ca să bea în cârdum~ 
numai o singură zi pe an şi anume a doua'. zi de Sf. Ioan. 
Atunci e ziua lor ca să umble prin sat ·şi bărbaţii să stea acaslt 
De dimineaţă femeile se strâng în grupuri fa moaşa satului, 
unde duc pâine, colaci, vin şi rachiu . . Beau şi măn_âncă aici cu 
toate şi apoi porn.es~ ~prin sat _şi pe la sârciumi cu un steag 
ro~u. Pe orice bărbat întâlnes·c r'l'e ulită. îi cer de băut~ iar 
dac:i acest:?.. nu le _dă,, îl iau la bătae cu ste~.zul ro~u ,Jână îl 
fac n,.~văzut. ~jne le dă de băut e lăsat să treacă Jn voia lui. 
Atâta drept are · o femeie bulgarcă şi -~cest drept e respectat cu 
sfinţenie _şi de cel mai aspru bărbat. ,:.,/ 

Fe1neile muncesc mult ~ai mult decât bărbaţii. Pe lângă toat~ 
gospodăria c3:sei, !)e car.e o au în seama lor, mai muncesc .!il la 
lucrările agricole la cot cu bărbatul. \'ara, în timpul liber ele 
adună fructţ sl le usucă JJt;.,O_tru iarnă;. soală lâna si o îngri
,jes:-.:, iar. de cu toamnă se apucă de tors şi de ţesut, _făcând o 
stofă f oartc.· bună. pentru toţi din casă. 

Bărbatul are grije de vite; la. care îi stă toată atenţia şi 
toată speranţa. De aceea _grajdurile sunt foarte bune şi călduroase, 
iar vitele foarte bine hrănite şi la timp: îngrijite. 

Toatţ vitele sunt frumoase, tlar caii sunt o adevărată po
doabă. n, privinţa cailor satul acesta stă în fruntea satelor bul
·gareşti. Au arnbiţia ca fiecare să aibă caii cei mai frumoşi. 
Această em u1aţie printre ei au tr~zit-o autorităţile, care au or
ganizat diferite concursuri şi au dat pr,emii de încurajare. In· 
tiecan: an li se pun la dispoz.iţie, pentru montă, câte patru ar-

"') In c.ârciumă nu intră decât oamenii maturi, cari au făcut serviciul 
militar ; ceilalţi nu au voie. De asemenea în cârciumă nu au voie să intre 
femeile şi copii. Când aceştia vor să cumpere ceva, se adresează negusto
rului pe un geam construit annme în acest scop. 

f 
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măsari de ai statului, înlocuind astfel rasa cailor puri dobro
geni. Aceşti armăsari stau în sat câte .patrµ luni pe an. 

A~ând cai buni, au şi căruţă şi hamuri bune şi frumoase, 
care la un loc c0nstituesc o frumoasă avere. 

Fiecare gospo:lar ţşi îngrijeşte vitele cu o r~gulă şi exactitat~ 
militară. Buii, vacile şi caii sunt ţeselati absolut în fiecare zi, 
ca şi la G:azarmă. La 'ei nu se pomeneşte băligar uscat pe crupele
cailor sau a vitelor cornute. 

Fiecare gospodar are oi, pe care le îngrijeşte mai bine 
iarna decât vara. larna le dă tărâţe şi fân, iar vara le mână· 
la iarbt-i. cu câte un copil. Nu au islaz, fiindcă l-au cotropit de 
mult, înmulţindu-se numărul sufletelor. De oarece !a oi tre
bueşt~ o îngrijire sp't~cială, pe · care ei nu o pot da, n·eavând 
păşune. oi frumoase ei nu au. 

X. Hrana. In curtea fiecărui gospodar se găsesc tot felul 
de pasări. Bulgarii nu cunosc aproape deloc mam~liga, ,hrănin
du-se numai cu ~'tine, pe care o coace fiecare gospodină în 
cuptorul propriu, căci în fiecare gospodărie se _găsesc cuptoare 
de pâine, afară în tin1p d'.e vară şi în casă iama. In puţine 
familii se ştie a găti carnea precum trebue. Majoritatea mănâncă 
carnea friptă ori fiartă, aruncând· zeama _în care a fiert. Fac 
iahnie cu ceapă, carne cu varză ori cu cartofi, .. mâncări - pe ·care 
le fac cu untură şi numai la zile mari. In restul zilelor ei mă
nâncă fasole, cartofi, varză„ fructe etc., gătite cu ulei de rapiţă~ 

,. Toate mâncărurile sunt foarte ardeiate. brânză au nu1nai de oi. 
q nn cunosc industria laptelui de vacă. Vaca o ţin numai 
pentru prăsilă şi o muncesc la un loc cu boii. In general mă1 

nâncă bine. Obicînuesc un fel de plăcintă foarte bună, care 
constă dintr'o foaie de aluat încreţit, în cutele căreia l)un brânză; 
cu lapte. zahăr şi untură. , 

Toate vasele de bucătărie sunt clin aramă,, spoite cu cositor 
c;a.: tingiri, căldări, tăvi etc., de diferite mărimi. Pentru ţinut 
apa au de asemenea nişte căldări de aramă, spoite cu cositor: 
şi pe dinăuntru şi pe dinafară, numite „bracace". 

Vase de lut nu întrebuinţează .decât străchini, iar de lemn 
au numai câteva: bota, f>e care ~ iau cu _apă la câmp în timpul 
lucrului §.i p•losca „pentru vin~ cu care merg de invită o.rietenii 
şi rudele la nur1Ji,. lqgocl~e şi b;>tezuri. . . 

Pentru spălatul rufelor au covata de lemn, în care fac şi 
/ pâine la caz de nevoie. Tot asemenea nu-i împiedică nimic 

pe a fierbe laptele oîl.9r în căldarea î·n care fierb rufele, fără 
a o spoi din nou. Atât vasele de lemn cât şi de lut nu; a.a, 
un desen caracteristic propriu. (Va urma) 

, 
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SIHASTRUL 
- EICHEUDORFF -

Vin, pacea Iuniei, noapte vin! 
Cârtd tu te'ntinzi pe dealuri lite 

"Ori şi ce vânt adoarme; 
Doar un ,natroz, sătul de · dram. 

Un cânt pios 'ingân'acum' 
/n portul care doarme. . ' ' 

Ani mulţi în piept ni'au săgetat, 
Dar veşnic singur · m'au lăsat 
Uitat de 'ntreaga lume -
Când stam 2n cod(u, p'{zrăsit, 
Tu, (l.Oapte, si1ţgur' ai venit 
Cu-aleanuri fără nu!71-e. 

O, blândă noapte, yin' grăbit 
Căci de dureri sunt urmărit 
'M'adoarme pe!ltru totdeauna: 

i' ' • . • 

Să. mă trezesc când pe câmpfi ' 
De. zorii blândei veşnicii 

Jmi va vorbi furtuna . 

• Trad. Mihail Prico{1ie 
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DELFINII 
• 

Pare curios ltrcru o vânătoare pe n1ar.e, dar se poate. Nu-s; 
pe mare; pe întinsul 'de ap'ă, nici văi, nici dealuri, nici stufişuri" 
-prin care să urmăreşti încălzit vânatul i nici cu câni nu se poate: 
.vâna; şi totuşi, am 'făcut dturiăzi una din cele 1nai frumoase
· vânători. 

De multe ori am 'plecat dela ţăJm, î:n eâte o zi caldă, cu 
barca, cu pânzele desfăşurate şi umflate de adierile sglobii ce' 
se jucau peste oglinda a1bastră a apei, la larg. Acolo marea e· 
mai fru1noasă1 e prietenoas,ă, nu .ca eea văzută; de pe ţărm. Ca şi: 
pă;durea. ea îşi deschide tainele numai celui ce o străbate. Dacă: 
la ţărm se sbate veşnic neliniştită şi mult sgomot0asă - de'!"
;parte, cântl e senin, e o tăcere pe care n'o turbură decât rar. 
clipătul vr'unui val înfierbântat;" ori fâ lfâitu l de aripi al vr'uner 
păsări rătăcite, ori săriturile vr'unui peşte. 

Privind în fund.ul mării, adesea am avut impresia că stau
la o fereastră ,deschisă _spre o grădină cu 'vegetaţie bogată, încâl
.cită, verde, sidefie. , 

Cum dintr'o ramură într'alta sbor păsări sînguratice, sau. 
stoluri, aşa înoată în mare, de colo-colo, prin vegetaţia bogat~ 
Qeştii. Şi de multe ori mi s'a părut că m.are<:1 este mai populatiL 
ca uscatul. De-ar, a·vea ,peştii glas> ce cântece ar fi pe mare! 

După ainiază, cân1d soarele îneălzeşte luciul apei, lumina 
pătr.un·de adânc printre. rugii şi vrejurile în'câ,lcite ale algelor, iar:. 
peştii ies dfn vizuinile şi colţurile lor întunecate, spre luminişuri 
ş1 atunci .se joacă, se vânează um1 ,pe .alţii, sau se iau la tn„ 
.trecere şi paţ'că shoară prin ap,ă. 

Se pare că vţetitile 'mării au _foartţ. mare aplicare s~e ac.est 
sport al întrecere1. Dealtfel ;i.ger1mea, iuţeala 1n a se ta-ce ne
văzut, este singura lor )ir.mă contra adversarfl.luî cu gur.ă şi lă
comie moai mare şi, !prin instinct1 în sp_~cial ,peştii> vor fi cultivând: 
Acest sport. . 

Tocmai această aplicare a lor am utilizat-o la vânătoarea 
mea; ş-i-i zic astfel, p.entru. că a fost o adevărată vânătoare, nu: 
pescuit. Pescarul nu aleargă după vânat, ci-i · pune în · cal~ 
curse î~ care peştele, 'mornit d_e mâncare, citei toţi sunt lacomi. 
s.e prinde. R>.eşte,lft când este fn efer;.:esc:~nta sportului său, e· 
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-orb, el nu ve<le ; •pentru el orice se mişcă în- ap_ă: s·au pe api 
este un curs'ier, pe care se sileşte să-l întreacă. Aşa este ţ_hiar şi 
.cfelfinul1 gigantul mării noastre. 

Acest zimbru al Mărei Negre 1ua de mu·lte Dri barca n1ea: 
<trept un art delfin cu c.are se pun.ea ja întrecere şi eu, neştiutori. 

· mă o priam de t,eamă ca să nu-1ni ~ăstoarne barca c1:1 rostogolealai, 
lui buhăioasă, cu s:a.1:turile lui mortale de clown umflat cu ţeava. 
Mulţi delfini trebue · să fi fost încântaţi că m'au întrecut, căci, 
după ce eu opriam barca, la oarecare depărtare se opriau şi ei, 
mă priviau batjocoritori, pufăiau satisfăcuţi şi se Îăsau. la funcl. 

De unăzi imboldul vânătoresc - am 'Şi eu 'sportul meu - nu 
m'a lăsat în pace. Expusei câtorva tovarăşi planul unei vânători 
<le delfini ~i numai un·ul m'a aprobat. Ne-am echipat fiecare cu' 
câte-o carabină şi cartuşe, iar la subţioară, î n loc de traistă d'e 
vânat. cu câte un co~ac de sa:1var.e şi am :plecat într'o barcă uşoară,.· 
capabiUi de iuţea'lă ;ti ,manevră scurtă. ln urma noastră încă o 
barcă, socotită d·e rezervă, - de asta, gândeam• eu, v.oiu agăţa: 
v.ânatul ca să-l scot la ţărm - ne urma la. potrivită dep~rtare. 

Un sfert de oră 'Şi suntem în larg. ln drum fac din nou cu 
iovarăşul meu teoria curselor _delfinului, potrivesc p·ânza dând-o 
în grija barcagiului,, Jac semn bt{rcei din urmă să păstreze 
distanţa şi recomand tovarăşuiu.i, care urmărea cu cehii o în-; 
-trecere de peşti mici, ;s.ă potrivească ochir~a în aşa fel, încati 
.să trimeată glonţul dr~pt ţn c~_pul delfinului,. căci în altă _[>arte 
e saltea, butoiu de grăsime. · 

Barca noastră aleargă cu pânza încordată. 
De odată apa bălăceşte în urma noastră. Comand mişcarea: 

spre stânga. iar când văd delfinul - oprirea. 
- Delfinul ! strigă tovarăşul meu nerăbdător. 
- La cap ! răspund eu. 
Namila se ros'togolia greoaie, ca o bute împinsă de hamal i. 

Ca I:, coman~:l'ă două focuri isbucnesc d in carabinele noastre. 
Un ţipăt moale, un pufăit greoi, opresc rostogoleala ; namila se 
afundă puţin şi, ca peste un 1ninut, când suntem ajunşi din urmă' 
dţ a doua barcă, apai;-e în toaJă mărimea .ei s_p re S\t praf~ţa 
apei, întinsă. . 

Gata. stri.!?:arăm noi _şi nostromul din ~_arca de rezervă ·n 
apropie cn o cange şi , asigurat d·e noi că e mort, îi petrece câr
ligul prin gât; iar frânghia de care era prins cârligul, în loc 
s'o legr definitiv de bare_ă, o _ ţinea în mână. Se temea, s_punea 
.el, cii ar putea să învieze ,.Şi să ne tragă barca la fund. El 
credea că peştele · poate fi şiret ca vulpea. 
' Ne depărtăm din · nou, gata de atac, când zărim un grup 
ci~ câţiva delfini, cari se jucau rostogolindu-se şi încrucişându-şi 
drumul. unul altuia. . 

Observăn1 direcţia cursei lor şi o ţinen1 încordând p·ânza, 
hotărâţi să nu tragem asupra lor decât atu:nci când îi • vom 
angaja în cursă . Evoluăm sinuos prin drept!ll lor; toţi se prind 

\ 



in alergare. Trecem înaintea lor: ei după noi ! !numărăm-cinci! 
Se rostogoliau după noi, cum ar fi alergat după unu1 de ai lor. 

Spectacolul mi se păru mai mult caraghios decât înfricoşe
tor. După ce i-am întrecut cu mai multe lungimi de barcă, ţinem · 
'stânga şi micşorăm iuţeala. 

Acum alergam paralel. Absorbiţi de cursă, uităm câteva 
momente că suntem la vânătoare şi par'că mă tem că · ne vor
întrece delfinii. Privesc la ei: au în unele clipe. gesturi obosite._ 
dar se refac de~dată _şi atunci au mişcări reftezi, sburătoare. 

De astă dată tovarăşul meu fu 1nai p1,1ţin absorbit şi strigă'~ 
la, cap! 

- In toţi ! răspund· eu, trăgând foc după foc. 
N'am apucat să trag tlecât trei focuri şi tovarăşul meu patru„ 

că nu s'au mai văzut. 
Oprirăm. Ca după un minut alţi doi delfini. loviti bine •. 

se întinseră la suprafaţa m·~ii, gâta să se adauge la va.natul 
nostru dinainte: -~--- .. ......., 

- Dacă mai era unul nu-l puteam lua, zise nostromul, 
~Dătuindu-i dună barca din urmă. 

- Cincizeci de ocale de untură nu se 'Iasă în drum, mai 
cu seamă pe scumpetea asta, îi răspun<i eu, serios. 

- Abia acum am înţeles eu ce faceţi d-vs., zise nostromul,, 
serios şi el. . 

Barcagii ne priviră uimiţi şi ei, scrutându-ne şi poate în
trebându-se, .,în cât timp vom ajunge milionari d~pă urma un
turei de delfin. Dar noi, ca nişte adevăraţi vânători, .după ce 
sorbirăm câte o gurl de coniac, fiecare din sticla lui, ne -aprin
serăn1 pipele şi începurăm a discuta a cui anume lovitură a
tinsese delfini~, căci dacă cel dintâi avea două lovituri Jn c~p„ 
eceşti doi din urmă aveau numai câte una. 

11 . STO.ICESCU ~O. ! 
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CUCUL 
(Fabulă de Gellertl 

Pe-un ram un cuc stătea la sfat c'un graur . ' 

Scăpat dela oraş din colivie 
- Ce cred pe-aaolo, spuse dânsul, 
Pe la oraş de-a noastră melodie? 
Ştii de privigheţoâre ce vorbksc ? 
- Pe dânsa ca pe-un zeu o preamăresc! 
- Da despre ciocârlii, ce zic, fârtate? 
-:r Le laudă o.r..aşul jumătate t 
- Dar cântul mierlei oare să le placă? 
- Pe ici, pe colo, când şi când o leacă ! 
- Aş vrea, prietene, să-mi spui, fii sincer, 
De sigur şi de mine-or fi vorbit! 
- Dar nici odată 'n viaţa mea pe oameni, 
Vorbind de tine nu i-am auzit! 
- Fac ei aşa? •.. Ei, ia să mă răzburţ 
$i'ntregii lumi eu numele să-mi spun! · 

, 

Mihail Prlcopie. 
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• SGARCITUL . 
(POVESTIRE MORALA) 

de I. GOTTKELF 

Un sg@:cit se 'mbolnăvise "grea şi zăcea într'o cltmăru.ţă. 
J)_upiL cun1 o viaţă tntrea:gă nu se '11;griiisf! de nimeni, .tot astfel 1 

acum nimeni ~u. se glÎlţdta ta el. Când dtJctoru.i U vizită într'o· 
zi. botnavu{ îl întrebă âe_şpre star(f.a lµi ad,e,vârafă. '4acă .. va mai 
pu.'tea trăi sau nu. Acesta clătină din cap şi-l sp.ase verde că, 
după tdats. p,revedett'!.e omeneşti, a doua zi, pe la nceeaş oră; 
va fi an cadavru.. Senllii(ll; aceasta nu-l lngro.zi, pe bolnav,: 
liniştit privi la doctorul care pleca. 

De 'ndată ce rămase singur, cu greatate se scab.ort din p.af: 
şi se târî p,înă ta masa de. scris; scoase un pacltet ca ltâ.rtil 
de bancă, le aşeză 71este iărati-cul diµ sobă, apoi I căzu pe an 
scaun alăfarat şi cu multă mll!ţu.miFe sufletească privi ta scân
teile care ţâ,ş_niau. încoace .$i 'ncolo, la flăcările care .fâlfâiau 
.mari de tqt ..,+J-eµtru ca să dispară din:tr'odatăt la ltdltiite care 
se 'ndoiau singuratece, făcându-s;e din ce în. ce tot .mai negre ' 
şi f,:ansjormoodu.-se într'o cen.u.şă tină care se sfărfÎITW şi sbu.r.a 
tn cuprinsul sobţi. Privi nemlşcal f!â.nă ce grămăgioara de bani 
se ·rnisfa! de tot. Pe urmă se furişă tn pat şi se 'niinse ca 
să moară. Şi-a 'ndepJinit ultima operă, şi~a făcut testamentul, 
şi, pentru că nu rf.oria binele nimttpu.i, q;e aceia şi-a ales focul 
drept mvştenitot. " 

Căi, a stat aşa în pat. nu se ştie,; dar a dqua ·;i, când desM 
citise ochii, credea că vede cerut, însă iserul era întocmai ca şi 
camera lui sărăcăcioasă t. iar când se uitli _la omul din faţa lu(~ 
crezu c'ă e Dumnezeu, 'dar nu era decât bttie cunoscu.tal doctor. 
Acesta U prtvi mirat, îi laă palsul ştMi vorbi: ,.Aceea ce omu.ta, 
n.u.-l st'fl ln. putinţă, ri f'ăeut Dumnezea; un somn binefăcător; 
tt-a scăpat de ta moarle !1". 

Dar ce. oclti d:escltise 'sgâl'citut la aceste yorbe'! Doctorul f1.e 
#e părere că somnul va .r:.evenJ şi va dura î1u;ji $Î mai mult; 
tk-aceea porutţcWMANv!Ma~OO.Sta.mfa ifQ,;ai şi plecă. . 
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l1t dimineaţa următoare sui din nou treptele întunecoase. 
plin de ,nelinişte. Deschise uşa şi privi către pat: era gol. Cerce~. 
:toată camera, dar nimic,· doar la geam· atârna ceva, dar acolo.' 
,de obicei atârnau haine. Când însă privi m'ai de aproape, era 
însuşi ·bătrânul ·care atârna acolo. El nu putuse supravieţui· 
:însăniftoşirei, nu _şi-a putut ierta că, voirid sii-şi lnţele mo_şte
n.itorii, se 'nşelase amarnic p'e sine însuşi. Viaţa i-a fost o coR

:tinuii. înşelăciune, de-aceia şi-a aruncat banii ~ntru care În-
şelase pe al/ii. 

,Acest nemernic s'a 'nchinat toată viaţa minciunei. il1ulti 
,oam't!nl şi 4e prin aţt.e locuri1 au datoria să· deschidă ochii .Ji 
:să vad.ii.. câi de urâi s'a purtat cu 'sine 1nsuşi sgâ,citul. 

, Tra:ct. Mihail Prifopie. ':;' 

l '! ! IJ 
t I • 

I • 

" 
, 

• 

' • 
, 



I 

IN AGONIE 
(CHAMISSO) 

Xirăieşt~-un clopot răs_?i<Jat: 
Oin lume a sburat o viaţă, -
La rugă oarneni clin păcat, 

'.Aceiaşi moarte-aveţi în faţ:i. 

Cuprinsă de un groaznic chin, 
.O tânără pe pat se stânge : 
uşi frarrge mânile 'n clure:i:i, 

" 

:Şi-ar plânge... dar nµ poate plâng:. 

Alăturea stă sqţul ei 
i{nţepenit în nepăsare; 
De-odată ea se scoală greu . ' 

!Şi-i cade trudnic la picioare·~ 

........ Stăp~ne, i-a-rnă'n seama tar 
lar tu, ai mi lă tle fiinţa 
tare'n dureri se stânge-acum ... 
tărbate, ţi-am călcât credinţa! -

- Cum tu îmi s ilUl de f aptu-:acel 
Ce viaţa mi-a învcnir.:at-o, 
Aşa îţi spun şi ett acum: 
J"l.'.l mwi de-otrava ce ti-am ·ctat-o"[ 

iH!hait Pxicopie 
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Fericirea e totdeauna aoroaoe 
FHnd la serbarea nunţii prietenului rneu Nico~ră1 1-atn în

uebat, ce l-a condus în aleg.erea iovarăşei saie. 
\Un vis ciudat, o întreagă_ poveste„ îmi răspunse el; am 

timp să-ţi povestesc; mireasa se leagănă în tango. 
lvlă ştii, voiam s'o Jncheiu cu burlăci3:1 mi S:.! urâse frunz.t 

în vânt f' 
Ma:. acum o lună mă deştept într'o diminca_ţă preocupat 

de-un vis.: se făcea că umblasem mult, rătăci3em printre nişte 
stânci prăpăstioase, nemerisem ,într'o peşteră şi mi;era o sete 
grozavă. De-odată mi-apăru o vrăjitoare _urâtă şi-mi }ntinse o 
.c;upă. O luaf cu sfială ~ d_ar o dusei la .gură ca lăcomie, hptărât 
.să o sorb ,să fi fost chiar venin dela o mJe de vv~ere. S;ire 
marea mea mirare cupa era goală. Privii amărât în fundul ei. 
Acolo-gravate aceste cuvinte: ,,Du-te la Buzău şi vei afl:.t 
mire-asa!". · 

Ciudat _şi caragl1ios, acesta ,era visul care mă _.preocupa. 
Cc: cFezi că am făcut? [ntr'o jttmătate de oră atn fost la 

g~ră . . Trenul era gata; câteva minute şi am _plecat. Ziua era 
călduroasă, o câldură ameţitoare. Clipele alunecau anevoe printre 
statiilE: la care: trenul se 01ri~, .printre convorbirile banale ale ~,~.t ·1 , ca,_a~on or. 

s~ însei:ase eând trenul :s'a op.rit Jn Mizil. 
- Mai sunt două staţii până la Buzău, mamă ! Tanti ne. 

aşteaptă la gară ... vorbi un eopil către o cuconiţli, care mă pri
vise cu interes n1ai 'nainte şi faţă de c:are răn~ăsesem taciturn. 

- Două ~taţii! gândii eu. Oai:,ţ o voiu vedea .pe n1ireasa 
~nea în gara Buzău, as-tăseară? De sig.ur, tn gară, îmi .întărri ea 
convingerea, destinul are precizii maternatiee ! 

Trenul înainta din. Ră,coarea serJi, după atâta zăpuşală',. 
~redispunea la somn. Vorbe s'auzeau din ce în ce mai rar. 
P.arcii toţi că!ătorii c.1zuserti t1tr'.o dttlce beatitudine. Maşina 
~?ar pufăio1. în ibt.4.IJtl}~~ JW.JJ.:ÎAJ.;:J.1,.4ÎaNJLdţA'a~·?ane dură. e.!• 
thn Ct:: 1n ce rrVMVYi~:~~r~r~ ·HMn1111- ~!1e maşina. 

-~ 
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O statie cu luminile obişnuite se v·esteşte. Sigur, n1ecanicul 
doarme căci nu se intră în stafie cu ,a,şa viteză. 

Intr'c clipă s'au petrecut multe: o ciocnire, o răsturnare, 
linişte lugubră, apoi o. -învălmăşală surdă de voci, strigăte, ţi
pete... Simt ii că am fost isbit undeva; a:Ş,teptam din momenf 
în moment să nu mai simt i vrui să lblesfem vtsul înşelător 
pe care-l aveam· în ochi, dar nu puteam vorbi, ayeam ceva pe. 
creer ; apoi o mână sd:ravănă· mă apucă de piept şi mă trase 
şi~apoi nimic ... 

