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CĂTRE CETITOR

Alipirea Dobrogei e, fără îndoială, una din faptele cele mai în
semnate ale istoriei noastre contemporane. Sub raportul politic, 
ea constituie a doua etapă în integrarea teritorială a statalul 
român; sub raportul etnic, ea înseamnă un apreciabil spor de po
pulaţie; sub raportul economic, ea e completarea firească a unei 
ţări lipsite până atunci de marele drum al mării.

însemnătatea deosebită a alipirii Dobrogei, care n'a fost nici 
măcar bănuită de o parte a generaţiei politice dela 1878, apare 
azi tuturor ca evidentă. întreg neamul românesc ştie azi că pă
mântul din dreapta Dunării e vechi pământ de-al nostru, de 
baştină, şi face una cu restul ţârii. Ni-i dragă Dobrogea tot aşa 
de mult ca şi munţii şi cetatea Ardealului. Am simţit-o mai ales 
In 1918, când era s’o pierdem.

Vom sărbători în curând cincizeci de ani dela intrarea ostaşilor 
noştri în Dobrogea. Aşezământul Cultural Ion C. Brătianu care are 
între scopurile sale comemorarea faptelor şl oamenilor mari ai 
ţării, ia parte la această sărbătoare publicând patru conferinţe 
asupra istoriei şi înfăţişării pământului dobrogean. Ele au fost 
ţinute sub auspiciile ,JUniversităţii Libere“, în aula Fundaţiei 
Carol I, la datele şi în ordinea următoare: 18 Fevruarie, I. Ati- 
drieşescu. Arheologia şi istoria veche a Dobrogei; 25 Fevruarie, 
C. C. Giurescu, Din istoria nouă a Dobrogei; 3 Martie, I. Sl- 
mionescu. Pământul Dobrogei; 10 Martie, A. Popovici-Bâznoşanu, 
Fauna şi flora Dobrogei.

O a cincea conferinţă, a domnului C. Brătescu, despre Etno
grafia Dobrogei, nu s’a putut publica împreună cu acestea, de
oarece textul ei nu ne-a fost trimis de autor, cu toate insistenţele 
depuse.

C. C. GIURESCU.



ARHEOLOGIA ŞI ISTORIA VECHE 

A DOBROGEI
dc I. andrieşescu

HUnde încetează istoria» vorbeşte piatra0.

Doamnelor şi Domnilor,

Teritoriu de străveche formaţie geologică, Dobrogea a fost, 
fără îndoială, locuită încă din mult îndepărtatele timpuri ale epo- 
cei aşă zise paleolitice.

Se dovedeşte astăzi, că şi în Dobrogea a fost o vreme când 
omul trăia într’o climă şi, genere, într’o lume de plante şi vie
ţuitoare, cu totul deosebite de acelea ale timpurilor dc mai târziu. 
Ducea o viaţă mai anevoioasă decât putem să ne închipuim, in 
peşteri sau adăposturi mai ferite de primejdii, şi-şi lucra cu multă 
greutate sculele şi armele sale, de cremene, mult măi târziu de 
piatră, de corn şi dc os, apoi de bronz şi de fer.

Intr’o peşteră din preajma carierelor dcla Topalu, — locuri 
unde şi mai târziu, în timpul antichităţii grcco-romane, s’a desfă
şurat — la Haradoc — o viaţă de cetate, cu tot ce se putea con
centra în jurul ci, — ca verigă de legătură în preajma Dunării, 
deapururea axă dc vieţuire pe ambele ci maluri, — un tânăr natu
ralist, d. N. Moroşali, a descoperit, recent, unelte ale omului 
diluvial, dc cremene şi de os, împreună cu o faună^ numărând 
vieţuitoare ale acelor timpuri şi pe care paleontologii le numesc 
Elephas sp., Eqaus caballus fosilis Cuv., Cervus megaceros, Bos 
conf. priscus, animale carnivore şi altele. Instrumentele ca şi 
fauna aparţin, după autor, epocei paleolitice mai noui — şi anume 
perioadei căreia, după clasificarea obicinuită în Franţa şi adoptată 
dc toată lumea i se zice aurignaoeană, dcla numele unei localităţi,



unde s’au găsit urme tipice de industrie umană şi faună a vremii, 
(PI. I). Autorul crede că nu este exclus, ca pe fundul aceleaşi 
peşteri să se găsească lucruri dintr’o perioadă chiar mai veche. Aici 
sau aiurea în Dobrogea, tot ce e cu putinţă. Aşa precum, pe de 
altă parte, alte obiecte, ca acele ooncreţiuni de silex-sferoid (PI. 1, 
fig. 5), de cari autorul a găsit chiar multe (spre extremitatea de 
apus a carierelor, unde se văd urmele cetăţii din antichitatea 
greco-romană), obiecte cari se numesc percutoare şi slujeau la 
lucratul cremenii, sunt semnele clare ale dăinuire!, poate neîntre
rupte, a vieţii de aici, în timpurile mult mai târzii decât aşezarea 
paleolitică. Sunt timpurile aşă zise neolitice, când, în toate părţile, 
asemenea obiecte sunt obicinuitul element de inventar al oricărei 
aşezări umane, preistorice. i

In totul, referitor la timpurile paleolitice, e de mirare că abia 
aşă de târziu s’au găsit asemenea urme de străveche viaţă dobro
geană. Dacă altfel erau pe atunci oamenii şi altfel vieţuitoarele şi 
locurile ce-i înconjurau, între Dunăre şi Mare, lucrul omenesc, 
industria, in deobşte cultura oamenilor a început la fel. Rămăşiţe de 
ale acestor industrii începătoare se vor găsi în multe alte părţi ale 
Dobrogei, necercetate încă până acum. Dar aşa s’a întâmplat in toate 
locurile, unde strălucita viaţă greco-romană de mai târziu a aco
perit, făcând să se uite, sub impunătoarele ei ruini, tot ce a fost 
mai înainte. Desigur, pe nedrept. Este ca şi printre oameni, când 
cineva, ajuns la slavă şi bogăţii, uită pe părinţii cari l’au crescut 
şi pe aceia din mijlocul cărora s’a ridicat în lipsuri şi suferinţi.

II.

