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CĂTRE CITITORI 

Cu numărul d'e faţă Annlele Dobtogei îşi încheie al oa
trulea an de existenţă. şi activitate. Incă de la na,ştere, revista: 
şi~a jalonat un drum limpede spre viitor, preci2âadu-şi scopul 
şi pr@blemele sale, de la care nu s'a c1;bătut o dtp-ă. Nici 
smbiţjile personale, nici ambiţiile regionale, nici p-ret-tnţF.le vre
unei grupări efemere dornice. de faim:â. şi nici g-ândul, tot atât 
de condarr1nahil, al câşfigului n 'au prezidat ziua în.ălţitoare a; 
naşterii sau viaţa ei de m.ai târziu, ci o adânc simţită nevoi~ 
sufli:tească de a sluji patriei întregi, făcând ·cunoscut acest ne• 
preţuit colţ de ţară românească, Dobrogea. ' 

Dupl m·â:hnirile şi durerile vii ale războiului1 --:--câad ,pro-, 
vinci.a. noaRtră de la Mare căzuse ' pradă pustiirii unei seminţii: 
însufleţite de duhul distrug€rii şi ameninţa~ să. aihă cea mai 
tragică dintre sorţi-era de datoria noastr.ă să ne rkHc:r.n,1 pu
rificaţi prin suferinţă, până la cea· maî înalt[ tnţ~1.eg.~e :-l da
toriei şi să dhuim, tot aurul nostru sufletesc pe a!tar•.11 iubîrii 
de ţară. Erau atâtea ră.ni de vindecat ! Dintr!o grădină. feri
cit";:; a patriei, Dobrogea ajunsese aproape o paragină-. .\mt vlflut 
sate întregi rase d·e pe faţa pământului; ogoare nesfâlşfte şi 

drumuri î:'1ţelen1te de bălăriile stepei; mii şi mH de orf--tni făr~ 
· a jt:tor; gospodari cuprinşi, siliţi a reîQcep~ viaţa de la trajul 
troglouitilor; oraşe ruinate; flacăra culturii stinsii i binefacerile 
p.ăcii · spulberate; jale ~i lacrimi pre.tutindeni. Ca ieri :tu fost 
toate acesteaJ de şi m,ulfi aproap-e le vor fÎ uitat f 

Cu inima omului care se întoarce la r.ăminul ruinat, <lar. 
şi cu &ufJe-teLe încordate de energie ~i sp,eranţă', c"iŞa am1 încep:ut 
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activitatea. noastră pe tărâmul culturii. A fo-;t entu7.lasn1 la în~ 
<:eput şi, cel puţin la conducători, el s'a înf:ununat cu ,narea 
virtute a persfstenţeL Numai cei adânc· cuftt:1daţt în viata Jor 
vegetativ.ă şi în egoismul unor simţiri 'lipsite de nobleţe nu 
nt-au secundat. Din multe p.ărţi însă a1n avut toată recunoaş„ 
.ttrea valorii lJJUncii noastre şi tot sprijinul moral şi 1nat~r.i.al 
c!t se putea aştepta. Ne-a încurajat aprecierea Uni 1~rsH„'îrilor 
şi-a alfor instituţii de cultură înaltă i ne-1u încurajat intcleci:·talii 
d-~ searnă af Ţării; ne-a încurajat însăşi Casa Regală:\ ne-a 'în
erua fat şi oficialitatea dobrogeană, In special primtiriei şi pre~ 
fecturii de Constanţa, precu1n ş'i pitinărfef de Turtrrc1ia .,i rre
fe.cturii de Durostor îi aducem în deosehi 1nulţumiri!e noastre 
cele "m,ai vii. Ne-nu încurajat, în sfârşit, persoane generoai~, care 
au dat dovadă de o deosebită înţelegere pentru ,nanifes'ările 
cultur.ale şi ale cli.ror nu1ne s1au publicat la tim1) în pagi.n!le 
revistei n,pastre. 

Este, prin -urm.are, timpul s~ arătăm dacă, din ceea ce n1n 
lucrat meri!.ăm deosebita atenţie ce ni s'a arătat. 

Analele- Dobrogei, fiind o revistă regională, şi~a propt3 să 
studieze pămAntu1 şi poporul acestei provincii din toate punctele 
de vedere: arhe,alogic, istoric, etnografic, 1reo~rafic;, geologic. 
eronomi·c- etc;1-iar muJ.Jimea studiilor publicate în paginile re
\.'Îstei. în aceste ramuri, stau m.ărturie dacă ne-im Hn1J.t de cu" 
vânt. Am antieipat şi proiecte p,entru viitor ,şi, s;,re ad:îac( 
ne.astr,ă satisfacţie, ele au avut răsunet Ja centru şi au fost 
traduse în fapte c1:1lturale de cea mai îna!Ni I v~tloare pentru· 
neamul nostru în Dobrogea. Aşa.1 ca să p.omene:;c: câteva, pro
blem.a schimbării toponlmiei streine a provinciei, ridicată de 
noi în Analele Dobrogei şi aprobată de toaEi suflarea româ
nească,· a fost îmbrăţişată cu grabă de organele (ldmintstrative 
ale celor două judeţe de nord şi nu mai răm·âne de câi un · 

• 
vot al Parlamentului spre a deveni un fapt i'mplinit. Pro~Jl.ema 
colonizăriloi-1 atât de necesară spre hotare, şi nu nu1nai în 
D0brogea1 cu elem~nte româneşti, este de asementa în curs de 
înfăptuire. In alti;1 direcţie 11 e preocupări, problema unui <'anal 
între lacurile Mamaia şi Taş-aitli- în scopul de a însufleţi un 
colţ de provincie dobrogeani:i ·cu toate binefaţerile pe care le 

-I 
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·poate aduce înviorarea prin ape dulci, este de asemenea un 
fapt câştigat şi în curând vo1ni avea bucuria a vţdea şi aceastăj 

operă economică înfăptuită; iar 111area problemă a unui <'anal 
navigabil Cernavoda-Constanţa este în eurs de studiu, în urma 
atenţiei deosebite pe care i-a acordat-o guvernul. Dacă ar fi 
numai atât şi tot am fi răsplătiţi d~n belşug pentru munca 
noastră din cursul celor patru ani trecuţi. Dar, în afa:::1 ele 
aceste' ţeluri, aproape realizate, numeroasele studii ştiinţifice, 
destinate a limpezi trecutul şi prezentul provinciei au urm.ă!·it 

.un scop şi n1ai înalt: anu,ne acela de a creea o 1nai lumi 1atăJ 
conştiinţă naţionali în Românul dobroge1n şi a tre~l o mai vie 
iubire pentru locul în care fiecare e activ. Desăvârşindu-te pe 
tine, dărueşti Pr1triei un cetăţean va!or0s, de care, ea poate. fi 
mândru : ridicftnd satul sau oraşul tău, ai creat un colţ <le ţară: 
mai luminos; ridi.:-ându-ţi provincia .ta, ai d~ruit ţării întregi 
mai n111ltă fruluseţe şi tărie. De11arte de noi utopiile acelora 
eari-ş~ ri::ipes: în vânt sufletul şi vi:tţ:t pentru ome;iire1 planetei 
întregi: din potrivă, am, so:otit că înălţând colţul nos~;:a spre 
o vi;1ţ:i superioar:i, am lucrat mai real şi ,nai •;fccUv pentru o
menirea întreagă . 

Dacă ac~ast\ lu111ina~ă conştii,~ţă nationalri este şi ea în curs 
c{e _înfărt:J i:-e. r,ăYnâne s:1 ne-o arate viitorul. O cultu:ă mai ri„ 
dicaHi în to:ită ma!=S1 poporului , o concei)ţie ·etici a vieţii, o 
"*voinţă mai dârză spre fapt:i bună, iată ceea ce ne-am străduit 

a propaga nu numai cu scris~d ci şi cu fapta. 
Cu aceste gânduri închei::111 ultimul nu111ăr din anul al 

gatruler. a! Analelor Dobrogei . 
. Oreutătil~ materiale de tot soiul ne îm L1iedică îns:1 a mai 

s~o:,tc revista în patiu volurue anual. . Ea va deveni un anuar. 
W.a pierde:. evident, cantit:i.liv, dar va câ.;tiga în calitate. Dorim, 

" ·c0. ccti'.o:-ii credincioşi ai ei s'o ctstepte cn aceeaşi drag':)ste cu 
care . se aşte,~ptă un sol al bucuriei. 

:,:_ ·-- REDACŢJAI 
I 
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Călătoare ceţe 
De co co ri . sub 'S t ele , 
Trec. - neogoîete 
Doruri trec cu ele . 

Se tot duc pribege. 
Zările de- schimbă, 
Pân' vor înţelege 
Gă 'n zădar se -plimbă ! 

Iar atunci-în stoluri 
Vor veni zorite, 
Dând cu drag ocoluri 
Vetrei lor iubite .. 

Cătinel vor bate 
La ferestre 'nchise 
Unde zac uitate 
Părăsite vise I ~ 

AMURG. 
In zori 'S a:u în amurg_-de -apururi 
Acelas vânt pustiu. te bate, 

' Când z_area vieţii e umbri tă 
De cli~ele-i intunecate. 

Zâmbirea înviorătoare 
A unei al t .e primăveri -
Zădarnic .cearcă s .ă te 'mbie: 
Tu nici in visuri n' o mai ceri l 

EUG, ClUCHf. 

(1 Din voh1mul ce va ap)Uel, SUB SPECIE AETERNI (Dia. taina vleţU, JI), 

' 

www .ziua constanta. ro 

' 



I 

·vârsta deltei dunăr;ene 
lle a •.•. I.EPŞI 

Dintre toate regiunile româneşti, cred că delta Dunărei 
~ste mai puţin accesibilă unui studiu exact„ mai ales în timp,. 
,-Cauza este multi mea factorilor geologici cari · au pregătit şi clădit 
.această unitate, continuânp.u-şi activitatea .şi azi. Acel „nexus 
-c.ausalis", care a.r. trebui despletit; este atât de complicat, încât 
nu poate. fi urmărit cu preciziune; e~te o funcţie cu un 
număr nesfâi:şit de variabile, însă cu nici o s1ngură constant~. 

Dintre aceste variabile, pentru aceeaş unitate de timp sau 
·spaţiu, unele variază mai mult, altele mai puţin. Cele din urmă:, 
•din cauza variaţiunilor lor lente, sunt cele mai potrivite ca 
:hază de plecare a unui studiu; căci, punându-le unităţile coordo~ 
natelor. de timp şi spaţiu mici, ele pot fi ·considerate constante: 
.Mărind. după aflarea eonstantei re-lative, coordonatele de tim-p 
şi spaţj u, rezultatele totuş se vor apropia bine de .adevăr, daci 
uJterior, dup,ă pttffnfă, vom lua în considerare şi celelalte variaoile. · 

Dintre diferitele variabile, ca · punct de ptecare mai po„ 
rtrivit, mi s'a părut .aceea a cantităţii sedimentelor anuale tran
~portate de Dunăre. Intrebuinţând acest criteriu în felul gene-. 
ralizat 1/llai 'nainte1 am ajuns la rez.l}lta.te1e ce le vom vede;ll 
mai la urmă. 

Intrebuinţarea timpului absolut în geologie nu se p:rea o~ 
bişnueşte; avân<i.l însă în delta Dunărei o formaţiune de tot 
!tânără: care se desvoltă şi az.i sub o~hii noştri, , arătând u.-n~ 
fiziologia ei, am crezut admisibilă. această încercare. 

I. 

GENEZA BASINlfLUI DU.NAREI DE JOS 
r 

Inainte cle a ne ocupa cu vârsta deltei -0unărcne, să a ... 
runcăm o privire asupra genezei regiunilor Dunărei de jos şi 
.a Carpaţilor. Aceasta este necesar pentru a ne putea da seama: 
.asupra unor chestiuni importante precum sunt urm.ătoarele; 

• 
• 
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Când s'a format Dunărea? 
Cun1 s'a desy,oltat actualul curs a] ei? 
Cc: mişcări epirogenetice s'au întâmp,Iat? 
Ce 'întinderi .au avut transgresiunile marine? 
Ct clime au domnit? 
Când începe clădirea deltei actuale? 
Ce proporţii a avut sedimentarea mai 'nainte? etc. 
I n cretacicul superior, cea mai mare parte a Român iei si:0l 

sub apă .. Regiunile carpatice se scufundă tare şi for·nea-~it sin
clinalul flişului. Tn marea senoniană nun1ai o ini.:ăl parte a n1u..; 
ţîlor Getici dimâne deasupra apelor, dar nici aceasta nu s:e 
ştie cu siguranţă. Basinul_ Dunărei de jos precprn şi cea mai 
mare parte< a Dobrogei sunt acoperite de n1are. Nici o transgrt>-1 
siufle a neozoicului n'a fost atât de complectă c,a eea senoniană. 

In cretacicul superior începe şi scufundarea Depr,rslanel 
getica (t)ltenia) care durea~ până azi. Se ivesc fracturi!e trans ... 
versate ale CarpaţiJor, dintre care cea mai însemnată, linia Ga1aji-; 
Tulcea, se întinde dela delta Dunărei de ~tzi prin curbătura Car
paţilor şi-unindu„se. cu linia Peceneaga-se continuă în in-;· 
ter1orul arcului până în Tatra, dând naştere la Dep;esitinea 
moldopbasartlaheanfi. Deja din cretacicul sup,erior1 mai mult însă 
de la miocenul mijlociu, marginea Cârnpîcî Române tlealungui 
lihiei dunărene-care merge păru.lei şi aproape <le marginea 
apuseană. a bălţii Brăî1ei-înccpe a se scufunda !fi a subîn1pin~ 
Carpaţii Meridionali. 

In timr:,ul eând regiunea carpatică este fracturată'. transversal 
în m~ multe locuri, Dobrogea prebalcanică stă acoiJerită. de· 
mare. Partea sudită a platfonnei prebalcanic('! se rupe de de-· 
pre.sîunea getică, adică Oltenia întreagă şi Muntenia dintre Olt 
şj Dâm hoviţa, tot dealuhgul lin.tei d unărehe '.~i r.ămâ.ne ca horst; 
~i Depresiunea getică, fiind mai puţin scufundată dec-lt Gâmpia 
Română, se âesparte de ea pr.in factura. Dâmboviţei. ln cr~tacicu1 
superior „cutele varisce" .a.le Dobrogei sunt d în neu increţit~ 
fcnnând ,,catenele cifnerlene" şi se rup de Dobrogea prebalca-.
nîd'i prin fractura Pece:neaga-Başpunar•Camena. Aceste- mişc:îti 
11}erg paralel cy. cele ale .,,.:atenelor d,ice." din regiui1ea Cfl,rpa-.· 
ţilor şi cauzea7..ă, cum am zis n1ai nairite, scufund~rea regiunii 
niolrlo-basa.r,pbeanâ. . . Deja din cretacicul superior, mai muit în<săt 
tendinţa de încălecare peste margJrrea horstului dobrog.~an nor~ 
dic, dealungul liniei Peceneaga. Scufundările dealungul liniilor 
Galaţi-Tulcea şi Peceneaga provoacă erupţiunile porfirului .cre-i· 
tacic tn nordul horstului dobrogean. 

La finele cretacicului superior; marea se retrag.e- şi în 11da~ 
nian''t în regiunea Carpaţîlor1 oare ~ devenit uscat, 'domneşte 

• 
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o climă de stepă caldă. După sfJrşitul cretacicului, Câmpia: 
Român.\ răn1âne uscat până la sarn1atic 3au lortonian, ale cărui 
depozite .acolo se găsesc direct pe cele cretacice. 

In eocen, flişul din regiunea Carpaţilor începe a. se cuta, 
arătându-se astfel după dărâ1narea munţilor Getici pri1nele sim4 
ptomr de ridicare orogenetică în regiunile n-1unţ.Hor noştri. Eoce ... 
nul petrograficeşte fiind format din diferite fa<!iesuri neritice şi 
litorale, probabil că s'a prezentat în forma unni număr mare de 
basinuri sau golfuri mici şi puţin adânci. C;ă aceste basinuri 
aparţineau Ia· două sisteme mari, se vede din distribuirea lui 
Nummuli_tes distans şi N. irregularis, cari se găse,;c numai în 
regiunea carpatică-dobrogeană, iar l'J. complanatus şi N. perf(); 
ratus numai în regiune;ill a doua, cea transilvane-panonică. Speciil~ 
unei regiuni lipsesc în cealaltă şi invers. Această distribuire 
rnărginită ne arată că deja în eocen exista un început al cum,.. 
penei apelor carpatice, pTin urmare şi o mişcare orog!n.:tică 
positivă între Transilvania şi Câmpia Română. Din momentul 
când regiunea Carpaţilor iese deasupra nivelului m.ării, începe 
.1ctivitatea .apelor carpatice, aceasta probabil deja la sfârşitul 
eocenului. J n Transilvania se găsesc de fapt între facie:;nrile ne
ritice şi litorale altele alternante de apă dulce sau salmastră, 
lagunare cu Ca S () 4 şi chiar argile roşii · de ~tepă caldă. 
Toate acestea ne arată mişcări epirogenetice dese şi variate, 
transgresiuni şi reg.resiuni marine, prezenţa râurilqr, basinuri 
de apă marină expusă evaporării, analoage cu cele din câmt)ia 
Munteniei„ despre care vqrn vorbi mai târziu; în fine, chiar 
clim,1. caldă şi uscată a stepelor, care se întindeau p-rin valea 
Oltului cel puţin până în derjresiunea Getică şi Româ:tă. 

ln luteţian, apele cup-rind încă sinclinalul flişului carpati.r · 
rămân îns~ despărţite de ale Transilvaniei printr'un şir ide 
insule, printre care treceau braţe de mare· puţin adânci. Tot în 
lutetian, Dobrogea este acoperită de o mare ce vine de Ja S E 
către Silistra. După retragerea acestei mări; Dol::>rog'"~a rămâna 
uscat p:în:i în terţiarul mijlociu ( mediteranul interior) când 
ms.rginea ei de S .este acoperită din nou. 

Oligocenul nu diferă mult de eoten. Numuliţii dispar la 
începutul lui; se găsesc intercalate formaţiuni de apă dulce şi 
salmastră, în unele loc'µri şi cărbuni, dovezi pentru existenţai 
regiunilor continentale mai mari. Prezenţa gipsului în Subcarpaţi 
arată regresiuni mar,ine, aceasta mai :1les la finele oligocenului, 
în aqujtanian, cănd rţgiunile Carpaţilor stau deasupra apelor, 
ridicându-se în bloc, pe când atât regiunile exter.ne .:ât şi cele 
interne sufăr o noua scufundare. 

In miocen, Carpaţii formează deja: o regiune ·continentalăl 

• 
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' relativ mare şi înaltă·, iar în burdigalian ·{ 1nediteranian I)° sunt 
înconjuraţi de un braţ marin până. la Bahna ]ângă VJ.rcioro·n:1. 
·( r"egiur.ea Porţilor de [·ier). In Transilvania g.1sin1. îa ~ce:;t 
timp basine mari, care se poate să fi stat în Jegătură cw 
braţul marin din partea exterioar,ă a Carpaţilor, in acele locuri 
unde cumpăna apelor era coborâtă până la nivelul 1nării. Tn 
Subcarpaţi găsim coi:iglomerate litorale din burdigalian, care 
provin de la distrugerea crestelor carpatice, dovadă pentru o 
înălţime oarecare şi prezenţa apelor curgătoare. 

La. sfârşitul primului meditera:nian Carpaţii se ridică din 
nou1 încât braţele marine extra-şi intracarpatice ale helveţ.ianului 
sunt isolate de mare; apa lor încef)'e a se evapora şi a depinae 
gips, probabil şi sare. In he]veţian g:ăsim o climă caldă şi 
uscată ceeace cauzează irttercalaţiuni de gips. La finele acestei 
perioade, 'flişul se cutează puternic, ceeace formează al doilea. 
episod important în trecutul Carpaţilor, prin care rămJşitele 
vechilor Catene Bace sunt sporite cu această rocă. 

In tortonian, lagunele isolate ale helveţianului îşi reiau 
legăturile cu mările · celui de al · doi1ea mediteranean şi fau:1a 

, lor marină, ce dispăruse în helveţian, se desvoltă din nou. 
Ir: tortonian s1u helveţian se scufundă din nou Câmpia I{omână, 
ceeace se vede după sarmaticul sau tortonianul care, în Bărăgan, 
se afla direct pe cretacic. 

In sarmatic, rl)area se întinde peste Subcarpaţi, dela V.ir
ciorova până în Galiţia, peste Câmpia Română, ,\1.oldova, Ba
sarabia, M. Neagră şi Dobrogea, iar peste munţi în Trans~h1ania. 
Pentru Dobrogea, transgresiunea sarmatică a fost ulti1na care 
a lăsat neacoperite numai şisturile verzi dela nord. De ac•1m1

1 

Câmpia Română se scufundă mereu ca şi basinul Transilvaniei 
în regiunea Braşovului, retr.ăgându-se şi apele în acest colţ. 
După sarmatic, apele româneşti întrerup· legătura cu ,\1.editerana. 

Basinurile sarmaticului le găsim ~i în întreg pliocenul, fjind 
umplute succesiv cu sedimente. La început, ;;e poate c-a lacurile 
Transi]van'iei să fi stat în legătură cu cele din Câmpia Româaă, 
care, stând la înălţimi mai mici, au primit, poate, afluenţi de la 
ce1e dint.ii. Unul dintre ae~şti afluenţi ai Câmpiei Române şi-a 
căutat drumul · prin Porfile de Pier, pregătind astfel poarta pen ... 
tru o Dunăre viitoare. I n pliocen, usc~tul Carpaţilor se 1năreşte, 
sau din cauza unei mişcări orogenetice positive, sau a unor 
mişcări epirogenetice negative în Câmpia Română şi în .regiun~ 
M. Negre, în a cărei direcţie se retrage marea sarmaticului. Aşa 
dar în pliocen, Câmpia R0Ii1ân/î, cea getică şi moldo-b_asarabeană! 
pân:'i la Trotuş formează un golf al mării ponto-caspic~. Car-I 
paţii în piocen fiăce.au dese mişcări orogenetice, când' positive când 

' 
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negative, global însă mai mult positive, încât marea, după mai· 
multe oscilaţiuni, este împinsă înapoi către regiunea M. Negre. 
Dobrogea, care după sarmatic a devenit uscat, c;tă. cu marginea 
ei dinspre Câmpia Română în parte încă suo apă. Lipsind fa
ciesul pliocen la r.ăsărit, se vede că horstul era aplecat către 
apus. Râurile încep a-şi forma văile !or, dintre care cea n1ai 
însemnat~ este .Cara-su. 

In primul subet;j al pliocenuluj, în meoţian, legătura di
rectă dintre apele Transilvaniei şi _cele din Câmpia Română 
'încă n'a existat. In schimb, 1narea meoţianţ1lui se întindea pi.;in 
C.ârnpia română, depresiunea getică, sudul Moldovei şi al Ba
sarabiei către răsărit până în regiunea caspică. Intr'un timp, al 
meo[ianulni, marea înaintează peste marginea flişului, se retrage 
însii. iarăş în ponţian şi formca.::ă ape salmastre, care dispar 
aproape total, încât rămân aproape numai lacuri dulci, n1ai, ales 
în Depresiunea getici şi română, dincolo în Transilvania. Ar.este 
.ape se găsesc şi în dacian, transgresând' chiar ;)este ponţian. 
fiind prezente şi în Bugeacul Basarabiei. In subetajul levanti ... 
nului, apele se retrag 1 din Subcarpaţi către câmpie şi se îndulresc. 

La începutul quaternarului, depresiunea getjcă, Câmpia ro
mân&., precum şi Bugeacul erau încă acoperite de un Jac n1are. 
Dunărea încă nu exista, căci Câmpia română stătea , ş.i ea suo 
apă. Resturile de Elep,has meridionalis arată că clima caldă 
a p1iocenului încă exista. Carpaţii încep a se ridica şi râurili:, 
c.are curg către S şi S E., câştjg.ă astfel mai multă pui.ere de 
<li5trugere şi transportare; sediinentarea lacului din depresiunea 
geticii şi Câtnpia română ia un avânt nou. La umplerea acestor. 
depresiuni au contribuit . şi râurile din Prebalcani şi Oobrog:~a, 
precum .se vede ilin depo4itele fluviatile balcanice 4flate la stânga 
ac.tualului curs a! Dunărei, în terasa superioară a lv1unteniei. 
Dacă aceste sedimente, în provenienţa lor ca balcanice au fost 
bine recunoscute, este probabil, deşi nu sigur, că Dunăr~a <1.tu11ci 
încă nu exista. In schimb se poate să fi existat un râu mai 
mic, care va fi coborât din munţi prin actualele „Porţi de 
Fier", 1ns'.'l în altă direcţiet 

Tot la începutul quaternarului Dobrogea se ridică şi ajunge 
1:t o înălţime care, în regiunea Cernavodei, întrece pe cea actuală; 
cu vre.:o 25 m. Partea r.ăsăriteană a podişultii era mai ridicată 
,decât cea apuseană precum se. vecie clin cursul apelor care se 
îndreptau către apus. Astăzi su pr?-faţa_ podişului 1~ Palas, în 
~.propierea Constanţei are o înălţime absolută de 58 iTI. C~tre 
W, _.podişul se ridicq cu încetul _şi ajunge lângă Dun:1~~ _peste 
100 m. , este deci înclinat dela W. Ia E. Gura văii Cara-su este 

·scufundată cu baza la o .adâncime de 25 m. sub Dunăre. De 

• 
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a1c1 rezultă că în tin1pul formării acestei văi, marginea horstului" 
dobrogean trebue· să fi fost la o înălţime de vreo 125 cel puţin, 
iar răsăritul horstului trebue să fi avui: o înălţime n1ai mare 
de l 25 m .. c.ăci dealtfel apele nu s'ar fi scurs către Câmp•ia 
română. ci mai curând către mare. Precum se vede, răsJritul 
Dobrogei arată în regiunea de la Constanţa o scufundare de cel 
puţin 125-58 egal 67 m., rezultă deci că Dobrogea a suferit 
o răsturnare a profilului W E. Aceasta a uovedit-o d-l Brătescu 
mai iiles prin studierea profilului transversal al afluenţilor,văii 
Cara-su. Dânsul zice: 

,,La văile a,fluente, în ioc ca pantele de ap:!..13 să fie rnai . 
râpoase. fiindcă într'acolo trebuia să se lase firul apei din 
c&uza aplecării podişului, iar la afluenţii de N. ~i din cau.~a 
rotaţiei pământului,-tocma1 ,dim potrivă, coastele de răsărit sunt 
mai repezi, iar cele de apLis IJ1·elung1 şi domorrle. Ac-e1sta în
semnează că rtisturnarea pantei podi~ului se îndeplini:i pe ne
sim tite chiar în timpul când văile curgeau, adică in perioada 
pluvială". . 

Cu timpul, lacul din Oltenia şi J\,lu11t(:nia 5..: _urnpJe cu, 
sedimentele aduse de apele carpatice care, din m01nentu! când 
se lovesc de 1narele stăvilar dobrogean, .se a.dună St!cc:e;;iv şi 
forn1ează antecesorul Dunărei. ·rin~_pul ·.:ând J)1Jn:'.IT~1 înt:fi.i oar1 
şi-a căutat drumul . prin Poţţile J.c t'l-'.!f„ nu ~e noa1e sta t • .uii •. cu 
preciziune; se poate însă că deja de atunci, când lacul Câmp•iei 
rornâ.ne încă nu era um9lut. Prezenţa sţdir.-1ent-~ior ba.!~1.lic,e în: 
stâQEa cursului actual nu o pot cun!-id~r.-1 c.a .rlo,ad:i vc.1~.ru 
ne-existenta fluviului pe timpul depunerii lor. Este pc.,sibil că! 
Dunărea-daci a existat deja-să fi .:i.vut o olb[e mai la N. 
de cursul ei actual, de pildă în regiunea vreuiruia dintre aflu
entiJ actuali - ai Jiului, deşi aceasta·, după configuraţia de azi 
a regiunii,· pare aproape inadmisibil. Să nu u1t-îm În3ă că 
terasa superioară. a Dunărei se află la · r11ălţin1ea considerabilă 
de 75 m. ! lnchizându-se acum albia Dunarci · prin outernic.:ele 
aluvionări ale apelor carpatice şi aplecându-se totodat,ă depre
siunea getică către fractura Dunărei, fluviul,-poate Ş.i prin 
captare,-şi-a căutat drumur spre sud', către Calafat. Aceasta, 
deşi e numai o ipoteză, arată totuş că timpul trecerei fluviului 
prin Porţile de Fier poate să fie mai vechiu decât se crede 
A 

1n gţnere. 
Există dară două posibilităţi: 

1. Dunărea la începutul quaternarului a curs deja prin 
Porţile de Fier, v.ărsându-se sau în lacul Câmpiei române
dac.ă peste tot exista încă-sau, curgând dealungul podişului 
dobrogean, ajungea direct la mare . 

-
, . 
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2. Dunărea nu trecea prin J)orţile de Fier; apele carpa.ti.ce 
se varsă într'un lac · mare sau, mai târziu, se adună succe„iv 
lângă podişul Dobrogei şi -formează antecesorul fluviului. 

Ori cum ar fi, într'un timp mai înaintat g.ăsitn Olte.:1ia şi 
Muntenia u1nplută cu depozitele quaternare, iar dealungul horstu'"' 
lui dobrogean un fluviu-fie Dunărea, fie a.ntece~orul ei-care , 
primeşte toţi afluenţii sudici ai Carpaţilor meridionali. Aceasta 
cade, probabil, deja înaintea marilor n1işcări epils,genetice po-
silive, deci înaintea glacialului. · 

La ieşirea de sub ap.ă' a Cân1piei române şi a celor vecine a 
contribuit şi mişcarea epirogenetică, încât gonirea mării sau a 
lacului din Cân1pia Română nu este numai un produs al fedhnen7 
tării râurilor carpatice ci şi a . mişcării ep-irogeneuce positive ;_ 
deci s'a putut înfăptui într'un timpi relativ scurt. 

După ce Dunărea-înţeleg Stţb acest cuvânt şi fluviul ce 
curgea în preglacîal şi glacial dealungul Dobrogei şi dacă cumva 
n '.a tre:::ut încă p.in Porţile de Fier-şi-a nivelat albia, inter,ine 
prima ridi~are orogenetică quaternară a Carpaţilor, ca,re era 
atât de însemnată, :ncâl: munţii noştri au început să poarte 
gheţari lJ cul;nLe lor mai înalte. Paralel cu aceste mişcări oro
genL ti.:e s'a ridicat şi Câmpia română. Duns'.rea, pe11tru :-1.-şi 
păstra echilibrul de nivel faţă de mare, a croit în lunca veche 
pregladală, una. nouă mai îngustă, formând astfel prima terasă 
fluviatilă. Care di,ntre terasele actuale ar îi de această vârstă, 
esh'. greu de spus. p . Brătescu scrie că în regiunea Rusciuc~ 
Giurgiu şi Olteniţ3-Turtucaia, ter<:J.sa superioară se găseşte la. 
circa Î5 .m. ; între lacurile J\1ostiştea la W. şi Gălăţui la E., cea 
mai înaltă terasă la vreo 35 m. ; la răsărjt clc Călăraşi un rest 
de terasă la 26 n1. ;· Siliştea Trămşanii este la 27 m,.; terasa 
pe .care e aşezat satul Roseţi-Volnaşi are 26 m. ; etc. ..\ceste 
sunt cele- mai înalte terase păstrate până azi. Se poate că numai 
terasa. de 75 m. din regiunea Giurgiu-Olteniţa să fie contc1npo ... 
;:ană cu prima glaciaţiune, iar În celelalte p,ărti ale Dunărci 
de jos să fi disp.ărut prin eroziune. In tot cazul, determinarea: 
teraselor contemporane este greu de făcut din cauza că deocam
dată nu se poate stabili exact întinderea şi adânciinea scufun ... 
dării postglaciale a Câm:piei române. Ele fiind' însă pe ambele 
1n.aluri la acelaş nivel, se' vede că c.el puţin regiunea Dobrogei 
învecinată cu Dunărea s'a scufundat în aceeaşi 1năsură . . 

După · prima glaciaţiune, gnetarii s'au retras; în Carp.aţi 
poate chiar că · au dispărut; mişcarea epirogenetică stagnează;.. 
Dunărea, mărginită de prima terasă, îşi nivelează cursul şi o. 
lunca nouă. 

Aceste mişcări epirogeneti,ce positive s'au mai repetat încit 

• 
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-de vreo 2-3 ori, până cind Dunărea îşi formează cele 3-4 
terase, fiecare corespunzând unei ridicări, întreruptă de cea ur
rnătoare prin o perioadă d'e linişte. Carpaţii, în dec.ursul acestor 
mişcări. au fost ridicati total cu vre-o 1 OOO 1n. ; culm·i!e lor 
mai ·înaltt purtau şi gheţari, cari, deşi mai mici, erau t0tuşi nişte 
Jsvoarc nesecate pentru alimentarea râurilor carpatice. Mai ales 
în acest timp cade aglomerarea sedimentelor qnaternare în Câm
pia romană, al cărei nivel faţă de înălţimea Cai:paţUor era cu 
mult rnai jos decât azi: munţii noştri se ridicaseră cu mult 
mai tare decâ't câmpia. 

La sfârşitul glaciatiunii, Câmpia român:i- a ajuns un ma~ 
ximum de ridicare. Toate terasele stau deasupra bălţii; fluviul 
trece pe lângă marginea de· nord1 a horstului dobrogean şi s~ 
varsă în mare prin un singur · braţ, având direcţia braţului Sf. 
Gheorghe de azi. Regiunea d 'e la gura Dunărei fiind atunci 
mai ridicată decât azi cu vreo 10-20, sau chiar mai mu,lţi 
metri, fluviul se v.ărsa cu mult mai la răsărit decit în preze:-it. 
Pentru aceasta avem mai ales. do1:1,ă dovezi: una este faptul că: 
s'au găsit la distanţă apreciabilă dela ţărmul actual pe fundu:} 
1nării cordoane litorale cu scoici; a doua: prezenţa loessului în 
mijiocul deltei la 7 m. adâncime sub nivelul 1nării. Este .de re-, 
marcat şi "faptul că curba ba~im.etrică de 50 m. se apropie 
de ţărm chiar în faţa celui mai vechiu braţ dunărean-Sf. 
Ghecirghe-p3.n,ă la o distanţă de vreo 15-20 .km. Şi într'adevăr: 
o. ridicare a reg-iunii :u mai puţin de 30, 1n. ar fi suficientăj 
pentru restabilirea acestei vă'.i diluviale ipotetice, prin care a 
curs Dună;rea, după părerea mea, cam pe la sfârşitul perioa„ 
.<lei glaciale. ' 

Precum se vede, fluviul atunci înc..1. 11
1avea deltă ; regiunea: 

<Clin nordul lui stătea deasupra apei şi era locuită de man1uţi 
.şi de Rhinoceros tichorhinus ( antiq uitatis), ale căror fosile s'au 
găsit la o adâncime de vreo Î m. sub m,ijlocul braţului Sulina. 
'Prezenţa. acestor animale, care sunt adaptat~ la viaţa din re--: 
giunile polare, face probabil că loessul în care s'au găsit f osilele1 

·s'a depus imediat după retragerea gheţurilor. 
In timpul glacial domnea deasupra calotei de gh,iaţă din 

nordul Europei un maximum de p,resiune baromet,ic;'i, lcare 
,cauza vânturi puternice de.la N. la S. Aceste vânturi, venind din 
regiuni mai reci în altele mai calde, nu .1111mai că n'1u adus ploi, 
,ear au uscat chiar regiunile peste care bătealJ, încălzindu-s«:1 
trept.1.t. Câmpiile României ca şi cele din Rusia mtridianală, 
uscate astfel, ~u stat timpuri îndelungate sub influenţa eroziunii 
eolire. Suprafaţa pământul'ui şi mai ales morenele au fost roa,se 
de rânt, iar produsul eroziunii, un praf fin de culoare galbenă, 
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a fost cărat mai ales către sud şi aşternut peste câmpii, formăn<il 
loessul. Se înţelege că sedimentarea loessului nu poate să coin-, 
cidă c;u timpul pluviş.l, căruia i-aş da relativ numai puţinăi. 
inJportantă pentru regiunile româneşti. Timpul acesta din urmă! 
coincide, poate, cu perioadele de retragere a gheţarilor, iar 
sedimentarea loessului cu timpul postglacial, even~!.1,11 glacial, 
,,a vân~ în vedere mai ales fosilele găsite în loess { animale de 
clir-n~ rece).-

D up.ă retragerea definitiv·ă: a gheţarilor urmează mai întiiu 
o climă de stepă caldă, care cu încetul trece în cea actuală . . 

In basinul Dnnărei de jos, după ce s'a format şi teraSl.' 
inferioară-care coincide probabil cu finele glaciaţiunii--urmează. . 
iarăş o mişcare epirogenetică negati,·ă, rcare se continuă ~i azir 
şi în urrna căreia terasa inferioară -este îngropată din nou sub 
sedimente; cea mijlocie se apropie de nivelul fluviului. In tot 
cazul, scufundarea acttta.l'.3i a început abia după ·depuntrl'.a loes.'<iu
lui căci acesta acopere toate terasele dunărene, deci şi cea in:-· 
ferioară, azi îngropată. 

II. 

REGIUNE.A. DUNAREI DE JOS Il\: PREZ1:NŢ 

După ce am urm.ărit, în trăsături generaleJ evoluţia b'a':" 
sinului Dunărei de jos, trebue să ne orientăm încă asupra 
stării actuale. 

Regiunea aceasta se împarte, la prinJa vedere, în două pă.rtî 
bine distincte şi pentru ochii unui profan. Astfel; despărţite. 
prin Dunăre sunt: , , 

1. Iiorstul Dobrogei. 
2. Depresiunile Dun.ărei. 
L Horstul Dobrogei ni se pl'ezintă ca un adevărat podiş, 

înconjurat de trei părp d'e depresjuni, şi se continuă la S. Ol' 

Prtbalcani. La N, horstul se tern1ină cu fractura Galaţi-Tulcea, 
prin care se ' desparte de depresiunea n1oldo-basarabeau:ă, pe!:ite 
a cărei buză meridională are tendinţa de încălecare. La. W, 
fractura Dun.ărei îl desparte de Câmp·ia română. Dea.lungul 
acestei falii se scufundă atât Câ.mpia român.ă cât şi Dob:ogea,, 
ele apus, a111.ândouă Ia fel. Dobrogea însăşi, prin fractura Pece
neaga-Başpunar-Ca111ena, încă se împarte în două: la nord rămă
şiţele Catenelor Cimeriene, la ·suci" Dobrogea prebalcanicăt care a 
suferit o r.ăsturnare a profilului transversal, încât a.pusul podi- , 
şului ajunge la o îll(ălţime mai mare decât răsăritu); totuşi, râ-urile 
{Cara-stţ) curg într1un sens contrar inclinatiei solului. 

Rentru explicarea eroziunii ~dânci a văilor. dobrogene, P:re-

" 
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supunerea unui ti1np pluvial în1i p3.re indispens1bil:i; lung: ·n~a 
timpului în care pod·işul a stat nec.1c.operit de 1nare a fost 
suficientă pentru rezultatele actuale. Peste tot, îmi pare gTeu· 
adn1'ls10J1 un regim ploios într'o masură ca cel mediterane.1.11 din 
ca.uza apropierii regiunilor româneşti de calai.a glacial.ă. 

2 Depresiunile Duni::irei de jos se împart prin liniile Oalati
Tulcea şi Pecineaga în dou~. p.ărţi principale: pe de o parte 
<lepresinnea moldc-basarabean3i ca parte a platoului podolico-aus, 
pe de altă Cân1pia ro111ânil dimpreună ctt Depresiunea getică. 
Sub depresiunea moldo-basarabeană, marginea de S \V/ ... a plat~ 
formei podolico-ruse este s:::ufundată sub horstul dobrog1'!.1.n. 
Cea mai mare adâncime dintre toate. depre'Siunile din basinu·l 
Dunărei de jos o atinge Câmpia ron,ană, prin scufundarea 
adâncă, în sudvestul liniei Peceneaga, mai ales Tn terţiarul 1nij
lociu; superior, chiar şi azi încâ. Efectul acestor ~cufl!ndăd îl 
veden1, în Câmpia ron1ână, în scufundarea . ,quatc>rnarului ;.p:1nă· 
sub niYelul inării. La Cernavoda,. această 3cufundare ajunge la 
23 m. Aceste fracturi, urn1ate de scufundări, au inflr,enţat şi 

. direcţia râurilor, care, în B·ărăgan, tind din ce în ce n1ai spre 
N. Depresiunea română s'a scufundat 1nn.i ales în tortonian şi 
sarmatic şi este acoperită de sedimente 111iocene, pliocene .şi 
quaternare. Dţpresiunea Getică. s'a n~pt şi ea de Prebalc.:ani dea
lungul fracturii dunărene şi, fiind mai puţin scufundată der.frt 
Câmpia rornână, s'a desp.ărţit de ea pe linia DJn,boviţei. De
presiunea .. getic::i încă a înoţput a se scufunda de la cretaci~ul 
superior: continuă şi azi, însă într'un grad inai n1ic, t.lecit 
Câmpia română. 

Dintre toate regiunile amintite, pentru noi Câmpia rom:înă 
cere o atenţiune deosebită, fiind, aşa zicând, poarta deltei du
nărene cu care avem de gând să ne ocupăm. ·rrecutul Câm:t)•iei 
române are cea mai mare influenţă asupra vârstei deltei. O 
mişcart negativă a câmpiei ar provoca imediat o stagnare în 
sedimentarea deltei. Fluviul~ acolo n'ar mai sedime:1ta decât dup:l 
nivflarea scufundaturii noi. Dacă, dimpotrivă, câmpia s'at ridica, 
apele Dunărei, câştigând putere de transportare, _ar sedimenta 
îr. deltă mai intensiv. · 

D-1 Brătescu împarte Câmpia romJnă dintre Borcea şi 
Râmnic în următoarele patru subdiviziuni: 

1. Câtnpul dintre· Dunăre, Borcea şi râul Ialo1n iţa sau 
Bărăganul propriu zis; 

2 Cârn pul dintre Călmătui şi Ialomiţa; 
3. Câmpul dintre Buzău :;,! Călmăţui; şi 
4. Câmpul dintre Râmnic şi Buzău. 
ln Bărăganul propriu zis, terţiarul se găseşte n uma1 la 
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2.dânci1ni mar); la A'iitrculţşti abia: la 72 ~. sub câm~ie ş.i 4Q 
ni. sub nitelLil mării; loessul ajunge o grosin1e de 30--40 m. 

Ir:, câmpul dintre lalom.iţa şi Călmăţui, terţiarul -,e află la 
adân{'i1ni . n1ai inici, de aeeea regiunea este mai umedă decât 
Bar~ganul şi plină de lacuri dulci şi sărate. , 

Câmpul dintre Buzău şi Călmăţui precum şi cel dintre Râm
nic şi Buzău are o mulţime de lacuri sărate. însă şi apă destulă, 
de b.1ut. Argila pare a fi aproape de suprafată. 

Despn:. provenienţa sărurilor acestor regiuni s'au en1is di
ferite păreri. Dacă sărurile n'ar fi autohtone, ci de provenienţă 
dela masivele salifere ale Carpaţilor, cum afir111ă unii, 3.r fi greu. 
de expli;:at aflarea de ape sărai.e şi dulci la depărtări n1ici de 
olaltă. Dealtfel, cu c:ît sunt rtJai departe de 1~ locul lor originar, 
cu .atât mai mult ar trebui să aibe aceeaş salinitate. Curn ar putea 
trece sarea la distanţe• mari fără de a influenţa toate apele uni
forn1 ci unele nJai 111ult, altele 111ai pu.ţin sau chîaT de loc? 
Apele dulci din regiunile bogate in ape :,ărate s'ar exp,l ica 
prin aceea că, având ocaziune de a se scurge, s'au îndulcit dup.ă 
disolvarea şi înlăturarea sărurilor solide clin locul lor; iar apele 
sărate, sau că n'au scurgere, sau-dacă se pot scurge·-511nt ali:. 
mentate cu apă sărată din vecini. 

D.ac.;.;. prin basinurile sărate ale MHnteniei, dup"ă izolarea 
lor de mare şi concentrarea sărurilor, ar fi frecut vre-o apă cur-l 
gătoare cu siguranţă ar fi fost disolvat-.: sărurile şi du;e de 
rf!uri. Din faptul că sărurile au rămas, se poate dedur.e că 
primelC: sedin1ente .aşternute deasupra au fost eolice ( loess şi 
ni::ip eolic); sunt cunoscute locuri în Muntenia unde argilai 
terţiară este acoperită numai de toess. 

Regiunea dintre Siret şi IalolJ]iţa, în care se găs-esţ o mul-. 
ţin1<" de ape sărate, în ti1npul isolării ţi trebue să fi fost mai 
~oasi dec.ât cele din jur, . căci altfel nu s'ar fi putut concentra. 
acolo sărurile. Dar dacă basin urile de concentrare au avut în-. 
tinderi mari, unde s'au scurs atunci râurile ~arpatice din faţă? 
Nai.urai c1. în aceste basinuri, care se aflau în locurile cele mai 
adânci ; şi cum au putut să-şi păstreze salinitatea? Există mai 
n1ulte posibilităţi, m:.ii ales următoarele: 

1. Basinurile au fost ridicate epirogenetic . atât de (mult 
încât au fost înconjurate, de apele curgătoare .3i expuse evaP,Or.îrii. 

2. Basinurile a.u fost m,ai întâiu acoperite de sedimente ,ed!ice. 
•,3. Au "' fost o mulţime de basînuri mici, clintre· ca-re, cele ce· 

n au ajuns în calea ~r,elor curg;ătoa.re,. s~au. păstrat. 
Punctui 1 pare a fi sprijinit prin fap,tul că terţiarul dintre 

lalomita şi Râmnic se afla la o adâncin1e !nai mică, decât în 
zona Mărcu!eşti-Bucureşti. Totuşi, regiunea dintre IalomJ.ţa şi 



16 

Râ1nnic este cea n1ai bogată în ape sărate. O explicaţi~ ar fir • 
poate, admiterea unei mişcări epirogenetice positive ~ regiunii 
sali'fere; sn.u invers, una negativă a regiunii relativ sărace în aţle 
s~ra.te. Una sau cealaltă presupunere trehueşte adm·isă, căci,
suprafaţa terţiarului, aflându-se în Bărăganul (?ropriu zis la. 
un nivel m~i jos decât în r~giunea dintre râurile Ialomiţa şi 
Râmnic-ar însemna că antecesorul Dunărei ar fi curs în sensul 
contrat' fluviului de azi, ceea.ce nu poate fi ttceeptat. 

La Ianca., între C;ălrnăhti şi Buzău, deja la o adâncime 
de numai 16 n1. sub suprafaţa locului, g.itsim depo,dte terţiat"e· 
acoperite direct <le loess, lipsind de tot sedimentele fluviatile 
q u~tcrnare Ţ se găsesc însă şi ape sărate. .~ceasta sprijineş!e 
puntt11l .al 2-lea de mai înainte. La Buziu însă depozitel.e salifere 
s~ aflb: la o adăncime de 40 m. şi sunt acoperite de quater.1ar. 

l~!tnâne mai ales un punct însemnat de cercetat; se PQate 
c.·a. în sudul Ialon1iţei, unde în Bărăgan . terţiarul se găseşte la 
Jtl~nchni nH1ri, Satea.--:dacli este presentf-să nu se ivea3că din 
C'tn1za gro&i1nii şi perm~abilit:ffii quaf.ernatului suprapus. 

Din toate -acestea n1ai probabil 7mi p.t:tre :-lf. basilt!1rile de·· 
,.·01u;eutrar~ au fasţ niici şi f otU·te ntirneroase. 

III . 

DELTA ACTlTAL.l\ • 
• 

P clt~\ l)nnărei are azi o suprafaţă de vreo 2700 km. 2, la 
l'ari. adăogilnd cei 800 kn1. 2 ai insulei Dranov, obţinc:n un 
tol~tl Jr vrt:o 3~0n krn. :.?. IncUna.ţia deltei este mică: prima 
hifut\·itţic ~l. DLu1ărci-Ceta1 Ismail-are 3,56 m. deasupra m1i!"ii; 
l~ Sulina 0.-!l> 111. Di$tanta acestor douiî p uncte fiind de vreo 70 
l·un ., ittl'liuaţia este de l: 21S75. Dunărea are un debit total 
dt' tl3SU 01. 3 ,:tpii pe secw1dă şi 64.662 OOO fotte aluviuni pe 
.UL Luthh.l pentru :iceste ~luviuni o greutate specifică ~e 2,5,. 
obtint>lll uu \"OlUHl dt' 25.86-tSOO m. 3 anual. Dintre cele 3 
brn~ nle 'Duuărei, bratul Chilia duce 17/2Î din apă toWă :
bl~\ţt\l Sttlinu, cel 1nai sărac în apă, duc-e 2/27; iar bratul $f_ 
Oheorgh~ dela sud S/27 din debitul total. Cantitatea sedimen
telo., tr,lnsportu.t~ de fiecare braţ va fi aproximativ propo!ţ:ion~ 
l'H dt)btt\ll de 3pit: 

Chllin . . - . • . • . 
~Ulitttl • • . . • . . *· Gheorghe .. • • • 

l 6.285.243,9 
l.915.91 !,1 
?.663.~4 

m 3 sedimente pe .an 

www.ziuaconstanta .ro 
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1871--86. 11 u 111ai 3.57 °/o - 10.65 °/o au fost sed imenhte în a
propierea gurii, i:estu.1 au fost risipite în larg şi spre sud. Săl 

nu uităn1 însă că aceste procente sunt ,irtificial~ deoarece deja 
în 1857 gura Sulinei a fost indiguită.1, ceea.cei a favorizat risipirea 
se:c!in1entrlor spre larg, cauzată· prin adâncimea miel.re faţă d~ 
lăţi111ea braţului. Putef!l să zicen1 cu siguranţă că proce,1tul de 
sedimentare la Q'Ltrile na.tura le va fi totdeaun:i cu 111 ult 1nai 

~ 

1nare. decJt rnedia celor 3,57-10,6:S ( = 7,11) procente. A-. 
ceasta p.a11e: ~ fi 'în contrazicete cu faptul că uscatul Ia gura Sulinei 
până la construirea digurilor a înaintat cu 4 m. anual, iar dup~ 
construirea lor cu 20,5 m. pe an. .l\1otivul este că, înâintea 
con~.truirii digurilor, uscatul înainta numai cu 4 m. pe an, însă_ 

pe tot frontul; azi, dup.:'i. îndiguire, cu 20)5 111., ,dar numai pe 
o zon~ de vreo rnilă în sudul gurii, din.colo de mila ~.; iar în 
nordul gurii, din potrivă, înaintează. 141area spre uscat. In felul 
acesta, clădirea de nou uscat se va co1npensa. 

