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VE:CHIME:f\ ELEMENTULUI 6ULGARESC IN N-E'. 
t:''JLGf\R1E"l sr IN DOf?ROGcl\ 1

) 

oe l"I\Or". PI\. f..J, JV\ILETlc.".: 

I. 

Col. D-10. 1. Se ştie că eJementul turcesc din nordul Bulgariei se află 
massat mai ales •n părţile risăfitene ale ţării. In ceea ce priveşte 
numărul Turcilor fn raport cu al Bulgari1or, ·rnainte de războiul 
ruso~turc de.la 1877, nu avem decât cunoştinţe · fotrte puţine şi 
nesigure, pe care trebuie să le scoatem ,din publicaţiuoîle sta• 

Col. 11. tistice tutc(şti, din aşa numitele nSalname'' ale vilaietului Dună
rean, dar, cărora nu le putem acord·a destulă încredere. Pentru 
ac.ee.a se aştept3 cu mare curiozitate publicare.a rezultatului primei 
numărători statistice a populaţiei prîncipatului bulgar. 

Din ac:eastă statistică s'a văzut că, la 1 Ianuarie f 8881 în 
Rărţile răsăritene a·e Bulg,arlei nord/ce,-:.dacă socotim râul lantra 
ea ţimlt~ apuseană - inclusiv c?rcurile aimlnistrative de atunci 
Târnava ~i Sevlîevo, - alături de 482.34-9 Turci .se aflau numai 
4-77.13_2 Bulgari. Elementul turcesc repte1et1ta ad 49°/0 din in -
treaga populaţie, pe când în Bulgaria .1puseană nu.mirul Turcilor 
de atunci nu alcătuia mai mult de 1 a 0/ 0 din toată populaţia, (Vezi 
datele la flrl. Saraj'ov in Periodic. Spis.. V. 1-18 şi Vll1.) 

' 1) ..Acest studiu a 11:părnt iu Jim ha ~·er·1n11nă în pn1Hcaţiunea: 
KuisM,liche iJkatieniie d.et• vl'issen.schaft011- Sc1Ir·i,/ten, der 1JaU.ancoiJimiBBian,. 
Lmgwistische Abtheilu.ny 11 Das Ostbulgarist:ba. '\Vien 1903. Trad11-
eerea de mai sus Jor-men2ă capitolul fi din rolun1 şi poarta titl 1.11: 
«D.ie 'al-tansăssig('l .Bevolkerung hn Geblete de!! 0-Dialeot.es'"7 
fNordo.st.cJialeetes), cuprh1zând coloa11ele 9-2~; iar Capitolul HI e în
titulat «Dîe jetzi~e Verbreitung des o-DialektesJ>, şi c·u.prinde e•1CJa
ne1e ~·1-34.-C, Br. 
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'Num§rul ·Turcilor se pune într'o lumină nouă, dacă privim 
rezultatele statisticei după districte. In acest caz se vede că ele
mentul turcesc, cu toată emigrarea în massă, în timpul războiu
lui ruso-turc (1877) şi în timpul ocupatiunii ruseşti a ţării, re
prezintă în cercul Osmanpazar 85.1 °/0, pe când elementul bul
găresc abia 12,5 °/0 ; în cercul Haschioi (districtul Silîstrei) nu
măru I Turcilor se urca la 83.9 ° / 0, iar al Bulgarilor la 8 6 ° f.0 ; în 
Cfrcul Bazaurt erau 75.2 °/0 Turci şi numai 14°/0 Bulgari; în cercul 
Şumen (Şumla) Turcii reprezentau 69.5 °/0, iar Bulgari 24.3 °/0 ; 

în cercul Eschi-Oiumaia: Turci 73°/0, Bulgari 23.1 °i0 ; în Bal
bunar: Tur~i 78.1°10, Bulgari 17.s 010 etc. 

Pr:.oce.ntul cel mai mare al Turcilor, după cum s'a spus, se 
afla în cercul Osman-pazar: 85.1 °/ 0, dacă I considerăm dupl 
cercuri; iar dacă-l c9nsiderăm după d1stricte, el se afla în Eschi
Giumaia 82. 7 °/ 0 • 

Se mai constată că, în unele din aceste cercuri, mai mult 
de jumătate din populaţia bulgărească loci;eşte în oraţele capi
tale, cum ei>!e d. ex. Şumen, Eschi-G1umala şi Osman pazar, -
adecă tocmai contrariul de ceea ce se . ob~ervă în Bulgaria apu
sear.ă, unde Turcii, puţini la număr, locuesc mai ales în oraşe. 

2. Aceste rezultate ale statisticei dovedesc, fără îndoiai~, că 
în nord-e§tul Bulgariei, în secolii trecuti, şi anume nu multă vreme 
după invazia turcească, trebue să fi avut loc evenime.1te istorice 
însemnate, pe urma c!rora au rezultat mari schimbări etnografice, 
aşa în cât, în locul populatiunii băştinaşe, bulgărească fără în
doială(?), a câşt=gat preponderantă în numitele ţinuturi, care în 
totdeauna au fost de o mare însemnătate strategică şi poHtico
econpmică, un element strein şi anume cel turcesc 1). Când şi 
cut]i s'a petrecut aceasta, este încă o întrebare deschisă în istoria 
B~l~ariei. Profesorul M. D!'inov a încercat să răspundă la ches
tiune, însă, din nefericire, nu şi · a di;s până la capăt prea intere
sal)tul său st11diu, publicat în „Periodic. Spis. Vil- Vili". După 
ind:caţ i ile sale, se poate admite că dominatiunea turceasca, în 
Bulgaria Dunăreană, în sec. XV „semăna cu o ocupatie mili
tară încă nu pe deplin asigurată" ; totuşi, după părerea mea, nu 

1
) Preaumptia că toată ţ,opulatia era ufătcl î1icl<>iaUt bulg/LreasctI,11 se 

" ~ .. : : poate dovedi cât ele netem einică este diu is\'oarele contemporane cu
lupta tlela \' a r·ua (1444) şi clin altele, pentru r.n1·e trimitem pe cititor la 
Arhiva Dol,rogei Voi. li. No. ·I pag.18-3-1 şi No; 2 p;tg. fJ0-116.-G. Br. 

1-
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e mai puţin sigur că elementul turcesc sporfse mult în sec. XVI, 
chiar dacă nu se poate afirma sigur că, în pomenftele ţinuturi 
ale Bulgariei răsăritene, astăzi puternic turcisat.e, Cre$tinif erau 
în mino-rHate încă de atunci. Din datele adunate . de Prof. Drinor, 
se vede că numărul -turc 'lor a crescut foarte repede după sec. XV. 
Probabil că invazia ungară a regelui Vladishiv,' în 1444, - care 
a dovedit şi Turcilor ce situaţie precară aveau în Bulgaria Du
~ăreană - le-a dat îndemnul, în urma victoriei câştigate la Varna 
cu atât/\ ireutate de către Turci, să porniască o puternică colo
nîzare cu elemente musulmane care, probabil, au fost întărite şi 

prin turcizarea forţată a populaţiei băştinaşe şi care a fost ter
mrnată cu energie în scurt timp. 

3. In orice caz1 nu rămâne nici o îndoială că vechea popu• 
laţle bulgărească din nord-estul Bulgarfei s'a împuţinat simţitor 
chiar de acum câteva secol-e. Se ştie că dela mij1ocul sec. XVIII 

Col. 13. au început emigrări în ma-ssă din Bulgaria Dunăreană şi cea su· 
dfcă în }'ara llomânească , Basarabia şi sudul Rusiei. Mişcarea 
aceasta a durat peste un secol, aşa că, prin aceasta, numărul ve
chilor Bulgari din Bulgaria Dunăreană se împuţină şi mai mult. 
Din isvoare oficiale ruseşti se poate constata că p,rima coloni
iare 3'a făcut cu 620 familii bulgare, în guvernământul Cherson 
între anii 17:i2 şi 1754 (vezi A. Skrilkovsktj, Bo(garsk.ija kQlonii 
v. Bessarabl i i l:'tovorossJ(~kom J.:rae, Odessa 18t.8). Apo_i urmară 
neîntrerupte colonisări până în anul 1791. După o mică pauză, 

avu loc marea colonizare b u lgărească a B1sarabfei şi a sudului 
Rusie i, între 1801 şi 18l2. Ră1.boiuJ ruso-tuÎ'c din 1828 provoacă 
o em ;grare şi mai puternică. După cum se ştie, o însemnată 

parte dintre ern igra.nţii de atunci, şi anume ci-intre cei din sudul 
Bulgariei, ajunseră numai pănă la Dunăre şi se aşetară în regi
unile din nord estul Bulgariei, despopulate prin c~ntinua emi
grare şi stârpire a elementului bulgar. La aceşti colonişti bulgari 
din sud se adăog!ră şf mulţi emigranti întorşi din Rusia, cari 
erau de asemenea, în m&joritate, .... din sudul Bulgaiiei. După răz· 
hoiul diCl 1853 (al Crimeii) şi după ceJ din 1877, nord-estul Bul
~ariei se coloniză cu un nou val de emigranţi din sud şi din 
Balcani. 

Aşa se fa.ce că astă~i populaţia bulgară din nord•estul 
Bulgariei şi ia special ce.a din Dobrogea şi din cercurile l'arna~ 
Sitislra ţi Sunrla, provine, in ,narea ei rnajorilale1 , din sudul [ 

. 
' 

www·.ziuaconstanta .ro 
I ll 



192 

1:JuJgariei şi din regiunile muntoase ale Balcanilor (Stara Pia
nina) . 

. 4. După cum am spus o mai su;, vechea populaţie bulgă
rească din rcord-estul Bulgariei a fo·st din vechime împuţinată 
printr'o sistematică tllrciz-are în massă. Ceea ce s'a petre:ut în 
această privinţă în timpurii~ mai veţhi, se poat.e mai mult pre
supune decât dovedi„ De asemenea, tn ceeace priveşte încercările 
mai importante ale guvernului turcesc de a răspândi cu sila isla-

Col. 14. mrsmul Printre creştinii subjugaţi, nu avem, pentru vremurile mai 
nouă, decât puţine dovezi. Câteva dintre acestea dfn urmă se vor 
menţiona atei. 

Printre Turcii stabiliti în c~le vre-o 30 sate turceşti din aşa 
numitul ~Gerlovo• - un ţinut în cercul Osntctn-Paznr, - trăeşte 
încă tradiţia că strămoşii lor au fost Blllgari turciţi; şi astăzi 
încă se mai află în graiul actual al numirilor Turci din Gerlovo 
unele urme slabe, care vorbesc destul de dar pentru vechea lor 
origine bulgărească. Porma bulgărească mai veche a numelui ti
nutului <(Gerlovo>) sună nGerilovo-, iar a numelui locuitorilor 
.,..GerUee" (vez-i Jirece.k: Cesty po Bulharsku 650). Turcisarea 
trebue să f.i avut loc acum vre un secol şi jumătate şi anume în 
thnpul când şi tinutul numit „ Tu-zfuk", al cărui centru este Os
maţ,-Pazar, a fost colonizat cu Turci din Asia-1nică. Probabif că o 
parte dintre aceşti Turci asiatici au fost aşe?aţi printre Bulgarii 
din Gerilovo cu intentia de a-i turciza 1

). Scopul fu repede atins, 
deoarece a3tazi toţi mahomedanii din Gerlovo se simt în toatr 
privinţele adevăra\i Turci1 de şi Ger}ovo, după mărturia Raguza
nolui Gjorgici. era populat, încă 1n sec. XVI. de hCreştini viteji". 
(Vezi lrlakllşetJ; !rlonun1e11la etc. IT, 244). Pentru a asigura mai 
bine pasufile Balcanilor spre nord. s'au colonizat o parte, pro
babil, din aceiaşi Turci şi spre est şi sud, în Balcan1i unde de 
asemenea vechea populaţie bulgăre,ască a fost turcisată· în scurt 
timp în cea mai mare parte. Aşa s. ex. satul curat turcesc de 
astă~i Sard-Cuvanfdc (în cercul Provadia), la nord de muntir 

c-01. 15, Carnobat, în Balcani, trebue să fi fost bulgăresc) ceeace se cer
tifică şi prin ruinele unei biserici păstrate în apropierea satului. 

· '.J) Se poate ca inuiţi Bulgari {lin .,,flerlovo~, eari 011 voian să-şi 
piardă hea111ul şi relig-ia, sit fi erntg·rat in · t11!.e pă.rli şi ~ă o pi11•t·e i.lintre 
ei să se H refogiut sp1·e 'târnov:t Şt 11uu1ne îu ~al.rd diu apl'opiere 
c4•if)(lna.'1~· După o ,t!'adi.ţie, locuito:·il actuali <lin A.rbă~1uşi ai· proveni 
din „Gerlovo". (V'e:n Jireuk; Geschichle cler Bitlf!aren,, 089). 
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După o tradiţie a Joc1iitorilor, satul trebue să fi deveni't turcesc 
acum vre-o 1~0 ani: Pe atunci trebue să se fi aşezat aci, ca şi 

tn satul vecin, azi curat turcesc, numit .Becci, Turd ltdin Oer
lovo". De asemenea şi în satele turceşti din împrej Llrimi, Aivaglc 
şi Lopuşna. Turcii cred că au venit din Oerlova de mai bine de 
o sută de ani, după o tradiţie comunicată mie de d-l /C Şkorpil. 
Satul turcesc Tuşovica, la apus de pasul Riş (Cialykavak) din 
Balcani, după spusa localnicilor, trebue Să fi fost înainte un sat 
bu.lgăresc şi s'a turcisat acum 150 ani. Populaţia bulgărească din 
împrejurimi numeşte şi azi acest sat cu numele său cel v~chiu 
,/Poşovec". Dacă ţinem seama că şi celelalte numeroase sate tur
ceşti din munţii BalcaniJ până la M. Neagră, datează rnai ales , 
din se€olul trecut, şi ·că multe d1 n ele poartă nume bulgăreşti, 
cum e s. ex. G~ncevo în cercul Provadia,_ ~.tunci se pare _foarte 
probabilă ipoteza că colonizarea turcească dela Tuzluc şi Ger„ 
Iovo, unită cu turcizarea în massă a vechiului element bulgăresc, 
s'a întins sistematic peste toată partea răsăriteană a Balcanilor. 
Din nefericire resturile linguistice, amintite în G erlovo, nu ne pot 
duce ta· nici o concluzie mai precisă. Toate. num.ele de persoane 
sunt astăzi turceşti, însă, până nu de mult, în satul 'l'drnovca 
s. ex. au trăit Turci cu nume semi-bulgăreşti precum CosloQlu~ 
Hasanaga şi Stoianoolu. ln satul Jamla o familie ·turcă se nu
meşte lvlussulmanoUar (Musulmani) Acest nume e.Ste ei<plicat de 
către Turcli din sat În sensul că familia sus pomeaită descinde 
din ade~ărafl musulmani. sosiţi din Asia Mică (Anadol), în timp 
ce restul populaţiunii din sat se socoate descendentă din locui
torii străvechi ( 11erli'' ), cari au primit dela Musulmani „adevărata 
credinţă". Aceasta dovedeşte că, multă vreme după convertirea 
Creştinilor la islamigm, se obişnuia a se dfstinge în Oerlovo a-

Col. ·!6. devăraţiI Musulmani de BulgarB convertiţi. 
Vechea toponimie bulgăreasca. a regiunii s'a păstrat în parte. 

lu afară de nume de sate ca Tărnovca şi Cercovna; unde şi azi 
se mai văd ruinele unei biserici vechi, se mai pomen~sc qe către 
Turcii din Oerlovo şi multe altele precum : Zajcf~balt (mov.Ha 
iepurilor), Livada ciajlrla, Brut (dela brod), o localitate în a. 
propiere de Cercovna, lângă un râu. Papaz.ejdlnde (probabil în 
Joc de „Popovdol" Valea Popei), !1.ako11un ceşmesi (în Joc de 
l(a'l,ina.ce.rma), şi apoi numi rile de „Sell şie" şi "G rădişie «, cu 
care sunt numite diverse loţ1,uf, Şi m~f înşerrH:iate şunţ inc~ OU· 
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miiiie btilgâreşti a1e unor obiecte,· întrebuinţate în graiul turcesc 
din Gerlovo, precum „Krivioa". adkă 

111
Kriva bradva''. după 

cum se zice azi la Bulgarii din satul vecin Va1du_11. Numirea de 
,.Krlvica" e mai veche şi s'a păstrat la Turci. ln satul Jamla o . 
parte a cărufei se numeşte la Turci nProcep", în timp ce BuJ. 
g·arii din împrejurimi se folosesc azi de vorba turcească ,,arăj". 
Unii Torci mai bătrâni întrehuinţea~ă cuvântul par bulgăresc 
„sdbici", ce se rapoartă tot la o parte a căruţei şi pentru care 
Bulgarii din Vardun folosesc nomai cuvântul turcesc ,,kanali.., etc. 

La cele spuse mai sus, se mai pot adăog_i şi următoarele 
clate luate ~in op·era profes. Jirecek.: 11 Elhnogtaphische Verâ11· 
derungen in Bulgarien seit der Errichtung des Fii1sie1zlhruns", 
tipărită în Oesterr.-Ungar. Revue, 18901 XI-XII : 

Satul Sadovo, ce se află în apropiere de G~rlovo, astăzi e 
locuit în întregime de Turci; însă în apropierea sa se mai văd 
ruinele unei biserici. In ~atul vecin, de asernenea turcesc, Ka
dărf-0.kli, oamenii ştiu precis că ei. sunt de o,rigine bulgară şi că 
înaintaşii lor se numiau Stoian, sau Vasile, decj că au fost 
creştin i. 

Elementul turcesc s'a lăţit dela !{otel spre apus. Satul Şe· 

(;ol~. t7. houoj situat la _est de Gradec (cercul Kotel). astăzi e c.urat tur
cesc i totuşi în Gradec se găsesc câţiva Bulgarf1 cari s'au născut 
in Şehovo. De a"Şemer.ea satul Mokreni tr~bue să fi fost părăsit 
acum 60 ani de ultimii din vechii săi ro uitori Jiulgarf. 

După pr9fesoruJ.Jirecek, in împ eju i'imile d.ela C.enge şi Lo~ 
puşna, în. actualele sate tUt·ceşf, Tul'co.aicele put·tau nu de mult 
un fel de h&ină, care aminteşte pol'tul Bulgarcelo.r din împreju-. 
rimile Sofiei. Cele mai. mari schimba.fi etnografice s'a u p~tre·cut 
pe latu1ea de nord a Blilcanllor, 'şi anume în Gedovo, unde o 
puternică coloniza1e de Tut·ci osmanlâi a înlătu:·at cu totul vechea 
popu!at,e bulgărească. Satele Razboina, Stratigea şi Dervenl ( din 
cercul Eschi-Giumaia) erau nu de mult bulgăreşti , etc. 

5, Deşi iuccizare~ nu s'a efectuat în câmpie cu atâta silnicie 
ca în numitele regiuni muntoi:.se, în u!time1e două veacuri, totuşi 
vechea populaţie bulgară din · pi ovinciile răsăritene ale Bulgai iei 
Dunătene . unde elementui turcesc a câştigat de mult sup.e1naţia 
- , numai cu greu putea să-şi păstreze oationii litatea în împreju
rările g1ele de atunci, aşa că şi ,aci .relafrv puţin numero;;sa popu
laţie bulgărească, care n 'a emigrat, a căzut pradă în cea mai 
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mare parte aceleiaşi 'SOJ 11, adică a trebuit sl se eonve,rtiasdl la 
islamism. Totuş:, ar fi de ce!'cetat dacă nu cumva 0 mică parte 
dintre aceştia nu şi·au salvat măcar pe jumătate fisionomia lor 
naţională pr.in conservarea relig,unii creştine. D~ fapt, se p.o.ate 
ajunge uşor la o asemenea ipoteză ditl prfcina existenţii, în po
menitele provinci.i răsăritene, a mul!or Creştini ce vorbesc tur
ceşte şi cari sunt numiţi de către conlocuitorii lor Gagauzi. 

înainte de toate trebue să accentuăm asupra faptului că tot! 
Găgăuţii, fără excep.ţie, se socot ca băştinaşi ( .,erli• J şi tot aşa 
sunt consideraţi şi de tradiţia popu1ată. Sub nome1e de Oaaauz 
pop o cu l ia Wf@-lln..,ece:ştin,....a . căl..U.i. limhă.mateiokes.te- Jure eas.ca 
Totuşi trebuie să distingem două feluri de Găgăuţi cari, de fapt, 

Col. 18, sunt denumiţi de popor, ici-coJn, cu două numiri diferite. Ex:stl 
,; adevăraţi" Găg~uzj (uhasdl-Gogauzi"), cad sa ht priviţi -ca o 
naţfune cu totul sti eină. Ei înşişi nu se simt şl nu se socot Bul
gari. Ef sunt numiţi şi ,,prilnorski Gagaazi", pentru că locues: 
mai ales în ap rop:erea Măr·ii şi anume: în o,a-şul Varna şi în 
satele Cheslrici Gara Huseirn, Gevizli, Geferli, Alaclise (azi Bo
tevsca), Gliiaur.Suiuciuc şi Caracurt. De aceştia se deosebţse 
acei G'ăgăuzi (ad, cu toate că vorbes; turceşte, totuşi se socot 
ca Bulgari, sfmpatizeaiă cu pop,:ilafa bulgară şi nu se deosebesc 
în viâta lor-; rn rela!lile lor de rudenie, în moravurile lor şi chiar 
in cântecele lor populare bulgă1eşti, pe ca•e le cântă, de ceilalţi 

Bulgari. Chiar şi numele lor c!e rudenie sunt bulgl r·eşti. Eî zic s· 
ex. mnz'ca (mamă), caca (soră m·ai mare), Lelia (mătuşe) etc. De 
asemenea curat bu~gă; eşti sunt şi numele lor de prrsoane. Asr„ 
menea Gă~ăuzf1 cari se numesc şi ,,Găgănti bulgăreşti'\ am văzut 
în satul Voivoda din cercul Novi- Pazar. A:,um se află aci numaf 
vre-o ze"e familii dintre ei, în· timp ce, cu patruzeci de ani în 
urmă, erau peste· două1:eci. Cu (el mai bătrân dintre ei, anume 
cu Diado Calcio Toncioolu (adecă moşul Calcfo, fiul lui 'foncio), 
care trebue să numere acum 93 ani, am vorbit eu în Novi·Pa7ar, 
unde Jocueşte. El vorbeşte nu mai tu rref#te; totuşi p rfcE pe destul 
de bine când i se vorbEşte buJgă c eşte, dar răspunde numai tur
ceşte . Intre altele mi-a povestit că toţi Găgăuţii din Vof·voda-ch:oi 
se socot ca Bulgari din ve,chim e şi că ei înşişi nu se f7.Umesc Oă
găuti, ceea ce se întâmplă tocmai dimpotrivă la Găgă·uzii de lingi 
Mare. Strămoşii lor au argăţi~, la Turci şi aşa şi-au ui'ta1 propria 
lor limbă. Şi ta1ăJ bătrAnului D:ado Ca1cio vorbia tot numai tur-
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ceşte. Foarte adesea se ît1şoa1•ă aer şti ·Găgăuli cu Bulgăroaice din 
. !atele vecine, ca~e în curând fşi uită limba lor maternă şi învaţă 

Col. 10, turcfşte. Aşa s. ex. nevasta lui Dfado Calcio era o Bulgăroaică 
din Şumla. Găgăuti, la tel cu cei din Voivoda chioî, se găsesc şi 

· în satul aprop·at Teche-Cozlugea, unde ,azi au rămas numaf trei 
fraţ1 , pe cînd ceilalţi s'au str!mutat la Novir?azar Şi îo satul 

\ 

I 

· Kajkd. Gag~utfi s'au împuţinat până la ,7 8 familii. [n număr mai 
mare - până la 4.0 familii - trâesc în sa tul Hambarld Oaraagaci. . 
Printre aceştia e foarte cunoscut un oarecare ,,Slav ciot bagi 1

' El 
se ţine drept Buigat şi tot aşa şi ceilalti GAgăuţi din sat. Rămi
şiţe din aceşti G~găuţl se află şi in satele Caramanld, Cdzâlgilar 
apoi mai spre sud de Caddchioi (la est de Provadia), ir Şaddchioi 
şi Sullanlar. tn acest din urmă sat mai traesc îrrcă: Diado Sta
niu Bâiolu, Diado Gherghi Bâiolu (familia lor se chiamă Bai•ol
lar), Diado Petăr Vasil-olu şi alţii. Se mai p~strează amintirea şi 
a altora mai bătrâni, ţari au murif, precum: Diado Coste şi Diado 
Manol şi un oarecare Te1·zi Demir (adecă Demîr Croito1ul)., cari' 
cu toţii vorbiau numai tqrceşte; însă, altcum, se simţiau numai 
ca Bulgari Şi anume ca Bulgari băştinaşi. 

Dintre 1,Găg~utif bu1găreştl1' se găsesc emigranţi şi în Do„ 
br0gea şi în Basarabia şi anume, în satul Beidaud (plasa Baba
dag}, trăesc Găgăuţi 1 cari su11t origloa-ri din mai sus numitul sat 
Caraagaci. 

6. Este nesigur dac~ aceşti Găgăuţi sunt într'adevăr resturi 
turcizate din vechea popnlaţie bulgărească de odinioară a âcestor 
ţinuturi. după cum cred eu cu multă probabf.litate, s,au dacă apar
ţin acelar enigmatici ,,Găgăuţi adevăraţi'', cari ou sunt de Joc de 
Qrigînă slavă, după cum crede profesorul Jîrecek (Cesty ~07 ). 

&te lnsd un fapt nelndoios că, în a/ard de aceşti Gâgâ· 
uţi, şi in afară de coloniile greceşJi, puţine la număr, inf reaga 
populaţie creştină din cercurile Varna, Balcic, Dobrici, şi ln 
maie parte şi din Novi-Pazar, Provadia, Cvrtbuna1· şi Silistra, 
pfecum şi ln toată Dobrogea se aovedeşte a fi recent colonizată, 
adică nu e mai veche· de 100 ani şi, numat ln cazuri foarte 
rare, de un s-ecol ş.i jumătate. 

S'ar putea limita precis numitul finul de t,urdnd colonizat, 
Col. 20. dacii. am socoti ca graniţă sudică valea. Pr.()vad{a, dela Mare 

pdnd /q oră1elul frqpaclia; ca graniţă vestică o linie verticală 
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dnsă dela Dunăre pdnd la Provadia; iar 'Ca gr(lnj.ţă nordieă 
şi răsăriteană insăşi Dunărea şi frlare.a Neagră. 

Chiar şi la apus de sns t~umila. linie verticală şi a.nume 
la nord de linia ferată dintre Provadia şi Raz.gr-ad pdnă la 
Dunăre, aşezăr.ite bulgăreşh', cu puţine excepţii, pe care le voiu 
aminti mai jos, sunt cu totul nouă, întrucât ele se găsesc ri
sipite fn massa compactă turcească din Deliorman, 

Abia la sud de valea Provadie.i sari, mat bine !Zis, de. linia 
ferată dintre Varna şi Razgrad s'au mai putui păstra, ici-colo 
resturi din populaţiu bulgărească bii§linaşe. O excepţie la acea-
sta o fac ~aiele lJerechioi, Niaguşa şi laneoo din cercurile Pro- , , 
vadia şi Novj-Pazar, precum şi fldrsovo şi Topeichioi din cercul 

· Chemanlar (fa nord de Raigrad) . 
Trebuie să facem o deosebire aci între vechii .locui.ţori ai 

podişului de lângă Dunăre-a ,ăror graniţă sudică s'a•· putea so
coti râul Camcicul mar:e, socotind la acest ţinut şi satele Smiadovo 
şi Dragaieuo -, şi între Iocuitorii Balcanilor. Cu toate că curen~ 
tul de coloniza1·e al Balcanicilor C,balkanc-i" sau II balka ngH~) către 
nord a airas după sine amestecul celor două elemente, totuşi 

cele două grupe se pot distinge uşor după două caractere: după 
dialect şi dup:î imbrăcăminte. 

7. Cel mai caracte·istic sem11, după ca•e putem deosebi pe 
vechii locuit0ri din spre Dunăre de veneticii (prişelci) din Balcani 
(~tara Pianina) sau din Tracia, este acea formă avticulată a sub· 
stantivelor masculinţ, care la g, netiy singular se termină în -o 
accentuat şi în o (între o .şi u)1 s?u chiat· în a neaccentuat; s. ex.: 

Gol. 21. nose, mosio - stolu, cilracn, popu. La Balcanici şi . la cei din. 
Tracia, dimpotrivă, aceiaşi formă se te1'inioă în ăt, sau numai în 
~: t1osă{t). stolă(t}, cileacă(I}. Vechii locuitori din spre Dunăre 
sun1, apoi, denumiţi nu numai cu obişnuitul nume (1e "Erlijci", 
sau „Erlii", adecă pământeni localnici, aşezaţi din vechime, (de 
la vorba turce-ască jer-::=loc), ci încă şi cu un nume particular şi 
foarte ciudat „flărcoiu, sau mai precis „.4rcoi". Hărcoii, precum 
am spus, se deosebesc şi la îmbrăcăminte de „Balcangii", sau 
,1Balcanci", adecă locuitori dela munt<>, precum şi de cei îmi· 
grafi din 1'ra·cia, de aşa numiţii „Otejuzlii", sau t.Otejofciani", 
adecă „<le dincolo" (dela vorba turcească „otefuz"). Mai ales ca
racteristic este portul femeilor, de o~rece acestea fin cu multă 
irije la tradif ie, 
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Femeia- dfn Balcani (.,Balcanglica") poartă o haină ingustl 
de JAnA . neagră, în unele locuri şi albastră închisă, care se nu
meşte „sucman" (sau „ciucman "), pe când Hărcoaica (,, Hărco'ca") 
îşi atArnă in faţă şi în spate câte o fotă. Fotele au forme şi cu
lori diferite, din care cauză sunt cunoscute sub numele de (,,peş · 
lemal" (cuvânt turcesc), ,,zavişca" şi „cărlenca". Tot la fel se 
poartl şi într'o parte din jumătatea de apus a Bulgariei nord
estice precum şi în nord-vestul Bulgariei, sub numele de „tăcmenic" 
şi „vălnenic" ; însă aci asemenea port nu se mai poate socoti 
ca un semn caracteristic in raport cu dialectul, de oare ce locui-

Cc,l. 112. tarii din munte, aşezaţi în câmpie, şi mai ales în părlile apusene 
ale nord-estului Bulgariei, şi-au însuşit portul Hărcoilor. 

Portul vechiu al Hărcoilor se caracterizează mai ales 'prin 
pantaloni albi şi strimţi, numiţi „bărdenci", ,,birneci", ,,benevreci" 
etc .• în timp ce locuitorii din Balcani poartă pantaloni foarte largi 
de lină neagră, sau cafenie închisă şi de aceea sunt porecliţi de 
cltre Hărcoi „Bulgari negri\ sau simplu „Negri". (,,Cerni Băl
gari•, ,.Cernite•.) Totodată trebue să menţionăm că astăzi vorba 
,.Hlrcoi" se întrebuinţeazl mai rar, de oarece coloniştii din Bal
cani şi Tracia, superiori în număr şi în inteligenţă, fi iau ca nume 
de batjocură, în care sens este întrebuintat mai ales prin oraşe. 
lnsă, ca dovadă că la origine numele nu avea nimic supărător 
pentru ţărani, e faptul că şi astăzi încă făranii se numesc adesea 
cu mândrie „Hărcoi", cu toate că la oraş, sub acest nume se 
înţelege de obicei un om de rând, un· prostănac. Acelaş nume 
de Hlrcoi este cunoscut şi lângă Dunăre, spre apui, pe la Vidin, 
şi anume tot ca nume de batjocură. Etimologia cuvântului e în
tunecoasă 1). · 

') Mai amănunţit tratez acest subiect în lucrarea mai sus porne
nită: «Vechea populatie din nord-estul Bulgarieil).-Nota autorului, 
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Col. 21. Prin faptul că am stăruit asupra sus-pomenitelor ~aractere 
şi m1am ostenit a descoperr ·vechile aşezări ale Hărcoilor. am 
ajuns io fine la incheerea că dialectul în -o se întindea odini
oară peste toată câmpia ce se lasă spre Dunăre, dela M. Neagră 
spre apus până la râul lsker, care se poate socoti ca o g_ranitl 

Col. 22, mai veche a limbii bulgare de apus. Astăzi dialectul, în -o se 
întinde dela Varna până la râul Iantra şi de aci mai departe. 
spre sud-vest, către SevEevo. Acelaş dialect se vorbeşte şi in cercul 
Sviştovulul, în câteva sate de pe m:1lul stâng al lantrei şi, ca do· 
vadă că el stăpânia şi în Sviştov acum 150 ani, este şi limba 
Sviştoveanului Dan:askin, din care am dat nume:roa;e exemple 
în „Sbornik" XVllr. 

Cot 2i3. Dialectul ia -o se intâlneşle şi in multe Qşezări nouă dia 
Dobrogea şi în cercul Silistrei; aci a fost adus mai a.Ies de t

migranfii dia i1nprejurimile Şu1n/ei, Provadiei şi Razgradului 
pe la începutul sec. XIX şi mai ales după războiul ruso-turc 
din 1828, Din aceeafi vren:e datează şi coloniştii ce vorbesc 
acest dio.lecl to Basorabia ~-i sudul Rusiei. Prin neîntrerupte }i 
neobservate mişcări sprt! sud, şi anume prin pasurile B~lcanilor 
dela Cenge şi Riş (Cialicavac), dialect\ll în · o s'a lăţit, din im· 
prejurimi!e Ş ... mlel şi Provadiei, în câmpia Traciei, spre Adria• 
nopole şi spre sud-est în munţii Strangea, până la Mare, în cercul 
BurgasuluL După cum am mai arătat aiurea (vezi Anzeiger, 1897, 
XVII ), locuitorii numiţi „Zagorciu, cari ocupă co'tul de nord, 
dela satul Sf'. Nicola (la sud de Burgas) până 1a Rusocastro şi 
ca:·i se întind şi mai spre sud lângă Căr Harman, peste graniţa 
turcă, l!i Ghioc-tepe, sunt fără îndoială emigranţi din numitele 
ţinuturi ale nordului Bulgariei. Aceasta şe confirmă mai bine prin 
faptul că Zagorci, ce vorbesc dialectul ln -o, se întâlnesc şi pe 
coa~tele de sud ale Dalcanilor, pe la Aitos şi Carnobal, adecl 
tocmai pe dru·mul ce duce la a·rntntitele pasilrf ale B~lcanilor. Ca 
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dovadă stă nu numai numele de »Zagorci„ dar şi faptu l că aceşti 
locuitori nu se ioti~d mai mult s·pre sud: intre râul Tumgea şî ora
_şul Lozen (Cârcclise) d!n iinutul Adrianopolei, Zagorcii loct1esc 
numai în câteva sate-; dimpotrivă", la sud de Adrianopole se în
tind fAră întrerupere dialectele "rupcilora, dela est spre vest. 

Dialectul in · o s•a păstrat cel mai curat şi mai arhaic {n 
ţinutul Şumlei, adică pe- lângă şun1la, PreslilV, Novi Paz~r şi Pro· 

Col. a,. vadia. Pentru- aceea am şf studiat acest dialect mai ales în sa
tele acestor tinutud, după cum am arătat amănunţit cu alt prilej. 
(vezi: Anzeiger, etc. 1897, No. XXIIJ, .l 899, No. II). Şi la apus 

·de Şumla, în cercurile Razgrad, Târnova, Biala, Rusciuc1 Turtu· 
caia şi Sifistra, dialectul în · o s'a păstrat destul de curat. In ge
neral, vorbind despre acest c.fialecţ se poate socoti graiul dela 
Şumla ca cel mai bun repreze-otant al său. Baz1ndu-mă în spe
cial pe- acest dialect, pe care l-am studiat foarte bine în aşa n:.i
mitele sate risdrt" (Sărtove, Sărtschi sela, turceşte: Sârtchioiler) 
dintre Şumla, Novi-Paiar şf Provadia,-voiu trata fonetica şi mor
fologia dialectului de nord, sau a dialectului în ·O. lnsă mai îna
inte vaiu căuta· să înşir toate aş~zările vechi ale Hărcoilor, pre· 
cum şf coloniilor lor către nord şi către sud. Prin aceasta se va 
evidenţia mai bine tăria numerică şi răspândîrea geografică .a a
cestui dialect. Spre mal mar~ claritate, voiu număra aceste aşezări 
după împărţirea administrativă actuală, adică după plăşi şi judeţe. 

1. Cercu-I Şum1a. Dialectul în -o se vorbeşte îo oraşul Şumla 
de către vechil locuitori ai oraşului, ·ca şi de către cei ce se sta
bilesc în el, sosind încontinuu din împrejurimi, unde s'a păstrat 
acelaş dialect şi anume din satele: Divi<J.iadovo sau Cenghel, 
Thpalehioi, Biato Copilovo, Durn1t1ş, Cadâ-flasc1. şi, în parte, din 
Casap/ar, unde majorftatea locuitorilor e originară din Tracia, 
de pe la lambo!. Locuitorii din Gorni- şi Dolni-lngic vorbesc o 
limbă amestecată. 

2. Cercul Novl-Pazar. [n oraşul Novi-Pai,ar elementul bui~ 
Col. 26. găresc. şi astăzi încă în minoritate · taţă de cel turcesc, se com 

pune din oamenif sosiţi de priri satele veci ne. Aci dialectul în -o 
se aude în satele: Enevo (m.ai înainte se zicea la11evo, tucceşt,e 

Ionas-chioi), Caspician (mai înainte: Ca.zăpciane), Moghila (tur
ceşte ; lY!uhla), Calugher(i)Ja, Culeveţ sau CulehJe (turc. Cliia
lefcea), Ofciarovo (turc. Ciobanchioi), CosovtJ (turc. Caso/cea), 
Marcoveţ (turc. Marcojeea), Costina-riaca (turc, ChemiccidereJ, 

www .ziua constanta . ro 



·, 
201 

şf în parte în lmrihQr (Li familii), unde majoritatea emigranţllot 
sunt oe pe la tambel şi mat ales din satul Dermendere. 

3-. Cercul Provadia. Aci dialectul în • o s'a păstrat foarte 
curat şi arhaic ca şi în satele. din cercul Novi,PazcJr.. Satele sunt 
aşeUlte, cele mai multe, pe largul podiş al Provaăiei şi de aceea 
se numesc sârtchioUer, adică sate de podiş, (turc. sârt=câmp 
înalt, podi}). Dialectul e vorbit de neînsemnata populaţie bulgă

rească din oraşul Provadia ; apoi din satele : . Nenovo, Ravna, 
Griv na, Cercouna, Aiaz.nta (mai înain1e sat turcesc, iar acµm 
locuit de veniţii din Oercovna şi Crivna. şi de· câteva familii din 
Cenghe, care vorbesc dialectul mijlociu), Cheredi (turc. Carâ·lagd) 

I 

Carachiose, Chiopecli, Asdlbeili, Petrovariaca (turc. Derechioi), 
'iyiaguşa (turc. Nevşa).· ln satele b/uracovo (turc: ?rluradsofu/, 
Fetichioi, Comareuo, Nouoselo, locuitorii sunt amestecaţi din co~ 
loniştii de prin satele vecine ale podişului (sârt)' şi din Cenghe. 
Satul, odinioară turcesc, Beili~ se colonizează din ce tn ce mai 
mult cu lo~uftorii din „sârt". 

4. Cercul Preslav. Dialectul în •O se v.crbeşte în oraşul 

Preşlav şi în satele :- Dragoieuo, Blşeuliet Zlatar. Sa.lmanouo, 
Cociouo sau Că.leş, Osrnart Ciatatar. Ilara; şi Că.lnovo. 

S. CercoJ Osman Pazar şi Eschl Giumaia. E1ementul bul
găresc din aceste două cercuri era cu totul neînsemnat înainte 
de războiul ruso-turc dela 1817; numai pe ici pe celo ~·a mai 
putut menţinea între Tu ·ci. Dintre pupnele s~te, ce existau îna. 

Col. 2a. in1e de acest ră:zboiu, aparţin dialec1ului în ·O oumai următoarele: 
Hasa11j'acâ (numit wal înainte Alaclise). în care aii se află şi 
câteva famiJii din îrnprejurimile Târnovei: apoi Conac, Vardun, 
Dălgăci, Aluanovo, lavaşevo. Geren şi Cichinde1 (cu locuitori 
din v~rdun). 

6, Cercul Popovo. Şi în acest cerc vechiul element bulgă„ 
resc este neînsemnat._ ln Popovo, centrul ţinutului, populaţia bul
gară constă mai ales din colonişti recenţi dela Raigrad şi Gornia 
Oria~oviţa, apoi din loruitori dela munte, originari de pe Ic.. Oria
novo şi împrejurimi. Locuitorii din Razgrad şi Gornia Oriaho· 
viţa vorbesc tlialectul în -o. 4celaş dialect se vorbeşte ei în sa
tele: Palau1arca , Opac, Sadinat apoi parţial în Grapiţa (turc. 
Crepce,a), Caraaci, Balgi Omµr. Haidar, Araptar· şi Cdzdllar. 

. 7. CercuJ Razgrad ff Chemanl.a.r. ln aceste cercuri ele
mentul bulgăresc vechiu este:de asemenea rar. In or~ul Raz.grad 
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se afli o mahala veche numită „ Dobroşca mahala", unde locui
torii vorbesc ca şi ceilalţi f-lărcoi din împreju rimi şi au acelaş 
port. Dialectului în -o aparţin locuitorii satelor: Caba-colac , Ha
san/ar, Osenet (turc. Hiusencej, Drianoveţ. Ezeref (turc. EzerceJ, 
Topciie şi 1 opciiete (turc. Topcichioi), Ghiuzelge-ala111 Demir
giler, Dichililaş, Sianovo, Crivnia, Tor/ac şi Zavet Pe lângă 
aceasta s'a păstrat în satul Hărsovo o mahala veche (nerliiscata 
mahala'') cu locuitori vechi, cari vorbesc dialectul în -o. 

8. Cercul Varna şi Balele. După cum am arătat şi mai 
j, ainte, întreaga populaţie bulgărească din aceste ţinuturi constă 
din colonişti, \;ari, încetul cu incl·tul, începând dela sfârşitul sec. 
XVJIJ, au sosit aci din 'fracia şi din Balcani. Slabe rămăşiţe din 
vechiul element cu dialectul în · o am gasit numai în două sate, 
la ·sud de Varna, ar.urne în Derechi0i, - unde vechii locuitori 
(.erlii") se deosebesc de coloniştii din 1-atul vecin A vren, sosi1i. 
acolo dela munte, din satele Guliţa ş; Ercheci, şi după d:alect 
şi după port - şi în satul Bielevo (turc. Glzebege), unde de a
semenea trăesc câţiva ,1erlii". Mai există câteva sate în cercul 
Varna şi Dobrici, ai căror locuitori s'au colonizat de curând a
colo, anume Zagorcii cu dialectul în o, sosiţi de pe la Adria
nopol. Aceştia s'au aşe,at după războiul din 187i îo câteva sate 
părăs:te de Cerchezi. Aşa în satul Dişbudac (cercul Balcic) lo
cuesc Zagorci veniţi din satele Ta tari ar, C.:>ge ~ -T dr la şi Chiu
chiuler din cercul Adriariopolei ; în satul TP-chP, Zag'}rcii au venit 
din satul Vaisal , cercul Adrianopo·ei. Zagorci de aceeaşi prove• 
nienti se află ş-i în satul Ecrene. ln cercul ' 'arnei, satul R11slar 
e locuit d~ aceiaşi Zagorci, cari au venit mai ale5 din satul adria
nopolitan Sslioglu, ca şi din Vaisal, T atarlar, etc. 

9. Cer~ul Dobricl. ln acest_ ţinut n'am putut c:!e~coperi nici 
o urmă a dialectului în · o şi acea~ta se exp'ică prin faptul mai 
sus pomenit, că populaţia se alcătueşte aci din colonişti noi din 
Balcani şi Trac·a. Vechii locui tori ai acestui ţinut, în parte s'au 
turcit, în parte au fost nimiciţi şi în parte au emigrat în Munte
nia şi Basarabia. (Vezi „ Vorlăuf ige Berichte I' în A nze: ger, 1897, 
No, XXIII) . 