Dobrogea a fost totdeauna, aproape exclusiv, obiectul de preo
cupare al epigrafiştilor, mai mult sau mai puţin istorici, sau al 
arheologilor mai mult sau mai puţin epigrafişti şi istorici. Târziu, 
numărul lor a sporit, fie cu câte un cercetător al antichităţilor 
creştine, fie cu câte un arhitect, reconstituitor al ruinelor greco- 
romano-creştine. Şi mai târziu, au început aici, ca şi aiurea, întâi 
pe cale de recunoaştere, cercetările preistorice.

încă Gr. G. Tocilescu, prezentând săpăturile dela Axioplis (cam 
3 km. la sud de Cernavoda), într’o scriere festivă închinată unui 
învăţat străin, bănuiâ că pe acele locuri, cu o deosebită poziţie



strategică naturală, oamenii ar fi locuit încă <Jin timpurile pre
istorice.

Aoelaş lucru s’a oi>servat în treacăt şi despre insula Hinog, din 
Dunăre, în dreptul aceleaşi cetăţi. O serie de vase, de pe urma 
cercetărilor aceluiaşi Gr. G. Tocilescu din 1898 şi care se gă
sesc la Muzeul Naţional de Antichităţi, citate fiind şi in Catalogul 
Muzeului, redijat în 1906, — sub niunele de vase dela Hinog, 
sunt, de fapt, dela Axiopolis şi aparţin unor timpuri mai târzii.

Fără a înfăţişă nici una dintre trăsăturile mai caracteristice ale 
neoliticului Dacici, ca accepţie geografică mai târzie, ceramica de 
aici aduce amănuntele comune de forme, de tehnică şi ornamentare 
ale celei mai numeroase categorii de vase ce s’au întrebuinţat, fie 
ca piese de utilaj, fie ca simulacru de cult în timpurile de până acum 
2000 în. de Hr., unele forme continuând a perzistă până târziu în 
in epoca helenistică şi romano-barbară. Noui săpături, atât la 
Axiopolis, cât şi la Hinog, vor putea deosebi ce c nou şi* ce c 
mai vcchiu şi de când şi în ce relaţii.

Ici şi colo, n’au lipsit să se găsească şi in Dobrogea obiecte 
preistorice. Ele insă n’au ajuns a interesă pe nimeni, în chip mai 
deosebit. Firesc să se întâmple aşa, în locuri unde întreaga aten
ţiune a cercetătorilor trecutului eră răpită de monumentele lumii 
greco-romane.

Situaţia nu s’a schimbat cu mult, nici mai târziu. In toamna 
anului 1915, primeam din partea regretatului Vaisile Pârvan dele
gaţia de a studia şi referi pentru Comisiunea Monumentelor Isto
rice şi Muzeul de Antichităţi asupra unor descoperiri preistorice 
făcute chiar în vara aceluiaşi an, în mai multe localităţi din judeţul 
Durostor. Săpăturile se datorau d-lui D. M. Teodorescu, pe atunci 
conservator al Muzeului, acum profesor la Universitatea din Cluj 
şi d. G. Mateescu, atunci asistent onorific al Muzeului, acum con
ferenţiar la aceiaşi Universitaite şi director al şcoalei noastre dela 
Roma. Cu perspicacitatea şi lărgimea de vederi ce-1 caracterizau, 
Vasile Pârvan, ca şi ajutorul său, d. Teodorescu, au înţeles semni
ficarea nouilor descoperiri, aparţinând unor timpuri, cărora li se 
dăduse prea puţină luare aminte, mai ales în Dobrogea. Vâltoarea 
răsboiului a împrăştiat şi nimicit obiectele adunate cu grijă de un 
preţuitor al trecutului, cum eră prefectul de atunci al acelui judeţ 
d. Ion Cămărăşescu. De altfel colecţia nu cuprindieă piese de o 
valoare muzeistică deosebită. In orice caz, studierea lor mai atentă.
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car€ a rămas, pune, întâmplător pentru întâia oară, problema ar
heologiei preistorice a Dobrogei, — cu date ceva mai numeroase 
şi pe cari cercetările viitoare aveau să le completeze, fază în care 
ne găsim şi astăzi.

La Cadichioi, la Vetrina, la Damadas şi la Chiuciuc-Ghiol, s’a 
găsit un întreg şir de obiecte. O daltă mică de peatră, o mânuşă de 
corn, cu gaură, în care se îmbuca un instrument de piatră, două 
urne mai mari şi una mică, cu indicaţie de incineraţie, totală 
sau parţială, şi, mai ales, multe cioburi, dintre cari unele, de un 
deosebit preţ ştiinţific, întrucât, pentru întâia oară cu ajutorul lor, 
se putea pune problema mai precis, ce aspect arheologic a putut 
să aibă Dobrogea în aceste timpuri? Eră oare Dobrogea o ţară cu 
o viaţă total inferioară preistorică, şi gândul ne duce la Tomaschck, 
cu contrastul in care socoteâ el că se găseau, in timpurile acestea, 
seminţiile tracice dunărene, faţă de acelea mai apropiate de lumea 
egeană, grecească şi helenistică? Era Dobrogea timpurilor aşâ zise 
neolitice despărţită sufleteşte de cuprinsul Daciei nord-dunărene, 
şi legată mai mult de lumea Peninsulei Balcanice, după unele 
aparenţe, speculate in preciziuni tivite cu consideraţiuni politice, 
cari aşâ de adesea tulbură lucrările ştiinţei? Faţă de civilizaţia 
greco-romană aşâ de intensă a aceleaşi regiuni, în vremurile de 
mai târziu, civilizaţie tot mai bine cunoscută, prin cercetări 
succesive, cari au culminat cu acelea dela Histria, ale profesorului 
Vasiîe Pârvan, timpurile preistorice începeau să-şi reclame şi ele 
locul lor.

Modestul material din judeţul Durostor aduceă unele răspunsuri, 
ce aveau să se confirme, chiar mai repede decât s’ar fi putut crede.