Mecanis1nul sedimentării şi a creşterii deltei este . compli ... 
cat; amănunte însă. Ia rândurile prezente nu ne ·sunt neceSJ.re. 
Pentru studiul lor, vezi in1po'rtanta lucrare a d-lui Dr. C. Br.ă.~ 
tescu în Bul. Soc. Reg. R.om. de Geografie, Tomul XLI. 

1\1nintesc . încă existenţa unui cur.ent 1narin N-S, care, Ia: 
2 krr.. dela ţ1rm, are o iuţeală de 3-'30 metri pe minută'. · , 
Acest curent este ca·uzat · de vânturile don1inante dinspre. N E, 
care· prevalează cu 32 °/o 

IV. 
,: 

POZIŢIA LOESSUI.lTI DIN DELT.\. 

Dupll c.:e ne..a.111 orientat in genere asupra genezei Dunărei 
de jos, precum şi asupra deltei actuale, pr6cedătn ia calcu!ar~ 
vârstei etc. 

Sub braţul Su!inei, la o depărtare de yreo 30 km1. de la! 
actualul ţănn, şi la vreo 40 km. de la. pri1na. bifurcaţie a Du . ..\ 
nărei-aşa. nu111itul Cetal Isn1ail---s'a găsit' Loesis la o adâncime 
de vreo 7 m. sub nivelul mării. P.tezenţa acestui sedi1nent eolic 
este o dovadfi sigură că locul în care s'a· găsit, în timpul de„ 
punerii loessi-!lui, era 1nai ridicat faţ~ de nivelul mării cu cel 
puţin 7 n1. decât azi. . 

I 

' 

'M\W.zluaoonstsnta.m 
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Presupunând c~ loessul este depu<; în toată delta şi anurn~ 
a e 1 a desfacerea braţelor la Cetal 1sm a11 pâ n 1 la ţ...i.rm ul 1nfu"ii, 
indinat dela apus-înălţimea absolută O m.-sp:re răsărit, adân
cimea x, la care s'ar afla sub gura Sulinei a.r fi: 

40 krn. : 7 01. = 70 km. : xj sau 
40.000 : 7 = 70,000 : x metri, deci 

40.000 X= 70 000.î, Şi 
490000 

X = 40,000 .,_, 12,25 m~ 

Stratul de loess, c9ntinuându-şi inclinaţia dreptliniară ipQ-, 
tetic.ii, ar trebui să apară pe fundul mărfi }a o adittcîme de z 
metri şi la o depărlare xi~ .v km. de la ţărm. A.vem deci proporţia: 

70 km. : 12126·m.= (70 km.+ y ) : z, sau 
70.000 : 12,25 = (70.000 + y) : z, -0eci 

12,25 Y=70.000 z -70.000. 12.25, şi 

Y= 70000 ~;:575oo - 5714,28 z- 70.000 (I) 

In răsăritul Sulinei, c'ea mai mare inclinatie a funtlul.ui 
mării la 2 krn. distanţă dela ţărm . este de vreo 1 O m. Avem deci: 

2 km. : 1 O rn. = y1 : z 1; sau 
2000 : 10 = Yt : Zt ; 
10 YI = 2000 ZJ şi 

Yl = 200 ZJ • . (II) 
Tot în regiunea din răsăritul Sulineî1 cea 171ai 111 ică incli

naţie mii locie a fundului mării este . de l 00 m·. i:t 100 km. 
distanţa qe la ţăTm. Deci analog c:u ec·uaţla II : 

100 km. : l 00 m. = yz : zz , sau 
100.000 : lOO=yz: zz, . 

100 y2 = 100.000 z2, deci 
y2 = 1000 Z2 ~ . (III) 

Subslituind ecuaţia lI în 1, punând z ~ -ZJ şi y = y1 , urmeazll: 
5714128 Zl - 70000 = 200 ZI 
5514,28 z1 -70,000 =0; iar· 

Z 70.000 69.4 
1 = 55142& = 12• m. 

1 

Substituind ecuatia Ul în I, punând z = z1 şi y =yz, urmeazll.i 
5714,28 z2 -70.000 = 1000 i2 
4114,28 z2 =70.0001 iar 

70.000 
Z2 = 4714,28 14,849 m. 

Presupunând că stratul de loess, găsit '>ttb rnrj locnl braţu.l ui 

• 

www .ziua constanta. ro 
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:Sulina, s'ar continua şi sub mare1 având .o inclincţţie dreptliniadf, 
.ar trebui să c!.Pară la su,prafaja funclului-u,nde inclinaţia acestuia 
este de 1 : 1 OOO - la o adânci1ne z2 = 14,849 1n.; ia·r unde ' 
incli11aţi~. ·solului marin este de 1: 200, la z1 = 12,694 in. 

Calculată de la ţărm către răsărit, distanţa y 2 · în eare s'ar 
:f:ermina, sau-la un strat gros-s'ar ivi loess>tl, ar fi deci': 
Jo. inclinatia fundului 1: 1000: 

' I 

70 km. : 12,25 tn. = (70 k!J1. + Y 2 ) : 14,85 m., sau 
10.000 : 12.25=(70 ooo+ Y 2 ) : t 4,85, 

12,25 (10.ooo+Y2) : 70 OOO. 14,85, • 

70 000+
~1: _ 70.000. 1'4,85 d . 

• ·1·2 
12125 

. , ec1 

Y2 70.000. 14·85 -70 000= 14 857 metri; 
12,25 . 

1 

1a inclinatia: fundului 1 : 200; . ' 

7o km. : 12,25 m.=(7o km.+y1) 12,69 m., sau 
70.000 : 12,25=(70.ooo+y1) : 12.69, 

12,25 (70.ooo+y1 )=70.000. 12,69, 

7 + 70.000. 12,69 72 514 3 
O.OOO Y1 

12 25 
. , 

' ) 

Yt =2.514,3 metri, adică: 

'1a inclinaţia solului marin_ de la l: 200 până la 1 : 1 OOO, 
.loessul-la îndeplinirea condiţiilor ipotetice de mai sus-va :iparei 
_pe fundul n1ării de sub aluviunile Dun1rii la u dep·ărtare de 
·2 15143-i 4,857 kn1. de 1~ ţărmul actual între adâncimile rle 
12,694-14,8-19 metri. Inclinaţia loessului sub deltă. ar fi :de 
1: 5714,2. 

V. 

VOLUMl1I.. SEDT1\1ENTELOR D [:'J fJEL'f1\. 

Stl în~erc:11n n găsi volumul sedimentelor din delta' Du~ 
nărei, care zac deasupra loessului. 

Delta are. o suprafaţă de vrţo 3500 km. 2 şi aproximatiV' 
forma 11n triunghiu isos:el cu înălţimea 70 km. Baza I>· a acestui 
-triunghiu, adică lungiTŢ1ea ţărn1ului deltai,c către mare ar fi: 

h. - 2.3500 1 k oo m. 
7o 

Secli1~1ent~1e dintre stratul de loess şl nivelt1l m.ării ocupăi 
,spaţiul unei pirarn-ide cu o bază patrunghittlară de 100 km. 
12,25 m. şi cu înălţirnea 70 k1n. Volun1ul V1 al .sedimente.lor 

.. care se afVi sub nivelul mării ar fi deci: 

. 
• 
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Vi = 1 oo km. I ~25 m. 7o km. J 00.000. I ~25. 7 0.000 =· 

=28.583.333.333 rn3 La acest volum se 111ai adaogă;. 
a1uv1u1ifie ce se află deasupra nlvelului rn.ării: · 

V2 =3500 km.2 0,46 m.+ 3500 krn.2 (3,16 m -o,46 m.) -

= 1.61 O.OOO.OOO m3 +3. 733.333.333 m3 = 5.343.333.333 m3 

deci total V,+ V2 = 33.926 666.666 m3 s.·dimente asternute o~ste 
straiut de loess în aşezarea lui ipotetică. 

Dunărea seclimentează anual 64.662.000 t. aluviuni. Luând! 
pentru .aceste sedhnente o greutate specifică de 2,5, ele corespu.nd 
unul volam .anual de: l 

64·~6; · OOO 25.864.B~o m3 

' Pentru sedimentarea celor 33.926.666. 606 rn. 3 aluviuni;. 
Dunărei i-.ar fi trebuit ·deci un timp de 

33 926.666.666 ., ')/1'7 • (A) 
25.864;800 rat;H- ar.z. 

* * * 
O .altli posibilitate ar fi ca loessul să zac:î sub toată delta 

le: aceeaş adârtcime x, care este: 
(3,66 m.-0,46 ·m) : 7o km.=(x.-. 0.46 m.-7 m.) : 30 km., 

3,20 : 7o.ooo=,x-7,46) : 30.000, 
70:000 (:x-7,46) = 30.000. 3,20, 

7o.ooox-522.2oo=97.800. 
X =8,857 m. 

In acest caz, volu111ul aluviunilor deltei ,u· fi: 
3500 km.2 • 8,857 m. = 30.999.500.000 m3 , 

1ar tirn pul necesar pentru depunerea lor: 
30.999.500.000 

1198 
. (B) 

25.864.800 ani. 

.... 

Precun1 se vede, volu1nul aluviunilor variază, relativ puţin·, .. 
oricum .'.lr fi poziţia loessului. 

v·r. 
CREŞTEREA ŞI VĂRSTA. DELTE[ DAC}.'. SEDI1V1ENTELE 

SUNT AŞTERNUTE PANA L/\ ISOBAT;\ 20 1n. 

Adâncimea M. Negre este în faţa deltei relativ mică. D11p.ă 
o·. Brătescu, aclân2i111ile clin faţa gurilor Sulina şi Sf. (Jh1:orghe. 
sunt unnătoarele: . l 

\ 
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1829m. 2743 m. 

, Sulina 5,48 8,53 

Sf. Gheorghe! 610 , I 12,80 I 

2l 

\ 

3658 m. ! 4572 m. 

12,80 1 14,63 

18,29 I 23.11 

5486 m. 

18,29 

I 30 . .48 

) 
distanţa 

dela ţiirm 

) 
ad4D• 

cime lll 
) metrl 

La gurile Chiliei, inclinaţia func:!ului m.ării este mai mică. 
La braţu l Stambulul Vechiu, isobata de 9 1n. are o dep;îrtare 
de vreo 4 km. de la ţărm. Curbele batimetrice, precum se vede, 
se depărtează de la ţărm <1;proximativ proporţional cu înain
tarea lor de la S la N. Este de remarcat că isobata ele 50 m. 
se apropie de ţărm până la vre-o 15- 20 km. chiar în faţa gurii 
Sf. Oheorgne. In schimb, insula Şerpilor, situată Ia vreo 45 
·1cm . distanţă în faţa guri i Sulina se ridică dintr'o . .1dâncime abia 
de 15-25 m., precum ne co.munică O. Popa-Lisseanu ·~). Iso"! 
bata de 50 m. însă se retrage la depărtări mari de la · cel€ti 
laltr: guri ale Dunării. 

Distanţele mijlocii de· la ţărm ale curbei batimetrice :de 
20 m. sunt aproximativ urm:Hoarele: Chilia 8 . km., Sulina 5,5 

.k1n.. Sf. Gheorghe 4 km . ; media lor este de vreo 5,8 klm. 
I-'1 esupunând că cele 25.864.800 m 3 de .aluvi uni, adu,;e anual 
de Dunăre, ar fi aşternute . uniform numai până la curba bati
metrid.1. de 20 1n., adică până la o distanţă mijlocie de 5,8 km. d'e 
1a ţ>irm şi pe un· front de vreo 120 km.-calculat de la Vâlcov 
pânn. la gura Portiţei lacului R.azim,-s'ar forma pe acest pa
if.runghiu de 120.5,S km 2 suprafaţă, într'un an, un strat de 

25.864.800 m3 25.864.800 
0,0372 m. grosime. 

120: 5,8 km. 696.ouo.ooo 
Spaţiul dintre ţă'rm şi isobata 20 m;, OCU!Jat de ~pa ,nării 

are forma unei prisme triunghiulare al c:ăr~j volurn este d'e 

:5,8 km. 20 m. 120 k 6 6 s P . . 
2 

. m. = .9 0.000.000. m · r.1S'ma aceasta este 

atât de îngustă, încât ipotenuza bazei h (=dist1nţa isobatei 20 m . 
. dela ţărm, măsurală pe fundul inării) diferă f oarţe puJin de 
cateta tra~.ă pe suprafaţa mării: 

h = V 58002 +202 = v -3-3-.6-4-o.-4-oo- 5800,0344 m., 
sebire de 34,4 mim, 
ideci o deosebire abia de 34,4 m/m. 

Insemnând lăţimea făşiei de uscat nou fonnat, în ti1np de 
un an, cu x,-pentru simplificare, proiecţiunea verticală a SU"'I 

prafetei st-ratului de 0,0372 m. P'e fundul 1nării egală cu gro-

1) ,,Insula Şerpilor11• Analele Dobrogei. Anul IV, p. 270. 
• 

• 
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simea lui, având astfel o diferenţă de tot 'neînsemnat:'f,-obţi ... 
nem proporţia următoare: 

X : 0,0372 = 5800 : 2o, 
2o x = 5800. o 0372, deci 

x =29o. 0,0372 = 10788 m. 
prin urmare, delta ar avea o creştere anuală de 

120 km. l o,788 m. = 1,29456 km'l. 
La o asem(Ii.:a cre.5tere, delta actuală ar aveai () vQrştă de 

3500 . (C) 
, 

1 29456 
=2703,6 ant. 

' In calculul din urmă am presupus că. aluvi11nile aduse .de 
Dunăre ar fi aşternute numai pe o zonă litorală de 5,8 km. lă
ţime şi numai până la Portiţa Iacului Razi1n ; de fapt însă ele
sunt risipite p:e o întindere cu mult mai mare, deci şi vârsta 
de 2703,6 ani este prea mică. 

VII. 

CREŞTEREA ŞI V~\RSTA DELTEI DAC.\ SEDl/11.ENTELE 

SUNT AŞTERNTJTE P_.\NA LA. · ISOB i\ TA. 100 rn. 

Nord vestul M. Negre este pu.ţin adânc şj _ocupat de un. şelf,. 
care se întinde către S E, aproximativ până la linia Sevas
topol-Caliarra. La S E de linia aceasta! care în genere coincidei 
cu curba batimetrică 100 m., dăm-destul de brusc-de a...
dâncimj mai mari. Pe când Ia o depărtare de vreo 109 km. 
de la ţăr1nul deltei, adâncimea nu ajunge încă să i.reâcă de 100 
nJ., la dep.ărtă_ri mai mari fun~ul începe să coboare ::.ubit„ 
încât 1a 140 km. adâncimile trec _deja de 1 OOO m. Prin urmare, 
povârnişul acesta repede ne arat.(t r.ă numai dinr.o/o itz,:f'pe arle
viJraitţl basitz al !H .. Negre; până acolo se întinde soclul con
tinental. 

Mai avem un semn că platoul submarin din faţa deHei a
parţine continentului: insula Şerpilor. Această insulă, zidită dil1! 
gTesii sihcioase, conglomerate şi cuarţite permice, forrne::i.iă pro
babil legătura geotectonică dintre 1nunţii din nordul Dobrogei 
şi laila din Crimea şi se· ridică--cum am- spus deja mai, 
înainte- dîntr'o mare puţin adâncă, deşi stă la 45 km: depăr-. 
tare de la ţărm. 

'Mai înainte am zis că 'sedimentele Dunărei nu sunt aşter--. 
nnte nurn3i pe o zon~ litorală cte 5,8 km., cum am · câlculat ca 
minimum, ci pe supraîeţe cu 1nult mai marî. . 

Să lu.ăm ca max1mu1n de rişipire _platoul submarin ~Q.ină 

\ 
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la linia Sevast0pol-C11liacra şi cuib'a batimetric.ă de 100 rn.; 
fa n.ord însă nurnai până în răsăritul bri:itelor Chilia, de oarace, 
din ca.uza cureritului marin de ·1:i l'J E, este imposibilă trecerea 
a1uv1un1Tor dunărene mai spre nord. 

Admiţând ceJe 
2

~
0
;.

00 
= 13.500 k~2 . ale şelfulru ca zo~ 

de sedimentare, nici nu cred că vreo cantitate considerabilă de 
aluviuni trece dincolo de isobata 100 m, nici că ar rămâneă 
prea departe de ea. Presupun dar că sedimentele sunt risipite 
unifonn pe toată renia submarină de 11.500 km 2 suprafaţă. 

Precum an1 văzut, Dunărea aduce anual 25.864.dOO m 3-

de mil şi nisip. Această cantitate, aşternută uniform pe întreg. 
platoul submarin, ar forma, anual, un strat de 

13 5
25 864 800

= 0,0019159m.grosime; în 1000 ani, unul 
. 00 OOO OOO 

'd~ 1 J 91 59 m. 
Tnse1nnând laţ-imea făşiei de uscat nou format în timp de 

1000 ani cu y; pentru si,nplificarea calculului, proiecţiunea 
verticaUi a suprafeţei s~ratului de 1,91.30 m. pe fundul n1ării 
egală cu grosimea lui-a 1•â1,d astiel o diferenţă co.re însă se 
apropie de zero, fiin-J ipotenuza aproape egală cu cateta lung.ă
obţinem proporţht 1 •rmătoare: 

y: 1,9159 = loo ooo : loo, 
_ 1,9159. loo OOO 1915 9 . d . I 1 9159 y -

1 
, m. , ec1, anua , , m. 

00 
Redus pe un front de aluvionare de 270 km. ( Chilia-Ca„ 

liacra), delta ar avea o creştere anual~ de 
1,9159. 270 000=517 293m.2 =0,517293 km.2. 

L::i. o asemenea creştere, vârsta dţltei actuale ar. fi de 
3500 

6
„166 . (D) 

o,527293- ' _anc. 
• 

Se ·înţelege c..::i. facem deocamdată abstracţiune de orice trans
gresiune · marină, sau-ceeace în ca.zul ~cesta ar duce la acelaş 
rezultat-de. vreo mişcare epjrogenetică negativă sau p:ositivă 
a regiunii Duniă.rei de jos. 

In ultirnul c:alcul am presup·us· că sedimentele ar fi ·aşternnt~ 
unlfornt pe toată renia de 13.500 km 2 De, fapt însă p1.rticulele 
sedi1nentelor, cu cât sunt mai mari, cu atât se aşează mai 
repede la fund şi în apropierea gurilor. Aceasta se întâmpU1l 
mai ales cu nisipul ca:re se sedimentează chiar lângă guri, for ... 
111.l.nd bancuri însemnate. Numai nămolul fin p,oate să' se ţină. 
tiln1• 111ai îndelungat în suspensiune şi, în felul acesta, este tran
sportat de curentul marin la de_părtări considerabile. Volnmul .. 

, 

• 
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'Q.ftrti.culelor grelţ, care se aşează _pe fund când iujeala curentului 
scade sub un anumit minimum, este cu mult mai conslderabil 
decât aceţa al aluviunilor fine ii uşor transportabile. Pre.Qon-< 
deranţa sedimentelor grele, pentru a căror transportare iuţeala 
curentului n1arin este insuficientă, are ca rezultat aglomerarea 
lor pe fundul .m,ării _îndată ce ies din zona cursului repede flu.., 
viatil. Din cauza aceasta, majoritatea sedimentelor aduse det 
fluviu sunt aşternute chiar nurr1ai până la vreo 3-5 km. de
părtare de la .guri; nun1ai aluviunile fine sunt trainsportate la 
·distante de zeci de km. Aşa dar, sedimentarea este mai ales 
proximală; curbele batimetrice sunt în apropierea ţarmului mai 
a.propiate urele de altele; delta creşte poate şi ~nai repede decât 
am. calculat la D .( 6766 ani), cu mult mai repede decât rezuil, 
tatele ce urmează sub E.(11250 anj) ~i F (7600 ani). 

\'III. 

CRESTEREA si VÂRSTA DELTEI PE BAZA PROCENTULUI . . 

DE SEDIMENTARE PROXI1\1AL.l.. 

Din calculul nostru asupra cantităţii aluviunilor ce se .află! 
deasupra loessului, reiese că. volumul lor variază, relativ puţin, 
\oricum ar fi situaţia sedimentului eolic. Pentru cele două i.şcz1ri 
ipotetice ale loessului, care sunt cele mai p-robabile şi de la 
care atlev.ărul nu se va abate mult, am găsit pentru sedim':!'ltele 
drltei un volum ce variază în nun1ăr rotunjit cam de la 31-34 
miliarde metri cubici. 

Delta se împarte în două părţi: una apuseană care . . e zidită 
numai din- grinduri de origine fluviatilă ce se întind către E 
pâ.r;iă la R.ăduc, Ceamurlia şi Caraorman; cealaltă parte a 
deltei; cea r,ă's~lriteană, se întinde de ţa cele amintite p~nă la 
ţărm şi este clădită mai ales din. grinduri marine. Suprafeţele· 
acestor părţi sunt de vreo 1500 şi 2000 km 2 der.i ca 3 : 4. . 

1... In pri1n<1. parte, cum am zis mai înainte, delta; e zidită numai 
de fluviu. Inainte de a ajunge la primul cordon marLn, sedimen
tele Dunărei nu erau risipite de curentul marin care rămânea la 
răsărit de linia Periprava-Oun.ăvăţ. Pe baza vârstei calculate 
sub A, pentru zidirea· părţii apusene a deltei, Dunărei i-ar fi 
trebuit numai un timp de vreo 550 ar:ii. , 

Pen.tru partea r.ăsăriteană de 2000 km 2 \a care zidirea 
de uscat a fost îngreunată prin cur~ntul marin, lu.ăm pe 7 ca 
prorent de sedimentare, .cum a fost media la gura Su!inei între 
1871-86 . .i\vând în vedere indiguirea g1:1rii Sulina, ceeace p'ri
cinueşte o scădere a procentului de seditnentare fluviatilă, pro-

www~oonManta.ro 
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centul de 7 trebue considerat ca fiind sub minim. La 100 °/o 
,sedimentare f!uviati1~, pentru delta rasăriteană am obţine, . o 
v.ârsiă de 1300-550 = 750 a.ni; pentru 7°/o sedimeutare, o 
,•âr~tă de 10.700 ani; deci. pentru toată dell.a, 

10700+550 = 11.250 de ani. (E) 
Vârsto. ac_easta prezintă un peste-1naxim um, căreia,. pentr!.l 

. 2000 
prezent, 1-ar coresp,unde o creştere anuală de 

10700 
0,187km2 

Luând 10,65 o/o de sedi'1nentare, precum ~ fost între 
1871- J 87f· la gura Sulinei-deşi deja indigtdti11 -.-rezultă pentru 
delta între~gă o vârstă de 