. 10. Cercul Slllstra, Curlbunar, Accadânlar şi Turtucaia. 
Alături de majoritatea covârşitoare a elementului turcesc, se află 
aci şi un număr frumuşel de aşezări mari şi î afloritoare de Bul
eari de dată recentă-format din emigranţi, cari voiau să se sta-

• 
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biliascl trt Rusia, sau cari stau reîntors de acolo. Pentru aceea 
în ceea ce priveşte- dialecte1e-, găsim aci o mare yarietate, tiindcl 
locuHorii suot veniti din diferite locuri din Bulgaria de nord şi 
de sud. Majoritatea sunt em:granţi din împrejurimile oraşelor 
lambo) şi Adrianopole; apoi din satele din' Balcani: Erched, 
Guliţa şi altele; pe urmă din regiunea Razgradului ~i din aşa 
numitele sate "sdrt• (de podi.ş) de lângâ Şumla Şi Provadia. A„ 
ceştia din urmă, cari locuesc amestecafl cu muntenii din Balcani 
şi cu Tr-ad, sunt denumili cu termenul special de ,Şicovtl•. 
Dialectul în -o, aşa dar, este vorbit aci de em;grantfi sosiţi de 
pe la Rszgrad, din sate vechit şi prin numilii „Ş:covţi"· Afarl de 
a ceasta însă, spre mirarea mea, am descoperit şi . .rlmlşiţe dfn 
vecfiP.--a populaţie, care a indurat grozavele evenimente din tfmpal 
luptelor ruso-turce. Aceşti locuitori vechi, cari vorbes-c de aseme• 
nea diale-ciul în ·O, ş1 cari, în această privintă, diferă putin de 
emigranţii de pe la f-taz~rad şi de Şicovţf, sunt cunosculi sub 
numele particular de „Grebenci". Numele acesta vine dela o po
doabă în form.ă de pieptene, pe care o purtau femeile pe ap 
pAnt nu de mult. Grebenci se numesc ei înşişi şi „Hdrcoi" ca şi 
tiranii cari vorbesc dialectul în •O. Trebue sl observăm ci Ore· 
bencii, fn Umpurile anterioare, se refugiau adesea ln România, 
peste Dunăre, şi că mai târziu s'au întors ln piirte. in vechlle 
lor sate. Şi acum există în Romania, în împreju•imile Orurgfului 
şi Olteniţei, lângă Dunăre, sate unde locuesc Grebenci, De oarece 
aceştia trăiesc în câmpie, lângă Dunăre. sunt denumiţi nEliici11 

(dela vorba tu.rcească eli=câmpie)=Câmpeni. Aşa s." ex. în satul 
Cracu din fata Sllistre.i Qud. Ialomiţa) locuesc numai Grebencl. 
Asemenea şi satul Ciocăne§ti e locuit tot de Grebenci (Eliicl), 

Să înşirăm satele în care tră.esc Grebenci : 
Un sat de Grebenci adevăraţi este Poplna, lângă Dunăre. 

la apus de Silistra. ln satul vecin, Velren, loeuesc Grebenci a• 
mestsecap cu colonişti noi din Balcani. Jumătate din populatia 
satului apropiat, Srebărna, e formată din Grebeqci. ln satul At„ 
den1ir se află numai 4-5 familii de Grebenci. Aproape jumătate.,_ 
din locuitorii din CaUpeirovo se compun din Ore-benei, iar cea· 
laltă jumătate din Şicovţi. Satul Chiuc,iuc-Cainargi (la SE de 
Silistra) este locuit aproape exclusiv de Grebenci, Şi dincolo. r 
în jud. Constanta, la est de Sflistra, trăesc în satul Almaldu, . 
Grebenci, amestecati p,e din două. cu ~ii:ovti . Nu de mult $-atul 

. .r t J > 11 Î ' I 
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.. . · ' , . . . 
bdÎnîoarâ curat turcesc, Topci, a fost coloniţat cu Grebetlci. 

~ I ' 

Orebenci amestecali cu Şicovţi trăesc azi în satul HadârGelebi, 
' care mai înainte era turcesc, iar acum, după .ce Turcii au en1i-

grat, a fost ocupat de numi!ii Bulgari sositi din Almalău. 
. ' 

Jn cercnl Accaddnlar· se .află C:trebenci în satele Garvan şi 
. Rogeachioi. In Haschioi s'au .aşezat câteva familii de Grebenci 

veriifi din satul românesc Ciocăneş.ti, după 1811. De asemenea 
' . 

în Doimuşlar se afJă Grebenci din Ciocăneşti. 
In cercul Tt1Îlucaia · vechea populaţie sja păstrat în satele 

Oadâchioi SLar•Smil, Sarsânlar, 8eli(a ş1 Denizler. In Spaacevo 
' . 

locuitQrii vechi sunt an1estecaţi cu alţii ·venifi din n1unJi. In Breş-
.. . . ' 

len sunt puţini locuitori verhi; majoritatea sunt coloniştf" din 
Drian0vo. Acelas trebue să fie ca1.ul cu Spancevo. 

, ' 
Şicovtiî înrudîfi cu Grebenci locuesc la olaltă cu aceştia în 

satul Calipetrovo. Aceştia ·au venit din --satele „sârtu: Cercovna. 
Cosovef,; Matcoveţ, Derecbîoi _şi Aiazma ( cercul Provadia). fn l'dn
ddcli au sosit Şicovţi nu de mult .din satul Almalâu (jud. Constanţa), 
după ce Turcii din Pândâc}i au ei:nigrat. ln Hadăr-celebi, Topci ş.i 
Buiuc•Caînargi (toat-e în cercul Curtbunar) Şicovţii trăesc ames
tecaţi· cu Grebenci. Şi satul Beibunar, odinioară tu-rcesc, este 
ocupat azi pe ·iu inătate de Bulgari din satele vecine, mai aleş 
din AlmaJău, aşa dar d.e Şicovţi şi Grebenci. Satele Oluclu şi 
Ghiulerchioi, ţare odinioară erau curat turceşti, ~zi au locuitori 
BuJgari, veniţi n1ai ales din satul Calipetrovo, unde trăesc Şi
covţi' şi Grebenci. 

' Emigrantt din vechile sate de 1-iărcoi din tjnutul R.azgrad 
-se află în Caraorman (jud. Silistra) ş"i anuo1e sosiţi n1ai ales
din satele Cahacolac şi Hârsovo. De asen1enea în Braci,na, unde 
locuesc amestecaţi cu Macedoneni ,,Arnauti" din satul· Cara-ar
naut de lârrgă Razgrad. (Vezi L. M:iletici: Abhandlung (iber die 
Arnauten hei Silistra în Periodi.c. Sp'is. 1900 No.· I O). ~mîgranţi 
din Cabacolac, H-ârsovo şi Arnautchioi s·e găşesc şi în Babuc, 
Caraomur, Sianovo şi Vise/doi (jud, Durostor). 

11. Dobrogea. Am mai pomenit că întreaga populaţie bul· 
gareasca a Dobrogei se compune din diferiţi colonişti noi. Ace· 
iaşi împestriţare, care se vede la c.oloniştii bulgari în împreju
rimile ''Sili-streî, din cauza feluriteJor ţinuturi de unde au sosit, 
se o.bşervă şi în Dobrogea. Este cunoscut că cei mai mulţi lo
cuitori ou'Jgad din jurul SiliştreI au ~ocuit mai 'înainte un rastimp 
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şf în Dobrogt-a, Pentru aceea şi aci găsim dialectul în -o , în 
aşezări venite din spre Varna, Şumla, ·Provadia, P.reslav şi Razgrad. 

Jn afară de satul . am·intit, AlmaldU., locuit de Grebenci şi 
Şicovţît se mai află Şicovţi şi ia ~atul apropiat Esechioi (ames
teca\i cu Turci) şi in Gali/a (amestecali cu emigranţi de pe la 
Sliven). 

111. ţin~tul îu'cei şi Babadagului se află Şicovţi to Conga.z 
(unii veniţi dela Ghebege lângă Varna, alţii din satul »sârt" Cer
covna, lângă Provadia) ; ap.oi ia Cerna (unii sunt din Dl'agoievo 
lângă I>reslav, altH din Smiadovo şi Riş ; ultimii nu 'vorbesc dia
lectul ia -o); apoi in Ceamll.rlia de sus (din satele „silrf"' Crivna, 
Ravna. ele,); în Ceamur/ia de jos (din Dragoievo pe la Preslav·, 
amestecaţi cu Traci de pe la Iarnbol). fn Paşa·Cdşla şi, t:asap
chioi se află de asemenea emigranti dirt Dragoievo, amestecaţi 
cu alfii din Smiadovo, 8iş ,şt din Tr·aria. In fine se află Şicovţi 
în Sarâ-gldol 1), 

Trad. de C. BRĂTESCU 

l) A11torţll cereeteniă a11oi in cap. 12-1'7 clistril1uţia populaţieÎ 
ln1Jgăreşti . vechi eu <lialect.Jl în -o :in ceJ•eurile Rnsciue, ,LJiaJa, T~1'no~ 
-v_a, ~ornfa.-Oriahovita, Cl1esa)·evo1 Svişto, şi în sn-O~LBalea_niloţ, r~ă
r1te1u. 
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NEGUSTORUL DE FEMEI 
- f"\ Jfl\ JV\B DE H ERONDS -

Scena: Un tribunal din insula Cos 1). 

Persoane : Battaros, negustor de fen1ei . 
Thales. clientul scandalagiu. 
GreHerul tribunalului. 
Aprodul. 
M yrta. o fată a lui Battaros. 
Judecători. popor. 

Battaros (pledând) 
Boeri. n'aveţi a judeca 
Nici neamul si nici cinstea mea. 
O fi el Thales, mai bogat. 
Dar nici eu nu -s de lepădat; 
De are-o navă mai de preţ -
Si eu sunt un calic istet. 
• • 
Cum poate s'aibă el dreptate 
Când eu sunt păgubita parte? 
De scapă el curat la faţă. 
Voiu alerga să strig în piaţă ; 
O zei. am fost nedreptăţit! 
Nu se mai poate om tihnit, 
Nici liber, nici cu cine i place, 
Când Thales nu ne lasă ' n pace r 

1) Scena se petrece in insula Cos <lin Marea Egee, iu secolul Ul 
d. Cr. cind a trăit şi llerondas. ln parte n fost reconstituit/\ <le Cr1'tius, 
Ololor clasic german. Traducătorul a gătiit în acest Mirniarnb uo do
coroen.l juridic al aceh1i tin1p : în .rornâneşte a mai fost tradus, frag,
mentar, de Odetl,s!*. 
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Mi-aleg pe Mennes ca · patron, 
Ce l-a picnit pe-Aristofon, 
Gare. si el, desi picnit/ 
Pe Filisteu ra· tăvălit 

• 

Şi se· tot laudă c'azi-noapte 
A săvârşit şi mai mari fapte t 11) 

Că Thales e bine 'mbrăcat, 
Dar si eu pot să stau la sfat;· 
Eu .. ,' am ~i eu apărător. 
<:::ă el di.ti. Acea :i) - negustor -
Adus-a grâu spre'-a ajuta 
În foamete? Dar· marfa mea, 
Drăguţe fete de la Tyr,~) 
Pentru popor nu-i chilipir? 
Că eu CţT ban,i, e-adevărat, 
Dar el degeaba cui P dat.? 
Cc? dacă el colindă mări . 
A vând manta din depă~tări, 
·rrei <(mine atice» costând, -
Iar eu la adunări, urn blând 
Ca vai de mine îmbrăaat, 
V.ai de picioare încălţat,-: 
·S'ajungă el în asa hal, 
Să-mi guste marfa cu scandal 
Şi încă noaptea ? Vă gând iţi 
Cu asta unde poticniţi? 
Cum văd, atâtea bunuri-toate. 
Si li niste si libertate, ,. • J ! 

Şi ordine ... le hârbul 
;\cest pirat. ce-ar trebui 
Să-şi aminti ască de gunoiul 
Din care i · se trage ·soiul. 
Să ne respecte i-ar sta bine 
Luându.şi pilda de la mine,
Să stie că cei înăltati ' . ' Aci 'n cetate sunt bărbaţi, 
Ce, neam din neam, au rang 1ob.Şţ.ţ~c, 

. _Pentru că legile cinstesc ; -r ..... ,::- . · . 
' 

1) Meunes, Aristofon, Filisteu, sunt hăt1usi din !l'O~iii'tii~;1a cari 
apelau nedreptăţiţii. - ···:.",,. ,,r~~ '(. \'. 

a) Acea, port ·la Metliterana, in Fenicia; '. ·~: · ' 
~) Jdem. 'C; .- · :i ... ·r · t 
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Şi mie. care sunt strein,. 
Nu mi~a 1ăcut vr'unul venin. 
Nici 'poarta nu mi-a sguduit. 
Nici casa nu mi-a pârjolit: 
Şi nici vr'o fată mi-a furat; 
Dar -el, boeri. l-am prins în fapt-. 
Lic~eaua. ce-ş.i zicea Artim 
Şi Thales azi.-să nu glumim. 
De. stăpânire sa,u de lege. 
E frigian şi nu 'nţelege ! 

(C4tre grefier) 
Ia vezi. oe schingiuiri în cod 
Se pedepsesc şi în Ge mod? 

(CAtre o.pl'Od) 
Iar tu. prietene. 'fă bjne .• 
La gaura clepsidrei ţine. 
Să nu se scuture nisipul/'} 
Cum vorba vine şi e chipul 
Ca să am timp pentru proces 
Şi pentru vorbă mai ales 8). 

Gr"flerul (citeşte) 
E scris : Iar dacă vr'un bărbat 
De-o sclavă 'n râs s·a fost legat 
Şi ea i s'a lăsat silită, · 
Atunci amenda e 'ndoită. 

Ba tJaros (înt,rerup.ln u} 
Chatrondas ' ) ~crise-aşa. boeri, 
lar nu vr-' un Battaros mai eri. 
Pe· un 'J'hales .el mi-ţi înfl:erează: 
Si-apoi cu-o «mină» s'amendează 
Acela care-o J?Oartă strică; 
Iar cel ce dă. pentru-o nimică .. 
Cu pumnii. legea ii prescrie 
Încă pe-atât; ba chiar şi-o , mie, 
Oe~a spart ceva sau foc a dat, 
Şi dublu pentru ce-a stricat. 
Aşa, ca cetăţean vorbeş.ti ; 

•) Ctepsidra-orologiul din acel timp, UJJ v-aa cn nisip. 
1
) Pledoariile p,,~·atunci erau mărginite în tim11 <:u clersidra; deci, 

lt4nd partea nu vorbia, aprodul a:vea innatorirea de a opri cn degetul 
our1erea nisipului. . . 

':) . Chalt_ondas, legiuitor din Catana-Sicilia i legil'3 lui se aplicau 
Î'll cetifile ...-eceşti din r4~ărit. 
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Tu însă. venetic ce-rn.i esti, 
. . 

Tu nu ştii nici din basme ce-i 
Cetatea~ cârmuirea ei.-
Căci astăzi e 'n Brikinderil.1') 
Ce în Abdera. 11

) eri erâ. 
Şi mâine 'n Fasalis 10) veJ fi, 
Câştigul de ţi-o porunci. 
Iar vorba, ca să n'o lungesc, 
Roeri judecători. vorbesc 
Pe scurt, că azi i s'a 'ntâmplat 
Ca şoarecelui, care-a dat 
Într'o ca:(Dcană,-lovind poarta 
în casă mi-l aruncă soarta. 
Unde cu sârg, statorniciei 
Plătesc de mă spetesc chirie 
Şi mi- a şi ars întreg portalul. 

(Către Myrte:). 
'fu, Myrto, vin, să-ti vadă halul 
Boerii. nu ţi fie ruşine, -
Judecătorii ne vor bine 

·Ca şţ părinţii ori ca fraţi'i. 
Priviţi şi-atenţiune daţi-i 
Bietei fetiţe. Prea cinstitul 
l-a stricat pielea cu ciupitul 
Şi-a 'ntins-o .. '. dincolo de pun.ct. 
O. dacă n'ar fi fost cărunt 
Eu i-as fi tras o calcavută 
Că-i da chiar sângele pe gt;tră t 
'fu râzi? S'audă cine-o vrea r 
Sunt pezevenchiu şi casa mea. 
De la bunic, când ? murit, 
'fătuca-al meu o-a m.oştenit; 
E-un cuib de viţii din bătrâni, 
Da-mi face cin-ste ca stăpân, 
Şi cine îmi atinge şeaua 
eu mine şi capătă beleaua. 

(Schin1bând tonu I) 
'fe cred I E-un chip cu ochi adânci 
Şi inima ţi-0 fi dat brânci I 
Şi mie-mi lasă g-ura apă. 

8
) , ~), 10~ Brikindera , Abdern, Fasalîs-localităţi .~omercfal4rln acel 

tin1p. 
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Când văd frumoasa pâine albă; 
Dar schimb făceam, plăteai ceva, 
Dacă 'ntr'atât . te-ademenea ; 
Si-atunci cu fata, ca amic, • 
Nu te opream de la ni mic. 
Acuma? Nu mă las nici mort I 
La judecată mi te port, 
Ca să-ti văd cinstea; aici frate, • 
Fără pedeapsă nu-i dreptate! 
Da, dacă el, ,care-a ' ndrăznit , 
Voeşte ·· să fiu · schingiuit 
Ca sclavii,-iată, niciun cleste, 

• 
Nici roata chiar nu mă 'ngrozeşte. 
Gătiţi tortura 11) , iar el pună 
Pe masă legea 'n care sună 
Pedeapsa mea, căci eu sunt gata. 
De-ar face Minos judecata 
~·ar fi mai dreapt&. Ca 'neheere 
îngăduiţi a mea părere: 
Prin voi, nu Battaros-se stie, • Un negustor de carne vie -
Se judecă; Nu ! Ci oricine 
Ce . 'n Cos aflat-a al său .bine. 
Hercul în insula-asta iu, 
De gloria-i o străbătu, 
De Merop voiu a v'aminti, 
De 1'hessal, Foi be, cari-aci 
Pentru Letone pătimiră 
Şi de Asclep·! 1J De nu vă miră 
Şi pledoaria m1-e luată 
De voi în seamă-atunci, îndată, 
Dreptăţii· arătaţi valoarea, 
Să se "mpliniască zicătoarea : 
Că scoţi- din frigian licheaua 
De-i scuturi pielea cu nuiaua! 

Tradusă de STOICE5CU D. 

• 

u) Precun1 şe vede, tor tura era un1il tlin mijloacele uc cercetare 
fHlnală în uz· pe-atunci ·şi se executa cu cleştele, r0ata, etc. 

12) Eroi şi zei ce--şi aveau cultul în insula Cos. 
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• 

fi"rum·oaso, joacâ iat·ăşi în ritmut·i vii ori calntt 
Cum ,le-o clădi picioru (i şi eu voitt bate 'n palme; 
Sub ochii tăi e-o sete că trebui. să nu metri, 
;"'\lu douăzeci pahare. ci-atâtea de tre-i ori l 

+ 
J)e ce coeoşu-l cânt~i în orice dimineaţă , 
El soarelui nimica nu spune~ ci te 'nva{ă 
Oă din a ta viaţă ai rnai pierdut o noapte 
Şi•ai câştigat din calea ce duce către moarte. 

+ 
CJ~rietene, las' gr(ja de ,Ziua ce i pe drum ! 
() fericire naltă e clipa de acum. 
C.ind ne-om muta din lume •. pe mâine. reci şi vani. 
Vom fi tovarăşi celor de şeaple mii de ani ! 

+ 
Ascµltă sfatu-acesta de bine, ţine-l minte; 
Cu haina linguşirii să nu ieşi înainte 
,Viei unui om .• căci iată, rninciună-i linguşirea, 
Iar via(a o scântee şi-i turburi strălucirea. 

+ 
1urna(i în cupa .care viaţa ni-o desJeagă 
J)e temeri şi reg;rete - zădărnicia 'ntreagă l 
11-lâi_ni .. . unde vo1n fi mâine! 1ldâ11c, addnc pierduji, 
Sub secole 'mplinite. sărmani necunoscu(i I 

+ 
J)ac'ai stropi un munte şi el s'ar clătina J 
,..Dar nu-i om cu.ni se cade cel .~e ·-nu ştie bea,
Şi pentru cei ce nu ştiu o legi ne opreşte 
Când vinul este sujlet. căci ne insujle{eşJe. 

+ 
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(), vi.n suav, garafă candidă„ crist,1lină. 
l1ifuneeat sorbit•am si am vă„ut lumină; 
4§ vr~ să vă sorb 'toate ..• Cei tre1i şi cei cheflii, 
Când 1n' or vedea să 'ntrebe : Ei, vin, de unde vii ~ 

+ 
Qdaiă. într~o seară-sfârşit de 'R_ama:;,an, 
In cz.~teptarea lunei pe-al cerului cadran, 
Eu stam pe pragul casei unui olar. stain 1'11Ul, 
Sorbind înţelepciunea unui popor de lut. 

+ 
Era un sfat de oale făcute ăin pământ. 
'Z}orbictu unele. alte steteau fără cu"Vânl. 
De-odaUi u,na spuse c'un hohot hârbuit: 
·ce-i oala, ce-i olarul? 1Vimic deosebi't J 

+ 
O oală. intre alte, se p'tâ1ise : E 1n sadar 
Că din păn1ânt netrebnic 1nă s1nutse un olar, 
Căci cel ce-mi dete forma după dorinţa sa 
Curând cu-aceeaş mânii păn16.ntului m'o dtt ! 

+ 

• 

O oa!ă;-a spus.: copilul cet mai supărăcios 
1Vu:-spa1•ge-un vas din oare el a. băut 'VOios,
Deci care~ar .fi acela, ce-un vas a ,nflripai 
Din p1·opria-i plăcere, să,l spctrg;ă-mânidt? 

+ 
J>rirţtte tăcute o·ale. după o clipă, una, 
O oată strâ111bă zise, sălttt.nd ca totdeauna : 
t'oi râdeţi că mă clatin fi că m'aplec prea, prea.
Dar celui olar 1nâna-n'a tremurat şi ea? · 

. + 
Q. oală iar : A ud că stăpânul ni- i ursu:;, 
~'ă f ciţa-i est-e neagră, sălbatecă, "te urs 
..,<,i că prin grele chinuri el ne 1~a incerca,-· 
De, p0ate-i 0111 de treabă, că-i :jugrăvit aşii! 

.,. 
'-])in rnulte-o Qală strigă, rupând un lvng· oftat : 
Oh., mi-a secat şi l7.1tul. atâta m'att uitat, 

, Dar scalde-ină -în 'Vinul bătrân şi eu îndată 
... Mţo.iu face iar vioae, de sete vindecată. 

Traduse de S TOICESCU O. 
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DIN VIATA AROMÂNA 
• 

SULU/V\BRl·A 

PcR. PAF'AHAGI 
• 

In familia noastră era o taină, de care se pqmenia 
deseori, dar afară de doi, de Maia-Cearnă~ bunica, şi de 
Lala· Ghiţi, unchiul, nimeni nu ştia despre ce este vorba. 

Auziam însă deseeri pomenindu-se:' ,,Sufariul dela 
Sulumbrie", sau simplu .,, Sulumbr1a", când era. vorba să 
atragă băgarea de ::;eamă a cuiva ca să fie tăcuţ, să·şÎ 
ţină gura, să nu mărturisiască vreo taină. Intrebuinţam 
şi no1, copii, ,,Sulumbrie" in înţelesul arătat, dar tără ş~ 
ne dăm seamă, ~e legătură poate Il între ,;pune·ţi lacăţ 
gurii" şi intre Sulumbrie sau Sufariul dela Sulumbrie. 

De multe ori încercarăm să aflăm ce se ascunde 
sub aceasta, dar de. geaba; numai Maia-Cearnă şî Lala
GJtiţi schimbau priviri de înţeles, surâdeau, dar vorbă nu 
scăpau despre taina Sulumbriei. 

Adevărul este că ne ispitia mult, ne frământa şi, nu 
odată, am chinuit-o pe Maia) sărindu-i de Rât şi săru
tând-o -şi alintând-o, stăruind să ne spună, ,.,ce-i cu su~ 
Jumbria ?" 

Maia ne trimitea la Lala..,Ghiţi, iar lata la Teta-StamuUi 
şi tetei 1), ii era gura mută ca piatra. 

* ~· * 

1 l Tetă=taşe , mătuşe. 
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':treourl ani mulţi. Noi am crescut şi am apucat po 
ciile care ne·au depărtat aşa de mult de viaţa compa
trioţilor noştri, pe cari nu-i vedeam decât verile, ln va
canţ,, şi nu totdeauna, nu în toate verile

1 
căci unele erau 

pelrecute la Mâlăcaşi, la VJaho-Clisura, Călive-Badralexi, 
etc. Dar când ne întorceam vara dela liceul din Bitule în 
lncO.pUltoarea hoară2) Avela ( Avdela, Abela), rudele noastre 
ne arătau atâta dragoste caldă, cum numai sufletul cel&r 
ce trăesc la olaltă împreună este fn stare. să o producă. 
Se uitau la noi ca la soare. Noi, liceenii, eram mândda 
satului, frumuseţea 1 ui. Ne Jubiau. 

Ce de viaţă, ce de petreceri. 
Invitaţi azi l,a teta Gală, petrecând mâine la teta Sta

mula, poimăne la unchiul Guciuni) Ghiţi, etc., bucuriile 
noastre se ţineau lanţ, nesfâ.rşite, până toamna la plecare. 

Şi ce de mese ! Inconjuraţi de dragostea plii:iă de 
apropiere a verilor şi verişoarelor noastre, a unchilor, te
telor, -o lume întreagă,- cu cântece, cu lăuta.ri, le Iun~ 
geam uneori · zile fntregi de răsuna şi se 1n veseUa toafă 
Avela cu noi. • 

-,, Petrecerile acestea, nunţile şi sărbătorile au să 
vă facă să suspinaţi doar după Aveta noastră", ne spunea 
teta Stamulă, intr'o zi, când ne strânsesem mai mulţi pe 
pă'tic (salonaş) la ea, ,,şi să vă aducă înd.ărăt aeasă, ca 
să nu se strice hoara şi să nu dispară numele familiilor 
voastre, al celor înstreinaţi!" 

La Aromâni nu ·i nimic mai trist, mai dureros, mai 
fără nădejde pe lume, ca 01nul fără moştenîtori ~i ca cel 
care, deşi cu moştenitori, aceştia se îndepărtează dela 
căminul părintesc, că·i rămâne casa pustie, mândrele tot 
aşa ! In cât teta-Stamula ne atingea, ·prin cuvintele ei, 
tocmaJ la suff ~t. 

-ltCă vom suspîna după oamenii din Avela, după iubi
rea lor C!lldă şi sinceră, după A V'ela cea frumoasă cu faţa la 
soare, după muntii şi apele răcoritoare, după aerul cel 
dăt~tor de viaţă, după petrecerile, nunţile şi sărbătorile 
Avelei, fără îndoială, dragă tetă! Dar că ne vom întoarce 

2) Comună, sat mlr.icel. 
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şi că 1 întorcându-ne, vă vom revedea pe voi, iubitH nOŞ-.. 
tri, cine ştie ? 

,,Şi cine ştie dacă, întorcându-ne vre-odată din amar .. 
nica streinătate, în Joc de lacri_mi de bucurie, nu vom 
vărsa ]acrimi de durere în deşe.rtăciunea ce ne va lmpre,, 
&ura, când atâtea şi atâtea suflete iubitoare, atâtea ,i a
tâtea r~te drăgăstoas.e · intipă.rîte in suf1eta1 nostru, nu Je 
vom mai. vedea I Şi cât de dureros va fi pentru noi golul 
din jurui nostru 1 ~ 

Şi aşa. Eram intr'o zi de, vară, pe păticul dela teta
Stamula, acea fiinţă blândă, curată la suflet, cumpătat& ca 
toate Aromânele, chibzuită şi cumpănită itl toate tn casl 
de era dată de pildă in comună, creştină ln inţeJesul fru
mos al legii noastre, neinstare să tacă cea mai miel ne
dreptate şi ceJ mai mic rău cuiva. 

Eram pe păticuJ ace1a, unde in ajunul p1ecârii lui 
tleorgea Beza, supranumitul Doti, Ja ospăţul dat de teta · 
noastră', in cântecele de înstreinare, Vantia, neva~ta lui 
.Beza şi vara noastră, înduioşată, vărsă_ atâtea lacrimi ! 
J:>arcă presimţia, nenorocita, că nu se va mai ' întoarce tn 
.Avela sa iubită nicîodată, stinsă departe pe Ja CăJive1e-:
Badra1exi. 

Pe când teta-Stamula torcea firul de caier şi-l prefă
cea in usturci Ja cecrichea sa, căreia abia-abia i se _auzia 
gura, iată-1 şi pe Mitret fiul ei mai mare, picat din că
răvan.e. 

Era slab şi galben, ca omul care trece printr'o gro
zavă primejdie. Biata tetă se sperie, văzându-) aşa şi ia
cepu să· J înghesuie cu întrebările. Iar Mitre, surâzând ln 1 

silă, ca să pună capăt întrebărilor scrutătoare ale mamei 
sale, care, vădit, îl îndurerau, zise semnificativ: "Sulum
ba-ia, mamă, Su1umbria 1" 

Fu de ajuns,' ca teta să priceapă oă Mitre nu poale 
spune deocamdată mai mţilt. Pe noi însă ne intri'gă din 
nou Su1umbria şi tăbărârăm asupra ei, să ne spună ce·i 
cu Sulumbria'? 

După multe stăruinţi, tLta n'avu încotro şi incepu,: . 
- Fiindcă tineţi atâta să aflaţi ce ascunde Sulumbria 

vă fac pe. plac. Taina, până în acest minut, n,o cunoaşte 
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.Sufariul se apropie, apucă nera de mină şi o târî 
pe sub «Naltul:& - un arbore !nalt, singurul arbore prin 
partea locului, - ca pe un fulg. 

„ Vă m!rturisesc, când îmi văzui porumbiţa apucată 
de mană, de turc, mi se urcă sângele în cap şi fierbea 
lil mine ca ln o fiară; iar inima bătea să mi se rupă. 
Incepui să-mi reviu din. spaimă şi în faţă nu vedeam de 
cât ruşinea . 

• Parcă mă vedeam arătată cu degetul, huiduită de 
ai me-i, batjocorită şi i.mpinsă dela fântână,· ocolită la bi
serici, alungată din sânul fălcării 1), parcă vedeam în faţă 
chipul crunt şi mustrător al lui Guşu (bărbatul), gata să 
ml străpungă, să mă ucidă. 

,, Decât ruşinea", mi-am zis "mai bine 'n pământ !" 
- .Mamă, mamă, ţipa nora, zbătându-se din răs

puteri şi lmpotrivindu-se cu desnădăjduire, mamă, ţipa mi
titica ca 'n gură de şarpe, scapă-mă, scapă-mă ! 

„Atunci, mută o clipă, dar hotărâtă ca o lupoaică 
ce•şi vede puii răpiţi, cu ochii ţintă la nemernicul, păşii 

· spre el, chipurile, rugătoare, şi, ajungând la Jocul unde 
se afla toporaşul, mă prefăcui că mă împiedic şi cad, iar 
în ridicare pusei mâna pe toporaş şi· I înfipsei în brâu, în 
dos, să nu vadă. 

- ,, Nu le teme, spun norei pe româneşte. Nu te 
teme şi : împotriveşte-te cât vei putea ! 

,, Dar spre Turc, pe grec.eşte, ca să mă inţeleag~, 

mereu rugătoare, st-mi lase fata în pace . 
.., Ţi-ai găsit t Intoarse buzatul ni şte ochi spre mine, 

scrâşnind fioros din dinţi de parcă vrea să bage. spaima 
in mine. Vă mărturisesc însă, că frică nu mai simţeam 
de fel. Din minutul ce•mi propusei să-mi scap no·ra, chiar 
cu primejdia de a mă vedea străpunsă, nu mai ştiui ce-i 
frica. Numai mă prefăceam că tremur, ca să nu dau de 
bănuit Turcului. 

„Şi ce să vă spun 1 Turcul trânti puica jos şi se 
năpusti asupra ei, dar mă repezii dintr'odată la el, îl pocnii 
după ceafă cu toporul, cu atâta putere, că se rostogoli 

1) Seminţie, 
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grămadă şi, după ce se zvârcoli dihania de ·câteva ori, 
parcă n' a mai fost t 

,,Parcă mă apucă şi acuma fiorii", urmă buna tetă, 
ştergându-şi sudoarea· de pe frunte. 

,, A$Lea nu ţinurlt mai mult decât un minut, două. 
Dar după aceasta, ne apucă pe amândouă o tremură:turl. 
un sughiţ, şi o spaimă, de credeam că ne prăpădim 

„ Dar nici asta nu dură mult. ReP,ede mă desmeticii 
şi începui să gândesc · la urmări, de s'o descoperi crima, 

_Să fi fost la munte, puţin ne-ar fi păsat ! In Tesajia însA 
eram aproape la buna plăcere a păgânilor pe atunci, Pen
tru un omor, ar fi prăpădit întreaga fd'lcare. 

După ce ne uitarăm câteva clipe una la alta, Ia Tureul 
scăldat în sânge şi fără sufJare„ la calul ce sforăia şi da 
din picior, de ziceai că simte năpastea ce dt:te pe stă· 
pâ.nu-său, la rufele semi-tntinse, la limpezimea, r!Qleţului, 
la seninătatea cerului. ... " 

,, Iute", spun către nevastă ; ,, iute, şă-1 facem dis-
părut 1" • 

Pietre prin partea locului, nu-s, ca să-i putem lega 
de gât şi să-i dăm drumul tn Sulumbria cea liniştită, dar 
cu apa adâncă şi de-a pururea turbure. 

"Ce-i de făcut? 
,, ·Desşelăm calul şi umplem şeaua. cu pământ, cu pi~

trice]e din râuleţ şi cu armele ,ucisului ; apoi i-o legam 
de gât ,şi cu scârbă peste măsură de marf, reu,im să-i 
facem vânt in apă. 

-,,Când îl văzurr.m dus sub apă, dispărut sub luciul 
întunecat al .Sulumbriei, ni se ridică o piatră d.e peste 
piept. 

,,Acum calul. .. 
„ Eu de frâu, nora cu vergeaua după el,. reuşim, cu 

multă greutate, să„I împingem in Sulumbrie. Zor·nevoie, 
grivul de vre-o două trei ori, să se reîntoarcă spre ctst 
mal. Speriat însă tntr'una de noi, trebui să treacă ~tnnot 
peste malul ·celălalt. 
· ,,Se făcuse târziu. 

Soarele aproape să sfinţească. Calul necheza peste 
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Cellalt mal şi fugea ca turbat în neştire. Nu mai era vreme 
de pierdut. .Spălarăm locul însângerat, cum puturăm ~ ar
serăm sau asvârlirăm în râu rămăşiţele scoase din şea, 
fncărcarăm rufele şi hi ! Vaşe ! p'aci ţi-e drumul ! " 

1 „ Tocmai se întorcea lumea dela vii cu uneltele în-
cărcate pe măgari. Ce de lume in '"calea mare", ce de 
cunoştinţe~ ce de întrebări pe tot drumul. Dar noi parcă 
nu vedeam şi n'auzeam nimic. 
; Aj'unserăm acasă. Norii îi spusei să nu scoată un 

cuvânt din gură la nimeni, nici chiar lui Mitre (bărbatul 
ei), care şi el acuma află ; iar eu dedei fuga la Mama
Ceama şi Ia fratele Ghiţi, singurii cărora le mărturisii a
mănunţit toată întâmplarea, căci Ghiţi, ca om amestecat 
în trebile tălcării şi ale comunei, să ştie cum s'o cârpeas
că şi ce trebuie să răspundă la vre-o cercetare. 

„ In vale, la Nalt,ul, zilele ce le-am mai petrecut Ja 
Zarcu, nici eu nici nora nu mai călcarăm. Aveam groază. 

,,Ce de cercetări nu se făcură după sufariul dispărut! 
Ne tremura inima, când:vedeam că vine câte un fes roşu 
la Zarcu pe la autorităţi. Toţi rrurcii cari treceau pe aci, 
credeam· că pentru noi vin ! Nu ne liniştirăm decât vă
zându-ne porniţi spre munţii noştri, păstrând în suflete 
tăinuit întâmplarea, noi şi Sulumbria cea cu apa dormi
toare, tăcută şi veşnic întunecată. 
· ,,Asta-i taina Sulumbriei !'' sfârşi teta-Stamulă, roşie 

la'. · faţă, aprinsă şi cu picuri reci de năduşeală pe frunte. 
. - ,,Ah ! tetă, tetă ! să ai colea pe suflet o faptă 
atât de· frumoasă, atât de înălţătoare, taptă sublimă, plină 
de bărbăţie, cu .:care s'ar fi putut mândri şi un gione 1) de 
ai lui Caciandoni 2) sau Tosca B), tu noră de Suliată şi· să 
ne-o ascunzi atât amar de vreme, să nu ne-o împărtă
Şe.şti, ca să ne bucurăm şi să te îmbrăţişem ?'1 

· · Şi pe când noi îmbrăţişam pe teta noastră, soacra 
ei, bătrâna Ţal-Cealera, suliata, îşi ştergea lacrimile, la
crimi de bucurie, cu oarecare supărare, că . noră-sa nu se 

·,.: ... . ' l) Voinic. · 
2) Renumit erou aromdn de pe timpul lui Ali-paşa, tiranul. 
ş) Erou din Avela. 
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·învrednici să o împărtăşească şi pe dânsa cu taina Su
lumbriei di,rr primul minut. 

- Numai vitezele Suliate erau tn stare de aşa !trăş
nicie, închee bătrâna Ţal· Cealera, din vestita familie Ţapu. 

,,Numai ele preferau moartea, ruşinei şi câte iile voiu 
mai număra, nu voiu uita ,,hora morţii Suliatelor'', poves· 
tită atâtea ori de maina, când netatrecutele Suliate, sur„ 
prinse de gâzii Arbăneşi ai nelegiuitulu1 Ali-Paşa, ca să 
nu fie praqa ruşinei, încinseră hora morţii pe lângă o ş.pă 
adâncă şi când cea din fruntea horei ajungea pe malul 
apei, se desprindea din horă şi se asvârlea in adânc, ca 
să fie înghiţită de valuri, pentru a nu mai vedea lumina 
!!Oarelui t Urma alta, până ce se stinseră toate !" 
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I. Noutatea 

Plictisit că nu mai avea niciun subiect nou, un meş
ter al condeiului mă întrebă deunăzi: ,,.Despre ce să mai 
scriu ?11 

L·am luat de mână şi lwam dus la fereastră. 
Pe stradă trecea o bătrână cu privirea aspră, cu haina 

ponosită şi respingătoare. In mâna ei, strânsă ca intr'o 
crispare, ţinea o batistă ruptă ici-colo, cu margini negre, 
spălăcite. Prin ochiurile batistei, rupte, se zăriau înfăşurate 
două mere roşii . 

Meşterul ~ondeiului privi cu o.roare la vechitura asta, 
care-şi trăge.a pasul atât de disgraţios pe drL1mul prăfuit. 

- Oh ! făcu eJ, retrăgându·se dela fereastră. 
- Da· ... dar urmăreşte pe această bătrână. Unde 

merge ea ? In rlreptt\l unei case modeste se va opri, as
primea privirii i se va îndulci ca li.niile orizontului-primă
vara; cu ochii va cerceta batista şi va zâmbi asigurător, 
cu mâna-i slabă va clănţăni la portiţa curţii şî pasul ei 
şovăitor va trece încetinel pragul. 

Iată un căţeluş, o minge, aleargă· alarmând căminul, 
vesel că vesteşte asemenea mosafir. 

lată un copil zburdalnic. El sare dB gâtul bătrânei 
metamorfozate şi strigă cu cea mai cristalină bucurie: bu· 
nica, bunicuţa ! 

A, dar nici gestul unei domniţe dăruind bijuteriile ei 
pentru binefaceri nu e primit cu strigătul fericit al capi-

www.ziuaconstanta.ro 



223 

lului, ce-şi umple mâpuşiţele cu cele două mere roşii din 
batista săracă şi îndoliată ! 

Chiar mama copilului a ie~it din casă. surâzăto.are şi 
iată şi' săriturile căţeluşului sunt în ritmul fericirei cămi
nului r 

- Ai dreptate, zise meşt~rul condeiului înviorat. Ni
mic nu e vechiu şi anost. Bătrânica ce trecu .nii·a· .deve
nit simpatică şi merele ce ducea în batistă i-au ad~us un 
element de simbol: F.l •. Noutatea, da, Noutatea t 

rr. Spre Soroca 
- 1918 

Poposisem pe noaptE. la Floreşti, în drumul· spre 
Soroca. 

Eram câţiva călători şi, pentru că n1ave.am încotro, 
dormiam pe scaunele unui han. 

Unirea Basarabiei cu ţara-mamă era pro,aspătă şi e
venimentul acesta îşi desfăşura perspectivele înaintea fie
cărui a după sufletul lui, iar sufletul îşi punea nota lui în 
discu tiile zilnice. 

Mai aproape de mine era un locotenent ~i un s.oldat 
din partea Râmnicului şi un învăţător dela P1atra, tov-a
răşi de călătorie şi ·de vorbă; căci după miezul nopţii, 
aşteptând ziua, în odaia hanuluî, luminată de lună şi fri
guroasă, simţiam că trebuie să ne apropiem în vre-un fel, 
ca să ne încălzim. Şi vorba veni despre ,Unire:t. ·· 

- Eu, zise locotenentul, m'am ·unit cu Basarabia. Nu 
pot uita cât sânge mi-a curs pe malul Nistrului, lângă 80-
roca, din cea de pe urmă rană. Pe pietrele albe am în
semnat pentru sufletul meu, hotarul! Cum aş putea să 
uit sângele ce-a înroşit piatra albă ? -

- Eu, spuse învăţătorul, de mult am citit acasă la 
noi nişte hârtii vechi, acte de cumpărătoarea unor vii de 
străbuni. Când aud pe Basarabeni vorbind, mi se pare 
că~mi ascult străbunii cum chib.zuesc, parcă ~'au murit, 
au trecut încoa, să tot coprindă, să tot stăpâniască şi su-
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Jtetul mi se leagă de ei cu fiecare vorbă pe care o aud, 
iar fmpr:ejurul Sorocei parcă e la noi; dealurile, iarba, 
pomii, apa, cerul, toate,-par'că stau de vorbă cu cei de 

~ 

acum o sută de ani dela. noi, lângă prispa noastră. 
') 

- Dat e 'ntocmai ca la noi, s'amestecă şi soldatul 
lndutoşat. Eu am sosit intr'o 5,eară la ffocşa dinspre Bălţi 
şi;·· ~P,ţ:_lfuit) m•am oprit la o fântână. O fată scotea apă. 

_ Mi·a· dat să .beau. Mi-a plăcut fata. Am întrebat-o glu
mind : A cui eşti tu, fă? A lui Maxim, mi-a răspunse&. 
Tocmai ca la noi şi semăna aşa de bine cu fata lui Maxim 
din Ghergheasa ! A doua zi, umblând prin sat, am dat de 
o casă ce semăna cu a lui Maxim al nostru. Mi am scos 
arma cum era, cu baioneta cu tot, şi am rezemat„o de 
poată şi-am rămas aşa cu ochii la fereastră. Mi se părea 
eă sunt in sat la noi, că la fereastra aceea creşte o floare 

. eare nu ştiu ce ame-f3tec avea cu inima mea. Din casă a 
ieşit fata dela fântână. Am întrebat-o : Da, mă-ta, unde-i, 

, 1ă? Mamăţ a strigat ea. Când a venit mă-sa, m'am dus 
prietenos şi-am sărutat mâna bătrânei şi m'a sărutat şi 

' , ea. D,e·atunci par'că sunt din Basarabia, - m'am logodit 
cu fatal 

- Dar ei ee gândesc despre noi? Am 1ntrebat eu. 
Nimeni dintre noi nu răspunse. 
- Ei ! A trebuit să rezemăm b3;ioneta de poal'la lor, 

ea să se uniascA t s'ameste.că un glas drn fL1nd. 
!!'am uitat să văd cine a .spus vorbele acestea, dar 

razt:le lunei au p~lit şi ntam zărit tu flladul odăii decât 
un -om, ce se mişca in întuneric şi mi-am închipuit că 
tfste, vr1un... om politic! 

111. ReJ)tilele Sfintei Vineri 

De ună-zi o profesoară mi-a zis; fNu cunosc la noi 
un poem mai frumos ca basmul < Fata uncheaşului cea 
cuminte f > 

O privii nedumerit. Mă întrebam: Cum a ajuns ea să 
pretui.ască această istorisire, aşa de simplă tn aparenţă, 
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dar cu înţelesul atât de voalat în simboluri: că pentru •·i 
prinde întreaga frumuseţe şi înţelepciune, trebue retorta. 
unei minţi isteţe, care să descompună elementele, să iden
tifice simbolurile ? ... 

- Da, urmă ea, fără sit ţină seamă de nedumerirea 
mea,-tmi pare că acest basm vechiu, de eând cultul Ve
nerei era prigonit, e opera unui poet înţelept şi delicat . 

• cu instinctul binelui şi frumosutui. Iată eroinele cum ac· . 
ţionează paralel; povestirea pare îmbinarea a doutl por
trete. 