In Dobrogea vremurilor neo şi eneolitice se făceâ şi se între
buinţa o ceramică, cu un fel de proeminenţe, cari, de loc întâm
plătoare, caracterizează o adevărată specie deosebită, de mult re
marcată de arheologii germani, la periferia răsăriteană a liunii lor 
preistorice, specie ocupând, de fapt, o bună parte a Europei 
sudestice, între nişte limite încă de cercetat. Aceste regiuni laolaltă 
se colorează, prin aceasta—afară de alte date—cu o specială tentă de 
caracter ctnic-tracic, deosebit de semnificativ în ochii unui întreg 
şir de arheologi, dintre cari unii de o recunoscută autoritate. Dar 
afară de aceasta, „cu totul nou aici", am observat încă de atunci, un 
alt fel de ceramică. Ceramica aşâ zisă pictaită, una dintre mani
festările cele mai alese — deşi nu singura, cum se crede, a



culturii preistorice sudesteuropene, până la Marea Egce. Loca
lităţile numite din Dobrogea constituiesc, astfel, încă o verigă de 
legătură între Nordul morav-galiţian-transilvan şi moldovenesc şi 
Sudul balcanic şi tesalian, — unitate — faţă de care Dunărea 
n’a fost niciodată hotar. O ceramică patinată negru, în aceiaşi 
localitate dela Cadichioi, aduceâ primele date dobrogene ale fru
moasei ceramice din epoca mai nouă, eneolitică şi de bronz. Pentru 
ca în sfârşit, o a treia varietate ceramică, întâlnită repetat şi în 
Dacia nord-dunăreană şi caracterizată prin ornamentele ei în 
valuri de linii incizate, să puie, aici, o problemă similară cu aceea 
pusă de aproximativ acelaş fel de ceramică, în Răsăritul germanic, 
deci dela periferia lumii vechi germano-slave, şi prin aceasta însăşi 
problema aşa de însemnată de urmărit în viitor şi la noi: vechimea 
şi caracterul aşezărilor slave, în lumea de alt caracter etnic a 
vieţii anterioare, în Dacia ca şi în întregul Sudest.

Intre toate aceste date — dacă cele cu bănuitul tracism al ce
ramicei cu proeminenţe — în felul specific al Sudestului nostru — 
se potriveau întâmplător ca pandant preistoric faţă de tracismul din 
vremea greco-romanăaDohrogei, susţinut cu nouişi mult mai con
vingătoare date de către Vasile Pârvan, — postularea ceramicei 
pictate aveâ să-şi găsească o frumoasă confirmare, în săpăturile şi 
descoperirile arheologului Cari Schuchhardt, din timpul răsboiului 
şi al ocupaţiunei străine, — la Cernavoda.

Intr’un studiu special — „Cernavoda. O aşezare din epoca de 
piatră în Tracia“ — Cari Schuchhardt publică în revista Pră- 
historische Zeitschrifi — Voi. XV, 1923, p. 9—27, — rezultatele 
săpăturilor şi constatărilor sale, făcute timp de patru săptămâni.

Este vorba de o mare colină, aşezată lângă una mai mică, aflate 
amândouă la nordul oraşului, lângă rafinăria de petrol. Amân
două au panta prăpăstioasă către linia ferată şi malul dunărean, 
faţă de care, ca şi în spre Sud de Silistra, iar la Nord, chiar la 
Măcin, în faţa Galaţilor — (ceia ce nu poate fi decât Dinogetia) — 
şi, de altfel, aiurea, — locurile mai înalte şi lesne de apărat, de pe 
malul drept al Dunărei, au fost locuite obicinuit, încă din aceste în
depărtate timpuri.

Dintr’o adevărată masă de bucăţi de lipitură, în număr deosebit 
de mare, cărbune şi cioburi, în mijlocul căruia autorul a putut 
observă în chip repetat bucăţi de podea de pământ dela locuinţe şi 
găuri de pari — capitelul unuia s’a imprimat clar pe lipitura ce-1
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înconjură, — fără însă ca autorul să fi putut prccizâ dacă le adă- 
posteă un acclaş acoperământ, sau erau casc deosebite, oc s’au 
prăbuşit în focul ce Ic-a dărâmat, de n’a mai rămas nimic în 
picioare, — Cari Schuchhardt a găsit un mare număr de instru
mente de piatră şi os, dar mai ales vase (PI. II şi III). Cecace 
nu e mai puţin vrednic de menţionat, — toate acestea s’au găsit 
într’o a doua fază de vieţuire dcla Cernavoda, — căci şi mai 
înainte locurile nu fuseseră pustii. In timp însă ce aşezările de 
deasupra s’au prăpădit în chip violent, cele de desupt fuseseră 
numai părăsite. Materialul arheologic al acestora din urmă (între 
2—4.60 m.) este anterior tipologiccştc şi cronologiocşte aceluia 
întâlnit până la această adâncime.

In pătura de deasupra numai s’a găsit acea „splendidă ceramică 
pictată, care aparţine speciei cunoscute din Galiţia, Bucovina, 
Moldova, Basarabia, Rusia de sud. Bulgaria şi Tesalia” — mai 
strâns înrudită insă, adaugă autorul, cu cea bulgărească, adică din 
Bulgaria. Polihromia stilului mai vechi cucutenian lipseşte, ca şi 
multe forme ale aceluiaşi stil. E o ornamentică spiralică şi mean
drică, stilizată tare — înfăţişând însă variaţii şi forme care denotă 
o civilizaţie înaintată, până a ajunge chiar la un rafinament. 
Alături de ea, în aceiaşi pătură de dărâmături ale locuinţelor arse, 
s’au găsit forme ceramice mai primitive de caracter generic vechiu- 
european, bucăţi de figurine, instrumente de silex, ba şi harpune. 
In pătura de jos. s’a găsit o altă ceramică, cu elemente de orientare 
între Butmir şi Schipeniţ, asemenea treptelor preliminare ale ce
ramicei pictate din Moravia, — corespunzând prin alte amănunte, 
ce nu e locul a le nota aici, Troei I. Aceasta însemneaiză .însă, 
încadrarea primelor aşezări dcla Cernavoda, cu toţ ceea ce le-a 
succedat, într’un cuprins de timp care, de mult, a încetat să se 
piardă în nebuloase vremuri imemoriale. După ori ce tabelă cro
nologică, bazată pe date de arheologie comparată şi pe sincro
nisme repetate, între Orientul mai vechiu cunoscut istoriceşte şi 
lumea egeană, Troia celor dintâi aşezări îşi arc timpul fixat cu 
cu o aproximaţie relativ mică, — la începuturile mileniului al 
IlI-lea în. de Hr.