750.
1 
~~~5 +550=7600 ani. (F) 

. 3500 
ş1 o creştere ,an ual,ă de vreo 

7600 
0,46 kţn2• 

Acest rezultat, calcul!:).t pe baza unui minimum· ·.de risi~'.ire 
.artificidl~i de sedln1ente, se va ·apropia bine de adevăr 5i poate 
fi considerat ca un maximum de risipire naturală, precum este 
,de p;Idz la gura Sf. Gheorghe; nu însă la gurile Chiliei, căci 
arclo- precum vom vedea mai jos-risipirea sedimente1.or în 
largul n1ării este cu mult mai mic·ă. 

IX 

INFLUENl'A MJŞCJ„RII EPIROGENETICE NP.OA.TIVE 
ASUPRA CREŞTERE! ŞI V ĂRST.EI. 

In timpul scufund1rii uscatului Letea-Sf. Gheorghe, au in
fluenţat trei .factori princip·ali: l. fluviul, 2. 1narea, 3 .. 1nişcarta 
epîrbgenetiaă negativă. · 

1. Fluviul începe să sedimenteze 1'n regiunea. Letea---Sf .. 
Gheorghe, când ea ajunge la nivelul apelor Dunăfei. Aceasta 
s'a putut înt,ârnpla sub următoarele împrejurări: · 

a) Dunărea rămâne la aceeaş ;nălţime deasupra n1ării ;, 
Letea-Sf. Gheorghe se scufundă, cu cât mai la nord, cu atât 
mai profund: lângă Dunăre de loc, la 1nijloc1.1I braţulu.i actua1 

#Sulina cu cel puţin 7 m., la \'âlcov cu 
7
·1~i:: = 21 m 

minimal. O mişC'are enirogenetică n.egativă atât de locat:î, în 
cazul acesta, îmi pare greu acceptabil~. Aceasta ar duce la 
disparjţia braţului Sf. Gheorghe şi la presupunerea unei fract:1ri 
în pa1iea de miazănoapte a d:eltei, chiar pe margin~a sudică a 
continentului basarabean, ceeace, după cât se ştie, nu exlstăi,. 
ci n urnai fractura Galaţi-Tulcea în dreptul braţului Sf. Gheorghe. 

' 
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b) LJ5e<1hi! rtimune la aceiaş nivel; Dunărea tşi ridică, 
ttlbi:1 prin şedin1e11tire µd.nă când fluviul aju_nge la nivelul usca~ 
l1tluL Având în vedere sctrfund·area uscatului, dovedită prin 
1~n"z1 ·nţa loe~snl ui sub ad:ualul nivel al mării, acest p,un..::t cade~ 

t") St· -cufttudă în aceeaş măsură atât albia Dun!'.i.rei qât şi 
11«ic.d11l1 adică regiunea întreag.~. Ace..'l.SHl. ?resupuner,~ pare cea 
,nai n.cccptabilă, când ne gândim că loe~sul afhtt sub brâţul 
Suli1n•i, r~ o întindere de vree JO km. era tot cam la acelaş. 
nivt>L .\d1nite111 aarrr existenta unei scufundări uniforme pe în
treag~ n~giu11c dL:ltaică. 

A€ca~tă 1nişcare epitoger1etică s'a întâ1nrlat desigur în 
sll'ânsă k·găhiră tu 111işcă.rile analoage ale C:1n1piei române, 
dea lungul liniei (hllaţi-Tulcea, care· au pricinuit îngrop,area sub . 
,tluviu11i a tcrast•i inferioare fluviatile. 

L 1'1.irt'n. în regi11nile litorale nivelează şi tinde' a forma un 
tKnn clrcptlinklr. In tirnrul scufunda.rli deltei, marea n'avea decât 
p1tli11:1 influeuţ:1, mai nh>s c,lnd, în transgresiunea ei, a. trecut la 
;qHJ" dt lini~ Peripr.1,•n-D11năvăţ, unde a trebuit să dispar! şi 
aL·liunc,>a curentului n1arin, adică a :elui mai pute::n~c factor. 
P11l1.:111 .·it:L' cil 111,lrt'a n înain!at în linişte până c-ând fluviul începe 

11 o şcoatt' din dclt;'i., pc atunci golf .. l\.dincimea până la care a 
înaintat tr:,n~gre~iunca pt'sle uscat, depinde de combinarea celor 
doi f11<'tori : unul este iuţe3.la de scufundare altul cantitatc-.a alu ... 
, iunilor ,\lht$e de fh1,·iu . 

. ·t tntlul.!nţ.t scufund~rii asupra v1rstei deltei. 
Pe tiinpul depunerii loessului, care a7.; se -află în deltă Ia 

o :td;il1tilnc de vreo 7 111. sub 1e-ro, delta trebue să fi fost 1cel 
l'Ulh~ cu 7 1n. n-1ai ridit:at:t dcc-Jt azi. 

l)t• l·\ $f!trşitul gLtci.ttiunii nu trecut \Teo 10.000--20.0CJO 
:ini LOl'~sul. I.'~\ $t:-Oint~nt eolic, este cu pre;>pondcrantă postglacial, 
del'l $i al' k\ din delta Dun:irii de o ,,arsei n1.,1.i 1nie1 decit 
to nn0-2ll 00() :\Hi, 0.tllt':\ pentru care îl ~011.;iden d-l Dr. C. 
Hl';\t<>o:t'll intţ.'T"gl!ltial nu-nli t',te C'unoscută, d:u-l nici nu cred că 
t''\Î:-t\ , l'\-'UI\ tnotiv i1nporr-.1nt. Dar:i C111titat~a loessului, s.edi
rtl\'t'lt1t inl~rgl.lrk1l, .l.r ii ronsidenbil;i, s'::ir ţă~î mai des strate 
,iltt•rnant~ d~ l(\~&S ~i 5l'Cliln~ure fhtvi,u:ile glaciale; deaceea con
skl~l' rut lot's.-.ul, cu 1•1icî t'\<.-epţii. posrgl.iciJI ; deci ._-i cel scu
fnntla.t în Jcl~,l. l)e „tici 1~zult:t c'l d~ t\ :'t1cepu1ul ultitnci scu
fundld ., 'delte, !lll lrt"<'nt nt.ti putin de l O.OOO pin.l la ~O.OOO ani. 

P~ntru p,,n\!n -i:,u~ ~,u1:1. .1 deltei, care are o supraia~ de 
1 "){)(' k'n. J1 ;\·n ~sit t~l 100 o o ,'editne11r.lre o \·ir$!l de 550 
U.Hl l' ' \h1\'Î1111ue dt~t~upr:t IC\~ssnlui .a.u o gTo.simc de \TcO 
9 in. De .tici reiuit~ c;l ,pr~tgttl de t.-Chilibru" intre tr.1nsgresiunt!t!. 
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mării. şi sedi1nentarea fluviului este de ;~g = 1,63 cm1., adică:: 
daG't delta s'a scufundat anual cu 1,63 cm., n'a înaintat nfci 
uscatul nici 1narea, a fost echilibru ·; dacă s'a scufundat mai 
repede. a înaintat marea; dacă s'a scufundat 1nai încet, a 
înaintat uscatul. Susţinerea aceasta o an1 numai pentru apusul 
t:leltei. Dară nici aici procentul de sedimentare n 'a ajuns o sută,· 
deci şi cifra de J.,6.3 trebue considerată prea mare. Până unde a 
înaintat 1narea, nu putem spune cu preciziune; în tot ~azul, dacă 
a pătruns până în această regiune, într'un timP' relativ scurt 
iar a fost gonită înapoi. 

Partea răsăriteană a deltei cu o suprafaţă de '.?OOO k.tn z 
are la 10,65 o/o sedimentare o vârstă de 7600 ani (F). Luând 
grosin1ea aluviunilor ce zac deasupra loessului adică 9 1n., 

11 pragu! de echilibru" este de ;:gg 0,12 cm., deci: dacă. delta! 

ră~ăr1teană s'a sci1fundat anual cu 0,12 cm., n'a înaintat nici 
uscatul nici .marea; dacă s'a scufundat 1nai repede, a înaintat 
marea; dacă s'a scufundat mai încet, a înaintat i1sca:tul. Acu.n, 
d('nareC'~ d~lta creşte în prezent, putem 1icc că se scufundă 
anual ru cel muit 1,2 1n/n1, dacă peste tot mai az:e o 1nişcare 
epirogenetică negativă. · 

Se înţelege că aceste dimensiuni de mişcare verticală se· 
refer.::t n urnai la cele două părţi ale deltei, fiecare ca unitate 
întreagă scufundată sau ridicată în mod egal pe toată întind;:rea. 
Presupunând că sedimentarea fluviului în mileniile trecute n'a 
fost cu mult deosebită de cea actuală şi că loessul s'ar afla 
sub toată, delta. cam l.1 aceeaş ad;;încime, datele de 1,63 şi O, 12: 
cm. pot varia în jos până la vreo 50 o/o, în sus până la 200 o/o • 

• 
X , 

INFJ_UENŢA GLACIAŢIUNII ASUPRA CREŞ'fERII 

DELTEI. • ( 

Cum am spus în cap. I, în epoca glacială, din cauza tenrp:e..,
raturii scăzute, s'a form,c1.t deasupra calotei de ghiaţă un maximum 
de presiune barometrică, care dădea naştere- la vânturi cen"* 
trifugale; deci, în România, dela N. la S. Aceste vânturi, desigur 
foarh: puternice şi cele mai prevalente în direcţia lor nord~ 
st1dică 1 au cauzat un curent r1-1arin tot dela N. spre S., cam' 
ca ceL actual din răsăritul ţărmului românesc,.... în'să mai puternic. 

In perioada aceea, gheţarii uriaşi din l{usia, fiind mereu 
alimentaţi de la centrul Scandinaviei, au fost împii1Şi către S, 

' • I 
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· -şi-ajungând în latitudini mai călduroase,-s'au topit succesiv, 
-dând astfel naştere la riişte râuri mari, printre care se afla ·şi 
.a.ntecesorul Ni,prului actual. Cauza gheţurilor scarl'clinavice a-~iost 
probabil o mişcare , epirogenetică· positivă a Europei de N., 
-ceeacc a făcut ca profilul longitudinal al râurilor l.Jcrainei d'e 
azi să devină mai înclinat, câştigând astfel apele mai mul~ 
putere de transportare a sedimentelor. La cantitab1a aluvionării 
a mai contribuit şi fapt1Jl că morenele-formate în marc Darte 
dt substanţe moi, fine, uşor erozibile şi transportabile-se în-, 
tindeau chiar pe Ja isvo~rele râurilor, care-dup-ă ce a începuf 
retragerea ghetarilor,- urmându-i, au curs peste tinuturi {relativ 
puţi11 deluroase, acoperite însă pretutindeni cu sedimentele glaciale. 

Din cele spuse reiese că râurile I}ci:ainei, în frunte cu an-. 
tecesorul Niprului, pe timp-ul glacial şi mai târziu încă, au că.raf 
cantităti· ei::onne de aluviuni de la N. Ja S., vărsându-le în nordul 
şi nordvestu! !v1. Negre, de unde„ în parte, au fost transportate'. 
mai departe tje curentul marin către sud. până unde au fost 
aşternute aceste sedimente glaciale-fluviatile-marine către miazăzi, 

· nu se ştie; cred însă că până dincolo d~ delta [>unărei, contri-; 
·buind astfel indirect, la cl.ădirea deltei, -şi râurile Ucrainei. 

Aceasta trebue r~Jinut, deoarece are influenţi asupra cal
culului .nostru despre vârsta deltei; căci, clădind încă alte .@.pt 
la u1nplerea ad..incimilor_ marine din f~ţa· gurilor dun.ăren~, delta 
·ţ1oate să înainteze mai repede, şi astfel vârsta ei scade. __ 

In perioada glacială purtau şi Carpaţii noştri pe culm-ile 
lor mai înalte gheţari, a cărbr activitate erozivă şi topire in-. 
directă încă a contribuit la creşterea d'el.tei, căci J)unărea a fos~ 
îmbogăţită prin afluenţii ei carpatici ntât ~u mai multă ap-ă 
,decât ·azi, cât şi cu mai multe sedimante. 

r 
XI 

ETAPELE DE DESVOLTA.RE .A.LE l)EL1'EI. 

1. La siârşitul glacialului, Dunărea trece ... Pe 15.n_gă, ·marginea 
nordie.a a Dobrogei şi se varsă în 1nare prin un singur braţ 
la r,t-isarii· de peninsula Dunăvăţului . Gura ei se afla caml la 
15-20 km. distanţă în răsăritul ţărmului actual tinde în prezent 
.isobata de 50 m. se apr,opie mai mult de uscat. Regiunea vii„ 
toarelor insule, Letea şi S.f. Gheorghe, este, pan_1 1a răs~rit t.le 
linkL Periprava-Dunăvăţ uscat, pe care se depune loess-ul. Mişi 
·C'a!'en_ epirogenetică ce stăpânise încetează. Faţă de nivelul mării-, 
.regiunea se află cu peste 7 m. mai Sl!.S dec1t azi . 

2. Dunărea nu-şi ~chimbă eursul. Toată regiunea: jncep_e -~ 
\ 

• 
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se scufunda cu mai ,nult d'e 1 m/m pe an; marea înaintează! 
în uscat. 1 

' 3. Dunărea îşi ridică lunca prin sedin1entare şi acopere 
terasa inferioar.ă dimpreună cu loessul. Marea. tot tranşgreseazăl .. 
Acest stadiu depinde de iuţeala mi~cării verticale negative a; 
usc-ahilui şi de cantitatea aluviuni!or dunărene. Scufundarea re-.
git.tr\ii a fost atât de repede ( peste 1; resp. 16 m/m anual) 
încât marea a câştigat mai mulfă suprafaţă decât a clădit Du'"" 
nărea. S'a format un golf care s'a întins până la apus de linia 
Peripra•ra-Dunăvăţ. Ax.a acestui golf a fost mai aproape de 
ach1Htu1 oraţ Chilia decât de bratul Sf. Gheorghe. 1\II.ieşorân-i 
du-se -mişcarea de scufundare la ce1 mult l, resp. 16 n1/m 
anuali ~1a stabilit echilibrul dintre transgresiunea mării şi îna>+ 
intarea usr.:ttului, poate pe linia grindurilor Rh'.duc, Ceamurlia 
si Caraurman. 
• • t1. DL:pn încetarea mişcării ver~icale D'unărea clădeşte a--
nunl până Ia linia Periprava-Dunăv1ţ vreo 1-2 km 2 la; 
răsărit de aceasta Unie aproximativ 0,3 km 2 p,e an, până! 
ajunge la starea actuală. . 1 

Deoarect la distanţe apreciabile de la ţărmul act11<1J s'au 
g:.i:sit pe fundul mării cordoane litorale iar în mijlocul -deltei 
foess, stadiul 1 este dovedit întru câtva. Nu este însă exclus ~ 
aceste. co1:doane să aparţină unui ciclu mai vechiu tle sedimen-l 
tarr. Aceasta se va putea stabili prin urmărirea. poziţiei loessului 
din deltă. ()e însemnătate ar f1 si ::;tabilir~a vârstei ce o are 
argila de sub loess (terţiar? glacial?). . 

Stadiile 2 şi 3 sunt dovedite prin p.rezenta: cordoanelo11 
litorale marine în rnijlocul deltei (g.rindurile Răduc şi Cea.1-
n1udia) , stadhil 4 prin creşterea actuală a deltei, 

Inc.eputnl deltei actuale este prin urmare 1nai tânăr decât 
sfârşitul ultimei seufundă.ri, pentru că deja mai înainte sedirrien~ 
tarea a întrecut transgresiune.,. mării oprind-o, când pentru a-, 
ceeo,ş unitate de timp clădirea de uscat nou prin Dunăre ~ 
.rJun.s egală cu înaintarea rn:irii din cauza scufundării. 

XII 
CREŞTEREA. ŞI V ARSTA CEA l\ţAI PR.OBA.BILA. 

A D f:..__ TtI. 
Rotunj ind nun1erii, am obţinut pân'acum· următoarele 

zultate; 
Cap. V, vârsta 1300 (A) şi 1200 ani. (8). 
Cap. VI, creşterea anualtt 1,3 kmi, vârsta 2700 ant (C). 
Cap. VH • ,, 0,5 ,, ,, ,, 6-SOO. n (D). 
Cap. VIII ,, ,, 0,2 ,, , ,, 11 OOO ,, (E). 

id.,. ,, " 0,5 ,, , » 7600 ,, (F) . 

. 
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Dintre .a.cestea, A şJ B nu s·e vor lua în considerare fiind; 
rectiflc.q,te prin E şi F. R.ămân dară 4 vârste şi creşteii, care 
treb.uesc , cercetate întru cit pot corespunde reaUtăţi.i; media 

• lor este de 7000 ani şi O), km 2 creştere anuală. 

C. Vârsta· de 2700 (2703,6) ani am obţirtut•O prin presu-, 
punere că sedimentarea n'ar avea 1oc decât până Ja. isobata 20 
m., ad,iaă până la o dista.n~ n1ijlocie de 5,8 km. de la tărm 1 
presupunând ca ş_i la celelalte vârste eă nu există nici o mişcarel 
verticală în regiunea Dunărei .de jos. . 

Dacă delta n'at a,vea decât o vârsta de 2700 ani, în·seâmnă 
că 800 ani inainte de [iristos fluviul ah.iru a început să-şi desfacă 
braţ~le la Cetalul Jsmail. Cum s'a făcut ·dar · că 300 ani maj 
târziu (în sec. V a. Chr.) fluviul s_a aib:ă ţ:1ej::.t. 5 guri cuin 
S<'rie I-lero'dot? ln c.:hesHurii ştiinţifice, deşi isvo;lrelor istorice 
nu le-.aş atribui decât puţin:ă încredere, mai ales dacă sunt, de 
o vârsV-t de vreo 2400 ani de când' a scris Iierodot, totuş. afir
maţiur.ea de 5 guri, dupf părerea mea, corespunde realitlţfl, 
adie\ unei vărsări ram-ificate. 

Darii nu numai isvoarele istorice arată ca vârsta deltei 
b-ebur să fie mai rnare decât de- 2700 ani, (:Î şi faptul că se-, 
dimentele aduse de fluviu sunt risipite la depărtări rnai m-ati 
de 5,,8 km., cum am presupus ,nai i'nâ.inte Yn calcul (cap. VI) ;1 
deci delta:, rămânându-i mai puţin material de construcţie din 
cauza risipirii sedimenteJ.or în larg, a crescut mai înGet; vârsta 
este mai mare. 

' D .. Vâr.sta de 6800 (6766) ani am obţinut~o prin presuJ 
punerea că aluviunile ar fi aşternute uniforrn până la îsohata 
roo m. Pentru caleulul acesta, frontul de aluvionare nu se pqate . 
stabili cu precfziune; însă şi dacă. l-am .lua mai mic de 270 km.1 
creştE"rea vârstei s'ar compensa prin procenţui de sedimentare 
t:1roxi1nală: majoritatea aluviunilor rămân în apropierea deaei; 
a.ceasta poate să crească n1ai rţpede: vârsta ~cade. 

E. Vârsta de 11.000 ( 11.250) ani am obţinut~o prin pre"1l 
supunerea că în partea răsăriteană a deltei, proxima} n'ar ră
mânfa pentru clădirea deltei decât 7 la sută- din toate sedimen1 
(ele trarîspottate. Procentul 7 însă este cu· 1nt1lt prea rnic1 produs 
prin risipire artificială, cum esie la gura Sullnei d~n cauza di'"' 
gurilor. Vârsta aceasta fUod deci exagerată, trebue înlocuit~ 
prin · f'. 

P'. Şi vârsta de 7600 a:rri este ca şl cea de 11.QOO aflată p.e 
baza procentului d.e r1sipire artificială. Această vârstă se va 
apropia bine de adevăr, (iind calculată cu r:>roccntul m:ixima1 
·(i.e sroîmenfare prox_imală ş(/\. deşi artificială ca E, , poate să co .. 
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respnndă unui mJnunum de sedin1entare naturală. P rin urruarc, 
Y.ârsta trebue considerată ceva n1ai mică de 7600 ani. ' 

Din cele 3 v:irste ce rămân sunt deci: 
prea mare : . . . . 7600) 
cu mult prea mic:! : . . 2700 f media 5700 
aproximativ corespunzătoare: . 6800) 

,A,-,,find două vârste de aproxin1ativ 7000 ani, uiedia celor 
'3 rs 1nase fiind · 5 700 ani. puttm zice: 

\ 1ârs(a cea ,nai prQbabillta deltei esft? de vreo 5000-700,J ani. 
Să ne întrebăm:. întrucât avem drept a presupune că se-

din1e11tarea a fost aceeaş şi în trecut? . 
Cuntitatea sedimentelor poate ' fi influentată mai ales de 

mişcări verticale, în regiunea f~uviulu.i, apoi de clin1ă, ele canti
tatea apei. etc. Dintre cei 50()0-' 70JO ani găsiţi r.a vârstă, cam,. 
o ju1nătate aparţin timpului istoric. în c;i_re, precurn arată isvoa
rele i::torice, nu s'a schimbat cl in1a, deci nici cantitatea apelor 
fluviului, iar cei 2000-3000 ani ce mai rămân, constituesc
geolc.giceştE: vorbind-un ti111p cu mult prea scurt încât să se 
poată presupune o schimbare mai însemnată a climei, deci şi a 
cantităţii apelor şi sedimentelor fluviului. 

Cel niai însemnat factor, care a putu.t jnfluenţa asttp:r.a se
din1ent2.rii dunărene, sunt mişcările epirogenetice, a căror e
xift~nţtl este dovedită, între altele, ·atât prm prezenţa loessului, 
care în· delt:î. se găseşte sub nivelul mării, cât şi prin scufun-. 
darea teraselor dunărene, la Cernavoda, cu peste 23 m·. Precum! 
·se v.ec,ie. lu.nea Dunărei s'a scufundat pe tot întinsul cât aparţine 
părnântul'ui românesc. Când îns~ iilc'.inaţia unui râu devine mai 
n1ică, acesta începe să s~dimente~e ; aşa a făcut şi Dunărea, în
gropându-şi terasa inferioara sub' aluviun i. Chiar această sedi-1 
mentare a fost favorahiFi pentru clădirea deltei, încât nu cr~d 
să avem nevoie a vedea. în scufundările amintite mo'tive pentrui 
c întârziere a creşterii. f, 

XIII ' 
·COMPA.RAl'II CU REZULTAl.ELE ALTOR AUTORI.: 

După expunerea punctelor de vedere şi concl'uziuni!or la; 
-care an1 ajuns, trebue să aruncăn1 o privire a&upra rezultatelo11 
aflate de alţi autori. 

· 1. După .Reclus 1) . delt1 Dunărei a ctescut din timpurile 
lui Strabon ( + 24 d. Hr.) cu 2000 km 2 . adică anuaJ cu vceo 
l km ~ vârsta deltei ar fi, dec;i, de vreo 3300 ani. 

lJ Oeographie. Vot. I. Paris 1876. p. 215. 

• 
• 
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2. In harta din clescrierea Moldovei d'e D. Cantemir, gurile 
Chiliei arată o creştere anuală de vreo 125 m. La o asemenea: 
înaintare a uscatului, acesta s'ar mări î n fiecare an cu vreo. 
2 km 2; vârsta deltei ar fi de vreo 1 &QO ani 

3. D~l VW.raicu l) a stabilit că tu dreptul gurii Chilia,. 
uscatul a. înaintat anual 80 m.1 Ja Sulina 20 m., la Sf. Gheorghe 
45 m. Luând ca zonă de aluvionare o linie de 80 km.-de la: 
gurile Chiliei spre S, până dincolo de Sf. Gheorghe la vreo 
20 km.,-~'ar forma, după acele date, anual, un uscat nou de 

Vl'e•o 
80+2i+43 

80.000 = 3,8 kmi.; delta n'ar avea decât o ~ârshăl 
de vreo 1 OOO ani, în tot cazul cu n1ult ~rea mică. "f rebue deci 
să presupunem dl înaintarea braţelor, comunicatâ de d-l Vidr{lşcu,. 
se referă chiar numai la guri, iar nu şi fa sectoarele dintre ele. 

4. Dup.ă Semenof 2) delta creşte ~n14al cu 0,5-l,4km 2; .. 
vârsfrt a:r fi între 2500-7000 ani. 

5. fJ-nii lI1ttrgoci şi Popa.Burcii 3), d41u deltei o creştere 
anual~ de 0,3-0,4 km 2, deci o vârstă: de 8700-11.600 ani. 

6. D-l Dr. Brătescu1 autorul cel mai ţnsemnat din chestiune, 
publici în Bul. Soc. Reg. Ron1. de Qeog:r. T. XLI o hartăj 

· a deltei Chiliei care arată creşter~a uscatului între anii 1830~ 
1883. Pe baza acestei hărţi, am calculat aproximativ .urmtă,{ 
to.are1:1. creştere a us.ca.tului: 
între 1830-1856, anual vreo 0,5 km2 uscat nou, 

· " 2 ,, 1856-18.71, ,, ,, tl,4 km ,, . ,, ~ 
~ 1871--1883, .. ,, 2 km2 ,, ,, , 

;\ceastă creştere medie însă s~ referă numai la gurile Chilîet 
tare duc l 7 /27 din toate sedînrentele, celelalte 10/27 sunt tran-,· 
sportate prin bratele Sulina şi Sf. Gheorghe. In felul acesta, 
delta creşte: anual total c:u vreo 1,4 km 2 ; vârsta ar fi numai 
de 2500 ani. Trebue însă luat în considerare c~ creşterea .de· 
2 ·km 2 la gurile Chiliei între 1871-1833 era abnorma.I.ăl;., 
eauzabi. prin inundaţii n1ari. 

D~l Br.ltescu este dţ părere că regiunea de Ia răsăritul 
Vâlcovului ct:1 suprafaţa. de vrep I 00 km ,2 s'ar fi clădit ahla! 
în ultimii 200 ani1 crescând anual cam 0,5 km 2 Luând în 
considerare şi cele 10/2? seciin1ente transportate ·cte celelal~ 
guri, obţinem o creştere tota1îi: de 

(0,5 ( 17121)+9,3 (=lOJ21)=018 km2 anuaJt deci o vâ.rsfl de~= 

4-i.OO ant. Delta1 după părerea mea, cre$te ma'i încet, deoarece . 
JJ Lunca-Dunărei. Bul„ Soc. Reg. Rom. de Geogr. Tom. 36t p. 157~ 
2) ln /. M. DabrogeţrnU Delta Dunărei. BuJ. Soc. Reg. Rom. de 

Oeogr. Tom. XL, 253. 3) Geografia Româtrfel. 1920. p. 86. 
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la: gurile meridionale procentul de sedimentare proximaLăl esfe 
mai mic decât la braţele Chiliei, prin urmare şi vârsta de 4400 ani 
pare prea mică. 

Comparăm datele induse: 
Creştere anuală Km 2 Vârsta deltei, anf 

1. Reclus . . . • . 1 • • 33QO 
2. Cantemir (harta) . . 2 . . 1800 
3. Vidraşcu . . \ 3,8 . 1 OOO 
4. Semenof . . . 0,5-.1,4 . • 2500-7000 
5. Murgoci şi Popa Burca • 0,3-0,4 . . 8700-1 i600 
6. Brătescu . • . . 0,8 . . , 4400 

Dintre .aceste date, numai cele .sub 4-6 sunf bine înte~ 
iate. Media lor este de 0,5-0,9 km 2 creştere anua~ şi: 
t;?QO -7on • 'Atv ~- -1 ,.' .ani vars a. 

Rezultatul nostru de 0,5-0, 7 km 2 creşfere anualăl şi 
5000-7000 ani vârstă, coincide, precum se vede, bine cu re
zultatele au.terilor Sem-enof, 1\ilurgoci-Popa Burcă! şi Bră.tescu. 
Aşa dară ralculul matematic sprijineş_te rezultatele celelalte, gă,site 
pe baza altor pa-esupuneri. 

Vârsta de 5000-7000 ani şi creşterea: medie anuală1 kl~ 
O, - O, 7 km ? aţribuite deltei dunărene, · par. ·bine întemeiate~ 

* * * 
lvlatematica este cel'-mai puternic stâl'p: al logicei. Ştiinţele 

naturale-din care face parte şi geografia--au idealul de ai , 
explic[,. legi)e lor prin formula matem·atică, căci ~ceasta are cele : 
mai bune perspective de a ne desvăli realitatea. 

Ipotezele nu trebue despreţuite, căci ele sunt c~ tentaculele 
cu care pipăim prin întunericul ce ne înconjură, i. limpezite 
prin filtrul criticei opiective, ne d~1c la . adevăr. 1 

Cavarna, 18 Marti(! 1924. P.rof. Dr .. I. LEP:~Ii. 
====>" 

ERATA: La pag. 6, rândul 7 de jos în- sus, ;n loc de~ 
moldo-basarabeană. Deja din cretacicul superior, mai rnult în~ 

să se citească: . 
n:'Oldo-basarabene. La S. cristalinul Dobrogei prebalcanice are1_ 

La pag. 18, rândul 12 de sus în jos: 12,25, nu i2,26. 
La pag. 18, rândul 3 de jos în sus: 4714,28, nu 4114,28{ 
La pag. 19, rândul 1 O de sus în jos: 

12,25 (70.000 + Y 2) =, iar nu: 
La pag. 21, rândul 5 de jos în sus „sebire de 34,4 m\m" 

~ . 
sa se suprime. 

• 
La pag. 23, rândul 13 de jos în sus, la numit3r va fi; 

0,5.17293, iar. nu 0,5272')3. t 

,. 

• 

• 
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TABLA MATERIEI 

1. Geneza basinului Danărei de fos. 
J I. R.Pgiu.nea Duni'irei de ios 1n prez,?J.'t. 
.i 11. Delta actualii. 
l\t\ Poziţia loessului din deltă. 

V. Volanutl sedim.entelor din de!tă. 

. . . 

·li/. Cr&ştetea şi 11â.rsta deltei d'fJcii. sedimentele sunt aşter-

. ., nate până. la isobata 20 m . 
. V I I. Creşterea şi vârsta deltei dac.(1, sedimentele sunt aşter~ 

nute pâ:JZă uz isobata 100 ,n . 
.,. .rV I I I. Creşterea şi vârsta deltei pe baza procentului de sedi~ 

., rnentare proxim.ală. 

!}( .. ln.fluenţa mişcării epirqg·enetice negt;z_tt11e asa:pra creşţerii 
\ 

şi vârstei. 
X. Influenţa glaciaţiunii asupra creşterii deltei. 
XI. Etap.cle de desvoltare ale deltei. · 
XI I. Creşterea şi vârsta cea mai probabilă; a deltei. 
4Xlll. Eomparaţii cu rezultatele attor autori. 

' 

' 

-. 
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Când zările s'or -pierde în leneşa 1.rrserare 
Şi ochii tăi ·s'or umple de nevinovăţie, 
In volbura de gânduri îngenuchiate ţie 

Eu voiu r.ămâne pururi ,în mută adorare, 

Şi sclav înfrigurării - din gânduri ideale ·-

'-, 
' 

I .. 

O haină de lumină-ţi ' voiu face pe-albii un1eti, 
Să fii ca nimen.i alta când vei voi să 'nnume~i · 

.. t ~ ·~ .. 
• Senina-ţi nesfârşire de graţii virginale. 

Murmurători ptin ramuri vor trece lin zefirii 
In tainic sân de frunze să:şi caute h0din.1 
Şi 'n linişte de templu va 'ncremeni grJdjna 
Cunună c.ând pe frunte ţi-or. pune trandafirii. 

Atunci, având seninul vrăjitei nopţi tovar.ă.ş, 

In albul clar de lună stăpânitor a toate, 
Mă vei _,privi o cll.9ă şi-mi vei surlde coate 
Norocul aducându-l ca 'n vis deasupră-.mi iarăş. 

Şi 'nţelegând că voia destinului himeric 
Din clipa-aceia ·sfântă· şi-1 fost rostit cuvânt~1l1 

Cărare 'n bezna vietii îmi voiu tăia cu-avântul 
' ' 

Aşa cum raza-şi taie drurn drept prin i'ntuneric. 

V. LAINICEANU 

, 

I 
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S;,;,splnă vâ11tul prin livezi 

Trezind a 111.vrţii frică, 

Suspină' vântul pria livezi 
Şi 'n largul lor, atât cât vezi, 
S :1rm.ana frallză pică . 

î Sărmana frunză ce: s'a stins 
ln mută. suferinţă, 

Sărlliana frunz,ă ce s'-a stins 
Ca un b·olnav de. dor învins 

Pe-o trudnicii, 1:elinţă. 

Şi 1 n sitnical amurg pustiu, 
Sub· bolta toamnei swmbră, 

ln silnicul amurg pµstiu 
·Pământul pare un sicriu. 

.4ştepti1,tor în ambră. 

I 

" 

-:, 
.~ .ţ.J' -

I ,$ • 
I 1. 1. ..'~=" 
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1 ,(. f ~· 
• 

. . 
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V. LAINICEI\NU 
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P!lTRTOltU . ' 11 . 

Ul. V0.1111 mtcllUm.\lllor!Q 

"Du zorii zilei au venit 
Do·i cavaleri• din ·al t'ă ţară. 

Şi parcul inqă ~dormit 
E piin de cântec de ghitară. 

S·e văd castelele spre .zări, 
De-argint e-a râurilor faţa, 
Văzduhul pl-in e de cântări ... 
O. . I - Âf V • . 1 t V • ţ V . v1.n ..•.• a ara -1 a a v1 a a. 

Ou ochii plini de somn cum esti 
• 

Şi fără nici o ·mpodobire. ,., 
Arată-te doar la ferestî . . 
Şi vor rămâne muţi de-uimi re·~ 

Ou zorii zilei au venit • ~ 
Doi cav a 1 e r i din a 1 tă ţară · 1 

Şi parcul încă atlormi t 
' E plin de cântec de ghitară. 

Traci. M. PIUCOPIE 
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TRAmsT lt11 VO~E~Tlt .•• 
li • li 

((VICTOta mtVGOD 

Dea5Upra ta e cerul cu -stelele şi norii; 
Trăeşti, vorbeşti, îţi place ce-au scris cugetătorl~ 
Bătranl, Virglllu, Dante; adesea în trăsură 
Străbaţi încantătoate priv,ellşti din natură 
ŞI rAzi CIJ voioşie de hanul rustic, .scund;. 
ln treacăt o femele te ţurbură profund ; 
Mai fericit ca regii, lubeştl !Ş.1 eşti iubit?: 
Asculţi privighetoarea în codrul înflorit; 
Cllnd blânda dimineaţă dJn patu-ţi te ridică„ 
Te 'mbrăţlşeaz'o ·mamă, o soră, sau o flicA r 
MănAncI, citeşti ,jurnalul şI„apoi întreag~ zi 
Iţi făureşti speranţe spre a putea munci; 
Şi ~laţa te aruncă pe asprele„i cări\rl; 
Vorbeşti cu pasiune în sumbre adunări; 
Te simţi pe lllngă alţll clnd mic şi ne'nsemnat„ 
cand mare şi put~rnlc, precum. ţi-~ deş:tlnat; 
Un suflet în mulţime, un val într'o vattciare, 
ln doliu azi Iar mlllne în str,µ <le sărbătoare; 
Soseşti, te duel, în luptă mereu cu voia sorţII, 
Apoi tăcerea sumbră şi veşnică a morţii i 

1 tuile 18~ 
Veaiad dt l• clm!Ur 

T'rall. 4e G~. SĂLCEANU 
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Noua Dătimire a sf. Nea,omuc 

Odată fiind în Sibiu, am văzut în centrul oraşului, tntr1o 
'piaţă, lângă o biserică, statuea unui sfânt. .,,.. 

M'apropiai ca un strein, citii inscrip.ţia de pe soclu: 
Sfântul Nepomue ! 

Răscolii âmintirile mele religioase şi nu dădui de vr'un 
sfânt cu asemenea nume. Un sfânt cu desăvârşire local, c11~ 
getai eu. , ; t 

Da, sunt .şi sfinţi locali. Audiind cursul de Eeo7io.nie Po,-. 
litic.îi al unui celebru profesor al nostru, ami aflat şi aceas".a. 
El critir.n, aspru moravurile poporului din RominJa micăl; spunea 
că: de cum treci graniţa ( de~atunci) vezi manifestaţii de afe01[ 
ţiune înaltă, eă mai fiecare oraş are patronul său şi care e 
un sfânt,- iar pentru ca toată lumea să cunoască cultul local, 
o statue ~ sfântului e ridicat~ în mijlocul ora-$ului pentrll a 
dovedi lucrul. 

,, Românii n 'au nici un sf:lnt ! " perora el. Auzind' &cest .lucru · 
nu m.ă putui opri să nu strig: în sala de cursuri; ,,Cum.?, D~ 
Sfântul Aşteaptă ce-i?''. 

Deei. vrui şă aflu ceva d'espre sf:lntul Nepomuc, obiec~ 
al cultului local sioian. 

Cum eram în piaţă' şi aproape de 1nine nu se afla decâJ 
un măturător, îl întrebai pe el; ca om1 cu servjciul acolo, desp-ie 
faptele sau patimile sfântului. Mă:tur.ătorul p,3'.ru. foarte încurcat' 
de întrebarea mea şi~mi răspunse că nt,t ftie pentru ce s'a: 

\.., 
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Tidicat statuia acolo în piaţiţ, iar despre pătimirile sfăntului 
nu ştie decât nna. ' 

- ,,Vezi dumneata, începu el, aici e •p·iaţăi de legun1e, fructe, 
lăptărie. pa.sări. Săsoaicele precup:eţe aici la picioarele sfântului 
îşi desfac marfa. Foarte de dimineaţă, vin cu coşuri şi oale pline 
şi după ce vând, merg la biserica din faţă,-.Jac rugăciu:1ea ca 
să-şi cureţ~ suile:tul de păcatele precupeţiei. 

In1.r'o dimineaţ~i o săsoaică veni în piaţă cu câteva ulcele 
cu lapte şi sn1ânt1nă proaspătă. \iinde ea laptele, dar smantâna 
a fost far2 cătare. Aşteptând să vândă şi smâi1târ1a a răntas 

în piaţă singura precupeaţă şi atunci, ca să nu se închidă cumva: 
biserica, a lăsat oala cu smântână în paza sf&ntului şi-a daf 
fuga 1

11 biserică să se închine. 
Păcate n1·ulte, cine stie, a întârziat. . . 
In lipsa ei nişte copii, tot saşi, dând de oala cu s·mântân:ăl 

1n. piLioar'ele sfântului, ce le-o fi dat prin gâ.nd-pe sem~ au 
crez1:t că ace.ea e 1n,â'ncarea sfântului, pe care el nu se poate 
rr1işca să şi-o ridice la gur.ă-copiii au luat 0ala cu 'smâ!1tânl, 

~ . 

s'2.u urcat sus pe statue şi i-au· turnat la ,gură s,1nântâna. _\tlinune 
însă1-sfântul n'a des'chis gura să prindă ceva şi smântâna s'a 
p1eli11s .albind buzele, barba şi hainele sfântului. · 

Când a eşit săsoaica din biserică, . a. ;răsit în adevăr oala 
}os, unde o lăsase, dar fără pic î• ea. lJitândur-se împre.i 1r~ 
tremurând de n'ecaz, n'a văzut nici un semn de _pieirea smântânei 
tled.t şiroiul alb de la gura sfântului ;n jos. 

Ce dovadă îi mai trebuea? 
Ca ·o leoaica furioasă-· _s'a repezit siscaica ~:i.supra s.ta:tuei €tV 

pumnii şi cu unghiile, dar statuea a rămas nemi~cată .. $i mai 
fvrioasă. a luat oalele şi le-a svârlit în . capul sfântului. Oalele 
se· 'Spa-rserâ1 iar sfăntul a rămas cum ·îl vezi. 

Mai căutând c~.va, săsoaica nu găsi de cât măt.1:a rnea, 
re"ema"tă în dosul soclului şi încet:n1 a· 1năsura: pe sfâ;-it cu 
mătura. 

Lumea alarmati alerg,ă. Am alergat şi ţll şi poliţia. Toţi 

eran1 îngroziţi ca sub sfârcul unui blestţm, pân,ă, c~ .ne-ami 
dumiri-e de pricină. . 

Cine ştie ce nenorocir~ poate aduce pe cap,ul oraşului! Unii 

.. 
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,credeau că, săsoaiica a tnebunit, iar a:ltii mergeau cu gândul mai 
lieparte-vre-o ceartă între Dumnezeu şi sfâ,nt,-do_tr săsoaica. 
venise din biserica din faţă. 

In zarva asta veni şi preotiul din biseric;:ă şi înţelegând! 
lurrul, linişti lumeş_.~ iar mie îmi plăti mftura, .. ,ca să nu câr
tească niineni. Cât despre săsoaică, ,,lăsaţî-01 fraţil0r, zicea 
pre0tul, nu ştiţi că o să·$oa..ic·ă. e- în stare să ~~ ia d'e piept -eu 
Dumnezeu pentru o oală de smântână'?" .. 

Altă pătimire ·de-a sfântului 11u !;tiu, închee măturătorul. 
Privîi din nou la statue; cu ot:hii ţintiţi în soarele ce se 

ridica sus
1 

tot mai sus pe cerul senin, bietul sfânt Nepo·mt:1c 
părea paznicul p1ieţ€i şi p'ă:re·a Gă surâde mândru de a.ceastă 
nouă păthnire ! 

Am netat întâmplarea ca s'©· povestesc concetăţenilor .mei 
din Constan-ţa, cari cred Cll numai Ovidiu a păiim~t şi .4up~ 
.ce A 'devenit statue. =-' 

STO<ICE.SCU D. 
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Şalul· negru fi A. Pu'fkin 

Romanţa „Şalul negru" a poetului rus Alexandru· Ser
ghievic1 Puşkin se cânta odată în R.usia·. Se ştie că se c.întâ chiar 
şi la noi, în Moldova, în versiunea lui Costache Neg.r 1~zi . 

• Se· pare însă că această romanţă Puşkin a trad ns-o din 
româneşte. după un cântec popular şi că el cunoşt.~â textul 
acestui cântec, · chiar în româneşfe,-cintat pe vremea când 
Pufkin se afla în Basarabia. 

Se ştie că poetul a fost îndepărtat, ca [}edeapsă, şi a stat 
câţiva ani în Basara,bia *), unde a legat nrieten~e rhiar cu 
unul din poeţii basarabeni din acel timp, Cavalerul Costache
Stamati,-aşa că nu este exclus ca Puşkin să fi deprins cevai 

· si româneste. . . 
C2. Puşkin a tradus ,,Şalul negru" după un cântec româ

nesc rezultă şi dintr'un docum,ent, peste care am dat din în
tâmplare, îllt-r'o revistă rusească „Severnăi Vestn'ic" din 1893, 
şi anume un caet de amintiri ale Alexandrinei Rosset-Smirnov,.. 
înserr1IJări de fapte din anii 1825-1845. Istoricii români pot 
găsi în acele însemnări şi date interesante asupra relaţiilor Rusiei 
cu ţările rom,~ne în p:r:ima jumătate a sec. XIX-lea. 

Chiar subiectul romanţei „Şalul negru-Cernaia„şal" spune. 
multe asupra originei sale româneşti. E următorul : Un tânăr· 
plânge pe şalul negru ce-l are în faţă şi pove:;teşte nenorocirea:. 
sa. Iubea din inimă pe-o frumoasă grecoaică şi se credea fericit. 
oă. şi ea răspunde iubirei. Dar Tntr'o zi · e vestit de-un evreu 
c.ă frumoasa grecoaică 'l înşeală cu un armean. 'fânarul aleargă. 
furios şi cu sabia în mână îi ucide pe-amândoi. Pe şalul negru 
purtat de frumoasa grecoaică· şi-a şters sabia de sânge şi....r 
poruncit s1 fie aruncate în Dunăre cadavrele. Insă cu . frumosul. 

, 
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corp cufundat în valui·i a îngropat şi ceea ce fuse.se bucurire 
tânărulu~ amant,-el priveşte şalul negru şi sufletul său e· 
nemângâiat. . . · 

Asemenea subiect nu putea fi acasă- .la el decât într'unul 
din porturile române dun.ărene, iar tânărul nen1ângâiat nu poate· 
fi decât un boer român <fin primul sfert al sec. XIX-lea. 

Să vedem acum ce ne spune autoarea amintirilor, Alexan....
drina Ros.set: ( Reconstituesc scena povestită de ea <:u oarecari 
neînsen1nate lămuriri) . 

O serată an1uzantă la bătrânul Nicolae Mihailovici I(aramzin, 
unul din creatorii prozei rus.eşti, autor al unei Istorii, pe care am· 
v.~zut-o tradusă şi în româneşte şi al unui roman foarte citit în,
timpul său. Serata a fost cam în 1825. 

Erau în salon tot oameni de spirit şi literaţi: blând.ul Va
sile Andreevici Jukovskţ, admirator şi traducător al poeţilor 
englezi şi cântăreţ al faptelor de arme din 1812; veselul şi• 
bine-hrănitul Ivan .~nc;lrievici . Krilov, încântat pe":'atnnci rle suc
cesul unor comedii, care n''au rămas şi fabule, carc„i duscser.ăl. 
numele până la Paris; apoi Glinka, poetul şi fratele său mu-· 
zicantul ; ap0i Miatlev, Andrei Nicolaevici I<:aram·zin, I?etre şi 
Sofia !v1ecerski, Clement Rosset şi sora lui Alexandrina- au-+ 
1oa.rea amintirilor de care vorbim ;-apoi Caterina Rae.:ski şi 
Caterina Andreevna Karamzin. Toţi Jmprejun . .ţ l lui Ale.<andru 
Serghievici Puşkin, c.are era în vervă. 

Alexai1drina Rosset îi sorbe-a cuvintele, căci avea pentru 
P.uşkin o sim[>atie deosebită, iar pe lângă aceasta.. el vor0c~ 
de-c luine în care ea avea leg':ături .şi .1mintiri1 --Pl.1şkin îşi 
poveste~ pTibegia sa _ prin Basarabia. 

- Chiar într'un sălaş de ţigani <lin Ba-:;arabia am auzit 
povestindu-se cum· a fost ucisă o femee şi am făcut din acest 
subiect o poem-ă, *) spunea Puşkin. · 

- Dar pe Alecu şi Zamfira de unde i-ai vânat, .AJexandre· 
, Serghievici. întrebă Krilov. . 

- Fii sigur că nu din cărţi franţuzeşti, replică Puşkin . 
I-an1 găsit într'un cort. Chiar şi-acu1n frăn1ârit în rniq.te o 
poveste pe care mi-a spus'o un grec la Chişin:ău şi voi s'o,. 
scriu. Va purta numele de Kârjali. 

- A. dacă eşti amator de legende, ,să-ti spun ~.r eu una·,. 
întrerupse Caterina Raevski. E vorba de fântâna Bagce ·-Serai 
din palatul hanilor din Crimeea. Să-i dai numele .ele .,Fânt,âna 
lacrirr1elor" şi ·s'o slăveşti pe eroină., este o Marie. 

D . . *) O poemă de Puşkin n Ţiganii" a fost tradusă în româneşte de·~ Al„ 
an1c1. , 

, 
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Şi Caterina. Raevski povesti legenda ce cunoştea. 
- E frumos ce povesteşti, doan1nă ! Ai o im_aginaţie cu 

adevărat poetică. Ui-te, multe istorii de-1cestea sunt adcvăr~te. 
Maria aceasta a trăit în adevăr, a fost r.ăpită de-un han tătar, 
·.era din neamul Po~oski. Şi s'a petrecut în adevăr şi ce p.o
·vestesc eu despre fraţii briganzi. ·Pe Don, (1e Volga eu am1 
adunat multe altele, nimic n'am· inventat. Chiar ofiţerul pe 
care l-am pus în nPrinstt1 din Caucaz" a existat. .. ··) 

Apoi întorcându-se către !\.lexandrina Rosset i se adresă] 
cl:iar ei ca uneia. care avea în chestie r:eva-:ivea ceva grcc~sc 
în or1g1na ei şi era de sigur şi fru1noasă. 

- Ceea ce le adaug este dragostea cu care le pove;tesc. 
Nu-i aşa că le dau. prea mult din inima rnea? Nu-i. aşa că! 
plângi când auzi cântându-se Şalul negru? 

- De loc! erumpse Alexandrina Rossct. E· o romanţăl 
pe care o găsesc insipidă! Prefer ,,Talismannl11 ,şi ,,Fântâna 
:iubirei 11 

• • De altfel au versurile cele mai fru1n oa ;;e. '! ersurile 
din ,,Şalul negru" nu cântă· ! 

- Foarte bine-ar zis! \'ersurile· nu cântă... s1 trebue să 
' -cântf- chiar f.ără muzică ! 

Şi Puşkin rămase o clipă visător. 
- Te-asigur că „Şah,Jl negru 11 te-ar fi vrăjit de l'ai fi 

,auzit, ca mine, cântat într1
0 crâşmă. jidovească Tn .1\ilolduva. Aţi 

:fi i~bucnit toţi în glâns ! , 
- Plâns, de ce? întreb.a Caterina Andreevna, curioasă. 

- Efectul unei cârşme jidoveşti din Moldova! Ust.1roiu, 
ceaplt: asta te face să plângi! Se amestec:ă ironic Petre Mecerski. 

- A, nu! reluă Puşkin serios. Eu am pus în versuri 
:,plânS'l;l fărâ ceap1ă şi fără usturoiu şi mi-e dor să cânt romanţ~ 
asta în moldoveneşte. Parcă spune mai mult şi mai bine de 
.câi: am' spus eu ruseşte. Lucrul e firesc, am observat aceasta 
:şi 'n altă împrejurare. 

Eram pe plajă la Odessa ... 
- Ah, Odessa !.. suspină Alexandrina Ro~set. ( Pe c,ît se 

pare Alexandrina Rosset locuise, în co11ilărie, la Odessa). 
- Da, la Odessa, pe „plaj.ă... Marea era lină, soarele viu 

'pe cerul senin. Şi liniştea te făcea să vis~7.i, să cânţi.. fn 
aproniere un barcagiu gr~c fred0na un cântec din ţara lui. 
Cântă apoi. .\ tot cântat apoi până. a început să plângă. 

l 'arr: întrebat de ce plânge şi mi-a răspuns: ,,Ceea ce 

*) ,,Prinsul din Caucas"-Cavcavski plenic-aJ lui Puşkin, o imitajie 
,după ChiJd Harold al lui Lord Byron, a fost tradusa în româneşte de c: 
:Stamati „ Prizonierul la Cer.chezi ". 

' 
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cânt m,ă face să plâng. E vorba de-o pasăre, care s'a aşezat 
pe-o .ramură şi cântă, şi cântă, şi-apoi sboară ! Pe :useşte cân-· 
tecul r1 'are nimic mişcător, dar în greceşte. . . .!\h, dacă ai şti 
greceşte te-ar face să plângi !". 

Avea dreptate. 
Vreti să vă câr,t moldo\'eneşte? Dar nnde găsesc eu şar ' 

negru şi cobză? · 
- Nu-i mare lucru, interveni Sofia .1'V1ecerski, bucitarul 

nostru are o chitară, iar şa'luri găseşti câte vrei la fetele din casă! 
Puşkin, Clement Rosset şi K.aramzin-fiul au alergat după 

şaluri. Miatlev încântat, . că ar putea face vr'o sca111atorie1 s'a 
repezit după ei. Iar când Luca, un servitor bătrân din c3;sa„ 
lui Karamzin aduse chitara, Olinka-muzicantul ,puse mâna pe ,:,,._ .. 
ea înstrunând-o şi plecă şi el din salon jucând în tacta! struryelor. ., .-; ~ 

Cu toţii' s'au adunat apoi în sofragerie şi s'au închis acolo, ,: · 
iar peste câteva minute toată societatea fu poftită la specta~.~r." 

Şi ce .spectacol? Puşkin şi Clement Ros.set erau deg.bizati 
în Moldoveni de fantazie. Cu figuri tragi~e întindeau ele un_ ş~l 
negru şi dădeau 02hii peste cap luând' poze sentim·~ntc1.le. Olinka, 
c~r.uio PY,şki11 îi fluerase melodia ... . o prinsese dună ureche şi-i 
potrivise acompaniamentul. 

ln fine Puş·kin a început să cânte moldoveneşte, Clement să 
fa,c..1 gesturi dramatice, iar Olinka să-i acompanieze din chiot· 
tară. Presupuşii moldoveni se prefăceau că plâng şi că-şi şterg .... 
lacrimile cµ şalul negru. · 

Privindu-i . şi ascultând „Ş'.alul negru" astfel cântat nimeni 
n'a plâns. Seriozitatea neturburată cu care ei desfăş.urau con-.· 
certul i-,a f1cut pe toţi să se prăpădească de râs. 

Dar diFI ac.eastă întâTŢlplare povestită de Alexanprina Rosset .... 
Smirnov în am,intirile ei, nu rezultă oare că ,,$.alul neg::u" este 
mai rornântsc <lec:1t l-a făcut bătrânul nostru Costache Negr ..tzzi ?,' 

D. STOJCE3CU 
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Mare necaz şi cu filologii. De multele m1runtiş:.iri cu care 
'.3e îndeletnicesc, se pare că li se acreşte suflet:11 · aşa de tare, 
că şi ei între ei nu mai pot discuta liniştit, ci se oclră.sc ru furie, 
<lar încă n1ai amarnic se războesc .~u :ilte l:lrcsle, cum e cea; 
a istoricilor. 

Păcatele m'au purtat de vre-o cincisprezece ani îneoace şi 
prin împărăţia filologilor: ce indignare solidd.ră, de la J)en
·susianu' (Ovid) la Pascu (Oiorge) şi d~l3. Pa.;cu (Oiorg !) la 
I)apahagi ( Pericle), câ1,d am ·1ndrăznit1 cu toată ~fiiciu:1-:a, să 
n1,ă lămuresc eu singur, în nepriceperea mea, la vreun caz 
n1,ai greu, în care O-lor, cu înţelepciunea D-lor, nu 1n.ă lă-
muriseră. . 

It1tă de pildă cum· a fost data diri urmă. A1n cercat să dau 
-o explicare nun1elui Dunării şi\ altor ar,>e. Printre filologii cari 
voiseră şi ei să lămurească aceste nume, dar nu a,iunse.;eri'[ la 
un rezulţat primit de ·toată lu1nea, er~ şi d. Papahagi (Pericle). 
D. P~paha_gi crede că nu am dreotate cu e}plicarea mea. Bun. 
·oă D-lui alta. Nici o sup~rare. Urma alege. Dar acreaia ,şi 