Una-fata cea cuminte. un suflet înfrăţit cu căminul 
şi grădina, cuptorul şi fântâna, munca şi stăruinţat nevi-:
novă ţia şi bunul simţ,-ajunge, fără să ştie, tn tmpără~a 
iubirii, împărăţie decăzută întrjo sihăstrie, a Sfintei Vineri r, 
Acolo ea, cu sufletul curat intre monştrii pe cari Stânta 
îi îngrijeşte şi-i ocroteşte spre a-i întrebuînţa contra celqr 
răi, - îndulceşte clipele stăpânei sihastre. La sfârşit Bf~nta 
îi dărueşte nestimatele, care· i aduc destinul senin .... 

Cealaltâ,-fata babei, răsfăţată şi leneşă, suflet egoist,' 
duce în împărăţia iubirii gândul la câştigul fără„ munci,. 
şi se alege cu osteneala răpunătoare şi cu reptilele, care 
o sfAşie ... . ,. ~ 

Uite, până acum am crezut că, în adevlr, reptilele 
au sfâşiat pe fata cea răsfăţată. 

Ei bine, nu ! Acum parcă mi s'au deschi8 ochii: vid 
că reptile au fo~t tot ce poate naşte din legătura egoismulUi 
feroce cu iubirea: trufia, invidia, gelozia, remuşcarea~ fu
riile sufletului înşelat de propria-i goliciune ! Copil - am 
citit acest basm> sorbind cu sete miraculosul ; dar înţe· 
lepciunea lui, în ce clipe am prins-o ! 

Aceste din urmă cuvinte, biata ,profesoară, le spuse 
cu multă amărăciune şi cu un gest de dest.ăinuire tragică. 

- Adevărat,,.zic ş'i e11 consternat, copiii nu pot scoate 
din basme comoara ce-o întrevede omul matur. Dar ele 
euri ca isvoarete din lumi.na lumii, 08lindînd viaţa;- ele 
ri, o contrazic şi n 'o diformează. Cu cât ai trăit .şi sim~t 
mai mult, cu atât mai multă frumuseţe şi adevăr se. oglin· 
des~ în aceste isvoare şi cu atât miraculosul diapi;,.r.e, lă· 

' sându-te să vezi, desbrăcată de metafore, realitatea. 
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Insă... am înţeles dîn ceea ce mi- ai spus şi altceva ! 
Ce dr.amă te-a dus să desbraci de haina lor solzoasă rep
tilele Sfintei V:ineri·? . 

- Sunt in - divo·rţ cu soţul meu, mărturisi ea>-şi o 
podidiră lacrimile • 

. . 
. ' 

IV. Silistra 

In timpul campaniei mă împrietenisem cu un ofiţer 
rus, un bjbliotecar dela Harkov, mobilizat la telegraf. 

Eram în Megidia, cam pe la jumătatea lui Septenibre 
1916 .. Frontul ruso-român din Dobrogea, comandat de ge
neralul rus Zaiancicovski, care căpătase experienta răz
boiului încă dela P-ort~Artur, cedase cam mult. . . iar de 
2-3 zile fusese restabilit printr'o mare bătălie câştigată cu 
trupele române · masate măestrit de un general al nostru. 

· Rusul meu ptlrea foarte încântat, - cauia comună 
câştigase. 

- Acum doar nu ne'ţ.i face ca la Plevna, iî zic eu. 
El mă privi· •ntrebător. 
- Ei, da, apăsai pe cuvinte, aţi câştigat campania 

din 1877 cu ajutorul armatei noastre şi nu pomeniţi ni
mic -în Istorîile voastre de Români şi armata noastră. 

-Adevărat, dar asta e pentru că nu newam despărţit 
ca prieteni, lămuri el. Noi însă cunoaştem de mult va
loarea Românilor şi a (ării lor: Petru cel mare; Ecate~ 
rina II-a . .. Uite, nici nu e n~voe să mergem tocmai la 
Plevna, mergem numai 100 de- kilometri de aici. , . şi ne 
oprim J.a · Sîlistra. 

Nu înţelegeam ce voia să spună ; credeam cel vrea să 
se retragă strategic din chestie. 

-·Iată, la. SHistra, în 1773, am câştigat bătălia cu 
ajutorul Românilor ! 

Un· gest de surpriză, pe care nu·I putui stăpâni, făeu 
pe savantul telegrafist să urmeze serios : 

- D-ta poţi să nu ştii, nu eşti istoric,-e un episod, 
al marelui războiu ruso-tur: din 1768-177 4, dar foarte 
însemnat chiar şi pentru i{omâni. Bătălia a fost decisivă, 
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am luat Si!istra, am trecut mai departe, s'a încheiat tra
tatul dela l{uciuk-Kainargi şi fiecare am câştigat ceva. 

- Nu înţeleg de unde era, armată română la 177 a! 
- Si totuşi a fost, urmă Rusul cu convingerţ, lre-

buia să fie reînviată pentru o idee ! Ecaterina II-a a fost 
o împărateasă ideală. EJ3 visa un stat la D.unăre indepen
dent, sub domnia unui l[ohenzollern, anume principele 
Enric de Prusja, fratele lui Frederic cel mare. Se înţelege 
eă, tn acest scop, tl'ebuia o înjghebare armată, ce urma 
să fie miezul noii puteri. Prin feldmar~şalul Rumianzov 
formă intâi un regiment de hu2ari români - usarsl-roi oo
loskoi pofk-sub comanda clucerului Răducan Cantacu
zen, care luă paTte efectivă Ja luptele contra Turcilor. Ştju 
astea chiar ain memoriile lui Rumianiov ! 

Pe cana volbiam astfel, trecu pe stradă un ofiţer ro..: 
mân îmbrăcat în dolman verde. 

- Vezi. îmi zjse Rusul. arătându-mi-I, iată, regimen
tul român din 177 3 purta chiar dolman verde; avea doar 
pantalonii roşii cum au cazacii no~tri. A. Rumianzov îi 
iubi a f oar-te mult pe Romftni, şi de două ori şi-a publicat 
bucuria pentru vitejia lor cu ordin de zi pe întreaga ar
mată, cum am zice noi azi. 

Dar să revenim la Silistra: generalul rns l{akavinski 
avea ordin să ia Silistra dela Turci. In mişcarea de în
conjurare, Turcii atacară chiar aripa comandată de I"-a· 
kavinski şi·l bătură, luându-i toată artileria şi punându-l 
pe fugă. 

Ai văzut şi D-ta cum fug Ruşii noştri I 
Partida era pierdută, când se întâmplă un lucru la 

care nu se aştepta nimeni : Polcul român, sub comanda 
clucerului Cantacuzen, se s vâl'li în luptă contra artileri<· i 
turceşti. Este o nebunie să ataci tunurile cu sabia. Totuşi 
atacul a fost fulgerător. Rorr1ânii puseră mâna p<:: 12 tu
nuri turceşti şi dă,dură năvală în toată armata, turcească 
care gonia pe l(akavinski. Turcii acum se răspândiră în 
debandadă, căutând drumul spre cetate. 

Turcul e pierdut fără meterez I 
Acum Românii, stăpâni pe câmpul de bătaie, luară. 
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tiela Turci .şi artileria lui Kakavinslti şi, mulţumită lor, 
onoarea armatei ruseşti fil salvată şi Silistra căzu. 

Iată dar că şi la Silistra, ln mic şi cu 100 de ani 
tnainte de ultimul nostru războiu cu Turcii la Dunăre, gă
sim fapte din oare să scoatem meritul Românilor. 

-- Da, dar numai când suntem prieteni le relevaţi1 
sic eu. 

- Natural t exclamă Rusul zâmbind amabil 
Eu însă nu·mi putui stăpini râsul, părându~mi·se acel 

Kakavinski un tip de general rus prea caracteristic: ZB.
iancikovski, Kakavinski. .. par,că erau tot una! 

Iar tn urmă, tn timpul campaniei, de câte ori ai noş
tri dregeau ceva din ce ştr.icau Ruşii, mă găndeam la vi
teazul vitejilor dela 1 7 '13, clucerul Răducan Cantacuzen 
şi parcă n vedeam în tot ce dregeau ai noştri! 

STOJCi;SCU D. 
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DUNAREA 

D-1 V. Pârvan (în Revista lsloric.ă, anul al Vii-lea. N„rele 
10-12, pag. ,248) se ocupă de etimologia cuvântului Dunărea. 
lnainte de a desbate această etimologie, socotesc că oarecari con
sideraţiut1i istorico.filologice, pentru lămurirea mai de aproape a 
etimologiei propuse de subsemnatul, sunt necesare. 

Se ştie că cee~ ce încurcă pe istoricii şi filologii, cari se o
cupă cu t1 ecutul poporului nostru. căutând să lămuriascl locul 
unde s1a format limba şi naţionalitatea română, este, între altele, 
şi unitatea Limbif noastre. 

Pentru un om de ştiinţă limba românească, vorbită de Ro
mânii dia Dacia şi de cei din Peninsula BalcanicA, este una şi 
aceeaşi. 

Această părere, astăzi, a devenit un adevăr îmbrăţişat de 
toţi filologii şi istoricii serioşi români sau strelnl, încât nu se 
mai poate susţinea de nimeni, cum făcea istodcul A. Xenopol şi 
alţii 1) că Daco-româna şi Aromâna ar f1 limbi romanice deo.,. 
sebite, 

Unitatea lin1bii ramclneşti însă provoacă nedumeriri cu pri• 
vire la locul unde s'a format limba şi na!icnalitatea noastră. 

Pentru ca limba să fie una şi aceeaşi, a trebuit să se for
meze sau fntr'un anumit loc, sau, dacă s'a format pe un terito
riu întins, a trebuit ca anumite împrejurari_ să-i fi păstrat unitatea. 

Aci intervin apoi părerile deosebite ale istoricilor şi filolo-
giJor şi anume : . 

~) Printre alţii şi d-l N. Iorga, în Gesc1i . .i. t'iim. Volke, est• tot de a• 
ceea.şi părere. 
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Ac·ei cari susţin continuitatea Românilor în Dacia-Traiană, 
explică unitatea limbii ro{llâneşfi ca rezultat al unui amestec al 
limbii latine cu a Dacilor la nord şi cu a Traco-'Ilirilor la sud. 

Iar întrucât se presupune că Dacii se înfrăţiau cu Traco
Ilirii şi vorl;)iau deci acelaş idiom, în mod firesc a trebuit ca re
zultaţul amestecului să fie a,eeaşi limbă la nord şi sud pentru· 
Români. 

Limba română, prin modul acesta, ·s'a putut forma in~epen
dent la Dac.o-Români şi Aromâni, p.roducând rezultate identice : 
anitatea limbii româneşti 1) . 

Alţii nu admit aceasta şi sustin că limba şi naţionalitatea 
română stau format tntr'un teritoriu cnai restrâns. la sud, unde 
a trA it întregul popor român după re.tragerea Rom anilor din Dacia 
până s'a şfârşit procesul formării şi apoi, mal târziu, o bună parte 
dintre Români s'a despărţit şi a emigrat în Dacia-Traiană. 

Nu lipsesc nici cei cari admit, pentru formarea limbii şi na
ţionalităţii noastre, un teritoriu întins, can1 cel locuit astăzi de 
Români şi cari explică unitatea limbii prin legăturile continue 
dintre Românii dela Nord cu cei dela Sud. 

Pare că părerea acestor din urmă să iie adevărată, dacă se 
ţine seama de îndeletnicirea de veacuri a Românilor, care a fost 
pdstoritul şi corelati vui acestuia, cărăuşitul sau cărăvăndritul, cum 
i se zice la Aromâni, în strânsă legătură întotdeauna cu păstoritul. 

Acestor două ocupaţiuni, mijlocitoare unor legături şi atin
geri de aproape între Români şi Români; se datoreşte surprinză. 
toarea unitate a limbii noastre. 

Aceste ocupafiuni făceau ca mutările Românilor dela nord 
la sud şi dela sud la nord, de două ori pe an, toamna şi primă
vara, să fie şi fireşti şi lesnicioase, tot aşa cum le vedem făcân
du~se azi zi:;a toată la Românii din munţii Pindului. Aceştia se 
coboară toamna ~i iernează în şesurile Tesalief pâaă la Teba, în 
câmpia Salonicului şi pe ţărmurile Mării Adriatice, pent,u ca la 
primăvară să se su ie din nou prin m u nţfi lor, prin locuri! e vă
ratice. Tot aşa Aromânii, cari vărează pri_n Balcani, iernează pe 
tămiurii Archipelagului sau· ai Mării Marmar.a. Nu altfel fac 
Vlahii de prin Serbia sau din Bosnia si Herzegovina. 

Socotesc de prisos să· amintesc aci de o întreagă literatură 

1) Vezi P. Oneiul, Ohesti1!-flea Romctnă, Bucureşti. 
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cu privire la aceste ocupatiuni, precum mutări şi transmutări ro
mâneşti, despre care menţionează Mildosic (Oie Wanderungen), 
Haşdeu (Păstoritul la Români, Columna lui Traian), Jirecek (Ist. 
Bulg.), Novacovic, De Martonne, Densuşianu şi aTtii, 

Nu încal?e îndoială că şi Românii din Carpafi, păstori de 
veacuri în cea mai mare parte a lor, vor fi parcurs, toamna, 
drumul dela Carpati până jos prin băltile Dună rii, cum fac şi azi 
Mocanii şi vor fi străbătui, mulţi din ei, D·ruărea, ca să ierneze 
cu turmele lor pdn şesurile Dobrogei 1), prin regiu nfle ad!pos
tite ale Plevnei şi Oervenbrecului şi al~e asemenea locuri, dacă nu 
vor fi mers chiar şi mai departe. 

Poate unor ~semenea împrejurări se va fi datorit, în mare 
parte, şi aşezarea Românilor din Serbia. 

Se va obiecta de unii, că e greu de admis o asemenea pă
rere, întrucât D1;1nărea va fi fost o piedică mare a acestor dru. 
murf bi-anuaJţ ale Românilor din Dacia. Pentru cei neştiutori numai. 

Nu şi r-cnfru cei cad ştiu cum Aromânii, de două ori pe 
an, trec cu cea mai ma,e uşurinţă fluvii aproape tot aşa de mari 
ca Dunăre.a, pentru trecerea cărora, în orice caz, chiar de ar fi 
mal micf, se cer aceleaşi mij1oace ea şi pentru trecerea Dunării. 
Aşa se întâmplă cu trecerea Vardarului, a Bistritei (Arâulu-Mare), 
a P!ăciarului din regiunea Gtebenei, a Mestei, a Drinului, etc, 

Aceste mutări ale Românilr-r pe dreapta şi stânga Dunării, 
în cursul veacurilor trecute, fără îndoială, au fost foarte intense 
şi ne explică, pi;, lângă unitatea limbii noastre. prin stabilirea unor 
raporturi de aproape dintre Români şi Români şi eHmologia cu
vântului Dunărea. 

Aşa. după părerea noastr~. etimologiile propuse până acuma 
pentru Dunăre nu se pot ~usţinea, începând cu cea propusă de 
B. P. Hasdeu. Acesta, luându·se după autorii greci, cari atribuiau 
cuvântului Danubius sensul de „purtător de nori", explică Dunărea 
ca o rămăşiţ.ă a idiomului autocton dac.2) văzând în -re dela sfâr
şitul Duoărei, pe albanezul ,1-re·', JJnori". 

Faptul că nu găsim cuvinte albaneze- cele presupuse ca ele
mente vechi albanezeşti se ex_p}jcă altfel - în limba noastră. cn 
atât mru pufin cuvântul „re", ar U o consideratie destul de pu
ternică pentru înlăturarea acestei etimologii. 

1) ln tra talul încheiat la Chiuciuc-Cainargi, între altele, se prevede .şi o 
clauză pentru Romdnii, carl sunt nevoiţi să păstoriască prin Dobrogea. 

~) 1n IsL!lria criticii a Români101·, 
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Tot acelaş lucru îl putem spune şi pentru etimologia pro
pusă, dacă nu mă înşel, de Densuşianu Ov., într'una din şedin
ţele societăţii filologice. mal de mult, dupl care Dunărea ar fi o 
rămăşită dela Iranlcul ,.,ărra" (ver'riiakt, nebun), Dun·ărra (Du
năra, Dunirea) urâu nebun". 

Şi tot atât de puţin satisfăcătoare ni se pare şi etimologia 
propusă, de curând de d~I V. Pârvan, la locul.citat mai sus) anume 
eă Dunărea s'ar deriva dela o formă D,11narist recoostituită după 
analogia râurilor cu denumiri scitice ca : Hfpakyris1 Naparis. 
Sagaris, din Du.na plus sufixul ris, etimologie combătută de d-l 
Victor Motogna (Rev. Ist., amil al VHI-lea, N~le 1-3, pag. 62). 
întru cât „admiterea unuf sufix ris la formarea numelor de râuri 
pe teritoriul locuit odinioară de Sciţl ş·i mai târziu de Daci „nu 
i se pare întemeiată diH exemplele citate de d-l V. Pârvan, 

In afar~ de consideratiunile invocate de d I V. Motogna, 
pentru combaterea etimologiei propuse de d-l V. Pârvan, faptul 
că nu se pomeneşte nicâied, în afară de Daco-Români, forma 
Dunăre, ne arată că alta trebuie să fie origina acestej denumiri. 
Nici un document vechiu nu pomeneşte de vre o form3, care să 
se apropie de Dunărea şi la niciun popor din cele care locuesc 
ad pe lângă Dunăre, în afară de Români, nu găsim această formă, 
Dunărea fiind numită Danubius, Dunavls, Donau, Donaj1 Dunaj, 
etc .• dar niciodată Dunăre sau Dunaris. 

După părerea noastră, Dunărea este o numire curăt ro
mânească şi anume daco-română şi derivă dela Duna, aşa cum 
se aude în graiul aromânesc, cu adaosul epit-:tului de rea, adaos 
ca să desemneze un râu rău pentru Românii din stânga Dunării. 
nevoiti, după cuni am spus, să-l treacă de două ori pe an cu 
turmele lor şi care nu puţine rele le v.a fi căşunat, căci trecerea 
unul asemenea. fluvju cu turme şi cu întregul avut purtat pe spi
narea cailor. •este legată deseori de nenorociri. Asemenea neno
rociri, ce vor fi îndreptăţit poreclirea de „rea" a 'Dunăi, le cons
tatăm şi azi, c!nd Mocanii îşi trec oile peste Dunărea. Nu o sin~ 
gură dată, de când suntem la $jJjstra, ni .s' a dat prilejul să asis
tăm la trecer-ea oilor peste Dunărea de către Mocani şi la ne
norocirile ce li se îr:1tâmplă. In adevăr, cu toate mijloacele ce oierii 
le au azi la îndemână, li se întâmplă nenorocfri, scăpându-le vite 
in Dunăre, fie când le aşează pe /!podul" anumit făcut, fie când 
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le debarcă de pe „pod" şi, adeseori, în cursul mersului cu .s,rPodul" 
pe Dunăre 1). 

Chiar în primăvara anului acesta. în zilele de Paşti, venind 
apele Dunării mari, Mocanii. cari iernează ln balti (Călăraşi) cu 
turmele, au f@st nevoiţit- cu oarecari pierderi în oi. să-şi treacă 
oile pe „podurfl' a). anume făcute, de pe mâlul stâng pe cel drept 
al Dunării, c·are nu•i expus la surprinderi neplăcute din pricina 
revărsărilor. 

,Şi stârrtl de vorbă 'CU ciobanii mocanului Poenaru) deşi bucu· 
roşi că şi~au scăpat avutul de valurile furioase ale Dunării, îi auzi 
spunându-ţi, în graiul lor aşezat şi resţmnat: "Ce să-f faci? Aşa 
e Dunărea uneori, rea; rea şi hoaţă. că te apucă pe neaşteptate". 

Şi dacă acuma Dunărea e rea şi hoaţă, când mijloacele de 
salvare sunt repezi şi îndestulătoare, ne putem rnchipui ce va fi 
fost atunci, când mijloacele de salvare nu puteau fi la îndemână 
aşa de uşor şi când „podurile'~ fiecărui fruntaş nu vor fi fost si · 
gure la locurile lăsate, pentru a fi regăsite. 

Unor asemenea împrejurări, putem spune cu certitudine, se 
datoreşte poreclirea Danăi de ,,,rea". întocmai cum găsim, tot la 
Români, asemenea denumiri, ca Valea-Ra (Pind, c;0muna Avelaj, 
Valea~Rea (Prahova) şi alte asemenea ape, desemnate cu eaJifi.. 

'J) lnec, îneer,,.rei ~ste un cuvânt prin· ex:elenţă pastoral la Români, 
ca.re aminteşte în destul de nenorocirile lor la trecorea riturilor. 

1) Ciobanii cati îşi iernează vitele mici în baltă îşf au •podul> lor. Tn 
oraşul Silistra mocanul Dordea Coman îşi are cpodul• său propriu, agiţat la tâ:rla. 
din baltă şi gata oricând, când îl apucă apele, ca să-şi treacă oile pe cest 
mal încoace. Poclul este incăpător d.e 12-0 de oi. Sunt alte poclu1·i, caril pot 
tl'aJJsporta şi până Ja 200 de oi. Io otaşul Silistra-şi Ostrov sunt. peste tot, 
cin.ci as!i,nenea poduri aparţinand oierilor. Podurile sunt conduse d~cioba.ni. 
Fără ele ar fi expuşi să-şi piardă oile la o Tcvărsare a Dunării. Cu ajutorul 
lor în.să pot oricând să-şi treacă vitele pe malul drept al Dunării, iar cei 
cari le ierneazli în Dobrogea şi la primăvară apucă drumul Carpaţilor la 
pot trece cu aceiaşi uşurinţă 1n Muntenia.,' Sunt uşor conduse cu lopeţile de 
:insăşi ciobanii, cari păze:,c vi tele. Oei cari nu au poduri proprii, cum a fost 
cazul cu mocanul ardelean Poenaru, despre care amintesc aci, s~ tmpru1nuti 
dela cei cari posedă asemenea poduri. Mocanii cu oi multe .lnsă şi ·cari anual 
trec Dunărea1 ·au. toţi poduri la locurile pe nnde fac trecerea. PodurillS sunt 
aşezate pe grinzi mari de câ[e to metri lungime şi trei sa.u trei metri ~i ju
mătate lăţime, Când cineva are oi multe, azij se mai SQtVeşte şi da şlet)uri 
pentru trecerea Dunării. 
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cativul de rău, ca să arate asprimea văilor când se revarsă şl 
îneacă totul dinaintea lor. 

Etimologia propusă aci pare a ff singura adevărată din punci 
de vedere al sensului şi indreptăţHă din punct de vedere istoric; 
amintind de trecutul zbu,iumat al poporului român, atunci când 
se afla într'o continuă mişcare, mutându-şi aşezările, după împre
jurări şi ano1impuri, dela notd la sud şi vjceversa1 considerânq 
Danubiul un simplu râu, uşor de trecut, cu toate nenorocirile 
eventuale, după cum uşot se trec şi· azi râurile amintite mai sus, 
Vardarul, Bistriţa; etc. 

Această porecli.re a Dunărjj ne arată de asemenea că acest 
fluviu a fost din timpuri străvechi un râu curat româl'lesc, stăpâ
nit pe ambele maluri de Români, .şi servind drept legătură între 
RomânH dela nord cu cei dela sud.. 

Când va fi încetat trecerea regulată, în mase mari, a Româ- . 
nflor dela Carpaţi peste Dunăre. pentru iernarea vitelor lor, nu 
numai în Dobrogea de astăzi, ci în toată Misia inferioară, iir~şte 
nu 5,e poate stabili deocamdată. Ce se poate spune este că, dacă 
niciodată n~au încetat aceste treceri pentru Români până în ziua 
de astăzi, c-ând Mocanii regulat iernează în Dobrogea veche sau 
nouă, ele vor fi devenit fnsă mai rare şi mai anev . .oioas:e pentru 
at1umfte puncte ale Dunării, datorită unor împrejurări, pe care fi
lologii şi istoricii sunt chemaţi să le desluşiască şi atunci se vo1· 
lămuri, poate, mai limpede1 de ce Oob rogea era privită ca ţară 
românească până la copleşirea ei de puterea însemnată a Mu
sulmanilor şf n'a încetat niciodată de a fi privită ca atare în con
ştiinţa Românilor; şi, în acelaş timp, !:e va putea determina mal 
cu preciziune e~oca aproximativă de când graiul Românflor dela 
nord şi sud începe să sr desvolte independent şi să se diferen~ 
ţieze din ce în ce, ca să dea naştere la dialecte. Ceeace putem 
afirma cu oar:ecare siguraniă este că, datorită luptelor ce aveau 
de suportat Aromânii cu Bizantinii la început şi apoi cu Turcii, 
după invazia a.cestora in Peninsula Balcanică, trecerile Daco-ro~ 
mânilor peste Dunărea se răresc; in schimb Aromânii îşi mută 
aşezările lor intr'una spre ~ord. 
. Aceasta ar rezulta şi din constatarea particularităţilor dia
lectale aromâneşti în graiul Daco-Românesc, căci aromânisme 
sunt palatalizarea labialelor b ) g'(ghe, ghi), f ) h '(he, hi), m > n' 
(n 1 muiat), p ) k' (che, chi), v > v' (v muiat ca în yin, cum se ros.-
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teşte la ţară), bine==ghine. fier=hzeriî, mic=iiic, piele=chiele. 
piept=chî'ept, vin=yin. etc. pe când nici o particularitate pur daco
românească nu se constată în dialectul aromânesc. 

Cred că nu se poate susţinea că aceste prefaceri fonetice ar 
fi nişte desvoltări fireşti în Daao-româna. Constatarea lor par
ţială, nu numai în cuvintele de origine latină. ci chiar şi strelne 
pe de-o parte. apoi câte-odată ambele forme (aromâneşti şi daco
ron1âneşti) şi alte constatări, pe care nu-i aci locul a le aprofunda 
arată că acestea sunt particularităţi aromâneşti şi că Aromânii au 
simţit mereu nevoia să-şi caute adăposturi liniştite în regiunile 
carpatine sigure. bogate în păşune şi din belşug. din pricina vie
ţii mereu turburate din Peninsula Balcanică. 

Forme ca „aud" (strugure) din latinescul „uv.a" cu proteti
cul a-, amiroană, sulînar, prdmător, şi altele, ne ... ar indica 
în acelaş timp, cu oareeare precizie, că epoca emigrării Aro
toânilor ar fi din timpul năvălirii Turcilor în Peninsula Balcanică; 
şi poate chiar o epocă şi mai ;recentă, căci „a" protetic nu este 
general la Aromâni şi nici aşa vechiu la toţi. De pildă în g;raiul 
Aromânilor din Albania constatăm, pe la sfârşitul secolului al XVUJ, 
neexistenta lui în cuvinte ca yfrjmu, yi-he, pe când în graiul no
mazilor dela Pind, a .Qesarefilor, se zice ayizum, ayiile (cu u 
şi n muiat. 

Ca încheere, putem. spune că Dllnărea este un termen din 
domeniul păstoritului, strâns legat de trecutul poporului românesc. 

PER. PAPAHAGI 
Directorul Liceului din iilistra. 
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FE UN CAMF CU ~\ACI 
(GUSTA V l""ALK !!) 

A fost odată , nu ştiu când 
Şi nu ştiu unde,-poate 'n vis: 
Ieseam din des brădet cântând • Spr,e-un câmp tăcut, în loc deschis. 

:Olac· lângă mac sta nemi.şcat 
'Pe cdmpul ce părea ~prins : 
Un roş covor fnvăpăic,t 
Spre golul zărilor întins. 

Şi, toropită pe covor, 
Pe 1nii de flori ce-o au privit, 
Frumoasă şi trudită-uşor 
O zi de vară-a adormit. 

Un iepure înspăimd.ntat 
<ne grabă 'n iarbă se piti: 
J)oa1· o ureche şi-a uitat -
$i-l dă de gol prin bălării. 

Tăcere peste tot. ln sbo1· 
O pasă.1·e plutind s'a dus; 
De-abia zăresc ca p:rintr'un nor 
Aripa-i neagră în apus. 

Eu nu ştiu unde-a fost. Vre-un vis J 
l)e-atdta timp te înfio_ri ! 
Dar văd si azi în loc deschis , 
O mare roşie de flori. 

Trad, de P. P. STĂNESCU 
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O. INCE:R(flRE: DE RE:CONSTRlJIRE: f\ 
TRE(trrlJLlJI ROMf\NlLOR DIN DOBRO(JE:R 

Cercetările istorice şi arheologice din, ultimile timpuri, 
făcute asupra Dobrogei, au impus nediscutabil conţluziu· 
nea că nică~ri, din toatij provinciile locuite astăzi de nea
mu!· românesc, n'a fost o aşa de puternică, activă şi în
floritoare viaţă romană ca in această provincie. Inaintarea 
vieţii romane, ca urmare a cuceririlor armate ce se făoeau 
in peninsula balcanjcă, a atra.s după sine o serioasă co~ 
Ionizare cu elementul roman care, încetul cu incetul, a schim· 
bat cu desăvârşire intăţişarea acestui ţinut. Astfel treptat1 

elementul dobrogean a fost înglobat in această massă de 
populaţiune· ~ouă în mijlocul căreia s'a dizolvat1 • perzân
du-i-se peste câteva veacuri orice urmă. Cercetările d-lui 
V. Pârvan cu privire la descoperirile arheoiogice dela Ul
metum, Histria şi Tropaeum Traiani ne permit, până la un 
punct, să putem clliar urmări procesul de romanizare al 
elementului autohton. Fără a arăta in mod amănunţit a
cest lucru, ce-l rezervăm, pentru un studiu ulterior, pufem 
afirma că din amestecul Geţilor, populaţiunea băstinaşă, 
cu populaţiunea romană a rezultat şi in Dobrogea ca şi 
aiurea în Dacia şi peninsula balcanică o populaţiune nouă. 

1n marile ora_şe sau în apropier~a lor aristocraţia 
pământeană, sedusă de civilizaţiunea latină, a trebuit să 
adopte moravurile acesteia pentru a se pierde în cele din 
urmă în massa ei. Populaţiunea de ţară insă s'a asimilat 
aici, ca şi in alte părţi ale Imperiului, datorită necesită~i 
de a invăta limba latină după urma '3erviciului militar, pe 
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~are:I făceau în alte părţi aJe ţării, precu_m şi faptului 
că unii dintr'inşu, luând în că-sătorie femei romane, copii 
rezultaţi din aceste căsătorii invlţau evident limba latină, 
a mam~i lor. •1n acest fel mici colonii, pe jumătate ro-
1na11e şi pe ca.le de a se romaniaa complect după două 
sau trei generaţiuni, st aşezau în mijlocul populaţiunilor 
autt>htone, care se ve.deau astfel din ce în ce ameninţate 
in existenţa lor 1)., . 

Sclavi eliberaţi, întorcându-se acasă, aduee·au cunoş· 
tjnţa limbei latine, după eum ridicarea de cetăţi. ca cea 
dela Tropaeum sau Ulmetum, necesitând braţe de muncă 
ţii populaµt:tnea băstinaşă fiind în mod forţat silită să ia 
_parte la zidirea lo·r, a făcut ca limba latină să pătrunzl 
mai departe ; deasemenea lăţirea din ce în ce a creşti
r1ismului m_ijlacia înaintarea acestei limbi, mai ales că a· 

·· c.eastă rellgiunet adresându-se celor umtli, se răspândia 
coostquent şi printre populaţiunea ,urală indigenă, după 
cum indică mărturia lui Te1tullian 2).· 

Nenumărate alte împrejurări, creia.te de necesitatea 
iucrurilor şi a situaţiunii, au f.ăout ca in deeuroul a două 
trei gene raţiuni romanizarea să fie să \'.âr.şit~ ln parte a -
colo upde putea să lucreze asupra elementului aborigen 
~fluenţa roniană, sau acelaş ele1ţ1ent. a fost atras în sfera 
de influenţă grecească a oraşelor de lângă mare care, din 
cauza administr~t-tunii romane, bucurându-se de o com
plţctă siguranţă, luaseră un puternic a.vânt comercial. Unele 
inscripţii cu numiri trace, scr,se in greceşte, dovedesc i.. ~ 
ceasta . Astf t l Tracii ce locuiau la Anadolchioi erau nevoiţi, 
ca vecini, să lucreze chiar la fortificaţiunHe cetăţii Tomi3). 

Colonizarea romană a avut ca urmare înflorirea unor nu~ 

1) O. Densusiao u: lfistoire tle la lanigite r0tttnai11-e l prr. 11. 
2) Aclversus Jiulaeos rTI I,,, inaccessa UoJnanis loca, ah:risto vero 

subtlita, et Sarmatarum et Daco1·um, et· Germanorum et Scythai:urr1 ... 
io t(Uibus on1nibus locis Christi ::iomeu, rrui ia1n venit, regna-t (M,gn,, 
Patrologia l?J,ti1uţ II, 6110). 
~ ~h V. Pârvan, Zidul .aet~ţji Tmni în .Au. Ac. rom. t, X'X_XVIl P~· 

4,lj4, 4:43 oot;l 1 ; despre mvecinarea Geţilor cu cetatea vez:l C. llrt.l~ 
Lescu„ J)obroyea la Ooi<liu îo Anuarul de Geogr'.lfie şi un tropogeog:rafie 
pg. ţ8. Alt" inscripţio11i greceşti, ca cele dela llasidtllnk sau Ulrnalum, 
pomenesc nu1ne 'trtllle, V. P:'trvan, Ulmetu1n in An. Ac. române to1n. 
XXXIV pg. 561, 062, Gl55. 
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meroase sate •viei», şi oraşe. •ln toate aceste sate ro· 
mane, rlslrite fn scurtul timp a trei _generaţiuni, a 100-
200, lntocmai ca iarba clin plmlnl, dupl o ploaie abun· 
dentl, populaţia t formată deopotrivi de indigeni daci şi 
de colonişti <romani•. IUB.cripţille ne lng.lduie sl u~mlrim 
ln toa:tl provincia dintre 'Dunlre şi Mare alcltuirea po-
pulaţiei ei> '). , 

Deci, 1n ceiace priveşte etn~grafia Dobrogei, era şi ea 
inundata, ca întreaga peninsuJă baJcan:cl, de elemr.ntul ro
man, care se lntindea dela coastele Adriaticei şi pini la 
gqrile Duniirii ~i Marea Neagră, mai cu seaml dealungul 
fluviului, rlmtifitlnd numai pe litoralul m!rii -0 porliune 
de p!mânt ce cădea în cercul de lnrAurire greceasca. 

O limb! ' roman! se v.orbi aici dela August şî p!fil la 
f>hokaş}') Cât de puternica. em rQmanizarea fn provincia 
noastră se vede şi din inflllenţa pe care aceastl roma w 

nizare o exercită ehiar departe şi dincolo de gurile Dunlrii. 
Procopius spune că un slav din neamul Anţilor; · cari to~ 
cuiau peste guri, ştia latineşte. 6) 

Elementul indigen rămas fu cu vremea câştigat sub 
influenţa ~elor două culturi, - mai mult de cea ·romani 
fosă, către care se ~i asimilează o bun! parte. Io unele 
locuri vedem trăind alăt_uri Romani, Greci şi Traci, pini 
când unul din elemente, devenind preponderant, lolbuie pe 
celalt. Astfel trebue să ne închipuim populaţiunea Dobro
gei pll~ă la începutul µiişcilrii popoarelor, care şi aici ca 
şi pretutindeni aiurea în Europa au provocat mari şi a· 
dânci schimhlri 1n alcltuirea etnografici. 

4) V. Pârvan, c~t<Jrea Tropafflm, Bucureşti, 1912 pg. 24.. 
5) C. Jire<!ek, die Romahen m dtn St<id~• Dalmatie.ia wt'th~. 

des Mittelalters, in Denkschriften d. K. K, A.K. d. Wiss. in Wien (pliil. 
hist. classe) Ild. ,XLIX pg. 12 13: ,.In âussersten Osten schlo!Js sie 
sich den Territorien der hellenischen Gemeinden aµ, die sich. tanaa 
der Poi:ituskiiste hi.s zur Miindi'tng der Donau er$treeken•. A.cetaş în 
Ar,h. ~pi{lt', MiU: X pg. 44. . . . 

6) Prokop1us: D~ Bello Gotkloo f 3 cap :f 4, edipa Bono 1, 337 , 
ed. Comparetti 2 pg. ·296. Interpretarea din Jir~ek. ~ie Romanm .. , • 
ng, 18 ~ ,,Also au cil ein Fre1nder aus dem transdanuh1schen Ge~1ete 
konnnte )ateiniseh sprechen Iernen, natUrlieb în der rornl, w1e es 
dan-1als în lebenden Gel.trauche war, und sich fur einen Gt·~nzfeldher-1·u 
des ReiOh8$ ausgehen," • 
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· · .. (:ănd.Goţli se pun în mişcare, c-eletalte.populaţi~n.i. care 
se aflau îh.aintea lor, tn moq. fafal au' Îost nevoite ·s~ se 
mişte, iar acelea 'ce se găsiau în imediata vecinătate a' flu• 
viului l·au. trec~t1 intrând ·astfţl în Sţythia rQinor,. La 2

1

38 
d. ·eţir: Carplj se aŞcCază în Dtll>rogea. In această năvălire 
cetatea · Hîstria â fost · devastată 7)·. 'Făcându-se din ei a
părătolj ai graniţeloJ\ s'au aşezat s~biJ. Animiau.us M.ar
cellipus pomeneşte printre alte localităţi din Dobrogea şi 
ur1· ~-vicus Garporum•, car~ ,nµ , pµte~ să-şi aibă numele 
~ecât dela populaţiunea cu acelaş num,e pe care o co~ 

· ptiijde.a.8) Sub Constantin cel 'Mare swit aşezaţi tn D~ 
broge%ţ şf Sarmaţi din · num.ijrul de 30.000 cu care se făcea 
colonizarea şi p~ntru Trâ.~ia'., Maceţlonia şi Italia 9) , 

." · Goţii işi fac şi ei loc În Scytru:a, pe care <>· locueso 
' • r 

şr=o p-radă în anii 878 ; unele inscripţii, ca aceia dela G:a'r-
calfu. de lângă I~Jiţa-Troeşmis, sau ac;ţia d.ela Az11rlâc a„ 
raţ~ măsurile· car~ au fost luate pentru a pune capăt a~ 
cest<>r 1ue·orândrleli, precutll şi mărturia_ unui scriitor ade
v·ereşte că tot timpul cât Goţii au ·1ocuit ·tn diocezele Tra
ci~i, Scythiei şî l\Îo~siei au· prădţtt necontenit. 10) Ir1 vremea. 
împăratului Theo.dorian Goţii ·au fost aşezaţi prin părţile 
-~on.stao'.ţ~i 11) . 'Ca o urmare a tutaror mişc~tilor de po~are 
o , puternică schimbare se petrecu Jo alcătuirea etnografic·ă 
a 1Dobtogei. Weiss crede că aşezătile de noi .populaţiuni 
aşa <ţe eteŢogerie' au fost trebuincioase pentru' a umplea 
golul cauzat de ' rărirea populaţiunei în urma atâtor năvă
Uri.1-·N'am greşi, cred., dacă am pune o micşorare a popu
latiunii în seama persecuţiunilor, pe care oficialitatea romană 
Ie exercita pretutindeni împotriva creştinilor, mai ales că .. 
. . . . ' 

, · '7) Citatul din Vt~a Maximi et :BaibinJ 16-3 la Weiss Dobroudcha 
i n Altllf't,11,tuu _pg, ·36 : ,,Sub bi's pug-natum est 1l Ca.rpis contl'a Moesos. 
·Fui:t ·et· Scythiei belii principium, fuit et Ifistrium excidium eo tem
pore, ut anlea Dexjppus <licit, Histricae civitatia," cf. Tropaeum pg, 83. 
.. · 8) 1. · iA~e,is~ l : c. pg,. 37. 
· · 9) Weiss i. c.· pg. 37' după Excerpta VaJesiana 32: 11Quos Sarma
tos ' pulsos Const~ntinus libenter accepit et ·arpp lins t recenta millia 
horninum. mi·dae aetatis et se:xus per Thraciam, Scythm»i, iu Mace<lo
·1rfam · Jtaliamctue divisit. • 

10) V. Pârvan , Ub~et1itu pg .• G92 nota 2 ; L \\'eiss, i . c pg. 3!il, 
11) Ultnetuni pg. 5!Jo nota 1. 
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ştim intensitatea p.e eare · a avut-o creştinismul · în :părţile 
noastJe 12). . . . , ••. 

Viata roma?lă continuă aici şi mai\ deJ>.arte, d~şit . µu 
aşa de strălucitoare ca 1n veaeurile , II şi III, dar tqtuş_i 
destul de puternică, ea să-şi supuie sufleteşte.1pe , barbarii 
federaţi! aşimilânqu,-i -,iti~r nu lăsându-se. barbarizată _ d~ 
aceş,tiau. Faptul că Goţii sunt admişi ca federa~ şi ·păzesc 
graniţa italăturea cu provincialii băştinaşi, locuind ora.şele 
şi satele 1n comun locuite de Romani şi de ·Goţi" 1s) ~t că 
ei trec la creştipism prin predicarea lul U!f1la, ce· rAspân
deşte noua relig,ie şi tn Scythia minor, cât şi -prin infl~
enţa episcopilor de Torni, cari, > işi intindeau jurisdicţiun.ea 
lor asupra intregului ţinut . dobrogeaIJ.-arată că viata r~
mană. de sigur cu o nuanţă schim,batl 9rin ~oile adau· 
suri primite, continuă mai departe. Ridio.area. gno·r ca~,tele 
nouă ca acela al lui Valens la Hasarlâk,- lângă.. Hâr.şova, 
cum şi cele ale lui ValentinJan şf Gratian-Valentiniana şi 
Oratiana, - reparate nuîllai de iustinian, înseamnă că. se 
simţia nevoia ca să. se · pună la. aâăpost-. populaţ_iunea pro-. .. .. . - . 
v1nc1e1. , . 

Năvălirea HuQ_ilor atinge şi provincia aol>rogeană in 
aceiaşi vreme ~ând toată pen(nsula balcanică cade pţaaa 
Jafurilor îngrozitoare ale lor .. Nu numai că au devastat __ Ît\· 
treaga Scythle, dup·ii cum afirmă lordanes f ~o~anş. 3·~ t], 
dar cruar unii dintr·ânşli s'au şi aşezat. in Dobrogea lni
preună cu Alanif şi Skirii, după ce puterea mare a rega
tului lui Atila ' s'a sfărâmat şi s'au ivit certuri pentru mQş· 
tenire. Aşezarea 1or în număr de 50.000, Weiss o soco· 
teşte cu drept cuvânt o exageraţie, presup,unând că trebue 
înţeles în acest · număr mai <legrabă Bulgari. 1~) , 

Elementul care dete,rmină lnsă coloritul de raai târziu 
al lntregei peninsule balcanice, aducând pentru Seythia mi
nor complecte transformări în etnografia ei, a fost cel ş.l<JV. 
Dacă năvălirile întâmplate până acum n'au avut puterea 

12) V. Pârvan, 0<»itribi,ţi.%ni epigrafia!, la jstorla creştwlis,nuini 
«1aco-,'Dnii:1-n Bueureşb 1911. 

13) V Pârvan„ Cetate-a .Tropaeuni p~. 130A 
14) J ulius J ung Rome-r u,id Ro,na,ie-n in· den Donaidae-ndern lnn~

bt•uek 1887 pg. ·197, 212 d,1pă Prokopius, Get, pag,._ 60 : . .,So Et'nac, ein 
junger SohJI. Athiias, in extrem!l Scytbiae sedes delegit • · 

www.ziuaconstanta .ro 



242 

sl desrldlcine;~ viaţa romană dela gurile Donării, prin 
~aracterul lor de puţini stabilitate tn aceste locuri, nu tot 
aşa s'a tntamplat tnsl eu întinderea biceata, săvârşită pe 
nesim~te a elementului slav, care aducea cu el o viaţă 
primitivi dar aşezată şi dotata cu elementele culturale ne
cesare unei convieţuiri liniştite. O astfel ae invadare paş
nici s'a slvârşit tncetul cu tncetul, strecurându-se acest 
element pe Jangl satele şi oraşele .,ocupate de elementul 
roman. lnca din primele veacuri dup'ă Cristos, al II, Ill şi 
IV, Slavii apar nu departe de gur.ile Dunării to Basarabia, 
puşi tn mlşcare de năvălirile Goţilor şi Hunilor. Nu e ex
clus& posibilitate·a ca unii dintr'tnşii sl fi trecut împreună 
cu Goţii tn Moesi'!. inferioarl.15) 

Dupl ce Ostr&goţii se îhdreptară către !talia (488) 
atunci cete puternice de Slavi lncepură a trece dincolo de 
Dunăre) aşezAndu-se durabil ln 1>.rovincia noastră, ca şi în 
toate ţinuturile dela Jstria şi pin! la gurile Dunării. ce:.. 
tatea Ulmetum, d.in interiorul Dobrogei, cade însăşi pradă 
valurilor tnaintânde slave, iar locuitorii vechi sunt nevoiţi 
s'o plrlsiascl. Când Iustinian voeşte să stabiliască ce
Ulţile de apărare ale Imperiului, ·cercând prin aceasta să 
aduci şi relnvierea UJmetuJui, el g4.seşte această. cetate 
p,:ustiită şi servind ca sălaş Slavilor. 16) Deşi citatul lui Pro
kopius spune că resta'urarea cetăţii de către Iustinian are 
ca urmare şi tnd.epârtarea Slavilor din ea, totuşi nu RUtem 
afirma dacă ei plrăsesc provincia ; din contra, e mai lesne 
de tnţeles că .ei locuesc tn preajma cetaţii, de oarece sll- . 