.. Când. m'a1!1 !dţ}teptat, văzu~ _în )~~:~I ~meu .paturi m.ulte .. 
auz11 suspine ş1 gen1ete ... O lumină hcana· 1ntr'un colţ. Cu:ieva, 
era: aproape cl'e mine. ·vrui să eer apă, să întreb unde mă aflu; 
dar nu putui. Eranr parcă într'un teasc. Mă re,semnaiu, cufun
dându-mă iarăşi în somnul meu, bucuros c-ă· n'am murit. 

U 11 sunet de .clopot mă deşteaptă a: doua zi. Văzui 1 umina, 
zilei, întrebai und~ mă .aflu şi mi se spuse: la spitai, în Buzău.· 

- Ei, domnule, · ia să-mi spui unde mergeai cu trenul, mă 
întrebă doctorul. 

- Până aci, la Bu~ău ! .şoptii eu . 
. - Ei bine1 dormi mer-eu, asta~i singura doctorie şi t?uţin~ 

ghiaţă... , -
A treia zi docto..rul, treeând pe lângă! paful1 m.eu, se opri iar~, 
- Cu ee afaceri la Buzău, amîce'?. Vr'o femee, vr'o aventură .. 
- Ceva straniu, un vis ... îneepui eu eu toată sinceritatea. 
- Bine, vom vorbi de visuri altădată. ŞL doctorul ,ml 

examină din nou'° recomandându-mi tăcere şi repetându-mi: · 
dormi mereu ; cu cât vei dormi mai mult, ve·i visa rnai _ puţin. 

A patra zi mă simţiam ·sănătos. l\1.ă îmbrăcaiu cu hainele 
mele şi. pentru că a.şa cerea rânduiala !spitalului, aşteptai .oe 
doctor la uşa cancelariei, ca s~ mă vadă: înainte cte 'J]ecare. 

Cum mă văzu, mă salută râzând. 
- Da grăbit eşti, amice; eram curios· să afh:1 visul! 
I l-am povestit cu toată sinceritatea. 
Domorul, ~ântl· sfârşii, îmi spuse cu. o duioşie ele destăinu1re 

prieten-ească: .,nu te mai lua du_pă visur~, amice; iată, şi pe 
mine la fel m'a, iscodit un vis. Se făcea că-mi spune vrăjitoarea 
dumitale: ,,sui-tr.:.-în tren. Du-te la Constanţa. Pe ţărmul mării 
este o casă. Un chioşc cu zorele e în fata casei. Din chioşc se' 
aucle cum mugesc valurile mării, iar întinsul albastru străluceşte: 
ca o oglindă neturburată până departe. O. fată cu nişte ochi ca 
luciul n1ării te-aşteaptă. Du-te numai şi bate la portiţă!". D~.
ce crezi, i;;ă m'am potrivit la ~şa prevestire?; Nu. De când m'an1: 
aşezat ca doctor aici, n'am· mai plecat nicăeri. Chiar alaltăeri 
m'am însurat cu fata proprietăresei 1n-ele şi mă simt aşa de f~ .. 
ricit. .. Ascultă-mă ~ mine. nu mat umbla duv:t visuri". 

. · www.ziuaconstanta .ro 
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Mulfumit di am scăpat cu viaţă am·, şi plecat. 
Seara eram acasă la mine. Şi era o s~ară' a~ de frumoasă:! 

Jos, valurile mării par~ă ciripîau. Rămăsei mult pe întuneric,· 
la fereastra deschisă dinspre straâă . . De undeva, deaproape, venia: 
an cântec de oor, Peste drum, în chioşc, fata vecinului cântai 
Cunoştear,n şi .cântecul şi fata, dar-îneţţ, încet, _gândindu-mă} 1 

12: cele prin care am· trecut şi la vorbele, ce mi le-a spus la: 
.aespb'.rtire doctorul,- o lumină se făcu în mintea mea. Da, o 
easă la ţă'rmuJ mării, un chioşc cu zorele din care se vede marea, 
fata vecinului cu ochi ca marea .... toate acestea: aşa de aptoâpe ... 
~i, poate ea n'ar. t::ânta, da-că eu n'aş fi la fereastră ... 

Vezi, ne aflăm în casa vecinului şi fata din chioşc este 
'/:mireasa mea. Ce zici de toate astea? Nu-i' aşa că visul s'a. a~ 
.teverit: Dacă n'aş fi ·mers la · Buzău, nu aflam că. a.ci, a~ 
,roape, este atâta fericire! 

STOlCESCO D . 
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un nroecl enauresc oentru canalul cernauoda-constaa, 
D-l inginer N. Oeorgescâ, rfi,:ector la Serviciul T.tt!i-u.nătâ

(,iritor funciare, a u.us t(]; dispoziţia Serviciului porturilor mari- , 
time o .broşură, tipărită ta Budapesta tn 1917 de elitre Direc"' 
,ţiu.nea coitsttu.tţiilor hidraulice din Regatul Ungar, î.n. limba. 
germană şi ungară, intitub.1.tă: 0 filanul unui canal navigabrl 
·dela Cernavoda la Constanţa". Broşura este lnsoţi.(ă de o n,ianşe 
conţtnând planul ta scara l.: 7'5000,. un ./Jfofll 'în. lung. ,şi pro.fiu 
transversale. 

· Proectu.Z nu se prezintă ea un studitf complect, CU; toate. 
dai.ete n't-:cesare, ci ,,nai ·muti e,a q__ ~chiţii, în linii generale. 
Lipseştrt în primul rând documentarea care să ;u.stifice tra.seui 
ales. Acest traseu este dus tot titnp'tll paralel cu calea ferată, 
solu.ţie care se impune pentru. primii 30 km., crd tine regiunea 
bălţilor, dar care este discutabilă pentru testul pâ.nii la mare. 
f" oart:r m.ult studiu comp.oftă p.unic'tul uz care acest cana! ttebtu 
s~ atingt-1 portul. I n, proectu.l de faţă, ranaluL debuşează m re
gtunea ce alcătue"Şte nodul de linii ferate din port. Cum se va 
f ae.e trecerea, pe sub aceste tlriii P Oare lJJt alt trasetz pe ultimii 
3() km. nu -ne va da po.tinţa de a redu.ee tunelul prevăzui de 
15 km .. sau de ă-l micşora lunginu:a? De asemenea nu se arată 
cum si v,z realiza ecluza şi d:eversorul ta Dunăre. 

Un · ad~vJrat proect comptect al canalului dela Dunăre l4 
Mare urmează q se face de aci înainte. 

Pentru Constanfa, un cartat p·&i.ă la Cernavoda va fi o sursţi. 
JJ.easemuitc, de viat/i.. Dacă astifzi Portul nostru lâncezeste cu 
totul, fifnd lăsat i.~ urmă de porturile Dunărene, aceasta ··se d•· 
toreşte ln pri mut rând lipsei de . legături cu ţara. Scurtate« 
drumului spre Orient, cu .4(J:J km .. , p.e o cale navigabilă iriter
naţionaLii de importa1:z:ţa Dunărei, evitarea gurilor · fluviului, ?1,. 
mod naturat greu accesibile, se a,daogă ta' atg_umeliiele ce plf!, 
deazc'i pentru realizarea acestui canal. 

Proectal de faţă, aleii.tult 'de un serviciu public unguresc„ 
aratli impoitan'ea ce dJiâeatr. foste~ puteri centrate acestui canaf:. 

~ ., .... .. . 
Cu tittu dor.unientar dăim ·mra .jqs, în tradacere, _proec.tul ungu_resc . 

• 

V. COTO-V 
iRl[iner Co,i,tanţa 

www.ziuaconstanta .ro 

• 
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Descrie„ea Technică 
, Acolo unde fluviul Duriărei, care împrejmueşte Marea şi 
joasa câmpie română către Sud• şi Sud Est, coteşte deodată! 
căfre Nard, p.entru ca· [)ână la Galaţi să curgă! aproape paralel 
cu ţărmul apusan al 1\,lării Negre, albia sa în unele locuri se, 

, apropie aşa ·de tar.e de malul mării ( deab1a 45 :drn.) încât 
daeă îngusta făşie de păm;l.nt n'a fost ruptă de către fluviu._ 
aceasţa. se datoreşte, dup·ă toate probabilităţile, numai structur,ii 
orografict: a păll]ântului dobrpgean. Tendinţa aceasta ,a fluviuh1i. 
este evident dovedită de către văile a căror înăltim·e deas_y,nra 
mării este abi~ de 5-10 m. si a .ccăror lătinie este cam (:}a a: 
Dunărei (.Balta Carasu). Aceste văi. adânc tăiate între dealuri'. 
!:ind drţpt spre mare . şi se c;propie ca1n la l ~.km. ,<;le aceasta. 
ln Juncile lor ml~tinoase .?.-.Pa cu~gătoare a Dunărei nu mai 
Qătrund1: din anul de când s'a construit linia ferată Cernavod.a
Constanţa . 

. Deci. este ~.;or de )nţeles că 1 • întrebuiiţjâr.id aeeste lunci~ 
cu cnel.tueli relativ mici s'ar outea construi un drum de navirzaţie 
care, pe de o pa,rte, ar prese'urta ·marele drum de navigaţie 
către Est cam cu 400 :de km., iar de altă: parte s'ar pune capăf 
la greutiţik technice şi politit:e, care există în prezent. ~" 

fdeia nu e de tot nouă. Antreprize străine şi guvernul ro-• 
mân s'au ocupat în mai multe rânduri cu această c:hestiur.ie.! 
dar dr. realizare nicf când nu s'au apropiat, din cauza ,,grett-f 
tăţitor extraordlnareJ', pe ca'fe le, OR Uneau pe de o r.arte pod îşul, 
îna1t de 50-60 metri, apoi diferenţa de nivel de 11 m. dintre 
nivelul viiturilor mari ale Dunăt:ei şi nivelul 1n·ării. Intre. greu
tăţile ce s'ar putea ivi ar ft acelea ee provin din structura geo
logică 1iefavorabilă a câmpjei înalte de lân_gă litoralul inării. 
Dar acestr greut~ţi le. putem desconsidera în urma cercetărilor .. 
din rare rezultă că stratul ·-acoperitor de loess a fost îndeplirtat 
prin eroziune şi deflaţiune şi că la suprafaţă au rămas, ici 
eolea, _bancuri calcaroase şi marnof!.Se, aproape oriz@1:1tale, . care 
alternează cu stratul .gălbui-verzu i de argilă,. formând astfel 
sâmburţlc. colinelor ce aparţin etagiului sarmalii:. Cu drept cuvânt 
se poate deduce că, în cazul unor săpături adânci, sau pentru 
facerea unui tunel, nu s'aF naşte greutăţi mari. 

1\1ult mai mult au tras Jn cumpănă .Părerile _politice, care ' 
azi ies cu totul din discuţie. 

Traseul canalului ar urma partea de '-Sud a Bălţii Cara-su,. 
aproa~e 'de linia ferată, J?e un teren de 8-10 m. altitudine„ 
până 1a klm. 29, <l',e unde ar putea l:iătrunde, prin un profii 
deschis de 12-17 m. înălţime, până: a colinele de li\.ngă lito
,ralul mării, înalte de 60 ' m. şi pe care le-ar străbate printr'un 
tunel, din care ar eşi tocmai lângă portul Constanţa. 

Canalul 11 1a p•utut fi proectat în tăetură deschisă din cauz11: 
pantei prea mari (0.19 0/00) ce ar fi avut, eăci nivelul apelor 

www .ziua constanta . ro 
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l'a.o la Ce:rnavoda e~e de 7 m. deas~,pra eti.tjului _şi la 11.85 
111. deasupra mării şi ar fi îngreunat nav:jga:ţţa, dar mai ales 
ain cauw. dist:rugetjlor la care ar fi .fost exJ:>usă albia eu ueo· 
!ebire pe porţiunea dela început, .din cauza viblenţei curi,ntului 
in timpul apelor mari. 

Br: . aceia a trebuit să se adopte albia închisă, intercalând 
o educă. de:şi pentru navigaţie aceasta eonstitue o oarecare 
incomoditate. Pentru a1imentarea eclusei a~ se ia din Dunăre1 
cu ajutorul unui stăvilar de alimentare. 

Aceste dou:â lucrări de artă sunt pr0iectate lâ încţputu[ 
c~nalului şi !nlJlţ: o. eclusă de. 80 m. lu~gime, 12 m. lăţin1e 
ş1 7 m. adânci~; .ş1 un stăv:1lar ;de ahmentate1 _pentru un 
qebit cam de ·6-8 m.3 oe sec., deci .,pentru o· masă• de ar;ă•, 
care ar asigura un. peseij de ~.? m. în por.tiunea deschisK a· 
c.analului şi 4.00 m. în tunel, fără ca să rie depăşită iuţeai~ 
d'e 50 cm. ,pe sec., care şi ea t0hţ~ţ ar. porni din ,.punctul .0-de
acolo plus 2;83 m. deasupra măru) ş1 ar-.n1erge · cu o _stngurfu 
pantă d~ 0.047 ql.c&, fără nici o Jntrer~_9erţJ până la nivelul 
norm~J al Mării Negre. ( Spre comf.)ara(iet vezi la Rusciuc panta 
Dună:rei âe 0.04p 0/00). 

La klm. 43, adică la capătul din amonte al tunelului„ 
fundul canalului ar prezinta o treaptă de 1/2 m., pentru ca 
creşterea de rez.istenţă ce ar proveni din îngustarea i'!.lbiei, să• 
fie comţensată prin sporirea la 4 m. a. a:â:âncimii. 

Alte dimensiuni ale canalului ar fi următoarele: lăţim:~a: 
fundului: în canalul deschis 50 m .. în tunel 25. îaluzele: afar~ 
l_; l, în tunel 20: 1. 

In tunel. .cieasuora nivelului normal.. la 1.50 m. de ambele 
laturi, ar fi ci.te o banchetă de 1 m. lăt.!me.. de Ja care .P,~reJii 
laterali continuă cu taluzele 'de mai sus încă cu 1,50 m. ş1 aci 
ar. începe umerii bolţii tavanului .în arc eU.ptîc de 4 m. înălţime. 

.Dţşi iuţeai~ de 50 cm. nu p0ate _produce „nici un incon
veriient ,uentru navigaţie - nici mt:Ţg~nd .în am0nte4,~- totu~.i„ 
pentru sî~uranţa eomunicaj_iei î.n tunel,. ţste necesară o instalatJe 
de ede,: ·mecanic, .o,e care l-am oro~ctat în formă de funicular. 
f'iră fint':. în aşa ch.ipt1 că vasele se ~gaţă de cablul care se 
mişcă încontinuu ue s.ctj_pţele 'fixate de pereţii lateralî ai tune
lului, v.asele fiind- trase pe o lature în sus şi pe cealaltă în jos. 
Putere1 motrice ar 'fi dată de un motor cu păcură de 100 
cai putere. 

Ma:i .târziu, cu creşterea traficultţi, această instalaţie ,g'ar 
esiinde pe întreaga lungime a canalului1 pentru care eventual 
s~ar putea întretiuinta puterea .apei disponibile dela edusă. 

La întretăerile cu calea ferată ş_i cu drumurile s'ao ~revăzut 
poduri de fier, lu~gi de 60 m. în, mijloci:u, iar ln ce priveşte 
Ji:µmea şi construcţia, acestea vor fi coresp,unzătoare împrej1.1:-
11ătilor locale. 

R.elativ la ~W.:ii'Li1fdah§\~rifă~~rode tunel, ci am 

I 

-
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socGtit pe întreaga lungime de _S9.5 km. o f~ie de f.>0 •· 
lăţime iar ca preţ de rescumpărare 500 koroane de hectar. 

Canalul cu toate anexele. confornr de-vizului estimativ de 
mai jos. ar costa 114 1nilioane koroane. 

~ 

1 

2 
~ 

,i 

4. 

5 

DEVIZ .APROXIMATIV 

- .roL. ' 
c;: Dela lan. 

ţ: o Costul .:: Debleu ::, ~ G) - ...,..c fi? în .. ta km. m. c. ~ -- (U o "" li o Koroane c.. o...., ... 

a) LUCRĂRI IN PĂJ"ÂNT 
I 0-5 Săpături us-

eate 
2.-

li 5- 29 Dr~ări 1.20 

HI 29-43 1.850. Săpături us-
cate 

2'.-

IV 43-58·5 4.554.000 Săpături în 15.-. ' tunel şi z.idă 
ria bottei 

b) ECL VZE 
Ecluză la Cemavoda de 80 m. iun- , 

glme, 12 m. lăţime, 1 m. adânci
mea apei.- - - - - -

c) DEVERSOR 

7.551. 

10.159.8 · 

23'701.eOO 

68.310.00Q 

I 1. 500.oool 

6 li Deversor pentru 6 ms sec. debit li li 500.000U 

7 

8 

d) PODURI 
15 l)oduri metalîce pt. şosele, având 1·00.000 11.500.000~ 
, 60 m. lungime - - - - - / 

2 poduri metalice pt. calea ferată. 150.000 300.000 

e) EX P R O PRIER I 
9 li 595 ha. teren expropriat - - - I.I 500 li 297.00011 

f) INSTALAŢIE PENTRU HALAJ 

l . Instalaţii mecanice pentru. tragerea ~ 
vaselor, de ex. : un funicular fără 
fine, cu un motor cu. motorină de 
100 HP. - - - -- - -

11 
_____ 

1
!--100.000 

Total • . • tS.91B.BOnli 
I 1l 

Budapesta, Aprili! 1917 HA:J05 

Observaţii 

Ter:en mo-
cirlos. 

h ,. 
.. ,, 

Tunel în 
m arnl şi ttla 

C onsitiet .Ministerial 
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PE ŢARM 
{GOETHE) 

Vă 'nvălucriţi, iubite cânturi, 
Spre 'ntinsa mare a uitării ! 
Flăcăii nu vă cântă 'n vânturi1 

Nici fetele 'n sositul sării. 

/ 

Voi aţi cântat iubiri şi vise 
Şi-acestea mi-au sburat din cale t 
\loi toate-aţi fost f:Je valuri scrise: 
Porniţi cu ele, dar la vale ! 

Mihail Pricopie 

www .zi w a constanta . ro 
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Macedonski în Dobrogea 
ÎNSEMNĂRI 

Când a. închis ochiî era un 01n bătrân, un -suflet care-şi 

iecase isvo.arele. lira lui nu mai spunea nimic, dar a spus multe . 
La început câritece banale-pastişăTi, într'o limbă corectă şi _-o 
comedie, ,,Iadeş", transpusă după o fabula orientală1 tipărite 

înainte de războiul independenţei, într'un vo1um din care răsare 
epic şi poate va ră1nâne „Calul arabu.lui". Mai tâ:rzi u ' însă din
ce în ce mai interesant; de-a lungul a vr'o alte. 3-4" volU,me de 
versuri, s'a ridicat până la măe~trita cizelare din „Avatar'', din 
„Vasal", până la maes.tatea P,Oemului „Noapte de JY!ai", noem 
ca.re va rămâne alături de cele mai măe:stre cântece ale naturei 
în ron1âneşte1 alături ele ,,Concertul î.n luncli'' al lui Alexandri„ 
de „Călin" al lui Eminescu, etc. · 

Alintând însă o hotă cu totul exotică şi de multe 01'1 .con
trariind spiritul societăţei noastre, succes.ele literare i-au fost 
streine _şf n'a rămas preţuit de cât în cercul restrâns al admi-
ra.tarilor săi. . 

• 
Romanu\ ,.Thalass1J,11 n1a avut cititori, iar 11Btonzes", în 

franţuzeşte, a trt:cut ea .u-n plăcut, dar prea n1ic eveniment literar. 
Dacă din contactul cu Dobrogea ş_i Marea Neagră va fi 

.:~!::::f imaginile exuberante ci abundă în „Thalassa'i, lucro.rl ~':!. 

fi preci16at ~e ~:iticdi ce se, vor oc.up~ cu isvo~!e inspiraţiei ~ale. / 
Ceea c.e vo1u sa notez este o am1nt1re de o rntampJare legată de 

primii paş~ ai ~vtf .~Mrlsflffîtă.f5Pă războiul IA
dependen ţe1. 
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Spun dela început că poetul Macedonski a fost directorul 
I 

prefecturei judeţului Silistrei, cu reşedinţa în Cernavoda. A-
ceasta era cam pe la începutul anului 1879 . 

.... -
Guvernul român, luând în stăpânire Dobrogea, o împăr-

ţise în trei judeţe: Tulcea cu capitala la Tulcea:1 Consta~ţa cu 
capitala la Constanţa ,şi Silistra cu capiţala la .Rasova. 'Prefect 
al i,µd~ţului Silistra 'fusese numft generalul Can'tili, director al . . 
prefecturei Macedonski, poetul,-iar. poliţaiu al reşedinţei jude-
ţului un fost căpitan, Gherghel. · 

Oamenii noştri s'au dus la Rasova, s'au sucit, s'au învârtit 
câteva zile,-sat mare, dar sat,-şi negăsind clădiri şi oarecare 
confort pentru aşezământul prefectorial şi poliţienesc si pentru 
celelalte aşezăminte şi demnitarii lor, s'au lăsat pe Dunăre la 
vale „ până la: Cernavoda. Aci era orăşel, era port, era cap de 
linie ferată - li inia Constanţa-Cernavoda, făcută dela 1 1856 
de o companie engleză, - era ceva; se aşezară cu capitala la 
Cerna.voda. 

Prefectul Cantili lipsea totdeauna din cap<itala j~deţului; 

câ·nd era prin satele şi târguşoarele judeţului, în cerce~ări şi în 
studierea localităţilor, cu un alaiu de călăraşi după trăsură, 

când în Bucun;şti, .P~ntru a expune ,şi ră~pune starea mizeră 

a provinciei. 
Polil'liul 9herg}lel era un. pasionat dµpă vânătoare . şi ţele 

în le~ătură cu ea,; când îl căuta~ .. -Ja 'l._'ânăto.are. 

Macedonski era mare şi tare _în capitală. ,Deşi se tm~rie
tenise cu unul Papanicopol, pentru că avea- o soră frumoasă! 

ca o zână, , deşi venise în Cernavoda cu .g~amantane de că-:rţi, 

poetu.I. se plictisea îngrozitor şi atunci devenea şi el vânător, 
dar vânător de senzaţii. Făcea câte o farsă celor. dimprejur şi 

se distrau cu toţii. 

Pe la sfârşitul~ lui Martie 1879 Macedonski primi o tele
gramă din Bucureşti care-i vestea că pe ziua de 1 April se 
desfiinţează judeţul şi deci şi prefectura Silistrei. Amărât .nu 
fu de această desfiinţare; ea-i deschidea perspectiva altor po
sibilităţi. Se gândi numai să facă o f;;i:rsă poliţaiului Gherghe.l, 
una de plecare, ,usturătoare, căci avusese de suferit dup,ă urma lui. 

o adresă, cu toate ,formele oficiale şi în termenii, cei _mai 
biurocratici, fu fabricată numai 'de cât, prin care aducea la cu
noştinţa poliţaiului Oherghel că ministerul de int7rne a p·rimit 

demisiunea generalului Cantili ..5i a numit în loc prefect pc 
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Q~ergheL Cu această .adresă în mân;i c11rierul prefecturei .b~tu 
9eara la uşa politaiului, c.are tocmai sosise chefliu de la. o is
pravă vâ:nătorească. 

Gherghel 
11uă adresa, o citi, respiră cu_plăcere vestea, o f_ăcu 

cunoscut celor ai casei .fii, pentru că afară era întuner;,ic ~i plou~, 
iar pe uliţele orăşelului, nepietruite, lin noroiu fără seamăn,

hotărî să rămâe acasă. Totuşi, făcâ:nd fel de fel de planuri pentru 
viitor, între care :şi âcda de a: înstruna cât mai mult pe direc4 

torul prefecturei, care sfida .Pe t9ţi, nţt-i ,venea să se cµlce. 
Ti:imise dar clµ.!)ă câ.ţiva intimi„ dlJ2ă 1,tn .taraf de lăutari ;i .un 
chef monstru Jinu încordată bucuria iui Oher.z)1eT. ii atenţia ve-
cinilor până către ziuă. - 1 

Dimfneaţa trimise pe un ipistat să chieme la el, 'acasă, pe 
directorul pref ec:turei pentru a-i da 11instrucjii urgente". Dar 
ipistatul se întoarse cu vestea că directorul doarme şi nimeni 
n 'are voe să-i tur bure somnul. · 

A, gândi Oherghel , m'ă sfidează - dar, fi-! joc eu! Şî 1nerse 
la poliţie, chemă cu aerul unui om ,distins pe comisari, ipistaţi, 
sergenţi, agenţi, sluJbaşi, etc. .şi le ţinu un discurs de adio, 
în care n1ulţumi pentru serviciul conştiincios făcut sub ordinfle 
sale şi vesti tuturor cit .de azi înainte el este prefectul judeţului 
~ilistra .şi va fi mai m uit în măsură să le răşQlătească s.erviciile 
f~cute. · 

Merse apoi la prefectură, adună pe funcţionari în cabinetul · 
său şi le făcu cunoscut numirea sa ca prefect şi străşnicia .cu 
care va fi silit să se poarte, date fiind Împrejurările ... 

De-abia-şi sfârşise discursul, când Macedonski intră pe uşă!, 
zâmbitor. Oherghel n privi de sus cu o figură acră şi-l a
postrofă: 

- De azi .înainte. domnule director. .. 

- De azi înainte~ nu mai sunt director! îi smulse vorba. 
);lacedons.ki. 