Iată cam în ce timpuri ne duc descoperirile dela Cernavoda, pe 
cari, dealtfel, Cari Schuchhardt (fost director al Muzeului de pre
istorie din Berlin şi membru al Academiei germane, cunoscut 
nouă încă prin cercetările sale mai vechi asupra valurilor dobrogene
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dintre Cernavoda şi Constanţa, din ultimul sfert al veacului trecut, 
reluate în acelaş timp al ocupaţiei, cu rezultate despre cari nu 
avem încă ştire), — nu puteă să le încadreze în tot materialul 
similar, descoperit mai recent dincoace de Dunăre, în câmpia mun- 
teană, de o întreagă pleiadă de tineri arheologi, sub aceiaşi con-* 
ducere a lui Vasilc Pârvan, secundat după puteri de mine. Dife
renţele de păreri sunt cu mult mai mici şi nu-şi au în orice calz 
locul aici. Dacă însă, în chip recunoscut, ceramica pictată, şi nu 
numai aceia a Traciei — cum pare a înclina Cari Schuchhardt, 
este treapta preliminară a oeramioci miceniene şi străvechi gre
ceşti, iar ceramica cu proeminenţe din Europa sudestioă îşi găseşte 
o semnificativă corespondenţă ulterioară în Creta şi Malta înce
putului epocei de bronz, între 2000 şi 1800 în. de Hr., — se înţe
lege ce loc semnificativ are Dobrogea, întâi între regiunile dela 
nordul şi acelea dela sudul Dunărei, apoi intre acestea şi lumea 
cgeană.

Tot în timpul cercetărilor dela Cernavoda, C. Schuchhardt a 
găsit, cam 10 km. la Sud de această localitate, pe înaltul ţărm 
abrupt al Dunării, un alt loc cu — „foarte vechi cioburi“, dar fără 
ceramică pictată. Aşezarea ar dată dela sfârşitul cpocei neolitice, 
ar fi mai veche, deci, decât principala aşezare dela Cernavoda, 
Cercetări mai de aproape vor trebui să precizeze aceste lucruri.

După răsboiu, locurile de unde s’au semnalat rămăşiţi preisto
rice nu sunt puţine. In frunte cu Histria, unde, deci, viaţa a început 
cu mult înainte de a fi venit pe aici coloniştii de pe coastele Asiei 
Mici, ai Miletului.

Suspecte sub acest raport sunt toate peşterile — la Gura Do- 
brogei, între Ulmctum şi Histria e un şir întreg, — dar şi aiurea 
în Sudestul ei, — apoi toate înălţimele de pe malul drept al ,Du- 
nărei şi, desigur, tumulii sau măgurile, dintre cari, o parte, purced 
încă din timpurile preistorice. Ridicarea lor pe o hartă, de pre
ferinţă cu ajutorul fotografierii din avion, ar grăbi cu mult cerce
tarea lor.

Câte lucruri, uneori surprinzătoare poate aduce, in viitor, o ase
menea explorare, ne-o dovedeşte descoperirea, din nefericire, în
tâmplătoare, a statuei-menhir dela Hamangia, pe linia Medgidia- 
Babadag-Tulcea, găsită împreună cu alte obiecte, — fără a se şti 
dacă chiar în acelaş loc, — într’un enorm tumul care bară lucrările 
căii ferate, atunci în construcţie (PI. IV şi V).
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Statuca-mcnhir reprezintă o divinitate femenină, cu braţele aşe
zate pe pântece. Un colier greu îi înconjură gâtul. La cap, ar
cadele ochilor, nasul şi gura se văd destul de bine. In spate, două 
mari securi erau petrecute pe vsub o cingătoare, destul de proba
bilă. Călăuzit mai ales de ceramică (s’au găsit şi alte lucruri), 
V. Pârvan atribuie descoperirile dela Hamangia, implicit un 
maxilar de om, unei perioade foarte târzii a epocei eneolitice; au», 
torul înclină chiar spre epoca de bronz; ingeniozitatea argumen
tării sale e însă puţin ajutorată de felul în care s’a făcut în
semnata descoperire.

Mai veche (cum mi se pare şi statuea-menhir şi forma piriformă 
a casse-tet-ului, — (ceeace deci nu implică numai decât modele de 
metal, — iar ceramica poate fi mai nouă, fără, legături directe cu 
celelalte elemente a!e descoperitei), sau mai nouă,—descoperirea din 
tumulul dela Hamangia, ca şi descoperirea dela Cernavoda sunt o 
preţioasă ilustrare a unor timpuri acoperite, altfel, de întunericul 
uitării, întuneric care de fapt e numai al cunoştinţelor noastre, 
astăzi mai puţine, cu trecerea timpului, din ce în ce mai multe. 
In faţa maxilarului de om dela Hamangia, Vasile Pârvan e a- 
proape silit să se întrebe: — de unde au venit aceşti oameni? 
Avem deaface aici cu vre-o apariţie străină, întâmplătoare, şi 
de felul acelora de care a mai avut parte, mai târziu, ba, in 
chip repetat, Dohrogea? Din Răsărit, din Asia Mică — cum 
realmente indrumează luiele similitudini de date, sau, cumva, din 
Apus? Cântărind toate posibilităţile, încheierea intermediară la care 
autorul ajunge mi se pare potrivită cu stadiul cunoştinţelor 
noastre în momentul de faţă: „Mormântul şi menhirul dela Ha
mangia trebue să fie o apariţie extremă, către Răsăritul pontic, a 
formelor de civilizaţie din Europa proprie, din centru, din Nordul, 
ca şi din Apusul ci. Mcnhirii asemănători din Dacia transilvană 
sunt veriga de legătură foarte bine venită spre Răsărit". Nu mă 
pot împiedecă de a constată aici la un istoric şi arheolog clasic, 
puterea vrednică de laudă de a trece peste îndătinatele prejudecăţi 
tradiţionale ale specialităţii sale, alegând dintre mai multe posi- 
bilităiţi pe aceia care militează pentru .vechimea şi autonomia ra
ţională a civilizaţiei europene, care pentru aşă de mulţi dintre 
semenii săi c socotită încă, drept un simplu reflex al lumii orientale 
şi răsăritene.