16) L. Niederle, Eitlr Beitta,g sur Geschiehte ătr sudt;lCJVfllchen Wa.ti
derungen Îll Arcbiv fur slavische Philologie XV (1903) pg, 31 ~; pent1·1t 
veacul al 11 e Marin St Drinov, Colonitaf'ta. prin Slav,i " p.eninsulei b"l~ 
eaniu (ruseşte) Moscova 1873. 

10) Prokopios. de AetU(icii8 ed Benn. bib. IV pg. 293; nSic in 
Mysia latri ripa cum vicinia munita est; nune ad Scythtts proceilam. 
H1c primum sese offert casteUum, nornine S. Cyrilli insigne: în eruo 
(fUidquid tempori succubuerat. id lnstinianus Aug. accurate renovavit. 
Post, •rx vetus erat, Ulmiton ilicttJ: quae quoniam Sclavensis ba1•ba1·is 
grassatoribua diu sedern praehuerat, vacaha-t penili:1g, nee iam nisi 
nomen serva.hat. Tota a fundamentis aetlificata, oram illan1 ab incur
sibus at lnsidiis Sclavenorum liliera.m reddidit. • 

V. Pârvan c,tatea U1me~m An. Ac. rom~ t. XXXIV p. -09,lt 59(); 
Weiss i. t pg. 30; C, Jire~ek, GuchichC. der &rben · pg. 70 nota 2. 

www.ziuaconstanta .ro 



biciunea imperiului roman âe răsărit recursese în ultimul 
timp, în Jocul războaielor de izgonire a vrăjmaşilor peste 
hotare, la cedarea de teritorii în împărăţie şi la aducerea 
năvălitorilur la o viaţă paşnică şi la linişte. Aşa îi întâl
nim pe Slavi locuind tn împrejurimile NoViodunului, în 
nordul Dobrogei, precum şi In sudul ei, lângă Durostorum, 
îo castelul Palmatu; şi Adina, âe unde ascunşi se repe· 
ziau asuvra calătoritor, împiedecându-i de a-şi continua 
drumul.17) Un trib slav Severoi sau· Severane [Se vereis] 
locuia ln Dobrogea la năvălirea Bulgarilor şi a fost aşe
zat de eătre aceştia ln apropierea mării, lângă pasul Be
regava 18). Cu toate acestea nu trebuie să ne .închipuim 
provincia dobrogeană pustiită cu desivârşire în urma aşe
zărilor slave. Intre veacurile IV-VI viaţa romană continuă 
încă totaşi mulţumitor, deşi nu aşa de pr()speră ca mai 
înainte. 

Desvoltarea unei vieţi orăşeneşti la Tropaeum, in aşa 
fel, încât trece dincolo de zidurile cetă~i, precum şi răs
pândirea creştinismului în Dobrogea vorbesc îndeajuns pen
tru aceasta. Dezvoltarea creştinismului, către care desigur 
c. ă fuseseră atra~i şi Slavii, o dovedesc, între a~tele, şi cele 
patru biserici creştine ce se găsesc la Tropaeum 19) pre
cum şi unele nume topice creştine. care se găsesc in Scy
thia minor ca: cetatea St. Cyrillits şi JlUmele Sf. Gheor
ghe, dat probabil după vre-o biserică cu vre- o mică aşezare 
braţului sudic al Sf. Gheorghe. Numirile acestea p·robabil 
că se datoresc primelor timpuri ale creştinismului 20). 

·17) Prooopios liber IV pg· 292-293: In arco situm casteh\u1 Pal
matis auxit plurimum li,;xavit11ue: quam9uam hoc ah ora fluminis L1is
tat Huic etiam proximum de novo statu1t castellum Adina: }H'Opterea 
<Juod Sclaveni harhari ih1 delitescere et ex insidiis in viatores :;ras-
1Sari soliti, ne iter illae fieret impediehant." Pentru- identificarea 1ocă.
litătii Pahnatis, lângă Durostorum C. Jireeek, Geschic1ite der Serben p;;. 
70 nota 2. · 

18) Jirecek, Geschic1tte der Bulgareti pg. 1.18, 131 ; N. Iorga : Notţ::; 
a•un historien relatifs aux âtJenements des Balkan,s;· Bucarest 1913 pg. 4. 

·t9) V. Pârvan. Cetate,, Tropae1on -11g". 145-146. · 
2()) Jirecek, Dcts rriseliche Elen-ient in. der tapo,raphisc1teti N01tiân· 

datur <ler Balkanlander pg. 8, 9, 45. Ca o con11llectal'e a elementuhd 
creştin întrebuinţat în toponimia provinciei dobrogene ar fi de adău
gat şi nuinele 1\e «bisericuţa.)> dat mai multor localităţi din· Dobrogea·. 
Aşa avem o Bissncuţtf lâng-ă Mahmudia, alta pe de'alul Boelogealângă 
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O viaţă romană în felul celei atestate în Noricum de 
Vita Sancti Severini a existat şi pentru ţinutul nostru. 
Sub zidurile cetăţilor romanismul încă trăia, agricultorii 
cultivându-şi ogoarele la adăpostul l2r, gata în.să de a le 
apăra ei tuşişi, atunci când vremuri grele sosiau, pătrunşi 
din predicele episcopilor că o viaţă n_enorocită îi aşteaptă 
după orice înfrângere. Conducătorii în viaţa sufletească 
că şi în războaie erau tot aceşti episcopi cari câ~trgau 
pentru creştinism pe aceşti barbari. Auxentius de Du
rostm-, epiScop şi elev al predicatorului romanQ~gotic al 
ai.cestei erezii, apostolul Ut{tlas, şi moartea pentru credinţă 
a martirului Aert1Jîlian în timpul împăratului Iulian arată 
incă persîstenţa romanismului in aceste părţi 21). Unele 
nume topice romanice, nu romane, sunt de asemenea 
caracteristioe: Mo11ite regione, Mauro vqlle, Pauli-·nia1i
dr>a, alături de Valentiniana şi E1·at-iana 22). Observaîîa 
lui Mommsen asupra: felului cum Iordannes ne relatează 
totdeauna despre Moesit.t şi Scythia nii,nor, verbind '<le 
ele cu foarte mult respect şi dându-ne informaţiuni geo
grafice eât se poate de bogate, pe când, cu cât se depăr
tează de ele, ştirile lui sunt din ce în ce mai slabe, ne-ar 
face să credem deasemenea că latine'asca, pe care o scrie 
el, trebuie să fi fost învăţată în unul din castelele romane 
dela Dunăre, din aceste provincii, ceiace însemnează eă 
ea se v-0rbia întins încă pe vremea lui. 

După aşezarea Slavilor in Dobrogea, aspectul etno
grafic al acestei provincii se va fi prezentat foarte pestriţ. 
Printre Slavi existau reţ"ituri ale vechii populaţiuni romane, 
greceşti şi tracice chiar. Elementul roman nu va fi fugit 
dinaintea aşezării Slav~lor, ci .s•a mentinur, fiind asimilat 

wleidanchioi, alta pe dealul Bugeac, precun1 şi aceia din lacul Razirn la 
capul Dolojman. Adamcli.sm· înseamnă în turceşte de asemenea <Chise
rica omului», ceia ce ne-ar face să credem că numele turcesc a fo!'!t 
dat unui nume pe care populaţiunea anterioară elementului tu1·cesc 
ii dăctea acestei localităţi. C Moisil, <(Biseri,;u,ţele-. 1n Buletinul Coroi· 
siunii monumentelor istorice An. III Nci. 1 pg. 28. 

21) Jfreoek, Die Roma,nen im. !leti Sttiăten D.CJl'lnatiens. wf.i1wentl des 
~ittelăllef'S I. p.g. 16-17; N. Iorga, Gesclllickţe des rutiiti:nischffl Volkes 
l' pg. 102-103. 

22) Jire~ek ; Die Rom,anen • • . pg. 16. 
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şi sfărâmat in cele din urmă de numărul covârşitor al a• 
cestora. Aşezarea lor în Dobrogea s'a făcut însă numai 
în sate, deoarece erau prea tnapoiaţi în cultură pentru a 
putea locui în oraşele părăsite de Romani şi, de aceia, a· 
mintirea numelui lor n'a ajuns până la noi 23). 

Avarii înăspresc însă vremurile de nenorociri pentru 
Dobrogea, căci ei îşi făcuseră un obiceiu de a nu mai a-
taca oştirile împăratului Mauriciu peste Naissus şi Serdica, 
ci dealungul Dunării, pr,in Dobrogea, cum s'a întâmplat la 
anul 578. Ch~ganul Avarilor iernă chiar în Dobrogea lângă 
Tomi, p~ntru ca în primăvară să se arunce asupra Tra
ciei 2i). După unul din războaieJe purtate de Mauriciu îm
potriva Avarilor in mlaştinele Tisei, au fost aşezaţi lângă 
Torni, în Dobrogea, 3000 Avari, 8000 Slavi şi 6000 alţi 
barbari 2°). 

Bulgarii., sub conducerea lui Ai:iparuch, după ce stau 
câtva timp in unghiul Bugeaoului, trec Dunărea în penin
sula balcanică trecând prin Dobrogea. Acum deci numai 
se poate vorbi de o adevărată aparitie a Bulgarilor la 
Dunăre; iar cei, despre cari izvoarele din preajma anului 
487 ne vorbesc, erau numai mici frânturi aduse Je năvă
lirile altor popoare 26). Aşezarea lor se va fi petrecut in 
regiune.a sudică a Durostorului şi a ţinutului dimprejur, in 
spre Marea Neagră, spre Varna şi râul I{amcija, ce curge 
intre Varna şi An'Chîalos, în care părţi şi-au· avut . până 
în veacul al X punctul lor central, capitala .fiindu-le 
Preslavu,l şi încotro se îndreptau toate expediţiunile bi
zantine din veacurile VIII şi IX. Ei reprezintă însă numai 
o clasă războinică, care se pierde în massa poporului slav; 
iar câtă vreme trăesc în cete războinice, nu aveau ce căuta 
în ţinutul stepic şi uscat al Dobrogei, căci privirile lor erau 
îndreptate într'una către strălucirile Bizanţului. 

In veacurile IX -X câmpia dobrogeană o loouesc 
Pecenegii cari, înlocuind pe Maghiari în Bugeac, îşi întind 

23) V. Pârvan Cetatea l1·opa.eu11i pg·. l 47. 
2:4) "\Veiss, t c pg. 40; Jirecek, Gesc1iic1i,te det· Se'tben 85, 89, 00; 

N, lor{{!t Geschichte cles ri~11ii~1iische1i Volkes I 6~. 
25) N. Iorga, GescTtichte des t·i,mi~nischeiL V olkes l 107. 
26) 1. Scha farik, Slavisc1ie Alterth1'<-tner 11 pg. ·163. 
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cetele lor nomade cu „case mişcătoare", conduşi numai d~ 
strigătele turmelor până la Silistra In l 04:8 Kegen cu 
20.0QQ de Pecengi se botează. şi sa stabileşte în apro
pierea Durostorului, probabil in Dobrogea. După urma a~ 
cestei populaţiuni a riimas numirea satului, insulei şi păj 
răului din Judeţul Tulcea, Peceneaga. La incep\lt el s'ar 
fi aşezat pe o insulă in apropierea Ourostorului, de unde 
au trecut pe Duniirea îngheţată în ţinutul nostru. Aeeastă 
jnsulă pare a _fi Bor.cea, care se întinde dela Ciilăraşi la 
Hârşova 27). Epidemii grozave imputinează numărul Jor. 
Cu veacul XI un nou popor apare pe teritoriul Dobrogei 
şi anume (}umanii. Cei mai mulţi colonişti cumani au 
fost aşezati în regiunea gurilor Dunării şi dealungul 
coastelor. Numele Deliornian din Dobrogea ca şi Bă
răganul din Ţara românească sunt urmele lor lăsate 
in toponimia ţărilor pe unde au trecut. Jirecek derivă din 
cumanul ianawat\ ianouar, animal, înrudit cu osmanul 
dsanava'>· ce se întâlneşte în traducerea, pentru Kara
manlăi, a AvooaliRsului, -şi locaEtatea dela nord de Con
stanţa, pe care diferite hărţi din evul mediu o înseamnă 
sub următoarele denumiri: Zitana'>·ăa, Zananarda, Zt5nau
arda, Zunauarda, C,inaitard&, Zanaie.a1·da şi Zarual 28

). 

Care va fi fost sitqaţiilnea populaţiunii băştinaşe, an
terioare epocei năvălirilor, după urma acestor frământări 
şi vicisitudini pe care a avut să le sufire pr :.vincia noa
stră, nu s'ar putea spune incă astăzi pe. haza tuturor 
studiilor şi inf~11mgţiunilor pe oare le avem în această pri
vinţă. Gândindu-ne la evenimentele care s'au petr-ecut şi 
în alte părţi ale Daciei sau ale peninsulei balcanice, unde 
elementul românesc a persistat dealungul veacurilor, s'ar 
putea admite, ea o ipotetă numai, co11tinu1tatea unor res· 
furi oarecari de populaţiune ron1anică rleventtă româ-

27} N. Iorga, Gesc1iiclite ~ E1on,ltnisclteit Volk et1 l [lfl. 79 nota 2; 
28) E. T~ibout de Harign y; H-ydrO!J'l'~phii; (lela, l fer-Noîre et delo, 

Mer d'.A.sO'lv Tr1est 185(} -pg. ;J6, 
C. Jîrecek, Ni,nige Bem,erkungen ii'ber die iiberresteti ăer Petsclienegim 

1uţ(l Jui,iu;t,nen .• . in Sitzun~sherichte der Konigl. B('îlun, GeseI!Rchaft 
det· wiss. Prag 1889, p. ~' 8, 11, 'J 4, 16. 

fdem Farstent1im Bulga.rien pg. 145. N. [orga Gesc1Aic1ife des Ru1n. 
Volkes I, 791 80, S~. 
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neas că şi în Dobrogea, fiindcă după veacul al XI, inf or
maţiunile istorice, care ni s'au păstrat, încep să ne pome
niască despre acest element în această provincie. 

După anul 1000 izvoarele bizantine pomenesc despre 
nişte Vlahi pontici ce locuiau la S. de Dobrogea, pe lân
gă Anchialos în 1095 şi i164, lăngl Bizye şi lângă golful 
Burgas. Aceiaşi cronicari adaugă că ei erau urmaşii colo
niştilor italieni. 

Asttel cronicarul Ioannes Cinnamus (sec. XII), des
criind războaele întreprinse ae către Manuil Comnenul în 
potriva Ungurilor, spune că una din armate, care trebuia 
să atace pe duşman „din spre părţile vecine cu M. Nea
gră", era formată dintr'o mulţime „de Vlahi, despre cari 
se zice că au- fost colonişti din Italia" . Expediţia· s'a pe
trecut la anul 1166 şi Dunărea a fost trecută prin Do
brogea de către această armată românească 29) . 

In anul 1253 călugărul minorit Wilhelm de Rubru
quis, după călătoria pe care o întreprinde la Tatarii din 
stepele Ucrainei, arătând care sunt teritoriile supuse aces
tora "pomeneşte şi de V alachia lui Asan, ce se întindea 
dela gurile Dunării spre miagăzi, în direcţia Constan
tinopolei, până în munţii Balcani, precum şi de Bulgaria
mică, în deosebire de Bulgaria-mare dela Volga, lângă 
Urali, dar şi de Valahia Asanizilor" 210). Din ştirile strecu
rate pentru aceste p_ărţi în cronica lui Geoff r oy de Vi l le
Hardouin se poate vedea clar „ că Balcanii răsăriteni e
rau locuiţi de \'lahi ~ că ei apărau clisurile munţilor de 

29) Ioannis Cinnami, De rebus gestis I1nperatori Constantinopol. 
Ioannis et Manuelis C01nne,noruin Histol'iarun1 liber IV, ed. Co1·nelius 
Tollius ('1562) pg. 282- 283: «Istrum versus misit, speciem praehitu
run1 Hunnis, velut ex consuetis rursun1 locis in eos facturus esset 
impetum: Leone1n autem Batatzen nomine, aliun<le cum exercitu alio 
magno et Blachoru,n ingenti nu1nei·o lf ui quon<lam fuisse coloni ltalorum 
memorantur, ex locis Ponto Euxino vicinis irrumpere Hunnican1 jubet, 
unde null o 1.1uisquan1 seculo eos in vaserat n. cf. N. Iorga, Gesc1iichte des 
r.iitnc'inischen Volkes I pg. 120; C . .lirecek, Gesc1iichte der Bulgaren pg. 218; 
Robert Roesler Ru,nc'inische Studieti p$!. 85, 105-106; C. Jirecek, 
Furstenthum Bulgarien pg. ·123; F. Kanitz, Za Bulgarie danitbienne et le 
Balkan pg·. 55 j N. Iorga, Notes d'un historien relatifs aux euene1nents 
des Balkans p6{. 34. 

30) C. Brătescu, Ni,me vechi ale Dob,·ogii: Vlahia hii Ass:in, Vta
hia albtl in Arhiva Dobrogei 1919, pag. ·18 şi următ. 
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atacurile ce veniau din spre miază-zi; că lanţul munţilor 
Balcani, ·de pe la oraşul Elen~ spre mare se· num,îau 
„munţii Vlahiei" -»la montaigne de Blaquie« şi că, prin 
urmare, ţaJ.'a dela aceşti munţi se numea Vlahia, după 
cum rezultă şi din pasagiile anterioare, privitoare la tran
sportul captivilor" 31). De asemenea Ansbertus, cronicarul 
expediţiei cruciate a lui Frideric Barbă,..roşie scrie intr'un 
pasaj următoarele : ,iPe lâng<ţ aooasta, în cea mai 1nare 
parte a Bulgariei, precum şi către Dunăre, unde se 
varsă în 1nare (adecă în Dobrogea) stăpânia un oare• 
care Ro1nân Calo-Petru şi fratele său Crasiati, -î1n
preuna cu supuşii lor .lloniânîi" 32). 

In acelaş. sens ar suna şi informaţiunea lui Nicetas 
Ch9niates care, pomenind cum Isaac Angelul, jefuind păr
ţile din spre Anchialos ca să-şi adune bogăţiile îll vederea 
căsitoriei sale cu fica regelui ungur Bela, şi-a ridicat ea 
„ neînipăeaţi duşnian'i pe acei barbari ce locuesc peste 
tot cuprinsul mwn,telwi Hemus şi cari 1nai înainte se 
nu,miau M.ysi1 iar aciem Vlahi se ch,iamă" a&). 

Insemnătatea acestei regiuni per.tru apăr ar~a impe· 
riului bizantin a dus cu necesitate la alcătuirea unui ţinut 
de graniţă care „începea din ,sus mult de SUistra şi mer
gea către gurile Dunării, pentru 'a fi statornic amintit ca. 
unjtate administrativă a oraşelor şi Ţinuturilor dela Du· 
năre«, şi a avea de reşedfnţă a cârmuitorului bizantin 
cetatea 8ili!3tra (Drlstra, Dorostolon), care ţinut este po
menit de SGriitorii bizantini din veaeurile ]Q[ şi Xll sub 
numele de ,Paristt·ion 34). In această formaţiune admini-

31) Ibiden1 pg. 20. 
32) Dlide1n pg. 23 i relaţiu,nea se a11ă llublicată in 11•0iites 1'61"-Um, 

A1t.striacaru1n tom V partea 1 sub titlul : «Istoria de espediţione ~._ri~ 
derici iin1;1eratoris edita a quodam austriensi clerico, qu1 eidem inter
fuit, nom1ne Anshertus.~> 

Pasajul reprodus, în texttcl b Hn etlte următorul: «Praeterea Bui~ 
garia:e in mti::<ima parte ao vetsus Danuliium r1uow,f4ue m.are inf1uit, 
qu!dam Kal?petrus Flachus. et frater e„jus Crasslanus cum suhditis FJ;.1~ 
chrs tyrann1zaba t». 

33) Ihi<lem ·pg. 25. 
34) 'N. Bănescu. «Pa1'istrion un ducat el~ tp·c+niţtl biea,nUu în Do

lirogea <le astt'f.ei în .Analele Dobrogei, (192'1) pg. :Y14; O. Brătesou1 Dn
m-ogea îti se<:. XII: Ber9ea,u., Paristri-0,i in Ati. Dobrogşi (1920) pg. 13: 
«In afară de aceşti Uzi şi de Scbiţii sau Pecenegii cati, trecând ţ)i'i12 
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' stralivă, Ana Gomnena aminteşte în opera sa «Alexiada» 
despre nişte fundaţiuni trecătoare înjghebate între anii 
1086 şi 1091 sub conducerea unor căpetenii cu numele 
de Sacea, Seslav, Chalis şi TatuJ, cari nu puteau fi ale 
Sciţilor, Bulgarilor sau Grecilor, ci ale Românilor. Aceste 
formaţiuni s'au putut înjgheba, de oarece Pecenegii, stă
pâni aici, aveau nevoie de oarecare organizaţie a supu
şilor „cari altfel nu i-ar fi putut hrăni cu sigur~nţă", după 
cum făceau mai târziu şi Tătarii cu populaţiunile asupra 
cărora se exercita stăpânirea lor. Formaţiµnile acestea 
având o oarecare independenţă erau mai bine văzute de 
către Bizantitii decât cetele nomade ale altor popoare ce 
erau într'o continuă mişcare; cristalizările aceste de viaţă 
politică ale Românilor, care încep în aceste părţi dobro
gene ale Silistrei, nu erau decât o "imitaţie a ducatelor 
bizantine de graniţă, cum, mai pe urmă, Banatul ungu
resc a adus Intemeerea unui Bănat de imitaţie al Ro
mânilor înşişi". Prin urmare perzistenţa elementului ro
mânesc în aceste părţi dobrogene devine sigură prin a
ceste surprinzătoare formaţiuni amintite mai sus, iar în
semnătatea elementului nostru este foarte mare când «î1i 

miJlocul situaţiei -internaţionale de la sfârşitul vea
cului al Xi-lea, corespunzătoare sub toate raporturilfl 
aceleia de la jumătatea celui de-al Xl I 1-lea, ni apar 
înjghebările politice de la Sud~ la Dunărea de jos, cu 
faţa spre Bizan,ţ-cum Domnia de la Argeş nu era cu 
faţa spre Dunăre, ca mai târziu, ci spre munte1-
voevodatele lui Tatu, 1 lui « Clzalis 11 , lui Sacea şi lui 
Seslav» 35). 

„ Ana Comnena arată, în adevăr, că în aceste regiuni 
era o populaţiune deosebită de Pecenegi, una cu care a-

vadurile Dunării, ajung până în Tracia, unde îşi află mormântul, Ana 
Con1nena, n1ai cunoaşte spre gurile Dunării şi poporu{ mult mai vechi 
şi mai statornic al Vlahilor, cari trăiau sub con,lucerea uno1· căpetenii 
ale lor! ecc·ritoi. Pe când în1păratul Alexe se afla cu tabăra pe n1alu
rile „limanului sacru" pe lângă Anchial, iată •soseşte în ti1n1Jul nopţii 
.Pudilus - pt·obcibil itn Bttcliltf, - o căpeten,ie a Vlahilor, care-l vesteşte. ca 
Cu1nanii ai, trecut Dunărea. » 

35) N. !orga, Cele <lintll,i cristalizări de stat <ilc Romanilor în Re
vista istorică V (6-7) pg. 106, 110, 112-113. 
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ceştia tn pornirile lot trebuiau să facă o înţelegere, una 
care era de lege- creştinâ , fiindcă rebelii bi-zantini puteau 
lua în oăsătorie pe ficele stâpânitorilor dunăreni şi, tn 
sf!rşit, o populatiune deosebită de Pecenegi1 prin urmare 
şi creştină - faţă de păgânătatea tndărătnică a acestora
care cultivă meiul, ale cărei ogoare sunt de două ori po
menite, meiul îndătinat al celei dintâi mămliligi a noastre 
o simplă turlă, şi grâul. Dar această popula-ţiune nu 
poate să fie dec(jt r@2'JiâneJiscă şi nu românească din 
sud, în legătură cu At·omânii, ci românească din no,·d, 
vorbind g,·aiul nostru ca tioi înşine" 36). 

»'La curbătura ee o face Dunărea la Galaţi se găsesc
aşezaţi, pe la anul 1300, nişte A]Jani, creştini prin mijloci
rea episcopului de Vicina 37). Pa<!himeres {Chronicon II pag. 
106-8) îi numeşte Tatari creştini ; după părerea,, d-lui 
Iorga, aceşti Alani par să fi fost Români, şliipd că de multe 
ori scriitorii bizantini numiau popoarele nouă din Hae)nus 
cu numirile vechi. Episcopii de Vicîna erau şefi în mijlo
cul „Alanilo,· ,~omâni" şi unul din ei a şi mijlocit lre· 
cerea şi aşezarea lor în imperiul bizantin 38), 

36) N. Iorfa. l. c. Vezi ş i G. Brătescu, DoâYos:,ea la 1~, î11 Arhiya 
'Oo h-r ogei (1919 J pg, 107-108. 

37) N. Oobrescu, mtenieeYea P,fitropolii,tor şi celcir dintai nta1i~.s
twi cUn ţaNâ, Bucureşti 1906 pg. 46; 'J'homaschek suh numele de Ala ni 
în Real~Emyc~op_ădie (Pauly ,"\>Vissova) e ol 1283-1284; Al. T. Du1ni
trescu, Alanii, Buc. 1907 pg. 8. 

38) N. Ioria, Notes d'un kist(Jrieii • . , pg. 39 ; On a vu la situa
tion des ehefs que gard,~rcnt peudaat quelques dizaines d·annces au 
milieu des «Ala1nes roumains)) Ies evt1'qties de Vicina lt l'endroit ou 
se separent les bouches du Daaube». N. -Iorga, Gesch'i<!1ite des Ru,nă
-nischen Volk8s I pg. -1,, şi 252: ({Neben dem Zaren lohannitius lindet 
sieh ein Bischof von \Viddin ; uud es ist sehon angedeutet worden dass 
1len ru,1utnischen Alanen, durch die Vermittelung des Hisehofs voil Vi
cina, in de1· Dohroudscha, an der unterea DQnau, die Krlaubnis ~uteil 
ward, dea Fluss zu iihersehreiten und sieh im griechisehen Iteiche 
festzus~tzen». 

Ia legătură eu prezenta 1:\Qmânilor în Dobrogea ne vin 'în aju
tol' sî alte argumente. In cursul luptei legitimiştH01· (,lin Constantino
pol împotriva uzurpatorului Ioan Gantaeuzhio, Ana, care era regentă. 
fuee apel la a,jutorul tl'llli BaUca din Karhona:, Baleic;ul ,te azi. Haliea 
trimise pe- Theodor ş-i pe Dobrotiei cu o mie de sotdaţt, cari fo.c c:t 
oraşele ~fării să _ se rAvolte. (N. Iorga, Notes pg. 40J. Nun1ele BaliDa 
e român pe de-a-intregul. Balş, apropiat de cel dintuiu este o deriva
ţiune slavă, întâ1nindu-se numai in Serbia, Muntenia şi 1\'.loldova . .Pe~-
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După dezastrul întâmplat în lupta dela V arna, 1444, 
armatele creştine s'au împrăştiat şi o bună parte au stră-

tru întâiaşi dată se întâlneşte la Românii din Serbia. Jireeek renun
ţând la etin1ologia cumană, pe care o dăduse pentru acest nume (Ei
nige Betnerkungen iiber die Petschenegen und Cumanen pg. 14) admite 
origina neîndoioasă românească. 

Jirecek, Geschichte der Serben pg. 424; «Der name Balşa kommt nur 
in Serbien und in der Moldau vor; er hat Z\var eine slawische Ablei
tungssilbe, ist aber nicht Slavischen Ursprunis, und wird schon fri'1her 
bei den Rnmănen Serbiens er\văhnt. In nota 5 pe aceiaşi pagină se spune: 
c<Zuerst ein Barhat Balsic in dem vVlachendorf der. Gjurasevici oder 
Sremljane um ·1330: Urk. von Decani 53,125. Nehen Balşa, um 15 
Jahrh. Baoşa (so ,vie in Jakşa, Nikşa aus Jacobus, Nicolaus) in Ser
hien die verwandten Personennamen Bal, Bala, Balica, Balija, B11leta, 
Baloje, Balosin, Daloslav, (ein Dmitr Baloslalic: Urk. Decani 50), in 
der Moldau Balomir. Vgl. den illyrischen Konig. Bnllaios.» Numele lui 
Dobrotici, despotul Dobrogei, ne apropie de aceiaşi concluzie. Numirea 
ca rădăcină e slavă, ca formaţiune non1inală nu înseatnnă altă ceva 
decât «fiul lui Dobrotă» şi se întrebuinţează în toată peninsula balca
nică şi de Români, în nume ca Dobrotesti, Dobroteasa, cu o întreagă 
serie de nume asemănătoare; Laiotă, Balotă, Calotă, Coşotă, Baiotă, 
Cncolă, Gerotă, (N. Iorga, Notes pi. 40, Idem : Chestiunea Dunctrii 143), 
V. Bog-rea, Note de prosopografie dobrogeană în An. Dobrogei (1921) f)g. 
43. Numele de Dobrotici se întâlneşte la Vlahi, în apusul peninsnlei 
balcanice. 

«Maroe, Tomich, Vlahoe Bogdanich, Vlahoe Dobrochn'ic de Zup
pana. in minore consilio, sono campan:o more solito congregato, dati 
fuerunt tutores filie Helie Dol>rochnich de Zuppana.» Monu1nenta spec
tantia historiam Sl0,voru1n meridionaliu1n voi. HI tom. II pg. 101 (anul 
1350). 

Vlachota Dobrotich in rninore consilio se obligavit de faciendo 
conduci Regusim suo nomine de Narento usqne ad carnisprimu1n pro
xime fut,1run1 staria frumenti c, sub pena de grossis III pro quolibet 
stario quod non aduxerit et debet hahere a comuni pro quolibet stn
l'io, quod aducet infra dictum terminun1 ~-rossu1n unum. Qui Vlachota 
secundum relacionem camar!engariorum (?) conduci fecit Ragusînun-t 
de Narento .staria frumenti C die XVIII Fehruarii.» (Ibidem ,·ol. XXVIll 
pg. 78 Anul 1::366). 

Cuvântul vlah avea în peninsula balcanică două însemnări : pe
curarius şi roman,us, înţelegându-se prin acesta din urmă un cetăţ~an, 
italian •le pe coasta Dalmaţiei, şi numind de asemenea şi pe Ron1âni. 
Pentru numirea a doua, în ceiace priveşte [talienii şi Raguzaoii, ter·
n1enul dispare cu desăvârşire cătl'e 1250 şi null)ai în Raguza mai în
semna încă pe la 1600 «vlaş"l,,'il> ( wlachisch) «italienisch». (Fr. Mi klosich: 
Ueber ,fie 1.Vanderiingen de_r R1imunen in den dalmatinischen Alpen uncl 
den l(arpathe,i pg. 2 C . .J1recet;, Die 1Vlachen mul Mauro1vlachen in, rlen 
Denknitilern, von Ragusa (1879) pg. 110-111; C. Jirecek, GeschichfrJ 
<ler Se1·ben I pg. 155 : C. Jirecek, Staat und Geselscliaft in 11iittelalte1·
liche1t Serbien 1 pg. 25). Fiindcă în pas ajul reprodus 1nai ~ns e vorba 
<le cărăuşie, de$igur că nun1ele rle Dohrotici e al unui Vlah, în sensul 
de român, căci «Als Desitzer von San1mthierren brachten die Wlaclum 
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bătut" în fugă Dobrogea. Desc.rierea fug.ei acestor resturi 
de oştire este foarte interesantă prin unele amănunte, care 
ne silesc să tragem anumite eon-cluziun:i în ceea ce pri~ 
veşte existenţa Românilor în Dobrogea. 

După amănunţitul studiu, făcut asupra aceştei lupte 
de d-1 C. Brătescu, reproducem concluziunile care se des
pTfud din această cercetare : ,, Unli din fugari, din necu
noaşterea regiunli, se îndreptară chiar spre 1ocuri1e Tur„ 
cil or, unde parte fură ucişi, parte luaţi în robie ; alţii se 
îndreptară spre apus, rătăcind prin toată Peninsula Bal
cani.că ;până în Albania. Cartlinalul Iulian, pierzându·se _de 
Ion Corvin, nu se ştie cum, reuşi să ajungă in tovărăşia 
unor soţi de arme până la Dunăre, unde un „ Vlah'' ti'e• 
cea pe fugari peste fluvin,, unul câte unul, într'o luntre 
foarte mică, Pescarul, observând după scufundarea luntrii 
sale că nobilul cardinal, îmbrăcat in vestmitite de preţ, . -

poartă cu sine o mare ca.ntitate de aur, îl ucise pe la mîj-
locul · Dunării şi, luându-i hainele şi aurul, îl aruncă in apă. 
Ion Corvin însoţit de călărirne şi mai ales de Români ,.,cari 
su,nt svngurii ce cmiosc aceste locu1·i". apucă sp1:e mia„ 
nac.h R3iusa bosnisches Blei und nahmen aus Ragusa und anderen 
bestimn1ten Ki.1stenstădten unter anderen vVaren vornemlich Salz mit, 
d~s in dez: Geself,lcht0 dieser Lănder eine grosse Rolle spielt». (~ri-
klosich, Uiher dw Wa1iderwngcn pg. 4) · 

o:Die Treiber (sl. _ ponosnid) ,varen fast insgesammt Wlâclien aus 
den Uirtendorfern der Gebjrge des Binnenlande.s; Unterthanen verschie
dener Edelleute oder Kloster" (C. Jirecek, Dw Handelstrass6n imd Bery~ 
werke von &-rbsen und Bos1ilien f1Jăl1trend des Mittelalters (cap. V nr, Der 
ragusanische Handel }}ţ. 58). 

Pe haza. acestor argun1ente de ordin lingui-sti:, s'ar putea doci 
admite concluziunile d-lui torţa din C1restiunea Dună-rii pg.143: «Supus 
poruncilor unui Balica din h.arbona (şi Balica e nume· românesc), to
varăş :.1 unui Teodor, de naţionalitate- neelară, acest Dohrotfoi, ca.reputea 
foarte bim să, fie Vla1i, macedonean, se amestecă mult în luptele "acestea. 
El strânge in jurul lui un număr de trupe şi rezultatul este- ca i se 
cedează anume cetăti, ~'lidia, apoi Ko.zeakon, Emona, lângă ~'fesernbr ia, 
cu acel titlu de Despot, pe care BiianţuJ îl dădea cum s'ar da astăii 
un mare cordon al unui ordin şi, în acelaş timp, î se face onoarea u
nei înrudiri împărăteşti.» Stăpânirea Iuj se întindea, odată, până la gu
rile Dunării şi dincolo de ele, coprînzând şi Chilia (C. Moisil, Despo
tat1tl lui Dobrotici în Convorbiri Literare XL pg. GS-1-002.) Pentru un 
nume asem'ă.nător întrehuintat ~a Bomâni a se vedea încă : N. Iorga, 
Doc1t,1nente XIV, coprinzând act-e privitoare la familiile Căiănescn şi 
Stoenescu. (Actul XVII pg. 254; Do la Do"firoae~ V1t 6, oe(ă) L E vor ha 
de o socoteală de Viniricîu). 
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ză-noapte de Varpa · şi străbătând stepa pustie a DolJr@:-, 
gei, trecu Danărea în Muntenia pe diri jos de Hârşova; Ia 
localitatea numită ,1La Floci". Resturile acestor armate 
au străbătut Dobrogea ca „printr>un pustiu în care nu se 
găseşte nimic pentru trebuinţele omului ; şi mulţi, călă:rind 
câte trei zile, n'au descoperit nici o apă şi nu ·:puţini lân':' 
cezeau de sete şi de foame, Oăci in a/ară de Vlahi rti~ 
nieni nu ştia încotro s 'o apiice şi fiecare se îndruma 
într'acolo unde ii împingea frica şi norocul. Şi îşi aJe· . 
geau dri,1;mul ·fără nici o f'u,decată cei cari fiigeau· fără 
de Români. Iar ace.ştia din urmă, orientându.-se ziua dupli 
soare şi noaptea după stele, chiar şi dacă. ocoleau totuşi 
ajungeau eu bine la Dunăre. Aceia însă cari n'avură 
călăuze &1-nâni, ajunseră .sau în locurile Turcilor pe care . 
Ie socotiau că sunt creştine, sau pieriră, fie rătăcindu·se, 
fie de foame, fie d.e frig" 39). Aceste afirmaţiuni aşa. de 
categorice, care ne arată pe Români ca singurji cunoscă
tori a ţinuturilor dobrogene, credem că impun neîndoelnjc 
concluziunea că «în evul mediu, prin sec. X[, XII·. şi X[II1 

Dobrogea şi regiunile mai meridionale din actuala ,Btll
garie răsăriteană, aveau o numeroasă populaţie de agri
cultori şi păstori roniâni, cari reQşesc să închege, .. la tn
ceput, mici voe.vodate în jurul cetăţjlor, iar m3:i, ţâ.rzi~ 
sub Asanizi, să joace un rol d.e frunte în istoria ,rµedie· 
vală a Peninsulei Balcaaice" 4°). ,; . 

Năvălirile şi pustiirile Tătarilor şi ale ·Cum~nilor de 
'bună seamă că ~u avQ.t efecte dezastroase pt}ntru >popu
laţiunea Dobrogii. Deşi se va fi împuţinat, totuşi_v,a ,fi, ră
mas încă oarecare populatiune ·creştină car~. ,,în ~ajori-
tate nu putea fi decât românească" . · . ·· 

Organizarea episcopatului de Vicitia clin ngrdul Do· 
brogei va fi corespuns unei re.ale necesit~ţi religioase faţă 
de această popttlaţîe creştină. Faptul că acelaş ' epjscop 
de Vit:ina ajunge mai târziu. mitropolit al Ţării Ro1năneşti 
ar putea să ne dea oarecari bănueli de identitate şi fn 

39) C. Brătescu, Dob1·ooea Ia 1444 îu Arl,iva Dobrogei {1-9f9) pg. 
103-104 1iupă i-oanuili Dlugosz, Ilistoriae Polontue, Frankfurt (1711) li
ber -XU col. 800. 

40) lbide,ii pg. 109. 
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privinţa e)ementuJui peste care păstorise mai înainte şi 
.peste carţ. era . chemat să păstorească acum acelaş mi-
trqpolit. , 
. Căutând să precizăm, pe baza, tuturor celor şpuse 
pâQă, acum, care ar fi tost aspectul etnografic al Dooro
gei până .la lupta dela Varna din 1444„ credem că ar fi 
fo~t cam ur~ătorul: .,,prtrţile de nord ale llobrogei şi zona 
dunăreană era locuită mai ales de Români; părţile de sud 
'şi în . special stepa din spre Cavarna-Balcic, mai ales de 
Cumalii . . Oraşele erau amestecate ca 'n toate timpurile. . . \ . 
In cele maritime predo.minau nrgustorii Greci; iar ip ră~ 
săritul. Bulgariei se accentua preponderanţa eiementtllui 
bulgăre~c, destul d.e amestecat cu Români, Cumani şi alte 
neaµiuri." 41) { . 

După această luptă şi din motive strategice a început 
~olonizarea turcea.scă tn această regiune, care a adus în-

I 
cetul cu încetul o complectă schimbare în tnfâ ţişarea et • 
µo&rafică a provinciei noastre, ceja ce a avut ca conse
cinţă tn9etare~ primei faze româneşti ş. etnografiei Do-
'hrogei.42) . 

* * * 
Cum va fi fost situaţiQnea elementului românesc ră· 

mas tn D~brogea, după colo.nizarea turcească, dacă va fi 

I mai r~mas, nu putem. şti, până către stârşitul veacului al 
XVI ş1 începutul celui următor, când acest element începe 
din nou să fie pomenit în izvoare. 

Desele năvăliri ale Tătarilor „dobrugenses" în Ţara
Românească şi Moldova aduceau cu ele şi luarea unui 
lnsemnat nu.măr de robi din aceste ţinuturi, cari mai apoi 
~rau fntrebuinţaţi la munca câmpului sau la. a,lLe munci 
după urma cărora. trăiau aceste horde de jăfuitori.43) 

· Năvălirile Turcilor şi e~pediţiuniJe intreprinse de dâ11-
şii aduceau mari perturbări în populaţiunea ţării. O ase

! menea mişcare , printre populaţiunea tării-Româneşti s'a 

41) Ibitlem, pg. 114. 
42) Asup1·a aeestei colonizări a se vedea AL P. Arhore, Contri

t».ţiu11i ln, st1tdi-1tt itşezdrilor Tăt(J!Jil,01· .~ T1in:ifor- in l}olwnJJen in Arhiva 
Dobrogei ( 1919) pg. 213 şî urn1ătoa,rele. · 

43) lbit;{em, pg. 219. 
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intâmplat în 1595, în urm~ intrării în .ţară a lui Sinan!"' 
Paşa. 44) 

Regimul vremurilor de stoarcere a clasei ţărăneşti, 
care a urmat după decăderea politică a Principatelor, când 
birurile grele şi alte gloabe ce apăsau această clasă a 
silit ţărănimea să-şi vândă: ocina strămoşeasca, a făcut 
ca această. clasă sărăcită şi despoiată de tot avutul 'ei să 
pr,efere o viaţă scuti tă de toate angaralele, birurile şi dă· · 
rile ce trebuiau răspunse·· faţă de boer şi de stat chiar tn 
·Ţara-turcească, unde plătiau - aare n.umai către Stat, decât 
în Principate. Aşa erau de înverşunaţi chiar împotriva re
gimului dîn Ţar·ă, încât nu puteau să vadă chiar· pe acei 
cari veniau de pe cellalt mal românesc. Bolintineanu1 când 
lu transportat ca prizonier în ts,s. a fost primit de nişte 
.Români de. pe malul drept al Dunării cu blesteme, soco
tlndu·I _ ca ~ un boier impilator.45) A&tfel malul drept ·al 
Dunării, p& tot întinsul ei , a început să primiască pe a· 
ceşti re(ugiaţi sau robi,46) De pe urma unor astfel de stări 
şi Dobrogea deci, a început să·ti măriască contingentul 
elementului românesc. Tot aşa de 'înverşunaţi împotriva 
stăpânirii româneşti erau şi aceştia ca şi acei despre cari 
aminteşte Bolintineanu. Numai ·~a ne putem explica pen• 
. truce în luptele pe care Radu Şerban, succesorul lui Mi-
hai-Viteazul, le poartă în Dobrogea se ciocneşte _şi ·~~ Ro
mânii de aici, cari locuiau în satul Daiani,47) Dăenii : de 

44) C. Giurescu, Legătura lui Miliai· Viteaeui şi Veehit>iea Rffl1u2-
tiiei ln ~t·a-R01ndmească în An. Ac. rom. t XXX VII (m. sect ist.) 
pg. 608. 

!5) (;. Vâlsan, R cnn4tiii diti Bµlga1•ia şi Set'.bia în R01nt2.ti:w:_ şi po-
1;oarele balcatiice (Bucureşti) pg. 15. 

46) N, Iorgat Coti:statări istorice cu privfre la vu,,la, agt-arti · a, Ro-
·»ilitiih»·. Buc. 1.00S, pg. 40, 77. ' 

47) N. Iorgat Stuăii şi Docitinente, lV, pg. XXIV şi 116: <~Li nos„ 
tri, per la difîculta de! poco numerro delle barche, non rotevano pas„ 
sar ultra in gr.an quantita, 01a pasarano a pochi et, non. essendo al
t r i haliitatori sula ripa <lel Danubio, soio che i l viiagio c1ie ai chro,m.ti 
.Daiwm, che si po aquahare a una bona cittlt dove si sono riccolti 
1~olti 1nigliaia di va.1.achi, coti ie loro fauiig~, fugendo la tit·anide delii 
prineipi pasati di Moldavia et Walachia noo pensando li nostri che -in 
quelli vil;ini fos.c;e tanti ardire di voler comha tere et starsegli rontra, 
RlJnrcorno nelln detta villit. 

l villaui1 alla U!,1:\llZa !oro, si restrinsero tutti in uno gropo, ehe 
pareva uno tlensi~îşimli.l et forrnato exercito, et r4uardand.o ~eUa somi ta 
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astâzi, 1n număr de câteva mii şi cari fugiseră din. Moldo
va· şi Valachia din cauza persecuţiunilor şi tjraniei princî
pilor trecuţi. 