răsteala ce rost au aici? ,,P.resupunerile" şi „argumentele" aduse 
de mine cu privire la Dun<'lre i se par d-lui P<lpahagi ,,lip.sile 
cu totul de seriozitate". In schimb iată ce ne propune 1)-sa 
cu adâncă seriozitate: , , Dunărea" e: Duna-cea-rea, Duna-rea. 
Dacă a$ fi filolog, aş alege din dicţionar cele mai rele cuvinta 
de ocară ca ~ă· le arunc în d. Papahagi pentru această etimo ... 
logie; pe când aşa. 1n,ă mulţumesc să fac numai această g-luină 
nevinovată, de a-l întreba, dacă mai cunoaşte D-.:;a un singur 
ex€mplu în întreaga onomastică fluvială asemănător cu 11Du.11a
cea-rea". Căci: Valea Rea; merge, . l'alea fiind un cuv:lnt comun, 
Mihnea cel R4u merge, i\1ihnea fiind un nume de persoană; 
dar Duna. care pe roniâneşte nu înseamnă nimic, curn Durr:-. 
nezeu, era să fie proclamată , bună sau rea P Şi apoi, prea se
riosule :r11oiog1 ce te faci cu accentul Diinăre? Şi ce ~ · faci 
~u forma simplă, care exclude orice fabricaţie de 2ceasta atri
bL1tivă. Căci Valea-rea rămâne aşa, nu devine \1aler~. Iar ro
mân ul în totdea·una a spus: Valea-Rea, articulat,--şi, dimpot:-:vă; 
Di1.r;ăre, întoc1nai ca Siret, Prut, nearticulat. 

-
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_$i iarăşi, de ce te superi D-ta'aşâ de tare c_ă nu _ _po111en::sc 

'în srrierile mele astfel tle işprăvi ca a D-tale cu Dunărea~ atunci 
c:ând ~ropun eu ex.9licări nouă? Ce treabă ti-ar mai rămâne 
D-tale. filolog specialist, dacă etJ ţi-aş lua me;eria, certlnd:.i-mă! 
cu toţi morţii şi vii, cari au avut păreri ca ,1ce0 a că„Ar5 ~ş·1I" 
e f2bricat după coloniştii armeni, dup;ă stilul mă:1ăstirli Curtea 
d L! Argeş, etc?. (.Vezi revista Dun.rirea, I, p. · 19-2'2). 

Dar să ne întoarc'em la „Buzăul" nostru . şi al D-lui Pericle 
Papahagi. 

In ultimul număr din 'Analele Dobrogei, Anul lV, No. 3, 
p. 337 şi urm., d. Papahagi cearcă să desfiinţe~e explica:-ea ce 
arr: dat originei nµmelui râului Buz.Qul, -pe care, spre a-şi face 
sarcina mai uşoară, îl citează mereu pentru vremea veche ca 
.A1useos ~i nu lămurţ_şte pe cititorul neştiutor că în thracică, 
1Haseos ~i Bti..seos e acele,!..$ lucru,-iar de altă parte face urechea 
.toacă la exemplele de onomastică thracă aduse· de ,nin::. J 

Dar d. Papahagi îşi dă singur pedeapsa pentru procedarea 
:sa neştiinţifică de dispreţuire ori bagatelizare a argu1ne,1t1:lor 
adversarului. In adevăr, 1nă voi.u mulţumi mai jos cu o sin1plă 
serie de citate din Par;iahagi, spre a demonstra cât de inuit 
.an1 avut dreritat :: cu o: iginea · thracică. a numelui Buză1-1lui. 

D . Papahagi zice·: 
,,Tn cazul cc ne preocupă, Buzuenii (sic!) p1ronur1ţă Buzău, 

şi r.imic nu aratl că străbunii lor, în trecut, vor fi pronunţat 
altfel". ' 

- De acord. 
„Iar faptul că Molcfovenii, cari pă,:;trează în pronunţarea 

Jor; în cuvintele de origin.ă. latină, pe ,.dz'' fn loc de „z",< 
·1f /rostesc „Bttdzău" si nu Bu.z.ău, arată că el face parte din 
-cuvintele vechi -româneşti (perfect!.!), din c.ele de orig_i"nă latină, 
,ci nu din cele străine (exact!) intrate mai tăr~iu, adică din 
cele care p.ăstrează p·e „z"... El îşi are deci sorgint.!'i într'un 
cuvânt românesc vechiu moştenit ca dii(= zi), ,dztc (= zic) 
,etc. ( exact l). 

, ,,Şichiar aşa este. , 
,,Acest nume, Buzău, stă în strânsă legături cu viaţa popo

·rului românesc şi îşi are origina, ca multe, foarte 1nulte nume de 
!oralităţi şi numiri topograficţ. în numele de .tiersoană Ru-;;rz 
·sau Eu.zea ( vechiu Budz'a, Budz-ea ( minµnat ! ) derivat dupăi 
cum vom arăta 1)1ai .i.os. de la cuv.ântul „buză", oron 11ntat în . 
vechime burlztJ.. cuvânt vechiu românesc.., din eooca de forrna-
tiune a lirnbii noastre .... n (perf·ect.!}. · 

- Şi ele ce origine ar fi cuvântul buzâ, scum·pe domnule 
P,apahagi? Dar să continuăm citatele: 

. . 

, 
... 
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,,De ce atunci Buz/iu să· nu-şi aib"ă ong1na într'un 11u·111e: 
propriu de persoană ca Buza sau Buzea, a1nbele uzitat-e ş_i 
răspândite la Daco-Români, şi dela care se derivă, praeum se' 
ştie .. i:iU.zf.§fi„ Buzi!:ff.., Buzeţ, Buzoaică?". 

- foarte exact, scumpe Domn. Aşa am spu'>' şi noi. 
$i nu numai la Daco-Români găsim pe Baza şi Buzei},~ 

ci şi Lu Aromâni" .. 
- Fjreşte, ":pentrucă Buzes thracicul e general balcanic. 
,,I-.ără îndoială că în Buza, Budzea, ilrorn. Bu:tza etc. avem: 

un l1nme propriu derivat de l.a „buza", 1·e.sp. arom. .,l.r:.1dză" 
de unde şi „bazat", arom. ,,rnbudzut", aLl.t ca adj. r.:î'.t şi ca 

-nume propriu ... 
,,R&n âne d? explicat forma Bttzllu din Buza, .13tt1:e1 ... 

, Aici însă ştiinţa d-lui Papahagi se isprăveşte: ,,fie .r:ă acest' 
- ett este sufix ae1n1Quf1val cu functi~ ce o are sufixvl el,-cum· 
găsim de pildă în lrineu. alături de lrinelf~! !), îie că ave1n a: 
fac<: cn ..,.sutixul aromânesc despre care am vorbit rnai sus", fapt 
e Gă d. Papahagi nu-l poate explică.. 

Totusi O-sa încheie: . 
,,Oiicurh, încheerea sigură, care se cl.eţ;prinde, d up,ă pă

rere,1 noastră, din cele de mai sus, este că Bu.tc'lu n' are a fa.ce 
nin1ic cu ,,l\il1.,tseos"( ! ! !) sau „buzovu (aceasta priveşte pe alţi 
adversari ai D-lui P~pahagi) şi-i n~stut în sânul tJGporuiui 
r.ostru (de sigur ! V.P.) dintr'un radical budz,-;-(sigttr!) care 
presupune un cuvânt curat românesc, moştenit (sigur!), ci nu 
unul împrumttta:t, străin'' (sigur!). 

Adică, onorate Dom'n, e cuvântul albanez şi l>alcanic, adiclll 
thracic âuze, care s~ găs:şte şi la noi, pentrucă: şi noi ne trag..!.111 
din Thraci şi din care derivă toate numele ele 'fhraci Bu.tes 
(nu Vuzţs!!) că doară le avem scrîse şi fn latineşte, unde nu 
s~ mai poate face confuzie ort~grafic~) pân~ tn sec. VII~ când 
thraco-R.omanii înc~ a deveni .Ron1[ni verita:.bHi (ye7.i iară,j_i 
!1.u~rarea mea pe ea:re o criticil-

Iar în ee priveşte sufixul ett pe oare ntt ti-1 poţi exvlica1 

c!e~ât prin analogii foarte ciudate, el es'te vechiul aio-s-1u:J, greco1 
latin~ care nu m.ai e astăzi activ d'ecât în f armaţii culte, "de neolo
gisme latinizante, dar care atunei nu 11uteâ dâ' decât eu~ Baz,uis
·,,& zău'', cai Daume-deus-,,Dumnezău11• 

Vezi dar.ă, prea supă:răciosule Domn, că te..ai amărît <legea1 · 
ba? In loe să poţi demonstră. că îritre , diferiţii Buzgfj thra:ci-~şi 
·Btc~ea. ai noştti nu-i nici-o legătură, a:î contribui.t cu totul 
nea_şte:ptat Ia doveclir~a t:ocm~i a tezei .... adversarului D:-tale~ 

V. PÂRVAN 

• 
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1 Gereme 
Era a!tf P.l albldată, altfel mult! 
De pildă satul Băseştii cădea în judetul Oltului, iar nu 

în al Teleormanului ca azi şi pe la 177() şi ceva, moşia sa~1ui 
2.cesta 2.junsese, . prin cumpă;rătoare, .a unuia ionaşcu Cupeţul 
din Slatina, om evlavio5 şi filantrop. <\ceastă moşie, dimpreună 
cu altele, fură lăsate cu limbă de mo·-trte, ·de Ionaşcu, pentru 
Liseric:1, ş.i două-trei fântâni ce el clădic;e în .S!.1t1ha1 şi pentru 
o şcoală· de învăţăturile primare în ii1nba r,fatriei, şi un spital, 
pe care n"a avut timpul ~ ' le vad'ă ridicate, aşa -:um dorise, 
căci s'a dus pe calea drepţilor.. Erau îm,prejuritri de! grea cum:-
pănă pe atunci şi trebue să fi fost mari şi evla·.,ia şi fila!l-
tropia Cupeţului ca s~ le biruiască. • 

DuJXt ce m,uri el, pe lângă soţie-sa 'Jeag3. şi ·i:ei rând:.iiţi 
de eJ,-Vodă Alexandru Moruzi (1799-1800), ma~ rândui epi-. 
tropi ai acestui aşezământ şi pe Constantin Filipest:111 care a 
fost mare vistier şi p:e ·Radu Oolescu, r1semeni :nar~ vornic. 
Sub îngrijirea acestora lucrurile vor fi mers :1ir:1işor, _căci :n 
1806 aşezământul avea o economie de 1300 taleri, iar moşia 
Băseştii şi alta Salcia dădeau un venit 1nu,1.i de 1000 taleri, 
cu eari se întreţinea o şcoală în Slatina, la care învăţau, ra p,r
atunci„ şi româneşte şi greceşte, ca Ia 100 de copii. 

Dar o întâmplare ciudatăi veni să ::1.meninţe bnn ul mers. 
Ce"a fost? . 

Ne &pun epitropii Filipescu şi Go!es:u i'nt1·'0 anafora ( ra
port) din 5 August 1806 c1tre Vodă Conc;t:;ntin lpsilant: ... ,,în- · 
tâmplându-se de s'au ·ucis doi turci în satul şcoalei şi nep,u-( 
1.ându-se dovedi ucigaşii, s1a îndatorat şcoal1. :;tă.pâna moşiei, 
de-a dat rudelor acelor ucişi gerem·e ~ntru sat; şi cu aceea 
s'au prăpă{lit şi mai sus numiţii btl'ni" ... adică sun1a de 1300 
taleri. Deci Otrem'e. !, 

. I 

\ 
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A fosţ o crimă în satul Băse5tii ~doi oa,n~ni au fost gă3iţi 
ucişi pe o bucată de pământ nevinovată a :inci şcoli, al unui 
a~tzăn·1ânt şi mai nevinovat şi cu to1te astea, şcoa·Ja a fo.st 
obligată să plătea$Cii despăgubiri rudelor celor :norţi ! 

Ciudat! Ar exclama un jurist de azi, adică r,estc 111:.i.sură 
11edrept şi... poate s'ar ridica cu toat::i energia ,;;t vc)'tejească 
vitrega rpitropie a marilor noştri boeri. 

Dar, dj:e()t şi nedrepl sunt noţiuni relative! 
Şi nu doar că concepţia despre drept a. celor doi bo·~ri 

ai· fi fost str.i111băi. Ei găsesc geremeaua răznti p·e capul .;cu:1.tei 
fireasc;,i., ca o nenorocire Ce le-a încurcat socotelile; dar despre 
dreptate n'au nici o îndoială... Ei cer în 1naforaua adr ~s1tă 
lui \toctă, de oarece venitul moşiilor e p,rea· 111ic şi ec~no1nii 
nu 1nai -sunt. .. ,,a se face n1i~ şcoalei vinăriciul din şeaş~ 
poporaşe, ce sunt într'acel judeţ al O!hdui ... şi havaetul bâl
ciurilor ce se fac într'acel judeţ, însă zece i)arale ele ,,răvălia 
mare, cinci parale de pr.ă.\o'.ălia mică ... dug.ă cum asemen.:a s'a 
făcut aJulor şi şcoalei ot sud Oorjul.... :1şişdere1 s:i s.e hii
răzească şcoa·lei şi niscai oam.eni străini, fără · paguba vistţriei'' ... 

, Şi nici \/odă IJ.'are nici o îndoială de dret) t.atea g1;rei1J1:l.ei, 
căci aprobă în parte cererea şi anume co:1cesioneaz:i şcoal~i darea 
pe vin din satele-.popordşe-cerute şi. . . ,,lude zece scutiţi, oa
meni streini fără pricină de dajdie". 

Să nu şe creadă însă că: aven.1 de-aface cu un Voci~ to ... 
lerant,-uu ! Iar. lucrul se vede din hri:=;ovul ce dă asur,}r>1 ana
foialei în care ad'mite, în parte, cerere_1: hoerilor: epi lrr)pi; c:.ici 
iată cum se exprimă asup.r:a havaetului :)âlciuri'.or, ceiut pentrµ 
şcoală; ... ,,cât pentru· acele câte zece p,arale de pră·.,ăii1 n1are şi 

J câte cinci de prăvălia mică\ ce ni se arată ::ă se ia de ispr.:iv:1icii 
iudeţelor, aceasta, fiind µrmare. necat1onisită şi neştiut?i D om
niei mele, este hrăpire a ispravnicilor şi nu este cu cu viinţ:.i1 

să afierosim milă la şcoală jafurile şi catahrisis ce se fac şi 
nici slobozim Domnia mea, de acum înainte, o 1.trn1are ca 

t 
,, 

aceas a ... 
Aşa tlar ~geremeaua la care fuse:;;e obligată şcoa:a a fost 

·găsită dreaptă şi de boeri şi de Vodă. A.tun ei ce~ să ma1 
zîc.em noi :'. ·-

]:\jc-a1 n întreba numai, de ce? Intrebare firească pcnt;-u !1oi, 
c:arţ_ trăim sub un alt .regim în ce priveşte răspunder.,~a în !!r,na 
unei crime, al că;rei autor nu s'a desco;)erit şi dovedit. 

Ră.spunsul e simplu: aşa. dispuneau atunci normele de .drept 
ale Ţ.ărei RoIŢJâneşti. Gereme - obligaţia stăpânului locului, pe 
care s·a. găsit un om ucis, de-a , răspunde mostenitorilor des, 
p.ăgubiri, în cazul când tJcigaşul nu s'a dovedit, îie că isvora 
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'llin îndatorirea socială a stăpânului locului de-a p_i:i.1.l ca, în 
reprinsul său, să nu se comită infracţiuni, fie că s~ baza pe 
prezumtia, că .stăp„î.n ul locului nu poate fi socotit strein de 
faptă.. etc.-era în acel 1imP' unul din .1şezăminte!e de drept 
~.le: ·r.ărei Românesti. . ' 

Aşa era altădată! . . 
Şi ... să judecăm drept: Nu era oine, ce eTa atunci. f)"1r oi.ne 

.e, cum e azi, când nu se descoperă şi dove,deşte ucigaşul? Atr. 
v.ă.zul eş111d din cabinetele procurorilor şi î udecătoril or cJ e in
strucţie, sau coborând treptele c:urţilot cu juraţi, văduve şi r,rf ani 
împovăraţi de durerea că au rămas fără spri_iin p.e !urne, .sau 
robiţi pe viaţă de datorii pe urma 1nortului1 al t'ărui .~rig'lş 
11u ,;·a descoperit sau nu s'a dovedit .5i. .. societatea .1oa:-.t,~ă·, 
org~nizată să apere existenţa fiecăruia, nu a simţit pfrn.1 acum 
ci~ e c.J;:;tcart CEva ! , 

Da, drept şi nedrept su.nt noţiuni relative! Dctr relc:1tj ,,e cu 
sentimentele, n1entalitatea1 activitatea unei ~ociet:1.ţi' dintrro epocă, 
1n a~a de strânsă legături cu ele, că nu se ppt conc~pe separat.( 

f"iecare societate cu ale sale! 
Concluzia! Noi, . cei de azi, să ne _gândim: mult înainte 

'{te-a ne lăuda cu ale noastre; iar câhd propriul no3tru trecut 
ne inspiră. un gând de îndreptare, să 1u 7!1t:lrziem a-l teali:~a ! 

li·. lnvăţăt.ură şi pedeapsă 

lntft noţiunile înv/iţâtură. şi p-edeaps.ll, luate :n s~ns.tl de 
·azţ, nu poate fi nici un raport, cu toate că diverse întâmp.Iări 
poi să ap!°opie, pentru şcolari, neînvăţătura <le ped2apsi, sau 
~.l. fac~1 din învătătură o pedeapsă în unele siste,ne· i)edagoJ~:e. 

Este adevărat c~, azi numai1 anul _şcolar, ad~câ al celor 
.ce se ocupă cu învăţătura _şi anul judecător.e:;c, adică al celor 
ce se ocupă cu judecarea f~ptelor _ şi pronnntarca _ _pedep„e1or,
încep :n Septembrie ,; da!" acest fapt nrive$t2 ·11nrn,1.i admini:;t.-aţia 
insntuţiilor şcolare şi judecătoreşti,. f;!rl ca ·intre noţiuni!e învă-
ţătu.r.ă şi pedeapsă, să fie vr'un raport. . . 

Altă. dată îos.ă cuvântul învăţătură avea ~i, fnţl."le;-.il de ' 
pedeapsă. ·. 

Sa citim, de exemp,lu, titlul Condicei de legi a lui Va~:le 
Lupul d.in 16tl6. Vedem cu mirare: ,,Carte:.1 românc.1:;r::i de în
v.ă~ătur.ă de la pra.~ilelc împărăteşti''. 

,,De învaiâtur.ă" ... şi totuşi, dacă e vorba Je conţ:11ut, a
ceastă condică este în · totul un cod penal, o sean1a de fapte 
·oprite, pentru earc se prescrie f:ăptuitorilo.i; pedepse. Deci .un cod 
,de pedepse, icn· nu o carte de şcoală, carte de ;nvăţătur:L In 

• 
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adevăr, oric~e carte este purtătoare de invăţături, dar aceasta 
e altceva.. Titlul unei cărţi se pune tocma.i pentru :a a.rita &pt!da 
înv.ăţ~turiior ce dă, obiectul special J>e care·! trateaz.1. Nu din. 
punctul de vedere, că: este purtătoare de înv,ăţături., Condica lui 
Vasilr Lupul a fost numită aşa: ,,Carte româneasc.l de înv.a:~ 

, ţătură'{... ci pei:itruc:ă prin învăţătură se înţ·elege pedea.v:.ii, pe
nalit$.te, ce urm'a a fi aplicată, după judecare, cllcătorilor de legt. 

Dacă răscolim şi alte texte de l.t!gi româneşti din acea: 
epocă, înţele!.ul de pedeaps.ă al învăţăturei se confirmă. In pravila 

, de la Govora din 1640, o pra:vilă mai mult biserî~1scă, se îns.
trehuinţează. cuvântul învăţătură şi pentru pedepsele ce dede~u. 
feţele bisericeşti făptuitorilor de păcate. De pildă', în § · 13 se
zice : ,,c!: cu socotinţă i se cade a-l învăţa", :n în ţ.~lesul de:.
,,redeapsa trebue să. fie raţională". Şi tot ac0lo se mai zice;. 
„se cade a-l învăţa pre insul cât va rutea ţinea'1, în înţelesul 
de: ,,pedeapsa trebue să. fie suporta!:Hl_ă''. . . 

Dacă ne referim la înţelesul cuvântului „învătaturil" din-. 
documentr. originale româneşti din acea epoc11 ved'em că acest 
Jnteles coprinde şj pe acela de „pedeapsă1'. 

Astfel, într'o carte ( c.um am zice noi decret) a lui Radu
Vodă Mihnea, dată în Bil<,:ureşti la 2 !'Joem brie 1611, ,p·rin care 
întăreşte vistierului Pană stăpânirea peste şa.tu l Lungii, ~urn
părat de acesta de la: Neaga-Vorniceaşa Mitrii Vornictil, se zi.ce; 
„Derept aceia şi voi, rumânilor. în \Yreame ce v-eţi v€!dea cartea 

'domnii rneale... voi să ascultaţi ori de oe ... vă vor da învătl:, 
tură". Aci fiind vorba de supunere ia ra9orturile dintre stăpân, 
şi colon, stăpânul având' dreptul d·e jude-.;at·l şi de ped.:,;tp-să:, 
înţelesul cuvântului învăţătură este acel.a de globire, nedeap•;ă„ 

Cu a'celaş fnţeles e întrebuinţat cuvântul învăţ~ttiră şi într'o.
aa.ltă carte a acel uiaş Domn din 17 '.'-I oembre 16131 dat! lui 
Vasile al tloHea vistier, ginerile vistierului Pană, prin care îi 
întăreşte stăpân irea asupra aceluiaşî sat. Lungii. 

Şi în aceeaşi epoc~ se mai vecle că cuvântul , ,învăţăt„r:--ă' ,.. 
mai are înţelesul şi_ 'de dispoziţie. normă, obligaţte de drept 
public, conâamnare-înţeles care st aprop'te de ~cela de normă:· 
penală-precum într'o carte a acelujaş Domo, Oln 26 Augu5\t 
1614, dată luj Dumitru Logofătul, st~pinul s,1:ului Tătaru:t:.. 
,,Iar cut va piă.rea strâm.b, să vie de iat!!\ c~ci aşa iaste învăţătt 
tura Domniei meale". t 

Se vede dar că 11înYăţătură'\ cuvânt vechiu r;omâne;;c, ~ 
avut în cursul timpului şi alte înţelesuri decâ~ cel de azi, i'ntr.e
care şi pe acela de „pedeapsă". Lucrul se explică prin lip,,a· 
de cuvinte corespunzătoare noţiunilor noi i,trb<.luse prin viaţat. 
de stat, sau de alte împrejurări. ~ 
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Dacia fi Moesia 
după Ptolemaeus (Sec. II d. Cr.) 

de C'. BRATESP, 

Cluu:dius Ptolcmaetts trece d1·ept un frtt!11::1ş. print.te geo
g:r::.fiî antichităţi i. 1v1atematic şi astronom tn :i.ce!.iş tim·p, el şi-a 
c:1~tigat un merit deosebit prin faptul GH, a prelucrat, â.upa un 
sistem geometric mai riguros, geografia ridicată de Eratosth~nes 
şi Strabo pe o temelie mai ştiinţifică. Opera S4l, rsro1Qacpt,tT} 

i,q,Y)y'l}ot;, scrisă în opt cărţi, a fost cel mai însef)luat şi cel ,nai 
răspânc.iit izvor de informaţie "'} pentru geografia veche, din 
sec. 11 d . Cr. p'â nă în epoca renaşterii ştiinţ,dor, î r:i sec. XVI. 

Ptolemaeu şi-a clădit această operă mai :des pe temelia 

*) O răs.pândire 'Şi mai mare a avut-o pentru prima oară Jn sec. XV 
in traducerea Jat(nească,1 a lui Manuel Chryseloras şi Iac. Angelu, (Vicenza 
1475); iar. cea dintâi ediţie grecească fu îngrijită de E,as,,.,us la 1533. La 
1605 apare ediţia, cu traducere latină, a lui Ph. (rtontanus, însoţlfă de hăr
ţile lucrate ck Gerlt. Mercator; la 16'18 o nouă ediţie, a lui P. Bertius, <;:u 
hărtite lucrate de Munstef. Urmă apoi o pauză de două secole, după care~ 
la 1828, abatele Ha/~fl scoase o nQuă ediţie, cu traducere franceză, după 
un excelent manu_s.cris P.arisian. Studiul şi traducer~a. lioastră au fost f.ăcute 
după ediţia ,gr:eco-latină a lui Caro/us lt1iillerus: Ctaudii Ptolemael flto
graphill, 'Par1siis, 1883. Autorul a folo.sît, în alcătuirea editîei sale, 39 ma-· 
nusciise sau codice, dintr~. care 10 Parisiene, 3 Oxoniene, 2 Veneţiene. 2· 
Milaneze, 9 ale Vaticanului, 5 J;lotentine, l din Bononia, l' din ~. Athos, 
I din Viena, 1 din Constantinopol şi restul din alte centre. 

Cl Pto lem aeus a mai scris ·şi IlQPXllLQQ~ ,eo.vovs; adecă nişte table castro
nomjce în vedete a alcătuirii calendarului şi o mare operă :MsyâÎ..11 a"vm\t,; 
uri sistem de astrenomie în 13 cărU, de care s'~ 1aervit şi în geografia sa. 
Arabii au ttadus, ace.astă operă încă din sec. IX, sub titlul de „Fahrir al 
magestnl", de unde numele de „Almdgesta", rămas operei, nume care nu e 
decât o: cor-Opere din grecescul iiiyţo~o<;. Vezi şi A. Forbige_r : Handbttcb 
der alt~ 0~9graph1e, vol. I. pag. 402 ş1 urm~lt., de unde s'au· luat şi unele 
caracterizări Juste • 

• 
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pusli de geogra.ful Marinos din Tyrul Feniciei, ale cărtu scner1 
stau pierdut. Acesta1 folosind însemnările cţe clru;n ale 1nai 
n1ultor călători prec~um: Diogenes, Theophilos, 1\lexcind'ru Ma
cedone.anul1 Dioscuros şi alţii1 şi {:Omparând cu grije toate 
izvoarele între ele1 a reuşit să precizeze întrttcltv:i: poziţia unui 
nutn·iăr m:ai mare de locuri pe pământ prin grade de longit.u~ 
din~ şi latit~dine, însemnând prin at.easta începutul unei noi 
perioade în progresul cunoştintei oekutnenei. 1) 

Ptolemaeu, prin urmare., dup-ă cum însuşi o fi.firmă în 
cartea I, cap. 6 şi următoarele, n'a făctlt de cât să corecttze 2) 
şi să desăvârşească S) opera înaintaşului şi contempo:-a:1ului 
~: căruia fi datorează atât de ·mult Informaţia sa însă es.te 
mult m~i bogată: el dă graniţele ţărilor, început.11 şi s·fârş:tul 
la.nţurilor de munţi, izvoarele şi gurile fluviil0r1 golf,.trile, la
curile, precum şi o listă de. or.aşe, mai nurneroa1ă decât la _ 
înaintaşii săi, determinând fiecare localitate prin lon g:itudinea 
şi Latitudinea sa. 

Oe_ografia lui Ptolemaeu este o geografie scrisi pe:itru a 
ronstrui o hartă. După ce ai construit harta şi ai trecut pe ea 
toate. numirile de oraşe, râuri, n1unţi1 insule, lacuri şi po!)i0an;. 
nu mai rămâne nin1ic, dar nimic, din opera acestiti geograf. 
Nici o tresărire a spiritului otnenes~ pentru explicarea, unor 
feno,mene ale înveltşurilor piauetei noastre, nici o stabilire de 
relaţii cauzale, nici o descriere caracteristică1 în:;:işiri care, totuşi, 
dau atâta farmec în lectura operei unui .t'ferodot, Straho sau 
Plinius. Nume de locuri şi cifre de coordonate: toponi.mie şi 
matematică. . .Rare ori se poate întâlni în literatura geografic! 
o operă mai uscată ca .aceasta. .,, 

D.acă: în prima carte se dau oarecare precizări asu-,'îra mă
rimii plan.eh:i noastre şi ;a supra ·1ntinder:ei ,1oekum.enei", ă.dică 
a plmântului locuit, atât cit eră. cunoscut pe vremea aceea 
(rap. f, ş[ următ.), apoi instrucţiuni ~eferitoare la ~regătirea unei 
hărti geografice după o proecţiune mai justă ( cap. 19-21! ), ........ 
în Sthirn_b, to.ate ~elelalte cărţ~ 1 d~ la a do~a .rână la a .Şabitt:1, 
ntt cuprtnd de c-.at chorografie -ş1 topografie '1n cel 1na1 strict 
înţeles etimologic al cuvântului şi cu scop exclusiv v:irtografic. 
·un e~empJu _se poate vedeâ din traducerea de rnai jo.s a.>UpFa 
Daciei 'şi Moesiei. Cartea a opta şi ultima cuprinde. o recapi
tulare a întregei „oekumene", după care urn1ează cele 27 hărţi, 

1) Marinos din Tyr trăeşte pe la 150 d. Cr. -ptolemaeu e contem
poran ou el, însă scrie după dânsul. 

2) Vezi Ptolemaeus, cartea 1„ c~. ll-20. 
3) ld. I, cap. 21-24. 
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$3:U aflasu\ 1 continind 10 foi penfrtt Europa, 4 pentru Africa., 
l? pentru Asia şi o hartă generală a lumii. 

f n .alcătuirea operei sale se pare că: Ptolemaew a avut sub 
r.ochi şi lt~rţile lui \1arinos din Tyr. Marele defect al ace;;tnra: 
i,era însă că nu ţineau seamă de sfericitatea pămâ.1t.1l:ii şi, 
deci. meridianele şi paralele1e se tăiau în unghiu~j drepfe. 1

) 

'P.tolem~eu înlătură acest defect, încercând a p'roiecta sup•rafafa: 
.sferică. a planet~i pe o suprafaţă plană. .\4.eridiMele sa.le sunt1 
.în consecinţă, curbe, d.1r rot fi şi dr.epte; însă para!eleie sunt 
·toate curbe. -'2) 

Nu stă. în gt'tndu1 nostru a arăta aci cum îşi con3trueşte 
P.tcilemaeu reţeaua de coordonate pentru harta intre6 '!i ,,Oeku
:mette" : ci a explici. oarecare hepotriviri 5i ciudăţenii a.le hărţii 
alsturate, pe care am construit~o riguros după ~ordonatele 

.,gt:ografufui grec. • 
Este dela sine înteles că si Ptolemacu va nuln·ă ~a dela: , ' 

,equator pân.:i. la polul 11ord. adîcă într'un sfert de circonfe-. 
rinţă, tot 9D gr. ca şi cei de azi ; rnsă paral~lJ. 45 gr. care, 
·după 'determinările moderne, trece pe 1a nord de gura Sf. 
George a Dunărei, la Ptole1naeu trece prin portul Odessus 

1(Vr.r'ha), prin ·urn,3.re cu aproape 200 im. n1n.i spre mia2ăzi; 
paralel:rt ~6 gr-. e duce prin cetatea fstria, când ea, de fapt, 
trece pe fa S_. de- limanul Nistrului; iar pnialela 47 gr., care 

:trece pe !ing>ă Chişin.:iu, Ptolen,aeu o duce tJrin gi.lra cea mai 
de nord .1 [)unăreî. Intregul ţinut, prin urmare, este aş-czat pe 
hartJ la o l::i.titudine cu ·mult mai nordică de cât e în reaiLtate. 

Arn citat ca e~ern ple 'locurile de lângă i\·lare, de oarece 
.ace~tea fiind mai arcesibile na\'igatorilor din spre t~edit~·rana, 
_pc.teau pro:ură geogrn.fului nostru date inai sigur@ asupra a
şez[rî i lor reale de pe glob. Şi totuşi, gteş,:1.la est: cons:de:-a~1lă; 
·că.ci. dac~. longitudinea poate varia dur?,ă prî,nul mer1dian,
•car1:1 poatf: fi dus prin insu1ele Fericiţilor 3) cum face P.tlolemaeu1, 

prin Pari$ sau Gr!!enw·ich, curn fac contempor4nii, -în schimb 
·tatitudinet~ trebue sii fămiie ace~wşi !a toate po.po.arile care 
.au idee (le forma sferică a pământului şj care cuno.;c geom~trie, 
fiindcli pentru toit:i 'lumea sunt 90 gr. dela equJ.fo:- la (,101. 

Mai înt~1i gre.şnl.1 principală vine rl~la fapt:il că geogrcl.ful 
nostru n:i a1'e la. înd~mânl:i coordonatele astronomice ale tuturor 
locurilor. AsemerLe..\ lucr.?tri, este drept, începuseră cu mult îna.~ 
intea Lui Pt0le1T1aeu. Anaxirtiandrti, un el~v al vestitului fîl'osof 

• 
I) Ptolemaeu, cartea t, cap. 20. 
2) Ptolemaeu, cartea I, e-ap. 24 .niai ales. 
3) 1,f ~ao.i. ~&v M~·1.6.Quivt -~tnsnlae .Portunatae = lns. Canare. 
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.Thales din Milet, i11ventă îti se:::. VI a. Cr. un 1n5tru111ent sin1plu: 
pe.ntru determinarea· latitudineî geografice dup.ă înălţi.-n-:a po- 
lului gnomon, şi alcătui prima· hartă pe care a î.nsem'lat oraşe„ 
fluvii şi graniţe de ţări . După dânsul, Eratosth.Jll(]S, în sec. 
Il I a. Cr., în străduinţele sale de a măsura, în Eţipt, 1nărim·ea!. 
globului pă111ântesc, ajunse să dea şi o hartă în '2:.1.re p~ntrw. 
prima oară întrebuinţă reţeaua gradelor. Aceste încercări au 
fost duse mai departe de Hipparcli, (în .sec. II a. Cr. ), care· 
preciză longitudinea şi latitudinea mai multor oraşe, determinând, 
pentru fiecare înălţimea polului. In sfârşit Romanii, ca oameni 
pr~ctici, file.ură măsurători de d istanţe, dealungul drumurilor 
militare şi comerciale, 'între oraşele· cucerHe de ei. Insâ marea: . 
majoritate a localităţilor căpătară în antichitate o localizare 
pe hartti nu în urma unor determinări astronomice făcute la 
faţa 'locului; ci printr'un procedeu şi un calcul invers şi lip·sit 
de rţgoarea ~tiinţifică: anume folosind relaţiile negustorilor şi 
corăbierilor .asupra distanţelor. Dacă se piutea afla c.lela aceştia. 
cam la ce de'părtare în stadii se află un loc nec11nosc:1t de un!_ 
altul ale cărui coordonate erau stabilite şi dacă se · ştia spre ce 
punct cardinal se află primul de al doilea, atunci era destul 
de uşor P. calctda şi poziţia sa aproximativă pe glo!J. De 
asen1Pnea procedee n'au putut scăpa nici 1\1arinos din ·ryr şi 
nici Ptolemaeu ; însă ele, evident, nu puteau duce la re:!ultate 
temeinice, c1ci .atât orientările, cât şi di-Stanţele date de călători 
erau lipsite de preciziune. 

Ş1 chiar modul de a se· calcula dista:iţe!e în antichitate 
nu era !jtiinţific, abstracţie făcând de măsurătorile roma:1e în 
1nile de-alungul drumurilor militare .. \şa s. ex. dist11ţ,:Je pe 
apă se socoteau după zilele de plutire cu rorabia, iar ve uscat 
dupb ~ăt poate umbla un călător într'o zi. 1) Iuţeala plutirii 
pe Mare sau pe un fluviu însă variază după vânt, după di
băcia cârmaciului, după felul mării, dL1pă c:onstrucţia vasului„ 
ttc. ; iar· iuţeala rnersului pe uscat variaz1 după natur..1 reliefului,. 
dup,ă vigoarea călătorului, după felul mijloac.:lor de tra:1spqrt 
etc. De aceea şi rezultatele variazl'i. d in epocă în epocă, de la 
s,utor la autor, după cum se vede din următo·rul tablou: 2 ) 

Herodot (IV, 86) socoate într'o zi de plutire pe mare. 700 stadii~· 
,, într'o noapte ,, ,, 600 ,, 
,, într'o zi de plutire pe un fluviu. 540 ,, 

Aristide (Or. Aegypt. p. 360) :într'o zi, pe mare, cu vantbun. 700 „ 

1) Vezi şi Ptolemaeu I, 9, 11, 17. 
_.. 2) Vezi A. Forbiger: Handbuch der alten Geograp.Jlie, V0l. I, pag •.. 

550-551. 

.,. 
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' ·Theophilos (Ptolem .• , 9) : într'o zi şi o noapte de plutire. 1 OOO stţtdii 
.Markianos Herakleota (p. 3 şi 67 Hugs.): dup:.t împre-

jurări şi dil:i:.tcia cârmaciului. . • • . . ; 500-900 „ 
M arinos din 1 y.r. (Ptolem. 1, J 7}r după imprejur::.tri 

şi greut:.ttile :plutirii • . . ~ • • . . 500-1000 „ 
.Skylax (1 p. 30 Huds.) socoate zilele de plutire egale 

cu nopţile, de câte . . • • . • . • . • 500 „ 
.Polybios (în Strabo I p. 25),, afirm:.t c:.t nici o corabie 

nu poate străbate · intr'o zi şi o noapte mai mult de 2000 „ 

In ceea ce priveşte distanţele str.ăbătute într10 z..i c.le drum 
pe uscat, cifrele de asecnene.a variază: 

Herodot (IV, 101 ; V, 54) dl:t pentru ca:mpie. . . . 200 stadii. 
,, "· locuri muntoase. 150 ,, 

Marinos din Tyr (tn Ptolem. I, 11 ), pentru un drumeţ 
obişnuit . . • . . • . . . • . • . . 1. 72 „ 

p~ntru o armată in mţi:ş. . • 150 " 
Pausanias (JO, 33) dă pentru locurile muntoase . . 180 „ 
. .5trabo (l p. 35) socoate o ti obişnuitl:t de marş. 250-300 ,, 
Vegetius (De re milit I, 11) d:.t pentru o zi de 

marş a trupelor romane 20-24 mHe,sau . 160-192 „ 

Unde n1ai punein apoi că. drtunurile de uscat s-unt cotite şi 
nu 1nerg exact nici în sensul unui meridian, ni0i în sensul unui 
paralel, iar c:orăhiile pe tnare. în antichitate„ f.)lUtincl Îl\ zarea 
{:O'.lstelor, făceau ocoluri şi prin golfuri i iar ace.;te r,col,uri, 
unite tu pornirea spre exagerare. a riegustoruJui sau mari,1.1111 luî, 
aveau în totdeauna ca rezultat. o exagerare ei. distanţ~lor. De 
ace~ m1.dţi scriitori 1ntici reduc întotdeauna aceste distanţe cam 
cu o tîeime. Pentru toate aceste cauze, este t.':Vidt:nt că determi
nare:1 longitudinei ~i latitudinei indirect, prin calc:.i le de lrans
formire{l stadiilor în grade şi nu prin observarea. astfonomică 
Ja fâţ1 locului, nu poate duce la rezultate ştiinţifice '!)rectse şi 
nu 11t· peat::: jnspira. destul.:i: încredere. 

Obsei-va.ţi flart~ Daciei. , Prin procedeul 1nai sus rne.1ţionat, 
s'a obţinut o imagine difor1nă. a întregii regit1ni .. E de ajuns 
numai s::i. po,nenisc faptul că Dunăre!!.·, l<t cotitura: din spre 
Vidin1 est.:! pusă. aproape pe aceea$i Iatit1.tdin-:: cu Bizanţ.ii (Con
.stRntinop:ole) ; Sen:lica ( Sofi1) chi~l rpai sp:t;t ml~1,ă1.i .. iar 1svon_1l 
Nistrului pe acek1ş paralel c11 Ordessus ( Ode:;a) t Iiarta pare 

' 
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frântă în regiunea Foc.şani-Galaţi ~i căzută 1n ;os cu colţul 
'din _spre Oltenia; ea . e gheboşată şi turtită' spre ,\1oldbva„ 
căscat.â spre apusul Transilvaniei şi strivită în Dobrogea. 

Dar mai este o cauză de greşeală pentru care paTalelele 
au fost deplasate din locul lor şi date mai spre miază:•i. Greşeala· 
a.ceasta vîne de acolo că Pto)emaeu şi-a închipuit pământ~l 

ma:i mic decât · e î'n realitate, dându:i un cir91it de l 80.000 
stadii ( 33.300 km.) ; de unde urm'ează! el un gradl e socotit de 
SOO stadii. 1 ) Este acum clar că, dacă coord'ona.ţ-:1 e ibcurilor 
au fost stabilite indirect, prin utilizarea distantc)or în stadif 
şi dacă. s'::i_ socotit un &.rraJ. egal cu 509 stadii în loc de circa. 
700, c,:ât e în realitate,-atunci paralelele nu .;or rn'.:li ţi I~ 
locul Lor. ci cu atât mai coborîte:, cu cât ne v.om urca ni'ai. 
spre poi. Noroc că Ptoleni.a.eu porneşte ca.leul-ul din spre i~ă.rţile 
Mediteranei; altcum, dacă ar fi pornit de la eauator, atunci 
la gurile Oun~ei am fi avut nu 46 gr.-4'7 :'{!'., cum diî
rtolemaeu, conforJJ) gradului său de 5,00 stadii, ci para!ela ~-! gr_ 

fntr'ade~âr, de la paralela 36 gr., c:a:re trece prin Rodos, . 2)1 
de unde _porneşte geograful grec şi până la pa.rali!la 45 gr. 
dela gura meridionall' a Dunărei, avem 9 gr., c.,a.re, fac circa 1000 
km. (1 gr. egal 111. 111 m.). La Ptolemaeu însă 9 gr. far. 
832 km. 500 m., adică 167 k1m. 500 m. mai ::>uţin. Această, 
diferenf!1 de lungime transforrnată în grade de-:;ile lui Ptolt:'!Ilael..ll 
adică de 500 stadii sau 92 km. 500 m., ne dă tocmai diferenţa: 
de 1 grad şi ceva pentru gura meridională a Dunirei unde„ 
în loc de 45 grade, Ptolema:eu ne dă[ 46. gr. şi ceva. De undei
urmeaza că autorul nostru şi-a calculat coordons.tele pornind:' 
de l:i paralela insulei Rhodos. 

Al treilea izvor de greşeală, în sfârşit, l-au 1nai oferit' 
geografului grec şi relaţiile falşe ale călători1or. r\cestor infor..: .. 
matori se datoreşte faptul că insula Leuce (a Şer1).:ilor) e pusă:. 

prea spre nord, cam pe acel aş paralel cu Lima.nu I Nistru I ui şi: 
la r?1să.cit ( ?: !) de insula Borysthenes ( B.erezan·) din spre gura 

t) Un stadiu de drum e socotit 185 m; 180.000 stadii= 33.30© km.~ 
eând !n realitate pământul are un circuit de 40.000 )cm. Un grad de latitu-
dine pe pămâ:nt are în mijlociu ttt,111 m., dar la Ptolemaeu el are numa» 
92.500 m.t.. adecă 500 stadii. 

2) .t'tolemaeu, l cap. zo. 

• 
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Niprului; apoi ciudăţenia braţului de Dunăre ce se desface 
la Noviodunum (Isacea) ; lipsa lagitnei Razim pe care, totuşi, 

Plinius cel Bătrân, eu mult în;aintea· lui Ptolemaeu, o pom·eneşte 
ca existeJJ.tă, sub numele tialmyris, dându-i şi dim,ensiunile; 
cursul lui Hierassus ( Siretul)' pe care-l aduce din $pi'e N. E. 
în loe de N. V.. şi, pe cât se pa.re, îl confwndă cu al Prutufui 
de care n.u pomeneşte nimic; confundarea nun1elui Tisei .c~ al 
Timeşului din Banat (Tibisc:us) şi multe alte nepotri ,iri .p.e 

. care ori cine le poate urmări î·n urma unui examen com 1Jarativ 
' al Mrtilor. In special locâ.li~rea rhultor oraşe este sur1Jrin.!ător1 

de 2'fe$ită; şi doar asupra acestui punct şi~-a concentrat Ptole,,. 
maeu toată atenţia sa de gtograf, şi cu atât mai mult ne mirăt 

acest fş. pt, cu eât Dacia, în timpul său ( sec. 11 d. Cr. ), se afl~ 
în pli,nă .stăpânire romană. Ea intraşe, pr.in urmar~, în lu„ 
mina rnai vie a .ţivilizaţiei mediteranee. gomanii ridica<5.:'!ră oraşe•, r 

a.duseseră' eolon işti, co11struiseră drun1uri şf le mă31ilrd-S,~ră, iar.i 
teritotiul cucerit ajunsese o „Dacie felix''. Opera de c.elonizare 
romană era mai puternică în Olten:ia, Banat şi Transilvania, 
·undt şi ora.şele au un caracter toponimic mai latin clecât cele 
din Moldova şi A1un1:enia, care-şi Răstrează, în ter:n.inaţia-. dava, 
c~racterul lor daeic. Şi totuşi, cu toată putinţa unei informaţii 
mai pretise~ multe oraşe oltene ~i bănăţtne sunt localizate greşit'. 
D~ pildă. Amufriam dela confluenţa Motrului cu Jiul este pus 
lâng.ă, Olt. Aquae. din Transilvania: sunt puse dincoace de Ca:r-

• 
pa:ţi f'tc. Sing·ure aşezările omeneşti din lungul Dunărei şi al 
.Mării ne inspiră mai multă încredere, abstracţie făcând Jnsă 
de eoordonatele lor. Spre gurile fluviului şi Moldova 1or1in.da! 
este destulă. 

' 
.Cu toate aceste defecte, hărţile lui :>Ptolemaeu au ră-mas cele 

mai bune hărţi în antichitate ; ba c'hiar, pentru anumite regiun:î1 

~I în tot cursul evului mediu şi o bună parte din ep~ca mo-+ 
dernă ~ şi orî cine ar compara ~- ex. hărţile diforme ale D0-t 
brogei până prin sec. XVIII cu aceasta a !ui ?tolemaau, .nu se 
r,;oate să nu se pron1,.1nţe de. par1:ea geograful1,1i elin. O. critîeăl 

a valorii acestui izvor însă era necesară. Mai a.Ies pentru lucră
rile de am.ănunt $i preeizie, a socoti paginile lui Ptole'ma-eu ca 
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liter.'.i. dr e,·anghel ie, ar fi o greşeală. OQera sa trebueşte .f'.)!osit1 
comparativ, cu erudiţie, eu· critică şi cu b,1n si1nţ. 

i,n,intind că în înşirarea Jocal i tătilor Ptolen1a~u pori1eşte - . 
dtl:1 Norc~ spre Sud şi de la Vest spre Est, ~eea ce aduce înles-

. nire în al:ătuirea hărţi i şi sclLteşte ele confusiuni,-trec.~.11 acun, 
la traducerea capitolelor privitoare la J)acia şi ri1oc;ia, lăsând 

în se,ima arheologilor identifitarea unor l ocatit:iţi 111ai obscure: 

• 

DACIA 
r CARTEA HI, CAP. VIII 

' 

1. Dacia se n1.ărgineşte la n, iază n·oa pte cu acea parte a 
Sarma,ţiei eu.ro pene. care începe de la 111 un tele Car1y,,d1.s până. 

la locul unele an, arătat ci fluvitţ l T.vras se înconvnaie; 1) iar 
arest ' loc. rrecum an1. sp.us, s:: afid la 53°; 48o,30, . 

. 
1) ln cartea III cap. V, vorbind despre „Sarmatia europaea", Ptole

inaeu îi dă următorul hotar de sud: ,,spre miază·zi însă (se mărgineşte), cu 
lazyges Metanastae începând dela capătul munfilor Sarmatici până la înce
putul muntelui Carp·ates, a cărui poziţie este la 460 ; 48Q_ , 301 ,-şi urmărind 
laturea Daciei dealungul acehiiaş paralel, până ) a gurile fluviului Borysthe
nes şi la ţărmul Pontului. .. " Gurile lui Boristhenes sunt puse la 570 , 30'; 
480, 30', .(pag. 413). , 

Tyras == Nistrgl. Pentru a ouce cursul Nistrului mfii la vale de punc
tul numit „Inflexio .'.I'yrae", sau e:n: t<1-tQocp11 -toii TuQet, frebue să se ţină 
seama de următorul pasagiu din Ptolemaeu Carţea III cap. 6 : "Mai Ia nord 
(deasupra) de fluviul Tyras, lângă D.aGia1 (se află oraşele): Carrodunum: 
490, 30'; 480, 40'; Maetonium: 510; 48u , 30'; Clepidava: 520, 30'; 480 , 

'40'; Vibantavarium: 530 , 30'; 480 , 40'; Eractum: 530 , 50'; 480 , 40'", 
- (pag. 434). Apoi pasagiul din aceeaşi carte şi cap. (pag. 420-421): ,,Şî 
dintre fluviile (Sar.mafiei europene) de dincoace de Borysthenes1 fluviul Ty
ras hotărniceşte ţinuturile Daciei şi ale Sarmafiei,, începând aela cotitură 
(&~o !1ttq-cQ091iic;), a cărei ' poz_iţie este: 530; 480, 30', - până la vărsare 
(µEl(Qt -coii :n:&Q<.t·coc;), care se află I~ 490 j 30'; 480 ,30'". 

Pentru Ptolemaeu Carpafii nu sunt un lanţ de munţi cari 'se înco
voaie prin interiorul Daciei până la Porţile de fier, ci un simplu munte 
o Ko.Q:&6. -c'I'}~ oQo;, mons Carpates, muntele Carpates, a cărui pozi1ie pe 
glob este 460 ; 480 , 30'. (Cartea 111, cap. 5 pag. 420), deşi la pag. 413 
(cartea Ul, cap. 5 § 1) .se vorbeşte de "începutul muntelui (sic) Carpates". 
Jn interiorul Daciei Ptolemaeu nu pomeneşte de loc aceşti munti.-Dacă în 
harta noastră alăturată am desenat o parte din Carpaţi, am făcut-o mai 
mult pentru orientare. 

\ 
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La apus cu lae,11ges Me?iancistae 1) p:ln!i la r;î1.d Tlbis,;,i,s 2) 

i::a. miaz;,lzi Însă CU ace:t {)3.rt~ a fltl\'iUll!i naii!tbi,1,s ~) care 
se întinde dela ,gura r.âului Ttbiscus j:Y.ânti la A:<:iopot;i 4 ) dela c.ue 
oraş p·ână la guriJe sale de la Pont 5) Danubitts se numeşte 
1 st.ros ) iar peziţjile ac"9lei laturi ~uut u rrn3 toatele; 

2, Dun~: gura nlti' . Tib•scffs, prin1a cotitu;.;l către Aftica~ 1 ) 

470120'; 44°,45'. 
CotHura., la con'fluenţa cu râul Rabo:i 8) ce r.urg-c prin 03.cîa: 

• Cotitura la: c·onfluenţa cn Ci(tbrtts 9) 
Cotitura la confluenţa cu .A!atrk lO) care 

1 niază noapte, curge prin .Qacia. 
Cotitura. clin apropier@ de ()escus 11) 

Coti tura ele lângă Axiopol{°s. 

49?; 430,30'. 
490,30•; 43o,45'. 

izvorând dela 
50°, 15' ; 440'. 

5Io; 44o. 
540,20 ; 450,45'. 

De aci şi până' la guri am srus c:i 
fstros. 

Da11,u/>ţ,ts se numeşte 

Spre răsărit în:;;ă Dacia se mărgineşte ~u fiurinl lstros 
l:ână la ootitu ra de la oraşul Dinogfb';i 12) l'.t:1:re- ;:;otitiiră se află la 

536; 46o,40\ 
A.roi cu râul Hierassus. 13) eare se va.Di~ în i stYos ia 

DitloKetia. curgând din spre miazti noapte. şi riisarit, dinspre 
potnenita cotitură a fluvîului Ţytas. 

1) Jazyges 1\fetanâsta~, sau Iazygii apuseni, locuiau între Tisa, Dtt-:
Darea Ungariei şi Carpafii de nord. Au sosit a.ei în &ec. ! d. Cr., din spre 
Marea Azovului, şi au durat până Prin sec. V. Au fact.lt dese incursiuni în 
Mt;>esia şi Panonia (Ammian 11, 12. 13. 29. 6) şi au dat mult de lucru im
'păratului Marcu Aureliu (Dio 71, 7). Era.u călăreţi buni şi în ·războiu purtau, 
cai şi 0ameni1. platoşe. Asupra ţării lor, vezi şi Ptolemaeu, cartea nr cap. Vf.l, . 
2) Tiblscus la Ptolemaeu nu e Timeşitl, ci Tisa. Dovad·ă e pasagiul 
din cartea nr. cap. VH, ufide s.crie că hotarul de mia~ăzi al !azygilor se 
întinde pe lângă Dun.ăre „până la gura ltri ·Tibiscus, care se vars-a îl'! ea 
(în Dîlr-tăre), curgând din spre tniază aoapte,' avâhd (la gură) 460 ; 440 , 15' ; 
din spre răsărit îosă ((azygii) se măr-ginesc, de-alungul Daciei, cu însuşi râul 
Til:fiscus care, izvorân.p de sub muntele Carpatus, curge din spre răsărit şi 
apoi se încovoaie. Iar poziţia acestui munte este: 460; 480, 30'" (pag. 44(l-, 
441 ). De unde se vede ca nu e vorba de Carpaţii dintre Oltenia şi Banat, 
ci de muntele Carpates de.la nord.-3) Duaărea. ~4) Lângă Cernavoda fle 
azi, unde -e Cetatea Pătulului, sau Hinoit. 5) Marea Neagră. 6) Numele Du~ 
nărei, între.buinfat mai ales de scriitorii greci. 7)' Africus, în text: :tQo,; Alfk,t 
în unele traduceri: ,,ad austrum". Ar fi cotitura de!~ Po1ţlle de Fi~r, după 
coordonatele Iul Ptolemaeu. 8) Ar fi mal curând Jiul. 9) Az-i Ţibrita, între 
Lom şi Ogost. Se varsă în Dunăre lângă satele Ţibar şi V'aroş. 10) Oltul. 
11) La gura râului lsker,'pe unde se află azi Ohighen. 12) In faţa Calaţilor, 
ia capătul peninsulei ;:Bugeac din Dobroizea. 13) Sifetul; după loculunde-1 
l)une, Ptolemaeu, ar fi mai curând Prutul. 

' 
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, 3 Dacirt este locuită spre n1i2..zănoapte, dacă incepe,111 dela 
apus. de .4narti 14) şi Teurisci 15) şi Coestoboci 16) mat JOS 

de aceştia . de P redaven sii 17)' şi Rhatacensii 18) şi C a:tcoP. ·isii 19) 

n1ai jos ele ei, şi în aceiaşi ordine, de .lliepfzii şi Buridrzven:,ii 20) 
şi Cotctzsii; şi n1<1i jos de aceştia, ele Albot:,"nsii 21) şi /Jo
f;ulr.densii 22)_ ş i Sensii; mai jos de aceştia, în părţile de m-iazăzi, 
de Su:/aensii şi Ciagisi şi Piepltigi. 