Am ajuns în al doilea mileniu înainte de Hristos. Lumea curo-
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pcană întreagă, deci şi cea a Europei sudestice, traco-daco-getice, 
manifestă prin tot ce s’a găsit din aceste timpuri o viaţă cu mult 
schimbată faţă de aceia a timpurilor de mai înainte, mai patriar
hale, de inteletniciri obicinuite, agricole şi păstoreşti. Oricât de 
greu sunt de dedus şi precizat relaţii de viaţă din lucruri simple, 
neînsufleţite, este clar că, odată cu milenul al Il-lea înainte de era 
creştină. Europa întreagă, celto-germană-tracă-iliriană, se în
dreaptă, relativ repede, către o viaţă cu aspecte cari, pe alocarea cu 
întreruperi (unele şi ale cunoştinţelor noastre) se vor menţine până 
la cucerirea romană. In ce ne priveşte mai de aproape, este astăzi 
în deobşte recunoscut, că, dacă civilizaţia premiceniană a lumii egcene 
continentale şi Insulare, înspre Apus cu întreg Răsăritul italic,, 
înspre Răsărit, cu Asia Mică—nu se poate înţelege fără lumea 
noastră sudestică şi carpato-dunăreană, strălucita civilizaţie mice- 
niană însăşi e departe de a putea fi explicată prin simpla apropiere 
de lumea Orientului şi a Asiei anterioare şi influenţa exercitată din 
aceste părţi. Recentele descoperiri dela Vâlcitrân şi dela Grebe- 
niste, in aceleaşi regiuni suddunărene, astăzi bulgăreşti, sunt noui 
verigi de legătură, care pe lângă acelea mai vechi, lămuresc laolaltă 
cât datoreşte Sudul egean Europei însăşi; înainte ca acest Sud 
egean să ajungă, el însuşi, un izvor de iradiare pentru regiuni 
pe care vicisitudinele istorice le-au adus apoi să scadă dela vechea 
lor mărire. Dacă civilizaţia aşa zisă a epocei de bronz, nord şi sud 
dunărene, este recunoscut o splendidă realitate, re|>etat ilustrată 
şi in armonie cu mult mai mare faţă de lumea sudică prehelenică, 
decât aceasta faţă de Orientul, care, singur, o lămureşte prea 
puţin, — Dobrogea noastră, sprijinită pe Mare şi rezimată de 
Dunăre, care o îmbrăţişează ca într’un arc, — ţine strâns de a- 
ceastă lume, de o lăture a căreia se găseşte, completând în chip fe
ricit vastul cuprins consolidat înlăuntru, de un al doilea arc, pe alo
carea paralel cu cel dintâi, arcul de munţi al Carpaţilor. Cum se, 
exagera odinioară influenţa feniciană şi în deobşte orientală, nici 
negarea totală a unei asemenea influenţe nu e îndreptăţită. La 
Cetatea dela Zimnicea, pe Dunăre în sus, am găsit mănuşi de 
amfore cu ştampile orientale asiatice. Ce e drept, pentru o vreme 
mult mai nouă, din apropierea erei creştine, dar în condiţii de 
aflare, cari nu sufăr îndoială. In orice caz, Dobrogea, cu Dunărea 
şi Marea, ale căror ţărmuri vor fi fost neîntrerupt locuite — o do
vedeşte deocamdată numărul mare al aşezărilor neoşi eneolitice din

[l’Jr. in a.
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câmpia rcmiână (şi situaţia e parcase identică în BasaraJ>ia de Sud, 
scăldată de aceiaşi largă arteră de viaţă, până în sus la limanul şi 
ţărmurile Nistrului), —i a trebuit să fie continuu prinsă în firele de 
mişcare care strâbăteau, chiar dacă, încă nu se ştie, va fi jucaţ 
numai un rol mai mult secundar, — centrul de greutate fiind 
la Nordul Dunărei şi uneori la Sudul ei, în regiunile Tracici şi ale 
Macedoniei.

Regretatul V. Pârvan arc într’un loc din Getica sa îndrăzneaţă 
viziune ademenitoare a acestei lumi tracice, in vremurile pe cari 
le-au cântat în Sud faimoasele epopei homerice, cu ce elemente reale 
au putut avea la bază, în ce priveşte pe fleheeni de pildă. Este o im
posibilitate logică, care trebuie cu necesitate să se traducă pe viitor 
în faptă, — ca milenul al Il-lea strălucit reprezentat în Dacia ca 
şi în Tracia, să nu-şi aibă' corespondenţa, măcar în parte, — şi în 
Dobrogea. „Faptul stabilit că Sciţii iranieni au găsit aid un mare 
popas tracic către 700 în. de Hr.“, este o temeinică bază de do
cumentare, despre prezenţa Tradlor nordici în cuprinsul aceloraşi 
timpuri (Pârvan zice 1400; eu am îndrăznit totdeauna a crede 
că de cu mult mai înainte). „Bogaţi seniori, iubitori de aur şi bronz, 
luptând pe carele lor uşoare cu două roate, cu săbii, lănd, căşti, 
scuturi şi cnemide, bogaţi in podoabe şi vase de aur şi de bronz, 
aceşti războinici domnesc din înălţimea castelelor lor, de pe vârful 
munţilor şi colinelor, peste un popor liber, numeros şi cu stare. 
Toată lumea se ocupă cu agricultura. Religia lor este uraniană, cu 
unele indicii precise de cult solar. Totuşi credinţele chtoniene conti
nuă: „Marea zeiţă" a băştinaşilor preindoeuropeni nu a murit. Toată 
lumea fiind bogată, importul bronzurilor italice este foarte activ, 
dela anul 1000. Numai sosirea hoardelor sdtice întrerupe această 
civilizaţie înfloritoare: vreme de un secol şi jumătate va fi aid 
cea mai completă pasivitate şi scădere a vieţii indigene. Dar în 
curând, deja în veacul al Vl-lea activitatea productivă va reîncepe 
şi relaţiile cu Răsăritul vor fi reluate. Din veacul al IV-lca începe 
renaşterea getică sub auspicii celtice". întruchiparea aceasta a unei 
vieţi de mult dispărute este prea frumoasă, ca să fie adevărată 
întocmai, pentru toate regiunile noastre. De fapt, în unele locuri, 
în cele mai multe, viaţa va fi fost mai modestă — mă gândesc la 
elementele de viaţă documentate mai amplu de Cetăţuia dela 
Sărata-Monteoru şi altele.