Vecinătatea de hotare ademenia P,e alţii, fără să pu
tem bănui motivele, de a trece hotarril ducându-se în Do· 

, l,rogea şi ·turcindu-se' chiar, cum se întâmplă cu un învă'.· 
l ţăcel al unuî oarecare Stanislav care, trecând la Hârşova, 
· nu mai' poate fi readus înapoi, - pentru care Cârstian, 
vornicul lt;ti Radu al IV, scrie' Braşovenilor.48) 

In 1612 Thomas Alberti ca!ifică satul „Straggia" 
f din · Dobrogea: ,,villa gtJ·andissima, abitata la piu parte 
\ de1• Valach,i" 49). Se pare că Turcii, după ce an cuce

rit ţinuturile creştine până la Dunăre, au adus şi Muti
tem ca ,colonişti. In acest sens este aserţiunea lui Can
temir, pe care 'Hâşdeu o citeazi:'i i spunând că Turcii „rlupă 

1 
ce 'prin cucerirea Bulgariei deveniseră stăpâni teritoriali 

, ai Dobroge.i îşi aduceau acolo plugari Sd1·bi şi Munteni, 
cărora le acordau prin tocmele de bună voie clauze 
dintre cele· mai ademetlitoare. 50) Ol;îceiul de a ·se coloniza 
ţărani creştini pe vakufurile turceşti· se tntâlneşte de alt
mintrelea şi în părţile Bulgariei; din veacurile XVI şi XVtl 
avem pentru aceasta chiar mărturii scr,ise.fH) 

Cu toate acestea, principale-le motive ale aşezării Ro~ 
' 

di colii alli no.~tri che erano giu, et ve<l-endo esser pocui, le venero 
asaltare eon tanto impeto che apena li nostri ebero tempo di imbar
carsi. Et pe·r che le navicelli la ma1gior parte ei-ano fatte di un solo 
legno, i finalmente si tra (L\l) cavano, dove si angoruo circha ceuto, 
et aleri tanti• ucisi.,> , . 

N. Iorga, Ckscltic1ite des 1··urnt,i,1i~chen Volkes-, II, pg. 88; N. [orga, 
C1wstia Dunăt·ii, pg. 194-195. 

48) I. Bogdan, Doctffliente şi 1·eaeste privitoMe ta, 1'6lafiile 'fitrii~Ro
mlln(lşti cu .Z,raşovid şi 'l,'ara- fl?igu.rească în sec, XV şi X V I, nucureşti, . 
1906, pg. 303. 

49) B·ulletin de l'Instit·ut pour l'etucle !le ,·Europe sud-ot·ienta,le1 Ir, 
(10-12) pg. ~36 • 

. 60) .B. P. Haşdeu, Isto1'ia, crfticit a Rorti{t.fiilor cap. 36, Coloniile 
române din Dobrogea, după O)?era lui Canten1ir. l(niga .Systin1a ili sos
toianie mucha@medailskia religii, Petersburg, 1722, in fol. p. 241. 

51) G. Jireoek, Das .E'u1·stenthuni Bulya1'ie-n, })g. 48 : «Langsam 
breitete sieh wieder <las hulgarische Element aus, <lurch !las Anstre„ 
hen der Os.rrîanen, aul' <lenen all~s Ungemacb des Krieg.stlienstes Lo.s
tete, un<l durch Colonisation christliche1' Ilatier auf turkischen Lehen&
gutten und Vakufs wofîir es ~uci1 <le m 16 ttn t 7 Inhrhun<lert auch 
schr iftliche Zeugnisse giht.» 
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mânilor in Dobrogea trebuie să le căutăm tot to reaua 
stare economică a ţăranilor cari, sub acest · raport; decă
deau din ce în ce mai mult. In veacul al XVII conditiu
nile sociale deveniră aşa de grele: încât mulţi din ţărani 
preferau să trăiască sub Turc, căruia nu-i datorau decât 
dijma, pe când boierului din ţară trebuiau să·i răapundă 
pe lângă aceasta încă cu claca şi cu alte o mulţime de 
„pocloane~. Faţă de avantagiile pe care situaţiunea lor ca 
noi locuitori le· creia dincolo de Dunăre, tolosindu-se de 
o· mulţime de privilegii speciale, mulţi s'au văzut nevoiti 
să treacă •la Turc» în această vreme. Veacul al XVIII 
nu aduce, cu toate măsurile luate pentru protejarea ţăra
nilor, vre·o modificare sau .vre-o stânjenire a acestui cu
rent de emigrare în dreapta Dunării. 

Neregularitatea dărilor, provenită din faptul. că în oriee 
moment Domnul era pus în situaţia de a · cere o nouă 
contribuţiune neaşteptată, cu care să poată face faţă tn-

. cercărilor unui alt compeţitor la tronul său, precum şi mo
dul neo1nenesc şi barbar în care se strângeau dările au 
determinat formarea unui alt curent ·de trecere dincolo 
peste Dunăre, în veacul al XVHL « Astfel spori al doilea 
curent de emigrare spre moşiile de peste Dunăre ale Spa
hiilor, curent care îmbogăţi cu locuitori satele întemeiate 
mai mult în raiele sau pe lângă Mecin,, Hârşova, Silistra., 
Tu,,y:tucaia, Rusciuc chiar, Nicopole şi mai ales pe lângă 
Vid,in, sau aduse chiar crearea de sate nouă _în aceleaşi 
ţinuturi, în care până astăzi rasa noastră se păstrează cu 
caractei:ul ei deosebit<< .52) ,. 

Chtar în timpul re..gulamentului organic se petrec emi
grări peste hotare. Atunci Nloldovenii trec în ·Bucovina, ·Ba-

52) N. Ioraa, Constatări. istorice cu privire la viaţa agrară a Ro-
11ianilor, pg. 40-11 ; N. Iorga, Ce reprezentăm, îri Dobrogea, Vălenii ' rie 
Munte, 1910, pg. 18: «De acum malnl Dobrogean capătă o fizionon1ie 
rom,\.neasaă, pe care socotim că a menţinut-o neîncetat. T otdeauna e
len1entele cele mai dârze, mai harnke şi mai capaJ1ile, care nu puteau 
suferi o robie acasă la ei, luau drumul pril:1egiei, aş~zându-se astfel în 
ţara Turcului, care îi prim.ia şi-i trat.'1 n1ai ome1,eşte decât aca~ă, pe 
ogoarele pe care odinioară le stăpân iau ei, Cu ei. aceştia aduceau ·o cul
tură adâncă, străveche, rurală», 
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sarş.bia şi. Dobrogea, Românii de peste M.ilcov ln Tran
silvania, Serbia şi BuJgariaJ13) 

. Sţ? socotiau cam 40.000 de familii care au părăsit 
Ţăt:fle tomâ:ne, , deşi se lua:se serioase mi\suri de paiă la 
hotar.e. In timpul iernii. când Dunărea era îngheţată, s~ 
fntAmplau mai uşor asemenea , emigrări.b4) 

La ~!~rşilul veacului al ~VII şi începutul celui ur
mător, in des~le căJătorii pe ~are D. Cantemil' le făcea Ja 
Constantinopol, a trecut de 1nulte ori prin Dobrogea. Tn
tr'un popaş pe care l-a făcut i.n satul Alibegu a văzut în 
ziua. de Sf. Foca o sută de c.reştini ce erau tocmiţi la 
Jucr.u Ia uq turc bogat din ace) sat, cari şed.eau fără a 
face nimic. Intrebând Cantemir de ce stau oamen,ii în re
paos, proprietarul turc a răspuns că. serbează pe Sf. Foca 
deşi este Cl. sărbătoare creştinească1 căci aşa şi odinioară 
Turcii au trimis pe lucrătorii creştini în această zi sfântă 
la lucru. şi, pe (ând ei se întorceau cu carele, le-a ieşit 
lnainte un bătrân venerabH care cu o făclie aprinsă a pus 
carelor foc 156) 

Această Jeiendă e răspândită şi astăzi în Dobrogea 
şi mi-au povestit-o de câteva ori şi mie unii bătrâni ro· 
m·âni din sateJe do~rogene. Cantemir nu spune nimic mai 
precis 1 asupra nat onali tăţii acestor , lucrători creştini'f. 

_Poaţe să fi fost şi Romârii, d-e oarece mai departe el a-

'' ~3} O. Elias Rell'nanlt, lsto'l'ie potitică ~i socială ci P.riticipatelo1· 
fl1,,uăre1ie, tra.<l. de I. li'ntu) Iaşi , 1856, pg. 356. 

5') N. Gl1. Dinculescu, Ootitt·ibt„fi~ii l<i nti:şeru-4-le de populaţf,e, în 
Anuarul de geografie şi antropogeografie 191,4. Să se vadă încă Hohert 
Roesler, .R.011tanisclte stuclieti, p:{. 100; C. Allard, Mîssiiln nieclitrale <la11s 
l" Ta·rlarie-Dobroudsc1ro- pg. ti4 : cdls emi~re)lt sans cesse sur l,e· te, ri
toir~ ottoma.n, pour se soustraire soit au se1·v1ce militaire, soit c°l l'op
pr ession des Boyard2.» 

S. Weigan<l ; .Ru,na1ien utid At·om1 .. ,ie1i bi Bulgat•ien in I ahresbe
ricbt o. inst. f. rum'ânisebe Spraclie X (1908) pg~ 31. oc rue Zeit clei· 
.Einwanderung ist, wie icb hei tinzelnen Orteil aniegellen habe, seh1· 
verschie,len, sie begai;in, von verein-zelten Fiillen in fr iiheren)ahrlnu1-
flerten ahgesehen, în '18 Ih., wnrde besondei s star le nach Kinffth1'l111g 
des Statut organic, also in den drei:ssiger lahren de 19 lh. u111l tla11-
er t seitdem ununterhi>ochen fort, so d.al-S es keinen Bezfrk giJ1t1 i11 
dem ulcht Rumiinen anssăsig waren. i) G. \Ve.iganil, Die t·1tntăti1'sc1.en. 
Dia,kkt.e , det· kleitieti Walacliei, 8<w'bietis u tHl -B1tlgarie1i i n lahresbedch t .... 
VH (1900) pg. 19. . 

55) D. Ct1ntem!r, JstQt·ia impe,·;u.lui otoutfm, pg. iJ09, l~Otil 12:~ . 
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daogă vorbind despre Silistra: « Locuitorii Turci sunt foarte 
· puţini în Silistra; mai mult sunt creştini, în special Slavi, 

Bulgari şi Români. 56) 
La 1659, printre rapoartele episcopului catolic din Ni- · 

copole, Stanislav, se arată ca locuitori ai oraşului Baba
dag şi Valac11,ii, alături de Bulgari şi Greci, cari toţi îm
preună sunt vre-o 200 de case cu o populaţiune de 2000 
de suflete, a vând o biserică şi fiind vizitaţi din vreme ln 
vreme de arhiepiscopul de Durostor.57) 

_ La Motraye, pe lângă multe lucruri foarte inte
resanteJpe care ni le spune cu privire la Dobrogea, ne dă 
şi alte amănunte. Vorbind despre Tomi, spune că Turcii 
numesc acest oraş Pangala, iar Molia vii; Tomisvoara. Se 
pare că prin Moldavi îr1ţelege în general pe Romani. Deşi 
e inconsequent în felul cum ne prezintă ordinea oraşelor· 
pe care le străbate, căci dela Tomis se duc.e Ja Varna, 
pentru a se întoarce înapoi la · Callatis sau Mangalia, -
lotuşi se vede foarte clar că despre acest din nrmă oraş 
e vorba şi nu de altul, căci spune precis că dela Varna 
s'a reîntors înapoi in c raşul pe care, la ducere, l-a lăsat 1 

în partea dreaptă . Oraşul, fuarte mizerabil ca lnfăţişare, 
era locuit, p:ir des Grecs, la plupart Moldaves, ou B·ul-· 
gariens ". 58) . , 

Bosc@vici întâlneşte o farr1ilie de Vlahi, care locuia în 
I1:1guibasar, nemai putând să supoarte dările principilor din . 
1Ioldova şi Valahia, iar în nordul Dobrogei, mergând spre 
un sat, lenikioi, ajunge într'o localitate pe care n'o nu- · 
meşte, ai . cărei locuitori insă vorbiau limba valacă, foarte 
diferită de cea . bulgară, fiind compusă dintr'o amestecă
tură de mai multe idiome, dar în mod principal din ita-
liană şi latină 59) ,. 

56) Ibidem. pg. 445 nota 27. 
57) Monu1nenta spectantia li·istor,iatti Slavoru,n 1•iericlionaliu1ţ, vol. 

X VIII pg. 264. 
58) La Motraye, Voyage en E·ut·ope, Assie et eu · Afrique, voi. 11·, pg. 

207, 209. (editia â la Haye '172'1). 
5H) I. ll. P. Boscovich, Voyage ele Constautinople en Poloyne, pg. 

·107: «non s e1'rn1es pour Konak plusie11rs n1aisons ele chrcUiens aussi 
mis,}rables cru'.'1. l'ol'<linaire; les habitrints parlaient la langue valaque fort 
<l iffdren te dela Bulgare, et~nt con1pose d'un melange de p!usieurs idi
omes, 1nais principalement de l'italien et de latin», · 
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Pe· Jangă aceste cauze ca1·e au provocat ·aş~zarea Ro
mânilor în aceste părţi, încă şi anumite raporturi de natură 
comercială poate să fi mijlocit stabilirea uno, elemente ro
mâţieşti..-cel puţin ln oraşe- clupă cum s'a tntâmpla.t cu 
Armenii, Grecii şi Evreii în ţările noastre. Prin Dobrogea, 
mai cu seamă; pe la gurile DunărH,· se transporta lemnul 
din V alachia. 60) Icrele din Dobrogea se desfăceau în Mol
do\ra, după cum prin Sulina se scorgea din Moldova vinul 
şi pieile de vulpi, care schimburi necesitau mişcarea şi a 
elementelor româneşti prin aceste părţi . (;I) ~ ~ 

' Vecinătatea malului românesc dunărean Trimitea popu-
l Jaţiuneâ şi p·e celalt mal, căci Dunărea, in această pri
vinţă, n'a fost niciodată un hotar despărţitor. Aşa s'a pu
tut forma o compactă populaţiune românească atestată, 
dacă nu prin altfel de. mărturii, apoi cel puţin prin cele 
toponimice, care sunt numeroase şi foarte convingătoare 
în această . privinţă. Astfel harta Plans, o încercare a Aus
triacilor făcută înainte de 1775, însemnează o serie în
treagă de localităţi, eare evident, au în ele ceva din pecetia 
graiului nostru .. 6z.) Numiri româneşti se întâlnesc chiar în 
delta. Dunării, ca „rusca vechia", după cum atestă o ha1·tă 
austriacă din 1783.63) , 

Pe o .har;ă din 1777 vedem că unele localităţi pre
zintă nume care, mai mult sau mai puţin, amintesc forme 
româneşti, ca bunăoară Roseşty, Barţeni, Vister, ~akel. 64) 
Alte două hărţ.i l)osterioare în~eamnă pe ele următoarele 
locatitaţi: Petschenfafl,a, Rakel, Tchokaneşti (puţin mai 
la sud de Silistra)-( ca curiozitate putem adăoga. că harta 
a doua are un sat Bes'$araba, î'n Balga1·i~, în faţa Giur
giului) - LukO'IV (Lunca viţa?) Nau (sigur că e vorba de 
un sat Nou, transcris greşit), Parcheş, Somova, lglitza, 

60) Lechevalier1 Voyage ele -Za P,·oponti<le et du, Po1it-Ei,1,xit~, Paris 
1800, pg. 364 

6·1) EJie P.ri1na1.1die, li;tude sur le c01nm,erce de ia Mer-Noi,·e (au 
moyeµ-âge). 1848, p. 216, 3·17. 

62) G. Vâlsan, Rom,tltni{ î1~ Dobrogea (ele pe o bart~ din circa 
1769-1774) Îll An. Dub,·ogei ( 1920) pg. 536-540. 

(;,3) N. Docan, Er,cplo1·a,_ţiuni au,sft·iace pe Dimăn•e ptin(i la sfdrşif.,u,l 
veacului q.l XVIII (An. Ac. Rom. XXXVI). 

64) Carte ăe Za iJa1"lie septentrionale de l'e,npu·e o'tt<nnct,n, contenant 
la Cri1ti.ee, la Mo1cZavfoJ l~ V alakie etc . . . . par P,fazi Zannoni, Venise 1777 
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un alt Nait, la sud de Rotschesty, Doen (Dăeni), Gisda
resclit (Ghizdăreşti), Cliosen.escht puţin mai Ja nord de 
Cerna vodă I etc. 65) In privinţa toponimiei, alături de forma 
Picineaga, o altă numire topică, chiar după criterii 
pur linguistice ne·ar duce la concluziunea că elementul 
românesc datează destul de timpuri, în Dobrogea. Printre 
formele topice cu sufixul · oae, oaia care, astăzi în 
limba vorbită a fost înlocuit în cea · mai mare parte cu 
-oaică, se află şi Turcoaia, numele unui sat locuit de 
Români, pe malul Dunării, în jud. Tulcea, formă care se 
mai întâlneşte şi în jud. Olt. 66) Harta cea mare rusească ne 
dă numirea · de Poi·tiţa, pentru strâmtoarea care face le
gătura dintre marile lacuri şi Marea-Neagră şi tot' în apro
piere de ea, la punctul de astăzi Bisericuţa, se înseamnă 
pe aceiaşi hartă o Guserika, care nu e decât transcrierea 
greşită pentru Biserica. N urnirea de Portiţa se întâlneşte 
şi pentru mai târziu, 'ba chiar insula Dranov de astăzi e 
însemnată tot cu acest nume. 67) In deltă întâlnim unele 
lacuri o.e poartă numele de „ Roclioul", ,, Poit,il", ,,Ro
cliuletse", 11 Pouiletse" .68) 

Toate acestea arată precis că la sf~rşitnl veacului al 
XVIU:-lea, tot malul românesc al Dunării, începânâ dela 
Silistra şi până aproape de gurile ei, era locuit de cle
~e~t ~~mânesc, care dăduse această înfăţişare chiar to
pon1m1e1. 

Studierea amănunţită a toponimiei Dobrogei impune 
următoarele concluziuni : 

« Găsim în cele 738 hă rti ale vechei Dobrogi, 3. 776 ) 
topice : H67 sunt nume de sate, alte 3.409 sunt nume de 
văi, coline, ridicături, râpi, ~acuri, râuri, bâlţi , cruci şi fân- \ 
lâni izolate, ruine, cariere, etc. 

După origina lor, se găsesc: 2.338 nume turco-tatare, 
1.260 ro1nâneşti, 145 ruseşti, 28 bulgăreşti şi 6 diverse, 

65) Krieystlieate1· ocler Graenzkarte ( 1788), şi Neiieste karte voii iler 
~110Zclau etc • . . von Baner et Schmidt. 

66) O. ·Densusianu, U1··1iie vechi ele li1nbă în toP.oni1nia ro1naneascti, 
în Anu:irul senlÎoarului de li1nha ro1nână, Bucureşti , 1894, pg. 4. 

67) Adalbert Mi.iller, Die untere donau Regensburg 184·1, pg. 272-
274. 

68) Taibout ele 1\farig·ny, Hydroyraphie de la Mer-Noire. Trieste, 
·1856, pg. 40; Bull. de l'Institut p. l'Europe siicl-or. ( 1914) pg. 130. 
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dintre care 4 de origină grecească şi una de origină un
gureaseăt printr'un canal slavo român ( V aroş, lângă H âr
şova ). Ca p.rocent: 6J.89°/0 turco-tătare, 33.34°/0 ro1nâ-
1;ieşti, 3.84°/0 ruseşti (mai ~u seamă în deltă), 0.71°/0 bul
găreşti şi O .22 diverse. , 68) 

Uneoii, anumite neînţelegeri de hotare dintre Ruşi şi 
Turci au contribuit la. anumite mişcări de populaţ1une ro
mâ~ească de pe malul Dunării, cum s'a întâmplat cu a
ceia din H6otul Bugeacului(', regiune coprinsă între ma
rile lacuri şi gurile Dunăr~j, despre care chestiune ne~am 
ocupat intr'un_ studiu anterior. 70) 

Sfârşitul \Ieacului al XVIII JJÎ începutul celui urmă.tor 
cu întreaga serie d~ tă:zbaaie, care s'au purtat pe pămân
tul acestei provincii tntre-yRuşi şi Turci, au transformat-o 
într'un adevăraţ pustiu, care ţie sigur că a avut dezas
troase influenţe _şi pentru populaţiunea românească de aici. 
O mare hartă ruse~scă, întocmită la începutul veacului al 
XIX pentru necesităţi operative, ne arată amănunţit, saţ 
cu sat, situaţîunea Dobrogei din punctul de vedere al den~ 
sităţii populaţiunii. După această hartă populaţiunea Do
brogei nu ~e ridica atunci nici la patruzeci de mii de lo
cuitori. Pe lângă satele existente, harta aceasta ne arată 
de asemenea şi pe- cele devastate, ceia ce-i măreşte in
teresult putându-ne face astfel o ideie mai clară despre 
vremurile tulburi ce-au trecut asupra provjnciei noastre. 
Astfel pe atun'=i abia mai erau 5 locuitori pe kmp. ceia 
ce o şi făcea să samene a pustiu. Asupra acestei situa
ţiuni ne vorbesc şi călătorii cari au străbătut Dobrogea 
atunci cu prilejul diferitelor războaie. 71 Y 

t,9) C. Brătescu, 001ttributio1ts d la tJirestioit de l«, Dobrogec, .în J~a 
llobrogea l"Ou1nain,e, -Buoarest, 19·19, p~. 87. 

70) Al. P; ArlJore, Ontui Bnoeaeul1,i in Analele Dobrogei, 1921, 
pg. 351 ~364. 

71) ApenÎu eritilrue -<les passages <lu Danulie pemlant les îuerres 
tureo-ruses <lepuis 1828 et des operaţions respectives 1.rui s'en sui-vi

J rent, par w,i O{{icier superie"r twrc, Oon-stantinople, 1896, pg. 13 : <1Pou1· · 
1' tant, cette f~ţon d 'irgir n',~tait pa~ exei:npt tl~inconveaien ls non plus, 

car le pa5s 11u'o11 av·ait a traverier 11 La llobtoudja" n'ctant qu'un tlr!
sert comme on n'en rencontre nulle part en Europe. La population 
(itait tres peu no1nbr-euse ii 5 babitants par I<m. carre•. 

[, R.itte·r, Eriefe iibe'I' Z1,sta1iae 1,1ul J1egebenheit.e1i iii cler Tn'i·kei 
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O mai precisă descriere a malului dunărean, · locuit 
aproape numai de Români, o avem dela ieromonahul rus 
Parfhetiie care, în călătoriile lui, făcute în jumătatea pri
mă a veacului al@,.) prin aceste părţi, ne vorbeşte şi 
despre Românii dobrogeni. Trecând dela Galaţi la Măcin 
Partenie a văzut biserica Românilor »afară din oraş, sin
gură în pustie, ruinată şi sărac.ă. Biserica stă afară din 
oraş ca un ambar, făcută din scânduri, mânjită cu glod, 
acoperită cu olane şi cu o lature deschisă, nu are nici 
cruce pe ea, nici clopote .... " I s'a spus că creştinul care 
a vroit s'o acopere a fost spânzurat, iar biserica din Ba
badag ars~, neîmpotrivindu-se nimeni la aceasta, de oarece · 
episcopul e grec şi „nu se amestecă în lucrurile noastre 
şi nu ne apără". Ţăranii creştini despre cari e vorba „nii-

1ni/i Români, au portul bulgăresc*) şi vorba valahă". 

aus den Iahren 1835 bis 1839, Berlin, 1841, pg. 162: <cDiese$ ganze, 
,vohl 200 <jlladrat meilen grosse Land iwischen dem Meere und einen1 
schiffbaren Strome ist eine so trostlose Einode ,vie. n1an sich nur vor
stellen kann unrl ich glauhe nicht, dass es 20.000 Ein,vohner zahlt. 
So ,veit das Auge tl'iigt, siehst du nirgeuds einen Baum o<ler strauch : 
die stai·k ge,viilhten Tf i.igelrucken sind mit einem hohen von der Sonne 
g·elb verbra_nnten Grase hedekt, welches !'lich unter llem \.Vinde ,vellein
f i,rn1ig s. ha ft ke lt, und ganze stunden Jang rei lest du i.'tber diese ein
rorm igan Wuste, bevor du ein elencles Dorf ohne Baume oder Giirten 
in irgend einem -wasserlosen Thal entcleckst. Es ist als ob dies bele
hende Element.în dem lockern Boden versankte, denn in dP-n Thiiler 
sielit man keine Spur von elen trocknen Bett eines Bach's; n11r .ans 
1'.lrttnnen ,vircl an lao&'en Bastseilen das vVasser aus 1len1 Grunde cler 
Erde gez0gen». Populaţiunea se compunea dintr'un 1nozaic de <eTă
lari, vVJacbi, Molilo,·eni, Bnlgari şi puţine răn1ăşiţe tle Tnrci (pg. 
·HJ3). Pentru Hârşova ni se <lă numări1l caselor, care era <le 3:1. 

Moltke, Cauipd.gnes cles Riisses cla1is la Tu,r11uia el' Europe en 1821:J 
et 1829 (De1nmler ed. Paris '1854) pg; 30: «C'est un vi>ritable desert 
qu'on s'etonne tle renconlrer au 1nilieu 1le l'EtJro.Pe. En· co1nptant la -I. 
population des villes, ii n'y a guerre plus ele 300 habitants µar mille 
carre». Dintre oraşe ~1ăcinul avea 1000-1500 locuito1i (pg. 75), Hârşova 
1iOOO (pg. 76), iar Constanta nun1ai 40 de case locuite, . cu t"oate că o-
dinioară avea aproape 2000 suflete (p~. 79). · 

C. AUarrl, La Biflga1·ie orientale, pg. '1u3 : «L'ahandon de ces fer-
' liles terres, r1ue nou', avo11s "'.isit,~e!'; s'explique ainsi: depuis l'invasion l 

de ·1829 une grande parlie de la Bnlgarie orientale-, la re;.:ion des pia- 1 
teaux surtout <"·ta it it peu prl'.ip: deserte. rn assez granil non1bre tla fa
mtlles chretie11nes et musuln1anes t\ laient revenues depuis peu <lans h 
lJ91.Jroudscha. <1uand en 1854 la clerniere ,invasion russe, et aprC:•s elle 
Ies bachi-boozoucks dr•solcrcnt de nouveau le payş)) . 

"') De, fapt e un port iniluţn!at rle cel turcesc. 
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Intrebând de drumurile care duc la Sf. Munte, ţăranii i-au 
spus că · din cele două drumuri, care duc într'acolo, cel 
dintâi duce prin munţi şi sate turceşti - 11 iar al doilea 
drum pe malul Dunării în sus până la -Rusciuk, cu locui
tori de· ai noştri, Români. Iar dela Rusciuk, umblaţi prjn 
Bulgari, iarăşi cu graiul vostru, aproape până la Sf. Munte". 
Ţăranii erau foarte primitori. Tot drumul dela Măcin la 
Rusciuk a fost găzduit la dânşii ca la rude. Pe tot acel 
drum, n'a văzut decât trei biserici, aşa de sărace , cum 
nici nu se pot descrie, · neavând înăuntru icoane zugră
vite, ci numai de hârtie, iar de ·iconostas o:nici vorbă nu 
·poate fii. Preoţii sunt câte unul, doi în fiecare sat. 

Intrebându-i despre această stare nenorocită i s'a 

\ 

spus : «Din vechime ţara noastră stă în hotar şi deseori 
războaiele se fac pe aici, din zece, mult doisprezece ani. 
Abia ne mai îndreptăm, creştem vite şi cultivăm grădinile 
şi iarăşi se face războiu. Şi atunci, cine poate, fuge in Va-
lachia, iar pe cari îi prind Turcii, -îi duc cu dânşii în ţara 
lor, tu.rmele ni le mănâncă, caselor le dau foc şi grădi
nile ni le pustiesc. După ce trece războiul, cari mai ră
mânem vii, iarăşi ne întoarcem pe la vetrele noastre şi 
ne facem pe ruine bordee şi iar ne apucăm de gospodă
rie. Gândeşte acum, când ne mai putem îndrepta ? Se mai 
întâmplă încă şi altă nevoie. După fiecare războiu începe 
ciuma, care începe a ne secera ; atunci iar lăsăm toate 
şi fugim care încotro po.ate şi ne ascundem prin munţi şi 
păduri şi ne temem de alţii, frate de frate şi fugim unii 
Je alţii. Cu această mânie ne mai încearcă D-zeu adesea. 
Incă şi Turcii pe aici sunt tare răi şi sălbatici, mereu ne 
asupresc şi ne ruinează : bisericile ni le ard, la care gă
sesc argint îl fuJ1ă, icoanele le nimicesc şi la nimeni nu 
ne putem jălui ... " Şi cel care s~ tângueşte astfel, ter
mină acea3ta :cu speranţa că va veni ajutorul "Rusiei" (? !) 72) 

Acest element românesc despre care am amintit până 
\\ acum, cu un car.acter rural- agricol, a cre~cut şi prin a

daosul unui necontenit contingent de păstori,_.c_ari....au-Stră
bătut _cu turmele regiunea dobrogeană. 

72) Din călătoriile iero,nonahului rus Partenie p,·in, Moldova în ju,n. 
întâia a veac XI X (trad. din ruseşte) de Arhin1. V. Puiu (Vălenii de 
:Munte, 1910, pg. 39, 40, 42). 



Situaţiunea geografică a -Dobrogei precum şî consti
tuţiunea variată a solului ei o fac ca ea să aibă o floră 
specială care, în caracterele preponderatoare, e identic'ă cu 
aceia a regiunii sarmatice numită şi a stepelor. Alături de 
flora asemănătoare celei sarmatice, se găsesc o mulţime 
de plante-peste 150 de specii- care o apropie şi de cea 
mediteranee. In aceste condiţiuni ea ·se prezintă ca regi
unea unde se ating marginile finale ale ambelor flore şi 
punctul cel mai îndepărtat nord· ostic până la care se ri
dică flora mediteranee. 73) 

Variaţiunea ~şa de izbitoare · a solului dobrogean -
fiind îQ vecinătatea mării, având munti stâncoşi, dune de 
nisip, dealuri aride şi stepe întinse, păduri şi tufişuri, lacuri, 
mlaştini, lagune, gârle, etc., - determină flora ei aşa de 
bogată, fiind astfel unul · din cele mai interesante teritorii 

· botanice de tranziţiun~. 74) Aceste condiţiuni speciale geo- \ 
grafice şi botanice au· făcut · ca o viaţă păstorească in- ; 

• I 

tensă să se poată desvolta, determinată mai cu seamă 
de condiţiunile climaterice şi vegetale pe· care le prezintă 
Dobrogea. In acea~tă privinţă ea se aseamănă într'un mod 
izbitor cu pusta Ungariei, cu vastele stepe ale. Rusiei şi 
cu şesurile Dunării inferioare, mai ales cu Bărăganul. 

Câmpia goală şi întinsă a Dobrogei, pe lângă asemă
nările topografice de şesuri întinse, cu uşoare ondulaţiuni 
ici colea, cu ţinuturi pustii sau prielnice pentru cultură, 
cu mlaştini şi bălţi, of eră, ca şi câmpiile mai sus pome
nite, aceiaşi vegetaţiune caracteristică prin aspectul său 
ierbos, rigid şi uscat. Suprafaţa plană, foarte întinsă, con
ditiunile climatului continental, care determină starea se
cetoasă, vânturile continue fac ca perioada de vegetaţiune, 
necesară pentru săvârşirea actelor interne de nutriţiune, 
să devie mai scurtă -şi insuficientă pentru cerinţele arbo
rilor fructiteri, Starea secetoasă face ca aces te ierburi, ce 
cresc iute şi abundent primăvara, să se usuce la înce-

• 
73) Dr. O. Ilrandza, Flo'i"a E>obrogei ( ed. Ac. rom.) Bucureşti, 1898, 

pg. XI. 
7 4) Dr. O. Ilraudza, VegetatiHnea Dobrogei (.\.n. Ac. rom,1uc seria 

lC torn. lV ('1882) pg. 40, 409, 419, 427, 429, 431-432. I: Simionescu, 
Dobrogea, iu An. Dobrogei ('1920) pg. 361. 
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putul \7e.rei când pământul devine us.cat. iar atmosfera se 
umple de vârtejuri d.e praf, c.are dau un aspect a.şa de 
trist şi de curios ţinuturilor continentale dobrogene. Cic:ul 
de desvoltare anuală a plantelor unor asemenea regiuni 
trebuie să aibă o scurtă durată, adaptată acestui climat. 
Aşa se explică şi primăvara tim.purie şi desvoltarea grab
nică a ierburUor ce· durează puţină vreme şi apoi se u
sucă. 75) Pe lângă aceasta, . influenţa mării face ca iarna 
să fie mai âulce. As.emenea condiţiuni, pe lângă care se 
mai adaugă şi raritatea localităţilor locuite, dup.ă cum am 

I vizut din expunerea etnngra(:ică anterioară a acestei pro~ 
vincii, au favorizat o. intensivă desvoltare a vietii păsto
reşti. Am văzut în altă parte că chiar unele din aşeză
rile Bulgarilor se datoresc unor contingente păstoreşti din 
Cotei. 76) Dintre toţ'i însă_ cei mai numeroşi păstori au fost 

li Românii. Veşti prea veehi asupra lor .în aceste părţi, nu , 
avem. Lâna de Dobrogea însă era renumită, căci Braşo
venii o întrebuinţau probabil la facerea postavurilor cu care 
făcţau un întins comerţ. 77) 

#Pentru ocrotirea ogoarelor .Săseşti de stricăeiunile oi
lor şi âe focurHe . provocate âe pe urma sălaşurilor păs
toreşti, s'au luat severe măsuri împotriva păstorilor, de 
către diferiti stăpânitori ai Ardealultti. Ne mai avârid unde 
să-şi păsuneze oile, ciobanii bârsani au fost nevoiţi să şi 
caute în altă parte iarb2. necesară, creindu se astfel miş~ 
cările turmelor cu. păstori dincoaee îa ,,Ţară". După 1610 
ei capătă privilegii dela f>orpnii munteni, prîn care li se 
ingăduia şederea dela Simpetru la Sf. Gheorghe, scutiţi 
de orice vamă şi plătind câte ceva numai la bâlciuri, iar 
„dacă iese ain munţii pe.ntrti care au prinsoare, spre a se 
scobori la baltă, ei răspund adeti u l celui cu moşia şi plă
tesc şi oieritul de zece hani vechi de oaie ; ca despăgu
bire pe-ntru stricarea pădurilor de sălcii1 se dă la plecare 

75) D, Gretescu, Conspectul fi,orei Rom.a1tiei, Duc. 1898, l)g, 754~ 
756. • 

Asupra clitnei DolJrogei să se vadă : St, llepites, Olt?na :făt'in1I
liti cf"Onium.esc r.ţ,l Mărei-Negre în. An.. Do~r-0nei (19,20) pg. 510-528, 

76) AL. P. Ar};ore, Jşeză·rile Bl-1,lQ~'ilor tn Dob>·ogea în Arhiva Do-
brogei (191 O) pg, 87--38. . 

7'1') N. Iorga, B1·.aşovul, fi R~a:nvi (Studii şi Do cumen te), X, p~· 49. 
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un miel de turmă şi doi bani de cal". Astfel au trecut şi 
în Moldova, ,,,înaintând până la Prut şi Nistru, şi chiar 
dincolo de acest din urmă râu", iar alături de Bârsani 
găsim şj pe Făgărăşeni. Inaintarea treptată în şesul mun· 
tean i·a adur; la Dunăre, pe care au trecut~o apoi ajun
gând astfel până în Dobrogea.78) Alături de păstorii Ar
deleni au venit în aceste părţi, mai târziu, $.i păstori din 
muf'ţii noştri, unde proprietatea mare întin1ându-se me
reu, li s'au strâmtorat locurile de păşune, iar ei s 'au gă~ 
sit ne-voiţi să-şi caute păşunatul tn c Ţara turcească>. 

Amintirea pribe{:?iei lor prin aceste părţi se păstrează 
încă la ţăranii cari odinioară se ocupau cu păstoritul. 

Iată ce povesteşte un ţăran din Sălişte„ comitatul 
Şibiiu: 

« Aicea a fos îQtâi tot cu marhi"" cu yite şi ier tn vre .. 
murHe de d_emult nu trecea nici în Rumîniia, nici în Do
brogea, ci să ţinea mai mt:Jlt în tara ungurească c.u oile; 
dup'aceia o'nceput a trece în Ruminira, ş'apăi a trecut şi 
Dunărea în Dobrogea, ş'apăi acolo a trăit mulţi ani ; 
venia vara la munte şi toamna să ducea Iar prin Dobro· 
gea prin ţara rumânească, era Jocu mai văratic. 0 1 nceput 
apăi oamenii de rămânea şi pI~acolo, apoi mult o rămas 
pI-acolo cu yitele, că s'o strlmtat locu de n'o mai putut 
umbla -cu Iele pe drumuri şi ăştia-mai tinerime-s'o a.
pucat de negoţ şi de meşt~ug ş''aşa o apucat mai bine 
Săliştea". 79) . , · 

De asemenea un ţăran din Gorj povestia ~ .,, Plecam \ 
cu oile toamna diin munte, ne du.cam până la Marea·Nla
gră, doboram pe plaiu Novacilor, o H:'tam pe Dealu Mura-

1 
rit şi îeşam toamna la Craiova ; acolo luam drumu 'n jos, '
trecam Oltu la vale 'n jos şi merglam pe malu Dunării ; \ t' 
trecam Dunărea pe la OUeniţa tn tara tur cască ; cit îi Do
brogea şi cât îi Bulgaria pe·acolo umblam. Dacâ trecam ,j 
Dunărea) nu ne 'ntreba niminea de unde vii şi ,un te ducr; 

78) N. Iorgn., Istcn'ia Homtitiilw diti, Ardeal. ~i Ti-n-ua1·ia). vo}. I, fln ... 
curesti, 1915) ug. 28S..28H. 

7!)) L A. Gandrea, Ov. Dei,susinnu, Th. D. Sţ}er tintia~ G·Niinl nos~ 
tru, .Biic. -vol. 111 -p~. 105. 
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·1a Turci plătia~ o sfănţuică pîntru o oare. Iera di·ai no'$ti 
d1e. şti:îa turceşte şi aşa n~ 'nţălegeam. Mergam cttie şasă 

'Săptămâni, ş'acolo şădiam până pe Ja Sfintu-Ghforghie}' 80) 
,,Am fos până 'n· ţara turcască în Dr,broga, cu oile, 

estă pestă patru-zăci de ani. Am fos păn la Marea. !era 
ll)me mai puţină pe-acolo şi d'aia ne ducam; nu da ză
pada: ca pe. ica, puţînică, az o da, mine o lua. Acu s'a 
'nmulţit lumea şi Turcii nu ne mai lasă. Plecam toamna 
di la munte, de,aici d'acasă; mai iera Ungureni dft dincolo 
şi mergam cu oile, acolo, cu toţii; mergam cite trei-patru 
cropoară (turme de câte o ~ie de oi)., de oi la un loc ; 
fuergam cam pllnti 'n dre,ptu Bucureştilor şî pe urmă tre
cam Dunărea pi la schile ; puneam oile 'n pod şi trec am 
dincolo şi umblam pe câmp pe-acolo în ţara turcască. Pă
şunam de toamna până primăvara. "81) (Cert..ădiia - Ion 
_Dungan de 75 ani.) 

După cât se vede din cele povestite de aceşti ţărani 
-foşti păstori odinioară - Dobrogea le era un ţinut bine 
cunoscut. Iernile dulci ii d.ispensau de a aduna fâneţe, · 

.. (, purtând1l·şi oile pe lângă bălţile Dunării, dar mai cu sea-
\ mă pe la gurile ei, în deltă şi în insula Dranow, coprinsă 

tp.tre braţul Sf. Gheorghe şi lacul Razim. Până târzru1 

când delta Dunăriî a toceput să fle în unele părţi străbă· 
tută de canale pentru a premeni apa marilor lacuri -
ajutându-se astfel desvoltarea pescăriilor-, până atunci 
thcă toate oile Dobrogţi, miJlocii şi sudice, precum şi o 
bună parte din ciobanii Bărăganului se sc;urgeau dela Sf. 
Dumitru în spre bălţile pe care le străbr.t,~ mai cu seamă 
braţul Sf. Gheorghe. 

Grindul Crasnicolului şi altele erau odinioară refu
giul acestor ciobani, atunci când iarba lipsia în alt0 părfi, 
sau cand apele veniau mari: 

Transhumanţa aceasta se tăcea regulat în fiecare an. 
Ca pretutindeni şi aici dru1nul de mişcare al oieriler se 
coprindea între munţii ce pot fi locuiţi o parte a anului 
-adică când nu.sunt acoperiţi cu zăpezi mari, ci au pe. dânşii 

80J lbiâettt, vol. 1, 1>g. 15. 
81) Ibideni, voi. 1, pg. 23. A se ve<leâ încii Ov. Deusnsi:1nu, Păs.. 

toritul la poporwele roma-taice1 in Vieirţn Nouă, Vlll {Decembrie 1912). 
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păşune de vară, - şi câmpii cu caracter semi stepic, care 
se usucă in timpul verei de căldura soarelui. Miş-cările 
acestea, determinate de caracterul climei, de constituţiun\'a 
şi relief ul solului şi al· vegetttţiunii, se fac numai, lnttte 
câmpii cu o producţiune miti neroditoare şi mai săracă 
in apă , decât regiunile vecine şi regiuni .cu platouri ,iQi\lte 
ce ating !năltimi ~ar,e nu permit sA mai crească copacifl2J. \ 

Acesta a fost ŞI cazul Dobrogei, care nu. ·este decât 
o continuare a câmpiei m~ntene cu Bărăg~nul, cu a că• 
rui înfăţişare se şi aseamănă şi în care se adăpostiau 
numeroase turme, căci nu era cultivat şi locuit pânl.l tn 
veacul al XIX, de oarece negoţul de cereai~ era că~ şi 
neeX'.istent până după pacea dela Adrianopol (1829). Ase~ 
menea regiuni acoperite cu iarbă nu P,Ut~au 'fi bune decât 

• 
pentru o viaţă păstorească. Descrit}rea Doprog~i. fă,cut4, 
de Boscovicî ne-o lnfăţişeazi ca o câmpie necultivată. 
unde de·abia ici colo se vedea câte un petec de _pământ 
semănat.88) O bună şi frumoasă descriere' a pustiul~i :aj):. 
hrogean, cu stepele iminse, cu erburile c.e se usucă. in 
bătaia vânturilor şi cu focurile c-ar~ luau naştere din··vreme 
în_ vreme pentru .a p!eface întreag-a câmpj.e într'un deşert 
phn de cenuşă ŞI rutne, ne~o dă doctorul. C. Allard. 8ţ} 

82) Em. Martonne : La vie pa.st-Orale et la tr.a-n.skiimmtce datas ks 
Karpatlies meridionales în Zu Friedrich Ratzels G.eclăclit.niss. Lşipzig., 
1904, pg. 288. 

83) Boscovich, l c. pg. 149: <<Pendant tout le cheroin de cette 
fournee nous ne trouvâmes pas un seul arbre,. ni la moindre source; 
cepandant la campagfie etait tiante1 et l 'herbe haute, forte et melee 
de fleurs: e;te etait si inculte tfU't\ peine t rouvi1mes nous un petit es
pace de terre !~bourăe, nous ne vîmes point non plus de tertres artţ
!lcielles». 