4. Iar oraşele 1na1 însen1nate din [)aci~ sunt urn1ă."o.1r;::e: 

t. Ruconium 450,30; 48°, 1 O' 8. Petrodava 53°,45'; 47°,40,.. 
2. Oocidava 47o,20; 48° 9. Ulpianum 47°,30'; 470,30'' · 
3. Porolissum 49° ;- 480 1 O. Napoca 49° ; 4 7°,40' 
4. Arcobadara 50°,40' ; 48° 11. Patavissa 49°·; 47°,20' 
5. Triphulum 52o,15' ; 48°,15' 12. Salinae 49015' ; 47°,10' 
6. Patrida va 530; 480, 1 O' 13. Praetoria 
7. Carsidava 53°,20'; 48°, 15' · Augusta 50,30' ; 47°• 

, 

14) Caesar în „De bello Oallico", 6,25, spune că „Silva Hercynia" 
începe dela hotarele Helveţilor până lahotarele Dacilor şi Anartilor. Anartii 
ar fi locuit, deci, pe la izvoarele Vistulei. Se disting Anartii din Dacia şj 
Anart')fracti în Sarmatia europaea. 15) Teuriscii sunt o ramură de Celţi 
rămaşi în Da.;ia. De altfel Celţii au locµit până în Dobrogea şi ei sunt 
întem8ietorii oraşelor Noviodunum (Isaccea) şi Durostorum (Silistra). 16) 
Coestobocii locuiau şi în Sarmatia europeană la hotarele D!iciei. Vezi car
tea III cap. V pag. 426. 17) Predavensii, probabil după localitatea Predava:. 
Daci. 18) Rhatacensii ar ti, după C. Muller (adnot. pag. 444), ca şi Raca
tensii, acelaş popor care. se pomeneşte în Germania, Jăngă Dunăre, sub 
numele de Racatae. Ipoteza ni se pare putin probabilă: 19) Caucoensii, pro
babil Dacii din ţinutul. Târnavelor. 20) Buridavensii, numiţi după oraşul 
Buridava, pomenit de Tabula Peutingeriana pe Oit, între Castra -Trajanî 
şi Pons Aluti; iar oraşul pare a-şi trage numele dela Burri, pe cari-i cu
noaşte Dio Cassius (66,8; 71 ,8; 72,3) la hotarele Da<;iei. 21) Albocensii, 
prin regiunea Dunărei, pe unde era localitatea Transalba, numită în Notitia 
impţr. orient. (1 pag. 103) în Dacia ripensis, poate nu departe de Turnu
Severin. 22) Potulatensii, locuitori dela f>otula, localitate aproape de 
Dunăre, pomenită de geograful Ravennat p. 204. Dup-a C. Muller, pe la 
actualul Potel. 

Din această listă de 44 oraşe ale Daciei, mai cunoscute şi mai bine 
identificate sunt următoarele: 3) Poralissum = Mpjgrad, în nordul Transif-: 
vaniei, fosta capitală a Daciei Porolissensis.-10) Napo,ca = Cluj. - 11) Pa
tavissa sau Potaissa = Turda. -12) Salinae, numit după ocna de sare ditL 
apropiere de Vinţ. 

- .. 
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14. S angidaya 51o,30'; 47;.30' 30. Tiriscum 48o,30'; 450,15•· 
15. Angustia 520, 15'; 4 70, 15' 31. Z:armizege· 
16. Utidava 53°, 1 O'; -41° ;40• tnusa regia 470 50'. 45° 15„ ' ' , 
17. Marcodava 49o,30' ; 47 o 32. Aquae 49!\30'; 450,20" 
18. Ziridava 45° 30· 469 20' 33. Netindava 52° 45' . 45° 30·· , ' ' ' ' ! 19. Singidava 480; 46°,2°01 3~. îiasum 520'. 45°30' 

' 2Q. Ap.pfum 4go 15'. 460 40' ' ' .~ 
35. Zeugma 46°,40'; 44°.40" 

21. Germizera 49o,30'; 46<!, 15' 36. îlbiscum 460>,40'; 44o.,50t: 
22. Comidava 51°,30'; 46° ,40' 37. Oierna 47° 15' · 44o,30' , ' 
23. Ramidava 51° 50' · 450 30' 38. Acmonia 48°; 4-50, 

) , ' ' 
24. Pirum 51 °,.15'; 46° 39. Qrubetis 47°,45'·; 44o,30'' 
25. Zusidava 52°,40'; 450, 15' 40. Frateria 490,@0' ; 44o,30" 
26. Polonda 530 ; 470 . 41. Arcinna 490; .f4o;45' 
27. Zuro.bara 45,0,40' ;.450,40' 42. Pinum 5.()),30'; 440,4(Y 
28. Aezisis 46° 15'. 45° 20' , ' ' 43. Amutrium ' 50° • 440 45' 

' ' 29. Argidavâ 46°,30' ; 45°, 15' 44, Sornum 51 o 30'. 45°' , ' 

Moesia • sup.er1or 
CARTEA III, CAP. 1~ \ . -

L Moesia superior se mărgineşte la 11.pus cu. Dalrflaţia· 
aealungul acelei linii pe care am numit-o $Î care pcirn~şte de 
la gura râul uî Savus I J până· la muntele 8ca,rlu.,:; 2) la n1ia:r.âzî. 
însă cu o parte clin :f1acedonia dealungul unei linii duse de aci 

20) Apulum= Alba-luli~.-30) Tiriscum::::: lâl'Jgă Caransebeş, în Ba
nat.-31) Zarmizegethuza sau Sar.misegethusa = Grădiştea, în Ţâra Haţe
guJui.-32) Aguae = Calanul mic (Kiskalan), în Transilvania.' Ptolemaeu n 
âă o aşetare greşită.-36) Tititscum e acelaş o,raş ca şi Tiriscum dela · Nr. 
30. - .37) I>ierna = Orşova (Cerna). - ~) Drubetis::::: Turnu-Severi.n. 43)· 
Amutrium pe la vătsarea Motrului ' in Jiu. • 

Pe cele mai multe oraşe Ptolemaeu J'e localizează greşit; pe multe· 
din ele le risipeşte, pQate din nevoia d.e a umple spatii.li, spre Dacia răsă
riteana. Aşa s. ex. Praetoria Autusta, care ar fi Praetorio de ·pe valea 01„ 
1ului (azi aproape de Racoviţ~-Copăceni), citat aci ·şi de Tab. f!eutinge.r ~ 
e pusă cam spre izvoarele Târnavelor; Aqliae din Transilvania. e pus în 
Oltenia; Amutrium dela confluenfa Motrutvi cu Jiul, lângă Olt; inventează. 
un Ttriscum în nordul Olteniei, în locul lui Tibiscu.m de pe la Ca,r~nsebe.ş;. 
Polonda. care ar fi Pelendava, la 35 m.ii paşi de Turnu-Şeverin, .e pus în 
sudul Moldovei; Zeugma, care e vadul Dunărei pe la Vîminacium, îl pune 
1n interiorul Banatuluietc. etc.-Vezi pentru informaţie mai sigură: Tocilescu: 
Dacia înainte de Romani, unde se dă în facsimile harta lui Ptolemaeu şi; 
segmentul VI din Tab. Peutîngeriana~ · 

1) Sava; 2) Poate .Şar-dagh. 
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în n1untel2 Orbelus 3) până h1. capăt , a cărui poziti~ 1:ste b. 
490 ; 42°,20' . 

• 
L:1. răsărit cu ac::::l parte a Thraciei,' care se întinde de la 

capătul pomenit până la nlnl Ci:ibra.s 4) la. i?:vor, a cărui 
, ,poziţie , . . . . . 50° ; 43°· 

Şi cu însuşi râul Cia'brl/.S, pe J;.'.l.ngJ /f1()esia inferlnr, p:.1Ţlă 
l a Danubius 1a ·confluen ţa Ciabrului , care se află la 49°,30; 43°,45' 

Spre n1iazănoap,te însă c~1 acea p{lrte a fluviu!.ui Danab/us, 
care se întinde de aci până la râul .Savus. 

· 2. Ţinuturile acestei provinci i le Jocuesc Tr i,:1;r 11. ,11.sii, a~ 
proape de Dalmaţia; Moesi pe lângă râul Ciabru,; ; iar între 
ei Picenses; însă_ aproape de Macedonia l)ar(l:anii. 

3. Iar oraşel: de lângă Danubius .sunt urn1ăto1rele: 
1. Singidunum. (Legic- IV. Flavia) 45°,30'; 44°,30' 
2. Tr(cornium (lângă care râul Nlarg us se 

-varsll în Dan ubius) .. . . • 46!; 44o,10'. 
3. Viminacium, IeQiunc. 46 30' · 44° 20' 

t.J ' ,., ' • 

4. Taliatis . . . 470; 44°. 
5. Egeta. . . . , I • • 47o,15; 43o,40'. 
6. Dorticum . . . . . 48°; 43o,30'. 
7. Ratiaria Moesorum, (:olonie. 490; 43°,30'. 
4. Celelalte oraşe sunt depărtate de D;i.nubius: 
8. Horrea 46o,45';43o,30' 10. Verldenis 48°;42°,50'. 
9. Timacum 41°,30; 43°~, 11. Vellanis 49°; 42u,45'. 
Şi patru oraşe ale Dardailie~: 
12. Naissus 47°,20';42°,30' 14. Ulpianum 48°,30; 42°,40'. 
13.· Arribantium 47°,30;42°. 15. Scapi 48°,30' ;42°30'. 

Moesia inferior 
CARTEA III, CAP. X 

1. Jl4c~esi[t inferior se m.ărgineşte l-a :1pus cu r1ul c;iabru 
despre cat'e an1 vorbit; la n1ia.zăz i cu o p:irtc a 'Flzrr:u:tef , 

3) Ar fi azi muntii dela N. de Osogovo. 4) Azi Ţibriţa, râu ce se 
varsă în Dunăre între Lom şi Ogost. 

1) SingidunJlnz, la vărsarea Savei în Dunăre, î1 faţa Semlinului de 
azi (Taurunum), deci Belgradul. 2) Tricornium, la gura Moravei, poate 
că rău' localizat, căci a<:i alte izvoare pun oraşul întărit Margum (Eutr ~ 9, 
13; 10,20 ; -It. An. 132. lt. H. 564. lornand. De reb. get. 58). 3) Viminacium, 
.azi Costolaţ. 4) Taliatis : pela Milanovaţ, aproape de Clisura Cazanelor. 5) 
· '(;geta pe la Brza Pa Ianca. 6) Dorticum, aproape de: Gura Timo·cu'lui, peunde 
ar fi azi satul Vârful. 1) Ratiaria Moesorum, la gura râuleţului Arţe.-, unde 
e azi Arţer Palanca. 8) Horrea, 'azi Ciuprija, pe Morava. 9) Timacum, ,pela . 

, Cniajevat, pe Timoc. 10 şi 1 J) Vendenis şi Ve/lanis, localităţi mai puţin 
.cunoscute, spreSW de Niş. 12} Naissus '" . N:iş. 14} Ulpianttm, poate ·pe la 

Ktistendil. 15) Scupi, azi . Skoplje sau Uskiib. 
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de la Ciabru. pe deasu()ra 1nuntelui f l aenuis 1) , până la capătu'l 
lui, lângă Pont, unde aven, • . • • . 55°; 44°,40'-

Li rni1z~-noapte cu acea parte a lui Danabius, despre care 
am ,·orbit şi care se întinde d'e la râul Ciabru până la Axiop'Jie, 
precun1 şi cu cealaltă parte a lui Danabius, care se J1u,11eşte 
lstros. până la vărs-1rea în Pont, ·ŞÎ a cărui cotitu:-ă, la oraşul 
Dinogeti:a, am spus că se află .la • • • 530; 46°,40'~ 

2. Jar ordinea gurilor !strului este astfel precll:n urn1ează: 
Pri1)1a bifurcare a braţelor, rare :::e afl::i lângă oraşul 

N oJ1iodLuiu1n 2) are . • . . 54°,50'; 46°,30' .. 
J)r aci, .apoi, ran1ura cc-a 111ai de sud, ocolind insula nun1-ită, 

Peuce. 3) care se afH1 la . 55°,20' ; 46o,30'. 
s,~ v1rsâ în Pont prin gura nun1ită Sacrc't sau Peuc.e 4) la. , 

56° ; 46°,15'. 
Jar ram,urâ cea rnai de nord' se bifurcă <;;i ea la 55°; 46o,45'. 
Şi braţul ace.st~i secţiuni, cel dihS()re nord, ~e bif:trc·:'t la 

. 55°,30' ; 47·~ 
Apo1 braţul de n1iaz!izi al acestei :;ecţiuni îşi întrerupe 

cursul puţin n1ai înainte de a s~ vJirsâ Jn Pont. 5) ' 

Partea de nord, fonnând un lac numit Thiagola 6) ( 1nai 
la nord), şi care se află la • . 55°,40'; 4 7°, 15'. 
~e varsi'i. în Pont printr'o gură, care şi ea se nun1eşte tot 
T!tiagola 7) sau Sit.b(ire, a cărei aşezare · este la 56'>, 15'; 47° .. 

Iar ran1ura cea mai de sud a cel~i de tt doua bifurclri se 
împarte şi ea la . • . . . . . . 5·5°,.20'. 468 ,45'. 

Şi braţul de nord al acestei bifurcări se· var:;ă. în Pont 
11rint:-'o gur1 nu111ită Boreunz B) a cărei poziţie e.ste· 

. 56°,201
' 460 50'' ' . , 

lar braţul de sud ( al ai::elea'?i bifurcări ) se desparte şi el la 
55°,40'; 46e,30' ~ 

Iar ra111ura cea mai de sud· a acestei bifurcări se varsă în 
Pa 117. printr' o gură 11 u1n ită /1/ âracium 9) a c:ărei poziţie ,este 

56°, 1 O'; 46°,20'. 
Pc când ramura de nord se desface şi ea la 56°; 46°,40'• 

1) Haemus = Balcani. 2) Noviodunum = Jsacea. 3) Peuce, numită aşa 
după mulţimea pinilor, ar corespund_e cu partea continenta,lă a Dob,rog,ei 
cuprinsă între Dunăre, l. Razfm, Babadag şi valea TelHei. 4) -Ar ti g'ur{Î 
râului Teliţa în I„ Babadag. Acest braţ de Dunăre· n'a exist.at. Citarea lui 
se datoreşte unei informaţii greşite a lui Ptolemaeu şi a altor geografi a~
tici. Gura Peuce însă se poate identifi.ea CU' Portiţa pr-in care comµnic~ 
I. Razlm cu Marea. 5) Acest braţ s'ar putea iqenfifica CI! bratul care a ziâit 
grindul Stipocului şi mai departe cu gârla {.opatna: 6) Lacul Thiagola ~r 
H actualul Chitai! 7) Q gură a braţului Chilia. 8) Boreum ar fi Sulina. , 

\ 
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Şi partea Cc.i. n1a1 ci.: nord a ace.stei bifure:iri se ,·ar:;â prin 
gt~a Pseu.dos!ornon 10) la . . . . . . . . 56°,15'; 46o,40'. 

Pe când cea de rniazâzi se vars.â prin gura nu1nita Frunzoasă 11) -• 1• • • • • • • • 56°,15'; 46°,30'. 
3. Iar latui·ea de r'.isărit a Moesiei s:: termină la ţărmul 

Fontului, de l:t gurile ( l strulai) p:1n1 la punctul indicat la 
hotarul Thraciei, av1nd aştzarea , . . • . 55°; 44o,40'. 

J::ir po~~iliJ. ( locurilor) acestei latl!ri este ur1nit(,area: <lup~t 
,;gura Sacr.:'i. a fluviu lu i l stros: 

1. Pterum promontorium 12) . . . . 56o,20'; 46°. 
2. Oraşul Istria 13) • • • • 55°,40'; 46~. 
3. Torni 14) • • • ,, • • • • • 550; 45°,50 . 
4. Callatis 15) • • • • • • • • • 54°,40'; 45o,30'. 
5. Dyonysopolis 16). • • • • • 54°,20'; 45°, J 5'. 
6. Tiristis promontorium.t7) . . . . 55°; 45°,lo'. 
7. OdessusJB). . . . . . • . , .. • 54°,50'; 450. 
8. Gura rO.u,lui Panysus 19) • • • 54°,45'. 44o,50'. 

~ , 
9. Mesembria21J) . . . • . . . . . 55°; 44o,40'. 
4. Părţile apusene ale .l\'loesiei inferioare le loc111'.'!.sc Tribrzili.; 

·iar cele clin spre răsărit, din jos de gura Peuce, Troglodltii; şi 
gurile Peucinii; şi ţărmul Pontului Crobyzli, mai sus c.l::! cari 
sunt Oetensii şi Obulensii/ iar lor:urile de la inijl,oc.: ~le oCU!}:\) 

.LJlmensii şi ( Ap )piarensii. 
1. Regianum21) •••••••••• ,z 50o;43°,40'. 

• 

· 2. Oescus al Tribalilor 22) • • • •. 51 0 ; 440. 
3. Dia cum (Dimum) 2.3) • • • • 51 o,20' . 44°,20'. 
4. Novae (Legio · 1 Italica) 24) • • • • 520; 44~,40. 
5. Trimammium. 25) • • • • • • 520120'; 44 ,50'. 
6. Oraşul Prista26). . .- . . . . . • . 52°,40'; 45°, 1 O'. 
7. Tramarisca (sic)27) •......• 53 ,15';45:,15'. 
8. Durostorum. Legio XI Ciaudia28). . • 53°,30' ; 45°,30'. 
9. Sucidava 29) • • • • • . • • • • 54: ; 45o,40'. 

·10. Axiopolis.30) . . . . . . . . 54°,20';45°,~5' . 
.11. Carsum (sic).31), ...•...• 54o,10';45°,50' . 
·12. Troesmis. Legio V Macedoni ca 32). • • 540; 46o,20,, 
13. Dinogetia 33). . . • . • • • • 53°, 1 O' ; 460 ,4<Y~ 

9) Naracium=Sf. George. 10 şi 11) Pseudostomum şi Gura Frumoasă 
ar cădea între gura Sulina şi Sf. George. Pseudostomu,,r înseamnă gura 
falşe. Plinius spune că ea pătrunde în insula Sarmatica (Caraorman) şi a· 
colo se· numeşte Conopon diabasis = Vadul Ţânţarilor. Gura frumoasă nu 
se poate identifica. Nu găsim în deltă urme ale acestui braţ. 12) ·Pterum 
promont<>rium ar. fi capul Dolojman. 13) ·/stria e prea cunoscută, în urma 
săpăturilor d.lul Pârvan. Vi~e· în fata satului Caranasuf, pe o insulă con' 

,tinentală, devenită peninsulă prin sedimentare. 14) · Torni= Constanţa. 
··15) Callatis = MaRgalia. 16) Dionysopolts = Ba Ieie. 17) Tiristis pro· 
montorium=capul Caliacra. 18) Odessus=Varna.19) Râul Panysus=Camcicul • 
. 20) Mesembrla şi-a păstrat până azi numele. 
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14. Noviodunum34). . • . . • • 54 ,40'. 46o,30'. 
15. Sitioenta 3.5). • • • • • • • 55!; 46~,30'. 
D. I1r înti:"e fluviu (şi Hae111us) sunt urm-ltoarcle orase: 
16. Dausdava36) . . • . . • 53° ; 44e,40'. · 
17. Tibisca 37). • • • • 55°"';"'46°,20'. 
7. lărmui n1ariri1n, ele 1:i cea rnai nordică gura a !strului 

·p5.11ii la. gurile fluviului Borysfizenes 38) şi interiorul ţ1rii _p{tnl 
1a râu; Hiero.ssus 39) îl locuesc HarpH, din jos de Sar1naţii 
Tyrageţi şi Britolagii, clin sus ele P~ucini. Tar dcscri~rea ţ;"ir
mului e aceasta: 

După gurile fluviu!ui Boryslhenes, despre care ::tm ~pus că 
se află l 1 . • . • . . 57°;30'; 48°,30' . 
. urn1cază: 

Gura fluviului Axios 40) . 57o;48°. • 
• • Oraşul Physca41 ) . . 

Gura fluviului Tyras42> . 
Târg1ţşorul Hermonax43> . . 
Oraşul Harf]is44> . . . . . 

• • 

• 
• • 

• 

56°,40'; 47o,40' . 
. 56°,20'; 47°,40' . 
. . 56°, 15' ; 47°,30': 

56°; 47°,15' . • 
8. Oraşe se mai găsesc în această parte 

:anumf~ aproape de râul Hierassus: 
Zargidava45> . . . • . . ;- . 
Tamasidava46> • • • • • 
Piroboridava41> • • • • • 

Iar între Hit?rassus si fluviitl Tvras: 
Nicon{um48> • • • • • · • .• 
O h. 49) p lUSa . . . . • . • 
Oraşul Tyras 50> • • 

Iar i;1sult lângă 1}1oesia i.nferioară, în acea 
de c.art' am vorbit, sunt: 

Insula n umit.ă Bory~!lzenes 50. • 

Insula lui .4.c!zille sau Leuce52). • • 

şi în interior şi 

54o;40'; 47°,45' .. 
54o,20'; 47°,30'. 
54° ; 47°. 

46°,20' ; 48°, 1 O'. 
56° ; 48°. 
56°; 47°,40'. 

parte a Po1?.t11.!ut1 

• 570 15. 47° 40' 
' ' ' 57°.30; 47°140'. 

21] Reglanum=probabil la gura râului Ogost în Bulgaria. 22] Oescus= 
Ohighen la gura râului Isker. 23] Diacum s. Dimum, poate pe la Nicopol. 
24] Novae=Şişto:v. 25] Trimammium. poate pe la Pyrgos. 26] Prista=Rusciuc. 
21] ·T,amarisca -Tunucilia. 28] Durostorum = Silistra. 29] Sucidava, pe la 
Mârlean. 30] Axiopolis, la S. de Cernavoda: Cetatea Pătulului sau Hinog. 
31] Carsum = Hârşova. 32] Troesmis = Igliţa. 33] Dinogeţia, la capătul pe
ninsulei Btigeac, în faţa Galatilor. 34] Noviodunum = Isacea. 35] Sitioenta = 
Tulcea? 36] Dausdava, după aşezare, e afară din Dobrogea. 37] Tibisca, 
dupa aşezare, ar fi pe la Cataloi ·în jud. Tulcea. 38] Borysthenes = Niprul. 
39] Hierassus = Siretul. 40] Axios = unul dintre pâraiele dintre Bug şi Nistru: 
Tiligul sau Cujalnic. 41] Physca, la E. de limanul Nistrului. 42] Tyras=Nis

··tru1. 43] Hermonax, lângă unul din limanele marine basarabene, poate la 
Tuzla sau la Tatar Bunar. 44] Harpis, poate la Chilia Nouă. 45, 46 şi 47] 
localităti mai curând lângă Prut. 48] Niconium · ar fi, poatP, la . Ovidiopol. 
49 şi 50] Tyras=Cetatea Albă. Ophiusa, după Plinius. [4,82] este numele mai 
vechiu al oraşului Tyras. ·51] Borysthenes, azi insula Berezan. Ptolemaeu 
o localizează greşit la W de Leuce = Ins. Şerpilor. 
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Zilnic trece fata paşei 
La făntână, în amarg, 
Unde. plescăind în vase 
·Ape argintate curg. 

Şi 'n amurg, un sclav ea· vede 
La fântâna vorbitoare; 
:Zilnic vine el acolo , 
Zilnic tot mai palidl pare. 

Intr'o seară P.rincipesa 
Ii aruncă un cuvânf: 

• 

- Cint' esti ? Si cum te chiamâ? 
• • 

f)in c:e neam? Din ct păm:înt? 

li răspunde-atuncea scla.vul :· 
- ;~/foha1ned eu mă numesc; 

Din Yemen, din acei Asra 
Cari rnor dac~i iubesc. 

. . . 

r 

' \ 

I Trad. M, PRICOPIE 

j 

' I • 

• 

I 
• 
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VLAHUT 1
) 

de PER. PAPAHAGI 

Nu-i fără intereS', _socotesc, să arăt derivarea ~uvântulni 
Vln.huf.. numire sub care sunt cunoscuţi Rornân~i. din Dacta de 
.c.ătre A.români. Aromânii ntTmesc pe Daco-Români 1n genere 'cu 
l1timele cfe ( A) Rumâni di VliJ.lde. sa,u Vt!iltuft. :n.ţclegând prin 
·n:c€asta nu numai pe cei din Nluntenia, adică pe cei drn fo3~a· 
Valahie, ci şi pe cei din Moldova, Basarabia, etc., ?ntr'un ::-u
Yânt pr toţi cei cari gr.iî~sc dialecntl daco-românes~. 

V!t1hie ,si ,f?:umunie sau A.rumlnie în eonstiinta Aromânului 
wJ ' - I' I 

se confundă. cu Dacia. Eu nu-mi aduc aminte să fi auzit, în 1fară1 
de Vlăhie, respectiv ( A}) R.umânie, numirea de .-110!.rlo,,a sau 
Basarabia în popor, cât am stat în l\1acedonia, în :tfară din .3c(')a1ă. 
Chiar şi lţom~ti din Serbia, pentru Aromâni, sunt Artun(hti 
din Vlă!tle sau V llJJu.tţi. 

Intâlnind un Aromân în Parachin· ( Serbia,)' ;n vara anului 
1~22 ·şi întrebândy-1, ce fel de Români sunt ateia. din iVl.tdirtti, 
'Sat lângă Parachin. locuit de _Români, ~ari ~e r>lim bau în pia ta 
Parachinulni, 111 zi de târg, mi-a. răspuns -~ ,,.Vtz..ffi ,:uuoşti?, 
Nu sl,urişi cu nÎ;Şi? Suntu Vlăhuf.l, .Umba Vli1.haţe<ts1,·ă din 
V lăkie grescu, ţe~ad>u(e cu a noasttă1'. 1) 

Vli'îhitt, fem. V{jj,hutl:i, nu se mai întrebuinţează de alte po~ 
poare. Acestea numesc pe Daco-Ro1nâni: Vlahi, \la!c!ti, C1zra„ 
vtafti, sau le dau alte numiri în legătură cn r.:uvântul Vlah şi 
R.0111.fiil. (Vezi în prîvinta aceasta: Dr. Oartner Theodor: Uel>e,r 
de" Voll~snamen cl.er R.umănen, ,Cernăuţi 1892). 

1) Di1' studiul "Numiri etnice la Aromiîni". . _ 
2) Traducere: - Nu~i cunoş1i? Nu vorbişi cu dânşii? Sunt Daco

Români, limba vlăhească din Valahia grăesc, care aduce (seamănă) cu a 
noastră, 

• www.ziua constanta. ro 
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Cuvântul Vlăhut, ,aşa cum· îl simt .<\românii, este mai nu1!t 
.un termen de desmierdare, ar,ătând pe un \.'!ah mai mic, mai 
drăguţ, pe un Vlali bun, făr~ drăcii1 fără viclenii, dar pe r.are 
uşor îl poţi î[!şela, din _pricina bunătăţii suflet~şti a lui. 

Vlăhid la "Qrima vedere s'ar Qărea că .5e cjţri ·1ă de la 
Vlah cu sufixul-ut-(-utus), pe care-,l găsim în limbile romanice 
şi în limba aromânească, în cuvântul biJ.,butti--căpăţJn'l prc1-
sului. etc. sau în cuvântul .propriu Barbut, .<;amut. Dauf. (e ), 
Ca!lut (i), Cornut (i) şi altele ceeace n'ar fi imposibil; sau de la 
Vlah cu sufixul ce-l găsim în adj. verbale ca avut, du.rut, vraf, ~te. 

$'ar putea săi derive însă . ~i dela \-'taft„ plus. sufixul-ut~ 
devenit Vlăhut 1) întâiu ş.i apoi din pluralul Vlăhuţi, i?rin a11a
.Logie cuu adjectivele· du_ruti, · cunoscu.ţi, a11uţi, etc., s'a format 
singularul Vlăhitţ, 1) deşi sub formă d'e \fli,.~,,{ nu ~tiu să se 
audă µndeva printre Aromâni, în afar.:î de numele propriu V!ă./1.uţă, 
derivat fireşte din Vlăhuţu, num,ele proprii aromâneşti având' 
latitudinea a se întrebuinţa deop.otrivăi cu _. ,,u" sau „a": C'o:;tu 
şi Cns!a; A1itru şi Mitra aşa cum am arătat în diferite P·i·ilejuri. 
Sufixul-,,uţ" la nume proprii în aromâna este foarte uzitat, cu:n 
rezultă din e){emple ca Miltuţu, iHihuţii, iVicuţu, ,Vicuţă, Ouţ1~. 
Quţa, etc. implicând ceva mic, drăgălaş, ca şi însăşi cuvântul 
n'icutu (-micuţ), fem·. n'icaţii,,. 

Term·enuL Vliihut, după părerea mea, este important, ca nnul 
care ne vorbeşte de anumite legături dintre fraţi. . 

Este adevărat că unii cărturari aromâni, ieşiţi din şcol;Ie 
româneşti-şi numai aceştia-în năzuinţa de a-i „ d:.t o . explicare 
·cuv~ntului VL/zhut, din nţştiinţă, fără nici un temeiu„ îl pun în 
legăturăă cu cuvântul aroniă.ne.:,C ~:hui",. adică ...,prost' '\ :,µ_etot" 
uzitat în , jurul Bituliei şi p'rin _l\1ac~donfa. . 
' Derivarea aceasta din \-'lafz şi lzat este însă cu totul arbi
trară, deoarece Vlu.hut este întrebuinţat deopotrivă la toţi Aro
mânii şi în Epir, Tesalia, A.lbania, . unde cuvântu! hut nu ~e 
-aude deloc. l_a aceştia liut-tilui i se zice: cliirut, . gţar, haz?J, etc., 
dar hui nu ! 

Cum s'ar deriva deci din ,~ut, dacă: lzut nu s;: aLtd~ la a
ceştia, în afară de· lvlacedonia şi incâ nu la toţi, nici aici? 
; Trebu~ştr aşa dară înlăturată p,ărerea accestor derivări neîn
temeiate şi susţinută, după cum s'a spus, de cărturarii aromâni r 
luânâu-se după asonanţa- dela sfârşit11l cuvântului Vlăliut cu ltut. 

Derivarea curat aromâneag,că a lui \!/ălzui în care găsi~n 
cam aceeaş ideie de dtăgălăşie ca în aromânescul Arbănaş, 

· 1) D-1 Puşcaru S. îl tine de· formaţie româneascli în Con1Jorbir,i Literare 
XXXV pag. 331. . 

' 
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•. Tigi1naţ, ni se pare impbrtantă, că·ci, cu toate că Aromânii au fost 
despărţiţi de Daco-Români veacuri întregi, ar.ată că legăturile 
dintre ei n 'au fost niciodată. întrerupte cu totul. Altfel fn loc de. 
termenii: (A) R.utnâni di Vlăhie şi Vtăhuti, ,Aromânii i-ar fi 
numit .re Daco-Români cu a.Iţi termeni, uzit~ţî Yntr'una di11 
limbile balcanice, greacă:, bulgară saU: turcă. L e•at fi zis: Vlahi1 

Caravlahi, Daci, V.lasi, sau mai ştiu eu cum. Ei tnsă îi nurw-...sc 
.,cu nume aromâneşti: ( A) Ramltni df Vl,;iltie 1} sau Vlă!utfl. 

Că aceste1 legături dintre Româ.'ni n'au fost n.1.ciodirtrJ cu totut 
.J1dre1 npte şi despre care noi am vorbit ctţ diferit~ pr.ilejutj, re
zultă şi din mărturiile istorice _şi din tradit!a Aromânilor. 

Nu există comuri'ă sau sat în .J;pir, bunăoară,, de unde să nu.
fi pornit altădată, înainte de lăţirea drumurilor de fiei-, . it1 fie
~are toamnă cărăvănarii Vlăfii~i, cu povcri. cu tineri, ::u tot felul 
de lucrurt, eari se îndreptau spre Vl(';/ti{? [la Valahia), p;entru ca; 

..la primă,vară s.ă se reîntoarcă cu în3trt1nl'ţii apucaţi â'e dorul 
locurilor lor. . 

La Avela ua căr;ăvănarul Puiljareu, care căfe1 acest dtum·, 
,cărăvănar apucat şi de ~criitorul aces~or r.~ndur.L 

Cu alt prilej vom arăta drumul ~!Tmat ide aceşti eărăvănari 
din Epir până la Rusduct Cladova, sau. unul din celelalte porturi 
dunărene: unde-ş-i lăsau catârii în p2za uo0r .aiutoare de cără1 
vănari1 ca să treacă: Dunan~u în Prlncipatele-Româneşti .unde, 
·dup.ă ce le străbăteau în lung şi lat, :ntilnind pe înstre;(naţii 
„Epirului. şi încredinţându-le amaneturile ae acasă: şi după ce 
se încărcau cu darurile ,şi ajutoarele :1ce;;tora ??.ntru ai casei, în
soţiţi de cei cari voiau s·ă se reîntoarcă în locurile notat€, ;o 
porniau din n.@u spre Dunăre şi trecând Ia catârii lor, ap:ucau 
ia:r.ă:şi drumul lung şi uneori plin de primejdii., sp.re cei doriţi 
şi despre cari nu odată JJOnt•enesc cântecele Î or J?Opora.~~,. în 
mod miscător. 

România din timpuri imemorabile, sau niai aies după cu
cerirea: Peninsulei Balcanice de Turci, a fost refugiul multor. 
c1:lnfcq,f<'_ şi a tuturor c/ipitanilor Cşefi de haiduci) stronşi cu uşa 
de autorit~ţi. Aeî _s'a ref~giat, intre alţii, pe!.:1. sfâr,it ll secolului 
al XV1II-lea vestitul Oiuvara, car~ a haiducit prin Epir, regiunea: 
Hrev'eza-I anina şi Grebena, cu Gh'ian Bucu \'ală, $i despre t·are 
am vorbit cu alt pr.îlej. 2), 

RAP,\.HACI PERICi_E 
• .Membru Corespo11ctent al Ac,.<1.. Române 

t) Nici cuvântul Rum4nie nu li-I strain şi, după toate probabilitatea 
,1e-a tost cunoscut şi înainte de unirea Principatelor. 

2) In ~eroiu Bun", 
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Pană câ11'd ni s'o descfi1de poarta tristului 1norminf, 
f-iai1 iubito, să petrecem : tu să râzi $i eu să cânt. 
S'alergăm la braţ pe şesuri, să culegem trandafiri,. 
Să depunem _jur.ământu·l unei trainice ?ubiri; 
Să cutreeră1n or~sul elegant mtr'o trăsură ... 
Cu nădejdea în privire şi cu zâmhe::ul pe gur~ i 
Şi la teatru să ne ducem şi 5ă p'lângeHt a111ândoi 
Suferinţele uitate de atâta vreme . 'n 11oi ; 
Strânşi în hrate, în eglind~ ore 'ntregi să ne privim 1 

·şi ca doi copii tn leagăn obositi să .ldormim ; 
Stt privim în zorii zilei peste case ţum răoare, 

Cum s1aprh1de 'n mii de geamuri străludnd eternul 
Sa citim apoi jurnalul cţlei de pe urmă veşti, 
Să vedem ce _pun la cale min,ţile Îf'l'1lJărăte_:;;fi; 

S.ă ne bem apoi cafeaua delicioasăă1 r-arfumată, 
La cl?.vir să-mf cânţi pe urmă o romanţa i:~rmecar,~; 
Eu. pierdut 1h contemplare, aiurit s.1 te ,,.3~ttlt. . 
Viaţa noastră sii ne pară o poveste rfe de1nult; 
Şi. din zori ,Şi p,ână 'n seară tu să râ·~i şi' elf _să cânţ_ 
PAn~ când ni s'o deschide poarta tristului mormdnt 

soare .. 

' 
6R. SĂLCE,ANO 
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Pe groapa-mj s9litară cântând în faptul $erîi 
Să răsădeşti, iubito, . vlăstari de tra:nda-firi, 
Vlăst~ri ce plhti de viaţă sub cerul prin1ăv~tă 
l'Vlă vor vegheâ 1n surâsuri de albe înfloriri. 

Şi pururea -clesmiardă-i cu dulcea ta vorbire 
Câhd vei veni supusă p.ărerilor de rău 
Şi-asupra lor te-apleaeă pătrunsă de iubire 
Să simtă şi ei· focul r.ăsufletului -tău. 

Dar câ.rţd adânc înfrântă ~e-amarnic~ vegh ~r~ 
Te vei simţi ·străinii la căpătâiul· meu, 
·ru smulge-le podoaba hrănită tn lăcer_e 
Cu dragostea nebună. ce ţi-am pnttat-o eu. 

V, LAlNICEANU 

., 

li 
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·pe„acela.ş 'dram, bi. zorii diminefii, 
·sab i1işinii 1.mpo.văr.afi de floare, 
Ne-am: întâlnit ca i.nimi arzăloarf'. 
'Doi. bieţi în./râitţi de vitteg_ia vie(it. 

Şi 'n for.ul sfâ,n,t şi drag at lin.ereţii 

C~ s•a 'ntcfit asemeni unui soare. -
~m pus în ·ochi la.mini de siirliătoart!. 
Ş'i 1n cuget sta vili am durat ttiste{ii. 

TJe-aluncl, supaşi aceloraşi, atiântur-i, 
,] nse/oşajl ik-o slavă mai lnnal,tă, 
Simţim iubirea -presckimbatlJ 'n cânturi. 

I.. 

' l 

I 

· J -:. 

1 

' ,. 

'ş_i 'n. larga tlri.lor. senin~tote. ~ 
l'arc'auzim a veci,iiciei daltă 

• I 
' . 

• 

· 'Ad..Jnc sculpj:dndu-ne. .. o. 'n Ete,nitaie.; • • 

V. L~NICEANl:t 

• 
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Lipsind cuvintele, notiunile n-oi s'au exprimat 1):-in cuYinte 
care aveau vechiul şi unicul înţeles mai apropiel de cel al noţi
ttnei introduse. Iar la <preferinţa cuvântultt!, ;){' Elngă care să 
se adauge noul înţeles, nu puţin a contribuit analogia din alte 
Jimbi mai culte, precum in cazul nostru din greceşte1 unde. 
1,pedevo"-educ. avea şt înţelesul de pedepsesc. 

Că, ili trecut, înv.ăţăif:ura a fost şi pedeapsă, se 11oate ded!•.H:e 
tlin aceea că, dup·ă aceleaşi norme ale analogiei, pe când se 
5nvăţa de către Români slavoneştie, bucht1e1-a · .'>ucfdsi, a iuat 
înţelesul şi de pedeapsă; iar mai încoa, dispirând ctf,1 învâţă
tură bucpile slavoneşti, ,,a buchisi"' a r.ărnas numai eu îllţel~3ul 
de.a bate, bătae nu ca pedeapsă, adică raţionaiă ~i supoi·tabilă, 
cttni recomanda pravila de la Govora, ci hătae făr~ jude~ată şi 
şi flră socoteală. 

III. Genealogie şi Protimisis ••• more judaiao 
Că_lător:eam cu trenul sp,re Iaşi. 
In tren, r.ând călătorii sunt com11nicativi1 se p'Ornesc dls-· 

cuţii -de o,r,..,,; re $cibili et de qttibusdam. rif.iis •.. 
() faţ1 bisericească, închizând o cărticic~, un Noa Te~ta,

ment în elineşte, făcu să alunece conversaţia a.~upra genealogiei 
cu care 3-postolul Matei desqhide !:vanghelia ~: genealoiia lui 
Isus. Omnl bisericei, spre mirarea celor ae-1 asculta11, făcu a-t 
propierea între teoria selecţiunei naturale a hti Darwin şi pa
sagiul Evangheliei. 

- Genealogiile servesc ca titlufi de st~pănirea patrimoniilor 
şi în Dreptul judaic. Spiţa neamului trebue -să fi avut mare 
importanţă, altfel nu se păstra,-ca de pildă la moşnenii şi 
răzeşii noştri,-,iseiu eu. Şi, ar.ătând pe fereastră. valea Bâr
ladului, pe care călătoream , adăogai: ~suntem in ţara răteşilor r 

- E acievlfrat şi pentru patrimoniul material ~i ·pentru cet 
mora.I, zise omul bi-sericei, şi continuă: rn V'echiul TestameAt e: 
cartea Rttth. Ce importanţă are ea? Că 0 nori-$i leagă destinul 
de soacră-s~, ca Ruth d'e N,oemi? Că o femee ~racăi e ÎJJgăduit~ 
să adune spice din lan de proprietarul lanului, ca Ruth de 
Booz? C:ă descrie un obiaeiu juridic1 cart> ne duce să găJ;im'. 
acolo cea mai veche uurmă a: Dreptului de protimi;; ·-rascun)~ 
păra.re, cum zice Biblia? Lucruri însemţ1ate, în.să pute.1u lipsi' 
dîn Biblie! Dar ceea ce nu putea lipsi este g~neulogia. Acel' 
F\roz, care r~sr.umpăra ţariha · fratelui său .Elimeleh„ răposati1l 
wt. al Noemîţi. se c.ăsătoreste cu R.:uth, din :.1re r-ăsătorie se 
na~ie (;bed, părintele luL 'Işai. care la rândul său e p..ărin~ 
iele l11i David, regele r.ăsboinic şi psalmist, tatăl h!i S0ion1on,-
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"iar ace-"ta e înţ.eleptul din Paremii, SCc:[)ticul cl:n Ec!esiast, po~tul 
din (,ântarea Cântărilor. Din acest nean1 de oa111eni bil'"!e înz·~straţi 
trebuia să 111ai iasă cinevu şi mai bine în1.estr1t: lsus ! 

Logic şi pentru credinţi şi pentru '.;tiintă ! 
Şi conver::,atia a durat, cum sousei, dt?. 01nni ,e ... 
i'ijuns acasă, în1i ziseiu: Cum? :n C~art:;1 !"\uth urrne ele 

asemenen drept? Dreptul de protimts, dt ;)referenţă :t unuia 
r,ean1, vecin, co·ciev.:ilma.ş, creditor al proprietarului, faţ:i de orice 
strein. când e vorba ca proprietarul· s.ă Instreinez·::, Sii . vândă _din 
patrin1oniul său o proprielate in1obiliară? Drei)tul ne:-unului, 
vecinului, etc. de-a strica vân1.nrea, când n'a fost întrebat, de 
nu cu1nva voeşt~ să cumpere el. .. în Biblie? Şi autorii cari se 
ceartă asupra originei · acestui drc>p1:,---bi1. :-1ntin după unii, slav 
după alţii, vechiu drept francez: retrait lingn.eâge, seignieural, 
conventionnel,-ba chiar instituţie de ve:hiu drep: ron1ânesc1 a} 

căutat să ne asigure unul din b.ătrân1i noştri! c.:el Duţin aşa 
în1i Epunea profesorul meu ... bar un profesor nu poat~ s:i ştie 
toate şi mai cu seama nu trehue sti spună tot ce şti~ ... ~u le 
de ajuns orizonul ce deschide? Cerc~feze, dar, discii)oiul în sus 
şi în jos! • 

la să vedem Cartea Ruth ! 
Povestea e sim'j)lă: Un frate al !ui Boo?., ,tn1.tr.ie Elin-:~leh, 

el! soţia sa Noemi şi 2 fii: Chilon. şi !Vlahlon, e_mig:-.:.1.7:.1 d:n 
Betleem i;; Moab. Acolo muri Elimeleh, iar fiii săi se e:ăs:itoriră cu femei moabitene. Şi murind şi aceşti doi fd, ~..Jo~mi gr în
toarse în Betleem1, iar cu ea veni şi una din :iurori: Huth mo:i:
biteana, văduv.;. lui ]Vlahlon. 

In ' Betletm, ~oemi voi s:1 vândă n1o;L:nir~.:1. s:l.. Ea îşi 
!an1inti eă asupra ţarinei soţului său tăposat-ar~ rfreptui de-a 
fi r:rtferat cun1natul său Booz, la care trimise rJentrLl aceasta pe· · 
I{uth. Da; Booz pretinse c.1 un alt frate J.l lor a:-e ace,t tlrept 
şi numai clacă acela nu cumpără, atunci urme:J.lă drept!tl său! 
Acelâ nu voi sâ cun:pere. Booz veni at unci i..:u dreptul său şi 

.. cun1~ră partea lui Elimeleh, cumpără ·ase11eni şi partea cu
v·e:iit11. r_a.posatului ::ot al Ruthei ş1 o ia şi i1e ~lcea.;ta de soţie. 

Ce fel de aşeză'.'lî.ânt e acesta? 
In altă carte a IJibliei-.Deuteronomul (25,5)--se spu11c: 

,,Când fraţii vor locui împreună şi unul dintr'înşi.i va ;nu{i şi 
nu va avea copii, femeea mortului să nu se n1ăr~te afara, s,î i1 
om· strc,in,-·-Ci rnmnatul ei să şi-o ia de femee şi va fi ca 
întâiu-· născutul s~ ~trmeze în numele 1nortului SJtt frate, cţ 
·să nu se şteargă numele lui din Israel" . . D·e-aci s'ar părea ră 
i.:iu mai poate avea loc vr'un drept de prefcr~nţă, 111ortul Jilnct: 
.continuc1.t prin ji>rimul născut al soţiei sal~, dnpă obligaţit:. le-
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viratului şi ap0i exercitarea dreptului de 9referenţ;i. răs-cum-
pararea c t0tuşi l'.:umpă.rare cu: vânzător, cumpărtiitor, consim
ţăr.1ânt, lucru. preţ şi transferare de proprietate. Deci, din acest 
pasa~iu rezultă numai norma după care nrn1e~ză a se recă
sători v.ăduva unui frate, . ce locueşte împreună cu alt irate şi 
înlocuirea 1nortului in sp~ţa neamului-genealogie prin ·pri111ul 
născut al văduvei :>\.'\le. 

Să. vedem în ce mod se exprimă Cartea f~uth: 
Noemi către Ruth ( 3,2) : ,,Booz nu este el ruda noastră ?1

'. 

Booz căire R,uth (3,,12): ,J:ste adevărat r.ă eu su:1t ruda. 
ta. care a.n-1 dre:ptul rJscumpl'îră.rei, dară este o tur.lu. mai a.
pro.-a;'>e- de c:-J rnJne". · 

I3r despre: l?rocednra r,ăscuir:părirei ( 4, 1-1 l) : ,, Şi B"ooz 
se sui la poarrâ Ji şezu acolo ŞJ. i-aci cel L'U dr~i.)tn1 rltscurn.,.,.
pa.rilrei, de car~ a vqrojt Booz, trecea B,i i-a zis Bo0r.: ţI~l> 
cutare! a bate-te, şezi aicea r Şi se a bătu şi şezu. ) i Rooz I t:J4:il 
.l~(! băr~ap din batrdnii cetăt:,i şi zi~e: A Şedeţi •;i1:ec ţii ei şez:!r~. 
~1 el zrse către rudă: Noemi, care ;/a 1ntor,; din ţara M0ahuiu4 
viw.le ţarina. fratelui nostru Elimeleh,. Şi eu am ·gândit c;::. trebue. 
să-ţi far. cunoscut şi să-ţi zic: eumpără-o în faţa cel0r c~ ~=t1 
air.ea şi în faţa bătrânilor poporullti meu; iar 1le nu vo{:şti„ 
spuHe-mi, ca să ştiu, că afară de t1ne nu este altu1, care s::t o 
1ascurnpere şi ctup&. tine sunt eu. Şi el ziSe: O voiu i·ăs(· 11mr-i:i:a. 
Şi el zise rătre rud'ă: Noemi, care s'a întors din ţara 1\'1oabului1 

vei cumpăra-o. ,şi de la Rutil, mo1bit~ana. [fr1:~e:1 răposatului 
(A~ahlon), pentru a pă~tra numele lui în r;,oştenirei sJ.. ~i 
zise ,cel cu dreptul răscun1păriire1: !\Tu ;:iot ::ă 0 cumpăr, t.a · să, 
nu stric n1o~ten.ite.a mea; cnmpără pe-ntru tine aceea ce am eu 
de risc1:mpărare, că nu rot să cumpăr r?u, Şi ace~,t:i deprindere 
(obicei) era în vechime în fsrael în caz de cump îrare ~i de 
sr.hirhb, ca s::i îrrtăreasca. (transmită proprietatea) citi-cc lutrt... ~ 
scotea încălţămintea şi o da aproapelui ;:;ătt; ~i aceastlt erai 
1mtrturie în Israel. Şi răscumpărătorul zise lui Booz; curnpără--o 
pentru ti11e şi a scos încălţămintea sa. Şi tise Bo,.>z hatrânilor; 
şi lll tot poporul: Voi a:st~ii suntetj marturi, c~ am cump:trat 
din mâna Noemiei tot ce era a lui Elimeleb... !:,i ,\ ci& tot vo~ 
porul ~i bătrânii: marturi suntero1

'. 

Din ar.ea~tă f)rocedură vedem:· Că vânza.re-c11mpăra;e s'a 
făcut şi pro b~t e .uînl'ărirea-11 ei după obk:eiul -- d~prjnderea -
de care vorbeşte Bib!ia 5i afirmaţia lui Booz ,,am eumtjirat". 
C:i dn;ptu! de r:r0Hrnis-preferenţă n! neamului-s":t exerdtat,
acesta a fost într~J,at şi a r:ispt.tns că nu ::!Umpai-1. Că to@te 
acestea s'au făc:ut cu f):ublicitatea. -:erut:1 de abiceinl de-atunci 
şi de.acolo. 

.. 
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Urma aceasta, ce ne-o înfăţişează Biblia, ne 1rată rl aveGI. 
dreptul a fi întrebat fratele, el avea deci dr~pt de 1:roti1nis. Se 
va fi întins c:1.cc5,t drept şi la a1ţii, aşa cun1 îl gă~im în veehiul 
drept românesc, unrie avea un rol de cheie de ·bolti ?.-D.oar. 
vr'un e:braist ar i;;~t~a să n~ lămurească! 

Aşa dar ?-Dreph1l de protimis e mai 1.~chiu de ;::;ît Bi
zanţul1 năv.ălirea slavilor, etc. Cât . despre originea lui. si !111 de,. 
ducem nimic din această urm,:{ biblică. In_ atelas n1ediu nurme1e 
c~ şi acµunile de adaptare pot fî asemeni ! · 

IV. Haşdeu şi Obice~le juridice 

Era Î!'l Bucureşti, pe la Începutul l.ui . .\ugust i 877. 
Tara era · în răsboiu. Românii socoteau r:.âteva. bune filpte 

de m-me; lacrimi de bucurie răsa:reJ.u în r::ir hii cunoscătorUor 
trecutului i vi.t:tţjia. române.ască nu muri5e; S@ada deabla trasă, 
fu~a! · 

Chiju, m1nist:cul instructiei de-atunci, invit~Lsc la. :n1s1. pe 
prietenul să:u flaşdeu, fnai · cu seamă ~entru c.â. ~ţia i·use~te. Chiţu. 
.avea muşafir pe un diştins pers.onaj rus, un profeso.L· îns;ircin<l.t 
de guvernul imperial să. studieze {.)iîhoiog1~ erots,n ulni slav! 

Era seară, o seară fru.moasă, toate stelele scânt!1au si ochii 
ca şi stelele-. Rusul, deşi n1asa era aşezată în grădină, se 'nclilzise 
de discuţie şi, c.a m usafîr foarte poftit, şi de pa~1.are 1 

Diseutaser;ă mult, ap:rins şi veseJi. ~linistrul Chiţu, om în
-văţat1 versat în multe ramuri de cultur.ă, t:1.lin1enta disc.uţ:a şi 
hazul. Haşdeu nu cruţa nici o glurnă si când. observa că rus;.11 
nu prirrde spiritul latin, sau căi se lasă pierdut în reverie, răsturna 
gluma în ruseşte de se pr,ăpădea. ru.,uL i'f-1uite glun1e erau .Pe 
.seain2 obiceeior. poporului rus, pe care !ia,şdeu, se p,1: ea că 
le cunoaşte mai bine decât rusul şi rusul pr tn:ses~ slăbiciune de 
verva fină şi vioae a lui Haşdeu. . 
. , Haşdeu! Ce on1 ! P.Jătea o ţară! 

La un n1oment Chiţu întrerupse pe Haşdel:l '. 
- Ştii ·că s4nt l\rlinistrul Instrucţi1:i Publice ai Ţării şI o~ 

biceelt romi11eşti au rămas nu numai nestudiate, dar necunoi>cut•!. 
Aş vrea ss. se facă repede ceva. Ce-i de flcut? 

- Cee;i ce s'a făcut .şi 'n alte ~'1ri. Eşti rninistn.1, poţi 
facr n1ult si mai mult decât un cărturar fără outerc ca mine! 

-- Ce p0t să fac? Şi Chitu, care _cun05tea r.ât:t ceart:i este 
in ţară pentru ortografi~, p.ăru îngro~it. .. 

· - Nu te grăbi, nu pierzi oirr1ic, zise f-!aşdeu. ~omânul nu 
_piere şi nici obiceiul nu-şi schimbă. Câte bordee atâte1 obic~ 

' 
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şi românitnea n'o să lase bordeele de dragul arhitecţilor şi nici 
obiceele de dragul... . 

- Ascultă, cărturarule, 11 întrerupse Chjţ!.11 e rllsboîu, acti
:vitatea literar,ă şi profesorească se micşorează cJin ce în ~ce,
n 'ai vrea tu să m·ă ajuţi? 

- Cu plăcere, dar un om ca mine trebue să aibă hâ,,rtie lao 
!'nină; eu ... oamenii politici nu-i cred pe cuvânt; vezi bine, e 
nevoe de studii, de inspiraţie, de cheltueli ... şi Haşdeu sorbi din 
J>1ăharelul (fe Drăgăşani ca şi cum ar căuta o inspir:.tţi\~.,. şi 
.urmă: Ui-te, dac:'a1 fi englez cum te.arată ~hipul., ai face· <.:!J .m' 
fac ci a.ne.betele pentru diftrite scopuri, administrative; economict:. 

-Cum fac? · 
-· lntreabă, întrebare. pusă cu socoteală ~i i se răspunde. 
- N!a tnţeh:g. 
- Atunei în zadar faci pe englezul, isbucni iiaşdeu, .~i urmă: 

Tipăreşti un cestionar; îl adre~ezi tuturor celor C3.ri pot răsp~1nd'!, 
sau publicHăţei; oferi premii celor ce vor răspunde mai cur:lnd 
şi mai conştiincios, mai cu. darul observatiei -~ pdm~5ti răspun
surile;; oameni speciali le calsea:că, le eh1bor1.1ază .}i lucrul e fiicut. 

- Adevărat, e · uşor, făcu Chitu cu vioicîttne. · 
- Ba-1 fo1ite _greu. E greu, pentru că cel ca.re 1ntr.::abă, tr 1:bue 

·5ă ftic cel puţin pe jumătate ceea ce unneazl-răspunsul ! 
- ,\dev.Jîrat, e foarte greu, 1ngo.nă suspinând Chiţu. 
-. (Ji-te ee-au f.ăcut Slavii şi într'o ra1nttră, care trebuia 

să. intereseze pe Ministrul r.nstrucţiei publice şi mai mu·lt în 
·vremea când era şi al justiţiei; dar nu e,7ti tu vinovat,--tu nu 
,,cra.i pe-atunci dee!ât un biet opozant; ui-te ce-au făcnt Sla;;ii,-
ai auzit de Bogisich dela R.agu,sa? . · 

- E profesor de Istoria Legislaţiik:ir slave la uoi, la ()des3 1 

.interveni rusul cu mândrie. 
- Este. Luî Bqgisich i-a _plăcut Deutsche i(echt,alterthfrm~r, 

-opera lui Grimm_, foarte admirată pe când eran1 eu &tud~nt ·oar. 
cui f!U "i-a , plicul? Pro~c;ta pe 7tiinţa fact; a Dre_Rtului puterea 
de viata poporană. B9.g1s1ch" ca slav, a V,Od s:t fnc1 ceva -~entru 
Slavi. Cârtd s''a încercat-şi a muncit bietul ::>m Gestul 9rin 
biblioteci-n'a putt:1t~o scoate la capăt. Ce putra ;ă-i dea c~itea ?;_ 
Nu _ştii cum se scriu c~rţile? Te aşezi între două şi o ,;crii pe-a 
treia. Atunci lovindu-se Bogisich cu r.apul de pragul de ~~ts, s~a 
uitat în jos şi-a v.ăzut sumedenie d.e popo1· slav şi ş!:-:t zis~ 
Vn. spune p.opon1l, ce nu spur1 cărţile .; să-! întrebăm. /\ f.ăcut 
deci 1u1 eestionar adresat numaj Slavilor sudic;î, prin mijlocirea 
preoţilor şi învăţătorilor s1teşti1 cu u-n şir de întrebări: _Cum se 
petrecelavoi în cuta:re ,_şi cutare!mprejura:re?-Ei bine.în 1874 
Bo~isich, ca rezultat al ·răspunsurilor rrimife, a p-ublicat t> 
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Coitectio cottsuol.urli,ium. lu ... {~ apt!.1 slrJ1l(JC, ,'nPridionales :>firur,; 
nune 1-•! r;entium . *) 

' - J\ceasta l-a isgonit dela Ragtt'>a, spuse ras..u! rnzind. 
- Şi :1ceasta l-a adus Ia Odesa, .:i~-: clipind clin ochi Haş~eu 

si urmă: Tar Rusii... , 
, - N'o fi vorba de Efimenco d~ core aminceui tJrrd cu po-
vestef. rusului la insurăto1re? ::e grl.hi sii întrebe Chiţu. 

,_ C:hiar de el. Efimenco, în coianorare e:11 _rw:atv1€ev, au 
f~cut, sub auspiciile Societă.tei Geo~r~.fice din Petersburg, şi 
ei un cestionar cu multe întreb1ri şi l-au adresat tutu::or locuite-+ 
rilbr dela i\tlarea .Albă până la Marea i\feagrtt :,i dela Camc:atra 
până la Băltica. 

Jată ce-au făcut popo,u·ele rnai noi; despre ct1e vechi nu 