In CC priveşte Dobrogea, este imposibil ca măcar ceva din splen-
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doarca acestei vieţi să nu fi constituit tot atâtea bunuri ale oame
nilor trăitori aici înainte de năvălirile Sciţilor, sau de aşezările co
loniilor greceşti. Viitorul, de sigur, ne va lămuri. Că nu s’au găsit 
până acum mai multe urme, e întâi, fiindcă nu au fost căutate cu 
băgare de seamă. Dar mai este o explicare, care mi se pare potri
vită. Ca nici un alt pământ, Dobrogea a fost în toate timpurile 
următoare, până în vremea mai nouă, într’o aşa de mare mişcare 
de viaţă — încât prea lesne ne explicăm, cum de cu greu se maij 
găsesc urme mai vechi, sub cele ale Sciţilor şi Grecilor; ale Sciţilor 
înainte de Herodot, care la Sudul Dunărei nu-i cunoaşte, ale Sciţilor 
de mai târziu, ale invaziei celtice, dar mai ales, ale incursiilor mult 
mai dese, am zice permanente, ale Tracilor norddunăreni; apoi ale 
Sarmaţilor şi Roxolanilor, iar dela Sud, în înaintare, de astă dată 
organizată cum n’a fost alta, ale Romanilor. Ce să mai zicem, de 
năvălirile barbare cari au doborît şi Imperiul Romei aici? Ca în 
nici o parte a ţării, arheologia arc de întâmpinat dificultăţi de 
cercetare şi recunoaştere, mai anevoie decât oriunde. Fără îndoială, 
Dobrogea a fost una dintre cele mai greu încercate provincii ale 
Daciei scitice şi romane.

III.

Intr’o lucrare, astăzi, fireşte, cu mult depăşită, totuşi utilă pentru 
cercetări viitoare, — a d-rului Jacob Weiss, Die Dobruscha im Al- 
tertum. Historische Landschaftskande, in Colecţia Zur Ktinde d. 
Balkanhalbinsel, Reisen u. Beobachtungen, Sarajevo 1911, — au
torul începe partea istorică; a lucrării sale — cu eterogenitatea po
pulaţiilor Dobrogei, în diferitele epoci ale antichităţei.

Totdeauna a fost aşa, nu numai în antichitate. Cu posibilitatea 
însă, a unei stabiliri de raporturi şi un fir conducător, ce apare 
astăzi cu mult mai clar decât înainte.

Avem, în rândul intâi, o populaţie băştinaşă, tracică. începând din 
mileniul II în. de Hr., crede V. Pârvan. (Oamenii dela Cernavoda 
şi din lungul Dunării vor fi fost, deci, pretracici, preindoeuropeni). 
Eu cred că această populaţie este mai veche şi că tocmai din 
masa acesteia, în tot cuprinsul vastelor noastre regiuni şi-au luat, 
pe rând, fiinţă şi noui forme de viaţă, unele sau altele dintre 
seminţiile Europei sudestice; întâi, pe vremea celei mai vechi aşe
zări dela Cernavoda; apoi pe vremea aşezărilor mai noui şi prin-
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cipale din acclaş loc; — mai târziu, după aceasta, Tracii dirt 
epoca zisă de bronz, sau, în Sud, — purtătorii culturii miceniene; 
şi, iarăşi mai târziu. Grecii. Ca să admitem că Tracii încep abia 
din mileniul al ll-lea, ar trebui ca între mileniul al IV-lea şi al 
IlI-lea, fată de cel de al Il-lea să se observe arhcologiceşte o 
schimbare, cât de cât asemănătoare cu acelea ce s’au întâmplat 
după invaziile sau penetrarea Sciţilor, saiu a Celţilor, a Grecilor şi 
Romanilor. Insă aşa ceva nu s’a dovedit până acum. Mai mult 
decât atâta. Când, alăturea şi sub mediul arheologic caracteristic 
scit, sau celt, sau greco-roman, apar cei mulţi, băştinaşii, unele ale 
lor trăsături — deşi numai de caracter arheologic — poartă pe
cetea unei mari vechimi. Dar nu e locul a stărui aici.

In Dobrogea, fără a insista asupra unor lucruri cunoscute,. 
Tracii acesteia se numesc dela un timp, în chip obicinuit. Geţi; 
alteori sunt atestaţi sub numele de Krobizi şi Terizi (în Dobrogea. 
de sud), tot neamuri sau seminţii getice, din dreapta Dunărei, sau 
Troglodiţi, trăitorii în peşteri, de care vorbeşte Strabo, locuitori în 
bordeie, cum îi înţelege V. Pâr van, şi vor fi fost multe alte. seminţii 
daco-getice, cari trăiau la fel, — dovadă cercetările arheologice — 
nu numai Troglodiţii Dobrogei. Mai în ochii locuitorilor dela 
Callatis, sau Torni sau Istros, — diferenţa era într’adevăr prea 
marc, — Strabo mai ales pe aceştia îi înseamnă. Vor fi fost şi 
alte neamuri getice, dar numele lor nu ni s’a păstrat.

Vizitaţi des, de multe ori, dacă nu totdeauna, în chip nedorit, de 
către fraţii lor dela nordul Dunărei, neamurile getice ale Dobrogei 
îşi găsesc, altă dată, o sporire a numărului lor prin alţi fraţi, 
Bessii, din Haemus, colonişti aici (ca în vremea noastră. Românii 
macedoneni, in Dobrogea de sud) şi atestaţi, in chip plastic, prin 
inscripţii, — alături de Romani. Deşi numai pentru timpuri mai 
târzii, de minune se potriveşte, odată, izvorul literar cu cel epi- 
grafic, caracteristica inscripţie dela Ulmetum (Pantelimonul de sus) : 
„cives Romani ei Bessi consistentes vico Ulmetou (CIL 14214, 26), 
cu versul lui Ovid: ,yivere quam miserum est inter Bessosque 
Getasque“. Este unul dintre meritele mari ale răposatului V. Pârvaa 
de a fi urmărit şi documentat, cu numeroase date, prezenţa băsti- 
naşUor traci, in Dobrogea helenistică şi romană, lucru care acum 
ni SC pare foarte natural, dar nu se ştia decât vag şi fără Icgăr 
tură pe vremea lui Roslcr, a lui Tomaschek şi chiar MuUenhofL 
Aşezările lor se numesc uneori chiar cu — dava: Sucidava, Ca-
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pidava, dave obişnuite mai ales în nordul dacic al Dunărei, şi cari 
ne arată, încă odată, ce fel de graniţă era Dunăirea. Conduşi, un 
timp, de alţi Traci, sudici — Odrisii, cu principii lor, — însă 
în numele Romei, — (aceasta ţine dela împăratul August până 
la Claudiu), — Tracii Dobrogei se romanizează, lăsând totuşi urme 
de rezistenţă. Până la jumătatea veacului al Il-lcai, unii dintre ei 
îşi păstrează numele lor trace: Attas Possei, Ithazis Dada, Ziftia, 
Mucaporis, Sedida, Sisimus. Şi să ne gândim că, aici, infiltrarea şi 
cucerirea romană e de dată mult mai veche decât la nordul Du
nărei. -