84) Dr. O. Allard, L ri B1tlgar'ie Orientale-,,Paris, 1804, pg. 29-3·1: <~Din 
Mar tie în Noemhrie tur1nele indigenilor tră.esc pe acest~ platouri ; can
titatea relativ minin1ă de nutreţ, necesară animalelor în t impul celor 
patru luni de iarnă, se strânge la sfâ rşitul li11 Iunie; locujti-·rii nu ~o
sesc decîlt ceia ce au nevoie pentrn hrănitul animalelor; restul f~iluhn 
se usncă p~ loc şi către începutul lui August încep să 1zbucniască focuri 
gr ozave, care nu se sting decât câ1;d nu mai au ce arde.-

O 1ună după şosirea no3stră în DolJrogea, într'o seară pe când 
poposean1 le Kara-Keui, un mic sat tătăresc în interior, tot , orizontul 
spre răsărit ;se J1imină şi un f11n1 gros şi negrn se ri1lică. de lângă ma~ 
I urile aprinse ale lacului K:a:ra-S011. Nimic nu poate să rep1·ezinte. ac~
ste locuri, pe car,e 1răznetul, o scânteie de ciubuc; un foc de .bivuac le 
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O proprietate indi1liduală, în ceiace priveşte pă1nân
tul de cult.urii., aproape nu exista şi o supraveghere se
rioasă nu se făcea nici chiar asupra prcprietăţii statului, 
fiecare putând să , cultive orice păl'ţlAnt voia şi să-i ia 
roade1e14). Aşa fiind, neapărat că păstoritul trebuia să fie 

. 
aprind intr'o ti şi care dăinuesc tuni, jntiniându"se pe mai n1ult fle 
patruzeci de leghe pătrate; Am văzut de asemeni focul aprins la înce
putul lunei August pe malurile Duµ.ării, ajungând, o lună flupi aceia, 
·pe c·oastele Oonstanteî, arzând tot in drumul lui. [nţendenţa franceză' 
pierdu de asen1enea intr'o zi, trei sute de clăi de fân, 11reparat în ste11e. 
Asµeqtul ţării, se şcbimha cu desăvârşire după incendiu; focul desco
pere: all:lnci piettele tumulare, ruinele dela suprafaţa pământului, sehe
lete!e· animalelor cu care e acopetit pământul in unele locud şi des
chide mii de .drumuri fantastice, după cum vântul a împins flăcările 
in . cutare direcţiune. Vegetaţiunea însă nu incepe să se redeşte11te şi 

· covorul, care acopere pământul, trece prin toate nuanţele, dela nşgrul 
cel mai inchis până la verdele cel mai ging~ş. Se vede adesea in n1ij
locul -steţ1elor. urn1ele paşilor şi drumur.i încrucişându-se in toate sen
zurile. F1~~are, după voia lui, işi croieşte drumul său; in aceatta Qon
s.tă greutatea, in toate cli'pele, pentru călătorul care, prea încr-eiător în 
adur:er'ea :,,minte- a ptin1ei călătorii, .crede că poate '$ă se dispenseze 1le 
orientator într'0. dil'eqtiune pe care a mai făcut-o. 

ţ\1'1)lU dintre noi s'au rătăcit astfel intre Ras.c;ova ~i ·Constanta. 
, ~ Relatiile intre n1icile centre de !)Opulat1une sunt apt oape nul'e; astfel, 

~ drumuri adevărate, care să străbată ţara nu sunt de loc. E greu .de a 
y descrie majestatea acestor câmpii pustii, a căror tumuli şi foarte rare 

.$ sate nu vîn să întrerupă monotonia grandioasă decât 11in distanţe în 
~l.J distante. Singuri scaii, oe o mărime gig'anlică şi tulpinele înalte ale 

marii aţigelica s·e. ridică primăvara ca copăceii deasupra ierbur-ilor. 
Ciil iitorul căl,are es.te adesea deşteptat din visarea p~ care o tre

zeşte spectacolul deşertului, prin întâlnirea acestor plante, a căror v;ir
f.uri ~p1nQase sau otnbele ti biciuesc 11e neaşteptate fata. Pretutindeni 
unde omul a trecut lăsând ruine in urma lui pe rământul Dohrogei, 
iarba aco11ere îndată ultimele rămăşiţe de locu.iute, car~ de-abia tree 
de nivelul pământului şi care ar rămânea de cele n1ai n1ulte ori ne
observate, ,dacă marile tufe ale înaltei · angelica n'ar apitrea, .ca sa11ti 
nele- ale mortii, sit le descopere existenţa. MiroS(1l greu şi 11ătrunzntor 
al acestor 11lante parcă ada<115l câte ceva mai trist încă la an1i11tîdle 
pe care ele le deşteaptă . Fără petele negre, pe care le forn1ează, din 
lnna lu.i Iulie, 11e pământ tulpinele lor uscate, s'ar putea cre,le, tra-

f 
versând această imensă păşune, -fJă omul o 'a lăsat aici n1ai mult ,,rn1e 
dt§cdt tttnnele t'Cl4"e q strrlbat; Dar apro.piindu-ţe de ace:ste 11uncte. însem
nate, au întârzii să {lesco11er.i temeliile iid~rilor, sîlezurîie {iropile) î•1 
care se păstrează cerealele şi f:lntânile pără~ite, de. care tr·elmie să ~e 
teamă uălătoril1>·, 

Pentru aceasta se poate Veilea incă: Dr. Moritz JJu~ch, Ilie Prtt·kei 
Reişehan,fbucl1, {1'<.r Rnmelfon, die untere D.ona1t. Anaţl)l..ieti, S,1r-ien, Palits-
Una, Rhodtts .itnd Cyţwen,. Tri'est, 1870; 11g. 214. · 

84) C. Allard, Missum me1ricale dans la 1'a1·t0rie-Doln·01d.-;cha, Pariş} 

18571 pg. 7: «L~ ~z~e161i~fâf\'ffi:refs rp~me au heJbk 
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în floare odinioară, mai ales că după rlzboaele dela în· 
ceputul veacului al XIX Dobrogea devenise aproape un 
pustiu, neră111ânând din foarte multe sate decât urmele 
lor, după cum am \•ăzut din cele spuse mai înainte şi după 
cele ce arată marea hartă rusească. 

Desvoltarea vieţii păstoreşti nu s'a cercetat nici pen· 
tru Bărăgan lncă, ca să ne putem da seama de intensa 
viaţă · păstorească ce s'a desvoltat ln el şi -cu care Do· , 
~og~@:. ~ lntr'o strânsă legăt!:!!_ă. O bună parte din 
satele Birag&nnlµ1, caracterizate printr'o regularitate a
mericană, spre deosebire de cele vechi cu o formă ne
regulată provin din aşezările stabile ale ciobanilor tre
cuţi la viaţa agrară 85). Legăturile acestea dintre Do· 
brogea şi Bărăgan se văd · dealmintreli şi din cat~va 
nume topice ca Vadul oilor la vărsarea Ialomiţei - pe 
unde se făcea trecerea lor în Dobrogea -- sau Vadul 
cailor, lângă Călăraşi. Locuitori satelor Săcele, ,Săliştea, J 
Vale, Tilişca, Galeş, Rdşinari, Poiana, Rod şi altele 
din jud. Sibiu, veniau către sfârşitul toamnei ln Dobro-

(<lomaines de l'etat); tout le n1onde peut, â son gre, s'y etablir et en 
tirer des produits.» 

« •••• câmpurile întregei Turcii, priu urn1are şi ale Dobrogei, oe- \ 
fiind pâod acum proprietăţi ale particularilor, ca îotr'alte tări, ci t<>ate 
numai ale Statului, ftindcl! toată întinderea in1periului otomane o moşie 

·:~as~: ~1h~!~;~:,r~~r}~ţ~r c:s~eap~t~\a;.~l~;~~~;c1u~~~ <~:r:!!~fu~> ~:i :i~~ 1 
mără \'Îtele şi, plătind acestuia pentru ele taxa cuvenită, îşi lua răva- "r 
şui că a plătit, apoi el putea cu vitele lui să umble pe toate câmpiile, 
dealurile şi văile, prin toate tufele şi pădurile, prin toat'rl Dobrogea, o
prin<lu-se numai acolo unde \'rea, şez~nd unde vrea, cât îi plăcea; ni-
111eoi nu avea să-l supere cu nimic, că el cu \'ileie lui e stăpân, având 
voia să umble pe unde vrea un an de zile, până iar la Sf. Gheorghe, 
pentru că şi a plătit birul Sultanului». 

N. Bălăşescu, Rom<ltiii din Turcia în Cllrţile stJteanidui ronutn, 1878, 
30 (Jupă Ov. Oensusian11, Viaţa ptistoreascti. in poelria noastra popularii, 
.Bucureşti, 1922, pg. 122). . . 

86) S. l\{ehedinţi, Die rumatiisc1ie s'teppe în Zu Ratzels Gedăchtniss 1 

pg. 254. lnformaţiuni incidentale ne dau nun1Arul Ungurenilor şi Bâr~ 
sanilor din câmpia Bărăganului. Astfel în jud. lalQmita erau 366 lîn
g-ureni ·(Dionisiu Fotino, Istoria generalii a Daciei, Bucureşti, 1859, voi. 
lV, pg. 163. la «O<laia Vizirului» ,lin jucl. Brăila, se adunau Bârsanii 
ce coborau cu oile din. Ardeal, împotriva cărora se luase hotărîrea dP. 
a nu li se permite ca numărul oilor să treacă de 70.000. (Fraţii Tunusli, 
Ist,wir1 Ţiirii Bom<lmşti, Bucureşti 1863, pg. 103. 

ww11 .iÎuclcoll&tanţa.10 



g~a. pehtru. a ernli acoio, iar-odată.· cu ) venire·a primlve~ 
rii se· întorceau, di'n nou 1 către lpcuinţe.Je lor, rămânând 

f 
uhiifl dintrilnşii ·pentru'. a strânge· fânul necesar.· iernei vi
itoâre .. Autorul acestor infermaţiuni adaugă că Seţelenii, 
S1liştenii şi Poenarii ţr~iau de demultln Dobc9gea~). Ma-
joritatea s'au aşezat irl plasa, HArşova; · Megidiarşi · Oon
stabţa,' şi" mai ' puţin în- spre Mangalia unde, după o măr
tl'.trie atttentfcă, < li-se imboJnă vesc oile de carcian in tim
pul verii.' Cu toate acestea, aici fânul fiind · abundent, 
revin iarna din celelalte ar.on'dismente <;.u I o1le · lor,1)87) f In 
judeţul Tulcea numărul lor este mult mai neînsemnat, iar 
c·ef C~n· S~au aşezat ·aci l'ocuesc . l)UţÎ QlUft prin preajma 
B-a-badagului. Tot mocanilor se datoreşte iofiinţarell mâ-

r nlstirii Cocoş· din jud. Tulcea, al cărei . ctitor e un· oare· 
care Visarien. · , 
.. ~ La 1850 se socoteau mai mult de un milion de oi, 

r 
c~r~ ~utreetau pobr?gea, i~tr.eag_ll, ţinutul i Siilistrei · şi _al 
Varae188c). Aceşti oer1 trebuiau sâ pJătească următoarele 

~ ~.: . 
86) l. Jonescu, Voyage agricole ăa-n.ş la.·pla-me _de Dobro1i<(.ja pg. 1-16, 

. . 8::Z): M<Jl:atiii dft1, Dobt•ogea î_n Gazeta Transilvaniei (l88l) No. <lin 
11. şi 12 Iulie; . ' ' 

88) ,Skyaf!8 vo11:,..Bul.Q~1i . . N,ac~ .<:len,Be_rixh:ten tî·e K. f{: Gohsu!ar
.J\gente.n ,.3:ur· Rustsoh'uk und Sofiâ, 1n M1tte1l1,1ngen aus den1 G'eJnete 
.ci;!!r 1 ,$':ţatistik, herau~egehen von det Dir,ektion der. administrativen ~a-
1t1shlc · in K. K. 1Iandels-Ministerium, \-Vien, 1lI1 Iahrgang, 4 Helt, 1854 
pg, 6Q . 

. . . .. J'uţuienji sau Mărginenii se nnmes-c locuitorii dela'Sălişte, Ră~ 
şinari, PoiaJ;J.q, et11. tot foşti 1nari econon1i de oi. cari cutree'rau mun
tii ,şI <?ltr)Pi~le .Prin Ron:iânţa, 13asar~îa,. până şpre Cauc.as ..• :. ln Iun.a 
April .1911 1m1 $pune;t,.l nişte Ţuţu1en1 dela Rodu că oamenn lor fll' 
.avea în rCrii:rieia la ;200.000 oi,-altii au ajuns în munţii Cauoâs. 

(Mvca,~ii şi !Ţ',~ţ,y~mi,, în. Gazetţe':lr~t'/.Silv~iiei,._ 1911, 2~ U1lie); . 
. • . foarte multi Brănen1 aveau pe· timpurile cele vechi târle n1an 

d.e oi, oâte 5000-10000, av,eau hergnelii de câte 50-800 de cai şi sute 
<le' v-{ici. Oile le ierna·u .in România, pe Bărăgan1 in hăltile n,.mărei şi 
în Do1n·ogea. Primăvara le aduceau in munţii .Bucegilor. 

.. (De-a,le lu·i Moş ..Barbă.--4.ll}ă, .1n G.azeta T*'afisilvaniet, 1909, Ian unr 
14 ,după Ov. Densusianu, Viaţa păstm·ea,scă,, ~· 119). 

Cine nu cuno1,1şte pe aşa numitii Mocani del~ Săcele'? Cei dintâi 
economi de, -vite c~Ti eu.treerau · odată cu · târlele lor nemărginite Ro·

.mânia şi Bulgaria pânll: în Balcani, Moldova şi Basarabia, ba chiar pâ11ă 
La Don. 

A.r: Densusianu, Galiil fermecut, nfra.tiune din viata Sece lenilor 
iu Gazeta- T,·ansilvanid, 1884-, Ma.i 20 (după Ov. Densusiann. l. c. pg_ ·l20. 

Turn1ele <le oi ale _ţV{ocanilor din Săcele, Râşnov şi Bran ierneată 
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dări: lJ un pi.astru de oaie, patentă co.nsulului austriac, 
2) taxa pentru ., a putea străbate ţara, dată mudiru lu~ a~ 
proape un piastru de oaie, 8) Chiria ipământului ~de care 
aveau nevoe pentru hrana turmelor, care se plătia mu
dirului, subaşei sau satului, - uneori la toţi trei, .- sau 
antreprenorului care închiriase pământurile neocupate, 
4) hei/leul sau zeciuiala oilor sale .. 

La 183'!) plătaau numai 4 para.le de cap de oaie şi 
una dîn cincîsprezece89). 

la haltă şi în Dob1·oyea, iar ele prirr1ă:11ară- vin la n1unte1 unele r.ăm~n 
pi1nă la Sf. 1\-Iaria mare, când se rein.torc iarăşi la cp.nn~ pentru1iernat. 

(I. G. Babeş, Din 1Jlaiiil Peleşului, Bucureşti, '1893, ·o9w00 (Ov. Den
snsianu, l. c. p. '120). Ocupaţiunea de căpetenie· a Ron1âi1ilor din Breţcu 
este econo1nia de vite. Oa şi Secele11ii cutreeră Breţcanii cu turn1ele 
to·r 1\foltlova, Muntenia, Dobrogea şi până mai ieri alaltăieri şi Basarabia·. 

Nemo, La Bt·eţcu şţ la BUfttic, in Gazeta Transilvaniei, 18821 Inlie 
2.5 (apnd. Ov. Densusianu, 1. c. 121). 

Iohann lfintz Dc"s 1va1iqernde Siebetum1·ym {Eine -stat.istische stn
flie) heransgegeben von ctrl' l{andels uncl Ge-werbekamn1er in K.ronsia<lt 
(1870) pg. 6: «Znnilchst aur cler ausser.sten Linie dar von <len K'arpa~ 
tb.en. gebildeten Landesgrenze, soweit sie in Osţen und Siiden unser 
J.fochland Siebenburgen von Rumiinien ttennt. lagert eine viehzt\ch
tentle Bevi:ilkerung, die man zu 200.000 St?elen ann~hmen k:1an. Sie 
lii tift in ziemlit:h ~eschlossener I(ette, angef angen von der · Angrenznllli 
an l1 ie Bult:ovina im .Norclo;,ten S1ebenbfirgens herah und die suo.(lstliche 
spitze Siebenb(1rgens herum, <lann in geracler Linie fort bis beinahe 
au. die Donau âm Eisernthor im Sud'\'\•esten <les Landes. Diese ronui
nische Bevolkerung- he-sitzt an 1le11 neun bis zehn Grenzp~ssen ibre 
knotenpunk·te, uncl belebt xpit ihren lfeerden. unsere· Alp,veiden, o.us
gehEM,ld von ihnen grossen Sie.dlungen im Gebirie, clie meistens aus 
verstJ'euten Geh1)ften bestehen. Fur die loVi'.nt,e,·uti/J f-il,1111·e1i sie die Heer
clefl; auf den Zahl1-eichen. Weyen itn.1 steae,i i-n die Ebenen an, (1er unteren 
Donau hen„ieder. • 

. 89) E. Ritter,· B1·iefe #(ier Zustii.'1ule , .. pg. 1'63: « Viele Tause~de · 
von Schiifen und ziegen kommen jahrlich von Siebenhil.rgen und d'er 
militiirgrenze her~dier um hier zn weiclen: ffir llieS'e Erlaubniss wiFcl 
4 P9,.ra: oder 9.1/,. Pfennig prokopf' gezahlt uncl das frmfzigstţ Stuek Vie~ >l 

Pentru păi;toritnl Românilor îa DohrQgea se pot ve(lea încă s Em. ;. 
De l\1artonne op. cit:, pg, 237; 

F: Kanitz, La Bulyrn'ie <ktn-iibienne pg. 482: (<Depuis des annt-ws, 
la Dobroudja est un pays que les betgets nomades visitent periodique-
1nent, 11 y a eneore vingt ans, d„s ,noca.ni de la Transylvanie venaient 
des Carpathes par la Valachie pour hiverner dans la Dobroudja leurs 
hrel1is et 101.'lrs bates A eornes. Ils payaient a1i pacha de Toultcha, 
comrne droil 1le pa turage 4 paras par t1~te de betail, "t lui donna'.ient 
la cin(p1antit!me partie ele leu1 tro11pe1ht.» a. Jirei"1ek, lîitt·stemum Bul
aa·>·ien, 11g. 11:36 ; • C. Jire/'.lek, Ge!Sc.hichte de1· Biilyr11·en1 pg. ·12 ; N. Iorga, 
Geschickte cles rittnitnisc.hen Volkes, 11, 394, N. I0rg,a1 Oe 1·eprezentăt,&. noi 
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Unii 'dintre aceşti ciobani se vârau ca servitori pe 
Ja Turci, iar deseori se însurau cu fete de ale Românilor 
dobrogeni stabilindu-se astfel acolo şi devenind "raia". 

Câteodată unii din ei, inti;aţi slQgÎ p~ la bogătaşii 
turci, ajungeau să-şi piardă şi limba90) Unii dintr;ânşii nu 
vorhiau decât turceşle1 făcându·se a nu înţelege limba 
română, fiindcă Turcii nu-i priveau nici pe ei ni.ci pe Bui~ 
gari cu ochi buni91) . . 

De pe urma vieţii păstoreşti au rămas şi termeni în 
toponimic ca i câşla, mandra, Coiutnpunar (fântâna ber
becului), Groapa ciobanului, etc92). 

,Prin 1867 tşi aveau aceşti ciobani târlele lor pe 

iti Bof>rogsrJe, pg. '19-20; :A.mi .Bonţ1 Rtr-ueil d'ititieraires datts la :Ptwqyie 
ă'Europe, Vienne, 1854, voi. 1, pg. 186: «11 y a assez des bergers». 
~uvarilu1 moCMi, cţre St? dă u.nora dintre ciobanii ardeleni este de ori-

li gină maghiarii.: «'Qas vVort mocan ist magy. Ursprungs und bedeutel 
«hauerisclt» «Jolpelhaft)), «-G. ,v eigand in Viertet• Ialiresbflt'ic1if (1897) 
pg. 286. 

ilO) G. Popa-Lissean u, Iticet·ca1·e de ·motiogrofie a.s-upt·a cettlţii Dt·d.s
torulc-Silistra, Bucureşti (1913), pg. 661 nota 2, 

91) C. All.ru>d, Mt.ssiott tnâdî,cale, p~. 64. 
92) Pentru c~şla vezi: Fr. Î\iîklosich, pie t·ur.kische Effl1iie,,te i~, deti 

Sităosţ u1id osteuropliische Sprach,eti, I, pg. 97 (Keşla, Keşlak="'\>Vinter
quart1er; Kaserne; HermanM Vamhet~, Das TurkMwolk în seitien ethtio
logischs1~ ,uuă sth1iographisc1umBe,jelW4i{lf!ti, Jlt, 193: «:\.Violerwohnung,; 
Ji. Tiktlo, Btunătitsches-âeutsclies Worler.7>&,ch. J, 306; N. Iorga, <Jesch. 
ă. rut1i. Vo1kes, II. 180. 

Pentru 1naudr.a: Fr. Mildosich, Die tut·kische Ele11ie1its, 11, 11~. 20: 
~m3ndra=Hnr<le, bulg~ lnandra-=Schafstall, serh. mandra-Sennerei .; C~ 
Jire~ek, Da.s . .lihrst. Bulgm,ieti, pg. 186: u.Gross ist die Î\{annigtaltigkeil 
der Ausdn\cke ftîr ţlie Hirtenhutte: KoUba, Koşar"6. dann dia von Şar 
his in die Do.hrudja hekannt.e ,.natidr.a •. Den oberhirlen -0der Kaser
macher heisst man maniJradjtja (aucl.i. rom. 1nandra~). Ila$ vVinlerM 
quartier <fer 1Ieerde wir<l in ,Ier Hegel init einem t·irkii;ch Ausdrilck 
kyşla genannt. » Termen ul axis.tă şi la A români. N. lor~a, <J.1JScli d. 1·1t11i 
Volkes, 1, 11!7: <<Die thessalischen Wlachen acl1ickten ehenso ihre Ifer
den wăhtend des Sommers in die hulgarischen .B~rge nnd l1is heule haM 
hen die am Hirtenlel)en festhaltenden ~takedowlachen einen '\Vinler 
und einen Som,mcr-aufenthalt, im lt"'lachlande ,He gemi-etate M<ffidni, 
und dia in den Tălern des hohen Gehirgs kamme:-t, dia bi~ ihnen die 
«rumăhischeil Berge» 111M-tiţile armîueştt heissen : hieher lto.mmen sie. 
mit <lem Monate Mai, wenn die lfelder sonnverbrannl ·<(herţ·)) zu w~rN 
rien heginnen » 

O l\loalitale Kara.-Mcuid1'a ge a~ă şi in .Buliaria. (G. "'\>Vei~and, 
Alle Qrtsnm,u!fi ru11iătiiscke~ Ursp~iys i11t Inuer,i B1iJgar-iettsi in lahres,. 
bericht, X1I1i pg. v3). 
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terasele de pe malul Dunării dela Turkoaia şi pe pla
tourile dela nord de Allali-bair. 93) 

Dezvoltarea agriculturii, care a adus restc·ângerea 
întinderii pământului, noile aşezări ale Cerchezilor şi Ta-· 
tarilor ce şi-au întins stăpânirea asupra câmpiilor pline 
de ierburi şi care ameninţau, prin felul de a fi a acestor 
două populaţiuni, siguranţa turmelor, creşterea 'dărilor 
pentru păşunat şi noile impozite, necunoscute până acum 
pricinuiră o grabnică decădere a vieţii păstoreşti. Numa~ 
în doi ani numărul oilor din districtele Tulcea, Isaccea,· 
Babadag şi Măcin scăzu dela 50.000 la 10.000. Cu a
ceasta decăzură şi o mulţime de negustori greci şi bul· 
gari, cari se ocupau cu comerţul caşului şi al brânzei, a
ducând astfel o scădere simţitoare şi în venitul Statului. 
Decăderea păstoritului a avut ca consecinţă aşezarea a'
cest.or ~n~ureni" prin sate alături de „Cojani" ţărani 
agricullorl din judeţele Ialomiţa, Buzău, Brăila, etc: mai . 
, u seamă dealungul Du~ării dela Măcin şi · până ia Megi
dia şi Cernavodă, paralel cu vechile. aşezări româneşti 
de pe malul drept al Dunării, - apoi dealungul drumulu.i · 
de fier Cernavodă-Constanţa, amestecaţi cu alte naţiuni. 
până aproape de vechiul hotar aJ Bulgariei şi, t~ fine, ii1 
preajma l\ifangaliei, unde au . în stăpânirea lor · cel ·· mai 
pt·oductiv pământ al Dobro~ei, numărându-se printre· dân
şii mari proprietari ce posedă, unii, până · la câteva· mi( 
de hectare. · 

După locul lor de origină s'ar ~fla grupaţi cam in 
felul următor: Cas'imcea (Săceleni), Corug~a. (din ţara 
Oltului), Ralirnan (săceleni, mocani veniţi de demult şi 
trăind alături de cojani ( Calfa şi Canqt Calfa (din'· ta·ra 
OJtului), Ramazancliioi (din ţara O.tului)~ .f/ii'gi Oniar 
( Jin ţara Oltului), Doerani ( din ţa·ra Oltulu·i)~- Făgăraşul 
·uO'U, (din partea Făgăraşului), Aigâr Al1,11iet (rrfocani .de 
amestecătură), Aio1·niari (mocani · de amestecătură şi pµ:. 
tini bănăţeni), Cârjelari (mocani de amestecătură), Urupi
bei (mocani de amestecătură), Coium-Punar (cei mai 
mulţi săceleni). Amestecaţi cu Cojani si Bulgari, ardelenii 

93) IC. F. Peters, Grundlin~n zur Geographfe imd Geoloyie ,der Do-
broudscha, pg. 52. . · . 

I 



. . 
276 

se găsesc fn jud. Constanţa în · Râmnicu, Mahometcea, 
'cuciuccb,îoi, r!ă,eea-niq.c, Siri-u, Tortoman, Băltăqeşti, Sa
rai, Carlal, Cat·al I, Caramurat (cu Nemţi) Taşp,i11-

nar, etc .. 
Ut·luia din ·ap_ropiere de Ada.m-l{Hssi e~te un sat 

/ curat mocănesc. Bănăţeni se întâlnesc în 1Jtluleiova,-Arâ
bagi,- ~i- 'Veliehioi. Spre Mare numărul lor se micşorează 
• 
din ce in ce. Jo mic număr, dispăruţi aproape 1n massa 
populaţiunii conlocuitoare, se regăsesc presărt1.ţi încă tn
tl''o mulţime de S8ile djn Dobrogea ca in ()rtachîoi, Ba
labancea, Ac-P:wnar, CM. Vodă) E;iisalâ, C!!.t,ica, Sa·ri
na~nif până la amt,ele Dunâueţe, unde am întâlnit arde
leni din Tilişca şi alte sate din mărginlmea Ardealului. In 
unele sate, aşezându-se jn mijlocul unei compacte popu· 
laţiuni străine şi fiind intr'un număr mic, au ajuns· să fie 
tlesnaţiona:tizaţi,. numai amintindu-~i decât doară că pă· 

rinţii lor erau „attslre'izi~ şi deosebindu-se încă prin câte 
i1n nume de familie oa Moroianu, Trandafir, Oprea, Cioacă, 
ca ln SHlul Frecăţeî din jud. Tulcea. Pe lângă locuitorii 
satelor <le origină ardeleană1 pop:ulaţiu1:1ea orăşenească <1 

nţ!gustorilor şi industriaşilor are de asemenea un bun 
număl' de ardeleru,D4). 

i Românii băştinaşi dobrogeni, veniţi mare parte din 
/l ei cu mult mai înoainl~; -se aflttu dealungul întregului 

mal dunărean, dela guri şi pânt\. la Silistra, urmând ca 
numJr imedîat după Turci, cari lo~uiau pe matginea Mă· 
rii, iar între Turci şi Români se g5siau Tătarii în mij
locul DobrogeiD5J. :Numărul lor se ridica la. cifra d~, tJ:1000 
de suflete, repartizaţi aslf1d, după sate.le ~i district~ le 
Dobrogei: 

9i) A.p. D. Culea, R01nâ1iii ar<~le1t,i in Dobrogea în T{ibtt-na din 
2Q şi 21 Ianuarie 1912. 

95) I. fonef:!eu, Voyage agricole, pg. 82. 
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Tablou siuopti.c al statisticei loc;uito,·ilor Valahi, ca·ri 
toc1J,e'Sc în Do7:>rogea. 

as :n Chiustenge 
p ~ Ma J)ga li a .= 8 llalcic 

,.,.. S Bazttl'gic 

3881 

ta!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Q A ':?I.I: E N r 

f 

Satele pc care le locuiau de-alungul , Dunării, se află 
însemnate pe harta etnografică, alipită la lucrarea citată 
n1ai sus. 

Locuite nun1ai de Români erau următoarele : Jias()1Ja, 
Cochirleni, Cuciuc~ Seimeni, B,.triuc· Seinieni, Topa lo, Va-
1·oş, G1·oapa· Cioban uliii, Gâ1~tici1.1>1 Dăeni, Ostro·v, J e11:i
sala1 Viste1'Ul1 C·i1iele, Picineaga Tu·rcoaia. Bedje, Ze
hil, Saba1ugia, Sarighiol, Agighiol, Nalbiznt, 1l1eidanxhioi, 
Niculiţel, Soinova, Parclieş, Rakel, Pisica, l...'lt,icaviţrr, 
Văcăre1ti, Garvăn, Jtjila *) 

Amesteeaţi cu alte naţionalităţi se ?f11:ţu în urmă toa ~ 
rele: Periclia (jum. Rotnâoi, jum. Turci), Turc·Râ11inic 
(j1Jm. Români, jum. Turci), Urttmbei (doua -pătţi Turc,, 
una Rumâni), Paşa-Câş/a {jum. Români) jun. Bulgari),. 
Baba ( o parte Bulgarj, una Români şi una Turci), Kaf
sanlar (jum. R()mâni1 jum. T.urci)1 Orlarhtoi (jom. Ro
mâni, jum. Turc•), Balabancea ( o 13arte Rnmftni şi trei 
păi ţi Turci), Te,i'esinik (jum Români Jum., Turci), Caliea 
(.jum. Român\ jum .. Ruşi), Celic (jum. Români, Jum Tut~i), 
Greci (jum. R6mâni 1 jum. Turcî) Măcin (qouă treimi Turci, 
una Români). Tctiţa {trPi ~ărti Raşi 1 una Român;), Teliţa, 
( două părţi Rm,j) una Români), Frecciţei (jum R()mâoi, ______ , 

-ll-) Ortogr-0cfia numelor s'a păstrat aci ca 'n original. 
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jum. Turci), Tulcea (două părţi Bulgari, una Români şi 
una Turci), Câşla (j am l{omfrni, jum. Turci), lsaooea ( o 
treime Balgari, una -Români şi una Turci), Zatohia Oum. 
Bulgari, jum. Români). In Niculiţel se ~nea, în fiecare an 
la 2 Maiu} un bâlciu ande veniau oameni de p.rin împre„ 
jurimi, când se scotea şi apă dintr'un puţ, căruia i se a-
tribuia şi calităţi terapeutice. · 

La 1860, o bună parte din satele, pe ca re harta ru
/ ~ească ni le arată ca pustii, nu se populaseră incli I de 

oarece I. Ionescu le înseamnă ca neexistente. 
Unele· din ele ca Satttf,-NOH, Grucea, Roşeşti, Fâ·ntâ·na 

Nedel•ii, Stâncile, Hăsăneşti, arau că fuseseră locuite· de 
o P,?Plllaţiune românească. 
-:.Lista copri'nde 65 de sate >,care ·nu mai existau," 

şi care erau urmi toarele: P1•islava, Beştepea turcă, JJeş
tepea valahă (Mahmudia), Du:navăţ, Tm·t~I{araorYHl (ctsm 
pe unde se află astăzi Sărăturiln mari lângă· Sarioasuf), 
Sari1iasuf, l{araibil, Amofalki .(intre 0aratbil şi Oalica), 
#f.icomanti (la coada lacului lângă care se &U·i satul Ca
lica de astăzi), Ciardâc (lângă mănăstirea Cocoş), Satu
l/ou (intre Balabancea şi şatul Taiţa), lgliţ(J 1 Soifiiakli 
(lJ. sud de Turcoaia)1 Oernichioi (Lângă S0uiak1,), Cr·ucea 
(pe malul Dunării lângă Cern1chioi), Fântâna~ Nedelii (I.a 
nord de Tatar-Peeineaga), Mangina (la apus de Acpunar), 
Roşeşti (pe malul Dunării, la· nord de Tatar.'.Pecineaga), 
K;aluduka (la nord de Gârliţa), Run1,beca (ta .nord-est 
de Az: klar), }1.elodiţa (între Rahman şi GârHţ~ ), Ciaidar 
(la sud tle Gârliţa), 6a1·acla (între Karapella1 şi Saraine), 
Ifa111oskl Oa i·ăsărit de Hârşova), Ceenirehe {la nord de 
!iatul Topala), T()J)olog (între Aziclar şi P~cineaga), Ca·rtal 
(la apus de Ter1Jchiol), Dulgher (intre. I<arapelat şi Alet
mLlcea), Caciamac (între Ttkeli şi Guiz..dar), Gadicdşla (la 
răsărit de Hârşova)., Fental (între Satischioi şi Capugi}, 
St.ragea (între Topalu şi Terzichio.i), Zaval (la răsărit de 
Gârliţa); Cucilbaş (la ră~ărit <ie Gârliţa), Et'less,i,k (intre 
Tekel, şi Capugi), 6iauş-ch,ioi (la apusul satului· Alifakî), 
Ciri-ni (la nord de Capug1), St4ncele (la nord de Aleme
ceu)r Batakli (la .Rud de Casimcea), Usubei (la nord de 
Ceatal-Orman), ,Visteri (între Ghelengic şi Chereşic), Ha· 
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să.neşti {la sud d.e Topalo),, Calichioi (la nord de Boaz
gic), Taşpwnar (Ja răsărit de Cuciuc-Seimeni),, Tortoman 
{la est de Buiuc-Seimeni), Mongol (la s11d de Cuciuk-Sei
meni),. Berdari (la sud de l\fongol), Cilibichioi (la est de 
Berdari),. Kusteli Oa sud-est d~ Docuzol). Karatai (la nord
est de Docuzol), Karasu, Ali-Bey, -Car-adurat, Aloant, 
Ghiaur·Amsai, Turc-Anisal, lvirnes1 Peştera, Acargea, 
Dautlaf (se aflau toate la sud de valea Carasu), Cacea
tnacul rnare, Oacea1aaeuZ tnic (la nord de Cobadin}, Oa
kal (la sud de vahia CarP.su). Drandatar {la apus de A
nadolcbio1), Ueun Amet (la sud de laeqrile văii Carasu). 

Am văzut că elementul românesc locuia compact a
proape numai pe. malul Dunării. 1n artă parte I. Ionescu ne \ , 
spunet că tXistau 71 d~. ~ţ~ !_ocuite numai de Români! , 
"dela ~lare la Dunăre şt pe malul ei pâoă la Silislra, nu
mărându-se 3656 familii cu 4603 bărbaţi, 4 7.28. fl'mei, 
6789 băeţi, 86~7 fete, 1800 juni ficiori. 1744 fete marj. 
cu o avere in \'.ite, miere şi oloi ce se poale estitna la 15 
milioane 4 ! O mii şi cjnci sute lei". Această populaţiune, 
adaugă autorul, este adunată din Basarabia, Moldova, Bu
covina, Banat şi mai ales din Ţara-Românească. Ca stare 
materialll se prezentau bine, ne pfă tind alâtea dări cât răs
pundeau cei din Ţara-Românească şi nefiind datori cu 
bijilîcul decât atunci când se făcea recolta. Din punct de 
vedere cultural sunt inapoîaţi, totrtşi doritori d~ lumin,1, 
căci fnsuşi autorul, ,,în câteva sate a găsit dascăli pe cari 
ei ii ţin pe cheltuiala lor". Este cutare sat care a um
blat .şi nu s'a lăsat, până n'a furat din Ţarş.·RQmâncascâ 
un biet dascăl, pe care· I ţin Românii în sânul lor, mai bine 
de cum n' ar fi ln sânul lui Avram". 

Lucru demn de remarcat este că autorul s' a putut l 
..--fnţel~ge româneşte cu Turcii ş_i Tătarii In bisericâ, chiar 1J 

acolo unde sunrBulgari, popii cântă şi citesc române.şt~. 
ln S1lis(ra se cântă româneşte în biserica grecească, iar 
în şcoală „dascălul, care este bulgar, invaţâ pe tineri în 
I.mb a româneascâ, ca una ce este iaţeleasă de toţi". Ro
mânii aveau şi două mănăstiri: cea dela Amcer,ca. şi cea 
de1a Coco~, care dă cârmuirii 7000 lei pe ao, ce repre
zintă o exploatare agricolă de mai bine de 100.000 de lei. 
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Câ proporţie nRomânii număraţi înt'r'o seamă cu T.urcH~ 
figureaz·ă mai mult de jumătate. Alăturea ctt 15 mii şi mai 
bine de tamilii, de toate celetalte neamuri Ja olaltă, li o
mânii dfrnpreună cu Turcii, se socotesc peste 15 ·mii şi 
mai bine de familii~ .9B) · 

Aşa fiind, se vede foarte bine de ce _în manuscriptul· 
găsit de d-l forga la l:!istrica ·din satul Azaclău, din· faţa 
Galaţ,lor şi intitulat )'J Condică de miloste'>iii, c·u ajutorul 
Tat'ălui şi al Fiitlui $i al 6f ântuT,:ui Duh, aniii>i; 1859, 
16 August"-, printre numele tuturor actlora cari au con
tribuit la ritUcarea bisericei dela •A libechio', se găsesc şi 
.numele· a foarte mulţi Rqmârii ce locuiau in sate dobro· 
gene destul de 1ndepărtate de malul Dunarii, eeJ:ace face 

' ca să se roată ({av("a oarecum o idee ·aespre caracterul 

\ 

naţional al locuitorilor acestor sa te care, prin singurul fapt 
că elE contribuie la zidirea unei biserici româneşti arată", 
sau ca ţăranii, păstol'i şi pescari, aparţin naţiei, sau 'C-ă 
trăesc: într'un grup de majoritate românească, a-le cărei 
dispoziţii trebue să·le împărtăş~asca".97) 

{ • Lejean d~, după I. Iones·'u, cifra de 33.000 de R·l
~iSS). 
--- , ln 1864 se .găsesc grupaţi de- alun_gul Dunării, lu .. 

cuind în sate care se aseamănă toate între t le) întocmite 
ca şî cc,le tătăreşti sau bulgare, având C11mun cu a'Oestea 
aspectul destul de mizerab:l. Locuinţele erau zid.te dîn 
pământ acoperite cu paie, cu trestie sau cu pământ şi 
aveau un mic cerdac înnainte. Interiorul era formal din 
trei despărţămînte: sala sau ,,tinda", s~rvind şi ca bu
cătărie şi având un horo mare, deschis mult in afară ':Î 
din care porneşte soba odăii de locudt pe care . horn 
Allard ii socoteşt~ ca a doua. despărţitură a casei şi, în 
fine i odaia de. locuit. l\tlobili1:.rul dinnătru e ca şi în ca· 
.sele turceşti. Ferestrele sunt astupate cu hârtie, sticla 
fiind aproape ne<;unoscută.· Io ca.s~le bulgare şi ruseşU 

{: 96) 1. Iooesc\l, Rm;i&,nii· rli1f Dobrogea ia ,ii:01)&1.'l.nitil l'iitera,•<ft ( No. 2 
,u1n 8 ll!Jluarie 18f>5J.. · 

97) N. Iorga, Cele,tre"l 'Dol>rogi pe ctJ,re i~~a1n a<ftmt in Analele, Do
brogei (lII, pg. 32); B11.lletin ae i'institut pour l'etitcle <le r1Yu1·nl,e. 8f<.a-
orie11tale; li ('0~1211g, 238)~19!5, 1 • , , 

~8) Lejean, E(hnographie cler europăisclie1i Th-rkei, pg. 19. 
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se găsesc atâtnate pe . păreţi „Jablouţ·i-- ru~eşti"., ~oată 
zestrea tinerelor\ fete 1. este expucS~ în aţeastă .oda.ie. Ţe· 
;;ăturile se disting prin varietatea culoriloi:, Numai' in sa
tele ;romaneşti de .pe malul Dunnrii se găsesc bordee ce 
au lnarntea lor un fel de vestibul înclinat în jos. şi prin 
care se intră în întt'riorul locuinţei, care e. luminată de o 
si1:1gură fereastră ce se afli în ftJnd. Casele sunt aşezate 
fl1ră de nici o or~in699). 

Oc-upaţiunea locuitorilor- de pe malul Dunării era. mai 
ales pescăria. 

După .AJ1ard. malul Dunării era populat de Români 
numai dela sa tuf Seimeni ·în joe,. jar spre nord până 1~ 
TuJcea · era pustiulOO)_ Localităţ\le cu populaţiune ţomâ -
neaseă erau: Cerna-vodă, Raşova, Iiferland, (în care se 
aflau şi Bulgari), Osli·ov; . 8ilistra, . <fOi.l nous y vîmes 
be.aucoup de femmes ·vcilaques ee1rwgat'~s, 'tîetues âe leur 
gca~ieux costumes ţ1ationa:ux.»; Tul.Gea cu un bun număr 
de famiHi româneşti101..), 'Jen:ichAoi, pe malul Dunării sub 
.Raşovă.ţ C-uciuk-'Seit'iieni la a_ord de Ras@va cam 21 km., 
B ·uiiik·Seimeni 26 krn. la no.rd de Rasova102). 

Pentl'u partea nordică a Dobrogei, si~ şi clare 
informaţiuni asupra _Românilor ne da Peters1 , câţiva ani 
mai târziu. Intre c€le două cifre asupra numărului lor -
~~qn la. ~gjea,n şi de j 2QOOO la Viscovich - Peters 
se hotărăşte pentru. ~ea dintâi. ca fiind cea adevărată. 
După· ce ne spune că prezenţa lor 1n Dobrogea e dato
rită curentului de emigraţiune din Principate - făr.ă a futa 
v:reo dată în această privinţă - ni·i arată locuind 4- 5000 
in jurul Tulcei prin sat~le Iimitroî~, apoi în Măcin vre-o 
1 OOO suflt:tr, l11.ah~11/udia şi Isaccea: ln satu\ Greci se 

·găseau între 300- 400 după cum şi în marile sate - die 
grossen Dă rfer - Nukutifel, T gpalo, mai mult mocan:i. ) 
stabili, şi Rasova carG avea numai Români. Alte sate lo- / 

·cuit~ exclusiv1 sau avănd ca majoritate o pl)pulaţiune ro' 
mltnească - începând dela răsărit la apus - erau ur-

W) C. Allal!d, La, Bul9<wîe orientale, 11~. 108-·110 
-100) lhidem Z. c., Ţlg'. 114. · - · 
101) C. Allard, Mi..,;.,~wn mefrlforile, pg. 1H4. 
102) ,~, pg. 8. 
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mătoarele : Saranus (Sarinasuf, jud. Tulcea) cu 20 fami· 
lii Rom:lni şi 70 Tătari, Caraiţ,il, Sarighiol, ~gi
glziol1~3), Ca:lioa (locuind şi Ruşi) Sobangia ( numai Ro· 
mâni), Gatalui, Nalbant, Câşla, Somova, Parc/re, (cu 
Ruşi ortodoxi) Rachel, Luncaviţa, Zît;firka Ş,i Ta'i,ta (cu 
Ruşi) în faţa GaJaţilor, Văcăreni J04), Garbi~a (Ga,rv·ân) 
şi ·Jifila. La ,sud de Măcin: Turcoaia, Satu~nou, care 
inainte de războiul din 18&4 era aşezat cu o milă ger
mană mai la nord, şi Pecineaga. 

\ 
Amestecaţi cu mocani înstăriţi, băştinaşi ansăssige -

şi eu Bulgari, Moldovenii, CU!ll ii numeşte Pet.ers pe Ro
mâni, locuiau in marele sat Dăeni - mai mult mocani 

. stabili, - Coiumpwnar, (Fântâna Berbecului} Igrumat, 
Oemşiler, Araklar şi altele. 

In regiunea Hârşovei trăiau lntr'un număr mai mic; 
mai numeroşi se găsir.ti în satele dinprejurul Raşovei 
dintre care Cocl1irlent şi Olzlak~oi (satul Vlahilor erau pe 
deanlregul rom:lneşti. Amestecaţi cu Tătarii şi Bulga· 
rii se mai găsiau ln Mahmudkioi (sud·vest de Megidia), 
unde tormau majoritatea, precum şi in Aăa1nkl,iss,i şi 
liispunlar. Mânăstirea Gocoş, av:lnd 30 de călugări şi 
tot pe atâţia lucrători ca )şi cea dela Oilic lângă Tehta, 
se afla tot intr'o stăpa:nire· rom:lnească. 105) 

Amestecaţi cu Bnlgarit se găsiau· in cele două sate 
din districtul Babadagului : Kamber şi Satu· .Nou. 

103) Lângă ace.st sat se alta un deal, al cărui vârf princitla( se 
numia Djal1, c-w ct~·iuia .. care arată deci o continuitate mai îndepărtată 
a acestui element. Deşi cu\;ântul se găseşte şJ în HmlJn hulgarâ ca un 
în)prtin1ut .llomanic (Şt. RonHlnsky, Lelttw1Rirte1· late-#tistJte,n U1·spr1tnfJS 
it~ Bulga·risclten in fahresbericht f('ir rµm. S11ra r-he1 X V, 11g, 114 (vezi 
şi rectiiicările şi adaosurile .lui Jireeek în A1·cltiv {1,.1· slavisclte Piti-Iolo-

. gie, XXXI (1909) pg. 449-452), numele este dat de Rom·âni, căci f>e
tet s adaogâ: .«Unţer rliesen Gruppen hesitzt das Gehirge ,•on Adschi
gj_ol die besten wic}reJten U nlrise. Sein Hanptgipf'e} der n1ir (nu-oii nis,ch) 
0Jalu cu curună (Krorxenberg) genannt w1trde 1i;t hher 100 k1afte1· 
hoch, fiillt g_egen Norden ab». 