- Demisionezi.1 ei' bine, nu-ţi va fi' primită demisia, voiu 
interv~ni ca prefect... se repezi Oherghel să ameninţe. 

- Ce prefect, domnule?! judeţul SiHstra s'a desfiinţat pe 
ziua de... întăi Aprilie... Şi Macedonski apăsă semnifi~tiv pe 
€ele din urmă două cuvinte . 

Tonul liniştit al, lui :l\1acedonski exasperă pe Oherghe-1. 

.~1ntăi April'J, 1WW~ z1lla ~ ~ta rtta~ din prefectitră. 
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!şi poate închi~ui oricine ce s 1a mai întâmplat. Oherghel se 
plânse ministerului cle interne, făcu .proces de ultragiu I ui Ma
cedonsJd_, ,proces pe caPe-l urmă:ri _peste tot1 până _şi ,înaintea tri„ 
bunalului apelativ din Tulcea; iar târziu, peste vrio şeapte ant, 
agenţii de percepţii prin Bucureşti căutau pe I\{acedonski s!-l 
îneaseze de o amendă şi să~i aminteasţă de farsa biurocraticll 
din Cernavoda, pe care desigur o uitase şi el. 

/ 

\ 

STOTCESCU .,O. 
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De vorbi fcu tiranii dobrogeni 
de ALEX. P. ARBORE 

Nunta la Rorn:â.n:f. 

La logodnă sâ soc6t€Sa câţi galbini ari sâ deie n'irilJ n'iresti, 
şâ JÎ'ireasa sâ'mpa:câ ci-ari sâ deie n'irilui şâ soacrâi. 

Joi, spre nuntâ, la .M:oldoveni vin trepădătoarili ş,1 coc 
pân i, fac colaci. 

Pi n'iri Vineri sara îl radi1 îl spalâ flăcăi, iar surorili n 
plâng. Când n'irili sâ radi, n'ireasa s'adunâ cu fetili şi j0acâ. 
După aia pun masa ş'o pun pi n'ireas..1 fetili. în capu mesi. 
Părinţi ii şâd Ia spatili ii c'o pernâ şâ c'o jemnă (un colac). 
Di.avoru ii eşâ şâ zâci: ,,poftiţi cari binevoi fi Ia ad unari". 
S'adunâ niamurili _ ii toati şâ la urmâ s'adunâ fetili şâ .flăcăi . 

Sâmbătă sara fa<d flăcău carT-i n'iri adunaria. Di-acolo sâ ducî 
la n'ir.easâ ş'a 'tmbracâ, o găteşti cu hainili di n'ireasâ ş 10 
aduci acasâ Ia iei: Acuşi îi puni pi-amândoi în capu mesi, pi 
iei din driapta şâ -pi e din stânga. Acuma şâ pun parintii lui 
la spatili lor c'o pernă pi .braţi şâ c'o Jemnă. Diavoru puni 10 

farfurie şâ două paa:ri di rachiu. Apoi esă şâ strigă· 0 poftiti 
cari binevoiţi Ia adunari". Când intră µnu'n casă, diavoru ia 
paaru, îl umpli ~â-1 dă lu n'irili, şâ n'irili îl dă lu acela cari 
vini la· adunar1. Ala-1 be ş'arunc,1 un dar în farfurie. Şi n'ireasa 
faci tot aşa . 

Mântu:indu-să daru ista, fac o oră di feti şft fla.căi eşâ joacâ 
cu n'irHi şâ n'ireasa împrejurul mes,i di trii ori. 

După aia djavoru ese, dă cu ghidu şâ faci drum şâ esă: 

afară şâ joacâ ora . .Di,mineaţa n'ir,i şâ gătesc unu pi alţu şâ:' sâ 
duc la cununie. La unili li puni un sovon roş pi faţâ. Când. 
vin aca-şâ di la cununie esâ c'o câlclar-i di apâ şâ n'irili o răs
toarnă şâ dă. un bacşâ,ş. Apoi joacâ nunta toatâ ;::âua la casa 
n'irilui. ,nw . .._,

1
. M0ISE ._PAJ?A$.CHIVA·, 60 de &ni 
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Nunt& l1, Turei. 

Când sâ logodesc, sâ duc părinţi băctului acolo la. fat~: 
Pi n'ireasâ n-o vedi. N'irili _.plăteşti cu . .Pometur.i, dulce.turi. Pi 
urmâ ii vin acasâ. N'îrili sâ duci . 'napoi la n'ireasâ. Ci-o ht. 
ducând, nu _ştiu. Cumnata cea mai mari sâ. dud la cea mai 
n'ică, Marţi" se,ara înc:;eoi nunta. N'ireasa îmibracâ toati rochiU 
câti li-ari. ,Joi sâ dt:1ci la baie, la scăldat. O duci nJ1ă-sai chil? 
cari i-ar hi naş şâ când yin di la baie, îi fa.ci muscali ( un 
fel di flori cu fluturi). Şâ dacâ yin, îi puni în faiton şâ treci 
trii po'dttri, şâ asta sâ chiamâ cununia lor. Dacâ nu-s poduri, 
fac poduri di pânzâ-'. Acasă, daulgiu1 bati la fereastrâ, $â iimeiii 
di op.arii, iar fetili di-oparti joacâ di pi ci sâ cunună. Duminicii 
sâ 'ntâlneşti n'irili cu n'ireasa, niamuri di-a lor, cu toţj îm
preună pitrec. 

MOISE PARASCHIVA 

Nunta ffl BulgarH dobr_ogt!1ti. 
I' 

Câ_nd sâ logodesc, sâ due şâ fac orbili, şâ lasâ o ploscâ ct:11 

1/1'.q_ şâ c'on galben la p loscâ. Şâ Duminicâ sara sâ duc ·si 
_logodesc. Duc dî I.a n'iri jUm'ălati mâncări păr la cucoş i di la 
cuceş duc di la n'ireasâ, a.casâ la n'ireasâ. N'irili îi ducrschim
burilî n'iresii, gâlbini, brăţări, brâu, rochi1.fes1 bariz, zali (sacsâi). 
Ş'apoi n'ireasa îi 'dă n'irilui fameni, cămeşi, brâu, -ciorachi. 
Soaerâsă-i dă cămeşi şi-o castâncli. Lu so.eru-s.o cămeşi şâ ciorachi. 
Dac.~ ari cumnaji; li dă la toţi cămeşi. r 

S,o 'n terminat logodna. 
Vineri,.,.. spri nuntâ, vini tata băetuJu·i la fatâ şâ heu cadetu. 

Ş'3;duc pl ă'mădialâ di-acolo şâ plămădesc aici şâ' <li-aici duc 
p1ămădialâ aco lo. Apoi strigâ zâvliti. sau porăitoarili. Zâ\•lili 

raăturâ,, curăfâ, frământâ. ::.âm bâtâ li trimet la bulgur cu cim
poiu. Una dud ta:vaua pi cap şâ joacă. 

Sâmbâtâ sara încep mărgelili. Zâvlili sâ duc prin sat ş'â 
strigâ la măr_geli. <;ând s'o adunat toati, pun făină 'n covatâ, · 
si pun lângă hăgeao, o fată ş-'-un fl~că,u, ;n locu n'irilui ;Ş'a 
n1 iresii. In sâ:tă pun galhini, brăţărili şâ Inelu n'iresi şâ cern 
cu puţfnâ făină. Fata f-rământâ o turtâ şi flăcăi_ ' i puni apâ. 
Puni turta 'n vatrâ, şi de-asupra-i puni un sadu (tava di 
.her). Di pi 1ci sâ coaci, o f.Htrri pi tavă şi-o faci dun'icaţî .... 
dun'ieaţi, şa dă la toţi câti-un dun'ica:t şâ y-in din ploscâ. 
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Dacâ-i din alt sat, n1irili vini 1n satu n'iI:esi şâ tr.agl la gazqa 
naşului. 

Apăî, când yin la n'irtasâ1 o 
Naşa: o îmbracâ, o chiaptană:, o 

găsăsc pi n 'irt'.lasâ displetitâ, 
'mpl~teşt-i şâ-i puni (:âti-un 

hir di tel. I I 

Dhniniaţ.a n'irili vini di la gazda naşului şâ n''ireasa di;.acasâ 
şâ sâ 'ntâlnesc la bisericâ. La biserkâ z.âvlili v~nd câti„un ,şâr di 
poam i şâ cuc0şi .âi păpuşoiu. 

La bisericâ îi dă băetuhii, care ar' s.ă hie diavor, l">!iracu 
şâ-1 lia:gâ c'o cămeşă. 

(Băiracu-i un băţ legat c'u·n peşchir şâ c'o bucatâ di halmâ. 
roş şâ'n vârf cu'n şumuioc di sâminoc şi cu unu di busuioc). 

bi la bisericâ sâ suie 'n eăruţă şâ pliacă 'n satu n'ir:il ui. 
Dtlminica spre Luni sâ faci masa ai mari. Atunci n 'ireasa şâ .cu 
n'irili şăd dinaintea naşului c'un l)răcăcel în dîgitili ·n ''ici. Şâ 
lumânărili di cununie li ţin în mână, pân n'ireasa mântuie 
di dat ·darurile. 

După aia-i duci la culcari.. 

l\10ISE PARASCHIVA 

'Când m'am trezit eu în Calica, era bisericâ. Era u.n mocan, 
Ursuleţ, ş'o făcut un pod", ş'o adus lin clopot din România. -Era 
pi-atunci mocani briscăni, cari u1nbla cu bontă. Era un popă1 
:Vasile, bătr.ân preut, pi· urmâ popa Toadir1 • .pi urmâ popa ·. Scri
'don, ~poi 'PODa! Nichifor, apoi popa Dun 'ittu din România i 
tot din România unu1 popa Ilie. Ji cântau moldoveneşti. D4scăli 
şti,eu carti şl cântau t.ot, moldoveneşti. Dădem pochilor1 drept 
p1atâ, o baniţâ , di orz şâ una di grâu. Asta era. Şcoli (ra, da 
plăte oam ini das-călu . . 

IfTDDI DlJRBALA1 de 76 ~ni 
venit în Sarinasuf din Calica 

CâJ:1d am vinft eu p'aici, pârtili aste erau populate. Tata 
mieu era cioban la u·n frate · a lui .tat-so lui Ştefan Ni~tor. Vara 
vărb. la munte,. dincolo, în Româniia . şâ iarna vineu aici pi la 
sfântu Dumitru, şâ treceu aici :n c-otn Dunăvătului. Sub dealu 
Hagighio!.ui er~ putu· hogi. Acolo era pădure şi era şaptiz~ci
';>ptzăci d' târle cu patru P.ă.r.' la· .cine-i mii di <Di. 

www.ziuaconstanta .ro 

L 

' 



Pi-atunci lumia era proastă, nu ca acu. Cîni ştie _tatăl
nostru era mari lucru. Sâ duceu ciobanl noştri ;_11 Tiagighiol şâ 
zâce tata-nostru li pomană şâ vine cu măgarii plini di eolaci. 

0IiE0ROHE BUCU'R1 de 65 ani 

* * * 

.,S1ciu" îi ztcia lJunăvăţulu i. ®a1nin ilor li sâ zâce Zapo,rp
;eni, şâ ţâne cu turcu. Când a citlcat chidoru Rosului, i-o ·belit 
când cu războiu Săvastopului. 

Noi stam în o ·obrugia păr la Sfinţi, ş'apoi trecem în Tara~ 
Rom~neascâ. Ernam făr' nici un hir di p;ai, far' i1ici un hir .dl 
orl Oili mânca la drog; ala ţine la iarnă tot verJi. Aici nu 
ţâne iarnă multă, ş'încolo era turc~rie m uită; aici :.tra. numai' 
mov-.ani şâ zaporojeni. La Măcin, ra Hârşova, plăten1 tr~iz:id di 
parali di oaie. Acolo era p.unturili pi undi trecem. Ungureanu 
a vi flit din Calica, Y.isternia'.nu din Visternia şâ Bulgari a v'in it 
di la Fântâna Nedeii. 

Ott. BUCUR1 de b5 de :1ni, venit ;în 
Sarihasuf din căt. Oăisanca, cor;n. Surdila, jud. Ialomiţa 

I * * * 

-Eu îs din Meclenchih, mama-i din Sâlistra, ia:r taJă n'ieu îi 
din Niculiţel. Aici ciâ:nd o vinit aidi tata°'. puţâ.ni casâ era, ~a 
acu 'io-tii ei sâlişfi ·s10 făcut. Caraibita nu era. Ni temem di 
T"1rci cl f_ura feti. Odatâ o futâ sâ duce cu căruţa la păscărie. 
S'o stricat c_ăruţa $â · Turci au luat-o cu ·că,ruţâ cu tot 

Că'.nd răzbelu1 o plecat Tatar i ş'o buşât Ruşi <;li pi la Ca~ 
raornaanJ din ha.Hâ. 

MOISE PARASCHIVA, 60 de ani~ 

'* * * 

T,a:ta n'eu îi din Basarabia,, di pi la Ceamaşăn. Aici în sat 
lntâi a viniţ Ungureanu. Iarb:-.1 era aiei. Işă odată atunci o suţă 

• 
rlouăzăci di plugţiri din sat. Tătari n 'aveu yiti, câ v-inisă di la 
Muscal. Pi-atunci plătem haragiu şasâ franci. Băetu di la ein
spreci ai atunci plăte. 

Trăie· lumia bine. .~cu stai pi baltă şâ mânân~i mămăligli 
goală. Atunci ti ducei şâ păscărei, rănei copii. Atunci din parti~ 
yitilor era mai ghini. Acuş ai'ci moari di foami şâ'n ba{tâ ti 
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.tnâ11â11că cânii. De-aici şi păr' la malu mări, păr' la Chiostengie-s 
numai yiti. Da atuncia yita era la câmp. O parti di mere arai şi 
gium~ti o păşteu ·vadli. Avei o oaie, două, o mu,lgei. Am avut 
perghelii, da acu nu ma, avem nimic. 

I.FTODI DURBAl.Ă 

Părinti n'ei di pi Tulcia sânt. ln Tulcia au vinit din Rusâia. 
Era mai ghini atunci, câ sfi. făce pâni1a. Q ducem ghini cu Taltari, 
că ni1ngăduiem . Pi-a.tun~i era casa lui Doraţhi, Paladi şâ Cu.
lmătru Gllgori, şâ mai era o casă, o făcusă Oanea. 

NASTA.SIA CREŢU, 55 ani, Beibugiac 
I ii\ o(c • 

Tata n'eu a vinit tlin Moldova cu vaci; îi zâcia Hudrii Buga. 
t..: vinit la Nălbantu ca bu;rlac, şâ mama a vinit la Satu-No\t. 
Cum s'o hi întâ:mplat, ţi s'o hi făcut, nu ştiu, da s'o 'nsurat tn 
N9-lbantu, s'o dus în Mufti'u, ci-o hi făcut ·pi-acolo. 

In Vistemia ne-a făcut 'pi noi. M'am tnsurat tot în Visternia. . 
·Auzâsăm că într'o sălişte Turcu a lăsat să să facă sat. Am vfnit 
· şi s-o făcut satu. Aicea era toloacă, era berechet pi-atunci ; ac& 
s'o strâmtat; s'o strâmtat, trăim greu. Avem lţite înainte, her
ghelii; acu am perdut, că, vezi, nu plătem ca acu. S'au · strâmtai 
locurile. 

La vremea Turcului dădem dajdie, iuşur, din zăce o baniţă·. 

Subaşu ave odaie, casa di obştie; făcusem noi pentru subaş 
o odaie. 

Când' vine· timpu harmanului, plecau doi subaşi şi mă-
surau, unu într.'o maalâ, altu într'o tnaalâ. Ei dădeău cetuli 
şi puiu rămâne la noi. 

Erau tătari în maala$ asta, tot tătari. Lor. li dăduse pă
mânt statu lor. Sta.m cu ii cum stăm cu vitireni acu. 

Am fost şi eu aici în sat primar, cum să chema pi-atunci; 
Ciorbagiu, şi Moş Niculae ăl 'bătrân. I 

Când sâ făce scanâal., ·vine jandari turct;.şti di la Mamudia; 
câ sâ băte lumea; lumi nu-i ( Ni chema la conac, la 1\1amudia., 
unde-i ;adiq1istratia; ni 'ntreba; cum merg iţi cu Tatari, cu 
lumiâ ? nu s'apucâ oţie?. 

Când s'o aprochiet răzbelu, Tatari lua boi, catu, tot; da. 
tli la. poliţie îi tânc ·di rău. Tătari ~ra viniţi din Crâm, dî t.it

. Ostopol. N.u ucidea, ~ lua cu sâla di la oamini. 
' OAVRIL· VISTERNIA:NU, 77· ,de ~ 

din Sarinasu.f 
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Era un popă di la Beştipia, popa Dumitru. t'aduc~ni, 
Jmormânta, pominiaţ făce ,sfintili masli. Ma' aducem pi popa di 
la Mamudia. 

După ci n 'avem hiserică, nici o easă, a fost un grec întt'i
pinot, care cumpăra işurul, -Vlădica Dionisie, şi a luat işurut ca 
întri pi n,orie. 

:Când să-l d°Ucă oamini la; Tuleeat ipiscupul n'a: vrut să-l d'ucă 
oamini di giaba şi a dat doispreci · poli. 

ron Bucur zîce: vând eu casa cu doispreei poli. Ş'am luat 
,Gasa. Cu moş Niculai bătrânul şi moş Culea, trii inşi, ne-apucăm · 
şi casa ceia o să-păn1 în pământ şi :Facem ~iserică. Şâ pi urmâ a 
sfinţit-o ipiscupu Dionisie 71 'a rămas tot biserică ;>ân'a vinit 
l(omânia. 

Când o vînit ~omâniai. hiindcă cea ve:::'he tr%gea ~răsi~, ak 
silit cu rn9ş Culea, .. _:ma; era unu, moş Apalon I.a !Yiamudia, .el 
o iacuse pi aia veche, - ş'am început-o pî asta di az. 

Ma:i ghini tînem săl:bătorile, Duminicile; da acu, noi ţâHem, 
da i$tia... · 

La răzbel am cumpărat cu popa Vasile _ o lotcă ~;'am dus 
fimeile şi copchii cu duba la fundu Razâmului. 

La -sfântu Oheorg]le, câţi ai or hi tli~atunci, ni temem 'di 
Caza.ci. Nu ni punem di pricină cu ii. Sfăr>ânăria i-o stăpânit. 
Când s'o 'nterminat răzbelu, s'a 'ntoTs fişte care la Jocul lor. 

OAV:RIL VISfERNIANU 
* • * 

Qbiceiurile celf wechi sâ ţâneu "Ia zâli mari: .~rau băuturf!f 
eftini; la Otoman oca Cuzăi era douăzăci di bani. Ni ducem 
cu peşti, că era slobo.zenie, la Oă1aţi, la Brăila. :'\uzam că er,a 
Cuza care fâne Basarabia, câ vineu oa1nini di-acolo. Spune că 
era 10ca' mari,. li 'dăde la oamini pământ. Am auzât şâ eh.wx· 
noaptia când s'o dus din boerime să-l alunge. El o căutat 'să-i 
dărâmi pi ciocoi şâ pi lJoerimi şâ pi mă11ăstin. A găsit lângă o 
mănăstit'i di maici un iaz :plin tli copchii. 

'Cic'ar hi întrebat pi cio~oi câc pământ are f ăranul. A zâs: 
zăci ictari. Cât a· dat la ţăranj, a: vrut să deie şi la boeri. 

Intr'o noapti s'o dus ciocoi la Cuza, l-o _găsât dorn'incJ; i0 0 
zâs: iscăleşte că , te tăem. Noaptfa. o pus cai la trăsură .5â l-o dus 
în străinătăti. 

.,Ajci era gbini şâ vineu oa1nini di la Rusia undi lua două
zăci şâ cinci di ai în 3:rmat~ din l\1;0Ido,t1~ din Austria, Un
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garia, Uni vineu ciobani, pân s;\ tnăriau şâ sâ'nsura tt ;ua. 
Atunci erau fe ti!i scumpi. Flăcăul dădea lui tatsu bani, haiae1 

nun1a: ca: s'o eie, şâ-i zâceu b·obacăi. 
' La viti mai nu plătem nimic„ numa lâ văcar. Da ja: oi; 

~ 

tlădem patru lei turceşti. Un beşlic era un frang. Altâl(}ctJ; 
era şasă lei. Lirile era douăzăci di frangi şâ saiză• _di bani. 
Erau sferturi, jumătăti. Erau icusari cât patru frangi. ·Rubelilţ 

era unt~, unu clouăzăci. Mani.ude'lifi era. şâ <li cincizăci eii frangi. 
Intr"'un rântl, când n1'am pominit, €ra · bani nefllt'ăşti. Şâ ~nd 

1 

sâ y1nde o vită., tare mult lucra bani nerutăşti. Erau frumoşi. 
Ni robotem; mult cu plugăria. Incep em pi I~ Sântă-Mărie $1 

aram pân' îngheta şâ primăvara sămănan1 şa mântuem. Sămă
nam grâu şâ orz. Nu er.a ghiuzluc, nu era sacară. N'ararn :pri· 
m.ăvara:, ca: nu era ovăz ca acu. Pământurili dăde c.âti două:zăci 
di kili la grâu; la orz mai mult. 
„ Plugăria, c~tă o facem a.cu, o făceu . şapte, . opt plugari 

afunci. Maşâni nu erau. Hambarâli ,Plini cu , pâni erau. Acu pi
mânturili-s vechi. 

• 
GAVRIL Vl,STERNIANlJ 

i 

Peştili era mult,da nu era oprit. Dintr'o sutâ di kilugrarnuri 
lua· zăd kilugramuri ori doi frangi, sâ peştili cel mult era atun_ci. 
Era morunaş. Acu nu-l văd, n-am maî văzut. A noştri, Români. 
nu .Păscuiau. numa L;ipoveni. Undi-s az Ruşii di la. Dunavtt 
erau Tăţari; după răzbel o vinit R.u,şi d'in baltă. Ta.tari nu .văs
euiau. nu, s'acupau. 1Jtlocani duceu oili· 'n baltâ. şll eşau pri-
măvara 'l.n Dobrugia. ,,la Cotn aşa îi zqcem locului 1sta:. Do„ 
brttgia era di la BăJJa încolo . Acu. îi zâc Băbădaua~ 

fnc:oaci erau· Ta.tari, acol.o erau "'Furcii cii mulţi. 
1i I Merele erau: distuli. Turcu ave sâlă d i lu1ni, c-â erau pi
mânti.lri multi. 

C ân.d {Jozgun.tt. lu 'l.tnpiiratu. Nicu.lai, au vinit Bu,1garl :di• 
·easar<Lbia. Pi-atunei _plătem um _ghir pintru annatâ. V:ine TU:rcu 
şâ ni scrie. S'îi11pline <louăzăci di ai, haide, ghiru pintru armatâ, 
cinci frangi în fiecare an, sâ ştie. 

Mama tot ari fn Basarabia niamuri, în Broasca. A vinif 
niamuri di-acolo când' răzbeţu din Ostopol. A· vinit numa clt, 
videri::i şâ s'o dus înapoi, 

: 1 : · GAVRII.! VISTERNIANU I 
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Pi vremuri nu era nici o şcoalâ. Vine din România sau 
Rusâia citi un dizărtor~ găsa câti-o casâ şâ 'nvăţa pi băeţi. 

fetili nu sâ ducea la _şcoalâ. Da ci şeoalâ era aceia, câ era. 
rus.ascâ. Vi1~e câti un călugăr şi'nvăţa şâ scoalâ româneasc5., ca 
slovâ vechi, că sâ mai zăpăcia, pi }a mănăstiri cu .beţâia şâ-i 

alunga di-acolo. Plătern m'ai nimic. Sara dacâ işau băeţii, îi 
dădeu o oală tli vin, o leacâ di pâni. Da ci'nvăţătură, ia numa 
sâ treac~ vremia, Aşa .oamini înv:ltaţi nu ştiu. Pochi vineu din 
Basarabia şâ l\1oldova. Sâ ma' aibă rlif.p:lumi di _pochie nu sâ 
pomeni a. 

Aici iera: .popa Năs±asţ, Ida: s'a dus la Mecin. lpiscupul grecesc 
nu ,>1tiu ce-a găsit, câ s'a ucis mulţi oamini.1 Bulgari a căpătat 
ipiscup bulgăresc şâ în1pinge pochi bul.găreşti pişti ai noştri. 

Sâ oooa Năstase s'a dus la Mecin şâ a viniţ pQpa Manciy_, 
bulgar, şâ dascăl b~lgăresc. Pi urmă a vinit popa Vas~ti, JYe 
eari noi l-am făcut · popă, carî cite şâ rusăşti. 

lON HtJNCU 75 de ani 
din Beibugeac 

Din materialul linguistic· cules în Dobrogea în vara 
a1".'Hor 1912-1913. 

de 
"ALEXANDRU P. ARBORE 

prof~sor ·1a liceul 0 Gh. L~zăr1 ' clin Sibiiu 

• 

t 
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DIN ETNOGRAFIA DOBROGEI 
Populaţiunea Dobrogei după o hartă rusească 

Sunt rare prilejurile când harta ne poate tnfăţişa, ln 
afară de relieful pământului, şi alte amănunte, nu numai 
de ~rain etnografic, ci şi de ordin istoric, cultural, statistic 
etc. De obieeiu pentru lămurirea unor asemenea chesti
uni cercetătorul trebue să facă apel la tot felul de infor· 
matiuni istorice, documentare~ relaţiuni de călătorii, sta
tistice etc., care, cernute printr'o critică severă, ne:-ar 
putea apropia de adevăr. · . 