mai vorbesc, vorbeşte literatura loc furidic~ încl,estul despre 
C.'ou1:umt, '\Y/eisthumer, Fu~ros, Statua, c>tc. './re:. sl faci ceva, 
Domnule Ministru? Ia seama; e vorha de ,)hÎc"'ele juridice şi 
te-or lua :1vocaţii în răspăr, bănuind că: \:J:,"~ să schimbi legile 
şi,-să te ferească cel d'e su~! -:-gurtlc cJe T~'.trgo:vişte Ş):lnt. f0.ar
f eee, fcr~.rfece ... 

- De-aceea am să-ţi încred.intez P·= !ucru1, ca să nu prind~ 
vrtu nul de veste, zise Ch iţu ironic. 

Rusul râse cu poftă, Haşdeu căzu ~e gând:.tri. 
- Fru}noasi1 noapte. exclain:1. rusul; trebuc săi aveţi şi po~ 

veşti frumoase în literatura voa:sttJ t 
- Pe ~nţ.vasul unei rrritolozii aproape ~leno-roman::f. se 

ţes poveşti mai b<?,gate ca cele arabe, vorbi Chit.a _cu lî!Jndrie, 
gat.t să pomenească de u'nchiaşuf sfătos i~piresc:n · $i de Fun
d eseu, dar îsi a1ninti că n,'a obtinut ultima vorbă d~la Hasdett ,. r- . ~ 

şi întrebă: 
- EL cărturarule, f ace.m 7 
Induioşat,-şi nimeni tJ.u se ~;:tepta la ast~.;-H;şdeu !şi 

~erse ochii: câteva }acrimi ! 
- Tu m.ă sileşti, zise el, să-n1i amintesc vrând .... nevrâ11d sttt

diilc mele universitare de Drept ,,mes rren;ieres :imours' ' în 
stlinţă, pe car~, aruf!cându-1n.ă. apoi în braţele .fstoriei .~j ale 
Li,nguiş1:icei, chîar clacă a le uita nu am,. _putut căr.i vegh~rile 
tinereţelor sunt ca r~dăcina ce se tnfige cu atât mai udâ11c cµ 
cât mai mult îmbătrânţşte copacul... dar ori 5·[ cnm-·-le~am pă-i 
răsii. cu desavârşire, de peste 20 de ani... Bine, fie! 

I-laşdeu p:r0mitea. 
!\'tina s.i tonul lui Haşdeu au pornit pe ficc~re cu gândul 

*) între alte opere iuridice ale lui Bogisich e de citat Codul civil at · 
fostului principat Muntenegru . 
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în urmă şi dup.ă gândul înaripat căpătă: aripi şi .vorb.,. Amintiri 
din viaţa de student. .. Care din ei n'avea şi cui nu-i era drag 
să le povestească ? , 

Până 1a 1iuă au povestit. 
Peste câteva zile, d-l profesor Haşdeu primi adresa No. 

8204 din 11 August 1877 a D-ln.i Minisi.ru al Instrucţiei pu1 
blice Oh. Chjţu. 

Chiţu era omul care nu uită1. Stăruitor şi isteţ, iubitor al 
lucrurilor trecutului şi doritor de a vedea o cultur.a. româneasC'ăi 
isvorând din ceea ce au păstrat cărţile, bârtiile. vr.chi şi poporul, 
găsise -0t:azia să facă; ceva ,şi era.,~onvins că are cu rine. Haşdeu 
îi ceruse hârtie la mână; i-o trimetca; aar ştiindu-l închinat 
Linguisticei, ca să-i desmerde această afecţiune şi pentru c.ăJ 
nici pe acest teren nu se făcuse mai mult, Chiţu îi cerea p~ 
lângă Cestionarul Jurid'ic şi unul, Ling,uistic-,\~itologic. , 

Adresa -spunea: ,,Spre a d:a o mai mare desvoltare studiului 
originil,or şi instituţiilor noastre. antice... am; .crez•1t că ar fii tfe 
cel mai bun folos dacă am avea un ce3tionar juridic şi unul 
linguistic-mitologic, pentru culegerea şi Jescrier:!a moravnrilor:, 
instituţiunilor şi <latinelor noastre, cari cesti:Jnare... să facă, ca 
si zic aşa, un bogat 1.:ade mecum al învătătorului, preotf.llui,1 
revizorului, etc. ca să. poată, mai cu înlesnire şi mai sistematic, 
a spicui pe acest vast teren p,rin toate ţările locuite ae Români„ 
Cu modul acesta, sunt sigur, Domnule Profesor, vom · avea în 
c:urând adunat un imens şi nepr~ţuit tezaur de cuno-?tinţe şi 
aate ... care apoi, trecute ... în studiu şi ştiinţă! prin lal;oratorul 
:..i.na.Hzei critice, veţi ajung~ neapărat a :er.onst.ltr:i. .. " etc. 

· In fine Ministrul .tintea reconstituirea instituţiilor. vechi ro-
mâneşti pentru ştiin~:· ~ 

Şi aşa Haşdeu se aşternu pe lucru. Din lu-:ru eşi un ces,. 
tionar juridic despre care se poate spune căi e opera lui tt·aşde..i. 
Intrebările, în num:ăr de 4GO, sunt :n1merotat~ şi împ.ă:rffe în 
3 grupe, după leg;ăturile s.ătenilor cu satul (1-147), cu casa 
( 148-310) şi cu lucrurile ( 311-400), gr~pare pe care Haşdeu 
o califică. de p.qporană ,,Şj. ron1ânească-românul i1:J:ele1;ând .»rin 
lu~.ru nu numai res _(.lucru}, şj 'lucruni •. (câ,§ţig, folos),. dat şJ 
actio (lucrare). 

I-:it'.'.l câteva întrebăări dîn fiecare grup,ă' ~ 
l. Satul: · 
1. Ce deosebire face . poporul între sat, cătun, selişte şi 

alte vorbe cu un înţeles apropiat de ar acestora? 1 

l 00. ' Ce fe1 de marturi trebue să fie penţru a: fi crez:.1ţi ~
Şi care trebue să fie nurnărul lor.?, 

II. Casa: 

( 

I! :.,.! ' ' l 

l 

• l 
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150. Cât timp trebue să treacă ?ntre logodnă. şi căsătorie? 
200. Oare sunt între săteni prigoniri şi judecăţi pentri.1 

zestrf.~. 1ntrce gineri şi socri?, 
250 Nevasta este datoare a, urn1â pretuti'ldeni după băr

batul său oriunde s'ar aşeza el?. ,Şi 'n ce 7mprejurlri anu1ne 
poate ea să nu meargă după; dânsul~ 

III. Lucrurile: . 
320. Când se vinde vr'un bun, se socoteşt-: oare că s'a 

vâ11dut şi alt lucru care e legat de Jan-sui? b/Jnă-o:.;.r.ă: yJnL.:în
du-se calu'1, vândutu-ia şi frâul, sau vânzându--sc vaca, vlndu
tu-s'a si donita de muls? . ' 

.360. Ce scon are darea arvunei? Cum se· mai ntun•:!ste? Cine . ' 
o dă? Cam cât_ă, faţă cu preţul? Şi în ce îrn;)rejurări anume 
.arvuna se p.oate da înapoi ? 

394. Este oare vr'un ft;l de furtişag-, ccţre să nu i'ie d~ loc 
osândit .de către popor? 

Cesti@narul juridic, din care am' scos ace:,te în.sernnlri, .::.'i.l ~ 
tipărit în „ediţie · oficială" a l',1inisterulLîi .Instrucţiei pnl1iic,:, cu 
titlul /1,0biceele ;aridice ale poporului ror,âr:., progr1.ma di:: B. 
Pelricticu-Haşclea. Bucureşti~ 1878" şi s'a trimis învăţ1tor:lor, 

. preoţilor, revizorilor, profesorilor,· etc., cu i1n1ufiri anun1c cum 
trebue să alcătuiască răspunsurile pentrn ca obiceele s:i fie lo.
calizate am-ănunţit la: ~artea d'e ţară căreia :iparţin: sat, co
mună, judeţ; cu îndemn să adauge orice zicătoare sau cântec 
în legă.tur.ă cu obiceiul, să însemneze n um~le şi starea perso:tnei 
ce l-a descris, etc. iar r..ăspunsurile s.ă fie trimisee la Dtrecţia: ' 
Generală a Archivelor Statului în Buourţşti. 

Răspunsurile n ·a.u întârziat, au sosit rn marc număr, au 
umplut. se. zice, trei dulapuri şi au fost în parte utilizate ... 

Dar Chiţu a murit de n1ult f,ără să vadă ce s'a$tep.tase, 
Haşdeu asemeni fără să: poată împlini ce făgăduise. f)e-at:..1nci 
e aproape o viaţă· d'e om şi nici :noi cari tr,-ăi·m n'am v~z:1t ce'la 
deplin, nu zic desăvârşit.• 

< 

, CJare unde vor fi cele trei dulapuri?, 

• v. Mărul ră~eetif.elqr , ~ ~ -.r-n .. u'..· · ~ -r !J i!' :. ~. i .. \ 

Prin multe locuri am umblat, bu.curândt:.-m ă. că văd (.'eva 
nou. Preţuesc noutatea ·ca însăşi plăcerea. · . 

:E;r.am într'un sfârşit de vară; fn satul Curseştii din Vale-, 
:Vaslui. Stam pe prispa unei case ' r.ăzeşeşti pe 1nalul Corduşei şi 
sorbeam din ochi priveliştea ce mi se înfătişa. 

1 ,l!Jfi colţ â:e nia.turâ. e ţ0~d-ea.1:1nn' un lsvor viu de frumos, 
Şi dacă eşti un p,reţuitor al fr.ământărilo:. pămânfnlui, celoli 
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•.i)inău.ntru şi celor dinafară, · ,.şpcoteşte câte sguduiri până ce 
,icolo s·ă se ridice ·un deal, cât.e svâ.cniri în fânu!. pi:tinântului până. 
:să-şi facă un loc, la lumină1 isvorul lTistalin ; fiorii câtor' pri"' 
măveri n'au ' încălzit ţărâna până să ridice spre albasţrul cerului, 

• ramurile pline de frunziş ale p~.durilol" şi grădinilor,-.$i câţi 
. semj.nători nu s'au ostenit ca iarba câmDurilor să fie asa de 
bogată: • · 

Stăpâna casei se ivi cu turca în brâ:.i, :1n1r:e::And cu mă~strie 
;.fusul în vârteje şi legănări ce păreau joc. v'or.):>irărn şi vorna 
căzu stăruitoare pe seama obiceiu~ui răze_şilbr, 91 se însoară• 
tornnatici. iar atunci cu fete cât mai tjnere ... 
· 1n gând legam acest obiceiu de altL~!, so'cotearn eu consecinţa 

acestu1a, ca bărbaţii adeseori să fie cuno:;cuţi dup.â num,ele 
rnamei, de pildă! Iorgu al lylarandei. şi să poarte acest nume în 
toate: actele lor. Ziceam: Maranda s'n. rnări.tat t::lr1~1ră. l-a avut 
pe Iorgu ; tatăl lui Iorgu, ca mai, bătrân, a iTIUl:it inai curând. 
Gând s'a m.ărit Iorgu, lum·ea îl uitase pe tat-sll. aşJ. că t.:l a rămas 
pentru toată lumea, Iorgu al Marandei, care , 111 puterea vieţeL 
trăeşte în ochii şi ştireâ tuturor. Şi Iorgu al i\:~arandei îi rămâne 
nun1c>le aşa de firesc c.ă nici el nu se inai ·:n treabă dacă a avut 
tată... Altfel Au-i, nici efectul matriarha-hilui, '!ici al vr'unei 
b.ănueli că pentru Iorgu numai mama e/ sigură. nici ... 

Şi fusul stăp.ânei sfâr, sfâr, trăge:1 rnereu. din fuiorul ·de 
.:1n alb, ciescăerând .furca. 

Sp:11seili stăpânei .ce g:ândeam. 
- Poa.tP vrei să râzi de răzeşi? 
Şi oprintlu-şi fusul, gravă, răzeşiţa iTiă fnr.rebă :· 
- Dumneata _ ştii ce este spiţa neamului?. ,.Ştii că m(?şia 

,se st~"Q~ne$te după spiţă?,.. 
Jnfr'n.devăr stiam lucrurile astea, ca pe !:;şt~ curio.~'..ttţi po-

vestite- dar... · , 
De-odată vorba ne-a fost întrer~1ptă:i dc-.. u;:i sgomot, ide-o 

,.ceo.rta. Dincolo de pârăul Corduşa, într'o grădin'il dou:~ .f.r>_l!!ei 
se certau, două megieşe, cum îşi zic, şi r~zeşiţele .::Jnd se cearta ... 
~e ceartc:i ca t9atc femeile ! , 

Dar c~arta tor mi s1a p.ătut inţer~santi'f . Se_ c~r.tau „pentru 
un măr. Fiecare avea în mână o prăjină lung~, albă, de acele 
i:U cari se 111ăs:::iar.ă lanuri în partea loruluiJ nişt;~ adev:irate lănci 
~i nn ·se băteau în Uinci ţ ci îşi măsura.u ;urloase curmeziş.ul _gră"' 
dinilor Qână în dreptul untii n1ăr. ,. 

- Să intrăm în casă, spuse ~tăpâ'na·, să nu ne poarte pe 
drurnuri pe la judecăţi, ca marturi. 

- Ba eu mă duc, să mă fac judecătorul lor! ~pusei râ~ând. 
- Prăjinile sunt cam lungi ~i de !L'rnn bun, adaugă ea. 

I 

I 
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' 
-· E mai tare dreptatea ! 

\ 

Cohorâi la vale, trecui pe pietre ~1p.1· Corduşei şi suindii 
câţiva paşi ajunsei sub mărul cu pricina. 

· Femeile tăcură, fiecare sprijinită în prăjina _ei şi mă p,ri...
viri3 surprinse de înfăţişarea mea. 
· - Vă certaţi? Dacă aveţi încredere fn 1nine, . sunt gata să/. 
vă judec! 

Nici un r.ăspuns. Una îşi rezem~ :Jrăjina .. de n1ăr, făcu câţiva. 
paşi spre casă şi-mi aduse un stau·n pe carc„l' a.şe~aiu sub măr .. -

- Judec:ătorul trebue .să dea drepb.1tea st.lnd pe scaun,, 
ziseiu eu mulţumit de buna primire. 

Cealaltă îşi rezemă şi ea p·răjina de c~:i!J.ltă parte. a mărului. 
- \făd că aţi lăsat armele, asta înse:1111nă ţă doriţi pacea; .. 

"S'o facem cu dreptate. Dumneata, care mi-ai _adus scaL:nul, ai cea;. 
dintăi cuvântul, zisei Cl) autoritate ... · 

Ea agigurată astfel, vorbi. 
. -:::;_- Hoiarul dintre noi este acesta. ·~i a1~ătă c, coarr1ă de. 
iarbă mai înaltă şi mai subţire, care snia din 1naiul CorduşeL 
împotrivă spre Miază-noapte, şi care treC'e9.. :,proape p~ suo 
picioarele n1ele. Mărul, precum vezi, este crescut în răze~ia 1nea t 

- Dar aproape jumătate din rarnn.ri :tt.ârnă dei;ur,r.a r.ă-· 
zeşiei mele, zise cealaltă. 

Auzii pas şi glas la spatele meu: 
-Trebue s.ă. fiu şi eu d'e faţă la cule;;, n1ăru.l e aitoit. 

'de bunicu-meu. 
Procesul se con1pUcă, gândii eu, şi rnl uitaiu 5ăi v:ir.l <lacăt 

intervenk:nta n'are şi ea prăjin.ă. Er3. o fem~~ rnn.i tânără, care-
se opri văzându-mă, om strein. · 

- Eu _judec aci, ai şi dumneata preterţţii: ·:ei ave;i. şi d-ta.. 
cuvântul, zisei eu sentenţios. Acum vorbească. re,l cu. răci ăcina 
şi cu trunchiul miărului,-şi mă rezemaiu cu ~tutoritate de trun-· 
chiu, că scaunul n'avea spătar. 

Cea cu rădăcina urmă: 
- ŞUu că bunicul tău l-a altoit, văd' t·ă ra1nurile fac umbră·. 

dincolo de hatul meu, dar pe pământul meu eu. 3unt stăpânâ,., 
daci taiu răd.ăcina ori trunchiul, cad ~i r1murile şi nu măi 

· este măr t Vedeţi dar, că. mărul, cu mere cu tot,. este fn pu-· 
terea mea. 

Mă. uit în sus, în adevăr, frumoase 1nere, rnari, · aurii. 
- Nu · cunosc, zic, dreptul răzeşesc după care vă ridicaţi 

pretenţiile, dar după ~hibzuiala m•ea acum· unnează să ai cu-· 
vântul dumneata care ai · avut un bunic 1neşter 1a altoit... fără 
altoi, mărul n'ar, fi avut mere a:şa de frumoase şi poate şL 
gustoase. 
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C.-a judecător, m:ă ridicai şi apucând. un:1 din prăjini scu
·lurai patru mere din ·care dădui fiecărel.1. câte unul şi începui 
.:a mânca -cu poftă din al patrulea. Fiecare 1 mpric.inată fătu la! 
-fel Ctt al său. 0 '. 

- In aclev~r şi gustoase, tăcui eu. 
- AJtoiul le-a făcut, buni-eul er~ meşter mare, zise in ... 

tervenienta şi pentru altoit eu nu cer decât dre'!'tul meu rămas 
moştenire de la bunic-dijma! 

l,1ă gândii la dreptul autorului, înscri:3 aş".! de târziu în 
Dreptul no~lru şi aşa de mărginit. 

- Ai drep,iate, dar trebue să ne g_ânditn la puterea pă
mântului şi a luminei. Dumneata ce zici 7 mă. ·intorc eu către 
,cea r.u 'Qretenţia 9entru ramuri. 

- Eu zic <;ă mărul nu se poafe c:ulege dec1t scuturat, aşa 
l'an1 cules şi pâp,ă acum, după- obiceiu. Câte mere a11 căzut 
<li.neoa îo răzeşia mea, jumă.tate ale me!e ,lu fo~t. jum~tate ale 
megieşei, câte au căzut dincolo, toate au fost ale c:;i 'Ş.i d.ijraa 
.aHoiului din toate-dupiă. obicei. 

Şi femeea tă'C1.1, şi tăcură şi celelalte :î o ihriorare cutremură! 
crengile rnărului ca şi cu.m iarăşi s'auzisc cuvântu1 făcător de 
n1inuni al ursitorilor, cari ridica,seră m:ir,ul din l;J.ână şi 'l 
.f~cuseră roditor, mândru de merele aurii. 

. - Bine, zic, fjecare aveţi dreptate, dar f!Uma.i atât ca să 
„4!.jung1i tuturora; aşa vor şi aşezările aceste apuc~\~ din vechi 
'după carr judecăm ce este drept şi ce uu ~,- ele nu dau tot 
rod11l numai unuia, atunci când isvo:-ul lui a fost binecuvântat d~ 
r.meşteşugul altuia şi creşterea lui ajutată di! îndur:n:ea ;iltorâ. 
In adevă·r, dacă mărul-rădăcina şi trunch;ul >i-arc ,pe-:.in p:i. 
mân t şi dulceaţa fructului vine dela măestri1 cuiva şi .ramurile 
'.lui fac umbră pe răzeşia vecinului, trebue să tnfrupte pe, toţi, iar. 
eb,iceiul, sfinţît de cei vechi, ne arată cu tât anume. După: cum 
;au făcut. cei vechi aşezare, aşa judec ! Ră-şi ia !iecare QfITtea ! 

'Şi ridicându-m~ după. scaun femeile nu mă mai priviră ca 
•pe-un sirein, poate pentru că găsisem temeiurile · să le dau, 
'du!)'ă obiceiul Locului, dreptatea aStlpira căreia începus~ri a se 
'1ndoi,- · ori poa:te pentru că am· pus mâ.na să !e dau ajutor seu: .. 
turând pom ul. 

Prin multe locuri am umblat bucurându-1nă că văd ceva 
nou şi tot atât şi că- aflu ceva deosebit ~n obiceiurL Un colţ -~e 

:lume e totdeauna un isvor viu d'e înţele'pciune. $i dacă eşti un 
:,pr:eţuitor al frământărilor omeneşti, socoteşte e~ t trecut ţi. câtă/ 
;minte e într1un aşezământ, dup:1 ea.re colţişorul de )urni -îşi 
ândreptează viaţa! 

STO ICESGClT 0:. . 
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.monografia_ Gomunei 1oua1u. 
de VI€1'€>R MORPE!t • 

--~+~ --
Satul T9palu e situat. în judeţul Constanţ:1, plasa I·I:1.rşova·, 

cam la jumătatea distanţei dintre Cernavoda $i nârşbya, pe-
malul D unărei. ,.. · ' ; 

.... I .. - ' 

Istoric: 
In privinţa vechimei, nu există nici un b~ftrâri care ~ă p.oatci. 

afirma cu certitudine când şi cum a luat fiint~ :r op~iu. Ceeace 
p„ue .iri<li~cutabil ·este că locuitorii .act11ali sunt ori.::;in~ri d~ din
colo de Dunăre. Ei au venit într10 vreme depărtată ain satele
muntene de pe marginea Dună,rei, sa!1 rJ.jn interic•rul câmpiei 
1nuntf'ne 1) şi s'au aşezat în ostrovul Balaban; r~in faîc:.i. satului_ 
C1uza emigră,rii nu se poate preciza,; în orice caz ea ·trebue să! 
rezide într'una 'din următoarele: cium·ă, războai(", s~u locurile: 
bune tle păşune. Afirmaţia d-lui Gheorghe '3erbănescu 2) că 
emurr.area ,:1.r ]:I, avut 'loe în ·urma ciumei dela 1 ?! 3-1730, deşi 
nu, este cu ntmic susţinută·, pare totuşi probab!lă. 

Cert este că prima âşezaire omenească s'a înfiripat în os.-
trovul Balaban. La începui:, i:răind' răsleţi, Jocuitorii prinseră: 
apoi .a se. grupa 1n, târle. Una dintre ele ;:i-a transmis ntl'inele 
pân.ăi azi. E'Ste locul numit ,,Coşere", unde nu a fost numai o 
târlă, ci chiar un sat întemeiat, deoarece 2ioba11ii şi ~Jesc.:.arii zic.
încă. şi azi nu numai „mă. duc la Coşere", ci şi ,,1nă duc la SAT.".' 
Mor1nintele găsite la Coşere întăresc şi mai 1:iult ideea. că ah.:i 
.eră un aşe:::1mâr.tt stabil,. iar nu o târlă obi:,.nLlif1„ car~ se 

. 
1) Familia destul de numeroasă a Şocariceştilor, se frage de siguri 

din satul Socariciurlalornila, · 
2) G. Şerbănescu - Monografia comunei Topalu. An. D0brogei No_ 

1, anul IV p~g. 104. 

• 
/ 

• 
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schimbă dup,1 cum se mai găseşte ;au nu iarbă 1 ). C11iar lti..rta: 
statulnj m.1,Jor rus indic~ satul Balaban ca o ~\şezru-ţ de '.23 .case:2) .. 

Lor.:iHorii din Balabah treceau Dunărea şi f~·c::a:•J 1r~Hn.1.-.1. 
semănau pornm b şi · mei şi, după ce .:.'trângeau rer:oit'i, Qlec~nl' 
tl.in nou în ostrov. 

Cu timpul încep să se aşeze pe m~1ul drept al Dună;1·,:r~ 
şi se stabilesc în v.ăi adăpGJsi:He şi fertile, .îorm1nd târle cu ,~ 
populaţie tnai mare. Aşâ fură A.lvăneşti, H.1sănt1şti, Tf1pal1t( 
Cechirge~ Scrofeni. ' 

Cea mai importantă' aşezar~ fu cea d,'ela 11ăsăneş~1, a,z~ lll:t:--
n1ită de unii Alsăneşdi, sau Hats_ăneşti. In Plans rfer :HoltGau, .... 
Be!5arqflien unei Walacltep, nebsi a'zţg;riintze.nd'.~n Theiten voii 
Po.hlen uncl Butgarian, hartă lucrată de Statul 111ajor austriac 
între anii 1769-1774, satul Hăsăneşti este trecut sub numele 
de Oasinesty. prin transcrierea cu alfabet latin a numelui . scris 
1:nai întâi cu alfabet rusesc, care redă pe H. prţn Q.} 
Cum „nu este cu totul exclus ca harta rus;ă, care a servit'. de 
is\HJr relei au-sttîate, să fi fo:;t fă:cută tn-aint€ <le 17.69)' 3j ,, 

· cn~d cil nu g.r.eşesc afirmand că Hă!>ăneştli ar f!. lai1t naştere . cam 
acum 200 ani. • 

Hăsăn_eştH erau sat· curat românesc, .-jupă cum indică su~ 
fixuJ eşti. caracter'istic pentru sate1e l·oniâ.ue de !:OLonizare .. 4) 

In Plans se găseşte indicată şi târla S,~rofenj, care şi azi 
îşi păstrează· n urnele. 

Ion Ionescţt dela Brad, în cartea sa. ditJ 1.B.50 : .• E.rca.rsiofll. 
agricole dans la ptalne de la_ Dobroud/a'"·· trec;ţ H~s.ăneştiii 
ca. un sat ce nu n1ai exista, ca şi Ceckirclu! ('Cecbirge) şi Cale~; 
chtai ( Calechioi). SatnJ To71tzla (sub forma To,1•?lo) este men1 
tionat ca un sat locuit ,numai de .Rotl\âni şi în ade'!ăr aşa a: 
fost : 'l n T opalu n.u erau elern:ente str eine, 

) . . 
Geograful Peters, explîcâfld pre2ehţa Românilor ·în Pobrb

gea ea datoriffi eurentului de emigrat:iune din Princ:ipate, ,arlf.: 
t..-încl că a~ştia 1ocuesc în jurul Tultef, îh .~âcjn, . .Maftmuqia~ 
Isaccea şi Greci, spune a;ă ei se găsesc încă şi 1# nîal'ite sa-te-. 
\:lie grossen Dorfer-Nik:u!it,et şi Tvpato. ;ii anume mai mult' 1 • 

l) Veţi şi Analele Pobrogei An. l;V No„ 1, .- pag._ l 13-114-. Relaţtile 
satului Topatu cu ostroa\rel-e din faţa ~a qe Morfei Victor. · .. . . .. 

2) An. Dobr. An. IV No. l,- Al. P. Arborţ: .,Din etno~af1a Dobro-
gei" pag. 332. • 1 1 ' • 1~ ' • , t .\ \ ,. 

3) o. VIUsan - Românii tn Dobrogea, in Analele Debrogei, An. I 
No. 4 pag. 532. ,.u ~ • 

4) N. Iorga - Drepturi Naţionale şi paliiice ·ale rom. în Dobrogea-,. 
An. Dobrogei an, IV No. 1 pag, 29~ 

• 
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m:ocaff.i stabili. 1) Probabil o.,~ aceşti mocani nu erau stabili, 
ci veneau doar cu oile la p;iscut Pe atunci transi11.tmanta trebue 
siă fi fost în toiu . şi băltHe ( ostroavele) O unarei desigur lcă 
erau "ţinta ciobanilor munteni şi transilvăneni. In 0rice raz, 
afirmaţiunea de mai sus nu este eronată, tntrucât sunt ~âteva 
familii ( vreo 15) 'de mocani originari din ·rran.silvania, născuţi 
şi crescuţi îo Topalu. l 

Două h.[rţi din 1788 pomenesc iară$i de H~sf'ineşti sub 
forma Cko$enescht. iar harta ry,sească a statului major, .al.că~ 
tuită în vederea diferitelor opera:ţiuni războinice, arată că T@palo, 
ave? 37 case, ~eşti 5-20, Atârnaţi 35 •.::ase. 2). In privinţa! 
1iltimul11i sat, e gren de precizat locul unde. se afht. E probabil 
îns'R c..'1: era în ostrovul Atât:ttali. 3) · ' 

Nu se poate spune ,;ăi aceste aJezări omenE!şti kiispl.lrate 
nu ar tî stat _în I~ătură cu Tqpalu„ ci din contră. Pe de o 
parte ele erau grupate în jurul Topalului ce serv~ de n uc~eu, 
jar pe de al tă parte n.u se poate să nu fi existat legături de 
rudenjt'~ între ele. Bătrânu:! M.arin Qâtlei ~,ni S!)une că ... ş i .'l ... 
minteşte că ·mama bătrinei Marina Vulpe obişnuia· să se ducă:. aa 
tlăsăneşti. unoe plângea. la mormântul :nan1ei sale. Rezultă 
ele aici 'Că târ.l:ele risipite fGtm'au o r.omunitat,? de sângtt, de 
idei, precum: $Î o comu11ifate economic,ă. 

Când şi cum aceste s~tuleţe s'a:u contopit, este greu de 
precizat. Aceasta s'a petrecut„ desigur, în decurs de ani şi1 
deoarece Ion ronescu dela Brad' pomeneşte de Hăsăneşti ca 
ca de un sat disp.ărut, ca şi de Cechiige, contopirei a avut 
loc cu cel puţin câteva zeci d'e ani înainte de 1850, dată la 
care agronomul dela Brad a scris studiul său asu~Jra Dobro,geL 
~ Satul pe acea vreme-dup,.if S@se1e bătrilni1or--şe întindea 
pe I o rază foarte mică. Unde azi ~ste centrul t:rau atunci 
}!armanele. 

Administra/ia corn,linei sub' Turci se exercită de către un 
ciorbafti (primar) împreună' cu consîli.ul comunal. CiorQagi-ul 
nu era ales, ci numit. Numirea se făceă din prietenie. Justiţia! 
se administra de „cadiul'' dela Hârşova. J1.1decata se fă.cea 
sumar. Impozitele se plăteau: în natură şi în hani. Se . plătea 
tn bani! bendet-ul, adică: taxa militară (pentrucă l-tomânH nu 

1) Al. P. Arbore - O încercare de re·construire a trecutului româ
-nesc în Dobrogea, An. Dobrogei an. Ul No. 2, pag. 281 . 
. · 2) Al. P. Arbore - Din etnogr. Dobrogei -- An. Dobrogei an. IV 

No. ,3, _pa:g, 332. 
j) ln ostrov nu e:xilstă tnsă nici o urmă.. de casă. Poate că nu era sat 

ci vre-o .târlă de ciobani. 
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:făceau arn1ată), teclif-ul, a'dîdt' imvozitul pe ,:apitaţie şi teşg!iea .... 
p'lrasl, care corespunde patentei. In natură se n.tăteă. i1npozitul 
asupra ,·enitului funciar. Se făcea măsurătoarea ::ereaielor în 
\:prezenţa „surgiu-]ui" şi se luă. iuşur, una din r.ec:e. JJe fa.pf 
lutrurile mergeau »a la tarea". măsur.~toşi.re se făcea ,,'lin. ocÎtt"; 
cu aproximaţie... Dijma se· aduna la ,,liatiib.-itul rfe di{tnă1'. de 
unde se transporta apoi cu carele la Consta,1ţa (Clifo;t~njetJ ). 
De multe ori dijmuitul se dădea în .lrend:i. p~ kazale. Aren ... 
daşnl r,,]~tin statului otoman o ·,;urnă oarcc1.re, 'in schir:-tbttl 
dr~tului de a strânge el dijma pentru ,;ontul său. 

Satul la J.877. Cânţi începu războiul pcnt:·u independenţi, 
svonindu-se că vin Turcii ssă prade satul, majnri.tatel locui~ 
lorUor-în spe('ial femeile şi fetele-s'au refug·îat în ţ>:;tro :ul 
Balaban. rn acest timp bântuiau mai ales Tul'cii ,.-fvill de prin 
satele vecine şi Cerchezii. Aceştia erau cei 111ai de temut. 
Ei au-dup,ă cum îmi povesteşte mama-o,arneni îna1 ti. drepţi şi 
·sprint~ni. Călăreau foarte bine. Pt1rtau mantale largi.. de culoare 
gri, ~i pe piept 'aveau · încrucişate ben;d!e cu c::.trtuşe. ln c.-rp; 
purtau căciulă cu fundul roşu. Când năvăleau ~u ;.;.i.t, .nir,neni 
nu pute~ să li se 0pună şi plecali duc.\.n11 cârduri .d~ vite ~i 
lucruri de casă. · 

"Dintre Turci, cel al cărui n urne se n1ai C'tonunţă şi azi la 
gura sob.ei, a fost vestitul Iliaz~ Acesta, ît1so:ţit de un tovar~ş 
mai tânăr, a intmt în sat după jaf. Un 1noca:11 i-a smu,.,it însi.11 
arma, şi până să lovească Diaz cu sabia, furc~l fu împuşr,it cte 
săteni. Calul său care purta pe spinare, .t:ice-.se, o de3agd r.:.u 
bani, fugi, dar fu prins de oameni înh:'o currr'.. f ov-11'i-71uli 
1ui fliaz: &zu şi el în mâna Româ:1ilor ;.i f i1 de1~1nenea. o.. 
morit. Corpurile bandiţHor au fost 1.run::ate în l)un~e după 
ce li se legară câte un pietroi de gât. flia-z era 9rigînar din' 
J iârşova şi prieten bun cu bunicul meu, ciorh.;.giu.t Cute.i Ioniţă, 
~ngurul. care ~fia pe attlnci carte tur;.:ească fi tomâri? ,scâ. 

Omorul lui Iliaz şi al tovarăşul uî lui aju .1S.!I la urechea 
Turcilor •. şi o ceată d~,. conaţionali din Iv1egidia porniră spre 
Topal u să-l distrugă. f n."'~acest timp însă. :;osesc Ruşii şi patru 
soldaţi moscoviţi opriră în loc ceata lui :\llah, care lăsă în 
unn;n şapte Turci morţi. .. 

Sentimentul naţional sub Turci era aproarie inexistent, aşa 
că ocuparea satului de . Români nu făcu a:cecaşi imµre)L.! pe care 
. .a ficut..o reoc~parea d~\P.ă gonirea Gern1anilor. Sătt!·di trăiau 
Line sub Turci. Exploatarea turcea~ă nu era siste,natică şi 
nici grea de 'suportat. Pescuiau şi tăiau lemne [)ent::1 nimic; 
b'huri grele nu plătţau, aşa e!i. viaţa li se părei uşoar.1 şi jugil 
.fu.rcesr. nu erâ simtit , · 
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Satul 1n perioada 1817-1916. Uttp?t mst:alarea autorit;i
ţilor române, T opalu, odată cu întreaga ;')obroge. ia calea pro
gresuhd. / n 1879 se ':,n, fiinlează şcoala prini,11tă .. · 1) <' 

Printre pr'imi'i învăţi'i.tori şi învătătoare. car.::! au muneit să. 
riciice poporul din Îfl:dobito~:irea . la 0a.re îl ~tdnscse stăpâ{lirea. 
turc~.scă au tost; Olu'@rghe Ohlt,ănea,uz, tatăl .doctori11ui în 
filosofie Ilie' Ghibă.11escu; Elenq, Effuşescu, C. ll1iltcUle-scu şi 
Ecaterina Mikăllesctt 1) ,; iar dintre cei mai recenţi- Dinu Vintitlf' 
şi Sta11 Din·u. Fie,.te me1noria veşnică! 

rn decurs de 30 ani satul Topalu si_-a înz~cit popufo.ţia şi 
pf: unde odini~ră păşteau vîtele se ridicară gospodării puternice. 

Satul sub ocupaţ-ia germanlf. GraJie tirului flotei române, 
satul a scăpat nedistru::: de foc. f.)0pulatia s'~ refug:.at în ost·o'.:tve, 
în jud. Ialon1iţa şi la Rrăila, 13'.sâ:ndu-şi _ -?lvutul în mâna duş..t 
manilqr. A.u fost şi ticătoşi, cari au -rămas- re loc şi au fura~ 
averea cons..1.ten;il9r. In primăvara anului 1917 lun1ea s'a înto!"'S' 
la. cărninuri. Stăpânirea gern1ană era oareeun1 blândă, dar ista,.. 

. vi/oare. Spre deosebire de Turci) ej ex:ploatati sist,-:ttuitlc toate~ 
Rech1iiţiile se f.ăceau pe capete. ,,Angaralele'' ntt se 1nai ispră.viau. ,,.--
Nu-1 vorbi că şi aici a interv·enit „coada tor orulni'' din fabulă. 
S'au găsit de$tui tmb<:'cili cari să se puie în ~lu.i~>a duşmaniJ.orr 
şi annme codaşii şi h1imana1ele satului 1;P0litiştii'' făceau e:«es. 
tle zel şi se lăsau mituiţi. Ştefan En.aohe.. fo::;t funcţionrtr silvic 
sub Români, alerga cu limba scoasă să serve.tscă pe Nemţi şi' 
pentru aceasta nu se sfrâ. să insulte pân1 ~i pe femeile n1obi
Hiati!or ! Si, din _nen0i::o.~ire, au fost m11Iti păeiîtoşi d.e t~Ua luiţ 
In comnnii {>fa o comandatură germană, condusă de căpitanul 
Pcglau. Nn era nimeni stăpân pe av~e„"i. lui.. Ouă, gaini, laptei, 
vite. st strângeau cu o r!?.pezkiune u'.imităn.fe de zeloşii ,,polizei", 
de îndată ce Neamţul şi-ar fi ex-prfrnar dorinf:L. 

Lap.tele oilor .şi l4t)a se cumpfi,a pe vreturi c{e ninzic-ca 
şi cerealele-pentru con.tut i fdan.ulul illflCH.E'l l., din. Co11,ştanţ11„ 
care s'a tmboţâfi.i pr: spinarea R.om<inttiai. F~rneile. şi copfîff' 
m-0bilizaţilor trăiau Î'!1 mizerie. Dar... ,.ce e val ca valul trece!". 
y fctoria armatei romine făru d1n no11 c!l.· buna )>tare să se 
întronfze pe meleagurile Dobrogei. 2) Jn d(Zb':lÎU au rnu:·it cam· 
60 n1i!Hati clîn Topalu . 

. 1) V. Helglu - Şcoala primară diri Dobrogea - An. Dobr~gei an. P 
No. 2 pag. 60 şi următ. . , 

f2) Şco·afa pri-mată română n'a fuhc~onat. Bulgarii, dorindu-ne binele,. 
voiau să facă şcoală bulgăreasca, dar nu au reuşjt. 

. . 
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Descriere fizicii 
Satul. se întinde .Pe două, coline: Catutraua „şi Volna1 iar 

Valea T(1tarului $i Vaka JS,fuţufuiutul îl despart în 3 mahalaler 
Prăvăliile şi cârciumele sunt în centru. 

rmwejurul satnlui sunt o mulţime d'e t.u1nuli (gor~-1/le )r 
pe locurile mai ridicate. Ce1 mai de seamă este „mo'lila Drlt,ţăicli.,'; 
unde ar fi avut loc o luptă. de moarte între- ,,Dră:.:;lt.iti'1• Alte nu
miri de movile şi văi sunt: • Vl11(h)can(J,r.q__. Scrojt)nf.i Cechirg~, 
.Movila Săpată, etc. La Cecbirg:e ~ste un loc nu:11it . ~,Cet,ite"· 
uncie se vad ziduri gT03Sc de piatră. 0dati! cu exp1o:itar,~ c>a
rierei de acolo se dă.Târn?~ şi din cetate. S'a găsit o fântânăl 
adânc.a. săpată numai fn piatră, precum şi numeroa~e ba:;,sore!ie ... 
furi, dintre c.are unei~ se vedeau, înaint~ de războiu, în 1nuze~1l re
gional ,din Constanta. Dup.ă câte ştia, nu s'a identificat pană 
nrum aceas'~ă cetate. Tn Valea Tătarului i:,a şi pe tot h1ng;1I Du~ 
nărei se exploateazlt. cariere de piatră de rar _şi de consL-ucJi.e. 
La Cechirge stra,turil-e de calcar sunt învrâstate cu s.ilex vânăt 
şi roşcat. rn toate carierele se găsesc ~lin abundenţă fosile. din 
r-rt1 me.zozoi[i:1 1) La punctul numit ..• Can.aratuz 1.ttaltă" predo-
mină belemniţii şi s~oicile1 iar spre Cec:hirge coralnl. 

' 

Prin anul 19.12-13.,, mai mu!fi profesori au ~izitat ace3te· 
cariere t·olee:ţionâ:nd fosile. 2) . 

S@ ~sesc încă si izvoare sulfu.roase si rieroas~. 
'D-l le.ar,. Sloen1Jscu-Du"{fre, inginer şi profesor din ~on

sta.nţa, în vara unului l923 a luat apă şi nomol din ele pentru, 
analiză. RezuHati,il analizei îmi este îns~ necu110.3cut. 

Pământul aral:5il al comnnei nu est~ de o calitate bună, 
e n1ai muH ni:;ipos, E.:;h~ n1ult teren imptopri•z pentru agricui...-
111ră. Po fişul dob,o,;;ean se termină repede ~u fale}e pil:'.troase şi 
mal<c, în unele Ioruri. rle pe-ste 40 m. Apa se c-iiseşte !a adâncimi" 
m1ri. D't' multe ori nici la 35 metri ntt se dă lle aptL 

Dunăre.:1 formează fn ostroave ,.i~!'fin (singnlar je,i>pşă)' 
unde se prinde peşte. 

lntinderea teritorială. Cltune 
' 

Supţafa:ţa' p'e care se întinde vatra satului este lle circa 
250 hectare, 

l)e r0muna: 'fapalH ţioe şi că.tunul Gan.e.ral Cera.ai, loea ... 
litate aşezată pe ruinele vechiului sat turces\; C'ale.t!tf.oi { satul 

J) I. Simioneseu & T .. A. Bădăriu: Eletn.ente .d€: Gţo.logţe. , , · 
2) la muze\il ltnî:versit~f1i din la.şl sunt foarte multe exe'11plare gă

site la Topalu şi C'echitge 
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,.cetăţii), pe care Ion Ionescu dela Brad îl m~nţior.ează ca sat 
dispărut. Pe o înălţime râpoasă de pe malul Dunărei, în {aţa 
,C,,l::u·~1ioiului, se afl:1 ruinele unui castru roman în fpr=nă de 
patruL,ter neregulat. Partea de N. E. are o lun5 ime de 135 
rn.: cea de S. 110 m., iar celel.'.dte do1!i1 .Ji:trii, cons:~rvrite in,.. 
comrilect. par să fi avut aceleaşi din1ensiuni. Deci, . ssupraiaţa 
tot-lă ar fi fost de 14 sau 15.000 m. pătrati l) D-l Vasile. 
,Parvan irlentific,ă castelul dela Calachioi ca fii~d vechea Cap_i ... 
dava. In urma unor săpături s'a găsit un fragrnent dintr'l!n &itar 
ridi~at în onoarea lui Pius ·şi a Caesarului .~1 . . 4arelius. Inscripţia 
.a fost ref ăcut;:t astfel : 

· lovi optimo nzaJ.iniu pro snlatem 
lmperatoris Titi Aelii Antonini 
Pii et Aurelii Caesaris 

Numele dedicatorilor "şi atribuţiile> lor lipsesc, dar s'a dedus 
1.că au fost veterani et cf11es Romani conslstentes ad canabr1s ala.e 

D-l Constantirz Br,/itescu 2) presupune ~în inod' îndoelnic 
de a] f.:l) că oraşul lVeocastro, menţionat de geogi-aful arab 
Edrisi dela curtea regelui Roger I al Siciliei, cţr coresp:inde cu 
rui.1elt ce'.ăţii dela General Cernat. . 

Când scad apele, locuitorii culeg ciin nisip monede bizan-' 
tine şi alte obiecte de metal. 

De comuna T-0palu, a ţinut şi satul IJoasric, care s'a deslinit 
1n anul 1910. 

Papulajia. Mişcarea populatiel . 
., 

Un re-:ensămftni recent al populaţiei nu s'a făcut; tot1:1şi, 
.~upă rc.>latările persoanelor oficiale 3), cift;l populaţiei comunei 
s',lr ricfi,:a la 2980 suflete ( circa 500 familii). roti .locultorli 
sunt Rorn:1ni. · 

1v1işcarea populaţiei pe ultim'ii cinci ani eslţ: 
Nascuţi Morti 

in anul 1919 . . . . . 62 în anul 1919 .... 
,, 1920 . . . . . 109 11 1920 . . . . 
,, 1921 . . . . . 86 „ 1921 . . . . 
,, 1922 . . • . . 7 4 „ 19 22 • • . . 
,, l 923 . . . . . 104 „ 1923 . . . . 

' 

117 4) 

51 
57 
60 
61 

1) V. Pdrvan - Descoperiri nouă tn Scythia Minor (recenzia d-lui 
O. O. Petrescu) An. Dobrogei an . J No. 4 pag. 658-60. 

2) (.'. Brdtescu - Dobrogea în sec. XII: Bergean, Pa~istrion, idem 
No. 1, p. 30. 

3) După d. D. Georgescu, notarul comunei, căruia ti aduc mulţumiri 
.pentru gentileţea cu care mi-a pus la dispoziţie u!}ele date. 

4) In această cifră se cuprind şi morţii de războiu. 

. ' 
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Lur~gimea vieţii, în general, a' scăzuf. Oameni bătrâni de- ' 
peste 100 de ani-cum erau odată-încep să devie rari.t11ţî ;
aceasta din cauză că „s'au iuţit inimile !a oameni", îmi spune· 
un sătean. · 

După cum se vede, natalitatea este destul de 1nare, ajun6â~d· 
câteodată îndoitul mortalităţii. . ' 

In anul 1-923 au fost 25 de căsătC>rii. Tinerii, cari se 
însoară înainte de a fi . făcut armata, sunt din ce· în ce mai 
puţini. \.'ârsţa mijlocie la care se mărită fetele este 19 Bni. 
ln prezent trăesc maritalmente, necununaţi, 10 per:!chi. . Cauz.~le 
suni. multiple. Căsătorii cu dispensă regală de vâr,tă sa!l ru
denie nu sunt. In privinţa divorţurilor nu averry nici unul în 
anul 1923. 

E un curen{ puternic de strămutare la oraşe şi mu1Ji lo-·
cuitori s'au stabilit în Constanţa, Cernavoda, etc. 

Situatia economicA 
ProJJ.rielaiea funciură. Sub Turci, preprictarii, de păinânt; . 

deşi' existau acte de proprietate, nu aveau locurile lor dist!ncte:· 
şi determinate. Loturile se trăgeau la so:r:ţ, ._aşa că proprieiate<I 
dura un an. Cine voia să are mai mult, putea s'o facă iărJ. săi 
plătească arendă; dă.dea doar dijma din recoltă. Pr9prietatea 
funciară nu era privită de locuitori ca o bog:itie. Cine voia;.,· 
să cumpere pământ d~la statul oto111•an, arâ locul şi-l culti ,a, şi 
c.ând veniâ tapigi-ul, se prezenta,. şi i-n· schimbul sumei de 6 
lei iurceşti ( 1,20 leu) d1e ha. primiâ actul de proprietare (t.1pL}~. 
Taxa se lua mai mult pentru costul timbrului şi facerea actului. 

După o:uparea Dobrog-ei de Români S'~ face, la 1896, îm ... -
proprietărirea a 450 de suflete cu câte 1 O hectare: 9 ha. tereri . 
de cultură şi 1 ha. islaz. In total proprietatea funciară se ridică 
la 6500 ha. întindere .. Sa.tul are 750 na. de islaz '?n devălmăşie .. 
Statul are 650 ha. islaz şi teren ar:abil, _pe care-l d~ cu aren.d'iîi 
locuitorilor. 

Proprietatea mare ( peste 250 ha) \ şi cfîiar cea Itii jţoci~· 
( 80-250 ha.) nu există. Sunt ·numai trei 1.ocuitori cu pe:,te 50· 
ha. 1) La 1896 nimeni nu voia să ia pământ, căci nărea p1rea . 
scump. P.ământul este foarte divizat după Cblm ~e v_ede. . . 

Agricultura este ocupaţia principală a locurtotîl,,r. Se sra
mănă mai mt!lt orz şi ovăz, apoi p.,orumb, grâu. mei, dughie., 
Lo:uri s'.e6pe sunt destule. Ingrăşămintele ;1u· 5e întrebuinţca.?:.1. 
De .asolament se uzează mult însă. Arătura ~e iace n Uinai cu 
vite. Pluguri cu aburi nu sunt şi nici nu se simte nevoi.a din:-· 

1) Şi maximum 80 ha. • • 
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lipsa de pământ. Porutnbul se prăşe-şte, de obiceiu, o singură 
·dată ; de vre-o câţiva ani s'a luat obiceiul să se prăşea5eă\ 
de două ori. Secerişul se face mai ale·; . cu n1aşini. ProJuctele 
·Se păstrează în n1agazii, hambare sau ~ropi ~:ipate î1~ părn1nt 
şi arse. Semănăturile sunt adesea stricate de gândaci, din cauz.ă
că nu seamănă toţi la un Ioc aceeaşi specie de cercale1 'ci 
fiecare cum vrea. ~A.sigurări de recolte i1u se fac. 

In anii buni se .produce la ha: 

orz . . 11 O - 130 dubHdecalitri 
ov~z . . 140 - 150 n 
.grâu ~ • • • 100 - 11 O n 

Ziua de muncă cu _palmele se _plăteşte cu 80-, lt)') lei, iar 
,cu căruţa cu doi cai 200-250 leL 

Un plugar de frunte poate recolta şi 3 vagoane de cew 
Teale pe an. . 

Or-!'ÎC!inăria. Locuri bune dţ grădinărit s~1nt. In anul 1923 
au fost două grădinării: una făcută de râţiv3. locu]ori din 
·sat, şi alta de bulgari. Apa .se procură din Ounilre cu roata 
şi cu mot0ru!. 1). 

„ Pµnzi roditori. Cultura pomilor roditori nu forn1e,l?.ă un 
capitol de ~eamă în economia <:;atului. In gene::e oomii sunt nţ!
'îngrij iţi, necurăţaţi de · omizi şi nealloiti . Sunt n1ai eu seamă , 
zarzări, meri şi corcoduşi. Se obişnueşte să ~e facă din zarzăre 
rachiu, dar nu pentru comerţ. Fructele deasem'e•1ea nu se co
mercializează. Vii sunt foarte mufte în comu'lă. Cea :nai întinsă 
este a preotului Oprescu. A1ajoritateu proprietaxilor sulfateâză 
vja. D\1p~ războiu a început să se plante7.e viţa zisJ „terasI" 
(Tereza). dar aceasta dă un vin inferior. Ar trebui altoita 
LU vită ro:n:îneast'ă, pentru că ea rezi3tă Tnterăturilor f'ilo (e.t:ei. 
Pentru . extragerea mustului strugurii se pun 'in ~aci · şi şe storc 
cu picioarele. Prese sistematice nu sunt. 

'P-Jduri de esenţe tari nu se găsesc . Locµitorii ard lemne 
de salcie din ostroavele Dun.1rei. , 

Plante textile. Cultura J,or a decăzut aproape complect. Rar , 
se mai seamănă ceva in. 

Păşun(Jful şi crei;fefea vitelor. N4trţt.uri artiificiq!e fe cultivi 
pe o s::ară redus.ă. Păşunatul se face pe islaz şi în bălţjle Du~ 
nărei, unde de obiceiu ierneaz~ vitele. După ultima "Catagrafie 
a animalelor ( 1923) , ·în c;pm un.i sunt: 

1) Bulgarii au început - spre ruşinea noastră - să ne concureze ·iar , 
,cu grădinăriile lor. 
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,mânzaţi 450 
. 

651 g:iini 2~PO cai 
boi 600 m~gari 5 . gâşte 3!15 
vaci 673 • porci 600 curci 42 
tauri 6 • 4000 t~ţe 100 Ol 
bivoli 21 berbeci 300 

Vitele, se îngrijesc bine.\ Se ţin în grajd.uri. ,\1orta1itatea 
la vite e uneori mare. Febra aftoa.3i la cornute şi vărsat...il la 
oi, sunt bolile cele mai frecventţ. 

Stupi. Dela războiu încoace nu111ărul crescătorilor a cresc!.lt 
mult. In sat sunt vre-o 450 stupi nesistematici. s~ vând ne-1 
gustorilor pe preţuri bune ( 1800 lei. perechea). Creş~erea albi
pelor este puţin costisitoare şi uşoară. Stupii ='.e ţin L1 ostrovul 
Bala ban. 

Gândacii d!? mlitase se cresc foarte multi. t-;-emeile fac lu-"' . ' , 
cruri fo-3rfe atrăg?î.to1re din borangic. 

Lacuri şi b?J.lţi (;epşi) cu peşte sunt multe. J)escuitul pro
duc~· mult statului, de~i exploatarea se face rudimentar. 

Industria este reprezintată prin: 
1) o ma.ară cu aburi, capabilă să: pr0ducă două. vag0al1f' 

în 24 de ore. Este proprietatea d-lui Petrach~ lonescu. 
2) o fabrică de apă gazoasă'. 
3) o maşin.ă de scărmănat lânii. 
Carierele de piatră sunt exploatate de- Societatea anon:.mă 

I. O. Cantacuzino din Bucureşti şi , Fraţii Ohenoiu &. Spiru 
Du1nitriu din Brăila. Prima are şr o cale ferată îngus:if · (De
c.:.uville) pe o 1disfanţă{ d'e 5 km. , 

Exploatarea pietrei d;ă de lucru la vre-o 100 de lucră:ori. 
lnd·u$tria casnică deeade. Totuşi se lucrează şi acum lu

cruri de casă, abale, etc. 
• iDrunzurite sunt rău întreţinute, atât spre Ccrnavoda cât 

şi spre Hârşova. Lo:uitorii se ocup ăi şi ~u c~!-ră uşia, dar e o 
<>cu pa.ţie _ acceso:ie. 

Co.72.erful. In sat sunt: ,. 

1) -1 cârciumi 1cu tot felul de băuturi; 
2) 3 cârriumi numai cu vin; 
3) 3 cafenele ; . 
-1) 5 prăvălii de manufactură: şi băc1nie. 

I 
Toţi negustorii sunt Români. To palu are obor de cer ~a1e., 

unde cumpără negustori,i djn Cernavocja, Jiârşova şi_ Br.ă.Ja. 
Se. cfau preţuri_,bun1, egale cu al~ I·iârşovei, pe ~are de multe 

·ori o concureaza. 
Laptele oilor se vinde negustorilor br.ăilcni, cari fac fa

.brici de cas~aval în sat. • 

~ 

\ 

, 
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Sătenii cumpără vitele mai ales dela bâlciurile din :vlcgi:dia~ 

şi J-iârşova. ' , j, 

Traiu). LocuinJa 
Grija 'de căpetenie a săteanului este sl aibă o locuinţă 

bună. Bordeele au disoărut. C3:sele, în · majoritatea cazurilor_ 
sunt comr;iuse din o sală ~~i două odăi. Sunt .. Qodite .fu sc:ânduri •.. 
dar sunt sJ din cele li~ite cu_pământ _pe jos. Pe dinafară sunt 
văruite ~i u~ele au ·brâuri roşii sau verzi. :\u balcoane în\ 
faţă cu stâlpi de lemn· sau piatră. Ferestrele sunt de.;tul de. 
mari şi se pot deschide pentru aerisire. Curţile sunt împrej-: .. 
muite cu gard din scânduri sau din nuiele- de salcie împletite 
şi sunt bine întreJinute. 
. Mobilierul casei se compune obişnuit din: un P.at de fier 
sau de lemn cu salteie de lână şi plapomă _şi cu perine umplute 
cu fulgi, un dulap, mese, scaune. ·pe pereţi sunt prinse covoare · 
lucrate artistic de mâna gospodinelor. Pe jos sunt scoarţe de 
casă. Ca~ele se luminează cu petrol; op'fziţul a diso.ărut. J_0;-, 
cu în ţcle, în genera'!, sunt sănătoase, şi curate, mai ales · acele · 
unde se află şi vre-o fată mare. 

Irnbrăcăn1intea şi-o fac din postav de cas.ă! sau cump.ăratt. 
din târg. Portul naţional românesc nu se vede. Bătrânii poartt. 
pantaloni largi, ca o ren1iniscenţă din portul turcesc. Obiectele· 
de găteală erau oda.tă galbenii de aur, pe cari fetele îi făceau, 
salbo şi-o purtau la gât. Azi obiceiul a dispărut. 'făranii au 
început a se deda la lux; unii poartă ghete ele lac! · 