104) Un sat ru asemenea nurne, având. o termina~iune. in el şî 
nu în m se aftă şi in Bulgaria. Etin1ofogia e sigur ron1ânească. e. \Vei
gand, Alte ortsoonien t"tttnănisclten lf1·spninys im lnnet'n- B1tlga,r'ien in, la
hresbericht (Xlll pg. 46). 

105) Du.nărea ele jos, (1009) No. 8 pg. 22; <lSat vechiu şi curat 
românesc» ; No • . 9 pg. 23 «Buliga, Cocargea» sa.te ron1âneşti 
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Mocani trecuţi d.Et Ja nomadism la viaţa de plugari în-
tâlneşte Peters în Varo.ş., unde unul dintre fruntaşi, Zirka J . 

(Ţârcă) îndepliuia funcţiunea unui ,agent consuJar austriac; 
deasemenea mocani se mai găsiau în Gâr1iţa şi Groapa 
Ciobanului,106) • • 

Informaţiuni posterioare lui Peters 'ne dau cifre asu-1 
pra p~ulaţiuniî româneşti.! care variază între 35-4Q.000.107)' 

Afirmaţiunea lui Allard despre popula,ţi~r.ea româneas
că dela Sllislra este întătită ~i clarificată, din fericire, foarte 
amănunţit pentru acest oraş şi pentru satele învecinate, 
Oltinaţ (,âşla, B eilic, Ostrov şi Bitgeac, de către sta
tisticele foarte amănunţite, întocn1ite · pentru trebu.inţe „ de 
ordine practtcâ" şi rămase dela Costache Petrescu, unul 

' . 
din cei mai inimoşi şi mai harnici învăţători dela şcoala 

100) K. F. Pelers, l c., pg. 52. 
1 07) C. Sax, Geo[lra._phisch-ethnogmpische Skisee uon B1ilga.rien (Das 

Donau- \'Vila jet) în :'!.fittheilungen der 1' .. ·K. geographisehen Gese-llschaft, 
\Vien, fi<I. XII (1809) 1,g, 449-4'82 (ne,1e Folge 2 Bd) (85-40000 Roinânî 
«01·to<lox--cnstl ich». 

Fl"anz Bradaslrn, Die Slawen, in der Tut·kei (PeteNnann 's !fittei
lu ogen 1860) pg. 448: Oie Rum~nen h1then fast tlas ganze rechte 
Ufer <ler t'lnteren Don:-tn von Dunavec nahe cler !Ii'Lotl1.tng <ler sî"1dliche11 
Donau-Armes IJis nahe an Silistra hesetzt; 1nan ziflilt in t1el' Oolirucea 
al,) 32.000 Rumânen ; nach K. F. Peters wiiren ihl'er inde&S nnr 25.000 
welche zahl E!l· aneh .ff1r die Dulgaren <Ier l)olll'nca anfi'1hl't (oester
l'eichisoho Revue 1800 Uett 1f ~J2). Aussercle1n hahen clie sich in, 
innel'n Rnlgâriens bei Vraca , ·e · lskra angesiedelt un,l n1i>gen 
ilaia:ellii<tt tulgef"fi.hr 40.003 Seelen · l~sein so dnss 111an <lie Zahl al lei· 
Tl11miinen auf J111lgarischen Territorium . init etwa 70.0')0 :u1nehmen 
lrnnn ». 

pg·. 454 ... vorhina. despre DolJrogea 1.ice ... <«lenn •He 1\fellr
zahl der Ilevi5lkernng l1ilden hier, uie Tul'kischen-Nogaier, deren Io
nesco el wa 713.000 ziihlt, 1tt~d -die R-2unii:nen. 

C. Jirei'Jel~. G.esc1s.îc1tte ti!W Biilga.re,,1, pg. G76, <lă cifra de 15.512 
ceiuee <:.redem că e puţin fată ele inforn1atinnile despre care am amin
tit- Colonia dela Vi<lin numără '.14.690 Îtl 14 sate. Pentr11 întreg· vi
laelul Dunării era n1,mărnl ele 30,702. 

1n limpnl r/izhoiulni ru!,o-ro1nâno-turc n11miil'11 l lor, dnpă unele 
~t1ttit.Lîce, ar J1 fost, împl'ennă cn acel al Ţiganilor, <le :3J.OOC>. E. G. 
Ha \·e11~lain, T.he paJJUult-ion~ 1Jf Rusfr~ <inel T1,1·h:e11> in J ourual of the 
stali~ticnl So.ciP.ty of Lon,lon voJ. 40 (1877). 

E. Dottain, J,c~ Tu;r111de d'B1wope <l'apres le m:r,j.{~ âe Berlin 10 

Revui? de Geog:1'aphie '187S Augi:lst pg. 122. 
www .z1uaconstanta. ro 

• 



• 

284 

ron1ânE-aseă · din Silistra. Statistica co prinde populaţiunea 
românească dintre anii 1870-1874. Ea însemn(>ază numă
ru) de familii, numărul de suflete„ arătând amanunţi·t băr
baţii, femeile, tiner,i; fetele, băeţii, fetiţele, bătrânii şi bă
trânele. Pe lângă acestea, reproducerea numelor proprii 
arata că în aceste. loca)ităţî era un element neaoş rom!i
nesc, care des igur că avea înainte un îndepărtat trecut, 
formând populaţiunea de „ Oicie1ii", cum işi spun Româ
nii sta:bîliţi din vechime pe mâlul Dunării,. spre a se deo
sebi de Co;jeni şi de J[ocani, adică de RflmânH veniţi in 
urmă , din judeţele de peste Dunăre şi de peste munţi'\ 
Următoru) tablou rezumativ din cele şase. localităţi, ne a
rat,! pgpulaţiunea românească din prţajma anului 1870: 1t8) 

-
t.: • .... :.:.. ·- 8 ..J g ·~ - ·.; C 

LOCALITATEA :: .., s .... "' ...,. ·~ "° i A .. ~ - ~ = .. 1-,< ... ,::; ... .. - - o o "' "" r:,;; ·- .. ) ~ 

~ ""' .-,c z P'< ~ H fi. tQ p:I (:O F-< 

1 Silistra (187Q) 249 201 178 9:5
1 

4 152 131
1 

.8 28. 837 
2 Olti.na (1Ş73) 1a 14 779 
3. C~la (1873) 29 28 27 6 i 29 .25 2' 2 127 
4 Bej,lic (1873) .12 1,25, 124 31] 3 41 8 1•1 111 111 459 
5

1 

O.t>-ov (1874) 29 . 263 28U 119 9 : '270 268
1 

14 231330 
6 Bugeac (1874) s31 5::il 54 211 2ai1 46, 29 4 I 230 

922t s~r:1 s20 3121 23~ 12a
1 

702
1 

~2 78376~ ' 1:) ' 
I I 

Asupra ve~hin1ei lor nu ni . se sp..une nimic. Picot 
crede că în I)obrogea ei par a avea o vechime mai 
mare deeât cei din Bulgaria şi Serbia şi pă puternice ·con
tingente de. pe malul românesc s'au adăogat în timpurile 
din urmă. to9) .Roesler ii consideră ca un element asemă
nător „Daco Românilor" şi ne dă cifra de · 33.000 după 
'Lejean.110) 

G 
Toate aceste cifre se învârtesc în jurul numă rului de 

35 40.000 de suflete; eăcl toate pleacă dela lu crările lui 
1. IonEs.cu şi L Pjean: 

:LOS) Ion N. R,01uan, Par/itii din ·i.stM'ia cult1trii roinlineşti î1i Da
brooea inainte de 1877 în Analele Dobroffti (1920) pg. fJ87-:î92. 

'109) E. Picot, Le Roi•m~ine ăela.· Maceâoine, Paris (l•:rn~st-Ler·oux) 
1875 pg. 7. . 

110) R. Roesier, Romunische st11di~t1. p~. 100, 
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Statistica lui Bieloserkovici, guvernator ,al p .obro;ei 
în timpul ocupaţiunei ruseşti, arată rcifra d~.6.5412: famtlii 
de Români pentru .districtele Tulcea, rMăein, l Hâr.şQva, 1Jla
badag, l{iu~tengea, l\ilegidia, Sulina, care JmpreJJnl cu 4'Ylan
galia, Cernavoda, ~i alte liste-ce nu sunt coprinsl' iJţl -a· 
ceastă statistică- atcJtuiau Sangiacatul Tulcei. După aceiaşi 
statisti<lă, în oraşul Tulcea era'u 417 famili, ·. ln districtul 
Tulcei 1622 familii, distr. cM·ăeiµ 1399, distr. Babad~g 42A, 
Sulina 211. 111) 

Relaţiunile date de baron d'Hoggţ1er :ln 18!79, din care 
se vede că numârul Românilor se r~dica la ·18159 formând 
28„9°/0 din p0,pulaţiunea judeţului Tulcea inu par ~l fie 
a&?vârate.112) 1. • · • 

Io 18.78 Măcinul a-vea 324 familii româneşti-sau .1436 
suflete. . 
-După darea de seamă a .tudeţului Tul~ea p_e anul 

1878, ,Românii eran în nuµiăr de 490 tamflii tn .pl, Baba· 
dagt 1389 in pi. Tulcea, 1867 in pJ, .Ml~n, 163 în pl. 
Sulina, ln oraşul Mahmudi~ 39 şi ln ·Isace~a . 134. Din 
cele 3000 f~miiji al~ orişului'Tulcea, 600 er~u .româneşti.113) 

Statistica din 1879 dă cifra de·,4182 familii româneşti 
pentru jud. Tulcea. Un bun număr· de familii româneşti, 
s'au aijezat după 1877 în Dobrogea. Pentru juµ. Julcea, 
se ajunge, în mod apro~imativ, s,ă se stabileas~~ câţi djn 
locuitori sunt dobrogeni vtchi şi .câţi au venit ai<;i du))ă 
anexare. ~ahlout e uripătorul: pi. Babad~g 887 dob~og~ni 
vechi, 1152 noa ; pl. Măcin 30b6 vechi, 1152 noi; pi. Su-, " 

lina 381 vechi. 238 noi ; pl. Tul.{;tţa ~412 vecl}i,, 33,~ noi; 
oraşul Tplcea 429 vechi şi 672 noi. Totalµ! ar ,ji deci 71:66 . 
bă~finaşi şi 3946 noi.114) 

Despre preponderanţa elementului românesc, cel puţin 
pentru partea nor~ică a judeţului Tul~ea; vorbesc şi . nµ.
mele primarilor pe cari stăpânirea rom~~a.scă , i-a ,j!ă~it 

•• 
111) Luca Ionescu, Darw de S6a1ffcl a. jitdeţ.&lu-i Tffltea P6 11)()4 

pg. 26-29. · 
1 '12) Iliide1n pg. 32; D,upă altă h:iforma tî.une numă_r:u l Românilor 

din Dolwogea atlngea cifra de 31.177 -Tribuna poponiltn (.A.rad) 1897, 
Maiu 25. 

113) L)lca lonesou, l .. c. pg. 34. 
114) Ibidem, pg, 36. I • 
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····tn unele din comunele acestei regiuni: Prislava,· Ioan Ca
'sian ; .Beşfepe, Ignat Vasile; Calica, Izidor Andronic; Sa
righiol, Ion , Dumitru ; Agighiol, Gheorghe Raţă ; Sabangia, 
Vasile Lupu ; Cataloi,. Iacob Casian ; Nicoliţel. L M.ihalciu 
Zipa ; Parcheş, Ion Dumitru ; Somova, Gheorghe Grecu ; 
Clşla, Zaharia Grigoraş.115) 

O dare de seamă, alcătuită din acest· punct de ve
dere pentru jud. Constanţa n'avem, aşa că nu · putem da 
informaţiuni aşa de precise ca şi pentru judeţul Tulcea. 

In 1882 se aflau 'Românii în număr de 34840 •în jud. 
Tulcea ii· 14884 ln jud. : Constanţa.1 16) 

Felul cum sunt reprezentaţi ei pe intervalul 1880-1902, 
fn jud. Constanţa, se poate vedea din tabloul următor. 117) 

-··· 

I I ' 
1880 1890 1900 ·1902 

' 
' I Plasa Con!'>tanta . 317 3.231 9.004 10:866 

>1 Hârşova 5.953 16.743 22.409 23.726 
)) Mangalia 35 1.521 8.370 9.888 . 

I I 
,, Medgidia 2.708 8.905 17.'Z71 18.600 
)) Silistra~nouă 6.238 9.429 17.238 . 16.997 

..... ' 74. 792 
. 

I • Total .• 15.251 39.829 80.137 . . • 
' ( 

. 

Aceiaşi dare de seamă ne înfăţişează şi i:iumărul lor 
amănunţit pe sate şi oraşe P.entru anul în curs. 

După cum se ve.de din tab.loul reprodus mai sus, i;iu
mărul lor' creşte deci, foarte repede, aşa că cifra de -4:0439 
pe ca-re o găsim . ca totalul tuturor Românilor, se ·. ridiqă 
ln 1900' la aceiâ-de 125.035.118) 

In 1905, jud. Constanţa coprindea 93.806, iar jud. 
Tulcea 61.422 de Români. De aci vedem că inundarea 
cu element românesc a ~jud. Constanţa s'a făcut mai re
pede şi mai îmbelşugat decât ic jud. Tulcea.<In mare nu · 
măr s'au aşezat mai cu seamă în jud. Constanţa, Ro.mâni 

115. Ibidem pg. 43. 
116) I. A. Nazarettean, Notiţe isto,ice şi 9eo9rafice asupra p1·ovin

ciei Dobrogea Tulcea (1882) pg. 27. 
117) Scarlat C. Vârnav, Sitttafiwnea jucleţi,li,i Constanţa la înce-

putul citiului 1903, Const , n ţa (1904) pg. 24- 25. · 
118) ltf. lonesc11 Dobrogea in pragul veacului XIX pg. 905. 
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transilvăneni, după cum am· văzuf şi· mai sus ' şi fn deo- I 
sebi la 1882. după ce s'a pus tn aplicar:e legea rurală de 
vânzare a pământului dobrogea1J. 

Numărul transilv~nenilof era de 25.000 pentru toatl 
Debrogea_,l faţă de cei băştinaşi şi cei veniţi din ţari, cari I 
după d-l Pariano, se ridica in intervah1l dela ·t871'-'1880 
la 51.961.119) · 

Cei veniţi din „ Ţară" se numesc Co;ani, în jud. Cons
tanţa mai cu seamă, şi provin din diferite părţi. A,a· tn 
Hairanchioi ei sunt din judeţele Teleorman, Vlaşca, lltuv, 
Olt, Argeş şi Muscel, trăind ·alături cu Transilvănenii 120), 
iar tn Paearlia,1 locuitorii provin din satele Grâdiştea şi J ~ 
Niealeşti jud. R,âmnicu~Sărat, şi unii din jud: Brăila, ea şi 
ln Ghelengic, unde alături de colonişti din cele douâ ju~ 
deţe de mai sus1 se găsesc şi mo.cani ardeleni, precum şi 
în Şeremet, Cavargic ti Ester1121) . 

Malul Dunării din nordul judeţului Tulcea e· populat 
mai mult cu Moldoveni, nume sub care sunt . cunoscuţi 
Românii din acest jude.ţ, de către toate naţiunile conlocui
toare, proveniţi din Basarabia, ca tn comuna :Nal6aflt, 
unde locuitorii provin din satele basarabene Alb'Ota şi .Mu~ 
saitu, aşezaţi aici tn primăvara anului 1830.122} 

După statistica din 1913, erau tn Dobrogea 21'6.425 
de Români, reprezentând un procent de 56.9°/0 din tota
lul general, repartizaţi astfel: tn jud.· Constanţa 30.920 
populaţiune urbană şj 98. 157 pop. rurală, tQtal ·t29.086 ,; 
iar tn jud. Tulcea 19.171 pop. urbană •şi 68.168 pop. ru· 
rală, cu un total de 8 7 .339.120) · 

J 
119) C. D. Pariano Do6iogea şi Do6rogeniir•' Constanta 1905 pg. 

25, 29, 32-33. . . .. . , . 
120) Monografia, com«tiei Hairatickioî tn Dobrogea, Ju.n,ă din' 30 ' 

Januarie 1911. ! 

121) Pr. Gheorghe I. Grigotaş, Paroh:ia PMarliCJ,,, Con~tanta 1909 
pg. 8, 9-1'3. 

122) Pr. V. U rsăcescu, Monog1-a,fi& Pa.rol~i{ţi Nalba,nt, Tu I cea 
1908 Pi• 6. , 

Prj S. Monzov, Ma1ioa1•a,fia, comu1iei Zebtl rlin ju(l. Tulce.11 Bucu~ 
reşţi 1917 pg 10. 

123) r. N. Roman, La popttlcttion de la Dob1·ouea in Lr,, Dobros,,a 
t·oomaine pg, 92. 
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tOupă statistica din 1914 în jud. Durostor se a·flau 
,7.S.~3 Români, .in -s~te şi oraşe.124) 

4 ( *** 
·Trecutul elementului nostru românesc în ·Dob:togea, 

e~te mlrlurisit tţu numai de informaţiunile precise p~ ·ca.re 
ne.:.am încercat şă le stabilim mai sus~ Opera de cultură 
datorită •neamului nostru, aici, îşi Jntinde rădăcjnile şi mai 
departe. Aceasta .o arată şi fti.ptuJ că în biserică chia,r, 
cartea bulgăteaseă se găseşte numai de pe Ja 1860, car· 
itea ;l'."se11scă de pe Ja 1830, iar înainte de aceste date 
-numai cartea românească purtând pe ea in graiu .româ
:nesc ,.Jns~mnarea vechilor preoţi -şi dascăli, vechilor cti
tori, · ţirani din neţmuJ nostru. 

11\Âlll~steeul „domnnor noştri In chestiunile biseric,eşti 
din Dobrogea, se poate urmări încă de pe la 1672, când Grc!
.gore ,Gl1ica ,I a....zt.dit Ja Silistra o biserică, după cum se 
pomen.eşte inihrisovul Ju1 Alexandl'u Ipsilanti, Domnu) Ţă.rji 
Rom.âneşti, din :21 Martie 1777, prin care dărueşte şi .bi
sericilor djn Babadag şî Boazchioi (Cerna voda), · amândouă 
ilin eparhia DârstoruJui. cAte 25 taleri de fiecare, phltibHi 
Ja Sf. Ohtorghe şi Ja Sf. Dimitrie, - ,,ca să„şi cumpere 
imnlie~ untdelemn şi făclii de ceară " . Se pare ~ că după 

·.desfii1lţ-arţ;J. :episcopiei de Proilav, a stat Ja ·Silistra un mi
. trop.olit, a carui jurisaicţiul)e şe întindea asupra într~g~i 
Dohrogi. 125) · 

6,atele.rrom~.neşlî şi·au avut totde,auna preoţii Jort cari 
sJujea·u ln româneşte. şi cari întrebuinţau în serviciul .bi
sericii cartea românească. 

Locuitorii .MecinuJui, alcătuiţi din Mocani ardeleni, Co· 
jani . brăiJenj , Dobrogeni de . baştină, cumpărau încă de pri.n 
anji 1830, Mineile cu vieţ, Je de sfinţi pentru biserica sa· 
tului lor,' in care se găseşte şi până astăzi, din vremuri 

·mai vechi, ,un triod râmnicean din 1731. Cartea hîseri
ceaşcă şJavă, pe _care biserica MecinuJui' o are., provine 

124) 1. N. Căruăi:ăşeşcu, EWP«'nere<i sitt•a.ţiitrJii judeţ.ului ·n r,1•ostor 
la 1 Dec. 1914, 

126) N. {orga, . Droits natio1iau~ et p6lit iqifes des 'RM<fltai'l'IS ,Ia11s 
'" Dolmi[Je<.J, lasiţj' 1917, pg. 77. 
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după aceia, adusă de Bulgari hasaTaheni, colonizaţi dupl• 
1812 şi cari tugintl de serviciul militar de acolo, se sta
bilesc la Mecîn .şi în satul Cerna, diri apropiere. Avem şi 
din 1867 o însemnare românească cu litere latine, sub o 
icoană din pridvor, de preotul dela Sf. ApostoU.126) 

Alte ori ciobanii aduceau cu dânşii până şi abece„ 
dare .şi buco~v~e del~ ·"Sîghiirl, dup~ c~r~. se fă~a in„ 

1 
11ăţătura cărţu 1n şcolile de pe lângă b1Senei; ce erau con· 
duse adeseori de c.Antăreţii bJsericilor şi numai foarte rare 
ori de preoţi. 127) De asemenea cărtile b:serice:şti erau adU$e 
din ţară, după cum arată unele însemnări ce se găsesc · 
pe ele, ca Chiriacodromio,nul din 1801 dela mănlstirea 
Coco.ş, ce poartă pe el câteva note asupra unor eveni~ 
merite petrecute în Ia.şi pe la 1848.128) Printre eărţile bi
sericei dip. Sarinasuf, a,m găsit ua Euhologhion tipărit la 
Buzău In 1742, un Apostol tipărit la Iaşi in 1156i alături 
de cărţile bulgăre.şti ce sunt o Evanghelie din 1858 şi un 
triod din 1~72 -, acestea din urmă, după eum se vedeJ 
de provenienţă aouă. 

Snoala dobrogeană1 de asemenea, la începuturile ei 
a numărat o întreagă serie de învăţători şi apostoli de 
dincolo de Dunăre .şi mai cu seamă din B'asarabia, car'i 
nepregetat .şi în mijlocul unor mari greutăţi au fost prin
tre cei dintâi luptători pentru cauza noastră ln aceste 
părţi. i29) . 

Ce s'a făcut în această privinţă o dovedeşte trecutul 
Ş"coalei române.şti dip Silistra. und.e constatăm· încă din 
184 7 învăţător român, şi unde în 1869 se înfiintează chiar 
o a:Societate r.omână pentru cultură .ş i limbă" .130) 

Des tul de semnificativ~ în aceaită privinţă este apari„ 

'120) N. Iorga, -De ia Brăila la Măcin pe Du1Hirea i1vJkeţată în 
Floaa·ea. D~-urilor (1907) pg. 378; N. Iorga, Studii -1i Docuniente1 XV, 
pg. 63-56. 

127) D. Niţescu, D-Obi·ogea i,ti aji11ntl reanexări; în Dunelrw- <le jos 
I (No. '12), pg. '13. 

128) N. Bănescu, Cateva ·i1tsem1uwi pe o ca,rte veche io Ra,nn,'i. 
( VII. 1flt2), No. 4 din Fehruarie 15. 

129) V, Helgiu, Şcoala pri1nwră în Dobrogea in curs de .J.U de ani 
(1.879-191.9, în An.alele Oob.rogei (1920) pg. 233-235~ · 

180) I. N. Roman., Pa{Ji1ţi clin istoria cult11,i·ii ro11iămşti în Dobro
gea iii.a,i-nte de 1877, în ,\n. Dobrogei ('192'0 J, pg. 363, 3GB. 
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tiunea în 1874:, la Ruşciuc, a unui abecedar turco-rom4n 
al c!rui autor este C. Petrescu 1iinstitutorele şcoalei ro„ 
ma.ne din Silistra" .1a1) 

. , 1.Proba prezenţei Românilor trebue -să fie căutati de 
asemenea ln. bogatul material al cântecelor populare., ra
portându-se la această Dobroge, pe când nimic nu-i co
respunde în balada bulgăreasc,ă. Este vorba aici de •la
tinii» ··bQgaţi~ adică de Raguzani, locuind tn oraşe, de •Sârbi 
delieati din Tulccea >), de Turci din Baba (Babadag) despre 
Caimacami cari se opresc pe malurj. de. hoţii cari vin din 
Brăila, de păstori „saegii"; de Jo0uitori rom'âni din Chilia, 
de „ D;omnul Constantin din Măcin,• (a-semănător vechilor 
stăpâni de castele aproape de Vicina veacului al XI) şi 
chiar de Voevozi, ca Iancu (6 oarecare amintire a bătrl
nului lvanco ?) cărora .li se cere ca să -treacă la mahome
danism şi, cari reuşesc să· lnşele pe Sultan, pe ~lmpăra· 
tul, lnsUşi să.·l „romanizezeu vârându-i pur.cei blestemaţi 
de Islam,· _în sacul care avuse preţul convertirii lor . .11 Aia
nii de Chiustengea" se învecinează cu , boierii din Dobl·o
gea» .132) 

Din. punctul de ved~re al graiului, sei din nordul D9· 
\ brogei . vorb_esc. mai .mult moldoveneşte.,. pe când cei · de 
1 la Babadag tn Jos dialectul muntean.133) 

.. Asupra particul,rităţii culturii populare româneşti şi 
a elementelor ei distinctive şi caracteristice raţă de ele
mentele străine conlocuitoare, n' am putea spune ma.re 
Jucru, de oarece cercetări metodice şi ştiinţifice tn această 
privinţă nu s'au făcut locă. Instituţiunile în<lrepUlţite şi 
chemate pentru un asem.enea scop ar trebui să între„ 
prindă sau să sprijinească aseµienea cercetări, oare ar fi 
de dorit ea s·ă nu mai întârzie • 

• * • * 
Ca încheiere a acestor modeste încercări, ce au avut 

131) N. Ca.rto jan, Un doctt-nietJt l)f'i.vitor leţ ist oria c.1,lţurii a·ouiâw 
ne.şti in Dobrogea înainte de q.nexcweîn Arhiva Dobrogei (1919) pg. 72-76. 

132) N. Iorga, Droits nati-Ona-ux, pg. 73-7-i, 
133) G. "\\teiia.nd .în !akresbericht- des non. Spt·acke, IX, pg. 146. 

Asupra acestei chestiuni an\ strâns un numeros matexi~I Iinguistj,·, 
care supus unui studiu tilologfo, va fi publicat ulterior. 
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de scop să lămuriască, cât s'a putut, trecutul neamului_ 
uostru în Dobrogea, n'am putea aduce o ilustrare maf 
frumoa$ă a tot ceeace reprezintă şi a tăcut acest popor 
pentl'U viaţa acestei provincii, decât paginile d-lui Iorga, 
scrise in vremuri de grea cumpănă şi de amară rc1strişte 
pentru Statul şi naţiunea noastră; .,Mult mai num.eroşi 
astăzi, Românii au pentru ei tntr'o d.estul de mare mă· 
sută, caracterul autohton, care a fost arătat în aceste pa
gini şi amintirile neintre.rupte ale trecutului care, 'dacă · a 
cunoscut năv~lirile altora, n'a fost afins in perzistenţa ln- ,. 
dărătnieă, ce este una din caracterele distinctive ale rasei. 
Dacă a fost o dominaţiun~ aici, ea nu. eta de:cât conti· 
nuart'a Imperiului ale cărui creaţiuni etnice sunt Românii 
însuşi ; Ge,novezii, stăpânii Chiliei şi ai·gurilor .Dunării, ve
niau aici ca auxiliari şi clien-ţi ai Paleologilor, şi ·urmaşul 
lor a fost un prinţ român, căruia Bizanţul Ii trecuse odată 
cu t.i tlul de despot şi stăpânirea litoralului. ii o părăsi 
Turcilor, pent::u ca dut>ă cinci sute de ani, urmaşul lui 
s'o reia· qela aceiaşi Turci. Aeeasta este, iµ .câteva cu· 
vinte, toată istoria acestei provincii, ~arA romană a lm
pe-riului, sub raportul politic şi etnografic, ţinut dunătean 
intrând în raza expansiunei româneşti. 

Şi in sfârşit, . dacă natura a creiat pământul său, in· 
ttligenta ·şi munca Românilor sunt acelea care adăugară ' 
aici tot ceea ce se găsia eri încă, înainte de opera de 
distrugere a BuJgarilor "liberatori". i34)..J, · 1 

ALEXANDRU P, ARBORE 

Profesor la L'icetll «Gh. Lazăr• din Sibiiu, 

19~, llful-u 121 Sibiiu. 

• 
... 

Hl4) N. Io, ga, l>roiti; nationa.~. pg. 88-89. 
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AZIMA 

A:i văzut la marginea de răsirit a satului. cum vii dinspre 
pldurea' Colţei. nişte dărlmătu ri, o casă :.pustie ? A fost acolo, 
pe când. eram, eu ti.nilf', un han la drumu-mare, vestitul han al 
Verb·inei. Ar fî şi azi, că nu-i nimeni să nu s'aşeze unde-i vad ; 
acolo' nu pi<!ă, curge; dar toţi se fereesc de-aşa loa blestemat. Ai 
vAzut lângă d(um patru cruci fără n'tlme? Sunt ale Verbinei şi 

• 
celor trei feciori ai 4;i; 

· Verbina a fost femeie aprigi"" Era cunoscu'tă de nurlie şi 
drăcoasă, din Cheile Buzăului şi până ·n Schela Brăilei. 

f nta·mplarea-ple~că din dragostea Verbinei cu un cărăuş 

tânăr; pe care-l • prinsese din drum, cu căldură iarna, cu umbră 
vara, cu vorbi (juice legănată 'n vârful limbei, cu bluturi cu mi~ 
rodenH. cu braţele-i rofunde pe care oricine, nu mai cât le pr.ivia 
rămânea cu ochii În gol, părându-i se oă tot le vede, onduind 
mo.mitoare, şe1 puind încolăcitoare impreiutul gâtuluL 

~ A.ş, vrea să mănânc o azimă frăm·ântată de bratele astea t 
ii zisese Verbinei ciră"l,işul, pri\dnd-o vite.az în ochi. 

Cărăuşul avea inimă plUimaşă; atunci se oprise întâi la ha·n 
şi inima ii târa spre apele .1ragostei, Iar v~rbina. cât te:ai Înv.ârti. 
arse vatr-a, şi ţestul.cernu, frământă şi coapse, toate ca pe sc,ipţi
şi-i aduse azima gata, caldă, înflorită şi aromindu-l cu mireasmă 
de schinduf .•• 

De.atunci1 doi.:tl'ei ani tot aşa, cărăuşul nostru poposia lung 
la hanul Verbinei şi pitea cu aiima În traista lui cu merinde .•• 

He I Era mai vestită Verbina ta ha.nul ei ş:-avust.se şi de 
ce şi timp să fie cunoscută f Fusese frumoasă şi e, a tot frumoa
să, dt·şi ani mulţi şi c·ă,ători şi mai mulţi o desmierd„seră. Acum 
era cam tre~ull-avea băeţi mari-flăcli ln lege şi harnici, p·or
niţi la treburi. 

Era toamnă, Oât zăreai, se uscase câmpul subt brumă şi 
Vânt re ... e. 

' 
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Flăcă;i Verbfnei, plecast9"ă la deal; în podgoriile Mereilor, 
după vin. Cât n~aşteptaseră ei drumul acesta; plin de 'petreceri şi 
întlmplări m-inunate t Prieteni, fete mândre, - fiecare popas cu 
comoara lui! 

Verbina-acasl1 era tot cu ochii pe drum, Ştia că o să~i 
pice drăgulul. Bobii învârtili· pe sita descâotatăl îJ vestiau pe drum 
de zi, făr~ zăbavă, dar •.• grabnic la plecare I Şi totuşi bobii mlo. 
ţiau pe Jumătate, îovârliţi de mâna ei înfierbântată şi meoi!i de 
sufletul doritor s.ă•I soarbă. Cărăuşul o' a venit o zi, o ·a venit 
două. Verbina era foc. Toat-ă lumea de afară îl că,zuse p~ suflet. ! 

Călătorii par'că erau juraţi. Cari poposiau la han, spu l'lea11 că 
l•au lăsat în vadu.I leocei, la plopi. lar acolo eta o haogită tâ- • 
nără, albă şi îo{lltă şi tremura d,e mlă~ioJsăl jqca;par'că. Plopii 
dfn faţa hanului par:1c"ă~i erau părinţi, aşa tremura ea <frunza de 
plop sub văpaia privirilor. Şi hangiţa asta o ura pe Verbina. O..! 
făcea el acolo, cu ce vorbe viclene şi, clipiri din ochii vioeţl, cu 
ce farmece î I fioea duşmanca ? 

Verbina ioebuOise aşteptâridu""!, Ea, după care se pierdeau 
rocă atâţia, să-i ducă ' dorul lui? Mai bine-i moartă 1 Şf gândUI ei 
vijelios o ducea să se vadă pe ea moartă ş-i· pţ el îo braţele han· 
gitef. dela plopi, care tremura ş -1 strângea, iar el se lăsa fet ieit 
îmbrăţişărilor. 

- A, nu, mai bioe să moară . el ! 
Elf Şi în gând îi sunară cele dintâi voi be ale luf „aş vrea 

o azimă frământată de braţele istea , .. lşi privi braţele şi un fîor 
i le destnorti şi ele se întinseră săJbatece, îngrozitoare ca doi 
bah,uri, fiecare cu câte cjnci li'mbi; gata să încolăcească, să· su· 
g ume, să sugă sânge ..• 

- Azimă din braţele astea I scr·âşnf ea. 
Io ziua aceea cărăuşul nu sosi. 
I I· aştepta de trei zile. r 
A patra zi, pe la prânz, în lumina unui soare uşuratec, care 

mângâia cu raze d.e ceari nori alb\-cărăuşul îşi opri încet, pre~ 
lung, căruţa înaintea. hanului. Dtn fereastră Verbina îl cântări , 

d;intr•o pdvbe, far c.âod inttă peste pr"g, îl privi clătinând din 
cap a· batjocură: 

- Nu pot să rămân mai mult, am întârziat, treburile ', • • • , 
spuse amorezul şoptit. 

_,_ Nici , cât fac. o aiimă? 
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- A~ atâta pot, râse el înviorat. 
O aiimă caldă, rumenă. mi rezmată, se strecură in traista 

cu merinde a cărăuş.ului. El îşi luă ziua bună ş:i ple.că grăbit, bi~ 
.cfuind caii neobicinuiţi cu un popas aşa de scurt. 

In urmă, în pragul hanului, Verbina rămase ghiafă. 
· - Netrebnicul I Eu-de râsul luf? Când va .gusta din azimă, 

va sfmfi veninul din sufletul meu ! Aiima cea de pe urmă.; .. 
Adevărat, era atâtâ venin _în sufletul ei [ ln sufletul oricărei 

remei, când se desparte de· ce~:t fost •.• e cel puţin atâta veniri ca 
să otrăvească lumea întreagă I 

Verbina plânse desnădăjduită un ceas .... două .... Plânse ca 
după un mort, privind în urma căr,ăuşului, care s'afundase tn 
zarea toamnei spre apus. între pădtJrea galbenă şi câmpul cu 
mărăciniş ruginit. Ea mâna tntr'acolo, pe vântul din suspine, tot 
ce mai era dorinţă în sufletul ei, agonia celui din urmă strigăt 
al suf' etului după farmecele iubirii... 

Pulberea ~e topise de mult în .apus. Nu mai zăria n1m1c .• 
totul pierise. Hangiţa se smulse din durerea ei, Din spre pădu
rea galbenă apăruse un călător.., Când sos;, află dit1 vorba lui că 
băfeţii erau cu buţile de vin, cale de un ceas. 

- Băeţii mer l ş-opti ea şi ochii i se urneiiră, lucitori .s:ub 
altfeJ de lac• imi. Sufletul ei obosit trecuse par\ă intr'aJţă lume. 

' Se frământase în noapte şi i se- iviau zorile. O lume de bucurie 
îi ie:şi a în calt. [n ce adânc· de peşteră U fusese şufletul înlănţuit f 

- Vin, vin băeţii mei! Par'că nu i ·văzuse de ai:fi. Par'că i 
mânase intr'o bătălie fără nădejde. 

· - Adevărat, nu i-am văzut de mult r Ce mai vedeam ·eu? 
Acum uşoară ca o suveică alunecă prin firele gosoodădei, 

găfi:pd mâncarea, aşez1'nd mas,?, direticând ,a _şi cum îi pica mu
safiri cu mare bucurie în casă, fe(e alese.· 

Insera. Soarele aluneca pe·o punte de nori roşii spre mun
ţii sângerati de raze. 

Trei care, păcănind greoiu pe roate; se opriră la poartă. 

Nici un glas nu ~·auzi pe lângă ele, doar mugetul pr.elung .al 
boilor şi clinchetul de acioaie a trei clopote. 

- B!eţH mei I Şi Verbina strânse în braţele-i rotunde, aşe
zându-·le lângă masa pUnă de bunăt~ţi, cele trei scaune, p.e care 
vedea, par'că ospătându-se, pe cei trei feciori. 

S'auzise sgomot la poartă. dar nu se vedea nimic: poarta 
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nu se deschidea, vr'unul din ei nu păşea pe lângă carele încre
menite. 

li crezu obositi şi se topi de mila lor. 
~ Bie\ii băeţi ! Alergă şi deschise poarta. 
Primul car se urni greoiu şi boii înaintară . domol, păzind 

urmele i11semnc:te din ve.:hiu. In car, căzut pe spate ca tiotuit de 
u11 somn greu, băiatul cel mai mare. 

- O, somriorosule l îngână Ve: bina cu duioşie. 
Al doilea car păşi iarăşi. Mijlociului i- atârnau picioarele pe 

pr<..'ţap, ca unui om beat, iar capul i se băUibănia pe fufldul buţei 
ca pe o tavă. 

- Ce poate fi asta? se întrebă ea cu inima sărită. 
Al treilea car, înaintând, purta pe mezin răsturnat cu capul 

în jos pe crucea carului, gata să fie smuls de învârtitura roţii. 

Un n1uget de fiaJ'ă rănită eşi din pieptul Ve,binei. Un ar~ 
gat alergă mut. Strânse îngrozit din carele sosite, trei corpuri ti
nere şi moarte-, pi care le aşeză pe prispa lată a hanului. 

Verbina căzu peste ele stinsă. 
Argatul văzu că nu mai poate scoate nici un cuvânt, îşi făcu 

cruce şi alergă în sat să dea de veste. · 
Lumea veni ca la o minune şi văzu pe cei trei morti şi pe 

Verbina de-asupra lor, tânguindu-se, în întuneric. Din mugirile, din 
tipetele, din blestemele, din bocetele, din desmierdădle ei,-lumea 
înţelese două-trei vorbe : un cărăuş împărtise o azimă dată de 
ea, cu băefii f1ămânziţi pe cale. · 

- Să se vestiască subprefectul, a strigat cineva. 
Târziu Verbina se ridică în mijlocul celor ce-o înconjura

seră, neîndrăznind să-i rupă cursul durerii, chemă prjn semne 
câteva bătrâne şi le duse arătânâu-le lăzile ei. Iar de pe coarda 
casei cobori o sticlută din care sorbi cu sete. 

Nimeni n'o opri. 
A treia zi, patru mormnite aştell)tau săpate pentru Verbina şi 

cei· trei feciori ai ei, iar cărăuşul cel tânăr, adus de călăraşi, măr
turisi subprefectului şi lumei din fata mormintelor deschise, cum 
prietenos şi cu voie bună şi-a dat azima făcută de mamă-băie
ţilor flămânzi de drum, fără s'o guste: era sătul încă de'a hanul 
cu plopi, din Vadul lencei I 

STOICESCU D. 



f'RIN GRADINA LLJI ESCULAF 

,,Flo1ile su1tt făcute- ca sâ nu:i.ngâe or11enirea'1 spune 
Ruskin Iar Goelhe spune :.. ,, Florile sunt 111ăreltle ie.ro
gllje de eare se folose,1te natura ca să ne arate <ira
gosJea ei" 

Fruma$eţea culorilor, frJgezimea ţesutului lor, par~ 
fumul pe care îl risipesc în jur, mier-ea potirului, ne 
fam:iecă şi ne îmbată simţuri1e, ne imblânzesc injma şi 
ne fac viaţa surâzătoare. In adâncul sufletului lor. fiinţele 
inferioare omului tresar şi tle de I,lâcere in faţa florilor. 

In viaţa păsărilor şi insectelor rolul flurilor este co
vârşitor. 

Natura a dat florilor o nobilă menire, pe care ele o 
indeplinesc cu prisosinţă atât in timpul vieţii lor, cât- şi 
după moarte. 

- Toaiă mă dau ţie! spune floarea umilă omului. 
Cât trăesf', potole-şte ţi cu parfumul şi gingăsia mEa du
rerea sufletului tău, iar după moart• a mea, potoleşte · ţi 
cu sucurile trupului meu durerea trupului tău urgisit. 

- Fii binecuvântat, rod fericit al pământului ! răs
punde. omul recunoscător. 

Din;; timpurile cele mai vechi oamenii au recurs la 
flori pentru lecuirea hoalt lor. 

Zeul Apollon, care era ~i marele vindecător de boli, 
turna în zilele insorlte, în capele .smălţate ale câmpiilor 
esenţele potolitoare de necazuri şi dureri ş i dătătoare de 
viaţă. In ~numite zile din a.n, ţinându-se .seamă şi de po
ziţia soarelui pe cer, vr~cii, cari se îndeletniceau cu mâ-
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nuirea leacurilor., culegeau de pe câmp florile cunoscute 
ca bune, Je uscau şi le păstrau, ca pe nişte comori scumpe, 
în cămările lor. Ei întăriau puterea de Jecuire a farme
celor prin puterea de lecuire a florilor, şi una şi alta 
.tot atât de misterioase pentru .ei. 

O zeamă din flori fierte, însoţită de un deseântec, 
era primită cu ineredere de bolnav. · 

Increderea în puterea de Jecuire a florilor a străbă
tut toate timpurile până in vremurile noastre când. gra
ţie chimiei, sta tiflat .că această putere se datoreşte pnor 
substanţe ascunse în corpul floarei şi care înghiţite sau 
aplicate, vindecă prin proprietăţile· lor organele .bo)na:ve. 

In .' plantă se găş.eşte taninul, destinat să. împiedice 
acţiunea de putrezire a umidităţei asupra plantei, se 1gă
sesc corpi graşi şi .uleiuri, oare o feresc de răceală, .. sµb
stante antisepttce. care prin puterea Jor o apară de mierob1 
şi de insecte. 

Aceste -substanţe, care au de scop .co~servarea .plan
tei, trebue să fie puse in libertate, s~. scape de .încătuşa
rea ce)u)ară, ca să poată folosi„ omului. 

.Ele se pot pune in Jirertate, .fie ţinând pla:nta în apă 
sau alt Hqujd, ca să se me.cereze fie .fierbând-o în apă 
c)ocotindă (decoct), fie turn8nd apă fiartă peste ,ea (infuzia). 

FJoriJe tP.eblt.e să se culeagă ta tjmp, adică atunci 
când criptele lor :sunt pline de sucuri; trebue să se usuce 
-şi să se .plistreae in aşa fel, ca ,aceste sucuri să rămân,ă 
multă vreme neschtmbate 'în celulele floar.ei. 

Pe lângă substanţele arătate mai sus,.unele flori mai 
conţin principii .otrăvitoare, flori cum ar fi măţrăguna, lau
ru), măsel.ariţa, ~te. Florile acestea se strâng num_ai de 
către speciallşti, cari ştiu să . extragă otrăvurile )or . . Otră
vurile acestea rse întrebuinţe.ază şi ele ca leacuri, dar nu
mai în anu.n1ite doze, foarte mici . 

Alte flori conţin sucuri tari ~şi sunt ·vătămă:tQare câud 
se dau in doze mari şi unde nu trebue. Ele sunt ca s~· 
bii)e cu două tăişuri şi nu se pot mânui decât după sr~ -
tul medicului, aşa sunt; mărgă·rităre)ul, arnica, sp.ânţu), g°i
gita)a. Sunt insă foarte m.ulte, care fără nici o ceremonie 

. şi .fără nici o grije pot sta ,Jal inde~â-na orişioui. Ele ~e 
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găsesc pe toate potecile şi ocupă· un loc de frunte printre 
leacuri. 

Despre unele dintre acestea vom spune câteva cu
vinte: 

Floarea de tei Se recoltează in luna lui Iunie şi Iulie. 
Se culPg numai florile, f~ră frunzele acelea mici, care apără 
floarea (bractee) şi care- dau un gust amar ceaiului. Se 
usucă. ·Se păstrează în săculeţe la loc .uscat. Floarea de 
tei · conţine · tanin, un ulei e.senţial .cu miros plăcut, săruri 
de potasiu şi de calciu şi U[} mţ:tcilagiu unsuros. Ceaiul de 
floare de tei linişteşte nervii, produce sudoare, potoleşte 
durerile. Când voim să preparăm ceaiul, luăm un pumn 
de floare de tei, pe care li tmpărţim ln două ·jumătăţi. 
Prjma .jumătate o puaem la 1/ 2 litru de api şi o fierbem 
1/ 2 oră. Acest decoct fJ vărsăm .peste ,a doua jumătate pusă 
1n fundul ceainicului. Ca să mărim -puterea liniştitoare a 
băuturii, mai putem pune două linguriţe de apă · de flo.ri 
·de portocale şi puţină zeamă oe lămâie. Mamele pot pune 
flori de tei in băile copiilor mici, când aceştia au spasmuri . 