In cazul ţărilor noastre chestiunea stabilirii un9r a-· 
tare probleme este cu atât ·mai dificilă, cu cât ne Ups,ţsc 
arhiv.ele orăşeneşti unde timpul şi cruţarea omeneaşcn. 
ne-ar fi putut puse la tndemână izvoarele trebuincioase. 
Satele lmprejurimilor ar fi fost pomenite şi ele printre 
hârtiile unor asemenea arhive, dacă ar fi existat, fiindcl 
relaţiile dintre asemenea aşezări ar fl · făcut cu putinţa 
păstrarea unor astfel de veşti. Lipsind asemenea arhive, 
este dela sine înţeles că şi lămurirea trecutului satelor 
noastre întâmpină · greutăţi. · 
i latl dece lntâlnirea unor hărţi, care ar coprinde ln
eemnări de un ordin ·mai amănunţit decât cele obicinuite, 
trebueşte să ne umple de bucurie, punându-le la cea mai 
severă contribuţie, pentru a scoate maximul de informa
ţiwii lămuritoare. 

Aşa fiind, va trebui să inzistăm, după tnsemnătatea 
cuvenită, asupra unei asemenea hărţî cum este harta ru · 
seascl a statului major, al~atuită ln vederea diferitelor 



ope_ratiuni r!zhoinice pregătite, şi care ar fi putut avea 
teatrul de op.eraţiuni ln Principatele române sau ln Pe
ninsula balcanică. 

Această hartă coprinde, faţă de vremea când a fost 
făcută, o mulţime de precizări uimitor ·de interesante, car~, 
studiate cu băgare de seamă, ne-ar face să avem o ideie 
foarte precisă asupra densităţii populaţiunii, asupra nu
mirilor de sate, asupra diferitelor aşezări omeneşti etc. 

Pentru problema etnografiei Dobrogei din preajma a
nului 1838, harta aceasta rusească-a cărei copie foto
grafică se· află şi la Academia română---tnseamnă satele
existenle, cu numele lor, cu felul populaţiunii locuitoare 
-dacă erau creştini sau mahomedani,-cu numărul ca
selor sau al curţilor, precum şi satele devastate şi deve
nite pustii 1). 

După această hartă populaţiunea Dobrogei nu se ri· 
... dica atunci nici la 40.000 (patruzeci de mii) de locuitori. 

Necontenitele războaie, care se purtaseră prin Dobrogea, 
făcuseră de bună seamă ca numărul locuitorilor să des
crească lntr'o aşa de simţită _măsură. După urma unor 
asemenea vremuri de-abia mai rămăses~ 5 lo~uitori pe 
km._p., ceiace o şi făcea să aibă înfăţişarea unui nemăr~ 
ginit pustiu. Molke, ln descrierea războaelor purtate de 
Ruşi fn Turcia europeană în anii 1828 şi 1.829, arată că 
îo aceasta provincie nu erau mai mult de 300 locuitori 
pe mila pătrată. Măcinul avea 1000-1500 locuitori, Hâr
şova 4000, iar Constanţa numai 40 de case locuite, cu 
toate că odinioară număra aproape 2000 suflete 2). Toate ·. 
ioformaţiunile căJătorilor din aceiaşi vreme sunt unanime 
în a recunoaşte .lipsa locuitorilor şi caracterul de pustie
tate a Dobrogei 3). 

Trecând acum la ceiace ne aratii harta, vom găsi 
mai întâiu o serie de localităţi lângă care se arată nu-

1) AsuprR acestei hărţi vezi G. Vâl_san: O f.aeă în pop1dll1·ea ţă
rilor rot1itit1eşti în Buletinul Societătii Regale Române de geografie (1912) 

2) Moltke, Campagnes d,s Russes dans la Ti~rquie d'E1irope en 
en 1828 et 11329 (Dern1nlr. ed Paris 1.854) pg. 36, 75, 76, 79. 

3) Al. P. Arbore: O încercare de ,:econstruire a u·ecutuliti Roma
nilor din Dobrogea Constanta 1922 pg. -26-27 notele, 
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indru,Z de case, indicându•se câte odată şi dacă locuito
rii erau mahomedani. Ioşirai·ea acestor aşezări .o voa1 face 
tncepa,nd- dinspre coltul nord-vestic al Do ~reg~i. Intâlnim 
următoarele sate,: · 

G a.rvăn 43; Văc!reni 64; Luncaviţa' 34; Rachel 5 · 20; 
Jp.ccea . l2Qt-1naemu~tă_cu o sernîhm4, ceiace arată ca. 
localitatea :era locuită tn majoritate de element ture ; 

e eş „ z1 1s rn , . se ,la la a-

• 

pusul s'lttului Parcheş, pe şoseaua · ce merge dela Babadag 
la Isaccea, acolo unde şe tnttetaie cu drumul ce · merge 
dealungul Dunărei, dela satul Parchet spre Isaccea.-nuM -
mele tos~, după cum se ve<Je, indiclt o localilate romi• 
neascJ ;-Parche.ş 25; Somova 35; Câşla 6-20 ;. Tulcea 
113; Star-Tulcea (Tulcea veche) pe dealul dela apus al 

, · oraşului de astăzi, 20; Preslava 60 ;, Carasu:at {P.e partea 
stăngll a Dunărei) lnsemnat ca. localitate; Turca Beşt~pe 
(Beştepea de astăzi) 39; lloldoveansca,Beşlepe (llahmu .. 
dia de astăzi) 72,-tnsemnată localitatea cu o cruce, 
.ceiace arată tn mod sigur elementu·1 creştin ;.-IJ.aia {Vo" 
rughiolul de azi) 96; Dunlvllţul (de : 'BUl!I) . ,o (cre,un); _ 
Samasăb -5 --20; Caraibil 5~20; Sarigh1ol 6-2(); Agîgl_liol 
4~; Saricbjoi l li (creştin); Zebil 68; Conaai 80; Jeai· 
chioi 50: l{ataJoi 40,; Teliţa 6-20; Teke·Frecăţei ·d~re t")-i30 
{la nord de Ti·estenic)'; Trostenic 90; Nalbant .5 ... 10; Afl-. 
ja bi 37 (Ia apus de Ienichioi) ; Camber 36 ; Gormaklei 4:8 
(la nord de Camber. pe TA.ul Taiţa, intr.e Bas<·;hioÎ şi Carnhet); 
Alibechioi 6-20; Velichioi 2, (pe râul Ta.iţa la aud de 
Altkadân); Ortachipi .,5-20, mai la apus de Vehchioî ~ Ad-

. lcada.n 24 ; (1ifirkîoi o-20 ()a apus de Adkada.n); Maidanki 
(Me.danchjoj), (în păd'ure) 6 20; Hâtor (fermă tntr~ Nicu· 
liţel şi Medanchioi) ; Apânar1 sat musulman cu 23 de caac , 
B.alabancea 5-20; Lataţuia 5~20, (la su.d de Luncaviţa 
pe apa Taiţei) ; Jljila 50 ; Măcin? ; .Kamena1 ~n, 
~7 -~se ; Greci, locuit d~ mahomed~nŢ,' cu 140 case.; 
Igliţa ,r, 20 ; Satu„nou- (locn1t de_ creştini) 22 ; Cemoe 

. (creştini) -85; Laella 23; Douş 6-20; 1salar 4..0; Kard-
jelar 20 ; l{oiom-Punar (creştini) 32 ; Ro,ti (creştinj) 35; 
Igramat (creştini) 28 ; Orumbeik 5-20; Cem,Her (creştini). 
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40 ,· Roşte (la apus de Roşti) 20 ; Freeăt,ei (lntr'un ostrov 
al Dunărei) 41 ; Duingi 111 ; Araklar (creştini) l2 ; To
pala 28 ; Tukuroeia (Ciucurova) 5-20 ; Babadag 500 ; Ves• 
terna 6-20 ; Enisala 6·20; cf. Gheorghe> localitate unde 
e.ste- cetatea de azi Enisala. Pe hartă e tnsemnată cu 
şemnul cu care se înseamnă mănăstirea ; Karamanchioi 
50; Paşa-Câşla f>-20; Jurilofca 20; Noia Slava 40; Star 
Slava 28; Teke, lnsemnatA. ca mănăstire ; Kamena 5-20; 
Ragman (creştini) 28; Câşla ·Lflke Radja 6-20; Kalfakeui 
5-20 ; Adjeimara 5-20; Testemel 23; Ekeui·baba ,6-20; 
Delean·Keui 5~20; Kaiaba•c1ere (?) 6-20; Ailfacâ 23; Sak
soikola 6-20; Turbes 5~20; Koriş 5..:20 ; Gaidar 20; Gu
serika (?) Biserica, o localitate tnsemriată pe hartă la 
punctul din lacul Razim care şi astăzi se zice Bisericuţa·; 
Krasni--Kolku (Crasnicolul) 5·20; Kalaorman (tn d.eltă) 47; 
Kalamak;· mai puţin de 5 case; Karapelit 24; Akpelit, . 
mRi puţin de 6 case, (sau fermă) ; Sarai 5-20; Groapa
Ciobanului, mai putin de 5 curţi; Hârşova 270; Kuciukkioi 
40; Tatar-Rlmnik 5„20 ; 6taroi-B1wnik?; Inancişme 5-20; 
Tatar-lrimnik'. 47 ; Kasapkioi 60; Demidjia 25; -l?ereklia 
o-20 i Terzikioi 5~20; Atârnaţi 36; Topalo 37; Asaneşti 
5·20; Balaban 23; Hator-Jturucelna?; l{adikioi 5-20; Ghi
lendjic; Boasica 30 ; Stelniceni 42; Seimeni, mai puţin de 
6 .curţi; Kişla mai putin de. 5 curţi; Ga:raghirma (Cara
ol!man) 35; _Butgarskiei Amsalăi cu _mai puţin de 5 curţi; 
K1.istendje (Coustanţa) 68; Tazlu-dere 6-20; Cernavoda, 
sat cu mahomedan-, 20; Kochirleni5-20; R.assevata (Ra
sova) ?; Kociuk ?vlurfatlar 6-20; Laz Magaeri (Laz-Mahale) 
5-20 ; Mahmetcia (Mahometcia) 5-20; Ieski-Bulbuler, ma
homedani, 30 ,· l{uciuk-Kaciamak. etc. Tot a!>emenea se 
continuă şi peste vechea graniţă a Dobrogei, spre Cadri
laterul de astăzi, pe care harta r.i-1 înfăţişează cu aceleaşi 
amănunte, după cum am văzut că este re.prezintată şi 
Do})rogea-veche. · 

Războaele dese, care avuseseră loc pe teritoriul Do
brogei, au adus o groaznică devastare a satelor. Mai cu 
seamă regiunea cuprinsă între lanţul de dealuri} acoperite 
cu păduri, ce se ln tind de la Măcin la Babadag şi graniţa 
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veche a Dobrogei - Mangalia-Silistra - unde elementul ma· 
homedan era mai numeros, a fost pustii,{d cu desă-vltr· 
şire de armatele ru8eşti. 

Satele, pe care harta ni le arată ca devastate, pustii, 
sunt-urmând acelaş fel pe numerotare ca şi mai sus, 
şi din aceiaşi direcţiune - următoarele ! 

Frekăţei ; Taiţa, la apus de satul Niculiţel pe apa 
cu ac·elaş nume; Ciamurli ; Mustikioi ; 'Ciamârli ; Kar'am· 
keui; Potur; Beidaut; Saricek; Staraia Casemdja; No
vaia Casemdja; Diolcer; Varuş ; Kaaoi Câşla; Muslueşti ;· 
Kartal; Arabil~ Kaciamac; Tatar-Rimnik; Staroi-Rimnik; 
Karanasuf; Tariverdi; Topsopalocioiu; Căta-Harman (Oia~ 
tal·orman); Abjereîu; SatuchiQi; Erkeuki ; Kapodjioi; Sa· 
râehioi ; Iusbei ; Tekelişti ; Cikirdja ; Baltăgeşti ; Paz-arlia ; 
Kereclik; Star-Visterica; Novoe-Visterica; Silişte; Bardaşa 
sau Servin; ţ)ancichioi ; Câşla:-Ciordili-Ghilal; Cembekei; 
Dokuzolovoi; Karamurat ;.,CiaeârAec~a.; Burleachi ; Tasail; 
T.atar-Palas; Karlak; Kara-Durak; Uzunomat; Mamakiovi; 
Anadolkioi; Oongaz; Aliba„ceair; Eski-Cialaneia; Eni
Cialaneia ; Eski· Borlat , Alakapu·; Nazarcea ; Asancea ; U
mircea; Evrenez ; Turskle-Amsalăi; Peştera; Karakioi; 
Boiuc-Murfatlar ; Asâi•Dorluk; Osman-FakU; Epbechioi; 
Odadji, Dautlar ; ~lahmutchioi ; Orşan ; Kabadân. etc. 

După cum se poate constata dîn insemnarea hărţii 
ca şi din precizările călătorilor ce relatează despre Dobro
gea, aceste sate fuseseră cu des~vâ:rşire părăsite de ~ătre 
populaţiune, ctl re mai tnnainte era în mare majoritate mu
sulmană. Ceia ce efoarte important de remarcat cu aeest 
prilej este 4_aptul leluh1L cum au tost ocupate şi de către 
ce fel de populaţiune satele pe care le-am întâlnit ca 
pustii pe această hartă. Am arătat în altă parte 4) că 
Bulgarii locuiesc tn Dobrogea, în tnod tnaemnat, deăhia 
de la începutul veacului al XIX. In mase compacte se gă
sesc tn regiunea marilor lacuri şi anume în satele : Baş
chioî, Beidaut, Canlâ·Bugeac, Casimcea, Congaz, Carana
suf, Cea~urlia de sus, Oeamurlia de jos, Caramanchioi, Ca-

4) Al. P. Arbore : Aşezllrikl Biflqaril:or f~ Dotwoge~ în Arhiv:tţ DQw 
brogei (i 916) . - ~ ,. 
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sapchioi, Potur etc, Dintre acestea harta noastră ne arată 
ca pustiite pe următoarele: Beidaut, Casimcea1 Caranasuf, 
Ceamurlia de jos, Ceamurlia de sus, Caramanchioj; Potur etc. 

~ Prin urmare numai după 1828- 1829; cam după 
1833 5) cărui s'a întâmplat o emigrare tnapoi a Bulga
rilor din sudul Basarabiei, emigranţi ce veniseră aici din 
părtile răsăritene ale Bulgariei µin cauza persecutiunilor 
turceşti, spre ţinuturile de· origină ale Bulgariei, s' au a
şezat majoritatea lor prin aceste sate pustiite precum şi 
prjn cele care numărau oarecari loc.uitori. Prin urmare tn 
nici un cai, pentru ori şi ce om de bună credinţi ştiin -
ţilicD, nu poate fi vor.ha, miti ales in aceste sate po1nenite 
mai sus, despre o veche populaţiune bulgărească sau des· 
pre ,,vechi" sate bulgăre~ti cum susţine D-l St. Rom'ansky 
în lucrarea sa „Le caractt·re ethnique de la Dobroudja'' 
pg. 17·3 din cartea de propa,gandă ·ser isă cu învt\ ţa\ii bul
gari in 1918 şi intitulată „La Dobroudja''. 

Vechimea ~lementului bulgăresc arn dovedit-o după 
1nsi\şi mărturisirile învăţaţilor 'bulgari, altă dată. · Ceia ce 
ţin~ţn să subliniem de data aceasta este mărtur1a abso
lut netndoelnică pe care ne-o . lnfăţişea:tă această hartă 
rusească, care vine să arate, înnainte de lucrările ·tui 
Ionescu dela Brad şi Le Jean, cum s'a succedat popula
tiunea In satele dobrogene1 numărul şi densitatea locu
itorilor din acea vreme, reeşind din aceşte constatări vi~ 
tregia soartei care, din cele mai tndepărtate vre1nuri, s'a 
abătut asupra provinciei noastre transdanubiene .. 
8ib1~ 1928 Attg11st 10 AL~X. f". ARBORE! 

profesor lij. liceul <<Gh. Lazlll'i> din Sibiu 

--
-

5) C. Ireeek, Das Fiirstin#!lt1i BulgarjitJ pg: fi'{) . . 
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BAL.ADĂ 
(PRANZ KUGLER) -

• , 

Pe malul strălucit at Saalei 
Oraşe mândre stau semeţ; 
'l'avanele sunt dărâmate, 
'Prin săli doar vântul se abate 
Şi nori deasupra trec-dritmeţi. 

Cu toţi pierit-au cavaleriţ, 
N'au:;;,i să sune săbii, scut; 
Dar călătorului se- arata 
'Pe piatra'n muşchi înfăşurată 
F c'ipturi gingaşe din trecut. 

~ 

Fr11moşi sunt ochii ce-ard acolo, 
Râd guri-m.inuni-.. prietenos. 
'Priveste ·el în zări ce•s stinse • 
Şi stele'n ochi privesc aprinse. 
Şi-i vesel sufletul, voios 

Târ:,,iu porneşte călătorul, 
· ,' Căci pleacă toţi, ceasu-a sunat 

El cântă cânt_uri de . plecare ; 
. ... :Rămâi cu bine• ·-aude, 'n 1are 

Batiste albe-au fluturat. · 
Trad. de p. p. STĂNESCU 

r , 

, 

, 



ODIHNA MORTILOR 
(ctt A.M.15SO} 

S~ văd străvechi ruipe 
ln codru·ntunecat; 
Castele şi oraşe 

Au Josl pe-aici odat'. 

Zac pieire măcinate 
Acuma la pământ. 
Visez. privind ta ele. 
La vremi ce nu mai sunt. 

-.,De ce, târ~iu. în noa_pte 
Printre ruini faci gropi ~ 
;1 morţilor ce1:iuşe 
Nu·i bine s·o desgropi 1 

' O~ slab copil al clipe), 
Al vremii păs e-aşa ! 
Pe morJi îi lasă'n pace 
Că nu-i poţi deştepta. 

Trad. JV\, f"R·fCOl"'l e 

-
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BUZĂU 

Fireşte. n'am pretenfia, o spun dela început, li desleg o 
chesthine aşa de întunecată, cum este acea a JAmuriril orlglnel 
numelor de localftă'i din Dacia-Traiană. 

Totuşi, contrlbuţiuni. oricât de mid în acest domeniu, nu 
pot decât să uşureze, fie şi i.n parte. chestfunea atAt de impor
tantă a topon.Jmlel dacice. Chiar stabilJtea evidentă a unei orîginl 
ma( nouă pentru unele nume de · localitAtf, pentru care s·a pre
supus că au o orfgine veche, că supt ele se ascund numirile de 
locuri, de râuri etc., despre care pomenesc i storfcH şf geografii 
cei vechi. tot va fi un câştlg şi încă, după modesta mejl părere. 
unul mare, pentru că ,se va încela a se face tot felul de dibu
frf şi de ipoteze, care de care mai neprobablle, ŞI se va ciuta 
pe alte căi şi cu alte dovezi a se lămurf anume chestiuni, ce s'au 
legat de vechimea acelora, precum de pfldă, continuitatea elemen• 
tulul românesc în Dacia. 

D·-1 Densuşianu Ovid, VOl'blnd în fHiatolrt de 'la la.ngue 
roumaine, l, pag. 296, spune cu privire la aceasta: "Daci oare
care nume de ra.urr prezintă o anumită asemănare cu acelea ce 
nf sunt gate de istorJcn şi geografil vechi, aceasta uu poate proba 
mare lucru. Ar trebui să se gAsească !Ci>rme, care să arăte prin 
fonetica lor partlcularrtătl proprfl limbel româneştf, pentrueA nu„ 
mar în acest car s·ar putea susţine că elementul românesc con
tinuă direct pe acela al epocff romane. ·or, asemenea forme n1au 
fost produse Incă, căci nu putem întelege cum s'ar putea trage 
ceva din nume '-~_,,Argeş, Olt, care au fost citate deseori pe ne• 
drept, pentru a dovedi că ele reproduc, după legile fonetice. ro
mâne'ti" pe ,echif lţ 4,rdessus, · Al&lta.,. 
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Cred, că ce ne spune D;;.J Densuşianu despre Argeş, OU. 
se poate apuca şi clespre Buzău. ~ 

Despre Buzău s'a fătut încercarea de a-l identifica cu ~tu~ 
seos. pomenit intr'un singur document în actele sfinţilor, pri
vitoare la înecarea St Saba, ce se întâmplâ la 2 Aprilie 372d .C. 
în urma pdgonirilor pornite de Atha,naric lmpotriva creşUnilor : 

«IIO({l,A~OII ţQ\1 ' llol6Clll X.Ol,! &.it~T«TOY 1tvr}e« ~ lt(.fp« ,:p11 1t01:~µ.b11 ,;Q',I K~06• 
µc11011 lioootov» Acta SS. April, voi. lf, cap. 7 » 1}. ăi« -ro6to lfcp~r,oY 

· G11&10Y (pe sf. Saba) ir, 't.ov Noi:i:i:11011 Mooe1~roy xat tm6r.iAov't!' etc (Marele 
Dicfionar Geografic al României. art. Buzăul pag. 96). 

Mai m uite consideraţiuni se rid ică. împotriva derivărfl lui 
Buză.« dela 1':[useos. 

lntâi o conslde1aţfune destul de puternică. şi întemejată este: 
incerlillf,dinea identificării rduiui „Museos'' cu „Buzău". Totul 
se întemeiaz~. i11 această privinţă. pe simple conjecturi. Ceva 
sigur nu avem. şi nici r.u putem avea, cu tot ce .ne spun Şincai1 
NiederJe, Tomaschek, Părvan, etc. 

Apoi, este cu neputinţă ca · su.zău, ţtoând seamă de legile 
fonetfce ale limbei n<oastre, să derive dela lUuseos, presupunând 
că identificarea lor ar fi sigur~. Ain avea, în acest caz, o simplă 
coincidenţă de nume şi atâta tot, f ării ca de akf să avem drep
tul a trage concluzfa tă B1~zău este chiar Maseos. 

Mai departe. A admite una din celelalte forme propuse de 
învătaţif moderni, -ca Bi1seos. de pildă. ar fi să ne luăm iarăşi 
după presupuneri, după cum tot , 1jpresupuueri" sunt şi adn1iterea 
numelor de Byzas, Byzfs, Bgzos, ori Bgzis, Byzas, p'ropuse' 
pentru ,,presu·pusu111 Buseos~ 

Dar să presupunem şi noi un moment ,ă Buzău este j<Jen· 
tic cu Ma.seos; apoi tă aces.ta greşit ni·i dat în unicul document 
pomenit sub forma de Mu-seos în loc de Buseos. Ce ar fi dat a~ 
cest Buseos in româneşte. după normelefoneticeale 'limbei noastre? 
Am fi avut în cel- m1.ti bun caz Buseu. Busău, în niciua cat 
Buzău. Acesta presupune un Budzeu, rezultat di.ntr'un prototip 
Bazeost neatestat nicăieri, ci numai presupus de D-l V. Părvan, .a) 

1) Dop~ V. Pârvan Co1dt·ibnţiu11i e,pignr;fioe la i.st. c-reştit#S')»ulwi 
daco-ro.,nttn, Bucureşti 191 i pan. 167. 

2) CotisidtKaiţi~t-î Mf'l)1'a it.tU>r ttitttie de 1·{U<,ri daco-scitic.~, Iluc. 
19~9. pg, 12ţ . 
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după presupusul grecesc Boazios, pentru care de l,lSemenea tr~
buie sl admitem, tot. prin presupunere, că se rostea ~uzeos . 
şi nu Vuzeos. 

După cum vedem, ne înecăm intr'un noian de presupuneri 
şi clădirile pe presupuneri, va recunoaşte oricine, nu sunt solide. 

Să considerăm acuma cuvântul sub altă faţă, în lumina vietei 
poporului · nostru şi sl vede1n, dacă nu cumva orfglna lui nu-i 
mult mâi modestă, şi, fără a fi aşa de veche, fiind mai nou~, este 
cu toate acestea mai românească şi cântăreşte, pentru trecutul 
poporului nostru, tot atât de mult ca orice altă numire de loca· 
litate in care am descoperi un nume roman v.e~hiu . 

- 0-1 Iosif Bălan, în Numiri de localităţi (Caransebeş) _pag. 
70, crede că ar putea deriva din slaveanu-1 buzov=sărat. Soco
tesc că această derivare nu-i posibilă pentru cuvântul următor : 

_ Bazov, Buzova, ne-ar fi dat româneşte Buzov sau j!Jizzova 
dar nicidecum Buzău, tot aş~ după cum avem Os/rov(o) Ostrova, 
Prahova etc., ţinând seama de acce,nt. Aci .nu avem cazul lui 
Braşeu, pe care mulţi H derivă dela _Braşov, unde accentul ar 
îndreptăţi oarecurr1 derivarea, deşi prezintă greutăti ma, i. Braşeu 
ar presupune mai degrabA, dacă ar fi să,i admitem o origină 
slavă, o formă Broşev (cmp. Chişlneu). iar faptul că ave1n Btaşov 
cu „ş" ne face să înclinăm mai mult, că forma prrmitivă în Bra
şov este Braşeu, iar origina acestuia trebuie căutată aiurea~ poate 
in legătură cu Băl'Sa /JJ'ăsa (cfr. ~eml.i Brăsi, Sbornic, Xtll pag. 
49, 60 etc). In acest caz Braşov s'a format mai târziu din Braşeµ. 
după cum » Vârciorova" s'a format din „ Vâr(f)cior", :cum spune 
0-J Giuglea undeva. 