Sătenii se hrănesc bine. Cresc păsări, porci. Leg,umele le· 
cultivă singuri în grăd'ină. Ţin toate posturile. Pâinea o fac 
în casă şi este excelentă. E şi o brutărie, dar inai mult pentrt.1;, 
lucrătorii de la Cdriere. • • 

In linii generale traiul ţăranului este bun. 
O. gospodărie de fruntaş rentează cam 100.000 lei anual .. 

Credite. Impozite. Finante. AdminislraJle. Jus1111e 
Spiritul <le economie este răspând'it tn rândurile pppulaţiei„ 

afară de unii tineri, cari dau prea mult pe haine. · 
Prisosul de numerar nu-l depun la bănci. Creditul se pro-i· 

cură dela negustorii de cereale, cari fac avansuri, dela· institu-: 
ţiile <le credit şi dela „Casa de împrumut pe gaj a agricultorilor''~ 

Banca populară „Dunăre3.", .înfiinţaf·ă În 1903, are un ca
pital de 60.000 lei şi numără 400 membri. 

Ţăranii nu văd însă mare fo!os în băn~ile populare, 15pre 
paguba lor. Mai .avem în sat o cooperativă· sătească,de păduri, 
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„Traian'', cu un ·capitar de 430Q lei, dar a cărei activitate 
este... invizibilă. 

Perceperea impozitelor , se face uşor şi la curent. Rămăşiţe 
r,u există. Ţăranul nu găseşte apăsătoare rmpozit.:>Ye şr cu drept 
cuvânt, căci venitul la hectar s'a evaluat numai Ia 100 lei. 

Bugetul co~unei se prezintă astfel: 

VEN1TURI 
rordinare 48.000 

extraordinare 212~060 
260.000 

excedent 

CHELTUELI 
2eo.ooo 
600o0 

260.000 

Din suma de 200~000 lei se cheltueşte: lei 100_000 J;>entru 
material şi person~l,. iar restul __ pentru im bunătăţiri de ordin 
edilitar. · 

Comuna este prost luminatl"i. l.)aza se face după legea, 
poliţiei rurale, adică de către' străjeri (carrz.ule). 

Raporturile dintre administraţi şi adn1 in istrat<Ti sunt bune; 
b~r.c înţeies că sunt şi nemulţunliţi. Distanţa până la r,1şedinţa 
ţlhştt i J-Iârşova) este de 22 km. 

Pro::esc sunt multe şi provin din certuri ţ;i chestiuni civile . 
.Rezolvarea lor ţine cam mult. Furturi şi crime s11nt rarităţi. 
Neînţelegerile dintre săteni ajnng1 aproape totcie'luna la îm• 
p~ciuire. Arbitrii de împăcăciune, cum1 se obişnuia odată, n11 

• mai sunt luaţi în seam,ă. 
( . 

Starea moralii si Culturalii 
" 

l11strucţiurr.ea. Comuna Topalu are local-tip de şcoală' con4 
struit în 191 O. Şcoala a fost înfiinţată în 1879. Once lirsă de · 
material didactic. Numărul copii'.or ce frecuentează şcoala este
dc.· circa 300. Sunt numai doi învăţători titulari; restul ~unt 
sup1initori cu o pregătire foarte redusă. . 

Săteanul a început să simtă folosul şcolii ?l nu n1âi este 
nev0c să fie amendat pentru ca să-şi dea copiii !a ~coală1 
Procentul analfabeţilor este totuşi mare, mai ales la oan1enii 
trecuţi de 35 ani. Nu se organizează şezători morale şi instruc
tivei dar chiar dacă s'ar orgB.niza, e îndoelnic dacă ,:r fi frec-

, ventate. Şcoala are o bibliotecă ,1lzvoral Lunzinei" cu ·vre-o 500· 
voJume i e înfiinţată de eievii normalişti. 

Sătenii nn dau cuvenita atenţie învăţ~toru'lui şi din această! 
cauza înrâurirea acestuin asupra lor este aproa()i:! nulă. 

• 1Serviciul militar influenţează în bine asupra instrucţ;eL Jo ... 
<:urile :de noroe nu sunt obişnuite decât ]1 anu! nou. I,rna se 

wwwc2:1uaconscarita fo 
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joacă· lotuşi cărţi la cafenele, şi cârciume. In general locuitorii 
· sunt cinstiţi în daraverile lor; dar sunt şi d'estui necin<;tiţi, căci 
pădure făr.ă uscătură nu se poate. 

Cultul religios. Biserica s'a ridicat în anul 1896 nrin con
tribuţ:i:::. sătenilor. Are 1 O ha. de p,ământ. '!eniturilc sunt apre-

. ciabile, căci satul e mare. Locuitorii merg regul::i.t 11 biserică, 
dar se·ntimentul religios scad~. La zile m:.u-i preotul ţine pre
_dici morale. El e rnai respectat decât înV1ăţătorul. Co.,uuna. are 
cimitir împr{·jm·uit. Cel ,;,~chiu se găseşte în, 1niilot"o1.1! satului 
şi se văd încă cruci vechi cu inscripţii slavone. , egea rep<1u1-
z11lui duminical nu se prea respectă. In _ afară de sărbătorile 
bist"riceşli, sătenii ţin încă multe sărbători păgâneşti ca: f-·tlip.il 
(Chilickii), Foca, Joia nz.ânioasă, Caloianul (Scalu,?nii), etc. 

Sărbătorile naţionale nu le ţin. 

Higiena. Gropi şi băltoace pe teritoriul comunei nu sl!J.,nt. 
n:e.a1ungul şoselei principale sunt plantaţi salcâmi. 

Se consumă cu preferinţă apa din Dunăre. Sunt şi câte•:a 
puţuri, 9ar mai mult pentru adăpatul vi,tclor. 

Boala cea mai frequentă, este paludismul. Din L,oalel.e epi
demice mai întâlnite sunt scarlatina şi angina difterjcă. In i. 913 
arn avut holer.ă şi satul a fost izolat cu cordon militar. A.ici 
e lo12ul să spun că sătenii cunosc u..n leac miraculos p:?ntra holP.riJ.: 
îşi deschid o vână dela un braţ şi lasă să se scurg:1 tot sâni,; 
gele vânos, până când cuţge sânge. roş. '.1~ana se închide şi 
bolnavul se vi11decă. In 1913 doctorul Rosenthal, îml.Jo!nă\·in~ 1 

du-se de holer.ă, în ghiarele morţii a ·cerut săi se :~<lministreze 
leacul ţăranilor şi a scăpat cu viaţă. Ar fi interesant sl se expe
rin1enteze acest tratam·ent. 

' ; Loci.ţitorii nu cred prea n1ult în doctor. Sa !asă mai de-
grab:'l în voia lui Du111nezeu· şi a babelor descântătoare. Sunt 
fatalişti: ,,dacă este să mori, tot m,ori, orice-ai fac,:", ;:ii: ei. 

1\lcoolismul prinde mereu teren. Oan1enii .au înfăţişare vQ· 
ioasa şi sunt voinici. Fetele sunt frumuşele. • 

• 
Conştiinta naţioa,all. Politica 

Se resimte încă stăpâ~irea turcească care a impri1nat oa-
menilor o ·stare de _prostraţie. . 

ConştJin ţa naţion.ală la · unii constă doar în · fa:ptul că-şi 
.2ic Români. Cuvântul patrie nu-i cunosc, ,;ătenii zic ţară·. Ser1 
viciul militar e considerat ca; o pacoste. 'finerii p,leacă în cân
tecele triste ale lăutarilor şi în bocetele ma·melor şi surorilor! 
Oespre Din<J.stie ş-i Rege nu au nici o id€e lămurită. In războittl 

www.zluaoonstanta ro 
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.cel mare s1a11 purtat bine ş11 au plătit tributul de .~nge ctt a~ 
proape 60 de morţi. 

De numele d'e Romin au oare:::are mândrie şi consideră. in
ferior orice alt popor. 

După războiu săteanul a început să facă ş~ el politică', d'ar . 
nu are nici un criteriu de alegere a rartidelor. Se în;;crie şi 
vo+eaz~ pentru cutare pentrucă aşa a făcut şi cumnatu.I, .. naşul 
·sau vărul. Votul universal nu i-a făcut grozavă imprtsie: o 
„angarea" mai mult. De unde se vede că acordar~a votului 

1,universal nu· a:re nici un folos acolo unde o educaţie cetăţ~neascăl 
prernergătoare nu a avut loc. Aşa cum, sunt ţăranii a1.i, votui. 
lor nu înseamnă conştiinţa lor politică, pentru •noti\'ul foarte 
simplu tă nu o au. 

-Lupta pentru ale~erea primarului este uneori înve1·.ş.unatăi 
,ş1 în această privinţă are şi cârciumarul un rol. 

lncheere 
l',,'o'fa r.r:11.P.ralr.z ce se desprinde dln studl!.ti ::omt!fz&l Pste: .... . 

.banii stare. E nevoe de conducători pricepuţi şi ,n:d ales cinstiţi, 
cari s ;1 !aereze pentru prosperarea ei. Se simte nevoia ·infiinţ:îrii 
,'Unu~ debarcader, unde s~ acosteze v::1poarele de pas,1geri. 1} 

·Topalt1, .')0/I/1924. VICTOR MORFEI 

,I 

I) La acea.sta ·se opun Hârşovenii. 0-1 Ouţu Papuc din Hârşova tn o 
,şedinţli a camerei de· comerţ a ,cerut şi desfiinţarea ~oborului de cereale, 
,care îi concurează. 
· Notă. Pentru lucrarea acestei monografii) m'am servit de „Progra-

:mul monografiei unei comune rurale" de A. V. Gîdei. Buc. 1905. 

• 
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Din araiul dobrogean 

Dobrogenii cu toate că vorbesc o limbă române.iscă relativ-
literar-iă, întreb'Uinţează şi ei multe provincialisme specifice. 

In timpul vacanţei de vară m'am gândit că at ii bine dacă 
aş însemn2 unele cuvinte şi expresii. Cele car~ ,ni s'au părut 
mai caracteristice le transcriu mai jos. Ele au fost eulese direct" 
dia gura oamenilor din comuna ·ropalu, judeţ11I Constanţa • 

. ,1,Jboiu.-curent de apă cu sloi de ghiaţă şi zăgadă ( pe Dunăre). 
oroza,i-tencuială care nu este netezită. In mod iig:trat: tarr:; 

ca ornzanul, uscat ca orozanat. 
teş--porţiunea ce rămâne în pămânţ ct·up·ă tăi'erea. (ăe jos) a. 

unui lăstar. r 
liistar-vlăstar ( de salcie)... Ferice ăe păd!-1.rar cl4.., si pril.nblă· 

prin fii star... ( câ.ntec popular). ... ·· 
a goglliţa-d. e.: Ce tot goghiţezi acofc,? Ce tot moţăieşti acolo?~ 
usci-~mrd?t C numai la umplutul borşului)·. 
zotcă-faţă, mutră. 
pcrgh.e/.-cerc. Se face de copii când· joacă .. (g'ioale" (arşice}. 
neleapcă.---,, \,'aca mea a fătat de neleap-cti'' (înainte de vreme, 

la unul sau doi ani). 
a se sgkici,-a se usca pµţîn. 
strapaz(ln-cuiuI de care se prinde lopata la bare!. 
dubii-lotcă, barcă. 
bobaictt, băbairă-Iopata de la dubă. 
viisAă-lopata cu care se ţine cârm:1. la dubll. 
·opacino-băbaică. 
c.alafa.i- -câlţul 1cu care ·se astupă cr:~păturil:! JotceL 
blanc- catran. 
şavură--piatr.ă mică, . petriş. 

I 

• 

sfarog-,,Eu -când siir peşte, îl pun fn podul Gasti ŞJ se flSUt.'ă 
de se f rtre- s/f!f().,g11

• • 

araldc-turcîsm : groap.ă. ,,Cânrl a: căzat ,;!1itr.bHut.a, a f ăca6, 
ar(l/.âc". 

-
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~llitţful-soarta; spre ex. ,,Aşa-i viliatul lui''~ l\1ai are . îi1ţeles de 
,,cămin": ,,Mă daca la ~·iliatut 1) ,nea''. 

-suian-,,scaunul" căruţu. 
a se înciorăla--,,S'a mai inciocif/at şi ~V'.-S''a mai rnzdră112nil, 

s'a mat- i.mb·ogJiţit şi el. 
.a rnâ„r:.mâi-' a bâjbâi. 
.. a moşmiU -a se mişca încet de tot. 
cic.âra.c--turcisn1: aparat rudimentar de tra.S' firele pe mosoa.re. 
briton-Era obiceiui ca flăcăii să s,e tunc!a ;)este tot. capul, lă

şândt1-şi doar ·un sn1oc de păr' în faţ-ă, re care~l l ăsa p.e 
frunte până în -ochi şi se nu mia l>riton.. ~J 

_me.~i. f.ârlici-încălţăminte de postav .. 
plaghie-Ex. ,,Vântul de azi noapte n:zi~fl i,,ic1it o·văzul plaghie·'' 

( tot un~. cu p,ămân tul) ; sau: ., Vine 11taehi·! P1~ Dunăre·' 3 ). 
prosie-lJn p.ă.mânt nearat mai mulţi ani eşte ,;ţelină'''; dacliJ 

se a.ră anul ·aceste)., la anul . viitor devine· prosie. 
şţim--reiace rămâne ·1ntre colţii daracului, după sr.:1rmănatnl lânii. 
mo.god/ci-papur,;1 verde me care copiii o găsesc foarte gustoasăl 

la mâncat. 
t.iiv.ăluc- -ir.s_trument ruditnentar de treerat. 
trişte--noroc, soartă. 4) , .. 

. arioiu--loc cur.ăţat lângă arie unde se del)olitează teIJ1pnrar, 
bucate (cereale). 

primlf elt-plasa cu care se -înd'epărtea?-~ necurăţeniile din bucate 
(la ·vânturat). 

~·iarbl,, plur. vierbe 5 )-trei fire fac o viarbă , ; treizeci şi trei 
de vierbe fac o „jurughif.ă" mica,. 

adorob--coş de nuiele pentru pescuit. 
i1ălăl uc-ciur lan . 

. Bteajer- propteaua înfiptă în mijlocul ariei pe care se învârteşte 
funia la treerat. _Se într. şi expres'ia : S'tz strâns ;unia la 
/jfeajer.-S'a apropiat sfârşitul. 

1) Vilaet? 
2) Obiceiul a dispărut. ARUi acesta am mai văzut „britoane" printre 

flăcăii bulgari dela Caranasuf. 
3) Plaghie în înţelesul său riguros e o insulă plutitoare de plante a

quatice. Vezi An Dobrogei, anul IV No. 2: I. Prodan: In'sule plutitoare (pla
vie, plaghie, etc.) · 

4) ln literatura cunoscută mie până acum o singuro dată am întâlnit 
acest cuvânt, anume în: P. lspirescu, llea11a Simziana, bibt pagini alese din 
Scriit. Rom. No. 8 pag. 19: lard Ileana Simztana se cdinâ şi se lntrist<i. tn 
sufletlţl ei cd n' avea trişte. . 

5) Pronunţă în felul cum zic ţăranii la „ vin" (un fel de ghiarbă) 

www.21u&ooostantl i.to 
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a se doola (dohola) 1 )- ,,Ne-am doko!:1t d!J tof"--am1 ostenit' 
r.au de tot. 

a eoteli--a s'Cotoci. 
zăpor-curent de' apă, suvoiu. n ·espre 1ucrurile în dezordine 

din casa unui leneş se zice că ,,le-a aduy zlipo•·ut'. 
carşie-a apucat în carşie-a luat-o în gât, 1n ;lmbiţie. 
inat-turcism: a· apucat ln inat.,,_a apucat în c·arşie. 
ciorciobute-mărun ţişuri. · 
'Orgina-,,umblii a1ea orgina''-bate câmp1i. 

, 

preafciJ:-l-o da el dracu 'n preatcă-o păţi-,o el odată şi-odat,i~ .. 
~ 1.>m'&zŞ-aircism: ,,te-ai pus Ia mesliş"-te-ai pus 1a. sfat. 
şap-turcism: febră aftoasă 2}" 
;ttp;,:d-baltă cu · peşte. . · 
grind-loc neinundabil (în ostroave). 
privat-şanţul prin care curge apa din japşă. ·în Dunăre. 
011a1or-curent circulâr de apă ( pe Dună -:e). De-;pre un 01n: 

care se codeşte la treahă, care dă cotigeaua, ~e ;dce că 
ant:b/ii. tn anafoare. 

mahq.la ( ,na ală) 3 )-ex. E 1naală ,72'{r ltu.. E mult ci e lucru·, e 
hamalâc mult. 

a murseca-a muşca.; spre ex. mi-a mursecat !tzpul un mâ:Jtz. 4} 
hăliîciug-desiş, mărăciniş. 
daduman-voinic ( şi cam necioplit) căruia Îi dudue pănt~tttul 

sub picioare. 
-a se plfJ11iţc'i ( rliii(a) '-5 )-a se curăţi; rx. A 5- luă stambă <I/asta . 
· dar se pl!Ti.f ţqză, adică iese, se curăţă. . 
prepelac (prepeleac)-roată de p,lug fără obadă, _numai eu spiţe. 

(azi nti 1nai se vede la nimeni). 
ISovo.n-bucată de pânză care acoperea faţa mire~ii ( pe vremea 

turcului). 
otac-con:tc. ~1ai multe pluguri fac ot~c împreun:t, adică se 

ad11nă ln. un loc unde mănâncă, depozitează 1nerinde, butoiui 
cu apă! etc. 

p,ogonici--slugă numai pe~tru arat. "' ' 

iîopalu, 1923 Sept. 8. V1CTOR MORFEI 

1) ln vorbirea dobrogeană e foarte frequentă aspirareâ Ivi h înainte 
de vocale. Astfel se zice: aină (haină), doo/at (doholat) sranghel, şi chiar 
Ristos (Hristoc), arman, etc. ' 

1 2) Cuvântul turcesc şap înseamnă piatră acrd. Deoarce febra aft:>asă 
se vindecă cu piatră acră, a luat numele de şap. 

3! Cuvântul derivă cu siguranţă dela hamal, căruia unii îi zic mahal. 
, 4 Numai muşcătura lupului e muşcătură. 

5 Cuvântul l-am au~it dela o femee ce nu-i originara din sat, că® 
în Topalu el pare necunoscut. 
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p. VOR EiCIIBN'DORFF) 

Riimdi la noii Rămdi şi„fi vo1n aşterne 

Lumini de lună pJină'n orice Joc 
Ne luminează sala licuricii · 
Şi greerii ne vor ciînta la Joc. 

Copila cea frµmoasă, Bu_curia, 
Cu-a nopţii adiere va veni: 
Tar sub argintul juriţat prin ramuri 
Ze'iţa cea mai miîndră, Tu vei ft I 

MIHAlL PltlCOPI& 

• • 

I 

• 

.) 
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~PER.AHT.A 
(~I&. G~X~El» 

. . $i dacă· n jurul tău crud iarna 
Zăpezi începe-a'ngrămădi, 

o. las'o'.n pace să le-aştearnă: 
O primăvară tot va fi. 

In faţa razelor de soare 
Ridice-se ori câtă ceaţă: 
Vor alungaro ele totusi • 
Şi tot va fi o dimineaţă ! 

I ' . ' 
Suflaţi. furtuni . suflaţi puternic 
Căci nu mă 'ngrijorez de voi: 
Cu flori şi cântec primăvaŢa 
Se va întoarce iar napoi. 

Când peste tot va fi verdeaţă 
Şi 'ntreg pământul ca un mire, 
Cum va surâde către ceruri 
Infiorat d' feric~re ! 

Işi va ' npleti din flori cunună 
Cu roze-si va găti ogorul; 

' Ca lacrima, de bucurie. 
Va curge limpede izvorul. 

• 
Chiar dacă 'nghiaţă toată firea 
Tu, inimă, fii linistită; , 
Pământului o primăvară 
Tot îi va fi când-va sorti tă l 

Iar dacă greu te-apasă grija 
Şi'n viaţă chinuri îţi presară, 
Tu spuneţi cerului durerea; 
Când-va tot fi-va primăvară. 

() 

MJHAIL P!UCOPIE 

, 
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PE TĂRMUL MĂRII 
11 • 

[TD~ODOR STORHJ 

Din port pescarii sboară, 
Amurgul a lucit ; 
Pe umede n.H,ipuri 
Amurgu-i oglindit • 

SI păsări sure'n stoluri • • 
Pe ap·e' &U trecut. I I J • 

Pâr insulele visuri 
ln ceaţa ce-a căzut. 

Nomolul forfoteşte 

ln tain' acum şi el. 
Stinghere păsări ţipa ... 
ln veci a fost astfel. 

Din nou su~pină vântul 
Si tace'!apoi; ca'n vis 
' . 
Aud de-acutna glasuri 
Ce trec peste abis. 

\' 

. . 

Trad. de P. P. STĂNESCU 
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scrisorile 101 Helemen ·m1kes 
(1738-1740) 

publicate de CONSTANTIN I. KARAD JA ... 
' 

Un anticar.. la Buda.pesta, ne-a atras acum ~âţiva ;.ini atenţia 
ş.şµpra scrisorilor lui J(elen1en Mik'ţs„ scrise _pe u~gureşte şi foarte 
puţin cunoscute în afară de graniţele îJng:1riei. Ne·am procurat 
cea mai bună ediţie din opera lui Mikes { 1906) şi am însăfcinat 
pe d. Russo. arhivar la fostul ngstru consulat g-eneral din 13u
dapesta, să ne traducă scrisorile datate din Cerna voda. Iaşi şi 
Bucureşti. Aceste scrisori fus~seră, cum am a: ?:-1 t m.1i tfu·ziu, c~l 
putin în parte traduse în limba noastră şi publicat..! <.le d. Oct ... 
Prie în ,:Lînirea" din Blaj şi d. Profesor ,V, /org11 ne-a dat 
o analiz.ă critică a lo_r _în Francisc R:,1kocz:y al JJ-lea ... An,~l. Acad •. 
. Rom. IJ. Tom. XXXIII. Dat fiind însă că nu~ita .oublicaţie 
ardeleană se găseşte greu, mai ales în '!echiu! f{e.,..:at, credem 
c.ă .traducerea de faţă poafe fi binevenită pentn1 punerea acestor · 
scrisori la. îndemâna unui cerc mai n1ar~ de cetitori. 

. Scrisorile lui Mikes au_ fost tip•ărite în 1nai n1u:t~ rânduri. 
în lJngaria (Szombatheli 1794, Pest 18'11 şi 1BSJ, Budapesta 
1905 şi 1906 ), unde sunt considerate ca fiind de 1na• e valoare 
literară1 însemnate nu numai pentru stil ni !;,i iirnba, da r ;i pent1 u , 
'desluşirile (l·reţioase pe care le găsim în ele desµre epo .. t :.i.u o rului. 

Pentru străinul nefamiliarizat cu Jin1ba :nagJ•i;rra e~t~ g reu 
de a culege ·note biografice despre Clemens ~au I(clemen Jv1ikes. 
Nimeni nu s'a ocup1at d:e el în afară de :Jnguri, ~ari :u.1 scris 
însă toate în limba lor. 1) 

Kelemen Mikes s'a născut la Zagon ( 1\rdeal r, în anul· 1690,. 
din părinţi nobili Secui. De tânăcr în serviciul princi[>elui Fran
cisc Rakoczy, plecă, cu stăpanul său în surghiun în anul 1711. 
Prin Polonia şi Franţa ajunser,ă!, după. oboseală rnulUi, în Turcia, 

• 
1) Bibliografia anexată la ediţia 1906 a scrisorilor conţine nu mai pu-· 

ţin decât 141 opere despre Mikes, toate îAsă, fără excepţie, în: limba ma-
~~. . 

• 
' , , 
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în anul 1717, poftiţi acolo d'e Sultanul Ahmer.i llI, care spera săi 
se folo~eas.oă de principele pretendent a.rdeleJn '1n .contra .îmgăra...
tului Carol. .Războiul merse însă t1rost Qentru alk1tii Jur<:i Jiţ 
Francezi; pacea dela Pa~sarowitz. 1718 .. :drundnă ultimele spe
ranţe ale lui .Rakoczy. P.ribe~gul, care venise cu n~t''l-t;jde atât 
tle mare în jara infidelilor~ fu silit să acce,;Qte o locuiriJ/1 ·sără·· 
·căcioasă ~i un modest tain la Rodosto, ~ !vtarea lvtannara. Aci' 

"!,-4 ... .... 

muri Francisc I I Rakoczy, 
0
Jn anul 1 735 . 

.Mikes, care rămăsese cu stăpânul s11u până la" sfârşit, intră, 
atuncea în serviciul lui Iosif Rakocey, fiul lui franc:se şi moşt~ 
nitorul pretenţiilor sale asupra tronului ardelean. 

ln a.nul 1736 izb'ucni iarăşi război\11 între Turci şi Ruşi„ 
cei din urmă obtinţnd, după scurt timp, r,e :\u;,1-riat:i ca aliaţi. 
Pri.neipatele cfeveniră, ca totdeauna, i:~mpul princi~al al ope
raţiilor. A:ustriacii inv.adar.ă Muntenia, în anul l 737,. l)recum şr 
Serbia şi Bosnia ; Mareş!l!ul Murrich ocupă ~itoldova cu armate!~ 
ruseşii. Oaspeţii dispreţuiţf' şi săraci dela Rodosto în€epurit iarăşi, 
prin farta evenimentelor ex-terne, Siă fie luaţi 7n iea;mă şi să fie 
socotiţi -ca o armă în contra Au.striacilor. Iosif R.ak0tzy fu poftit 
la Constantinopole în Decembrie 1737 şi primi, p1:tţin în urmă, 
la 25 Januarie 1738, un ,,/iat'' dela Sultan, pdn care fu re
cunoscut ca Donrnitor al Ard·ealului, jurându-i bine . înţeles fief~ 
liiate: în schimb. 2} 

Plecă a doua zi la Cernavoda, de unde trimise pe Mikes ta 
Bucureşti, penti:u a saluta pe DomnHoru1 Constantin ,Mavro ... 
cordat. 3) La înto?.:rcerea lui Mike·s, fură 1nutaţi eu toti la ·Vidin'1 
unde fură primiţi de Turci cu pomp.ă ,nare. 

Speranţ~!c lui 'Rakoczy erau însă să fit:> tro-ăşi zădărnicite 
prin stăruirJţele €liplomaţiei franceze care, 'temându-se c~ Turcii 
să nu fie zdrobiţi, reuşiră a mijloci prin iscusjnţa amb1sado,.. 
rului francez, marchizul ct·e Villeneuve, o pace , între Turci ~i 
A ustri~ci. tratat care fu iscăllt, după lungi tratat:vc, lg. Belgrad', 
în Septembrie 1739. 4) 

Din momentul cân'd1 Turcii se hotărâră a rncepe tratD.tele de' 
pş.~ cu Austriacii, arma politică, reprezent~1t.1 prin pretenţiîl~ 
şi It_găturile lui Rakoczy peste graniţa A.tdeal1Jltii1 Jşi j)ierdu 

2) Cf. Zinkeisen: Oeschicl1te d. Osm. Reiches. V. p. 744 şi Dapoates:" 
Ephemeridea Daces. ed . Legrand li. ?· 64. , . 

3) C.f. Ephemerides Dacs ed. Legrand II p. 70. 
4) Pentru aman"ntele acestor n atati11e Qf .t între altele Laagier. Hist. 

des negociatians vour la paix d.e Betgrade. Paris 2 vols 176~. 12 o. (v. 
Schmettau) Oeheime Nachrlchten ... von E. C. v. R. Leipzig 1772, şi înainte· 
de toate, frumoasa carte a lui Vai?lant; Une Ambassade fran~aise en Orieut' 
sous Louis XV, Paris 1887.8 o. 

• 
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·valoarea ; un1ilin ţa şi sărăcia deveniră· iară.;;i so1rta pribegilor, 
1a care se at.lă.ugă şi boala lui Rakocz.y. ruxă n1utaţi înapoi la; 
Ceţnavoda, unde ajunseră la 19 Ocfombric. Starea sănătăţii 
principelui era atuncea desperată. şi moartea v~nl ca o lzba·,ire 
la 10 !'foembrie 1738. 

Cei _câţiva credincioşi, cari au încon]t:r:~.t pc Iosif l{akoczy 
p·ână la sfârşit~ cerură atuncia voea de--:t se întoarce la Rodosto. 
Turcii însă nu îngăduiră aceasta, ş1i A1ike.:; fu silit sa. ,e ducă 
la Iaşi, prietenii lui Csaky şi Za:;- fiind trimişi la Vfriin şl 
.tiotin. · 5) 

Despre scopul urmărit de Turci nrin n,·este. m.iisari:.: ţ;tiin 
numai e;ă era în, interesul lor de-:a :t1trctine leg-Jturi cu toţi 
nemulţămitu din Ardeal, cel puµn :,>ână la înr.h~icrea păcii. 
Localiţăţile alese nu erau prea. îndepărtate de i.;ra'1iţ:1; -nu ştim 
trysă. din nefe,ricire, amănunte despre activît1.t!-1 lui ]\'like3 tn 

.,ace-st timp, anii pe cari-i petrecu la noi iii1id ce: 1nai puţ~n cu-i 
n-9„cuţi din viaţa lui. Se ştie numui t;lt 3. S"cris despre şederea 
sa în Principate. 6) 

In Mai t740 îi fu îng;ăduit 5.1 se î:1to.1re:.1 în srârşit la Rd
dosto. J\,1uri de ciumă tot acolo în anul 1762. 

Ep. 113 Cerna11oda, 19 Februarie 1738 

Am ajuns aici, slav.ă Domnului, ieri, dup1 1:;ultc _gre11tăti, 
clar sănăto~i. Eri a fost lăsatul secului, (!:),r: noi am început a 
posti chiar de eri, şi dacă von1 urma. a r0sti iot aşa, vom .:1jnng~ 
s..1'1 flămânzim-căci aci n'am găsit nimi'c. Poa.te. ·:~ fi rn~:i.i bine 
mai târziu, căci vom r.ămânea aci .::it,,a ti rnp. Pe drum nei-a 
nins foarte mu.Jt, mai ales când am trec11t :nuntii. :\pr03.[)e pre
t.utindeni sunt sate frumoase bulgăreşti, unde ,am g-asit de-ale 
mâncării şi vin destul. 7) In acest~ sate se 1;:lse-şte ':ilănină des
tulă, care în Turcia este un mezelic rar de tot. 1-..jU}nai at.lt că 
trebue să-ţi fa.ci mai întâi cruce în faţ:a gaspoc!ini:i bulgarce; 
numai astfel îti dă slănina. Pricina e ,·Lccia ,:~t .dal'.ă ar da: 
slănina unui Turc şi ar vedea ·şi alţii, ar fi a~p_iu pede :1s;it1L. 
Cernavoda se află într'un loc fo1rte urât; ta c un sat n1are cu 

5) Areşti doi din ~rmă, murind după un timp, Mikes deveni · şetul 
nemultămiţilor Ardeleni. Cf. Hammer. Hist. de l'Emp. Ottoman. Pariş 1839. 
Tom XVI p. 9. . 

6) Cf. Hurmuzaki. Sup. I. vol. J. p. 508. Scrisoarea d-lui de Vil!e
neuve J Oct. 1737: ,, Qt.I laissera a q·uelques seigneurs h9ngrois, qi~i avaient 
suivi le s rt du feu prmce Ragotski, la liberte de se disp rser sur Ies 
frontieres dela Hor1grie pour travailler pendant cet hiver a exciter danş ce 
pays quelque revolution . 

7) Autorul a străbătut Bulgaria, venind d~la Constantinopole. 

• 
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case fruinoase. Cei ce o locuesc ~unt p1e ;umlff.lttJ Valahi 8)' 
pe ;um.?itate Bulgari, iar Turci puţini. Sunt aci 1nulţj r.egus1c1ri 
bogaţt. cari negustoresc , mai mult prin Ardeal. !::2..:;ele sunt fă
cute toate la fel. Aş mai scrie dacă aş md.i r-..vca ce. Actt,~!. 
rămâi al D-tale .•. , 

I 

Ep. 134 . Cernavoda, 5 Martie 1378 

F'oab.· că matale a.1 .şi uitat a ·scri'e ; . c;;u ~nsă nu. De aceia:. 
scriu că eri m'arn întru-9 din Bucureşti. J)!"incipcle m 'a fost. 
trimis să duc s·alutări lui Constantin Vodă. ,J) 1\cest-1 m'a· pri
mit r.u multă cinste şi a trimis de m'au adus r.u po111pă mare. 
Câtă vreme am fost acolo, Vodă m'a găzduit şi to~ aş::i .rni-a. 
dat şi dru_mul. Dunărea a_m trecut-o 7n.:olo ~: încoace făr:i sa 
mă. ud. M'am temut foarte mult să nu rămân în e,\ c-n totLJi. 
Atunci aş fi umblat' mai r.ău ca Sf. Petru. t:'.t:Jistola Viziri.1lu1 
a sosit astăzi şi cuprinde fel cte· fel de pro:ni5iuni. Io ea ne 
spune că i se vor da 30 sau 40 de inii ele , oarneni, dar 1n 
privinţa aceasta sunt Toma Necredinciosul. ia sfârşit scrie că 
trebue să mergem de aici la Vidin. Pentru ce, Du1nnezeu _ştie. 
Aşa ne poartă ca pe . nişte copiii şi vrea s~ facă din noi sperietoare 
de păsări, căci Poarta cre<le că: de în da.tă cc vom. ajunge la 
Vidin, toată Ţara Ungurească şi tot 1'.rdealul ,.,or fi călare 
şi vor ,·eni la noi. Poate ar .fi aş3. dacă . .:1.r :11ai trăi bătrintul 
nostru Domn. Dar a.cu!TI, ._să nu dea Du.rnnezen sl vină cineva 
la noi. Pe matale însă să te ţină D0rr1nu_l. 

.. 
(Aci urmează d'ol.lă scrisori, tot din Cer.r.av'Oda, descriind 

moartea luj Iosif Rakoczy, neavând în să. nimi.:: care s~ ne în
intereseze în inod direct.) 

Ep. 148 Bucureşti, 11 Iunie 1739 

... C~-ar fi dacă nişte soldaţi vagabonzi şi de pirnic ne:-:ar 
ti11e calea. ne-ar lţgi şi aşa ne-,ar trece în }\.rdeal? ,\r fi un .l<?c 
ulestemat pentru 1nine. .Aici 'le-au primit cu cinste mare încăl 
afar~ din oraş. Intr'o mânăstire ne aştepta şi prânzul gata. 
Vociă trimise înaintea noastră pe $ecretarul său ; tot ;:i.cesta ne-a: 
şi ospătat din pa'rtea lui Vodă. Iar după prânz ain inb·at în oraş 

8) Mărturisiri interesante pentru noi. 
9) Maurocordato. Mikes sosi la Bucureşti în ziua de 14 Februarie şi 

pleacă de acolo la 18 Febr. Cf. Ephemerides Daces ed. Le~rand Il. p. 70-

• 
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,cu porRp.ă şi ÎFI trăsura Măriei Sal,e. Şi eu încep de acolo- unde 
.ar trebui să sfârşesc şi fac ca acela care i'ntaiu s'a cununat cu 
cine i-a fost rudlă şi pre ur·m:.t a cerut clispens:î.. La 3 am por:1it 
din Cernavoda în bună societate, cu Ianoş Papai, care a venit 
nici s,ă se vindîoce, cu Domnişorul Zai ~;i cu mine însu1ni, de şi 
pe mine ar trebui să mă uit. Eri Vodă a trimis irăsura Jui proprie 
durJ.ă noi şi am stat în faţa lui-aproape un ce~s am stat la ţl1 
E chior de un ochiu, dar mintea nu-i chioră-ste de fel, căci ar~ 
destulă, deşi mintea lui· e de culoare grecească. Căci minfea 
grecilor e de-o altă culoare; nu se p-0ate zice că e cu to:tu,\ 
neagră, dar e foarte întunecată, căci ·,1ecinic umblă numai să 
.înşelr pe alţii. Votlă are grădină şi caSfi afară ·din o;-3.ş, i.O) i acolo 
am fost în faţa lui. Nu-i verb~, stă în tabtrit acolo; dar pare 
nu trebue să-şi păzească varza? Ziua stă în casă, noaptea doarm:e 
'9Ub cort; căci, cândl comandantul e în tabăra, dacă ar fi _.şi 
numai în grădina cu varză!, şi tot trebue să ·stea acolo până 
când stă şi comandantul în tabără. ·vodă ne-a c!at şi o tr.ă{ 
sură şi cai de poştă., şii iarăşi, de .ace.ia, cu ajutorul Jui [)um- . 
nezeu v9m _pleca mâine m1ai d_eparte. Ne-aµ dat şi câţiva soldaţi 
.Vlahi să ne _însoţească!, căci să ne :tpere nu aş 2red'e. ·rotuşi, cet 
puţin ar duce veste lui Vodă. dacă s'ar înt1nipla să. ne prindă. 

Altă veste nu mai am. d~cât că· eri a trecut p,e aci un sol 
rusesc. l J,) tv1erge la comandant. Nu 1: greu a ghici că umb!ă 
să pu·e pace. Cred că umblă tot calea rea '.'c>:·!·:e. Nici câr.d, 
dr~igă mătuşă, nu a fost nevoie de o îngrijire mai n,a~e a 
sănătăţii ca acum. Mai bine să-i dlm p1Jată i"nai bună, _nu711aÎ 
,-să: nu ne lase; căci eu la a mea trebue să-i (!'au vin de [~iteşlî-
.ce ,n3.re _ped'eapsă ! 

, 

Ep. 149. laşi, 21 /unit 1739 

Am sosit aci, dragă mătuşă, cu bine. Până la Focş:ini a111 

,venit domneşte în trăsura lui Vodă. Poate a f0st chiar trăs.:.ua 
celui dintâi voevod al Munteniei. Oricum a fost, dar a foşt o 
trăsură. Dela Focşani am venit tare încet, căci pretutind!enea ' 
sunt cai de poştă foarte răi. Dar ce căl.'itorie f.:,mer'.Hoarc am 
avut! Nu vorbesc de v1:eme, căci a plouat în tr'i„na- n1ai ales 

• 

10) Cf. o descriere a a'cestei grădini precum şi a conacului în Jean 
Claude Flachet: Observations sur le Commerce et sur Ies Arts d'une partie 
de !'Europe .•. Lyon 1766. 12 0.1. p. 287. Această tabără se află „ Ton Kampon" 
la câmp, aproape de Cotroceni. Cf, Dapontes: Ephemerides Daccs ed Le
.grand. I. p. 75. 

11) Dapontes nu spune nimic despre vre-o asemene solie. Mikes este 
.poate greşit informat. 

:, 
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în l\1oklova eram ca nişte cocoşi plouaţi-dar ·nu pot ad1nira: 
îndeajuns· locurile frumoase p,rin care trece omul dela Buc,1. r..:şti 
până la Iş_şi. Ce păcat că pământurile aeesrea fşumuase ,_şi bo
gate stau pustii. Căei, în decurs de două zile, doar. odată dacă. 
am dat peste locuinţe omenţşti. Eu niciodată. r1 'am văzut locuri 
mai frumoase ! Călătoria noastră a fost o plăcere. ; şi o 111ireasă 
a.r fi mers bucuroasă cu no,j ; căci dela Bucureşti pâhit la f ~şi 
ar fi călcat numai _l?,e flori,. care de care ,nai ft.Uit:Oa5e-câLT1,;>iil,ţ 
.erau a,:;oi:,erite cu flori 1n tot Iocttl, iŞa încât şi t;aii Cjărlcau. 
numai pt garoafe ·şi lalele. lv1a.i scurt, umblatn printr.v grădina; 
de flori. Dar ce spun? Nici nu cred şă fie vre-o _gră:dină Cl!l 
.flori' cle at5tea feluri ! Dâr dacă încântarea noasJtă. ar fi fost 
şi S\:utltă de frică! de oarece ne puteam teme ca nu c1.:1mya_. 
nişte vagabonzi să ne aţie calea şi chic!,r ~a ne om(lare. 12)'. 
Am f i putut ară.ta firmanul îtnp,ărâtesc, dar ştiu c.l acesta nµ 
i-ar fi 1rnpiedeca.t tntru nin1ic şi chiar cu forţa tot ne d\tceau la 
Lobkovici 13) la rn-asă. Noî însă nu doriam1 -:\Semenea cinste. 
Pă.zitorii noştri, îndată ce zfu-iau un e:ă-lă:ret, c'.ftau ,î11cotr0 e 
pădurt7a. Poţi să-ţi închipui, mătuşă, cum am· chiuit de bu-:1. 
.cutie cfa.nd m'am Vi!1zut alături de n~unţii seun1peî mele ~i. 
~ fi intrat bucuros în Zag;on, dar Dom.nul a închis dinaint~ 
mea toate ooile ţate duc într'acoJo; căci al Lui e întrţg p,ă~ 
mântui. Eri, la o le~he şi jumătate dela, ora_ş, ne găsirăm îr,
tâ 1npinaţi de secretarul lui Vot:lă 14) care.., după, ce ne salută în 
numele stăpânului său, ne urcă în trăs1:r.ă şi intrarăm cu pom~'i 
îr: oraş până la euartirul nestru. Azi dimineaţă \' odă, tri111jţân
du-ne vorb.ă că ne va primi în f3:ţa 1 lu~ He-a u·im,is o trăsură, 
.apoi ne-a primit cu ceremonie maJ;e în c,ortud, r.ăci şi „acest 
Vodă e îfl tabără. Am· stat cu el aproape un c;ea~ )Î j wm ât~te, 
Acesta ştie mai l:>ine să se întreţină ~u străii1ii; dar i'lici nu e 
rnirare aceasta. că:ci .el a fost şef-tălmaciu Ja Po1rt:i. I5) D up:ăJ 
convorbire ne-au c0.ndus înapoi la cuartirul 111ostnt. Oamenii 
aceştia p.e prilnesc acum aştfel, d ci âşa au poruncă; dar mâine-
poim,ăne nici nu se vor uita la nt>i; aşa :=;unt OrecH, clllirur. 
dactt sunt ridicaţi numai o şchioap·ă; de la pă1n.ânt. Dac~ cei,. 
ordiriari dintr''înşii sunt căptuşiţi cu atâta rngâmfare, cum să;· 
nu fie atunci îngâmfaţi şî mândri când sunt puşi să por4nb 
cească unei .tări întregi ? Muscalii ; e a pro pre de 1\tqlcfova ... 

12) Toată ţata era într'adevăr atuncea înţesată de hoţi şi satane, Cf • 
. Ephemerides Daces li. p. 12J-. • 

13) Generalul austric:ic. 
14) Atuncea domaia Grigorie M~tei Glica la laşi. 
i 5) A~ecă Mare Dragoman. 1 
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Ep. 150 laşi, 22 Iulie 1739 

Este o lun.ă' {!~ când· îmi trec timpul plictisindu-1nă singur în 
oraşul acesta nepl.ă-cut, căci şi Domnişorul Zay a plecat. de 
m_ult 'la Hotin. Am fost de vre-o câteva ori la Vodă, dar v,ăzi 
că zădarnică a fost osteneala mea până ,tcum. Iar, ca s.ă; mă;. 
plictisesc,. am prilej destul în fiecare 1-i, căci bocrii aceşti.ai . 
sunt ca şi urşii faţă de străini.. Nu ştiu d'.l1~:1 o fac aJCeasta fini 
urma firei lor, sau nu îndrăznesc să. conver~eze cu străinii,. 
·dar sunt foarte sălbatici. , 

-~m fost pe la c~ţiva din eJ, cari aveau în pajur.ăi vu,l,
turul cu două capete-c~ci toţi aceştia îşi coboară originea din. 
familia Cantacuzineştilor-te pomeneşti că şi g.ăzduitorul meu. 
e din neamul acela, cu toate că e croitor; am să-i ex„1rnin·e2t 
stema. Să vii aici ca un străin, să fii chemat I~ masă. du.p~'({ 
cum e objceiul între oameni, la aşa ceva să nu te aştepţi de Ja, 
ur$ii aceştia. Şi . eu mi-am propus să nu :11ă mai duc la nici 
unul din ei. Când meţg la Vodă, mă numesc _şi pe n1ine 
,,,11-ăria ta". căci văd cum( e Vodă cu mine. Dar altfel n1:ă- simt 
ca şi când aş fi singur în oraş. 

Nimeni nu mi-a arătat aici o aşa prietenie ca m.itropolitul . 
Când m,ă duc la et mă vede cu bucurie şi, ca să-mi arate t5.t 
e de bucuros de mine, mi-a trimis în mai inuite · rând'1:ri şi nişte· 
mâncări d'e acelea care sunt rare în oraşul. ace:;ts.. Asta am 
primit-o foarte bucuros dela dânsul, nu pentru daruriJ ci pentru 
că îmi arată o aşa inirqă bună, ş-i -eu am aci o astfel de .masă, 
că aş mai putea hrăni încă zece oameni pe lângă c-ei pe cari îi an1 .. 

1·otuşi, _am norocul că se mai află şi un pater italian ca 
care iau masa şi vorbesc; căci, dacă nu ar fi .!resta, nu ai
mai deschide gura de fel, decât doar când mănânc. Dacă ·mi-.ar 
fi dor să merg în cârciumă, acolo aş putea să vorbesc destul 
cu popii valahi, căci prin cârciumele de :iici. lângă fiecare 
butoi sunt cel puţin zece popi, pe care-l în con ioar~-i ca pe un 
mort. Din toate acestea se poate vedea .:.ă nu 1ni se pi~a 
toceşte limba ... 
· Să vorbim dar puţin despre oraş şi despre stă;-ilt . de aici. 
Or3{ul e p{~ o colină, într'un loc destul -Je inimos. Ap,1 însiăi . 
trebue sl o care <le departe. De d-raguf a ;re-n cinci-şa~e mă.
n~;tiri i ~t zice Iaşului oraş; căci, . dup-ă ce1t!lalie C?.5c care mai 
SU[lt în el, i-am putea zice numai sat. ;\fegust0ria o fac Ovreii . 
şi Arr,1e:r: ii. Dacă ar fi aici voevozi stabili şi cL' acei cari caută/ 
şi folosu] ţărei, s'ar putea dezvolta u:1 • ?egC'ţ foarte întins, cu 
1nult mal uşor şi mai mare ca în Bucureşti. rJnd:: poate $ă; fie 
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un r·ământ mai frumos şi n1ai bun ·~a ak:i? Unde se poate 
1nâne'a o C'arne de vacă mai gustoasă? rar vin·.d ace;;ta poate 
fi puc: pe masa oric:ui-v'.inul de Cotnari poat~ fi gustat .cu 
pţ[(ere şi cu deliciu chiar şi de dame . .Numî,: voamenir surit ca 
niştr. fi:.1re silbatice: lasă să se părăgineE~c:1 pff:mâ.ntul acesta 
adm:rabil de bun şi de. frumos şi locuesc ~>·da p:iduri. Numărul 
bDierilor e Joarte mic; doar dacă .;unt ~~::-~ sau doisp,rezece 
căr<Jra li se J1oate zice că sunt domni; r~ ceilaHi nu„i ia nim ~ni 
în se~mă. Gă sunt sub îmt;iărăţia tur,ce:J.:X'ă . e :.i.devărat; dar 
mai adevărat e tă sunt sub jugul Grecilor. Atât oficii!.: · .narî,. 
t:ât si cele mai mici Ie au numa.1 Grecii. 00rt1nul fiind ales tor ... 
dea.una numai . dîntre Greci, acesta favorizeaza pe rooaţiona.lii săi 
şi dă crezare mai tnuft ac~stora ,Şi fai::e cu l:>D':'rii _c;e vrea . . Şi 
acum cine~i' hatmariul cer tnai mure şi ca.r~ porunc~şte. tuturor 
ostiJor !" Pr8:tele unui-----bJănar grec foarfe bog:1t. Şi înainte.a; 
acestuia trebue să-şi ploce g-?nunchii to.ţi boerH -::ei !alţi. 

f)nr ce-rnf pasă mie de toate acestea, când eu îmi. mănânc 
,pâinea şi-mi 'beau vinul de Co:·n.1r1 p.lictisindu-;tnă atât de mult?; 

Jn fie-ce zi avem vesti rele. Musca!ii se Jnrouie de .Hotin; 
toată lumea e î,ngrozită .. ·şi se găteşte de duc~... f>~uni1zi ··-a 
trecut pe c1Jci un sol ruse.sr~ l o) Se pure-a în :tah'.'f ra eornan:.. 
dantului. Am fost şi eu la Vodă şi mi-am luat rlm1s bun de 
la el. ţ.ă:ci eri a eşit de aci cu întreaga ltli q:;tir~ şi c;,u pomp.~ 
mare. Dar ce fel d·e qstire? Nici nu :;e ooate numi oş;tir.e~ ci 
numai păzitori de vite. Un _paşă e cu el, ~u . vrc-o 40 sau 50 
de oameni. Oastea lui întreagă, nun1ărată l;ii1e, să tot fie de 
o mie şi cinci sute de oameni. In urm.1 ..d uce3u ~unt1,ll~ grele 
care1 1s. hevoe, 1'.:l.ot fi umplute şi ou nt1ci . ~-\stfel aceştia au ieşit 
cu toţi.i şi ne.au lăsat aici. Să-mi nat capu !1 c-e ;ă fac? Atâ ts: 
ştiu c:t Vodă a lăsat să fiu bille tratat 5i ,n'n lăsat în gri.jat 
caimacamilor; căci a lăsat trei caimacan1i în locul lui, ţ 7) rari 
sunt trci fruntaşi d,e aici_-unul din ei f? ca ncelnruL De păzit 
n'au să ne păzească aceştia. P.ot să ne calce într'o nGapte din 
Ciuc şi n_e găs.esc în pat. .. 

Ep. 151 laşi, 23 Augpst 1.739 

Pe aci lucrurile stau prost de tot! De c.ind a plec~t Vod,~ 
din oraş 18) nu se mai sfârşesc dezord-i-nele. Toti se pregatesct 

J6) Nemenfi'lnat de Datlontes. 
17) o„pontes menti0nează. pe Marele Logofăt şi Marele Vornic Can

tacuzlno. Dapontes n. c. li p. 221) 
18) Grigore Ghica plecă în luna August la Scânteia şi Vc.slui (Da-

pontes o, c, li p. 291) · 
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împa·chetează şi sunt gata de fugă. Boerii ~i-au trimis nevestele 
de mult în păduri. Mai ales de r.ând tabăra ;nuscă1.easr.ă a 
trecut dincoace de Nistru, e mare fric:L Şi tei doi fii ai. lui 
\fadă s'au f.ăcut nevăzuţi. In împrejură1·i aşa JL' turburi, nici 
eu însumi nu ştiu ce să fac. Dacă aud .:-e1 1nai inic zgomot, 
îmi închipui că sunt Cazacii în curte. Caimacamii vin deseori 
pe la mine. m.ă încurajează, iar eu îi rog să mă trimitil· în altă 
parte, căci ei, dacă se întâmplă ceva, pot incăleca când voesc; 
cu -însă, cu cei patru sau cinci 5ervitori ai mei nu am deci~ 
un singur cal. 

Judecă şi mata, mătuşă dragăă,. în c:e ~tare sunt: numai 
d,e· când îli scriu această scrisoare~ gazda mea m'a făcut s'o 
întrerup de trei ori, spunând că Cazacii se apropie d~ oraş. Eu 
o încurajez. destul, dar însuQ1i aş aori să. nu m:i.i fiu aici. De 
dimineaţă până. seara nu um.blă altă vorb~ decât •2ă vin Cazacii. 
Toţi se roagă aşa: ,,Şi ne n1ântueşte p:e noi de Cazaci, Doamne". 
Eu .cer într'una Caimacamilor să ne trimită .odată de. aici. Ei 
mă asigură mereu că-mi vor purta de grijă. Dar eu sunt într'o 
neîntreruptă nelinişte, cum n 'am fost· 11ic icdată. Mai greu e 
că. nu este nimeni cu care să schimb o vorbă. l).:! aş putea: cel 
putin să scriu sau să citesc-dar nu se poate; dinair,.1:ct po11ii 
mele nu mai conteneşte zarva. Din propria mea put-:re nu pot 
să plec şi nici nu se poate p-ână când nu d'ă porunci Vodă\ , 
Iar a -fi aci. în mijlocul acestui popor Jngr.:1,~it, e o nenor,ocire 
între~gă. .. Pc la începutul acestei luni a trecut pe aici către 
tlotin pG>şta comandantului, care ducea veste c.ă comandantul 
a bătut pe Nemţi. Dacă e adevărat asta, se 'poate zice că e 
degetul I ui Dumnezeu aici. Iară eri o altă poştă :t ad US' vestr.a 
ca au cucerit Belgradul. Toate acestea sunt vtsti mari. Intr'acolo 
Dumnezeu dă biruinţă Turcilor. Pe aici trebu-.> ~â fugă dinaintea 
Muscalilor. Numai Dumnezeu ştie cum or fi toate, El înalţă', 
El î nget1unche ... 

Ep. 1!12 Iaşi, 3 Septembrie 1739 

T rebue să scrim iarăşi despre Ca1aci, căci niciodată n I ai 
putea vedea. o 'mai' mare groază ca cea ele .1ici1 mai ales- de 
când au hătut p;e Turci. Acum şi Muscalii sunt în Iiotin. 19) 
Ne putem, dar1 cu adevărat teme de Cazaci. Bisericile sunt pline 
de lume, dar nu ca să 5e roage, ci ca să-şi ad~po;t~:iscâ acolo 
lucrurile de valoare. Vod:ă s'a întors eri, numai că nu cu P.ompa 

19) Ruşii tntrară în Hotin în ziua de 17 August 1739 (Dapontes o. c. 
li. p. 289). 

I 
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;băuturi alcoolice (tuică, tlrojdie, etc. )" 33,80 la sută; f:11nf 20 
la sută . 

Intre alte:le s'au analizat 15 ape de băut; 2 alîa,je; 23 de 
.ape ga7.oase; JO br~gi; 404 vinuri; 349 · băututi aicoolic~; 13 
carne ; 5 conserve; 15 f~i nă ; 2 pâine ; 220 cafea boabe, 51 
cafea râ.5nită; 65 ceai; 89 diferite condin1ertte; 7 _gră3imi; 76 
undelemnnri; 86 u1eiuri diferite vegetale; · ~- degras; 21 de 
lapte; 6 lapte de femeie; 3 brânzetwri ; 12 oţet; f> sâng~. 306 
u rf nî ; 5 suc~gasiri.c ; 1 O petrol ; 311 zalr:'ir, ciocolată, miere ; 
5 rahat, halva, sirop; 11 colofoniu i 15 ţesături; i par'lfir'l~ 
şi 2 mc\:licamcnte, din care unul nu core;;pund,~:i formulei 
·prescrise. 

ANUL 1923. 

S1au analizat în total 2526 de probe (2154 în' anul 1922), 
din care ·1437 (984 în 1'922) au fost trimise Je autorităţile de 
control sanitar ( din oraşu! şi judetuJ, Consja:,nta, oraşul B::ij
zargic, Silistra şi Călăraşi, precum iÎ „lin judeţeţe C:aiiacra•, 
Durostor, Ialomiţa şi Tulcea). S'au tr.ăsit -}2'2 ( faţă de 361:l în· 
1922 ") probe neregulamentare, ceeace revine1 1a 20,35 Ja sută. 

'Din probele neregulamentare 216 au fost rău f)r:parate şi .:tlt~ 
rate, iar 206 falşiffcate. 

Laboratorul a prescris denaturar~a pentru 23:! ,Ş•! pn)be 
neregul.amr ntare, iar pentru 1 t 5 s~a disRus <Iis':rr1g-<!r,~a. 

Nnmărn I probelor trimise de alte at.itorităti cum sunt cele 
vamale, atlministrative şi judiciare, se ridică l~ cifra de 074 
{ faţă de 973 tn ! 922 )". 

Probele cele rnai des găsi te neregulamentare din cele tri-
mise de autoritătile. de control sanitar în decursul anului 192 3 