Mai anevoie sunt de urmărit în Dohrogea, Sciţii. De altfel, ca 
în întreaga Dacie, unde, necontestaţi, se găsesc masaţi numai în 
centru Ardealului. Când aparenţi, când disparenţi în izvoarele 
scriptice, — şi acestea destul de târzii — arheologiceşte, sunt re
prezentaţi până acum, în Dobrogea, mai puţin decât toate celelalte 
feluri de neamuri, cari au trecut sau s’au topit pe aici. Şi totuşi, 
denumirea cunoscută de Sciţia Minor a Dobrogei, deşi târzie, nu 
poate să nu se sprijine pe o realitate, ale cărei elemente, de tot 
felul, mai vechi şi mai noul, le-a scrutat cu multă ştiinţă şi cu o 
excepţională pătrundere, acelaş Vasile Pârvan, chiar dacă unele din 
datele său încheierile sale nu vor rezista cu trecerea vremei şi 
sporirea cunoştinţelor. El, cel dintâi, era convins de aceasta.

Apărând la răstimpuri destul de mari, cu o organizare cu care 
au venit şi pe care în parte au păstrat-o, conduşi de regi, nici unul 
mai marc — vădind şi prin aceasta caracterul lor de desţăraţi şi 
străini, meniţi să dispară cu vremea, în mijlocul acelora pe care au 
năzuit să-i cuprindă, Herodot nu-i cunoaşte la sudul Dunării, unde, 
într’o nouă şi ultimă invazie — V. Pârvan le urmăreşte pe toate, 
în tot cuprinsul mileniului I în. de Hr. — vor fi venit mai târziu 
numai pe cei dintâi, fără îndoială, ca pe elementul stăpânitor, cum 
iarăşi s’a întâmplat des în istorie.

Ce au făcut băştinaşii? Altfel decât credea Strabo, au rămas 
„in cea mai mare parte", cum s’a întâmplat, de sigur, şi mai înainte 
şi se întâmplă totdeauna, în împrejurări la fel. Ovidiu îi citează 
unii lângă alţii, pe Sciţi şi pe Geţi, deşi un alt scriitor notează 
numai pe cei dintâi, fără îndoială, ca pe elementul stăpânitor, cum 
iarăşi s’a întâmplat des în istorie.

Când puterea lor politică a fost mai mare, vor fi locuit intre
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Torni (Constanţa) şi Dionisopolis (Balcic), în hotar cu Crobizii 
Bulgariei. Fapt c că Strabo numeşte Dobrogea până la apa 
Zgras (astăzi Batovsca, lângă Ecrene), — Sciţia mică, care, 
dela Diocleţian, e o provincie, deosebită, Sciţia. Jacob Weiss 
parc să aibă dreptate când zice: „Astfel veacuri mai târziu, gra
niţa (lor) politică a fost determinată de cea etnografică, şi aceasta, 
era poate condiţionată şi ca de natura solului1'. Pe de altă parte, 
acelaşi imperativ al solului îi va fi apropiat pe unii dintre 
dânşii, cu timpul, dc îndeletnicirea Obicinuită a 'băştinaşilor, agri
cultura. E un pasagiu din Pliniu, care ne face să credem aşa. Tot 
Pliniu citează câteva oraşe ajunse în posesiunea lor, mai multe 
cu nume greceşti: Eumenia, Afrodisias, Partenopolis; probabil, 
aşezări greceşti mai mici, cucerite de Sciţi (Weiss).

Printre regii lor, unul singur apare mai dc seamă: Ateas, în con
flict cu Histrianii (locuitori Geţi ai ambelor maluri ale Dunării 
de jos sau, mai puţin probabil, cetăţenii Histrici (cf. Pâr- 
van), prieten cu Apolonia, colonia soră a Histriei, în conflict pu 
Bizanţul şi cu Filip al ll-lea al Macedoniei, în conflict cu Tri
balii suddunăreni (din părţile Iskerului), în sfârşit, stăpânilor „la 
gurile Dunării peste un popor dc nomazi, a căror bogăţie princi
pală sunt vitele şi în special caii", dar şi peste Geţi, „de voie, ori 
mai ales de nevoie11. Pe Ateas îl bate Filip „spre a avea, el, în 
întregime, graniţa Dunării11. (Pârvan).

Alţi regi sciţi în Dobrogea sunt mai greu de plasat cronologi- 
ceşte, fiindcă-i cunoaştem aproape numai figurativ, după monede 
(PI. VII).

In orice caz avem tot temeiul să credem că regi, cum au fost, 
Canites, Tanusa, Charaspes, Sarias, aparţin, cum a dovedit-o 
d. M. Sutzu, veacului al IlI-lea înainte dc Hr., în relaţii 
strânse cu oraşele greceşti dela Marc, Dionisopolis, Callatis şi 
Torni „cuprinse în mijlocul posesiunilor11 lor, pătrunşi dc cultura 
greacă, dacă nu chiar helenizaţi. Deocamdată ,ei ne apar numai ca 
nişte „sărmani regi fără anale şi fără victorii11 cum îi numeşte sug- 
gestiv d. N. lorga, „cu rolul variabil şi monoton dc a se face 
plătiţi dc către musafirii greci dc pe ţărmul Pontului şi de către 
neguţătorii în trecere, pen'tru liniştea în care ţineau ale lor câteva 
mii de .păstori şi de bandiţi11, dar, cine ştie, dacă nu cumva, mormin-, 
tcle lor se vor fi aflând în unele sau altele dintre aşa de numeroase 
movile ale regiunii, acum încă la începutul explorării lor. In tot
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cazul, nu în acele săpate îti ultimii ani de d. O. Tafrali, în preajma 
Callatidei, cu rezultate cari, interesante de sigur, nu prezintă nimic 
scitic convingător, mai ales în vreo legătură cu regii numiţi, de 
caracter numismatic. Cu cel puţin tot atâtea argumente, s’ăr putea 
susţine caracterul lor tracic.

De o excepţională însemnătate, nu numai pentru Dobrogea, ci 
pentru întreaga lume dela Dunărea de jos şi întreg cuprinsul 
Pontului sunt coloniile greceşti dela ţărmul Mării Negre.