Apoi buzov nu poate da Bazda şi pentru consideraţia 

despre care se· va vorbi miJi jos, că la orlg/nă avem Budzdtt cu 
dz, ci nu cu z •. 

O altă etimologie pentru Bu~du nu s'a propus, după cât \ 
mi•i cunoscut. 

lnainte de a arăta părerea noastr~, să vedem de când da
tează această numire. 

. Pentru întâia dată se arnlnteşte numele de Buzdu _ la 1431 
re spune D-l N. Iorga în .Geschichle des 1·umanischen VolHes 
I pag. 166, ca târguşor şi-i rumit de Saşf „Bozamarlcl" ff „Btt
şsenmarkl", ia-r cel mai vechiu nume, pe care localnicii ii deteră 

. -
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suni Bozeu şi seamăni CQ acela ce se leagă de numele râului 
şi al localitAţil de peste munli, numit după el)). 

Jar in „Marele Dkt. Geogr. al României", art. Buzăa, pag. 
118, se spune ci „In timpul . Jui Alexandru cel Bun, Buzăul exista 
ca târg sau oraş (1850)·. 

Observăm că numirea de Bozeu, despre care D·I Iorga ne 
spune că-l cea dată de localt1icl şi c;are deci ar urma să fie cea 1 

veche, o întâmpinlim in I. Bogdan .Docum. şi Regeste" privi
toare la relatiile Ţării Romdneşli cu Braşovul şi Ungaria, · 
Buc. 1903 pag, 38 o singură d~tă şi care chiar dacă nu-i greşit 

dat în documente Bozeu- pentru ' Buzeu, cum găsJm toţ în aceste 
documente (vezi, V. Nicolaescu .Documente Slavo Romdne" Buc. 
1905, pag. 142) şi încă mai totdeauna, credem că rostirea cu
vântului a trebuit totuşi să fie Buzău, cu u, aşa cum se aude 
în gura Buzuenilor. ,,Bozău" în loc de „Buzău", va ff fost o 
transcriere greşită, precum găsim deseori în documentele vechi 
a pororea, pentru a pururea; on, pentru an etc. Presupunem 
cel puţin. Cât priveşte formele săseşti Bozamarkt şi Biissenm·arkt 
ele nu fac decât Întăresc părerea, că multe nume proprii- sunt . 
rostite de fiecare popor, potrivit fîrei limbei acelui popor ii 
nimic aJta. 

Punctul de plecare, după părerea noastră, În cercetarea orl
~inei unui nume de localitate trebue să fie considerarea acelui 
nume după felul cum se pronunţă de locuitorii acelei locâlităţi, 
în afară, bine înţeles, de cazuri sigure, În care acea · numire va 
fi fost pr_onuntată altfel În trecut. Jn cazul ce ne preocup§, Bu
zuenil pronunţă Buzău şi nimic nu arată că străbunii lor, În 
trecut, vor fi pronunţat altfel. 

lar faJ?tUI că Moldovenii, cari păstrează În pronunţarea lor, 
În cuvintele de origine latină pe r,dz" În loc de „zu, ii roitesc 
Budzău şi nu Buzău, arată că el face parte din cuvintele vechi 
roma11eşti, din cele de origlnă latină, ci nu din cele străine, in
trate mai târziu, adică din cele care păstr~ază pe „z". Aşa în 
Neamţ am auzit şi D-l prof. N. G. Vasiliu, 'moldovean, mă asi
gură că se zice Budzău, caşi dztsi, douăspridzaşi etc., cu dz, ei 
nu „z", ca În zăbavă, necaz, zapis, Cu za, etc. 

Această constatare fonetică constitue a doua dovad§, că nu 
se poate deriva dela cuvântul buzov, propus de D-l Băla,n. Ar 

' 
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fi fost rostit ln asemenea caz de Moldoveni Buz~u. ci nu 13udtău. 
El îşi are deci sorgintea într·un cuvânt românesc vechiu moştenit, 
ca ctzi (-zi), dztc (=zic) etc. 

Şi chiar aşa este. 
Acest nume, Buzău, stă în strânsă legăturii cu viata popo

rului românesc şi îşi are origina, ca multe, foarte multe nume 
d-e localităti şi numiri topografice, în numele de persoană Buz.a 
sau Bazea (vechiu=Budza, Budzea) derivat după cum vam 
arăta mai jos d·ela ouvântul .buză•, pronu11ţat in v.echlme budzd. 
cuvânt vechiu românesc, din epoca de lormatiune a Jimbef noa
stre. ln adevăr, după cum se ştie,. la toate p·op:oarele, multe din 
numirile toponimice sunt date după numele de persoane. La Aro
mâni cunosc o sumedenie. Numele comunei mele natale A.vela 
(Epir), este dat după Vela. nunie de persoană;, muntele Vasiliţa 
(Epir) este dat dup.ă deminutivul numelui de persn•nl VasU~ 
caşi Gugu. Lecă, Broti, Sărdinji etc, num.e topografice astăzi, 
altă dată cartiere ale Avelej, înainte de arderea orăşelului acesta 
de către Albaneji pela sfărşitul sec. al XVIII•lea; şi tot nume de 
persoane sunt Aminciu. Sărac. Giurgia. pentru a mi mărgini 
numai la acestea. Iar 1a Daco-Român} numiri de localitltl dupl 
numiri de persoană sunt o mulţime. Chiar tn Judetul Buzdu gă
sim o astfel de numire În Giqrgiu, .izla~«, unde pasc vreo 2000 
de oi. (. Marele Dicţ. geogr. ,al României•. art. Bu:ău, pag. 108). 
Nu mai stărui În această prlvinţ!, c!cl. ~Ma.rele dfcf. geogr. al Rom•. 
ah.undă de asemenea numiri la fiecare- pagină. 

Oe ce atunci Bu.;ău să nu-şi aibl origina intr'un nume 
propriu de persoană ca Buza sau Buzea. ambele uzitate şi ris
pândite la Daco-Romani, şi dela care se derivl, precum se ştie, 
Buzeşti. Buzilă, lJ,uzeii Buzoaică ? 

Şi nu numai la Daco-Români găsim pe Bttza şi Buzea, .ct 
şi la Aromâni supt forma .mai arhaică de Bud.za, pi. Bucuanjljl; 
Budzdşi. 'deri~at dela Budză •. şi Blid.zea, pe cât îmi sunt mie 
cunoscute, căci vor mai fi. O familie aromanea5':ă Badzea se 
află astăzi şi la Scopia şi un tânăr . al acesteia urmea,ă medicina 
la Bucureşti. 

Pără îndoială că în Buza. Bazea, arom. Bqdza, etc, avem 
un nume propriu, derivat dela „buză•. resp. arom. llbudză" de 
unde şi .buzal", arom. ,.(m)'budzal". · atât ca adj. cât şi oa nume 
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propriu, intrebuintat ca poreclă aplicată cui va, fle pentru carac
teristica buzelor mari, fle pentru modul deosebit de a face buze 
mari, ca semn de nemulţumire şi supărare. 

Nume proprii la Români după părţi ale corpului mai avem. 
La Aromâni Fa/a (Familia Mlti-Fa/a din Pleasa şi (:orcea, Al
bania). Numele muntelui Ndrecea, care se . fnalţă spre sud de 
Bitule, ca continuare a muntelui Mu.nţel din faţa Nij@polei (Bitule) 
derlvA dela Nare (=nas) şi deasemenea se întrebuin~ează şi ca 
poreclă pentru ~ei c·u Rasul mic sau turtit; Ureac/je (=ureche). 
este destul de cunoscut; Grunju (-bărbie), un renumrt haiduc 
la Vlaho Clfsura pela începutul sec. al 19 lea, , c;aracteritat prin 
statura sa scurtă. Guşa, dela „guşe" (c-=gât) deşi acesta se con
fundă ca deminutivul lui Sterghiu, Sterguş(a), prescurtat în Guşa. 

Poate şf Nas, Nasi, ca poreclă, f-şi are origina în cuvântur „nas", 
care a existat odată şi în Aromâna, cum arată numirea de nas, 
dată TArfulul .opfncef, şi num·ai întâmplător se raportă la numele 
de persoan~ Nas(. Bucd, fa·mnia Bucă- Vaiă, se află Ja Avela 
(Epir), dela cuvântul „bucă", tntrebuinţat tot ca porecli. In Bud:
Bucd, nume de familie la A.vela, .avem pe budză şi bucă; caşi 
în Budz(d).Buchl. Forma Bukl pentru BuctJ .• sa datoreşte in"'.. 
fluentef culturale a şcoalef greceşti. 

La Daco-Români de asemenea intâmptnAm asemenea nu
miri, cum arată Ureche, Buzatu şi altele, încât, din acest-punct 
de vedere, nu-i nfcfo greutate ca Buzd, Bt1zea stt derive de _la 
~buzd". 

Rămâne de explicat forma Burău din Buza, }!u zea .. 
Jn Aro·mana, ce,i drept, avem numele muntelui Culeu, atât 

la Avela cât şf la Sămărlna, derivat dela numele de persoană 
Cola, p.rescurtat din · Nicola. 

S'a zis Culeu la început pentru locul, muntele, unde obişnuia 
să-ş,i pască turmele şi sA-şi faci stanele, în timpul verei, celnfcul 
Cola şi apoi f s'a zis muntelui simplu Culllr. · 

La Aromâni se poate forma dela un nume propriu. de per· 
soană, prin adăugrrea sufixului eu; un nume care· arată că ţfne 
de cel format. 

Dela Seupra se zice Scuprea aceluia care apar~ine cte făl
carea (seminţia net1mului) lui Scupra. Deci, toţi cei înrudiţi cu 
Scupra se numesc Scuprei. Tot aşa Nastu, pi. Na~el cel· din 
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f ăl carea lui Nasi. Nasellji, ScupreYlji corespunde întoc1nai daco
rom. Năseştii, Scupreştii. 

Nu mă pot rosti dacă în acest sufix,-eu, trebue să vedem 
pe lat. eus ca în : igneus, ,,de foc", paneus etc., pentru că-l gă
sfm şi la neogreci. Aşa în neogreaca se ·ztce or tx.ounpto,, ol Krt«Aix

µ«ittot (i Scrupei, i Balan1acei), caşi aromâneşte, mai ales la 
Vlahii Sărăcăciani, cari, deşi vorbesc greceşte, dar se ştie ci 
au fost Aromânl Se poate prin urmare . să fie o influentă gre
cească în Aromâna, dar se prea poate să fle şi invers; cu atât 
mai mult cu cât în neogreceşte se întrebuinţează mai mult-adhes, 
în acest caz: Papadhes, Afendadhei, Exarhadhes. -

Dacă în Buzău avem ·o derivare analoagă lui Culeu Seu· . . 
preu, în care caz Buzău ar trăda o ~rigine aromânească, ceea 
ce n'ar fi nici' curios, nici neprobabil,~nu mA pot pronunţa, fn 
lipsă . de alte dovezi. Oricum; derivarea lui Buziu dela Buza, 
Buzea, nu poate fi pusă de loc la îndoială şi nici nu se poate 
despărţi de felul derivării lui De/eu dela Delea, a lui Penteleu 
dela Pente/ea, a lui Ciocdlteu dela Ciocdltea etc, fie că acest eu 
este sufix deminutival cu funcţia ce o are sufixul el,-cum găslrh 
de pildă în lrineu alAtuJi de Irinei, fie că avţm a face cu su-
fixul aromânesc despre care am .vorbit mal sus. . 

Compară de asemenea pe Auşeu dela Auş (Dacor. I pag. 
146), 1) nume de comună în Judeţul Bihor, plasa Aleşd, care, 
după părerea mea , este dat după numele. propriu de persoani 
Auş. ln Aromâna nume de persoană provenite din nume comune, 
arătând starea de vârstă, sunt des întrebuinfate. Aşa avem Pap, 
Papa (dela pap==nbunic", lat. pappus), nume de familie la Avela, 
Nijopole şi aiurea. Auş ( =bătrân, moş) de asemenea se aude 
în fălcarea Bardilor, Tesalia, regiunea Mălăcaşilor. Ducând vfeată 
patriarhală, fraţii, însurati sau nu, nedespărţiţi, câtă vreme trăeşte 
capul familiei, tatăl sau bunicul care începe a fi Auşuf „bătranul, 
dela o vreme el este numit aşa de toti nepojii, ca semn de respect, 
nume ce i-r adresează apoi şi cei neînrudiţi, străinii, fn cât cu 
vremea această numire rămâne ca nume de familie la fel ca nu
mirea de nBătrân• 13) din ţară. Tot aşa s'a nAscut Lala dela lald 

1) D-l N. Ddigan. 
2) In . ţară cunosc o familie cu numel~ de <~Bl1trânU)>, avocat la 

Călăraşi. 
,, 



..=,,unchiu 11
, sau Tofl=familie in Viacho-~lisură, dela lot 1) 

h •• • unc iu . 
Aceste con~ideraţiuni ml fac sl cred ci nu trebuie sl n~ 

gandlm ci Buzău ar fi un nume de persoanl~ dat ca porecli 
dupl .buztu•. adecl „unu) care pune buza ... unul care se· «.bu
%Umfll•t se suplrl. un fel de «bnzilA» sau de .buz-oiu ... -deşr 
n·ar fi 1mposibil. 

Oricum, încheierea siguri, care se desprinde. dupl plrerea 
noastrl, din cele de ·mai sus. este ci Buzău n?are a face nimic 
cu „Ma,eo,• sau cu «bazov». şf„i nlscut ln sanul poporului nostru 
dintr'un radical b-adz-, care presupune un cuvânt curat roma
nesc, moştenit, 'el nu unul împrumutat, strlfn. 

"P· l'"APAHAGJ 
~e~J>ria corespondent al Academiei Române 

• 

• 

1) ln llacb.o-.Clisura fdi tnse11.n1nll şi unehiu. 
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' 
na~•s, H. niolUs• Triodia decut»betis, Phra,gmites conimutli.81 Molinia, co-
erulea, Briea tJi!ldia, Poa, pr~ensis, P. h-ivialis, Gfyceria, ~iiaUca,, Fes
~ca el<Jtior, Nephrodiu·ni Ahelipt'fi,eris. 

2)Ae11atiee: Ranune1dus OW"cinnalitâ R . Li,ngua, Nuph'fllr lute1u»i Nyniphaea, 
alba, Hipp.1Jris v,flgwris, J,fyriophyllu~i verUci"llatu1», 11.f. spicatut», Oenan
the' .Phela1ldri1'b», Ho,t.onia palust1:is, Utrfoularia vulgaris, lf niinor, Poly
gonuni aniphîm-itt», Runiw Hyărolq,pathu1ui Oerqtopht,llut» d'eniersuni, Ily
drocharis Morsus Ranae, Stratiotes Alotttes, Elodea canadenm, .Spairga
n-ium r~osum, $. nata-ns, Typha la,tifolia, 1t a1igiistifolia, Lennia, niino_r, 
L. trisulca, L. givba, L 1JOllyrrhiza,, .AUsma plaititago, Sagitta,,•ia sapitti-

. folia, Butonius tmbella:t,ns, PotatJiogeton nata-ns, P. liicensi P. perfoliatus, 
P. p1~Ulus, P. pectmatus, Zannichelliapal1,sWts, NQ-ias ·nittrina, Ckara as
p~a, C. hispida, O. polyacantha-, Fontinalis an-ti,pyretica., Riceiocarpus 
natans. · 

Treb_ueşte remare"a.t, că unole dintre s„eeiile provenieute în Nor„ 
folk, la 1101 nu se găsese în cursul Dunărei, ei s~au îndepărtat. popu
land u!leol'i _chiar mlaştinele turfaceeale pădurilor. Aşa pri11 ~nd·uri :u
mede 1ntâln1m: R·iăes m,brntJi, R tiign,t», Behila. alba, Nephrodt'tM>i cr-i,s
tatuni, Ertcâ., Call1•na, Pyrol.CZ< ·-1·oti,ndf-folia, Hypnum. Prin n1laştini tur
face: Nardi,s strictq,, ~a-litrianţi. (lioiea, Drosera f'oţic.ndifolia, Spkagnuni 
cyt»brifoţiuni, S. squa,rrosuni, S. itiier-niedi.i,ni, Hyptiutii etc. Mai îndep~r
tate de v_alea Dunărei sunt: <,phioglossuni tfulgattun; prin in1prejurit~ ile 
Bucureştilor, Sp()1"gani1,ni na.tans (b'Ioldova) . 

Din flora ţării noastJ·_e lipsesc următoarele specii paJu;;tre, prezente 
în Norfolk; Viola. pal~stris, .Hyperim,ui elodes Hads, Drosera -anglica,, 
Ifydrocoty:te vulga.ris, Oetianthe La,chenalii-G1nel. C-tiicus p.alustris Jfuffn1·. 
(J. pra,tensis Alism,a ranuticuloides> Apiu1tt inundati,m, Juncus obtusiflo-
tus etc. · , 

Jnvers, speciile a căror înşirare urmează., Jipsesc în .Norfolk, cu 
toate că se întâlnesc la noi: Poly.gon"1*i tenulflornm1 Typha a,ngustata 
P-rosl, A.ldrovanda vesicido,a, .Tra.pa natans, Vallistieria s_pir<1lis, Mart·~ 
silia quaarifolia, Salvin.ia nata.ns. 

Din toate aceste comparaţii rezultă că. : 1 
a) ambele aceste regiuni au o floră asemăaăteare. 
b) în flora palustră a riegiuuei N orfol I!: lips~şte ~ea mai coin ună 

plantă din ţara nodstră, anun-1e: saleea albă (Sahx alba). 
c) Comuu an1belor regiuni e stuful, ale!ituit în Norfolk din Phrag

tJiites coniniunis, iar la uoi din o formă a acestei spete Ph co,1uH,unis 
Trin. fla.vescens Gren e.t Godr. . 

d) Delta abonrleazit îu plante aquatiee natante, asemenea rânl'ilor 
mai n1ari ea Yolga. {n Norfolk grupa aceasta e mai slab reprezentată. 

e) Sphagnet-id, care se găseşte în Norfolk, lipseşte in deltă. 
f) lmprejurarea, că in Norfollc lipsesc plaQtP. aq11atiee tipie?., eu 

organizaţie străveche, ea Aldrovandia vesiciilosa,' fral}a natans, .Marsilea 
q,,.adrif tlia, Salvinia tia,tans, care nu s'au adaptat nici pânil a:-tilzi eon
ditiilor de traiu terestre,-ne îndreptăţeşte la eouel11zia1 că porţiunea 
inferioară a Duoărei, în neosebi Delta, e de origină mai veche decât 
regiunea Norfolkului. 

In ge_uere putem conchide, că Delta e regiunea eea n1:ii veche a 
Europei. în care flora aquat,că s 'a păstrat în toată origiualiţ\ţea ei, 
menţinându-şi speciile cele mai sin1ple, 
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Litoralul ma.rithn 

. Aţei ap,1rtine. porţiunea de teren cuprinsă între bratele Ounilrei 
,~1. front1e,ra .Bulga:nei. Ea_ e. acop~riUi d.e clnne nisipoase, intr,erupte 
tei cole~ . de co-hne ma1„ 1nalţe d. e~. în împrejurimile Constantei. 
Cele u1"1 tmportante speGn de htoral, clin pnnet de vedere fitogeografic 
!Sllnt; Zygophyll1,m. l!'abago, Tou1·nefortia Argz.u!ia A1·t1womi&,ni,m glai,tmm 
şi ganul lfra,nke-nia. ' 

La Tuzla p,rin l0cui-i nisipe11se cresc: ElyntitS sabulos-us Pa,i,i-
cmu niiliacei~m, Syrenia cana, ll,rysitni(;'l'n eaneseens Plantago ram,;sq.. };Io· 
cUcago nuiri~; M. fa,'ţcata. ' ' 
. • Ca:. plant~ târâtoare amfntim : AspeJ•ula. humi/1:tsa şj Sîllme pon-

tic.a, 1nr 111 societatea lor; Astragalus varl«:s, Stachys s"1.e·r~toiites, Cen
taurea at·im.at·ia, I·nula hyl>t·i1la, Et•yitgium 1JiarititnUt}t, Faloo,-ia v·ulga:t·is 
Eu]!hotrbia Giwa-ra.iana.. ' 

Prin nisipuri, aproap1J izolată se întâlneşte E1ţpho.rbia PepU.s, iar 
prii). locuri n1ai umetle şi n1ai dosita: Holoschoenus vulgaris, şi BQlbosch
amuB nui-ritM1ius. 

l)rin terenuri ume,de şi sărate îutâlnin1: Sper.giilaria. sali11,a, 
Ora11ibe tnaritima, Mulgeăi-iim tata,ricu'ln, G.yps,ophiia, t-r.:tchatonia, Ca1t.'ile 
·11Hwitiuia Koc1iia hirsuta, Sal'U:o:-nia her'bacea, vnr p1·astrata. 

La Constanţa părţile nisipoase şi înguste ale litoralului, exp11se 
neţiuitei talazurilor, suut populate ou: CaA."ile -n:iW1·ifi.11ia, Oramtbe tn.aruima, 
~1triplex nite-ns, Arteinisia nHit·iti1na iar st.ineile calcaroase eu Zygophy't
lu,n Fabago, .Touf'1tef artia. ,Arg,awi., Oynauch1tm a.outum .. 

Pe colinele litoralului întâlnim : A.grapy1·on e1·1stahttn, Stipa cn,
plllcita,, Melica ciZi«ta, H03'd!}u1)i tn:ut·inunt, Brmnus t~ctorwt:n, B. lapo
nitntS var villasus, B. inet·ntis, 1:1if!lac1ine se.rotina, Allvu11i sph,Q.eroceph~ 
l·wn~. A, ftavu,m, Asparagiis afficinal-ls, Iris puniila, var lutea, Ko.chw 
prostrata Portul<leu. al~·acea, Delphiniu·»i Con:solicla; Alyssu1n hi.rsn, ... 
h,,n, Fa't'Âari(J vulgci·i-is, Statice tatarica. Stderitîs 1tun~fl).nef, E1q;ihoi-bia 
p<U~onica, Achiilea coa,rcta,ta, Oichorium Intybus, Xei-anthetn-u:ni a-n:ni,u1n, 
D1iopQ1·dan taiwicu.tn, Cen/ati1·ea diffusu, O. ju.rineifolia, C, solst·~ialis, Atv
the11iis tinetoria, Echmops 1·utJiomcu.ş, Linosy1is villosa, Hiet•a,m:unt 1·0~
ti11n1 H. titH,bellatuiiii, R folio~Mii, Ta1·am.c1t11i seroti1iuni, Lactiic~ S0at"1-ala 
Picris 1h~aci(lides. 

Perţiunea de litoral cuprinsă între Con!~tanţn şi gurile Dunărei 
e -StrăJ,ătntă de dune şi nisipuri salitere . 

• 
* * 

V ~ctaţia păd ur'ilo.r 

'Pădurile Dol.iroge1, după situaţie, se in1pnrt in păduri inundabile ~i 
păduri, cavo se găsesc în regiunea deluronsit a ţării. 

a) Pltlurile tercnurilo.r inundabile 

. Aici aparţin în priin ul rând pădurile Deltei şi ale insulelor care• 
41n punctnl de vedere Al arborilor predominanţi, se icopart iii; Zăvoaie 
(Salicetum) şi păduri de stejar (stejerişuri). 

I) Zii:voaiele (Saticetu1iJ.). 

Ele sunt alcătuite din sălcii, dintre care predomină cea alhă şi o 
speţă il)ridă între Şa'bix alba şi S. fr€(giUs =. S. excels-iot· I-Jost. Sălciile 

• 
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acestea trăiesc prin deltă:i 12recum şi prin mocirlele din .albia ~ărei, 
îml'edecând dărâm11rea ţărmurilor, care amen:iQtă să se surpa -în -urma 
sloi urilor de gb,iată, care le is~esc în ti~npul ernii şi, a deselor revăr
sil.ri, care îneacă uneori pădurit~ până 111 jumătatea ioiîlp»}ei -lo-r. ln 
timpul acestor revărsări părtile cu-fundate ale ,plantelor dau rădăcini 
ach•entive, care rămân după r~trawerea apeh~r înto001ai ,011 nişte băr„ 
bişoa.re. Prin zăvoaie mai "intâlnim încă şi alte specii de sălcii şi plopi 
ca; &,l~ p1•rp1,rea, s. vimmaUs, S. t.riandra1 Popul-us albq,, P. trem,da, 
şi P. nigra,, . 

Un aspect interesant împrumută acestor zăvoa-ie modul de gru
p.are al plantelor, care e în funcţie de natură·şi de umidita't~a so1ului. 
Ghioceii de pădure şi gh:i:oc·eii al.bi (Leucojum aestivum) sunt primii 
auguri ai primăverii-; in urma lor apare rogozul (Care;J cu spicele lui 
negre sau lirumării. Urmează apoi, rând pe rând, alte plantet ca.re îmbo
gă,tese in culori ar.:este zăvoaie atât de uniforme la 1nce:pxit, ca: t)ţân
jineii ţall)ini-Iris pseHdO.acortts, Lychtt4s~ flos - m•o.uli, Cll florile d~ cu
loare fres. Mai spre vara apar : Seiiiecio paludoS1•s, Etq,1wrbia palustris, 
Suprafeţe întinse ocupă Tanacetu,ii v1dgar~ care art"t nişte flori galbene. 
Sp.ecHle de Me9tth~ împreună ~u ~urele---B1w1ts caesius şi e.u ha~eiul 
-II1ttnul1is li•p~.s alcătuesc deş1şur1 de nestrăbătut. Spre toamnă apare. 
Glycyrrhisa eohma.ta. 