au fost: 

. ' 

Cafea măeina:tă tOO la sută falşificate ( 94, 1 O b. sută' în· 
1922); lapte 67,10 la sută, (57,10 la sută în 19221 i undelemnuri 
65,50 la sută, ( 40,00 la sută în 1922) ; băuturi -alcoolice 35,55 
la suU\ ( 33,80 la sută în 1922) ; ape gazoase 23,45 la. sută 
{47,SOla sută în 1922); vin 17,lOia suta. t&3,4fl în 1923,}. 

F/lcând e recapitiilare tabel.ară a diferi!~lor alitnente şi 
hăaturi rnai principale,, găsite neregulamentare, tru:e(J,(J1td di~t 
anul 19!2 pânp in 1922 inclusiv.., avem rfl p:rocente.~ 
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1912 1913 1914 1915 1916- 1920 lj)21 1922 1923 1919 

Blluluri afcoolice 48,99 Qjo I 4,70olo 25,50ojo 27,40ojo - 6,0oj(} 8,33olo 33,SOojo 33,55 olo 

Vinuri 19,30 ojo 17,SOojo 21,50olo 30,05ojo 17,Solo 25,26ulo 33,40ojo 11,1 O ojo -
Lapte 25,70 olo 45,SOolo 75,00olo 64,50olo 6815oju 58,lOo!o 57, 10010 67,IOolo - 1~ 
Calea ml!cinatl! - 66,50olo 66,60olo 83,70oto 40,()ojo 45.40ojo 94,IOojo 100,00ojo -
Ape gazoase - 37,50ojo 21;20010 90,00ojo 100,0010 71,40ojo 47,80 olo 23,45 ojo -
Untdelemnuri - - 30,00ojo 62,70olo - 8,90olo 40,00ojo 65,50 ojo 
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rcu concursul ştiinţific, (bacteriologic şi chirrtic) a1 Laboratorului 
Regional din localitate. 

e) ~n fine, ar fi d~e dorif să se legifereze şi urm~rirea unor 
fraude tizitate in comerţ asupra unor obiecte indispensabile, şi 
de trebuinţă c~snică, cum sunt de pildii săpunul, petrolul, ca.re 
tic cele mai muJte ori este rău rafjnat şi ar putea da loc, din 
cauza aceasta la inc.endiî, periclitând avutul şi via.ta oamenilor. 

De asemenea din tabelele diagramelor anexate se deduc 
concluzii foarte interesante. Astfel o tabclă ne arată <.ţiagramtle 
cu numărul total al probelor trimise Ta nnaliză . 

. A.cest număr a depăşit în anu[ l 92'3 cu 1nult cifrelt! medii 
ale t1ltimilor 12 ani. 

O altă lciiagramă arată numărul probelor trrmise numai 
tle autoritătile de control sanitar, care nnmăr este îil 1923 mai 
marc ca cel din 1922, dar cu tllult mai mic decat cel dinainte 
de război. Aceasta se datoreşte faptului~-dealtjel destnf tle cu~ 
noscnt,-că lipsesc organele de control sanitar. 

Diagramele. care reprezintă numărul probelor nert'gulamen
iare, se prezintă în 1Q23 în cohtli-ţiuni mai mulţumitoare, decât 
cele din 1()15 şi 1922, precum şi procentul r~spectiv neregu~ 
lamentar. • 

Un alt fapt care reese evident din ~tudierea diagramelor, 
celorl&lte tabele ale diferitelor alimente şi băuturi !rhni's.e de
autoriti!ţile d,e control sanitar, este că procentu! de fa:lşificare 
al alimentelor pe 1923, la unele alimente1 ţste în seădere ( vin 
şi ape gazoase). la aftele este staţionar (băuturi alcooliee), · iar 
la altele llapte, cafea măcinată, untdelemnuri) este în continui 
creştere. 

.. 
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monOGRAFIA SATULUI[ CARADASUF 
{UrmareJ 

de V. I. SASSU tnv!tltor 

I. Instrumente muzicale 
Cel mai obişnuit e cavalul. De el se servesc si ciobanii' 

<".ân'd, sunt. cu oile la Piăşurie şi tot cu el se cant't. la horă,:Ja; 
nunti, botezuri şi pietreceri. Alt instrumeAt este cimpoiul sau 
gaida, un fel de burd.uf închis. In partea de deasttprx a hurdHfulu~ 
e~t~ o ţeavă, .prln care se fhfroduce aer; iar în partea ded;es'.lpţ 
esie b-r.gat un fltter cu şase g,ăurL Cel -:are cântiî (gaidargl) 
ţine burduful pe braţe, ţeava în gură, de umflă hurduful , iar ctf 
.d'~getelc- dţ la mâfni.ormeaz.q. pe fluer diferite t5.ntec~ cu sunete 
piţigăiate şi monotone, Alt instrument tot atât de h1trebuintat 
·mai e şi (;bulca, un fel de vioară in forma mandolinei. fAre 
·numai trei c,oartle. Gând s'e cânt.I cu ea se ţine 'Yn tt1sJni, !n felut 
violoncelului. Din aces~ instrument se pot scoate mai 1nutt~ 
:sunete. Vioara sau alte instrun1ente nu surit cuho~:ute in• sat. 

li. 11111-..nca agr,icQIA 
'B1.1lgarul s:eamă.nă mai mult grâu, orz şi rapiţ~, mai put:n 

-0\iiăz, foarte puţin 1nei şi tot atât ele puţin porun1 b. Cel rnai marc 
proprietar nu pune deeât 3-5 ha. porumb1 iar c~ilalti .1-3 ha. 
Nu pun mai mult, fHnd1că nu-l întrebuinţea?ă decât la porci. 
Din această cauză hici h u-1 cultivă cum t.rebue şi deci porum
bul proclnc~ puţin. Păioasele în schtmb, sunt foarte bine şi 
inter.siv - luc:raţe. Seceratul se face cu maşini şi prea ra:1 cu 
coasa. Secera rt u se cunoaşte deloc. Treeratul se face cu caii. 
Câte 2-4-6 cai, sunt legaţi unul· !âng.ă altul trăgindl .âup,:;iJ 
ei o piatră cu 4-6 muchii, numită tă11ătug. .\~astă piatră, 
are proprf etatea ct:e a scoate boabele m:ai repede din spre şi 
de a fărâma paiele. După ce s'a bătut 'bine „.Jtatmanţtl" cu1 

tăvălugul, se aşează în urma cailor cu tăvălug!tl alţi doi rair 
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cari trag după ei un fel de saii!iţ cu o -5Îng·ură ta1J1li lată 
numtt.1 de Bulgari "dicane", de Turci .. ,1ltli''<ti.". de Români 
,,duen". ;-\ceastă sanie are înfipte pe pI1rtea de ios bucăţele mi<'.i: 
de creme!!te, care tae şi mărun ţe.şte paiele. Paiele bine fărlrnat"· 
şi tocate sun1. foarte bine m~ncate de vite. Celelalte unelte ş1 
maşini sunt c1unpărate de,la oraşe: Constanţa ori Tulcea.. 

I 
JII. Obiceiuri 

' 
La botez. Cine a cununat, tot acela e dator să bote;i:e şi 

copiii. Numai în caz când nu vrea naşul, din diferite motive, 
nu1nai aiund finii pot să-şi aleagă alţi naşi la copii. Când s'a 
născut copilul, se trîmete ştire despre aceasta naşei, ca să se· 
pregătească. Atunci când s1a fixat ziua pentru hotel, vine la. 
easa !eh uzei naşa ori naşul ( crăstiifa ori .:răsnfr.u }, ia copilul. 
şi pleacll la biserică împreună cu n1oa:-a, La biserică preotul 
slujeşte ca pentri.1 orice creştin. După c:e vin de la biserică, naşa. 
şi moaşa se opr~c în pragul casei. Lehuza ~e dă jos din pat 
şi vine la uşe. Moaşa aprinde lumânarea de la ,botez, o c.lăl 
naşei care, împreună .cu copHul, o dă lehuzei rieând de tre.f 
ori: .,ze11g1~ ea.iiteici, davai tlgu ristett::iu, ţi l-am· luat evrett! 
şi ţi~l da.n creştin. Lehuza dă copi~ul şiţ lum-ânarea }ţl al tă; 
femeie din casă, iar ea S(;!rveşte pe naşe de se spală. pe .mâtni. 
'Câud i.r.ebue să se şteargă naşa pe mâini, !ehuta :i: pune . .pe 
umăr un !ferv,et (p•e:Jchir) şi flori ori busuioc pe ea.ţ. După! 
aceasta intră na_<;a. în ca-~ă .• c\cum trimete nas:1 ··~c.i.s?i. l:1 ea ra ' , . 
:5ă se aducă darurile pentru fin : o plapom:t (ifJrga/1,), roc:hiţ11 
(r,.oclicic,ă), c,măşuţe (rizite), tichi:..1 !ă sau scufiţă i:J/Jp{•Ju'), ciorapi 
( âorapchi) faşt (zapz) precum ş'i plocon 0ri' aar pentru .le.ht!dî: 
un colac (eq.cearc) o glună (cocoşc!z.i) ·şi un feJ cfe or:ijituri flf. 
cute din ou.ă-, lapte şi făină şi turnate cu Jingor~ îrJ untu1i1 
ferhinte, ( acestea se numesc (tigiinicichi). precum . şi o s.tidăl 
de n.1c•n1u şi una cu vin. In ace:;t t11np, două iete inarl <Se i:-rnf,. 
hr~că frumos. ca de sărbătoare, şi se duc de in.1tă nea::nurtlo 
$i \Ccinii. .bn•ilaţU to(i vin cu plocon pentru rehnxă. ')upă ce 
s'-au strftns c..u loţn, &t: aşează la masă şi încep· s;:t ge în1partă! 
darurile c.îir. pdrica lehi.lzei. O femee · 3$az~ pe umanii r!4lŞ'ului 
-0 ciiHiă.ŞE: de ,~âJ,i.a, ia.r pe umărul naşei o iJrouud.d.i (ril.ainic) 
iar la ceilalţi invitaţi câte· un şervet (peşchir). l)up1 re s'au: 
termiont darurile de împ~.rţit, .se pun pe ma.să cloulî. farf.urioare 
'îrl c~re mesenii pun hat:şişul, într'uoa pentru copif (dete) i-ar 
în cealaltă pentru moaşe (babă). Cel dintâi bacşiş îl da naşul 
?i pc urmă ceilalţi invitaţi. Când s'a tefrnina't şi cu aceast:.t, se. 
aduce la masă n1âncare şi băutură. In tot timp;uî :nesei1 se spun. 
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multe glume şi se fa~e mare haz. După mas.1 se d'l.ce fiecare 
aca&i. Când pleacă gaşut ori naşa, i se mai· ctă un co1ac şt o 
găină -fiartă. . , 

La logod11i1. (godă), Vorbeţe p0ntru căsftorie se fac asifel = 
dadl băiatul şi fata sunt din sat, arn bli sunt i:Urtoscuţi de pă
rinti: da~ă unul din ei e dintr'un sat yecin i,e cunoac la sbor„ 
T2tăl băiatului trimete' dai oameni cu o ploscă CIL vin la tatitl 
fetei, ca să-i ceară fata. Dacă din diferite rn9tive nu se îm-. · 
i:acă, peţitorii se întorc înapoi cu plosca plină, tot cu1n au plecat. 
In · caz C"ând cererea în căsătorie e pe vtacul · părintilot fetei, 
peţitorii sunl bine şi cu bucurie primi(i. ,.\curn peţitorii cîni;te-,c 
pe t.oţi ai casei cu vin din plosci, apoi c;e fntorc la cei ce i~au, 
trimes şi le spun că au făcut. treabă bună. Când p~trintii bă~tului 
a.u prirpit vestea aceasta, după câtva timp, se duc şi eî şi se 
înţeleg asupra logodnei, cu părintii fetei. In ultima săptl:11ână 
dinainte de logo.3nă, vin în casa -fetei n1an1a bâeatului şi tu 
1:1Ite două, LreJ femei şi se cinstesc cu 1nan1a fetet bând rachiu 
ori vin. Sâm hătă seara, când s.e face logodna. togodnicu! invită 
cu plosca la el pe foate neamurile, prietenii şi vecinii. Pe de 
~ lttt parte şi n1ireasa. invită, tot cu ploscaJ la ~a acasă, pe toate 
rudele şi prietenele ei. Fi-ecare invitat vine cu ,pâine, 1nâncare şi 
şi vin ori rachiu. Când s'au sti:âns toH invHatii ginerelui, acesta 
în1pret1nă cu părinţii ,şi cu toţi invitaJii porn~c în cârrteee şi 
-chiote la casa fetei, unde sunt aşteptatî. Părintii băeatului aduc 
fetei ca dar: o ro::hie de ş_tofă, col0;1rea cJe preferinţă fiind 
al hastră, o bas ma albă pentru cap ( rli'clni:c J galbeni (atiftni.) 
l'.Orcion de. argint (ntvl'Lneţ), o floare .artificia1ă, şi un voal alb 
subţire şi cu boabe albe. Tata ·băeatutui a.re h1 mânii a ploscă 
plină cu vin. De pios~ e legat un buchet d_e husu.ioc, un gaU) ~n 

'şi un inel. Când au ajuns, le ies înainte părinţii fetei. Dau 
m.ântt cu toţii ~i se aşează la masă: !\.cu(u .t;ita băiatul ul raro 
plosca, cu toi ce are la ea1 în mâna r:i1scru! 1Li Î:lre la rândt~i, 
chiamă faţa şi i-o dă ei. Fata bagă oaera de l.1 plostă pe 

:'rriâna stângă $i începe să sărute mâna la toţi, rncepând cu cei: 
mul bătl'âni. După aceasta socrul chian1ă· 'Î:1.ta ca să pri measdt 
darurile ce i le-a adus. fata ridică şorţul 1) şJ primeşte darurile 
în rl1 apoi se duce în altă can1eră qă .;;e g-1teascri. Pâ,rul de pe 

,cap, e făcut coade, care atârnă pe spate; p~ :runte ':le las::i o 
c:-trare. La cap, peste păr se !eagă cu o rârp;'.f neagră care are 
custiţi pe ea un şir de galbeni. Peste cârpa te:1. n~agră ~ leagă 
cu bas1naua cea alb.ă adusă âe socru, în aşc.1 iei ea să nu se 

1) Şorţul se poartă continuu de către fete, dela 3-4 ani şi până îm-
bătrânesc. , 

• 
• 
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astupe şirul de galbeni, cari sunt :tşezaţi catn pe frunt~ pentru; 
ra să se vadă. Peste basma pune voalul cel subţire cu bobiţe
,al he, iar într'o parte prinde floarea artifichtlă. Deasupra voa
lului soacra îi pune un ş(r de lanţuri mici de argint, care au 
şi nişte frunzuliţe inici tot de argint. A,{;e5tl. ,::: semnij_l logodnei: 

. şi fata e datoare sa.I poarte contin nu 1) până ~a nunta.. Pc 
t1rn1ă soacra 1î pune la gât şi salba de aur ce-i dărueşte. Dupăi 
ac~asfa n1ireasa cheam,ă la ea .Pe logoânic _şi-i a:-şează .Pe u1năr 
·darurile: o cămaşe de_ pânză lucrată de et!i un briu, o pereche. 
de ciorapi de l~nă1 iar logodnicul o 1ărue9tc· cu un g?;lben, 
Acum vine o femee din neamurile băeatului ·şi ia pe hn~ri 

-:.'.şa. cum se g1î5;esc şi-i duce în .faţa părinţilor. Aici fen1e~ 
sărutli mâna la c-uscrţ şi la ceilalţi invita-ţi, iar tinerii o imită. 
După ce s'a terminat şi acea3ta, l.ogodtticul cse afară, unde 
~te de.ia formată, hora din fete şi · ,}ă-c~i şj joacă şt el. Lo:i. 
godniea rămâne înăuntru pentru ca să :mp:!rr1 daruri la neamu-· 
rile logodnicului. Socrilor le .d.ă câte o cămaşe de pânză, la 
cumnate le dă câte un şorţ de lână, iar la ~elelaite neamuri Je-
1d'ă câte un şervet. Când s'a terminat cu împărtir~a daruri~or se 
pune pe 1na:s\ o farfurie, în care se pu·n~ bacşişui 1) cte cătf'.! cei 
ce au prin1it darurile. Socrul ia farfuria cu b'acşiş şi i-o dă 
logodnicei, care.când o primeşte sărută ~i m...\na socrului. Dup'ă\ 
aceasta începe să se aduc~ la ni.asă m.;âncare }n farfurii ori 
străc!Jîni. In tot timpul n1esei este un om care are pe o tavăl 
câteva pahare cu care serveste vin la ~ei ce stau la masăl. 
Când s-a ajuns cam la . sfârşitul mesei, \~in câte două! . fete; . 
ori două femei şi joacă în faţa mesen,ilor un joc~ cu multe 1nişcărf 
din mâini "Şi n1l~dieri din corp. După ,misă se începe jocul, car~ 
tine până la ziu,~, când femeile se duc pe acasă să se culce, iar 
bărbaţii la c,ârciumă unde ·se îmbată bine, ierminând astfel 
1ogqdna.. A dona zi după logodnă, mama băeac,dui vine la: 
casa fttei 1n zorii zilei sub pretext ca să ia vasele ce au ră.m~ 
ide la. logodnă. Adevărul acestei vizi-te e qe a vedea 'CU oclti[ 
dacă la ei în ca.să este curat si dacă fata se scoali de din1ineatăî 
şi ·deci e gospodina ori nu. · . , · , 

La tJu.ntă. [nce-putul se face de .Vineri de pe la ora3 p.m. c:ândt 
'două fete, din partea băetului„ se îmbracă frumos în haine ae· 
sărbătoare, umple plosca (băclita) cu ·vin şi se duc_ ,de învit~ 
toate neamurile şi vecinii, fete şi fl,ă-căi. ,-\ce_ştia- se strâng c.u 
toţii la casa mirelui unde cântă:' şî joacă până Sâmbătă dimî-

1) La Bulgari femeile prul'ă mor rămân acoperite pe cap. 
2). Toate Bacşişurile ce se dau, constă din 1-5 lei - Cel mai mare 

bacşi~ trebue să fie al aceluia., care a primit darui1 mai mari. 
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neaţa când se întorc pe la casele lor. ~',âm!J.ff.fli. ca1n pe la ora 1 O 
iele dimineată două femei din partea ginerelui fac un ;::olac mare 
( i . .'acearc) şi-l dnu altor două femei. Se fonnează un cortegiu din.ot 
tr'un şir de 1ete înainte, care se ţin cu toat~ d.:> bel~ şi cele 
<lo11ă. femei QU colacu'l. Cu toate 1nerg c.întând şi chiuind la o 
fântână din marginea satului. In fânt1nă se toarnă puţili vin 
dintr'o shclă, ap.oi se scoate o căldare de :iptî. şi s~ un1ple p · 
cană. După aceasta fetele formează o horă şi în inijlocul ei se 
bag'ăi C> femee. care dă la fiecare fată câte o bucată din colacul 
adus şi câte un pahar de rachiu. Cam pe ;nsefat, se duc icu 
cana de ap1ă la ginerică acasă. Ginerica ia eana, o var:;â rnt{o 
căldare cu apă, aşează căldar..ea la foc de se încălzeşte apa puţin 
şi ar::oi face bae. Câr,id a terminat baea se rm !1rJ.c:1 şi el ca 
ginere (zet). Ir părăsim aici pe ginere, fiindcă de acttrr1 el e 
gata pentru orice. Fetele, dela ginere se duc cu gaida ori 
ţibulca. în cântece, jocuri şi chiote cam aşa: hi. .. hi Lu lat, stri
gă le de trei ori la intervale scurte, pe tot drumul p.înă la naşi 
(crăsniţi). Ia pe naşe de acasă şi se duc cu toate la mireasă. 
Naşa are într'o mân'ăt o cutie, î:n care are peteală. un buchet de 
flori de lămâiţă, pafiglici de · toate culorile, o per::che de cercei 
(n1inghişi) o Jumân.are şi în altă mână o ploscă r.:u vin. Când 
ajung acolo, naşa îşi ia fina şi o piaptă.nă cu clou:1 coade pe 
spate ( c:usă}. Ii pune peteala p,e cap, panglicile la coad~ şi florile 
rle lărr1Jiţă la cap. Apoi naşa bea de trei ori din ploscă, iar 
fina ft1ce câte o plecăci'une c1:1 capul, după fiecare înghiţitură de .. a 
naşei. Pe urmă ia şi mireas~ plosca şi beia. :,;i e.1 tot de trei 
ori şi după fiecare înghiţitură· duce plosca Ia frunte. După a
ceasta naşa ia pe mireasă de ni.ână şi iese cu ea afară La horă, 
cari! este formată numai din flăcăi şi fete. Când naşa a aju·nJ 
:1. treia oară la lotul d1e unde a început, ;1ora. se ~trică. Acum m!i
re2.sa sărută mâna naşei, iar flăcăii şi fetele conduc pe naşe 
acasă, tot cum au adus-o. De la naşe 1) flăcaii şi fetele 
se cltic 12. n1ire acasă: şi i,:1:u de ac.alo un colac într'o faţ1 de masă; 
(busr.ea) şi o curr.ă (misirc::ă) ori o gâscă (Fa,t~ă) şi ~e întorG! 
1~ naşi acas~, und'e se pune masa pentru b:.îrbaţi şi femei în 
hn1n cc flăcăii şi fetele fac horă afară. Curca si i:olacu1 sunt 
date plocon naşului din partea mirelui. Pe la ora 'g scara: oor
nesc, în cântece şi chiote, cu toţii la mireasă, unde se opresc 

1la poartă. In faţa porţei vine mirele însoţit de tatăl şi de: 
rr1an1a sa, împreună cu o cană cu vin si dau nasului de .băut.1 
Giner ile s:i.rută 1nâna naşului, apoi intră în casă· cu toţii şi se 
aşează la masă. In timp'Ul me?ei vine 'i'n faţa naşu;ui gJnerile 

I) La flăcău se zice momăc, iar la fată mare muma. 

" 
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cu o măsuţă· mică; ·rotundă, pe care are '!U1 colic, o f~'Câ şi 
o găină feartă şi le dă naşului. Pe u'inJi gineri!e îa O' căldare 
cu vin şi o ţine pe degetul cel mic de ra m:-tna. dreapf~, fare 
trei închinăciuni eu ea, după care o dă na?ului. "Ja~Lil i1 şi 
bea din căldare, apo.i împ;irte vinul la comeseni. f n timpul 
n1esei vin câte două femei. ori două fete şi joacă :n f uţa nasului 
un fel de joc: bătut. După masă fetele şi flăcăii, 11fară d€' g,ineref 
se duc de aduc pe mireasă împreNr.ă cu părinţii $,Î ceilalţi invi
taţi. Când ajung ·la m~re, se opresc la uşe. Mama. băeahtli,ti stă. 

··il1 fiţa uşii în casă şi~i pune la gâtul miresei nn ;;ir de m,ărgelet 
cu un galben {alf~n) la mijloc, iar pe cap îi pune . nn tran.d.irfîr 
od o fl.oare artificială. Acum iese şi mirele di11 casă şi se 
c:1şeaiă afară alnturi de mireasă. Soacra (,mama băe;.i.tul•.1i) îi 
îa pe arnândoi de mână, îi bagă în ca~ şi'i a.duce în faţa 
naşului, unde :oae:ă cu ei. Apoi jocurile, cantccd,~ şi chiotl!b:! tin 
pân.a la miezul nopţii, când flăcăii şi feteh: duc 1nireas·1 în.apoi' 
la ea acasă. Dtttnlnică tlimine.aţa fetele şi flă<:::ăii, în1preun:l cu 
-două femei se duc. de iau pe naşi şi se duc cu toţii L1 1nirţasă. 
Ajci r:-iş-a împreună cu două. trei femei trec cu rr..irei1sa în altâ 
cameră ~i se apucă să o îmbrace ;î să o ia.tetLsej_ de nuntăh 
Pentru aceasta mireasa îmbracă două că~1 (ridte) d~ pânză 
ţesută în casă, doui ro:nij de l~rtă ( vistane) tot fn ca ~il' ţesute, 
ictoliă forţuri tot de. lână (prisfilrbî) şi un fel de lta:nă lungă 
pfulă la genunchi şi vătuită cu lână., iar sub ea: ..1.re o bluziă (polcă) . 
. Această haină h1ngă până la genurtchi o îmbrac:1 numai mirec3~le 
săf'J.ce; iar cele bogate o înlocuesc cu un fel de '5curteicl făcută 
din ştofă bună de târg şi blănită cu pid .sub~iri, de lu·p ori de 
vuJpe. Pe cap întăi îi p11ne un fes roşu, /'.>este c.1re îi pnne o 
,cârp~ nea.g,'ă, care pe margini are cusutf galbenî.1 A{:d.t.·;tâ Je
gătoare cu galbeni. se numeşte r,d. Peste tet 7J pune 0 basma · 
tot neigră. In sân mireasa are o oglindă rriic1. cu ajutoru~· 
căreia îfi poate aranja n1ereu legăturile de pe cap. A.cun1 tni
rea.sa tămâne aşa, iar flă.căii şi fetele duc pe naşe înapoi· aca~.ă~ 
tot în cântece şi chiote. După areasta fetele şi flăcăii se du~ la 
-ginere, îl iau împreună cu neamurile şi invitaţii şi se în.torc la 
naşi, îi ia.u ş,i pe aceştia şi cu toţii apoi merg la t'nireas~. Aici 
se pune o masă. inare l-a mijfo:ul căreia se află naşnl $i na~a. f n 
tirnp·ul n1esei vin în fata naşului două fete mari. care dnpe mâini 
un colac în care se ÎJ.seştţ înfipt un băţ .::u un inăr t!1 V'.ârf şi 
un buchet de busuioc. Aceste două fett: cântă ,.:olacul u.i urmă-· 
torul cântec: 

• 
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Prie1nni ellia. co1nciulio. 
Tea nie i>i zle-a 

?~. seahcii ine scăpă 
Cornci11Iio deset hi1ide 
Pitea praştă-mi Tea e 7âdubrea 

Zirne ză zăvet Ietea P..i tea zimă-mi. 
' l),,;pă ce termină de r.ântat, dărueşte naş11lui colacul. Dup( 

aceasta vine o femee care are în mâini un 1:olac r_u o găinât 
fJir,tă. două f<.te cari au un cocoş (pitei) viu rlC0!1erit cu un 
şervet (peşd1ir). Cocoşul are la gât un şir ele stafide şi flori 
de porumb. Şirl1l are la mijloc un ardei roşu (chtşcă) c-u vâ.rf~tl 
în jos. Cei carj v!î.cl a.cest coc.oş fac multe ·giun1c pe seama 
şirului de stafide şi floti de porumb , şi rnai ales pe scama 
a.rde1ului roşu. Fetele Tăspund că dacă nu. le es{·e pl~c.1t şirul, 
n'au decât să-l înlocuiască cu un _şir de g;1lbeni. Ol~ă ce au 
încetat glumele fetele cântă cocoşu1ui cânteodl nrrnător: 

' 

• 

[a şi ptiimni sfatciulio 
Ranină bată tea nie scăpă 
Ză pet ,hilitle trîti praştă-mi 
Dvt ti zin1ă-mă . 

Can<l au terminat de cântat dau coco-şui fr3.te1ui 1nai mare 
a:. ginereîui. Acum 111ire.asa se aşează lR. uşe cu toate h.H.:rudie . 
ce ~-re rle dăruit şi chjamă rntăi pe naşe căre.ia îi dă un şort 
de lâna. ţesut în casă;' apoi la toţi fraţii şi surorile 'ifnirel ui dă 
câLC:: uu şervet; dacă ginerele are bunic .şi bunicii, le dă şi 
lor câ~c· ce··::\ Dur!î aceasta n•aşa se duce d~ găt::!~t.:! mireasa cu 
voal ş: pet:e:tl~ peste basmaua cea n.e.!l._gră Când n,1,-a :ii. rerrriin..1t 
de gll.tit n1ireasa, chiarnă şi pţ ginere. Apoi Ja. 0 ba;.igbj şi dă 
un c0lt mires::!1 şi unul mirelui . iar naşa ţine pe ceî~l,tlti; dou,t. 
Ţinâ.ndu.:.i dr batista, îi duce p·e amâ!'ldoi la :na:r':i ir. fata Jia-! 
_ş Jni şi a celorLdţi cari sunt la masă, :\c!1m 11aş:.:i. +Jn~ finii de 
ba:i~t~ cu mâna stângă, iar cu dreapta .1p11ca şi s~'irută n:~.na 
la invita.ţii mai băti-âni de la masă. l\ilirele ~i 1n!re·tsn. imlt:.î pe 
naşe. Cân~ sărută' rnâ:1a rnh·ea&'C ace-asta ,;·a9~!~ bac~i5 de· la 
to1! ce:1 c!e la masă . D:1pă aceasta. ies din casă ~i formeiz1 cu 
toţii afară o horă mare neîncheîată, în frunte cn naşul. care 
ţine pr. fini ele- batistă. Când naşul :1 ajyns ,i tn:1..:1 eară la 
loc1d de 11r.d1· .-i înc;eput hora se îndreaptă (?H roţiî spr,: poartă 
.şi de ac-j la biseri~ă. In ţ1rma corteg'itllui tn<:rge ltn băiat de 
l 2-J 1 ani. care ţine în mâini un 1,teag fotm:a din o pânză. 
r,)~Î'!, un~ albă şi un buchet de busuioc. -3te:1gul ro5u ar~1tă ne
$'iutorilot r.::i mireasa este fată, iar pânza cea aibă arată vrcd
nida mircsR.i. iar busuiocul e un simbol ~i1r!n. l„e tot dru1nul 
fână la biserică merge. în urma mirelui şi 1niresei o feme.i.'e 
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care şterg<>. urmele tinerilor:, având credinţa d1 dar:ă ar ră
mâne nf'şterse, dîufăcătorii ar lua tărân.ă de pe ~cel~ urme şi 
fermerand-o ar face să moară copiii tinerilor eăsătoriţi. 

Ajungând Ia biserică preotul face slujba uhiciiruft.:f, iar 
(ând se învârtesc la ,,Isaiia dărneşte" ... în urina lor se învâ.rt.:şte 
şi copilul cu s.teaguL Când s1a terminat 5J ujba, naşul ia pe 
tineri de b.atist.ă. ies afară din biser:ţ-.ă şi se due 1n. casa min.:luL 
pe alt drum decât pe cel pe care au venit, oprindu-se cn toţii fn afara 
rrorţii. · Acola le ies înainte tata şi ma.ma b.ăeat•1lui. Ni.am[!. a!:f'· 
două lumânări albe apr'inse, un buchet de busti!(),~ -şi o Slra:d1ină. 
cu f~inli.. A.cam rărH.ln la un loc numai tinerii, şi n1a,na o ia pe 
o parte a lor. iar tatăl pe eealalfă parte §Î :ând se fnt1lnt'SC în 
spatele mirilor i'a fk:care câte o mână de făiriă din ~tr:1<'11ină şi. 
o asvârk: unul î1'1 allut Această comedie se rev~tă (fe tre.i ori, 
în hazul tuturor nuntaşilor. După aceasta t1tăl :nirelui desface 
mireasa de c:ordo.1 ori bată şi o pune după gâtul n1ireJui 1$i 
miresei trăgându-l p ... amândoi ,înlăuntru la 119a casei. () femtte 
aş.erne o pânz.:i peste pragul casei. Acum un c1,tmnat t1in. partea 
mirelui întreabă pe socru sa spitnă ce dă băeatu!nL Socrul 
şpunr. că-i dă'd. ex.: boi, cai, căruţă, oi, etc:. apoi întreaba şi p,e 
soacră să spună şi ea ce-i dă şi ea spune că-i ·ctă: curi':i„ g~şle, 
găini, lucru,ri din easă etc. 1\poi întreabă pe toate neamur:HeL 
şi pe naşi,, şi fiecare spune cu ce-l dărueşte pe tnirc. Când cei 
cari dau, ~Ul}, un om trage cu cuţitul câte o cruce fe zid _d,ea
st1pra uşei spunând că cel care dă să-i trăiască ,~e j ... a n1al rihnas, 
iar cel ·ce nu dă să-i ,noară _şi ce i-a răma~, ori să le in:tnine;~ 
lupul ( ,,rălc). D,tpă ee s'a terminat cu mărturisirea darur'ilor 
intră în c-~să cu toţii călcâ~1d pe pânză. In ,.::a~ă o fern0c· ţine 

_ -Ul! pa.ilar cu mi.ere de albine, ia:r mireasa \iră 1tmândouă de
getele_ arătăt@are în pahar şi unge de trei Jl'i nşa .:crin C;.rc a · 
ll 0LL l. Pe ur1n.., ;111noae încă odată un deget .~i-1 :tă p.;! la gur1l 
lui seu 1..::Ju ş_ soacrăsei, cari spun în o.uzul i.ut::i.ror siatcăi 
bulcă ; ) . dulce femeie. 

După aceasta se aşează cu toţii la m.'J.să. Ca tnân~re acum 
li se ~e.rveşte miere de pepene numită met ;i fr !pt ută, dac~ 
nunta se face în dulce. 1) In tot timpul n1esei, 1nire-l.: şi mirea;s~ 
stau deoµart~ în pi<.:io.il'e ţinând lumânările de cununie aprinse. 
D t1 ptt masă naşul ia pe mire iar naşa pe rnirea:să'. ~i împre.1.1~ 

tJ Limba bulgară fiind pr€.a săracă, nu are un termin pro.priu pentru 
mireasă. Ei zic Ja fem..:ile mai mici în etate bulcă ex. bulca Tudora etc. I a 
1emeile mai l,llari în t:tato:: le zic bule, ex. bulea Chirana etc. iar la cele bă
trâne le zic bab~. ex. baba loVcl etc. 

2) Cele mai multe nunţi se fac în post fiindcă mâncarea e mai eftin~ 
fasole;i, cartEfi, varză etc. 
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cu ceilalţi far o hor:ă mare. Cănd s'a termin,tt hor~1 aceasta,.. 
mirele şi mireasa se retrag la o parte. Peste putin timp flăcăii 
şi fetele conduc pie naşi acasă iar ei se împrăşt1e fieca're pe la 
casele lor, la nuntă nerămânând decât hăr'Jaţi ş: fem ei. Pe 
la ora 8-9 seara se duc Ia naşi bărbaţi şi femei, îi iau ş,i 
se întorc.: la mire acasă, unde iar se opresc în fata uş·i, µnde 
vine mirele şi mireasa însoţiţi de p:ărinţi, cu i.oţ!i sărută. 1nâna 
naşului şi naşei, îi cinstesc cu câte un pahar de ,,in şi-i poftesc 
·înăuntru. Aici se aşează din nou la· masă. Socrii tdrnet cimpoiul 
'sau ţibulca la părinţii fetei şi-i invită pe toţi 1a masă. In P,Î"'I· 
cioare, în faţa naşului stă mirele şi mireasa cu lumânările aprins~. 
Cumnatele miresei încep s.ă împartă darurile ~el~ mari. Naşului 
:îi dă (1 cămaşe1 ciorapi şi un şervet.. naşei Si .5lă căm~e şi pris
tilchi (şorţ), soacrei îi dă că'maşe şi pristilchi, socrului cărnaş~ 
şi ciorapi. Mai dă cămăşi la fraţii mirelui, dacă sunt, şi şorţuri 
la cumnate, ia.r Ia ceilalţi copii le dă câte un şervet. Toate a
ceste daruri sunt fă,cute numai din pânză ţesută 1'n ,:as,t - Dup!.a 
ce s'au ter1ni.nat de împărţit darurile se pun pe n1asă două. 
farfurii. una la bărbaţi şi alta la femei. In aceste• farfw·ii 
trebue să pună bacşişul, pentru mire'asă, toţi cei c~ au primit 
daruri. Dup1ă ce -s'a strâhs bacşişul, naşul strânge a1nbel~ f:irfurii. 
răstoarna una în alta, chiarnă pe tineri şi le-0 dă iar aceştla îi 
sl1rută mâna şi se retrag în altă cameră. D .1pă acea3b. 'c:e scoală 
de la masă şi joacă cu toţii cam, o oră1 în care timp toate 
neamurile mir,esei se duc acas.ă . Acum un om Jace semn naşului ca 
s:.i iasă afară. Acesta iese nevăzut şi după el vine mtrcle şi 
111ireasa. Mirele toarnă apă în mâinile mirescj, iar acea:;ta spaiă 
,pe naş pe faţă şi-i pune un şervet pe umăr. Naşul după ce se 
şterge pe faţă, dă miresei un bacşiş, iar pe ginerică îl deşcheie 
la nasturii de la gât. Acestea toate tern1inate, naşu! face semn 
naşei, care iese împreună cu toţi invitaţii ei şi împreună cu toate 
darurile căpătate sunt conduşi acasă. Naşii -511n+ l:.îs..tţi acasăl 
iar femeile şi băr~aţii se înapoiază la casa 1nire!ui. Aici trei 
femei o duc pe mireasă, într'o cameră, o desbracă până Ia 
că1naşe, o despleteşte la păr şi apoi aştern jos o .s~ltea de 
lână ( duşec). Femeile ies afară, iar mireasa se culcă pe saltea. 
Dup:1 puţin timp intră ginerile, iar la vederea lui mir: asa se 
ridică de jos şi-i sărută mâna. Ginerica se desbracă şi el până la 
căm~s~ şi indispensabili. Acu'm' 1nireasa 7i trage singură indis-
pensabilii, având credinţa că numai aşa va putea naşte rep2d1e. 
I~ aceasta situaţie stau cel mult o jumătate de ceas, în care t imµ 
g1nerile trebue să-şi dea seama dacă mireasa lui a fost cii1stită. 
Dacă tinerii sunt mai prostuţi şi când încep -,ă se desbrac·~ ,nu 
obsen1ă dacă geamurile şi uşa sunt bineJnchise, cej de afară le.. 
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d~chid şi-şi bat joc de ei că sunt pro~ti. :)'upă ce au terminat 
toat;i, lreaba. 1nh·easa îşi schimbă căm1$1 5i se itnbrac,ţ arnâ·1doi 
din nou. .lvlh·ele cleschide uşa şi chiamă :nlăuntn1 pe c~J cu 
,gaida od cu ţibulca, deoarece singur acesta în J.fară de ginr:.re 
i.retJue sil vadă cu ochii d:tcă mireasa. a fost -einstH~. Când acesta 
.a văzut, trânteşh.: cîrnpoiul jo ,, şi nu pl~ată pan1 nu capătf un 
bacşiş de la ginere. De la cimpoer afiă to.1tă ~um ~a despre. cin..,tca 
fe tei. Cei d,• afari! când află vest:a cea bună, aprind un n1ai
dar d<.: stu t în 1nijlocul curţii şi fac cu toţii horă ,mpreju„u.1 
foc'1llu1. J-o<:ul ace$.ta simbolizează actul petrecut între gin..:re 
.şi. mireasa. LD. caz cârid gine,He a avut contact eu n1irea.;a; 
fn,Hn te,, riun ţH lucru prea rar de altfel, atunci trebu ~ i;:'i se 
s_erveasc~ la iut~ală şi pe neobs~rvat~ de sângele. unei pă1ări. 
Dar:1 c-irnpoerul nu vede că111aş:-i miresei p ină d! sânge, atunci 
e rr1are încurcătură şi teribJă ruşir1e1 deoar~ce a fost necinstită 
de alţii. Tn ac~st caz intră în ca,neră bărbaţi şi' fernei şi o iau 
la bătae trăgând-o de păr. După ce a.u bătut.:.0 · destul o duo 
îna,poi la p.1rinţi şi !e cere zes~r.e mal rnuJtă1 iar dacă ei nu 
dau le rămâne fa.ta acasă pent u vecinicje, [n t'J.Z c:ând toat~ 
luc-ruri le, s'au pe.recuf a.şa pr.ecu,n 1rebtt.!, giner'le iese cu o 
.sHiclfl de r.a~biu ,ar mireasa cu o b3.tisti de stafide şi zahăr 
buc„ti şi ginerile cinsteşte p;:! toţi cu .:ât:! un pahar de rachiu, 
iax c:ni. eas.a cu zahăr şi' s.afide, i~r cei ~e beau zlc ( dă vi ci stilu. ! } 

'*-101 h·ei o:-fraeni tşi pun cât~ un şervet la căcinlă (calpac; iar un 
Ăftu1 î~.i leagă o batistă roşie. A.cesta ia o st;r~ă cu tachiu du'.ce, 
iar doi din cei dintâi ia unul un buchet d~ basuioc iar ce alt 
o ba i:'>tb cu z,ihăr şi stafide; cel care a mli răma5 '.1re să pr:
measclt bac:ş:şttJ de la tatăl fetei, unde s::! auc cu Loţ i· .i": !'.i juc 
v::s tA cea bună. Până la casa pă.-iaţiJor f J~i, n1 rg în, Jin;ş e 
şi intră Yn ciJrte unde iau un coş d.! pae ori u.n 1naldăr de .s tlf 
.şi-i dau :foc. în faţa casei. ~e urmă ~ne::::11 sa :~c·: în1prejuru! 
focului şi să facă sgo111ot mare ca ~ă seriale pe ~,~i ce ctorm în 
ca~. Părintii nu ies din casă până ce nu sunt striiati de 
ciHre cei deafară. Când au fost strigaţi şi au îeşJ, sunt cinstiti 
de ~~tr~ cei de afară cu zahăr şi stafide, punân:.li.l-1~ şi câte 
un fir <ir busuioc după ureche şi li st spune el fata a fo-,t 
cinstită, După primirea acestei veşti, păcinri1 te dau bacşişul cu
venit, iar cei p·atiu oam.:ni se în1.orc ta casa ;%·iner !ui. se aprc..1-
vi2ionează din nou cu busuioc, rac titt, :ahăr $ $taii<le şi p::>rnesc 
iarăşi cu toţii la casa naşului unde p·cocedează. ls.. fi:l Cil ş la 
p-ărintii fett:i. spunându-le şi acestora vesfa,a ;}ună. 

Când se întorc de la naşi e ziua1 adică La-ni dimineaţa: 

1) Toate acestea sunt Duminica noaptea. 
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Toată noaptea. şi Luni toată ziua, mireasa nu are voie să' 
doarmă. Luni dimineaţă mireasa sau bulca .:.ea Unăr~ face ţ1ina
(leap), mlnrare (mance), plăcintă {milină) f:ără ajutorul "Î1i
mănt11. C1,1 cât găteşţe toate acestea mai bine şi mai reped~ 
cu atât e de harnică şi gospodină. Nu, ar·! vce să vorbenscăl 
ru nirne:nL /Vlătură prin c;asă, iar femeile H im pn.îştie gunoiul, 
~n toâte părţ.ile şi mireasa îl strânge ta loc; e.ceasta s: rep~tă 
de trei ori şi se face ca un fel d~ i'ncercar.: de a, ntt vorbi, !a 
care este supusa bulca. Când totul este !zata, vin c~i patru oarn:!ni 
i:u ea le dă de mâncat .şi de băut. După ce :.i.u mâncat cti 
1:atru 0ameni se aprovizionează cu de toate cde necesare ~şi 
se: duc de duc veste.a şi la neamurile mai cu vază. Pe la -0rai-, 
10--1 i cljmineaţa se întorc. înapoi la mire şi mai iau cu ei înc~ 
cinci bă,1:baţi ou femeile lor şi cu toţii se duc de iau re 
naşi şi îi aduc la m.ire. Aici se pune clin n~u masa şi · beau 
şi mănâncă cu toţii cam până la ora 3 p. m. Dup.,.1 mas:t ies 
,,m toti; în curte. In mijlocul curţii se află un sc."aun lung pe
care se pun două perine, pe care se a.şea:ză nasul şi 1ntşa. Acttrn. 
vine mireasa şi-i spală cu apă pe mâini şi pe faţă, dăr 1 undu..Je 
şi tâte o perir~ă (glaiţă) de tână lucrafil rn cas1. Apoi fac cu 
toţii o hor.:ă şi joacă aptoape un ceas, după estre duc r.i-: n1şţ 
acasă: 1l1arti dimineaţa toate fe1nei1e din casa. mirelui se apucă/ 
de scuturat, de văruit şi de lipit pentru ca searâ să fie cu.-atl> 
$e îmbracli ca de sărbătoare două Fete 1nari, urup1 u p!oscj 
cu vin şi se duc de invită pe mama iniresei şi aite fernei n~~ 
muri spunându-le la toate : ,.mlogu zdrave .it mamrt ,it trâf." 
dă docfi(1, na · povriinckP' şi se strâng eu toate seara în casa:wi 
mirelui, nnde iattă.şi se pune masa cu inâncare şi băutură., 
N.asa ,i ve~elia ţine cam până pe la ora. 12 noaptea când s~ 
împrăştie fiecare pe la casefe lor. Dup~ ce au plecat cu toţii 
mireasa se auucă . de scuturat, de măturat, de făcut pâine şi 
mâncare pentru ca Mercuri dimineaţa (Jă fie ioat~ gata. ,He,c11,ri 
dimineaţa vin câteva fete din parfea mireluir o ia pe mireasă şi 
o tluc în gridină. Acolo ?i pun un voal pe cap, i1r a1te fete 
din neamurile miresei lÎ strâng voalul ?i-l :.trunc~ pe craQ:C 
unui măr, ori alt pom. Un băeat de 10-12 ani ia voaluh 
din pom şi-J duce în casă, iar mireasa Si dă un bacşiş. Dup.11 
aceasta, mireasa ia pe o cobilif,ă două căldări de ar:1mă, goale, 
o mână de meî u şi un ou şi se duce cu toate fetele Ia f â:n tâ:nâ. 
O fută umple căldările cu a{Yl, iar mireasa le vars;1, r:isturnân
du-le. Apoi ocoleşte de trei orf căldările, împrâştiind şi 1neiul 
re l-a adus. Pe urmă întoarce o căldare cu fundul în sus şi 
sparge şi oul De ce face toate acestea nu a ~tiut n!meni să-m1 
rlspundă. O fată ump;le Căldările din nou r:u .i.[>.1 şi le ia de 
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'le duce tu cobiliţa până aproape de uşe rând i le dă mires'ei 
·să le ducă, M,ireasa după ce face puţin sgomot, pentru ca săi 
fi·e auzitij de ginerica din Qa.Să, duce căldările până la uşa 
casel. Mirele iese şi vrea să bea apă, dar mirea<;v. nu-l Iasă . 
E,a vară iin deget în a.pă şi-1 stropeşte, ginerile vâră şi el de.t 
gete1e în apă şi o stropeşte şi el, pe urmă se reped amândoi, 
1a căldări şi le iau de le pun în băcăriţă. 1) Dup;lf aceasta mir,ea-~x 
sărulă rnâna mirelui, iar acesta îi dă trn galben. A'}).oi mireasa 
chiamă în casă .1CF-12 fete şi ie îmbracă :::u roc.h.ii, şor'ţuri, 
ciorapi etc. de· ale ei. iar fetele se duc de se, p1lmbăl prin saf 
,strigând : lJttle-o <M dadlii na otcărio. Du pa aceasta vin fete 
acasă, umplu plosca. cu \-1n şi se duc de iau p~ n.~,'7e de c 

,aduc la rni!'e1 unde beau şi mănâncă cu toate până.o pe la· 
ora 4 p. m. ft1' • camera unde este pusă; masa, miteasa. are 
~şezată pe o sfoară toată zestrea ei ( ceiz) p-entru ca ce-i ce p 
~ să .o laude prin sat că are zestre frumoasă. Toate fem·eile 
care vin 'la n1as;â aduc daruri miresei. .Supă rnasă. :;e. <luc cu 
:toţii pe acasă şi d'.e a,bia acum: n untaşJi respirl uşuraţi căi 
au terminat cu nunta:. .., '-~ i , l..;.-< , . ...: 

• 

• 
• 

' 
• 

!) Un lemn ·lun~ 'bătut în pereie catn la utt 1 m., tnăltime dela pa~ 
mânt ş1 care are în el mal multe cue de lemn ca şi un fel de cuer . 

., 

• 
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Legenda Mârleanuluir, 
I • 

Con1una A1ârleana e situată, în întregio1e. fttre de;.:i.l ş1 
.J.iunăre. 

Ori căt s'a sporit în timpul din urn1ă nL111/.fi u~ lc:: ·1it-)ti10:i 
~i a crescut întinderea comunei, nici o casl n ':1 trcr..:11~ de Enta 
âeahilui; toate se opresc aici, căutând ~ă se întin,Jl: în jo:;, p~ 
şesul d·e pe malul drept al Dună.rei. 

/\şez.area ace?-sfa 'nu. e întâmplătoare. Ea :şi :.i.re legţnda e1. 
~~ ; 
Cia1 de mult, de mult, pe vremea când se r>rind-eaw ostaşii 

·cu ar-canul şi rămâneau în oaste câte 20-30 de ani, veni.sel 
rândul comunei .i\1ârleanu· să d'ea şi e; 1.1n •Jm pentru oash~a ţării . 

Neafiăndu-se nimeni să se duc;ă \ de bu:1ă voie pe ·atâta: 
timp de a.casă, oamenii stăpânirii au prins cu arcanu'l şi ri~ 
tiicat cu puterea pe un biet R.omânaş care se nemerise sir f ic 
atunci la îndemână. '. 

S'a svârcolit bietul om: să:· scape, a răcnit, a ţipat, s'a rugat 
·:Să-l lase, că-i om însurat şi să ia m·ai bine pe altul, fără nevastă} 
şi copil. Totul a fost d·egeab?,. Nimeni nu l-a. ascultat; nim"~ni 
nu l-a luat în seamă. 

Timµ de douiăzeci de ani comuna . Mârleanu a: avllt pace 
.d!in partea oştirii. Nu i s'a cerut să mai dea nici un om'. 

L~. dou1ăzeci de ani, însă1 iarăş vin oamenii st:lpinirii s1 
tludl. un 01n de .oaste din Mârleanu. 

Şi cine s'a nemerit s.ă fie şi de astă dată ale5 ttl? 
f"iul celui p·rins cu arcanul înainte cu douăzeci de ani! 
Bag. seama ceasul cel r.ău ori nenorocul care se Je1g:i de 

:unii oameni n1ai altfel decât scaiul de 0aie. 
:mestul că, văzând acum nefericitul p;ărinte cum. st:nt unii 
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suprimarea m1şcar11or, na11ona1e din Bucovina 
pe tlmpul" răsbOIUIUI mondial 191Q~1918 

de TEODOR BALAN, profesor la Lfceul „Aron Pumnul" 
{Cernăuţi, 1923, Editura autorului) ; 

Ce se petrecea în Bucovina în vremurile liniştite; ant'erioar~ 
anului 1011, se ştia din cele văzute, auzite s~tu citite,-dar ce-a 
fost în ti1npul răsboiului 1914-918 nu s'a putut şti cu adevărat . 
.A.si~:,:i de-abia şi anievoe se poate trage perdeaua de pe fapte 
petrecute, unele în plin,ă, lumină, altele în întuneric, to.~1!.e însă 

tăin uite d'e autorităţile austri.ace .ca fapfe slLvârşit~ în intercs11l ideei 
'de stat habsburgic . . D.-1 ·reador Balan arată dela înc:epui:: greu„ 
tatea de-a ac.luna şi lumina faptele ce expune,-0-:sa 8. rasc")lit 
archivele autorităţilor din Bucovina şi archiYa .:u.~ţilor: marţiale 

clin Viena, aproape 20 de curţi marţiale, pentru a strânge şi 

verifica faptele expuse. 
Inainte d'e r.!isboiu popu laţia Bucovinei f:;;i durea v:aţa. înă"

. buşită de -dispozi ţiile regimului austriac, care ,3.,;uprea naţiona

litătile servindu-se de una în cdntra alteia. 
' . ' 

~/echea Bucovină·, ţară şi populaţie româ"neasc:t, în imeclfată, 
apropiere d'e Galiţia şi făcând dela răpirea ei p:înă la 1862, o 
sir.gură provincie cu Galiţia, a fost invadată de ele:ţ1e 1tc malo
r,ise. La ar.este elem~nte conştiinţa naţională începu s·a se des
volte tlup':i 1848, din cauza contactului cn armata rusească che
m~ttă a linişti revoluţia ungureas'că, iar această conşti.inţăJ Ie 
'.lrăta ea ideal panrusismul. 

·Austria le-a lăsat oarecare liber tate de 1nan1fcstare ; dar, 
spr~ a o în'toarce în contra Rusiei, a lansat ide.ea formărei unui 
sttat, lJcrania, ce urma să. se rupă din Rusja. Lucrul ar fi pro
gresat dacă p_ropaga:nda panrusă din !vloscova şi Petrog ·ad prin 
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în loc de : crucaefolius, citeşte erucaefollus. 
în loc de : psaeoides, citeşte: poaeoides. 
în loc de : Ischaenum, citeşte : lschaemum. 
în loc de : caspira, citeşte : Caspica. 
în loc de : tumentosa, citeşte : tomentosa. 
din jos în loc d : natans, citeşte : nutans. 
din jos în loc de : lucidium, citeşte lucidum. 
în loc de : Curături, citeşte : Tăeturi. 
" ,, " ,, ,, " ,, .. d' Ligustum „ Ligustrum. 
în loc e: paturi „ păduri 
în Ioc de : Comus, citeşte : Cornus. 
în loc de : atrorumbens, citeşte : atrorubens. 
în loc de : inctoria, citeşte : tinctoria 
în loc de : Bitalba „ vitalba 
în loc de: crucifolius „ erucifolius 
în loc de: Galum » Galium 
în loc de: Morantae „ Marantae. 
din jos în loc de : Neilreicsii citeşte : Neilreichii 
din sus în loc de : II citeşte : H. 
din jos în loc de : L 11 S. 
din jos în loc de : Sartonii, citeşte : Sartorii. 
în loc de: Duingia, citeşte : Divingia. 
în loc de : Gynodon „ Cynodon. 
din jos în loc de : Ceutaurea,. citeşte : Centaurea. 
în loc de : Dactlis, citeşte : Dactylis. 
în loc de : Goloniat, ,, Golomăţ 
din jos în loc de : acanthoipes, citeşte: acanthoides. 
în loc de : Cahmaepitys, citeşte : chamaepitys. 
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Aducem viile noastre mulţumiri următoarelor instituţiuni 

persoane, care au binevoit a sprijini băneşte tipărirea r:evistei 
nalele Dobrogei". 
P.ref Pctura de Constanţa 
Ziarul ,,Dobrogea Jună" (rabat la tipărit)· 

P.refectura d.e Calia:cra 
Sfatul Negustoresc-Constanţa 
D-1 Lescovar-Constanţa 
D-1 'tacorian-Caraomer 
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3000 
2650 
1500 
1500 
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Colecţia „ANALELE DOBROGEI" pe cei patru ani trecuţi: .. 
ediţia pe hârtie de tipar: 240 ,ei fiec1re ~., 
ediţia pe hârtie velina: 400 iei li 

Cererile şi sumele se trimit 'd.Jui C~ Bratese11., profesor. Consta.ol 
· Din -~nul V. ,,Analele Dobrogei" vor 3-părea odaîâ pe ;;1n, 

· c.:hip d!! anuar. Preţul se va fixa uîterior . 
.. 
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