• 
Muşeţelul. Creşte · prin Jocuri virane, necultivate, pe 

lângă drumuri, ogrăzi, grădini. Florile au miros plăcut, a
romatic. Ele se culeg tn Iunie. Floarea de muşeţel con
ţine un ulei volatil şi chiar puţină .strichnină .. Se prepară 
ca şi ceaiul de floare de tei. · Ceaiul de muşeţel e foarle 
bun pentru cei cari şi-au obosit şi şi·&u dilatat stomacul 
prin mâncări abundente. 

El. potoleşte durerile stomacului şi intestinelor. ,,,F1oa
rea de muşeţel ca şj floarea de tei exercită asUpra mu
coagei gastrice o acţiune favorabilă. care . scurtează şede

rea alimentelor ţn stomac". (Germain See). 
La cei cari duc viaţa s~dentară şi mănâncă mult, tu

nica musculară a stomacului se întinde din cauza alimeD
telor; iar stomacul se tntâinplă ca să formeze, tntr'o anu
mită parte a sa, ca un {el de pungă, unde alimentele în
grămădindu-s.e şi îmbibându-se de acizii glandelor gastrîce, 
irită pilorul, adică orificiul care face legătura stomacului 
cu intestinul şi t1 strânge • . Venind ceaiul cald de tei sau 
de muşeţel, priocipjiJe alcaline ale acestora neutralizează 
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aciditatea ali_mentelor, excită în acelaş timp şi tunica mus.
cliiulară a stomacului, făcând ca pilorul să se deschidă, 
iar alimentele să: treacă mai departe. 

Ceaiul de muşeţel produ.ce sudori, tae fierbinţeala. 
Ceaiul acesta, bine strecurat ,şi cald, se .poate turna ~n can· 
titate mică tn urechi, potolindu-le durerile. 

Rozmarinul. Creşte· prin locuri bătute de soare, pe 
stânci, pe ziduri, prin t păduri. Vârfurile înflorite şi frunzele 
se recoltează Jn Mai, florile în Iunie. Are miros pătrun
zător <:;a de camplior, gustul a·mar, aromatic. Ceaiul de 
rozmarin e o doctorie bună pentru stomac, pe care tl -cu· 
răţă de toate mucozităţile, deşteaptă pofta de mâncare şi 
în.lesneşte digestia. Spirtul de rozmarin se întrebuinţează 
contra mătreţei. Egipteoit , se serviau între altele şi de su
curile rozmarinului la îmbălsămarea mumiilor. 

Levănţica. Crt:şte prin fâneţe. Are n1iros aromatic, 
plăcut. Vârfutile florifere se recolteaz! în Iulie şi Augast, 
se taie şi se usucă. Levănţica intră în prepararea apei de 
Colonia. Se pune între haine pentru a le apăra de molii. 
Oleiul de levăntică înlesneşte mistuirea. Se dă contra 
greţei, . contra gazelor din stomac . 

• 
• Nalba' ma1·e. Creşte prin locuri umede pe malul râ:u· 

rilor. Se cultivă : prin grău i nj, prin seminţe. Se întrebuin
ţează rădăcina, frunzele şi florile. sei recoltează în Iulie 
şi August. Se usucă. Conţine · un mucilagiu, care are pro
prietate emolientă (de a tnmuia). Ceaiul se întrebuinţează 
contra tusei, răguşelei. Nalba, pusă în băi, calmează sp~
tele iritat al copii.lor mici ; iar tn cHstire, ca decoct, înles
neşte eşirea afară, 

I • 

. Florile de Soc. Socul creşte prin · z-ăvoiuri. mărăci
nişuri, pe lângă garduri. Floarea se recoltează în luna lui 
Mai; se usucă, se pune în săculeţe · Ja loc ferit . de un1e"." 
zeală. ~ 

Socul conţine tanin, malatul de potasiu şi de calciu., 
un ulei volatil şi sulf. Ceaiul cu flori de soc se rntre· 
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buinţea;Ză In cazuri de răceală ş:i lucrează producând su
dpare. Ceaiul de fructe ae soc este bun contra ctiareei. 
Coaja şi rădăcina sunt diuretice (pornesc· urina). 

1 Tranda{intl~ F!orite cpnţin un ulei volatil. Ele se 
rec~ltează fn .luna lu1 Junte. Din flori se prepară~ oţe
tul de tra/ndafir, care se intrebuinţeaz·ă ca fricţiuni în 
bolile ,tebrile, răcorind corpul_; siropul d,e tranda{.ir, care 
împreunijt cu sinamichie, dă un bun purg.aliv; a,pa de 
tr.andaf ir, care vindeca inflamaţiile uşoare ale conjuncti
velor; ese!flţa de tf'fffldafir, uni~ cu untură, dl pomadă' 
ro~ată, 

Topm·aşii (viorelele). Cresc pe la marginea dâmhu
rilorJ prin stufişuri, li~,t:.ezi, pe lângă vii, fânete. Se recol
tează ln Martie şi Aprilie. eonţin zahăr, săruri de p.ota· 
siu., violină, substantă puţin excitantă a sîstemulni ner
vos ·.~impatic. Se întrebuinţează rădăcina, frunzele, florile . 

. Ce~iµI de ·frunze vindecă tusea la copii. O lingură la 2 
ceasurj. Se întrebuinţează in gargară. 8ad.ăoina, ca praf, 
în cantitate se 2- 4 grame, pro.duce vărsături. 

Ba1neiul. Creşte prin l.unci, prin crângurj, pe la 
marginea pădurilor, pţ Jângă ~arduri. Se întrebuinţează 
rodul {eonul), care se recoltează in luna August. Rodul 
este amar. GoµţiQe lupulină. Se lntrehuinţează la facerea 
berei. 1 Ceaiul de hamej, luat rece la mas~, este o bău
.tură întăritoare, stimulentă. Se recomandă la copii t~mfa .. 
tici. Se pune 5 gr~me Iii, .un Jitru de apă, din Gare se ia 
la oră o lingură. 

Florile pectaral~, sau florile care potolesc tusea, sunt 
cinci prjncipale: macul roşu, nalba, podbalul, toporaşii, 
lum4,iărica. ,Ele se pot ~mesteca cu : lemnul dtilce, ră
d.acina de micşunea, anasonul stelat, formând la un loc 
speciile pec·torale, C~aiul din aceste specii nti lucrează 
asupra plă.mânilor ca st potolească tusea; el lucreaz.ă' 
liniştind bulbul (mă·duva prelungită ) , unde se află centrul 
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tusigen, centru ~are poate fi iritat de diferite cauze cu 
sediul ln bronşii, esofag, faringe, plevră, ~te. 

Ism-a. Se cultivă prin grădini şi se adună ln luJ;e 
şj August.o: Vârfurile înflorite cu frunze se usucă la umbră 
şi se păstrează fn loc uscat.' Conţine mentol. Ceaiul de 
izmă stimulează stomacul, ajută mistuirea, grăbeşte cir• 
culaţia sângelui. Se recomandă contra colicilor de intes
tine, contra greţei şi vărsăturilor. 

In treacăt prin grădina lui Esculap, am cules un 
buchet din câteva flori bune de leac, pe care le cunoaşte 
aproape loală lumea. Ele fac parte âin Horite ~odeste, 
cu parfum discret şi vestminte simple. Le vezi ln ju· 
rul casei, agăţate pe Siduri) pe lângă pot~ci şi pe l!nga 
ape, parcă ar urmări pretutindeni paşii omului. 

Dar tnapoia modestiei şi lipsei for de pretenţii câte 
virluţi ascunse, câte calit!ţi, care atrag stima şi recu
noştinţa omului r 

011:. GEORGE UL.IERU 

' ' 

:: ... 
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ORAŞUL NAT AL 
- TH. STOR~ -

Pe ţărmul S'ur, chiar lângă mare, 
Se'ntinde-oraşu 'nsingurat ·; 
Pe streşini ceaf apăsătoare ... 
De-vn vuet nionoton de niare 
· Oraşul este 'nconjurat. 
: 

Nu•s flori, nu-s pomi şi'n lunga vară 
Nu'ncânt'al păsărilor cânt;-
<Doar gdşte aspru ţip afară, 
.Pierzându-se 'ntr·a toamnei sară ... 
Pe ţărni s'apleacă iarba 'n vânt. 

ffJar mă gânâesc mereu la tine, 
Oraş încremenit pe ţărm f 
A tinere/ii 1Jrăji senine 
La sânut tău dor.m clipe line, 
Oraş incremenit pe prm. 

Tra.d. /'\lHAfL PRlCOPlE 

Juristul Th. $torm s1a născut la 14 Sei1temhrie 1817 .În oraştd 
lluzum ii a murit Ia 4 Iulie 1888 in Uademarschent lângă . Hanerau. 
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VALEA CARA-SU1
) 

de 

tteRR v. VINCK.e 
• 

(n repeţite rânduri, ţinutul dintre Dunăre şi M. ·Neagră s'a 
impus atenţiei cercetătorului numai din simpla privire a unei hărţi 
şi s·au emis tot felul de hipoteze şi pr0iecte1 bazate pe hărfi de
fectuoase, aşa că o notiţă explicativă asupra acestei regiuni cred 
că nu va fi fără de interes. Din ea vom vedea că hipoteza unor 
geografi, cari socot valea (Jqra-su ca o veche albje de Dunăre, 
este tot atât de nefundată, cât şi afirmarea posibilităţii unei uşoare 
legături a Mării cu Dun:ărea printr'un canal navigabil. 

ln cursul său, dela Vidin pilnă la Rasova, Dunărea se apropie 
de M. Neagra, în acest din urmă punct, la o distanţă de 55 km.J!) 
De acolo ea se îndreaptă spre N. şi, după ce face o cotitură la 
Galaţi, se varsâ în M. Neagră prin gura Sulinei, după un curs 
de circa 323 km.:s) Ţinutul cuprins între largi şi joasa luncă Du• 

1) Pl'eocupările pentru săparea unui canal navigabil între Ge't'na
voda ,$i ConstaAta, devenite de actualitate în toamna anului 1921, sunt 
mult n1ai vechi decât ne închipuim, Pentru cei ce se interesează de 
ace.'.lstă chestiune, dăm în traducere prezentul articol, extrac:; din 11Mo• 
natsbetiehte uber rJie Verkandlutl{Jen der Gese'llscka,ft fitt· Erdkuti~ eii Bm·lin» 
1840 No. 10 pa-g. 179-186. 

2) ln text: 7 mile geografice sau 11 ceasuri turceştî. O milă 
geogra:fică=74'22 m.; un ceas turce~c ar fi de 4723 m. 7 mile geogra„ 
llce ar da 6·1 km. 954 metri. Dela Rasova la '!dâre însă., pe linia cea 
mai scurtă, adi,:,.ă chiar pe paralelul Rasovei (44° . .16'), sunt 56 km. De 
oarece măsurile in acest articol sunt da te în diferJte sisteme ; mile 
geografice, ceasuri turceşti, picioare, paşi, arşini, ţoli, etc,, şi prin ur„ 
mare ne îngreuiază întelegerea, am transformat toate aceste măsuri 
in sistemul metric, dând în plus, în text, cifrele exacte, acolo unde 
autorul le greşeşte, însă menţionând în note cifrele sale. C. n. 

3) In text 30 mile, sau 60 ceasuri turceşti, adică 222 km. in 
cazul întâi şi 236 în al doilea. De fapt Dunărea, dela Raso-va la Su• 
lina, pe braţul navigabil, are 323 km. 
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nlreanl şi M. Neagră, pe tot acest parcurs, e un podiş calcaros ·1) 

înalt de 39-65 m.t.), uşor vălurit şi· aproape peste tot acoperit 
cu pământ vegetal roditor. însă extrem de sărac în apă. Podişul 
e brlzdat de văi înguste şi adânci, în care, cele mai adese ori1 • 

nu găseşti ni,ci o urmă de apă curgătoare şi din ale căror coaste 
adesea ies I a iveală grămezi de stânci. 

La vre•o 7,8 km. din jos de Rasova 6) , la satul Boghaschioî, 
~are pe hărţi se numeşte Cernavoda, se deschide pe dreapta Du
nlrJi, o vale mică şi minunată care, urcându-se domol spre Cons
tanla, se apropie de Mare până la o depărtare de vre-o 6 km. 
de oraş.1) Acolo, la originea văii, la o înăltime de 56 m. se află 
cota cea mai joasă pe cumpăna apelor dintre Dunăre şi M. Nea
gră şi anume pe o şea foarte largă şi netedă, care se lasă domol 
atilt spre răaăriJ, clt şi spre apus. 

Dela această şea până la 9unăre, valea e sculptată tn po
dişul vălurit, având o pantă foarte dulce. Abia din apropiere de 
Sala ( = ), unde sunt ruinele Hasancei, la vre~o o km. 500 
dela originea văii 8), încep să apară coaste mai înalte şi o talpă 
mai precisă şi mai largă a văii. De acolo până la · Allahcapu, 
11 km. mai d~parte 11

), valea coboană stmţitor, iar marginile ei 
;se fac şi mai înalte şi mai drepte; dar nicăeri nu vezi o u"mă 
de· apă, iar puţurile ce se găsesc r,rintre ruinele unor sate, suni 
foarte adânci. Un asemenea puţ, la Hasancea, măsoară aproape 
24: .m,to) 

Din jos de Allahcapu nu mai simţi panta văii. Ea apare 
ca o câmpie orizontală, La, Burlac -"1) se află urmele unui lac 
·vechiu; de asemenea la Cealapgea i:9., la 25 km. dela orig/nea 
vlU 1s). ' 

4) După cuuoştiinţele geologice de la 184:0. 
5) Cifre foarte relative. 
6) In text : o milă: 7422 m. 
7) ln text: 3000 paşi, sau o jumătate de milă. Un pas ar li 

de Om. 81. 
8) In text: O m.i1ă şi jumătate, ·adică 11 km.13Bm. 
9) In t ext: o milă= 7422m. 
10) ln text: 72 picioare= 23 m. ~. Un picior= 0,324B4. 
11) Bur-kcc ve.nia pe partea dreaptă a văii intre Allnheap11 şi 

Chiostel, aproape de Valul lui Traian. 
12) Oe.alapgea venia pe stânga văii, la 4 km. 401) m. i.pre E. ele 

Megh?ia~ · 
13) ln text 4 '12 mile= 33 km. 399. 
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De aci până la puntea dela Cara-su, talpa văii se llfgeşte 
tot mai mult şi e acoperită cu bălţi, vara mai ales secate ş} 'ac:o·
perite cu stuf şi papură; iar apa D11nării, î.n timpul marilor i,it'un
daliii ajunge până la Cealapgea, adică, după cun1 se 'spufle, ,in.st 
nivelul fluviului se urcă cu 5-6 m. peste nivelul său obişnuit.1,.) 

Dela pun1ea Carasu-vre-o 18 km. dela Allahcapu ,d vrţ-<;> 
31 dela originea văii 15)-începe o serie de lacuri mari, care se . . 
întind în direcţia E-W, pe o lungjme de aproape 26 km. şi anume 
până la vre o 5 km. depărtare de Dunăre 1 '), formând o pânzl 

' continuă de apă. Numai între primul şi al doilea lac, legătura 

dintre ele e acoperită cu trestii şi uneori se usucă. Lacurile insl 
acopere aproape în întregime talpa văii ~i pe partea din spre sud 
ele sunt mărginite de coaste aşa de drept~, în cât nu se poate 
face un drum .neîntrerupt de~alungul acestui ţărm. 

Din capătul de 10s al lacurilor iese un râu cu multe coti
turi. Lărgimea sa 11) este de 6-16 m. şi curge într'o vale cotiti,. 
largă 18) de 250-550 m. Şi mărginită de Coaste Înalte Şl rap.OaSt, 
până la Dunăre, străbătând vre o 5 km. 

Lacurile se numesc Cara•su, iar râul de asemenea Cara•$U, 
adecă Apa-Neagră. . .. 

Dela şeaua mai sus pomenftă, la originea văii., se coboară 
sp.e răsărit, către coasta Mării1 o poală de vale fără urmă de rAu 
având o lungime 19

) de vre-o 5 km. şi se termină la Mare cu un 
perete ~0) înalt de 16 m. Aici este unicul loc unde. pe o bună. 
întindere a coastei1 râpa înaltă a Mării nu e făcută din stânci,· 
ci din pământ. 

O rfdicare topografică făcută peste punctele cele mai însem
nate ale acestui profil, a dat următoarele J ez.ultate : 

La gura râului Oara-su, pan1a Dunării. pe o lungime 01
) de 

·14) ln text: 7 - -8 arşini, sau 17-. 19 picioare. Un arşin tt11·-
1iasc =Om. 75774. 

15) ln text: 2 n1ile tlela Aflah .capu şi -6" miie dela originea văii, 
a,!ică: f) 14 kn1. 844; II) 37 km . l to. Puntea. ,leln Cwrrrsu astăzi J:fegidia 

1H) In text: pe o l1tngime de 2 n1ile = 14 km. 84! şi la 'ii mnă 
tlepă.rtare de Dunăre= 3711 n1. 

t 7) In text : 8-20 pnşi. 
18) In text: 300- 700 p·aşi. 
19) In text: jumătate de milă. 
20) In text: 21. arşini, sau 60 picioare pari:o;iene. 
2i) ln text : 2400 paşi. 
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1944 m. este de Om. 12,22) de unde rezuJtă că, pe o lungime de 
• 297 km.,93) ar fi o diferentă de nivel peste faţa mării de 14m. 68.u) 

Pe oarece însă._ panta Dunării spre gură este din fe în ce mai 
slabă, nu e o greşeală mare dacă am socoti .fata Dunării, la gura 
văii Cara-su, la 11 m. 36 20) peste nivelul mării. 

Un nivelment al văii Cara„su, dela Dunăre în sus, spre 
lacuri'-care nivelment însă n'a fost dus până la aceste lacuri,
ne indreptăţeŞte să admitem că fata lacurilor se a:flă la aprox.î
mativ 3 m. 03 peste fata Dunării 2ri}, aşa dar la 14 m. 39 peste tata 
Mărif.11 ') Mai departe„ se poate admite pentru ţărmul deia po~ul 
Cara--Su o altitudine de 28} 15 m.-16 m., iar pent,u fundul văii la 
Cealapgea 17 m. 42 peste faţa mării 29), mai ales că în timpul ma
rilor inundaţii, când apa creşte cu 5 m.-6 m. peste nivelu] obiş
nuft,50) apa Dunării pătrunde până acolo. 

Jnălpmea şelei, la originea văii, în fine, este de 31) 57 m. 
Dup:ă o apreciere din ochi, altttud!nea, la ruinele Hasancea, 32) 

ar fi de 2a m.! iar lei Allahcapn 52) de 20 m. 
, In fine1 dup'ă cum s'a mai spus, râpa Mării, în dreptul vSI· 

crlii de care am pomenit, are 16 m. 34) 

După toate acesfe cifre s'a făcut un profil, De oarece ni
velmentul acesta s'a făcut cu mijloace ir suficienfe şi în timp prea 

22) ln text: 0,.1584 arşinî, sau 3 11,1 tolî francezî. 
23) In text: 40 mile .\ 10.000 arşinî. 
24) [n text: 19.3722 arşini, sau 46.07 picioa,re- pariziene. Cifrele 

de Ia nota 21-24 sunt greşite. 
25} ln text: 15 arşini, sau 35 picioare pariziene. Dtipă harta 

Stat. Maj. Rom. 11100.000 eot:r bălţii, la gura văii Oara-su, este de 
7·-9 m. ; După profilul ridicat cu prilejul construirii potlului dela 
Cetna-voda, Dunărea la etiaj are 4 rn. 50; nivelul apelor maxime r:e-
1/ărsate este de peste JO m., ceeace explică foarte J1ine de:;~, în tim
pul acestor revărsări, Dunărea jntra pe valea' Gara-su până âproape 
de Allah-.capu, unde cota văii este de 10 m.- C. Br. 

26) ln text : 4 arşini. De fapt sunt cc,.1n la nive{ul Dunării-. 
27} In text: 19 ar.şini, sau-45 picioare, cifră foarte exagerată. 

De fapt e la cir~a 5 nieti·i de la 11ivelul Mării. 
28} Jn text: 20-21 arşini. De fapt ceva peste 5 1netri. Idemi la 

Oealapge-a. 
29) fn text ; 23 arşini. 
30) In text: 7-8 jum. arşini, sau 17-20 picioare. 
31) Jn text: 69 arşini, sau 161 picioare pariziene, deci 52 m. 284 

(greşit). 
32) In text: 00 arşini. De f~t cota este 27 1n. 
33) ln text: 26 ar,şini. De fapt cota este 10 in. 
34) Jn tel.t: 21 arşini, sau 50 picioare par.iziene, 
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scurt, e posibil ca să se fi strecurat o greşeală de cAţiva metri. 
lnsă. pentru chestiunea existentii unej văi a fluviului prin aceasta 
parte, sau a posibilităfii săpării unui canal pe această linie, cifrele 
sunt destul de eloquente. 

Tn ceea ce priveşte săparea unui astfel de canal. e de ob
servat mai îotâîu, ci el nu poate fi alimentat decât din Oanlre 
şi din lacurile Gara-şu, de oarece pe podiş nu se gJsesc deloc 
izvoare sau ape de altă provenientă. care să poatl fi folosite 
pentru acest scop. D..! aceea săparea unui asemenea canal nu 
poate fi realizabilă decât în două moduri: 

1) Dacă se utilizează lacurile Cara-sn ca hasin superior. din 
care să plece un canal Sl)re Dunăre, avâad două. sau măcar o 
ecluză şi un alt eanal. care să taie podişul din spre Mare şi care 
de asemenea să aibă mai multe ecluze, că·ci altfel apa din Cara•su 
s•ar scorge imediat şi în întregime de pc vafe. Dar. abstracfie fi
când de marile cheltueli cauzate de tăierea podişului înalt st.) p4nă 
la 57 m. şi pe o distanţă de 11 km. într'o parte 36) şi de aa km. 
în cealaltă 97

), unde ar da de stânca de calcar mai pes!e tot, -
,re întrebăm dacă cumva apa lacurilor Cara;.su ar ajunge pentru 
nevoile canalului şi dacă i-nsăşi lacurile su:nt navigabile pentru co
răbii mai mari. De asemenea e de cercetat daci un canal eu 
ecluze ar aduce mult folos navigaţiei vaselor Dunărene. 

2) Dacă se taie întregul podiş la aşa adâncime, în cât Du
nărea să se verse prin canal direct in Mare. Numai un asemenea 
canal, executat în s.til mare. aşa încât şi vasele marine de tonaj 
mai mic să I poată trece. ar aduce în adevăr rezultate însemnate. 
ln acest caz, fundul canalului ar trebui săpat la cel putin 2 m. 60 
sub nivelul cel mai scăzut al Dunării 38) şi la 3 m. 25 sub nivelul 
~1ării. 38; Adâncimea tăeturii ar fi. aşa dar, in punctul cel mai 
înalt al podişu!ui, de aproximativ l 0 ) 60 m •• iar în pµnctul cel mai 
JOS, pe malul Dunării. de u) 6 m. 

Aceste date, împreună cu cofisidera.t;a -că terenul este pro• 

35) In text: 69 arşini, snu 161 paşi parizieni. 
36) ln text; 1 milă jum. 
37) Tn text : 4 mile JUm. 
38) 1n. text: 8 picioare. Uu picior are O m, 32484. 
39) In text : 10 picioare, 
40) 1n text: 72 arşini, sau 170 picioare, deci 54 m. 657, după 

un nivelment neexact. 
41) ln text: 8 arşini, sau 19 picioare. 
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bJJbH, .cu totul stdncos, sunt suficiente pentru specialişti, spre ţi 
putea calcula cheltuelile unui canal cu asemenea dimensiuni, 
şi spre a-şi da plrerea asupra avqntagiilor unei astfel de intre
prinderi. Afarl de aceasta mai e o problem! ce trebue luatl in 
consideraţie, anume: ce influentă va avea canalul asupra navi
gaţiei Dunărene df,n 1us de valeq Oara-su, rând se va scul'ta 
cursul nuvJului p!nă la Mare cu de patru ori mai mult de rat 
e azi? 

In ceea ce pr,iveşte port-ul de Mare. ce se va crea la gura 
canalului. e de observat ci Mare,, in locul amintit, nu ofei:ă nici 
o conditie favorabilă, fiin~că fundul ei e puţi'l ;:dane şi tlrmul e 
nistpos; cA oricedµcrare teltnicl e loarte grea şi amenintatl cu 
înnisiparea şi ci Constanta, cu golful ei foarte îngust şi puţin 
adânc, aşa cil abia pot intra in ţi trej corăbii de cate patru tone 
Snclrcăturl,'9) se afli ·spre nord, ta abia \'re-o câţivs chilometri. 

Prin urmar~. oric!t de avantaios ar fi peoţru com.ertul tl
rilor Dunărene un canal in stil mare, sau un brat de Dunire 
dus prin valea Cara-sui totuşi, intreprinderea se arată aşa de 
grea 1i de costisitoare, inc!t realizarea ei cu drept cuwant ne lasă 
sceptici. ' 11

) 

Trad. de C; BRĂTESCU 

, 

' ' ,2) A('easta I? 1840.- A.zi, in 1922, se rot adăposti în portul Con-
stantei circa 25-30 vapoare, cele n1ai mari având o capacitate chiar 
d~ 20.000 tone (I<injf Alexander s. ex.) 

'3). După aceasta autorul dă interesante date asopra valurilor 
lni Trajan şi asupra monumentului dela Adam,ClissL 

Nold In numărul viitor al Analelor vom publica un interesant 
şi luminos articol asuera posibilităţii săpării unui canal intre Cel,'na
voda li Constanta, articol datoriţ d~lui inginer I, StoenesCU•Dunăre. 
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e •<,<•<S ,g;,--..,~ CULES DE ,J,'"''<@'-..,'i!f) 
I. DUMITR ESCU ~ . 

lnvăţător ~ ~ 

~~~~JW~~~~ 

CUVÂNT INTRODUCTIV 

.. 
La Tătari, int!Jneşti Joarte muJte cântece. nroverbe. ghici-· 

tori şi jocuri turceşti. Acestea au pătruns in următoarele impre
jurări ; 

Trebue ştiut tn'tâi că Tătarii ţin la Jimba turcească şi caută 
să ştie s•o vorbească bine, fiindcă ei o consideră mai „delicată" 

ta a lor. Astfel. terenul fiind favoraBiJ. importarea se face uşor. 
Mulţi Tătari,.. -din deosebite cauze.-se duc pe la Constan

tinopol şi prin Turcia. Gând se întorc. aduc cu ei o mulţime de 
cântece, proverbe, ghicitori ş1 jocuri turceşti.- auzite pe acolot
şi toti ceilalţi se strâng în jurul luf, ca să mai învete noutăţi. De 
acum inainte. - din gură in gurJ. - răspândirea se face cu irt• 
lesnire. 

Poveştile ce urmeală, le-am cules dela locuitorul Ramazan 
Demir,-care are în totdeauna cu el câte un sac de noutăţi; cân
tecele şi ghicitorile le am prins de pe la mai multi flăcăi din sat, 
iar jocurile dela copiii din şcoală. 

Tătarii au comori întregi de frumuseţi. - neculese f ncă -
şi poate că alţii, dacă vor căuta. vor da peste lucruri mult mai 
de seamă decât am găs-it eu. 
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ff\ T fl Dl·N LEMN 

On hoge, un croitor şi un Jemnat au plecat odată la târg. 
Pe drun1 f-J apucat no1ptea şi ei ţtU rămas intr'o pădure ca să 
stea pâoă a doua zi. Stând la sfat, s'au ho'tărît sâ se odihnească 
pe rând şi câte doi S'ă doarmă, iar uuul să facă de pază, ca să 
r:u-i prindă pe neaşteptate hoţii sau fiar.ele sălbatice. Z's şi făcut. 
S'au culcat hogea şi croitorul. iar lemnarul a rămas de strajă . 

Ne•avâad ce face şi ca să··Şi mai alunge urâtul, Je1nnaruJ 
tăie un trunchiu mare de copac, ii ciopli şi făcu din :eJ un chip 
de fată ca de optsprezece ani. 

După ce işi făcu rândul de pază, se culcă, şi în locul lui 
rămase străjer croitorul. Ne-având şi acesta ce tact\ s'apucă şi 

jupui coaja câtorvd tei şi din această c9aje croitorul făeu rh·ipu
lui de fată nişte~haine frumoase, 

După ce Şi făcu şi el rândul I croiiorul se cu !că, şi 'n Jocul 
lui rămase s'răjer hogea. Acesta, câ~d văzu chipul de fată făcut 
din lemn şi îmbrăcat ia haine de cvajă de tei, începu si se roage 
cu credinţă lui Dumnezeu ca să dea suflet chipului de lemn şi 
să~J preiacă cu adevărat într'o fată. Dumnezeu ascuTtă ruga hagii, 
şi însufleţi chipul de remrt, dându-i viaţă şi prefăcându-l într'o 
fată foarte frumoasă. 

Dimineaţa, câ.n.1 se sculară cu toţii şi văzură minunea aceea 
de m1ndrefe, începură să se ia la ceartă, fiecare din ei voind s'o 
aibă pe fată de soţie; n'au putut in , ă să se înţeleagă şi au mers 
la judecată. 

Judecătoru] a hotărît ca fata să ffe- a l~mnaruluf şi a zis 
celorlalţi doi: 

. - ;,Ţie, hoge, ou ţi dau fata, fiindcă n'~i dreptul, căci su• 
fletul i l-a dat Dumnezeu şi nu tu; iar fie, croitorule; iarăşi ou 
ţi-o dau, căci a'ai făcut mare lucru cu hainele din scoarţă de tef. 
Numai lemnarului i se cuvine darul are3t::i, fiindcă el este acela 
care s'a gândit şi a început întâi lucrul, cioplind chipul fetii de 
lema ra 
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INTELEPCIUNE-f\ TAR f\ NlJ LtJI , , 

Un Sultan1 - însoţit de doi mari Paşi vestiţi,- umbla prin 
tară. ·rrecând pe un drum, Sultanul văzu un tăran, care îşi ară 
ogorul şf vorbi cu dânsul în felul acesta: 

lmpăratul: - 11Hună tiua. răsturnătoru le de pământ!·' 
Ţăranul;-· .Bine ai venit1 cel ce fii lumea!" 
lmpăratul: - nDe ce te-ai învrednicit tu singur?'\ 
Ţăranul: - »Jumătate în pământ1 jumătate în alte mâini I" 
lmpăratul: - ,,Cu cei de departe cum eşti?" 
Ţăranul: - ,,Acum de aproape 1• 
lmpăratul; - ,,Cu cei dofsprezece cum stai?" 
Tăranul: - nAm rămas numai cu doi ! .. . , 
lmpăralul: - ,, Dacă-ţi voiu trimite două gâşte1 ce ai să 

faci cu ele ?" 
Ţăranul: - ,, Le jumol şi le iau penele, iar capetele ţi le 

trin1et înapoi, dacă n'or fi bune de nimic!" 
După aceasta Sultanul şi însoţitorii săi plecară mai departe ; 

dar> peste câtva timp, cei doi Paşi nu se putură stăpânf şi unul 
din ei întrebă pe împărat; 

- .Mărite padişah, nu poţ, să ne spui şi nouă ce ai vo1·bft 
cu tăranul, căei n Qf n'am înţeles nimic ! " 

-,,Dacă voiţi să ştiţi totul1 duce-ţi-vă îndărăt la ţăran şi el 
vă va spune ! « 

Ce1 doi Pc"jşi se întoarseră la omul c.u pricina şi-l rugară să 
le spuClă inţdesul vo1·birii ce au avut-o cu Sultrnul, Ţăranul le 
ceru insă ca fiecare ~ă i dea întâi câte o ~ut~ de lire de aur şi 
apoi îi va Jăm uri. 

Paşii ii dădură banii ceruţi şi ţăranul, după ce primi cele 
două sute de lire de aur, începll: 

- ,,Sultanul mi-a zis: ,, Bună ziu.a, răsturnătoru le de pă
mânt I" fiirdoă eu ar şi răstorn pământul cu plugul. Atunci eu 
i-arn răspuns: ,,Btne ai venit cel ce ţii lUmt'a !" fiindcă el este 
împărat şi stăpân pe vieţile oamenilor. 

Apoi m'a întrebat Sultanul: ,, Oe ce te-ai în.vrednicit tu sin
guri" fiindcă lu ·tam nu.rnai eu. Atunci f • .:un răspuns că „jumă

tate în pămâ,nt, jumătate în alte mâini", de oarece am avut băeţi, 
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dar rnf.au murit şi i-am îngropat în pământ; am avut fete, dar 
le-am măritat ş.I le-am dat pe mâini streine. rămânând astfel singur. 

M'a mai întrebat împăratul : ,,Cu cei de departe cum eşti · ?u 
-adică ochii, cari văd departe. Eu i am răspuns c'î „1cum de 
aproape", fiindcă am ioobâtrânit şi vă~ numai de aproap,e. 

Când m •a întrebat împăratul „cum stau cu cei doisprezece", 
eu i•am răspuns că „am rămas numai cu doi". - fiindcă odatEI. 
în tinereţe. aveam doisprezece dinţi, dar acum am rămas numai 
i::u doi. 

La 111·mă Sultanul m'a întrebat că „ce am să fac, dacă-mi 

va trimite două gâşte" şi eu i-am răspuns că „le voiu jumuli. le 
voiu lua penele, iar capetele i ,~ voiu trimite îndărăt, dacă nu 
vor fi buno de nimic". (ntr'adevăr. Sultanul s'a ţinut de cuvânt, 
şi v'a trimis pe· voi amâ.ndoi aici. Eu v'am jumulit, v'am luat 
două sute de fire de aur şi acum puteli merge îndărăt ta împărat r~ 

JOCURI DE COPII 
I. (( AINZA» 

Toate fetele se aşează î n cerc, ţinându-se de mâin.i 
si stând în picioare. Apoi încep cH toatele să joace, 
' 4 " cantand: 

• 1.Ai11.zd, priin~1.i. 
-1li remezan 
.A„i sev.er:i mero1an. 
Chelcheu sere puru1an, 
An tanti,a 
Se v.ereus catina. " , 

La sfârsitul cântecului„ de- odată, toate ietelc se 
' aşează repede jos şi cea care întârzie, este pedepsită 

şi trebue să sară de vre-o câteva ori într'un picior. 
Cuvinte1e din cântecul acestui joc nu le-rim pu

tut traduce. Bănuiesc că unele din ele ar fi din 
limba arabă a Coranulu·i. sau n·işte îotorsăţuri de 
limbă copi-lă.reşti, cum avem şi la Români: 

.,Ala·bala portocalau ... 

.,Aş papanaş, iata c1.1i i-o laşi'?" ... 
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II. CAM CUIU A.Ş? (Cine deschide fântâna!) 

Cântecul şi jocul este tătăresc şi numai pentru 
fete. Ele se asează pe două rânduri. !ată 'n fată, fi
nându- se de mâini. Intre cele două siruri de fete es'te • o distanţă de vrc-o 3-4 metri. Apoi ·o iată dintr'un 
sir si alta dintr'altul zic cuvintele următoare: • • 

1. Câni cuiu aş? 1. Cine deschide ./anto.na ? 
2. Cuii"i as. 2. Fântânct•i deschisă. 

' , . · Aradd su. 1. Intre noi este o apă. 
2. lltlap cheş. 2. 1'rece o săritid. 
1. Sâsde bâsde1t câm g;he- 1 . La voi, cine vă trelJUe de 

rec? la noi? 
2. Urie atlî câz g-/zerec. 2. Ne lrebue o fată cu izu

mele .Uric. 

La sfârşitul acestor vorbe. fata care a zis ·ulti
mele cuvinte se repede la şirul din faţă, ca să des
prindă mâinile şi să rupă. şirul. Dacă reuşeşte ia. 
cu sine o iată prizonier~. iqr dacă nu, rămâne ea 
prizonieră acolo. 

Când una din cele' două cete a pierdut pe toaie 
fetele. jocul se sfârşeşte„ dar poate reîncepe .. 

III. ŞOBAN. (Ciobanul) 

Jocul este tătăresc si numai pentru iete. Ele se 
prind de mâini şi se aşează în forma unui semicerc, 
stând în picioare. Cele două fete din capătul semi- _ 
cercului spun cuvintele: 
I. Şoban! 
2. Ne dâr o? 
r. Coiun caida ?-
2. Bar bac cârdci ! 
1. Ne otlai r 
2. Lebleme. 

N . 51 r. e aşai, 

2. Gara curm,i. 
r. Ne suie? 

r. Ciobane! 
2. Ce-i asta ? 
1 • Unde-s oile ? 
2. Dte-te si le caută ·în cdmp? 

' ' 
1. Ce pasc 1 
2. Năut. 
I. Ce mănâncă ? 
2. Curmale negt•e. 
I. Ce beau? 

:2. ilc siut. 
1. Bosag;an 

2. Lapte alb. 
ne den f r. Prugul de ce-l Jii li/ 
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ll. Bolactan. 2. De ţâţâni. 
1. Săbâ1·tcî ne den P r. Mătura de ce-o tii P • 
2. 'Ielden. 
1. Caşi ten GJ 

2 . Bin ten. 
1 . Bânî rnaga 

Bânî saga~ 
Chemane1nen 
Daremen, 
Ghel de cheş, 
Chel de cfz,e,ş ! 

2. iDe sârmă. 
1. Câte fire. 
2. O mie de fire, 
1. O rnie pentru »iine. 

O mie pen,tru tine. 
Cu vioara, 
Cu tamburina, 
Vin de treci, 
Vin de treci. 

Odată cu spunerea celor din urmă cuvinte. o fată 
dintr1un capăt şade pe loc, iar cealaltă din celălalt 
capăt trece mereu cu tovarăşele ei pe sub mânile 
celorlalte. până când toate devin cu mâinile îacruci
şate pe piept. Pe urmă .• cele două fete din capete 
trag de şir în direcţii opuse. până când se rupe, de 
pe la mijloc. Apoi jocul poate reîncepe. 

IV. ALAILEN. MALAILEN. 

Jo~ul este turcese şi numai pentru fete. Ele ţi
nându-se de mâini. se aşează pe eouă rânduri faţă 
în faţă, la depăttare de vre- o doi metri. stând în pi
cioare. După aceasta încep să cânte.-dansând unele 
în fata altora-cuvintele acestea: • 

1 . A lailen 1 . M ăt-u-şă 
Maktilen Cu mălaiu 
Bir top sarailen Si cu un pumn de palate„ 
Ne is ter sdn P be vrei P 

.2. c.Bizim alailen 2. Cu mătusa mea„ 
Orda bir ghiuzet var Acolo este o frumoasă 
Onî ister<lm. Şi pe aceea o vreau. 

A.adâddr Numele ei 
Daadâddr Gustul 
Chianie deghendâr. 1\lumele ei Chianie. 
A.rşdnlan Gu cotul. 
Purşânlar Cu peria. 
Ainalî cdrşaulan Cu oglinda cu perva;r„ 
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9.Jin daul Cu o mie de tobe 
Bin 1urnai Si o m1ie ele ftaute. 
B'i:t vardr alarâs. Noi mergem s'o luăm. 

Apoi două fete dintr'un şir se duc, dansând şi 
cântând ultimele cuvinte ale cântecului~ către ceata 
din faţă şi.-făc~nd mâinile lJrancardă,-iau cu ele o 
iată. Jocul continuă astfel până sfârsesc toate fetele 

• • • d1ntr'un sir . • 

• 

• • 
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DIVERSE 
V. Pârvan: (111 ches-titfneCJ etu,r,oloyfei Dittuww» : «In leg.ătură cu 

<<Dunărea)), înşirând în cartea IV. cap. 47 şi urm,, râurile care curg 
prin t_nra scitică. şi, în aminunte, pe acelea oare îngroaşe Dunărea, He
rodot n-e citează un Jpdkyt·is, un Araros, nn NCJpar:is şi, pornind din 
~ara vecină a Agathyrsilor, pe Mâr1s. Se poate ca şi Araros să fie, de 
fapt, tot Araris,-căci manuscriptele lui Herodot, au destule mici erori 
<l.e acelaş gen. Dar chiar ..4ratos nu face nici o supă>·are pentru ce ne 
trebue ttici. 

Dacă e acurn să reconstituim numele e,pih:oric al Dunării, e lim~ 
pede că la binecunoscutul şi de toţi acceptatul Dm•n" suntem oarecum 
datori să le~ăm sufixul indîgen -Ns, obţinând _pe firescul D<ntnaris, a
lăture;1 de Nâparis şi celelilte. 

Dacă adăogăm la numirile lui Her(}(lot pe Sagaris al lui 6vidiu 
(e:t Ponto, IV, 10, 47) şi însuşi numele Niprului, Danapris, cunoscut 
încă din antichitate şj luăm în coni.dderaţie şi alte numiri scitice de 
râuri ca: Ayat·os, Oarcs şi 'l!hessyris (art. lui K. Kretsc1imer, Sarmatia, 
la Pauly-Kroll-vVitte, II A,· 4 şi urm.), numele reconstituit al Dunării, 
Dottnaris, devine oarecum indispensabil. (Revista istorică, An. VII, p, 248). 

. St. llepîtes: Oea mai ,nare cantitate de ploaie i1ttr'o ~•· 
La Gherr.apungi, în munt,ii IJiina!aia, la 1250 m. de altitudine, 

care era până ma1 deunăzi localitatea unde ploua mai mult în cursul unui 
an, s„a strâns în ziua de 14 lunie 1876, în curs de 24 ore, o cantitate 
totală de apă de 1036 mm. Ei bine, în anul 1911 s'a constatat că în 
ziua de 14 Iulie dela prânz până la 15 Julie la prânz, adică în 24 ore 
s 'a adunat o cantitate de apă de 1168 mm. pe un platou al muntelui 
Baguio (cam la 1450 m. altitudine) din insula Luzon, făcând parte din 
arhipelagul insulalor Filipine. Cantitatea de 1168 mm. de apă este dar 
cea . mai mare constatată până acum pe faţa pământului, în curs de 
2' ore. 

Se ştie pe de altă parte că cea mai mare cantitate d.e aJ:>ă, care 
a căzut 1Iitr'un minut pe fata globult1i, este până acum de 10126 mm. 
ceea' ce s'a întâmplat la 7 Iulie 1889 la staţiunea meteorologică dela 
Curtea de ArgeŞt unde în interval de 20 rninnte !la adunat ~ mm. 
de apă. Se mai ştie de a-semeni că la Oaraomer în Dobrogea ~u căzut 
320 mm. de ploaie în 4 ore, în ziua de 17 August 1900. (Vezi Hepitfts 
Rupere de nori la Caraomer în Dobrogea, An'alele Acad. Rom. Tom. 
23, pag. 48). 

(Din Bulet, Sor. Regale llom. de geografie, Tom. XL, 1921, pag. 388). 

ERATA --
In No. 1 An. III pag. 33 rândul 4 şi 3 de jos în su$ : 
In loc de : Nu incetase tmă noua emitrraţie 6ulg~ea.sctJ. 
Să se citească : nu imepitse inctJ noua t-migraţie bulgt'ireasctl. 
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.AdU«3m viile noastre mulţumiri Uf'mătoarelor 
-persoane, care au binevoit a sprifini băneşte tipărire« 
revistei_ ,Analele Dobrogei,: 

Comitetul şcolar judeţean~ Constanţa 
Primăria din Bazargic . . 

2500 Lei 
580 )) 
200 .» 
60 )) 

Vasile H elgiu . . . . 
Dr. Pilescu . . . • • 
D-l Turbatu. . IO >> 

Comitetul. 

9u6licafiuni p1'imile 

George Georgescu: Lămuriri asupra chestiunii pro
prietăţii rurale din Dobrogea nouă, Bucu
reşti. 1922„ Tiparul românesc. 

J. G. !vlarinescu: Cele mai frmoase pa$ini din Peda
gogie si Psihologie. Bucureşti 1922. Editura 
Librărfei H, Steinberg ct Fiu. 

I 

www.ziuaconstanta .ro 



• 

' 

Abonamentul la • Analtle Dobrogei#. este pe an : 
La ediţia obişnuită . . . • . ~O lei 
La ediţia pe velini . . ~ . 80 jf 

Abonamentele Be trimit. d-lui C. Britescu, la Şcoalat 
aormală din Constanta, prin mandat poştal . 

• 

Colectia întreagă a anului I şi II 
La. ediţia obişnuită -: câte 60 lei 
La ediţia pe velină: câte 100 lei. 

CQMU·NIC„4Ţl SCHJMBARILE DE ADRE~E! 

· Preţul unui volum 1-0 lei..-
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