Formaţiuni m,ai închise alcătuesc diversele specii de JiQ-r.i,p~ (Ro• 
ripa" silveştri.s, R, amphibia, _JJ. pâlt4Sti'~), .Althe,iea oţfici1ia:lis ţna ~hă mare) 
Lyihrt4tn sal'lc"!'f'iai Ei,pato,'tum ca~~1,nu!1i, VaJ'eria~a of(-toinalis, P1~ra,g
t1~fes coffl'tnums, Papura Typha latifolia Şl l , ang,istifol1a, Oare.,;, Scirp1i.s 
lacu.stris (Pipirig_ de ~oc.i t}ă) -Sci1'p1,s 1n;w-itit1ius, (~·ipirig de mar.el S. 
ra<lica1is. Palcur1 mai mic1 alcătuesc diverse specu de Hel-iochqitis (II. 
acicularis), ThaUc1tt-i,1ti flapum, Solanium niS}r1ttn, .Ta-rareacum Q(fid.-n.ale. 

Dintre arbori, în afară. de plopi şi sălcii,, se mai găsesc sporadic: 
fra~ni, ulmi, specii de quercus, apoi destul de fr eevent Odtina to,şie - Tci
tna~ J!al?.ica,, care se aseaniănă C'U Thaja, 

~roate speciile zăvoaielor se caracterizează printr'o extraordinar! 
putere de vegetatiune, ceea~ce ·con trihue ca statura lor s,ă fie neobiş
nuit de îualtă, iar organele mult mai robuste, încât în u:nele caz-1.1Fi
Roripa palustris- ele, abia se mai pot reeunooşte,. 

2) Pădurile de stejar 

Păduri d.e stejar în Deltă se găsesc in deosehi pe grindurile 
Caraorman şi ~tea. Esenţa prin9ipală a pădutîj Letea e >Qitu.tl.'6 pe
dimoulata-1 la care se alătură Quere1es coffferta (-0-ârnita), .Ft-awmus co
!ia-r'i<ufolia s~1te.ele F'f'. Pallisae Willmott f. Lângă lacul Boian .gjsim 
lf-r. ~xc~lsior L. var. or,;ywrpa Will~. Izolat se. întâlneşte .Pir1,~ com
m·u~~. iar în grupe Pop1d1ts alba, P. nigra, şi Aln1,s gl1,tino&Jl,. Prin lo
curi mai joase se poStează : Salw; triandra, 8 Ginerea, s. rost~ar'1i1fotia. 

Tufişurile acestor păduri se compun din : Berberi.s 1t1dgli'""' Cra.
ta-eg1(.S t)ionog;yna .,&-iţn-u.s spi,nosa, Ljg1,str1t,n v1dgcwe1 Rhamti,us /ra,,n.g14la,, 
Hf PP0ph"6 rhatmioiâes, ln unele depresiuni S& întâlneşte Tama-rw; ga,;. 
Hicca., iar p.e arbori Per~loca- gr.~ca şi V-Uis vi,n.ifera.. !'e st_ejar tră,eşte 
Lora~h.1ts europaeii~ Prin păduri se găs.esc: Oa-miabis satsva, <M0ttba
l1,s baccifetus1 Nepeta cti-twria .. .Melatn-1yrum a,n,ense, Lath,yr<usplatyiJJt..yllos, 
iar prin păşuq,ile nisipoase, dar jilave ale acestora i Asparagus poly
tihyllus, Thaficl-nmt flavu,m, V~rbMcum ni~m, Ga'lîum ·nibtoîdea, Beni· 
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·te1l4,ria galerieulata, Veronica longifo'li~, '.l'eucrium Scor.dium Melilotua 
albus, Geratiiu1n' divarica™'Ji, Vincetaxict~tn of ficinaw, Cichori~ infybw.s 
Senedo crucaef olius, P-ict'is 1iieraoioides, ' 

. lei colo se 1ntâlnesc şi plante arenarii: Plantago t"amosa şi 
!l'hesmni t:"amo&1~m. 

. Prin păşunile usc;,ite-ni~ipo&se ~le grindt1.ril'or se află : Medtc.at,o 
fal~tai Aspeml".' setul-Osa, HelitJ1ithemum vidgare, PolygQtiwm avent:irium 
Tri~i•s terrestns„ Corispermi1.n:i- 11,iUdittn. !&agita racemosus Eragrosti~ 
psaeoides. ' 

Pâlcuri n1ai n1icî sau mai mari alcătuiesc: Silene aUtes, Dia1ithus 
p~Jymorphus, L~utn aifS_triacum, Chondrilla j,.1,1icea.1 Crepis rhoedifoUa, 
Chosm~. arenaNWn1 .Bchitwşper!num l!J,pJn!la, Lit1,a.ria genis~foUa. 

Singurul reprezentant din {amiba Gnetaceelor este Ephedra dys· 
tach_ya.; se mai găsesc în că : Salsol,, Kali, Erigeron acer, Ce,ţt.a,iwea are- / 
fl(lrta, ~- rhenana şi C. sP.i!iulo,sa. Chiar speciile de ..o!IJ~:um, A: ~uttatum, 
a.:u tendinţa de a se ran11f1ca în tufe. Tulpini mai pu,t1'b. ram1flca:te gă„ 
s1m la; Hieracium praeq,1~, Veronica spicatt;t,. Dintre Gr,amtnee se gă-
sesc : Andropogon Ischaetimn,. C'ytwdon dactylon iar n1ai rar : ET'iam~ 
hffs strictu&. ' 

Vegetatia arenarie-sărată e reprezentată prin: Euphorbia· pa.ra
lia.a, GypsophilCJ, trickot()mu-1 .4,rtemisia santonicum. statice GmeUn; Şl 'S. 
ca8pi1·a., Cye~rus p~noniqt,s . . , 

Solutii.oi: saline reZtStă foarte bine Patueutn cruss,alli. Reprezen
tan tii florei rudet'ale sunt : Delphi1iiuin consolida, Xfmthiutn strumtna-
rium, X. tnacrocarpunţ . . 

Tot aici trebue să amintim ini.ula lui Ovidiu, din lacul Man1a1a, 
care e acoperită în mare part~ ~u trestie. Esten~uni n1a1 r~duse are 
Querws roou.1·. cu care se ~so.c1ază Ultiius lc.ilivis, şa,nbuc1•s nigra, Eru-
fli'8 spin.osa,, J?ruti.us Cerasus, apoi Vitis vinifera sălbafică. . 

Prin pădurile artificiale ae sa.lcân1 întâlnim : Alliaria offici,nalis, 
Cheliâoniutn 2,aajus, Con'iutn inactdfltu.tn. <lUttica dioica, Lappa tnajor, Can-
11abis,, saUva, l,eotiurus cardiaca, Gu,1ium .Apu,rine, Helianthuş tuberoaus 
Prin locuri umede: Sonchus palustris, Epilobiu,ni kirsutuni. Arborii şi 
tufele sunt râSf!ândite şi încolâcite de Bry.o.n'ia alba, Calystegia sepium, 
lmni.ult4s lupul1is. 

Tot la acest capitol vom mentiona şi pădurice;,. dela Sinoe al
cătuită din salcârtli. 

b) Pădurile l'egiunilor deluroase 

Acestea cuprind p~rtea nordică a provinciei şi anu.n1~ ţiotare~e 
coplunelor Jurilofoa, Cas1nlcea. Topolog. Atmagea, Cerna, Maeitlt t~ac
cea şi Can1ena. Păduri mai extinse se găsesc in apropierea loc~lit~ţtlor 
Ţiganca, Cerna, NicolHel şi în hotarele comunelor Baba~ag ş1 C1ueu„ 
rova. lu genere lirnitele de extensiune al" acest~r păduri su.nf r.ep~e· 
zentate prin ~Om\lnele G.a.laţi si Jurilovca. Excepţtonal numa1 1ntaLo.101 
păduri în porţiunea n1ijlocie a Dobrogeit ca de ex. ţn hotarele comunelor 
Dobromir şi Tekekioi. 

în Dobrogea, poalele dealurilor de obiceiu sul;)t libere de p,ăduri; 
acestea ONlpă n1ai ales- muchiile. d~la. o anui_niţă înăltin:i,e num~i, ~a1~ 
chiar vârful lor. Până la ~cea ltm1tă, rnuch1a e a.ropentă cu hvez1 ş1 
păşuni, sau chiar CQltivată. Plantele agricole, c~re ~rosp~ră. mai bi~e 
~e aicea sunt: porumbul, orzul. fasolea, u·ne-or1 chiar ş1 vita. de v1~ 
(Nicolitel, Sarica.· Babadag,), tutunul (Măcţn, Babadag etc.), 1apo1 pomu 
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(Cerne). Prin poienile pădurilor se eulh\'ă uneori plipuşoiu\ 1 orzul, ear .. 
tofii (Babadag), vita de vie (Bahidag). 

· Esen ta prinei pală a plid urilQr de aiei e Quercus peduttculat11,, Oq,,:
pinus betulus, Tilia twns,itosa (Ţign.nea). Coa$tele petroase şi . aride su.nt 
populate: de uţt,rpinus 01·.zenta:lis, Quercus pubescens, J!rw.einus or.nus. In 
eotnpoziţia ae.estor p1idu~1 mal intră: Quercus sessil-iflora (1narfirJea pă
durilor), Ulntus g1abra ş_1 val'. suberosa, A.cer catnpestt'e, A.. tataricuni, 
A lataticn"des, Tilu:ti COl'data. T. pcr.ltida, T. pla;typkylla, P--runus Makaleb, 
p PA-viur,1,. Oorylus Avellatta, Vîburr~·um, Latitatia, Corni,s nias, P. siingu
i~CI, O,.ataegt1,s Oxyaca-titha, C, ' motw(IYna var. laciniata- STE v .. C pen· 
ta-nY~a pemarginea pădurii dela Ţiganca, fltaphYlea- pinnata, Ev()ttYntus 
vulga-ris E. tierruC~S!tS, Pirus Malu-a, P conimt4n.'js var. Pyra-.ster, Sorbus tor
niintdis Pe matgtnea pădurilor precum si prin poieni aflăm un ar
hore solitar, i1nportant din punct de vedere.fitogeografie Pirus elae0,gr:ifol~-

P~tea din Sf)re stepă a acestor păduri o ocupă Cotitius Coggygrfa 
Quercus pu~scens var. crispata, P1'1tnus na.na, P. fr~cosa, P. sp~oso,, 
Pu·«B commutiis var. Pyra-ste-r, Cwrpinus orietitalis; la Cerna' ~e mai 1ră
seşte în plus Spţaea crenata. Printre copacii mai rari intâln~: .Fagu-8 
silva-tica (Lun ~av1ta 80-100 exemplare), Juglatis regia (Greci ş1 · Baba-: 
~ag) Pe marginea pt\ durii .8abadag: Syrinqa vulfp-ris, Prin văî_le ~a1 
JOase prosperă: Populiu; a,lba (Lunea plopilor) şi P. tt·emi{la, (Ţiganca). 

Dintre plantele de pri.mă'.Vară amintim pe 'Qrmătoarele: ~ectar~
scordium ln1,lgaricum (Cerna), Allium Uf'ffiUt~, Galatithus tiit,a,lis, G.plt.· 
ca.tus, Atiemone ranuticuloides, JsopyruttJ- thalioU·oides, Scill(t, oif olia-, A.sa.
rum europ~um, Glec~oma hirsutQ, Corydalis slivensis, O ca.va, C. Ma-~
schalli01ta, Viola adorata, V. sil-vestti-s, V. t,ţl~ct. V 1tt-irabilis, Pulntonarta 
officm(ili&, Polygonatum vulga,re P. multifloruni, -Symphytum ta.uricutn, Det1,
taria, bulmfera-, Veronica- h_ederitolia- (u n~ori se inmul ţeşte · din cale afară}. 
Gagea C1,rvetisis, G. minfflia-, G. l·utea; ce.ia mai tarzin apar Arum ma
cula-tuni, Epipa-clis la~folia-, Asperu-la._odorata • . La-thrrus a-ureu~, .Ltithos-
penti·uni purpureo-coe1·ule-'1"1n, La1»iiimi maculat1tt>t-i A1uga genevetis'fS, 1,ţae-
hritigia trin-erl.iia, Mei·curia-lis :eeretinis, Oephalatith~·â a-lba, Neatt,a -ntdu8 
a-vfs, Pla-tatitke>ra- blf olia, SanicuT,a- europae, Poten"lila 1nicrati"tha, Ge1,1,?'t 
~-rbiinum. 'V'icia sordi?1.Ci, • AJ1tga- reptans Pa-1jeta-ria- offichu:ilis, Jllia~ 
offic~·nalis. ln plirlttrea dela Tiganca intâlnin1 Silene viridifiora- cu flori 
Yel'Zl , Poa- tie,n,of:'al·iS, JJ~ ·q,ga-ria vesca, 'V,e,tonica Cha,1naedris S.crophula-ria 
Scopolii, Cti1npan1ila- perslci'fo]îa-, IJ.'1'-tinella- vulga,ris-, Merc1'rial~ peretitii&, 
La-'th!!ntS ttiger. B-1·ctchypodi-u-,11, silvat i1:1im, ·Heâera Hel~. Paeonia- pere--
wvnti. ş i Melica tia-ta11S. . .. 

Din lvmini.,uri şi' pe marginea pidui:ilor: Luzula c(Jnţpestl'is, 
]fypericu111- }iitrsutum, Epilofwu.ui attmtst·ifolium, L!l._psana- oottimu~is, Ocwe,IX}. 
til-'Uflicata. Pod. bulbosa., 'Vl!r. viviparâ, R'.iţt1t-e~ Acetosa, Thlaspi. pei·folia"'ţtfni. 
1lie1·a-cium si-lva-tie1im1 Rubus Mrazeeif.; S·iiene nemorali-& S. italica, S, uiri, 
diftora-1 &tJt'ttt"um, . perfolia-t«m, ·.Aegopodiu1tt- Poda-gparia, Ca-rpesfum 

• • cet'nwuni ; 
La Babadag pe · margine.a pădurilor şi prin. poieni se găseşte &o: 

ebelia alo.J?ec«.roid~s de origină asiati'că'.. Prin- pădurile dela Consul ŞI· 
anume prin loeu r1 umede acoperite cu muşchi creşte Gerariiuni luciditon, 
G. ~obertia-·num şi La,ctuca nwraUs,· i~t la ·Babadag, în conditiuni id~ntice: 
Epilobiu_m ?JlOtita.tiu1t1,t (Ja.,npqnula. TrMhelium; Ph.ysoca.uiits •.io~.oş_'Uf e_tc . 

.. ~ăra1el?, p~d,.ur1lor <l~ car~ ne ocupăm sea:ct de obiceiu 1n timpul 
venJ, iar albia răc?ri>~să., a _lor o ·bc.npă -.feţegele iub.it~ar.~ de u~l}fă· 
A ~a d. :-·;~a Luncav1ţa 1ntal~1m: Scolopendriwm .. vulgat'~ .1ar. 1n. ap~op!'e.re? 
mănăst1r11 Cocoş : Polyp.othy.m, vulqa-r% · Aspletiium · frichoniataes, A. .A. di-

; 
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1mthum niqrutK,. Cystopte_ris fragilis, Nephroăium Fili:c mas. Văile ceva mai.-
umede preferă. Ger<mium phaeum, Veronica sernuZU"olia n,,,.. t p · ă l d 1 T" · N · 1. ,- 1 • • . .t:'J 1 · , 1.1w, ea: retno a. 

~1n p rae e ~ ! . 1~anea ş1 ~cu 1~e ~ntaln1m Petasites officinalis, care 
atinge adeseori 1nălţimea de 1 m. apoi Eq1,isetu1n maa:imum Geranium. 
phaeu'!", Stachys silvatica, Car_ăam~ intpatief!s, .Alliu1n ursinum; Geranium 
~obert,an,u,~, Lact'Uca ttturalis, Cwcaea lutetiana, Pka.llus impuăicu.s. Mi
l,u~ eff~i, O~r~x remota, Sambucus ebulus, Calysteqia sepium, Plantago
ma1or, Urtica dio«:a. 

Pe lângă isvoare (pădurea Ţiganca la Urloaia) întâlnim: Circcua 
l1'tatian.a, RanunCt.1 Zus repena, Epilobium adnatum, Scirpus silvaticus. 

. IBlre Ţiganca şi Greci (aproape de Urloaia) pe marginea unui 
mic lac se postează : .Alisma plantago, Typ"/t4 l~tifoUa, Lptkrum salicaria 
Stac'kys palustris Lysimachia n.ummularia, L. vulgaris, Scrophularia alata:. 
Galium pahc.rire, LycopMs europaeus, L. e:caltatus. 

Curăturile pădurilor 

. Prin curături la Niculitel întâlnim : Paeonia peregrina, Potenti_lla. 
recta, GeuM urbanum, .Bpilobiiim angustifolium, Gleckot,na hederacea, Ver
baseum australe, Vincetoxicum la:1mm, Tr,folium diffusum, 'I. medium, Lat-· 
hrrus niger, L. aureus, Galium Apa.rine, Anehusa of ficinalis, Myosotis ar
vensi•, .Artemisia .A.bsinthium, Centau„ea salonitCffla, Inula salicin.a, iar în 
timpul primăverii : Viola alba şi V. dorata; mai târziu ceva: .Achillea 
Neilrtichii şi .A. pannonica. Urmează apoi o întreagă serie de plante, t:a ~. 
Bromu, inermis, Melan<lrium album, Lychnis coronaria, .Agrimonia Eu
paloria, Trif oZium patinotiicum, T. arveme, T. meăium, T. pratense, Lat
~yru• megalattthu.~. L. prqten-sis, Vicia sorăi<la, Lavatera th1uri,ngiaca, Ori-
gat1um vulgare var. barcense, Salvia verUcillata, fJampa11.ula persic,folia, 
Galium .A.parine, Knaulia arvensis, .A.rtemisia austriaca, Ant1temis arven.sis, 
Ctntaur,a spinui<>sa, .Carlina v-ulgar.s, Inula salicina, L hirta. Senecio, 
Jocobaea, Echinops commutatm. 

Porţiunile de teren mai petroase şi mai stâncoase, disem.inate prin 
păduri, sunt populate cu: GeraniuM Robertian.um, Lacuica -muralis, Li· 
Sl'f&lt4m vulgare şi Evo•ym~; prin păduri mai deschis.a se ivesc : Gagea 
•~tilia, TkaUctrum aquilefltfoZ.um, Cotoneaster v1'1garis, şi ferege ca,. 
Polrpoduott vulgare, ...fsplenium aep~nfrionale, .A. Ruta muraria, .A. tJiride. 
Flora ruder11Jă e reprezentată prin: Anthris~ trichosperma. . 

Poenile petroase mai extinse imbra că o haină verde. alcătuită 
(Ţiganca) d~n: Festuea pseuaovina, Iris putttila, Suene c9mpacta, Sci.
ranlAus dichotomUB Dianlhus aigantew,, Potentilla argentea, Vef"bascu•· 
a11strlaeum, Vtronic~ spicata, Smyrnium pe~foliauim, Tri(olium campe.itre, T. 
ăiffuaMm, Aehtll6a eoarctata, Oentaurea Kaniteiana. 

Rezultă din cele expuse, că Dobrogea în gene,·e e 8ăracă în pi
duri. Ace!t inconvenient 1'a ameliorat in,tru-câtva prin impidurirea lo-
eurrlor nisipoase, a cătunelor, şi a altor teritorii. t:otuşi, pentru-ca im
piduririle artificiale si•şi ajungă scopul, va trebui ca să se întrebu-
1nţe1e ~umai esente bi~tinaşe, ca ~rcua pefJ"nC!'Zafa Q. p~esce~s, Tfli4-
l0,atento1a ete. Din punct de vedere eionom1c teiul are mai puţină im
portantă decât primele ~ specii; totuşi, în unele părti (Ţi~anca-Cocoş, 
Ţiianca-Greci) ocupă teritorii estinse: lucrul acesta trebuieşte pui; .Pe 
B•ama unei i'reşite amenajeri în P.atte, care însă .nu e excl~ sl .a1bi 
în vedere promovoarea· stupăritutu1 ce se face prin aceste t1nutun. In 
acest caz, corect ar fi. · din punct de vedere silvic, ca să se - ~~pădu
rească cu tei acele coaste în primul rând, care nu oferă cond1t11 pro
pice altor esenţe .mlli 'f&loroase şi mai rentabile. Ele ar juca şi roluf 
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4- ~'U'~ 1roteclMM1 impi~4lc4o.d' ~-~tl:Q;ejlor ~i Cf>r~• l'li;ţ-, 
lol'. Conica v4ilt.utut oeafple ~ -. Jo.wwi„ peat.Pu. coastele· 'rtf*â 
p a'Pide, ar fi: QQ,ptMN '1t~fMN, llNM,,•• "'""~ l\..-11i C.b 1 1 g ,, '"°'" 
4">fft!tllt, COM4'& ~ St,~~ Mfţ)~ ete. p a-umai Ila: a~~ 
Wl· acestor.a : rti.» CQMffl.toaa~ &cest. impă®~i- ~esp.tmd derer- ll'D.ei 
d~bţe , probleme, Căeii_ JEI· d:eevat>te, poeu1ea1i ,OfuJJile ~tute priatre 
W, iar pe, d,_e ~ p_irte, e,um.eazl u.rgia 'fânt&tîlott. P.r.ocedur. aceasta 
ar.e ti Îll· naturi o anuof:Î.eţ e!~i şi natura f•vt:Mt•zl· Îrl· primul ri&d 
~marea t'uflturilo, şi ae• 11\111 it1 unnt pe- aceea· i pid.uril<lr. Mat 
ttriiu 1JS8P3enea ~i' pro.teetoarn-:_ e-+ar plile!l îh-tocui ~u lrlfela,' mai 
r,n.tabile din punct de vedere ec,on.Qmi~. 

P~ lingă t.oafă. atenţi'unea ce se di J?,ldui'ilor din: pat1'ft ~atu~ 
t_ului şi a unor partl~ul'acl, se ohseit~-l totuşi' num~oase fl'&feli iu , .. 
rae~a-jare- lor:, Kşa la Greci şi• Lunca-vit,a- d. ~ ~ astă,n. se intFodu.e 
vita, iri ptdur-4. eu deose~ire. ~pre, caie cauzeuă daune · enorme. Un 
alt pleatr. de 1Jmenajare e, că p~ coa~tele 11epe~ încă• se· fa~ tăîllft!i\, »a 
cbiar şi pe plSeurile. dealurilor, eeeea~ce ~ iuadmisi-hil, d&-tă f.iind· e-,;. 
nQrma greutat'& de regene11are- itt' asemenea condtJunt /t n<eia• e1'0fi'e 
oe' se e.omite e· aeee~, ci- nu se obse-rvt acea r'eg.ulă' impera:tivl; _clti: 
noscut.ă în generar d~ bun&·, care con~iştă,, iu acea:, ~ă ordi'nea' ~i'erîi 
t.rebue astfel- aranja tă, că aeea: parte a J?âdurii aste. a se tlia prima 
da~!' care z;1~e în partea; !JUSă ~ânt~lu1 „redomin.aut în. ţinutul res„ 
pect1v. Efectul e, că atborn m~rg1naş1 suferă foarte mult pe; urma- văn. .. 
tului, îndeosebi; teiul. Numeroas•le· ramuri. frâ'nte• ale teilor, cari se 
risese p"&la, mar{lin,ea pădu.ri!or n&-dau indieiile cele-mai- SÎfW'&,1 că,lu„ 
crurile se. pet11ee întocmai. 

Fâneţele ei pă,şunil-& pădu-rilor, 

Portiunile de teren,mai petroase imbracă· uneori un covo„ ve:rde, 
oare, dev.enind1tot., mai. des, dă .naşter~ un.or păşu.ni şj fânet~ petro~,., 
ir căr~- floră~ e r,eprezent-atit prin următoarei& plan·te-(8 Iulie intra fi„ 
ganqa _şi merna): Pr.edominăi de obiceiu A1ckille(C. Ne~ltte~cl#'! eăr.eik• ·~ 
lfsoc1az~: (!}ţrysoP.1Jg<m- U..ylfu8' Gugea saxatilis; Ctirastium bulgaritum~ 
A~emone montatt;a, Herni~· g~lif:a, t ych-nit. ~r'onaritt, Hyp~i,um~leg~, 
Dmnthus At'mer,,.., H~ll.•~r,a: Besse,ri1 Ru~ AM,oim, Dil•~u"lw .lte~ 
petala; Brunel~ alba; .I!f.antago lanceolatw vrar. hungarica1 ee.ntaur,..m, 
minus, Eiiphor&i~·_papnoni.oi»r Trifolium ~peiJtt-e~ T: dtfusum, P. 'me~i"M; 
Verbascum ~tiati~um. Lophosciaăium, meifoliurK-J Gampr.mula; glo#Jtrat~;. 
a mw:rostachya; (t ,Rapunculus, Huwaciutn auriîmlo~s, R! setig&nfflf, 
T 1\-0SCR, ss_p. p~ud.oeţhioides- N. P-. , 

Prin păşunile pădurilor. dela Nieolit~l ţntâlhim: PJUeum pltkoitlffi 
Muscari co11iosum,1 Hvvencum,; pe_,rforptum,, Pot>gala vulg_cwiBi Pote~tillal 
argentea Âgritttqnia it&patorit., Bubus- tomenfbpus{ DilftdhUs•A1<meria; ~ 
ca:ria vulgaris1 Dtgttalls fanata-, Orl.lfan~M v«la?'re, var. b~ eflff1 '8altJ'ţar. 
vertutlaJtl; OU~Q_podtum vulga1'1Jţ Vet:onica pr,gshta; V; ~atilf BcJdum 
ru6rw.n; î'rifoHum rep~s~ 7t' oohroletţeum;_, p · dîftusf.l.ţf&,1 p:. ~p8Stt1}; ,~ 
4lpe~ra. Plmdago J~nceoJ~ta! Om.itpanu,lâ'· ~~unf!,~, Kn~utm·~n4w 
var. aWomhens, .A~tMm,a t,nctona-, , 1,ţ,ag_ol!ogot,· orientli,lU, Omtaure.al a~ 
?'Ol':flÎ8! eat"Jma v~lQGt'is, ~tikil~~ M!l~fătl~, mu14· .-alie!Ha,- l f. Airlt;' 
iar pr1Il 'fân-eţete d11tţre· Măc,n ş1 ~r<!'cf : ,!Jk~ S!'bsqu01'f'o.stJ-i m· s~ 
roaus. var,, VtflOS14Ş; Atli141ri BPhaerocepftalfimf, Vit1l« aHYimsi.11; Lgc'llti-f!i• e;y:. 
rorniria, R)le"t,l14- ta.urlca~ ~Daria uesia, Paoo'*ia. ~or(da, ff,ff<11Uua 
tlifţ,.,..,,._, T. ~a~ W. K., Ajut,a ~MGmJt, Clitaopotl,tt• c,ttll/Qt:11. 
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Vinca herbacea, Campanula Rapunculus, Knautia tnacedonica var atro
rumbeţ1s, Senecio vernalis, At-temisia austriaca, Achi1lea · Neilreichii, A. 
pannonica, Anth.emis tinctoria, !nula germanica, I . oculus Christi. 

Fâneţele dintre M'.edanchioi şi Ortachioi sunt populate cu Orchis 
Morio, Trinia Kitaibelii, Salvia Aethiopis etc, iar între Ortachioi şi Ak
punar. întâlnim_: _Ht.pericum . elegan_s, Haplophyllwm Biebersteinii, Isatis 
,nctona, Artemisia eanipestris, Helichrysum arena1'ium. · · 

~La Aliheichioi.pe muntele .Consul se găsesc : Milium vernale Melica 
cilwta, J! estuca pseudovina, Stipa Tir sa, Ariim maculatum, Platanthera 
bifolia Iris puntila var. (tava, Polygonum dumetorum, Gerani;um colum, 
binum, G. sanguineum, Her-niaria glabra, Scleranthus dichotomus, Silen~ 
nemOralis, S. itaUca, Dianthus gigc,nteus, A.lthaea cannabina, Linum tenui
f olium, jiypericum peiforatum. ~ru?IMs Mahaleb, Potentilla argentea, Rosa 
spinosissima, Paeonia peregrina, Tha~ctrum aquilegifoliuni, Ranunculus 
illyricus, T-urritis glabra, Alliaria officinalis, Syrenia cuspidata, Sisym
brium orientale, Alyltsum rostrat1'm, A. desertorum, A. catycinu'Hi, Came-" 
lina silvestris. Vinca herbacea, Siler trilobum, Seseli varium, Verbascum 
phoeniceum, Veronica Teucrium, 'lrifolium arvense T. diffusutn, T. pro~ 
cumbens, Convolvulus Cantabrica, Fraxiuus Orn~s, Lithospermum pur
pureo-coeruleum, Onosma setosum, Echium altissimum, Glechoma hirsuta, 
Ajuga Laxmanni, Phlomis tuberosa. Salvia nutans, Scutellaria orientalis, 
Campanula glomerata, C. Rapuncul.us var. spiciformis, Centaurea napu• 
lifera, C. salonitana, C. jurîneifolia, A~themis tinctoria, Tragopogon du
bius, Senecio vernalis, Leontodon aspe,·, 'Crepis rhoeadifolia, Ke,itrophyJlum 
lanatum, I nula hirta, I. oculus Christi, I. ensif olia, Hi.eracium echioides, 
H. umbellatum. 

Intre Camber şi Babadag, prin fâneţele pădurilor se găseic: 
Erysimum canescens, Dianthus collinus, Linum tenuif olium, L . hirsutum, 
L. austriacum, Di9iţalis lanata, Astragalus ·ponticus, Trigonella coerulea, 
Salvia Aethiopis, Campanula persicifoUa, C. glomerata, B~pleuru-ni api
culatutn, B. junceum, Gal·ium Schultesii var. pubescens 

. S1int interesante fâneţele din pădurea Babadagului : Phleum phle
oi<îes, Melica ciliata, Polygonatum latifolium, Veratrum nigrum, Muscari 
como.suni, Iris variegata, Orchis piwpurea Himantoglossu,n hircviiitm, 
Arabis hirsuta, Sisymbriu,n orientale, Syrenia nana; Alyssum alyssoides, 
A. desertori,m, Brassica elongata, Hesperis runcinata, Jl'raxinus Ornus, 
Carpinus ~etulus, Q~ercus Robu_r, Staphylea pinnata, Evony~u_s ~err:u
cosus Poligala ma.7or, Cletnatis Bitalba var. c,·enata, C. integrifolia, 
Anen:.one silvesti'is, Adonis vernalis, Thalictru.m aquilegi,f olium T. (la
vum, Paeonia peregrina. Delphinium fisum Sorbus torminalis, Pirus 
communis .var. Py,·aster, P. elaeagrifolia, Pr~nus naM, Crataegus Oxia
cantha, Agrimonia Eupatoria, Rubus tomentosus, Euphorbia virgata. E. 
villosa, E. epithymoides, Silene Otites, Dianţhus collinus, Kohlraiţschia pro
lifera, Lythnis coronaria, Anchusa officinalis Parietaria of ficinalis, Salvia 
austriaca, Scutellar.ia altissima, Satureja A~inos, Orthantha lutea, Ori
ganum vulgare var. barcense, Teucrium Ohamaedrys, Thyim,us Marscha• 
llianus , Convoluulus sepium1 Globularia Willkommi, Onobrychis gracilis, 
Lathyrus pannomcus, 'Irifolium och.1·oleucum, T. pannonicu1n T. di fuswni, .. 
Vicia tenuifolia, V. elegans, V. sordida, Coronilla varia, Astragalus pon
ticus, A. asper, A. monspess·ulanus, :A.. Cice1·, Ononis Colutnnae, Medicago 
lupulina, lathyrus pratensis, Linum hirsutum, Plantago lanceolata, P. 
media, Peucedanum alsaticum, Jlerulago silvatica, Torilis Antkriscus, 
Trinia Kitaibelii, Lophosciail.ium mei{ olium, Siler trilobum, Digitalis lanata 
Linaria genistifolia, Verbascum phoeniceum, V. banaticum, Veronica Teu~ 
crium, V. orchidea, Valeriana officinalis, Galium rubioides, G. verum, G . 

. Crucia,a, Campanula persicifolia_, Scabiosa ochroleuca, Hieracium f oliosum. 

. . 
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La Jurilovca pe drumul de loess ce duce la pădure, trăeşta: Vero 
bCJ8eum crenatifoliuM Boiss. 

Prin păşunile dela Cogelac şi Tariverde predomină : Eryngium 
campestre, Salvia aethiopis, Artemisia austriaca, aentcwrea tenuiflora C. 
diffw,a, a .. dobrogensis etc. Pe stâncile păraelor trăesc : Cetitaurea K'!'"' . 
nitBiana Ş1 Stachys an~tifolia, iar prin vălcelele viilor : (;entaurea clsf
fusa, C. Kani~ana, ş1 C. s~uraki. 

Reveni~d asupra vegetaţiunei stepelor uscate, voiu înşira la acest 
loc şi vegetat1a dealurilor şi a colinelor aride de loess. Plantele, _care 
predomină primăvara sunt: Poa bulbosa, Muscari racemosum, Ornitho
galum umbellatum, Gagea pusilla, G. taurica, G. arvensis Holostewm «m
bellatum, Viola ambigua, V. ar.vensis. Draba verna, T1llâspi per( oliat«m, 
Chorispora tenella, Veronica triphylla, V. polita, Androsace elo~gata, A. 
maxima, Erodium c:icutarium, Taraxacum laevigatum; mai târziu apar: 
Andropogon Ischaemum, Melica ciliata, Dactylis glomerata, Festuc~ 
pseudovina, Agropyron cristatum, .Allium (lavum, Muscari comostim, _Ir.s 
suaveolens, Kochia prostrata, K. ~ren.aria, Ceratocarpus arenarius, SKilehl 
Otites, S. exaltata, Gypsophila glomerata, Scleranthus annuus, o • • 
rauschia prolifera, D. collinus, D capita~, D. leptopetalus, A renana 
serpyllifolia, Herniaria glabra, li. Besseri, Dictamnus albus, T7!-altctruSi~ 
flexuosum, T. olympicum, Rapistrum perenne, HespertS run~nata, • 
symbrium Loeselii, Canţ,elina silvestris, Alyssum desertor11m, A. rostratµm, 
.A. alyssoides, Berteroa incana, Reseda h.c.tea, Hypericum elegans, Convol
-t1ulus Cantabrica, Haplophyllum Biebersteinii, Althaea pallida, A cannpa· 
bina, Geranium pusilum, Potentjlla argentea, Sanguisorba muneata, . 0 -
lygala maior, Astragalus Onobrychis, J... asper, A. glycyphyllos.J A : po~Tti~, 

· A austriacus, Cytisus, austriacus, Medicago minima, M. fa,cata, nQ0• 
nella Be:sseriana, Onobrychis gracilis, Lotus- corniculatus, Statice latifolia, 
Tribulus terrestris, Galium pedemontanum, G. erectu~ G. Mollugo var. 
pilosulum SGHUR, Asperula humifusa, A. tyraica, A. vynanchica, Eup
hor1Jia virgata, E. Cyparissias, E. pann<Jnica, E. Gerardiana, Onosma se
tosum, Anchusa ochroleuca, A. italica, Lithospermum officinale, Echium 
altissimum, E. rubrum, Cynoglossum officinale, Veronica orchidea, Melam
pyrum arvense, Verbascum Blattaria, V. banaticum, v. crenatifolium (Ju
rilovca), v. phlomoides, Bupleurum apiculatum, Peucedanum longifolium, 
Tordylium maxymum, Falcaria vulgaris, Orlaya grandiflora, Plantago 
lanceolata, ~juga Chamaepitis var. grandiflora, A. Laxmani, Betonfoa 
of ficinalis, ~'tachys sideritoides, Sideritis montana. M<.irrubiutn vulgare, Ori
_ganuni vulgare var. barcense, Phlomis pungens, Nepela niida, Satureja 
Nepeta, Thymus Marschallianus, Salvia Aethiopis, Scabiosa ucranica, Cep
halaria transsilvanica, Crepis rhoeadifolia, Lactuca Scariola, Chon.drilla 
juncea. Trapogon floccos-us, Achillea coarctata, A. Millefolium, A. leptop
hylla, Centaurea diffusa, C. pseudorhenana, C. jurineifolia, C, orientalis, 
c. iberica, C. solstitialis, Helichrysum arenarium, Cirsium arvense, .Echi
nops ruthenicus.._ L. · sphaerocephalus, Artemisici scoparia, A. potentica, I nula 
oculus Christi, 1 eASifolia, .Rentrophyllum lanatum, Pyret1trum millefo
.Jiatum, Taraxacum serotinum, Scolymus 1,ispanicus, Xeranthemun annuum. 

Vegetaţia arenarie 

Ocupă cu deosebire litoralul maritim, marginea insulelor şi delta 
Dunărei. Proprietăţile fizice şi chimice ale nisipului au o influenţă 

.deosebită asupra vegetatiunei. Această influenţă e uneori foarte nefastă 
-împiedicând prosperarea plantatiunilor tinere de copaci şi copăcei, cu 
.cari s'au făcut încercări pe litoral şi pe unele insule. 
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Se afirmă, că vânturile calde· ar distruge plantaţiunile tinere de 
salcâm atât pe litoral cât şi pe insule. Vântul scobeşte eavităti lungă„ 
rete sau OTale în du.ne; acestea se um.Plu cu apă, c-are se evaporează în 
ur,mă, lăsând. anumite slirud cu propr1e~ti igroscopice, care 4alJ o 1tmi
ditate lat"&ntă permanentă nisipului} s~ficieqţă însă pentru a asigura 
~xistenta plantelor salsuginoase grase. 

Toate aceste împrejurări contribue ţa clasificarea dunelor, din 
punct .de vede:r.e floristic să fie a~roape imposibilă, deoarece d~ multe 
ori pe una şi aceeaşi dună intâlnlm atât plante tipice arenarii, cât şi 
salsuginoase, ba chiar aquatîce (Lemna, Efydrocharis etc.). 

Dintre dunele maritime cele mai importante sunt acelei, care ~e 
extind deGlungul localităţilor Tuzla, Constanţa, Mamaia, Q1racliioi, Gar
galâc, earanasuf şi Carab-arman. 

Dunele dala Tuzla sunt popula ie de: Pol1pouon m-0ti.speU~i~is 
Gyoodon Dactyloo1 Erogrostis mitwr, Polygonitm Rag·t, P. Bellardi, P. ma-
<itimum, Kochia arenaria, Corisper-mum c'af!Ucens, Silene OUtes, lio'411'a'
·uschfa prolife1•a, llet:nwri"' ;'nc"'na var. l"'UfoU"', E1tphor.oja Gerardianll, 
,o. Peplis Meăic"'go marinG, M falpata, Astragct.lii:s varwtS, Melilot'lt~ are
narius GRECEs~u~ Stachys sideritoides, 4weriila h1imif11;sa, . .A. gr~veol!ni, 
Oentaurea ar.~.an~. InJ,fla hyorida, I. sgua:"osa ('J;~cb1rg10I), H1er"'cutm 
umoollat-ltm, iar cele dinspl'e Constanţa şt ~!ama:1a de : Elym1tS î~liw-
1-0sus~ Al1>:opyron rigîihtm, Setaria gla~c,a, Oalainiagfostw li}pigeios. Er«t 
grost.is min.01:, Erysimutn cctnescens, Syrenm c«.na~ Ohorisporq, ~ella, .Si
lene e~Uata. Ş. ~otii~a, . S. 1.1_oti.Uca, S. ou~, 1)ianth:1.s "~!inus. ~o~nUllfJ: 
CJ,renaria; 01.e,n4tt.s Vitalba, Ranunc1iius orthoGera~. R. illytiic1ts.•Prin locuri 
fixate: Sal,tola Kali, Oo11ispermuiti t~îtid1em, C1Jnanchum acu~m, PolHJOtt.um 
areniiriti1>t, Asbragal1ts 1;ari1ts, Medicag_o {o.leata, M. m11r~nq, M. saUva, 
Qnonis spi1iosa, Centa-urium pulchetl1mi Oiiosma arenaria, .Da.1ic11S bessa~ 
rabi~~s, ~y_ngium ?tiariti:mu~, Seseli câmp~e; Platttago r~osa, St.achys
tni;lriUma, .Bhipho~l>ia Gerardiana, Ib. patlnonicae, Aspfrula Oy'l4,anc:ki:ca, .4,, 
şetvlosa, A _hunufusa, Oet~fa:urea arenar~, Erigeron canade~..,, H·el~ch.ry• 
S'lttn ~enar,ium, lnula sal>i!'-itio, Artem~ ~~arm, 

Pe insulele maritime întâlnim: ig~opyronJ1tn_ce,im.,- A. S<l(rfon.ti etc· 
lfai putîn variată e fi.ora arenarie in delta l)unărîî, unde se în

tâln1!sc nî.sipur.île Dunării cu acelea maritime. Regiunea aceasta se 
aseamănă ~u terenurîle · cîsdanubiene şi cu terîtoidul euprîns intre Du
năre ~î Tisa. [n deltă pe însu,la. Lelea_ intâlnim: Andropogon Iscmaem-um, 
Chrysopogot• G1'yliits, Travus ·racenţq~~. $t-wa peti.tt0ta var. pţtl~herrima, 
S. capilhita, Seca.le fragf.le, ljJlJttntş sab1tlosns1 Ep'ţtedra fftd~-rţş, _(Jarw 
Jigerit:a Allium g"ttat'U,n, Jt. panic1ela,ttţţu, AsparagatS ~ff~c,na'lls, A. 
pseudascab,er GRECESCU, Cephf:lU!t'io r~br~ Pop·ulus aloa1 !!! n:igra P. t~-· 
muia, Salix rosm,arinif 11lm, Oa~nab4 s~ţ~a, P!),ly~n1ţfn are~~num, Kochm 
~enaria, Şals.ola Ka~i, Ggpsppltfl0t .J>(lti~ţ;'!flaJa, j)i'~nth1~s d-i:iilj~, S'yretii(J.. 
catia, HipIJo~hae rha,~noid/3$,1 Outi(ltic!i,um ~~m. :ţ'lfitltago ramosa, Erj.. 
geron canaâense. Heliclirfs-um âAnarium, In1d.a saltcina, Ceti.taur•~ are-
na1:ia, Pragopogon [loccosiţş, . Hier.acium MtuO.eJla~m, iar prin locurl ceva 
mai umede : Sporobolus puti.gens, Holoschoen1ts vulgaris, Gnap1•aUitm-
lufso-album, etc, 

Print~~ plan tel~ aretla~ii. cu frunze grase,_ care fac treeerea ~~tre 
cele arenaru şi salsugtnoase 1nş1răm : Cakile mardima, C...ambe mar.#.ma,..,. 
Gypsophîla tritihotow.a, ~yg<îphyllum Faqago, Mulgedmm f.ataricitm, To1W.
n,fortia Arguţia etc. 
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Vegetaţia locurilor să.rate 

Dunele Dohro~ei se aseamănă înt1·u toate cu acelea ale allor ţări 
şi provincii; ele altern~ază cu excavaţiuni de teren n1ocirloase şi cu 
c6.rapil nisipoase - u1nede. întocmai ca şi acelea de pe coasta rnării 
Nordice sau Daltice. Urmarea e că şi flo'ra acestor regiuni · va prezenta 
anumite caractere comune. Se poate spune deci, că la ' început, lito
ralul Mării Negre nu :;e deose])ia în mod esenţial de acela al mărilor 
aaintite, din punct de vedere flo.1·i3tic Dar c}i1na şi poziţia geografiei 
au provocat mici aberaţiuni (Carex lig·erh~a C. arenaria), iar n1ai tâ.r
ziu chiar elementele indigene au fost înlocuite prin altele streine1 in 
deosebi mediterane şi estice. 

Probe, că asel'tiunile acestea au un mare grid de ·verosimilitate, 
s1111t foarte multe; în treacăt voiu aminti pe Cakile mat·itima, Plumbugo 
e1,ropaea 1) Suaeda maritima etc. 

Printre plantele salsuginoase dobrogene, care se înrude·sc cu 
cela ostice sau mediterana, alllintesc; Nit'l"aria Sohoberi, Obione, Polypo
yon 1nonapeliet&S'is, Arthrocnenum glaucum, Erythraea turcica etc. 

lia1 pnţină :isemănare au plantele salsuginoase ale României cu 
cele din Ungaria (AcorelZus pannonicu~, Crypsis, Si,aeda ect.) Un feno
rr1en important e, că nceleaşi plante, care în România sunt foarte răs
pândite, nu le întâlnim îu Ungaria decât prin ap~opierea lacurilor şi a 
rnocirlelor, ceea-ce probează, că terenele salsug1noase ale ţării noas
tre sunt mult mai un1ede decât acelea din şesul · Ungariei. Nu vo1n 
întâlni deci prin Dobrogea păşuni şi fâneţe salsuginoase uscate, ca pe 
ţiesul Ungariei, decât foarte rar. 

ln partea nordică a Dobrogei, de-a stânga şoselei Tulcea-Baba
dag-qonstanţa (între I{lm. 72 şi 73), pe <leaţul 1Ia_idin (160 m), în iona 
solunlor bălane cu subsol profund de roci verzi, 81/ 1 km. spre vest 
de lacul Sinoe, se găseşte o depresiune, în car~ -~pa provenită din ploi 
sau în urma topirei ·zăpezilor, după evap?ra~·~, 1ş~ clep~ne sărurile ce le 
contine în solutiune pe ft1n<lul dep1'es1un11, dandu-1 caracterul unei 
slahe !Sărături, după cum ne indică vegetaţiunea ei. 

ln această depresiune plantele s-~u _PO~tat precum urmează : Lo
tu.11 angu6tissi?1ius se întâlneşte de oh1cen1 pe fundul tlepresiuuii, în 
rnir.i pâlcuri. Tot a8et1'teuea Pl(f!l'tago t~1iuiflorf!', care formează grupe 
d+:i B-4 indivizi. Pe fun,l, ca <şi pe mar~.tn?,-se 1ntâln~şte Leptu-;'!,.s pa,i-
1w1iicus şi Trifoliuni pa.q·vifloriim. La periler1e cresc: Lythrwni hyssopifolia 
şi Potygonwm aviculacre. cari se asociază eu : Gypsophila ,nuralis, Poly
cmniu,n 0,1·vense, E1·a{Jrostis pilosa, . Jlerniaria glabra. Pţ~.ntag~ ~1'tceolata, 
var, 1tu'hgarica, Convolvulus wrvenisis, Phleum Bertolon.ii, Lepidium •·ude-
rale · şi Junciis Ge,·wrdi -

După floră terenurile sărate ale Dobrogei se imparL în·: insule 
salsuginoase şi umede şi în terenuri salsuifinoase, care se ex.tind pe 
\ăl'n1ul lacurilor şi al sinurilor maritime. . . 

Ca tip de insule umede salsuginoase avem insulele Sme1-ca ş1 
Curhea (10 Iulie, aproape de Jurilovca). 

1). Aci întâlnim ·următoarele plante (prin locuri mai joase): Sa: 
liconiia kerbacea, l(ochia hirsuta. Spergu[a,p,ia rubra, Aster pa1inonicua ş1 
Atropis limosa. 

1) D. Rnculescu a g~slt-o pe litoralul Marii Negro. 
' 
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2). Prin puncte mai ridicate: Ooione pedunculata, Artlwocnem,u11t 
glaucwm, Suaeda t1t<11ritima, Statice Gmelini, S. caspia şi A rtemisia monogyna, 

3). Pe marginea insulelor: Aeluropus lit~ra'tis, Frankenia pulve1·ulenta: 
4). ln zonele externe plantele salsug1noase se confundă cuJpl:ln-

tele arenarii .: Pribulus te,-.restris, Eup1torbia peplis şi Kochia a,,·enaria. 
La Sinoe, prin locuri umede, plantele se grupează precum urmează : 
1. Iuncus mariti,nus şi Carex distans. 
2. Sal.icornia herbacea, Suaeda, Spergularia ttiedia şi Obione. 

. 3. Statice Gmelini, S. caspia, Artemisia monogyna, Cynodon Dactylon 
ş1 .A.tropi8 li1nosa. 

6). Prin nisipuri nn1ede, puţin sărate, vegetează: Tournefortia 
Argtf.~a, Ca~ild maritima, Crambe maritima şi E"lymus sabulo.sus. 

Lo ~uri sAlsuginoase de e importantă mai maro mai întâlnim pe 
marginea lagunei Razim (lângă Duingia). 

1.). Pe mart.5ine întAlnim: Salicorriia 'lterbacea var. prostrata şi 
Suaeda maritima. 

2). Stat~ caspia şi Plantago M'taritima (frunzele de lăţimea de-
getului). . 

3). Artettiisit.J t>io,iogyna ş1 Statice Gtneliui. 
,. Frankenia 1iirsuta. 
Pe marginea lacului dela Mamaia observăm : 
1. Acorellus pa1inonicui,. 
2. Erythraea turcica. 
3. At·temi8ia mMitima. 

ff1.neteI0 

ln Dobrogea, drept fâneţe, se intrebuintează praturile văilor 
un)ede şi răcoroase, precum şi întinderile· erboase ale paclurilor. A
ceastă întrebuintare nu e întC1Jtdeauna la locul ei, decât în cazul prim, 
căci fânetele pădurilor suferă în ani ele -i:;ecetă, ceea-ce nu se întâmplă 
prin văile mai joase, unde există întotdeauna un oarecare grad de 
umezeală. 

lu anii seceleşi erburile fâneţelor expuse prea mult arşiţei pier<l 
o parte din seva lor, urmat·ea e că îşi pierd gustul plilcut şi ajlu1g la 
n1aturilate înainte de vreme, d.'iocl un fân de calitate proastă. 

Pi-atu rile di11tro Ţiganca şi Dalahnnţen, -cele mai f1·umoase, au 
urn1/Hoa1'lln vegetatie : Festuca el~Uor, Agrostis alb"', Bromus a,·vensis-
1;olit,11i pere,nie, Alopecurus p,·atensis. CMex vulpina Thalictt·ttm peuceda. 
ni{ oli~?u, T. ang1,stif olwmi, Malar.hium aquaticu11i, Azthaea micrantha, He-
1·ucleuni sibi:ri1.-;-u,n, Dauous Carota, Pastinaca sativa, Rumex cri~pus, 1, y
th.1·uut Sal-ica1·ia, Lysinia,ckia vtdgaris, Syinphytuni officinale, I,inaria vitl
gari.s, Galega officinaUs, 'l'rif oli1,,tn ochrole1tcum, 'l.~ p1·atense, T. repens, Lo
tits corn.,culatt.u1, Melilotus all>us, Me<licago l1tpulina, Lycopus exaltatus, 
Salvia ve,·ticillata, Mentha longif olia. 

Câutl f,tnetele văilor se lasă drept păşuni, ntun<:Î sunt năpădite 
lle Ceutaurea iberica. căreia îi conYine un oarerare grart ele umiditate. 1), 

Cn o curioziti1te, voiu 1.uninli cu acenstă ocazie, cum înţeleg locui
torii tlio Dohrogea să-şi co1npenf'.eze nntreţnl în anii seci>toşi. Ei cosesc 

I) Flin4lţclc 11!ld11rllo1· 1111 fo3t ll'atale ln lesltudl cu pinlnrile. 

.. 

• 
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Arte1uisia vulgaris, A. Absinthiu1n, Onopordon Acantkium, Centaui·ea 
spitiulosa. 

La CaugagiR, prin sămănături de orz şi de cartofi întâlnim 
Setaria vi1,idis, Avena f atua, Cynodon Dactylon, Salsola Ii.a li, "Polycne · 
tiiutn arvense, Polygonu11i Con.volvulus, P aviculare, Convolvulus arvensis, 
T1iy,nelaea Passerina, Delphiniu,n Consolida, D Orientale, Agroste1n1na 
Gitliago, Glauciutn corniculatu,11,, Papaver Rhoeas, Rubus caesius, Rapistru1n 
1Je1·ewns, Diplotaxis tenuifolia, Lepidi'l,(,tn Draba, Reseda lutea, Ajuga 
Ca1111iaepitys, Stachys annua, Sider,itis 1nontana, Salvia ne1norosa, Astra
galus Onob1•ychis, Melilotus officinallis, Coronilla varia, Anagallis arvensis, 
CaucaUs daucoides, Euphorbia pannonica, Linaria genistif olia, LtJctuca 
vimiuea, L. saligna, L. Scariola, Chondrilla jimcea, Cirsiu,n arvenlM, 
Taraxacu11i serotinutn, Echinops ruthenicits, Cardu-us acanthoides . . Cen
ta-urea 8tereophylla. In locuri u1nede: Sa1nbucus ebulus. 
. I1 rin _sămăuăturile de gTău dela Babadag - afa·ră de cele amin-

tita - mat cresc : Awetia fatua, Vaccaria parviflora, Sinapis alba. S. 
a1·vensis, Convolv,uJus arvensis, Ceratoearpus arenar-ius, Daucus Carota, 
Vicia tetiuif olia, Anagallis coerulea, Euphorbia pan1ionica. lleliotropiu,n 
e1t1·opaett1n, Marrubiutn V'ltlgare, Centaurea sp·inulosa, G. B1·andeae, G. 
~tereop1iylla, C. diff,isa, C, solstit-ialis, Kentrophyllu1n latiatu1n, Carduus 
lta11h..tos1cs, l!'ilago arvensis, Senecio vernalis, 

Prin sămănăturile dintre Bab:ldag şi Atmagea inâluin1 ; Setaria 
verticillata, Avena f atua, Eragrosti.s tninoi\ Salsola Kali, Polygonu1n avi
mil,we, Convolvulus arvensis, Chenopodium albu1n, Papaver Rhoen.s, Glau
ciu1;i cor1iiculatu1n1 Tribulus orientalis, Sisymbriu11i Sinapistrutn, Rapistruui 
veren·ne, Diplotaxis teniiifolia, Delphiniu,n orientale, D. Consolida, Res~da 
inoclora, Nigella sat-iva, Vaccaria parviflora, Ccratacarpus arenarit-'S, 
R·iibus caesius, Plantago ra1nosa, Thy1nelaea Passerina, Buple«r.i1n rot'l,f,n
di{oliu111:,. Daucus Carota, Astragalus Onofo·ychis, Coronilla varia, Melil9tus 
o/ficinaiis, Anagall-is coerulea, Lappula echinata, Salvia ne1>iorosa, A;uga 
C1ic,uu,ep·itys1 Siăeritis 1nontana. Stachys annua, Euphorbia pan,,onica, 
~olanu,n nigriun, Taraxacu1n serotinum, X1wa-nthem1-1.ni. annum, Cardiius 
1tam1,los-u.s, Senecio Jacobaea, Girsium arvense, ~onchus olerace1u;. 

Ţerenurile mai pet.roase favorizează pe Echinophora Sibthortianc,, 
Echinops ruthenicus care se asociază uneol'i cu Centaurea dif{usa (lireci) 

lulr& CocQş Şi Nicu liţei p1 osperă Centaure~ Po~ovi~i Hatfl.e{Ji. 
1>J'i11 semănăturile de în se adăposteşte Sinap•s-Htr prin cele 

1le rapiţă albă i Setaria varticillata, vaccaria parv~flora, A1i~gallis 
,;i.rvensis, Centaurea stereophylla, Avena fat ... a , E-uphorbia pc,nnonica, E. 
Gerarrliaua, Hyosoyamus niger , Lactuca Seariolci . . . . . • . 

ln poru1nbişti e nelipsit DiplotaflJis tenuifQlia; tot 01c;1 1ntaln1m: 
Jleliotropu11i europaeum, Setaria vertiBillata, A7!"aranthits ·retroflewus, 
S0lanu1n n.igru1n, Hyoscya1nus niger, Xanth,iun~ Spmos1•_ni, . 

~Hriştile în genere sunt sterile, uneon eopleş1te rle plante ca · 
Centaurea salonitana, C. di{ fusa, C. tenuiflo1·g.. . . . 

Pe brazdele . de scu1·gcre ale semănătur~1 se găse~c .gramineele 
Cynoclo1i dactylon şi Andropogon lschae1nu1n, . 1~1' .. pe margine~ sen1~-
11ă turilor iutâJnim B-r<>tnits sterilis. Reslnl n11nştn e form.at chn tufi
şoare răsleţe. rle diferite măfi1ni, care nu sunt bune ca tirană pentru 
vite. 

Mai proprii acestui tinut, precun1 şi celor sin1il:ire (de step~)' 
Sllnt plantele care .au corp\11 rigid şi de ct1loare surie sau sur-verzme, 
pe câod cele cu un gorp n1ai flexi!Jil şi mai verzi se găsesc în cel~ 
n1ai diferite regiuni nle ţării, 
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. Primele plante, caracteristice stepei1 sunt de mărimi diferite 
1noepând dela eea mai mică (de t~âţiva cm) până la cea mai inaltă 
(de n1ărin1ea omului.) 

. Luate_ după mărime, ele se sµ_ceed în felul următor: ce.a mai 
mică e P~ltcmemum ârvetz.se, urmează apoi P. ma_;us ceva mai mare, mai 
mare deca:t _acesta C~atoea1pus. a!e1i(!-ri·us; Salsola Kcdi, Ko'chia, prosta,ta, 
Ce.tit~urca diffusa (maturele) ş1 1n. fin.e Echiuni. altissima de n1ărimea 
untu brădulet. ' 

lu categoria ll-a, plante improprii stepei, an1intim; Satnbucus ni!Jra 
(!Jozul) Cent~rea spinulosa, O. 1·igi.da ete. 

Un~ori ogoarele negre imbrac'ă o baină verde, care ne indică 
prezenţa ~n _massă a P.lantei Thynielaea fusse,ri1i4 (Oogelac). La Juri
lovea 1ntaln1m : T1·ifalium t·epens, C'afd·uus acanthoiâe$, sau Crisifftn lan~ 
ceolatwm. 

Prin interiorul satelor şi al cătunelor străbate 01klpo1·don tciuricu1n,: 
apoi! C:ynodon Dactylon, Polygonum avicuZa1,e1 U1·Uca iwens, Mat-r~oium 
vulgat·e, M praecox, Plantago lanceotatq,, Medicago saUva, Xantniunl
spinosum, A1·teuiisia annna, Matriea1ia itiod01·a, Carduus aoa.nthoiâea. 

lrlora şoselelor e reprezentată prin; HQrde·um mu.f'-tnum, Lolium 
rieren.m1 Cyt1;odon Dactylun, Sisymbt'iutn Sinapistr.um, Polygonutn avicu-
la4·e, Cheti.O:podiit1n. albtitn Malva silvestris, Trffoiium repens, Medicago 
a~va, Mcu-rubium pr-aecox, Lappula- echina.ta. Matrica1·ia OhamomiUa, 
Xan"l~ut», spinosum, Achirle-a- co/Jq;,na, A.rtemisia austriaca, A. vulg3ris, 
Cicho.rium Intybns, Centau.tea solstitictUs ll. imer1uedi.a, C. diffu~a, C. 
orietitalis, C •. stereophylla, Peucriim'l> polium, Asperula- hunii{i,sq,, :1{11,ai,Ua. 
Se plantează incă salcw»ul şi dudi,l. 

Străzile oraşel9r (Tulcea) sunt P.lantate cu salcâmi, castani săL
bateci1 tei, Vtmus glabra Ailatith-us glandulosa-. Te-iul in tinerete 9teş.te 
îne~t 1i e foarte gingaş, mai târziu insă devine de obiceiu unul dintre 
cei mai urnbroşi arhori. Tot asemenea şi castanul. 

Prin parcuri mai mici întâlnim: Syring~ vulgarisj dintre Conifere 
Pi111es silvestriii, P a-ustriaca, La Bazargie d. e. in parcul fermei întâlnim: 
A cer camPestf!e, A. tieguti-do, A., tatarfo'lf,m, Oornus sa•nquitwa,. O. ,nas, . 
'.l'ilia alb~ F,·axitius omM1s, V-iburnmti lan-ta~ M(>l·its ti.igra, SophonJ 
japonica, rriu:'U8 Mahale&; Cytisus laburnutn o:rc'is siliquas~·um, Socui 
eu frunze laciniate. Garduri vii alcătuiesc : :s,p11·ill'ea salicifolia, Lotuce1·a 
tafa7'ţcwm, .Vibir.1'tl"Um latitatia, Iiigiist-r1i,n vulgare. Coniferele su1;1 t repre
zentate p.nn Fm.ir,s a1t,.Striaca, 

Plantatîunile gărilor sunt al~ă-iuite din Salcâm, Dud _(Motus) Castan 
scllbafec etc, uneori chiar pruni, parseci, in deps.ebi ins.ă caişi. 

Vegetaţia cimitirelor Yaril\Zii după ercdinte, Ci1nitirele creştine 
sunt mai bine ingrijite decât cele moham:erlane, a căror pre.ienţâ o 
tradează imediat plant:i Pegatium hat·mala. 

Prin tranşeele rămase in urma ·vacarmului mondial vegetează~ 
Xauthiumi spinosum, Oeratocat·pus a'h;narius, Ohenopoâ4'.1n, şi A,tr-iplex şi 
ln iine planta de origină americană Ama1·ant-its albus. 
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ETIMOLOGll 
==· 

de p. PAPAHAGJ 

1 Mălteadă înseamnă Ja Aromâni „vărsai''. Nu cunosc ' . 
vre~o etimologie propusă pentru acest cuvânt. Cred că nu greşesc 
derivându-l dela lat. mal(am) taedium (boală), cum n găsim re„ 
dat în B0nnet1 Le latin de Greg. ile Tours, pag. 205. Forma a
româneas(ă, cum se jntâmplă des la Llomâni, va fi' rezultat din 
pi. 1nal(a) taedia, mălţea~ă. Păstrarea lui I din malum, în acest 
caY, se datoreşte căderii de timpuriu a vocaleit care urmează 
după Z., aşa că n'avem aface cu un -l· intervocalic. 

Cuvântul mălţeadă există şi la Da,o-Români, după cum 
aflu dela D-1 Ov. Densuşianu, cu s.ensul de o anumită boală. 

2 Bărtlre sf. rn Aromâna se zice bărţite pentru' ,.p!atra • 
durău, ,.bolovan" (Papahagi;. Basm: .lromlne, pag. 550). De 
aci şi proverbul prin care se arată refuzul a ceva: va-li dau 
clifetr( şi băr/irl« =,,am să-li dau nimic'". . 

Originea cuvântului esJe, fără îndoială; din m, latinul bracile, 
atesta1 în dicţionarul cumanic şi tradus prin „taş'\ adică, peatră 
Wetzstein. ln dicHonare îl găsim sub forma brachilis trad~s 
to ).1&ctpc., adică boiovan. Ponetfceşte bracile, dă româneşte foarJe 
regulat brăţire, respectiv bărţire, ca în brdtrii. şi bărnu etc. pră· 
crret pătcire etc .. f rdnu1 f ărnu etc. 

0 Ctităr (arom) Cutdr pe aromâneşte se zice staulu1ui de , 
oi, noat~ni, berbeci. Este un loc deschis îngrădit, în afară de sat 
sau pe lângă casa omului. Cred că avem aface cu un derivat al 
verbului latinesc cuba-are, anume "*culiitalis, care, · foneticeşte, ar , 
da foarte regulc!t catar, resp. cufar (e)'. Din punct de vedere al 
sensului încă este explicabil. Seµsul ar fi „Joc de culcate, culcuş"'. 
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caşi cabilus. Soeotesc că din Aromâna sunt bulg~ kotara~ kotora. 
kalor ulliirde"; serb. koiar „Zaun um das HeuS(;;hober, um das 
Vieh abzuhalten", pe care Dr. E. Berneker le alătură de Kate, 
însă cu semnul întrebări{. Nu mă pot pronun~.s, dacă şi formele 
serb. kotdr kolâra cu sensul de .Gebiet, Qrenze", sl. kofd.r 
»Bezitk'' se pot deriva dela ar. catar sau mai ăe grabă dela hatar. 

4 lne sf. pl. Cuvântul se aude numai la, plural. lnsea.mnă 

fibrele din corpul omului, firele subţîri care străbat păstăile şi 
frunzele în genere~ Cuvântul J.-am -auzit în următoarea expresiune· 
cu sensul de ..,fibre": Mi frici! pril ini „Mă infiorai~; cu privire 
la păstăi, când se curăţă de firele groase : Scoate·ld hirile, 1na 
na şi inile. {Auzit dela mama mea, A:vela, Epir). 

Derivă dela lat. : ina „Eine Papierfaser". 
5 Neu adj. (aromânesc) Cuvântul nea se aude în Epir şi 

însemnează ,,zăpezos, alb ca zăpada". El vine şi intr'un cântec 
popular, cules din ArniQciu,. Epir : 

gtoacd beulu, neulu 
(Joacă boul cel alb ca neaua, ca zăpada) 

(Per. Papahagi, Din Literatura pop. a Arom. pag. 9,13, unde 
sya strecurat la traducere greşala de tipar al, în loc de alb, după 
cum uşor se poate vedea). 

Cuvântul se derivă din niveus, a,-nm „alb ca neaua" 11germ .. 
schneeig", cf. Ko.rting3

, Ltlt.-Rom. Wtb. No. 8650.- D-1 G. Pascu. 
Etimologii româtteşti, pag. 29, presupune un nefli dela niveus. 

6. Nirare vb. (aromânts~) Niru, niral. nirare vb. 1· (cu 
n muiat• ,,a di~tra pe prunci, pe copilaşi". Niră ficzorlu s-nu 
ptdngd = Distreaiă. pe copil ca să nu. plângă. 

Acest cuvânt cred că n -are a face cu verbul mi nir ,,mă 
mir", ci avem un derivat din lat. '*ninno, - are devenit ni nare 
şi prin asimilare nirare cf. pr. niner dela *ninnil€J,-are dela ninna. 

7. Nene Atât în Aromâna cât şi în Daco română se aude cuvântul 
nene, cu sens desmierdător, desemRând.., după împrejurări şi lo
calităţi, pe un frate mai mare, pe un unchiu, tată etc .. Deşi face 
parte, caşi tata, mama, din cuvintele red~plicative, constat~m că 
şi în latina exist3 un 1iihna în sensul de „cel care dezmiardă·, 
şi de unde s·ar putea deriva rom. nene. Dacă nu avem neana· 
se datoreşte tocmai faptului că face parte din cuvintele reduplipative· 
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.8 Perpire în Aromâna înseamnă îmorăcămjnte bogată în 
aur şi f n fire aurite. 

Si nviseii lu per-pire „se îmbrăcă în haine bogate, în haine aurite. 
Vine, probabil, dela gr. yperperon tref ut şi tn I. latină „yper

perorum libras qatuor" darul trimis de Caloian Papei la 12tl4. 
t:uvântul există şi în I. bulgărscă cu însemnări de ,monedă -de 
aur», după cum rezultă din documente scrise şi din material uri 
Cfr. Sbornic, J, pag. 107 11 Zlatna uălgarsca aloneta să teglo 
16 : carata•. 

l,1 Aromâna : sl nviscit t(r)n perpire, sau : se-adră tru per
pite corespunde expresiunei arom ; se ·adră t(r)u flurie, si nviscu 
t{r/u /1lliie = "a se îmbrăca în aur, în h'!,ine aurite :" 

Cuvântul, fiind popular în aromâna; face parte din cuvintile 
intrate prin evul mediu în lfmba noastră. 

9. nSpease" pe aromâneşte se zice la scutecele trebuin
cioase copilaşilaf până la un an şi jum~tate - doi ani. ln ele 
s1;. înfaşe copilaşu şi cu e Ie se curăţă. 

Avem acelaş cuvânt caşi în ît. spesso/ v. fr. espes, sp. 
espesso. sic. spissu. din lat. spissus.a-am. Desvoltarea seman
tică a rezultat din sensul de ocvârtos»> 11grossîere 41 al cuvântului 
spissus, în expresiunj ca spissa tunica „tunique grossiefe/' spissae 
vestes1> haine groase. La Aromâni scuteceJe sunt făcute din haine 
vechi sau chiar scutece de lână de mâna a doua. 

Trecerea calificativului la sensul de substantiv este ceva 
firesc în ar-0mâna. 

10, Ori, art. orle, se -zice pe aromâneşte lil marginile dela 
haine, dela ţipune, sarică, eănlaşe et{!. Se derivă dela lat ora 
,,Rand". Cuvântul n găsim şi•în lb, romanice. Of. uora via „Sal
band der Leinwand'', n. prov., katal., înst:amnă „Saun1 1

'. 

11, Zărl adv. ,,chip, chipurile". voi zări „ chipurile• vreau . 
. Cuvântul se derivă dela turcescul Za.hirFevident, za'ir, cu 

acelaş sens, devenit zări. 
12. Şcl'endză sf. (arom.) se numeşte la Aromâni beţişorul 

de le111n, care serveşte la Jocul copiilor cu betele şi care la Paco
români se zice ţurcă. 1) Cuvântul, după toată probalitatea, se 

1) P. Papa.bagi : Diu Lit. Popor. a Arom., pag. 14'1 t 153. 
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derivă dela scandula, care prin metatezâre devine •selanda, de 

• 
unde ar. şcldndă, pi. şclăndzi~ de unde se formeaiă apoi singu-
larul şcl'ăndză, respectiv şcl'endză. Cf. schlonda (sopr.) .ţegula 
di legoo~, derivat dela cuvântul scandula de către Salvioni C. 
(în Zeîtschrift f. r. spr., voi 84, pag. ~98;. Dela Aromâni a pă
truns cuvântul la Bulgarii macedoneni din jurul Castoriei, anume 
la Zagoriciani. unde) după cym îmi este cunoscut personal, supt 
şi Aromâni, unii bulgarizati şi alţii iotă păstrându-şi limba. Vreo 
rei familii sunt chiar din A.vela> lo~ul .de naştere al subsem·na
ului 1). La aceştia se zice cl'endza .şi i tradus prin c'ulică. 
care înseamnă „ţurcă". 

Cuvântul este dat ca exemplu de păstrarea lui en in graful 
bulgărese ·din regiunea Castoriei; nu ni se spune însă de unde 
derivă. Dup! părerea noastră, el este arottlânescul fCl'endz~. . 

13. Nturinare vb, I (impersonal) (aram.) Nlurină (lnd. 
ptes. prs. ft f)=,,se întunecă cerul din pricina: unei furtuni ; vre
mueşte de nu se vede". Se zice mai ales când se întunecă cerut 
de tună şi fulgeră, de crezi că se prăpădeşte pământul. .. Si ntu
rină nafoară=s-a .întunecat afară. 

Deasemenea adj. nturinos: viJ1,tu:nturin6s „vânt vremuitor, 
aducător de nori ce întunecă cerul (Revista' aromâaească „F'lam
bura, fi Anul 1914, pag. 10), 

NLurinare se derivă dela 'ntuninare. (dela tanare) prin dfsi
milarea lui n-n in r-n. Ca sens se vede tlpla sine. 

14. Blindur s: m. (arum.) ,,vocea. melodia desmierdătoare, 
- · \ ~ 1 .. t" ·r ., ........ ,~ .. ,· · ..... ,_ .. ,• . . .. ,-~,n. ........ . . 

atrăgătoare bllnăurla_ a caval(uJlui.:=melodia dulce a cavalului 
Flambura 1914, anul II, pag. 10), 
Se derivă dela blandulus ( d.em. al lui „ bla·ndus). 
15. Cioară ( cJteşte : c' oară) este pe :aromâneşte „sfoară ". 

Nu ştiu să se fi propus vre-o etimologie] pentru acest cuvânt~ 
Socotesc că dela lat. filicella s'a derivat · firicea şi dela acesîa 

1) ?,,lai în toate satele din jttrul Castoriei, greceşti sau bulgăreşti, 
se. ~ăsesc. şi ~amJlii ar.omâneşti .. Aşa la Mocretmi. erau c~m. 20 de fa~ 
m1l11 venrte aci d1n E.Plr; la 1'ricupana1 Arom,ân1 păstori d1n Avel~ · 
la G1.t1Nitm1i tot aşa ş1 din alte sate aromâneşti, ca Să mă rina, La Ju. ~ 
panişte am întâlnit Aromâni fărşeroţi, stabiliţi aci în drumul făcut 
pela 1889. 
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apoi., prin suf. or (firişor) s·a nă,cut firicioară {firic'oarăj. Din 
firicioard. resp. arom. hiricioară a rezultat cioară, ca czor (~'or) 
din chicior (picior). Cu atât mai mult a trebuit să cadă hiri, cu 
cât cuvântul avea aparentă parcă a se repeta, hir însţmnând„ fir, 
aţă". cfr. frz. ficelle (din filicella) .corde de f'ils de chanvre de 
meme grosseur et,c. . 

De altfel aproape toate obiectele făcute de lână şf căprind 
(păr de capră) ta Aromâni sunt de origine latină:' hlr (fir), 
fune etc • 

• 
' 

\ 
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O Mf\Nfl De ROMf\NI IN MIJLOCUL 
DELIORMI\NlJLUI 

Acum 50 de ani, aproape 60 familii se strânseră de 
prin mai multe sate din judeţul VJaşca· şi trecură în dreapta 
Dună rei, la un sat numit, «Şlepu~. 

Acest sat are 200 familii numai de Români. O parte 
din aceştia s'au stabilit aici, alţii au stat însă aşa câţiva 
ani, fără a se apuca de gospodărit, fiindcă nu le plăcea 
satul şi mai ales pământul, după cum spun ei şi astăzi . 

In timpul acesta ei găsiră un sătulet în mijlocul De
liormanului, locuit de Turci. - . Le convenia de minune 
locul, căci avea apă mult~ şi păşuni întinse. Deci s'au sta
bilit aici în număr de 22 familii. An trăit aproape 20 de 
ani, intre populaţiune musulmană şi sub stăpânire bul
găreasca, fără a· şi uita nici limba, nici obiceiurile şi chiar 
nici portul, pe care l-au m9ştenit de la strămoşii Jor. 

Oe surpriză iţi face, când auzi înlr'un sat aşa de 
mic şi izolat ca <r.J(er,ialchioiu,), în mijlocul Deliormanului, 
vorbindu-se curat româneşte. Să auzi doina răsunând în 
pustiul acesta de păduri ! Să vezi Duminica, Ia horă, pe 
flăcăi şi ft!te jucând hori naţionale şi diferite jocuri romă
neşti ! Uiţi de toate necazurile când asculţi la snoavele 
bătrânilor, ce privesc după marginea horii la tinerii ce 
joacă veseli. 

1n noaptea de Moş Ajun, răsună satul de strigătele 
copiilor ce umblă cu ,,bună dimineaţa". Şi mai raare bu
curia pe ei la Sfântul Vasile, căci atunci umblă cu plu-
guşorul şi cu sorcova. · 

o 
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Cu câtă smerenie şi bunăvoinţă îşi zic la Paşti ,,Ht·is
tos a lt1viat şi Adevărat a înviat'' l 

Aceste obiceiur·i sunt _caracteristice numai în acest 
sat, deoarece în alte sate din Deliorman n · ai să le 
mai întâlneşti. 

Deşi această mână de Români a întâmpinat multe 
greutăţi, pentrucă li se interzisese să-şi mai practice o
biceiurile şi chiar· li s'a cerut să-şi lase vorba şi portul, 
totuşi ei n'au uitat cele învăţate dela strămoşii lor. 

La 1913 şi-au făcut şcoală ca să-şi' trimeată copii 
să înveţe carte. _ 

..... Astăzi satul Kemalchioiu, împodobit cu case curate 
şi mari, care probează simţul de gospodărie la a~eşti 
oameni harnici, se desfăşoară mândru pe o colină din 
mijlocul DeJiormanului. 

Puţini la număr, au ştiut însă să rămână Ro
mâni, cu care trebue să ne mândrini. 

S. ALE X E 
Invăţător 

• T. Atmagea-Durostor 
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