Când au pornit să împânzească lumea, din mica lor patrie. Grecii 
şi-au ales întâi locuri cât mai asemenea în ce priveşte clima cu 
acelea de unde plecaseră, — fireşte mai bogate decât ele, căci altfel 
nu le-ar fi părăsit. Alţii şi-au ales locuri de resurse: lemn, metale 
preţioase, aurul din Tracia, arama din Cipru. Alţii însfârşit au 
înţeles, de timpuriu, însemnătatea legăturilor de comerţ: sunt colo
niile de înfăţişare mai cu osebire maritimă şi comercială (Toutain). 
Din această categorie fac parte şi ale noastre, începând cu ale Mi- 
lesienilor, cari vin încă din al Vll-lea veac în. de Hr., ca să se 
întemeieze Istros (Istriopolis; denumire mai târzie. Histria sau 
Istria, deci nu greşită, ci cea mai apropiată de spiritul limbu 
noastre, şi Torni. Histria însăşi a întemeiat la nord de gurile 
Dunărei o factorie „Istrianon limen“, portul, schela Histrie- 
nilor. Dela ei s’a numit ţărmul dobrogean „ţărmul stâng al Pon
tului" tâ ăptotepâ Tou it6vxou — pars sinisterior Ponţi, — denu
mire de corăbieri, cari veneau din Sud. Denumirea cuprindea întâi 
tdt ţărmul Mării, dela Bosfor până la gurile Dunării. Când însă 
toată această lume a fost încorporată în Imperiul roman, cu pro
vinciile Tracia şi Moesia, se numea aşa, numai confederaţia 
oraşelor maritime greceşti ale provinciei Moesia itijferioară. Con
federaţia a fost alcătuită, un timp, din cincioraşe: Odessos (Varna), 
Dionisopolis (Balcic), Callatis (Mangalia), Torni (Constanţa) şi 
Istros sau Histria şi se numea pentapolidă, sau din şase (cu Marciano- 
polis) hexapolidă. Strălucită a fost, întâi. Histria; mai puternică 
apoi Callatis, pentru a fi înlocuită definitiv de Torni XâpiţpoTOxrj 
|iTjTp6iţoXcî xa: i xoO eâwvăpou jiovtou în era creştină^ reşedinţă, 
până la al ei sfârşit, a episcopului Sciţiei. Callatis era fiică a 
Heracleei pontice, aceasta însăşi colonie a Megariei. Dionisopolis, 
mai înainte Krunoi, a fost întemeiată de Greci din diferite locuri. 
Bizone, o aşezare mai mică lângă Cavarna, a fost întemeiată de 
Mesembria, dela golful Burgas. Undeva, între Mangalia şi Caliacra
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era un „Karon limcn“, poate o schelă de colonişti Caricni din 
Asia Mică (Weiss).

Coloniile greceşti aduc în Dobrogea şi în deobşte în lumea dela 
Dunărea de jos şi Carpaţi, lume pe care o cuprind în mrejele 
intereselor lor (V. Pârvan numeşte aceasta — penetraţie helenică şi 
helenistică şi o urmăreşte cu neobişnuita acuitate a spiritului său, 
deşi datele sunt încă relativ puţine),—o viaţă, alta decât aceia a 
băştinaşilor traci din Dacia scitică, căzuţi din strălucirea de odini
oară, dar desigur, numai în parte, aşa de pildă cum, mai târziu, 
n’am fost numai o masă de umili ţărani, lipiţi de pământ, pe 
vremea colonizărilor saxone din Ardeal, sau aceia a Principatelor, 
la începutul vieţii noastre de /stat. Cheia desJjegării acestor 
taine tot arheologia o va aduce. Până atunci, greşit ar fi să ne 
închipuim că din senin şi aşa dela un an la altul. Dacia aceasta 
scitică, ca nume, ajunge a alcătui o adevărată putere, pe vremea lui 
Dromihete, şi o putere recunoscut formidabilă, pe vremea lui 
Burdbista şi apoi a lui Decelbal.

Cu viaţa lor orăşenească, în continui legături cu Sudul şi pe 
tot litoralul Mării Negre, deosebită de a marelor mase rurale, ca şi 
de aceia a stăpânitorilor locali, din interior, din cetăţuiele lor de pe 
malurile înălţate ale apelor şi dela răscrucile văilor,—conducători fără 
nume, ca şi aceia ai mileniilor anterioare, diferit denumite conven
ţional de arheologia preistorică, acum dominaţi, dar nu striviţi, 
sub puterea mai mult nominală a regilor sciţi şi ei, prea puţin 
favorizaţi de luminele istoriei, — coloniile greceşti înseamnă pentru 
istoria antică a Dobrogei şi a Daciei, primul val de civilizaţie 
mediteraniană, — ca răspuns aceluia mai vechiu, preistoric, dar 
destul de bine dovedit, în direcţia dela Nord la Sud. Helenismul 
va ajunge, în curând, să se întâlnească, cuprinzăndu-se ca într’o 
luptă, cu cealaltă mare forţă de prefaceri înoitoare — românismul, 
şi să-şi împartă amândouă întreaga Europă sudestică, în mai mic şi 
Dobrogea.

In lipsa fatală de informaţii, foarte greu de găsit şi de discernait, 
într’un pământ răscolit de atâtea ori de invazii, ca şi de apă
rători, — cu totul remarcabile pentru vremea primei jumătăţi a 
mileniului I în. de Hristos sunt figurinele arhaice greceşti şi 
ceramica dela Histria, dintr’un foarte probabil templu al Afroditei. 
Descrise întâi de profesorul' D. M. Teodorescu, dela Universitatea 
din Cluj, ele au o însemnătate deosebită, chiar din punctul de
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v€d€r€ al artei greceşti (PI. VI). Muzeul Naţional de Antichităţi 
proectează o publicare specială a lor, de către o persoană deosebit 
de competentă în acest domeniu, d-na Marcela Sc. Lambrino 
Flot.

Deşi puţine şi cu o însemnătate aparentă de amănunt, datele 
din epoca pericleică sunt destul de concludente. „Ceeace este, în 
tot cazul, foarte sigur, zice V. Pârvan — este că spre anii 500 
în. de Hr., Dunărea până la confluenţa cu Şiretul era un râu gre
cesc, iar pescarii şi neguţătorii Hlstriei cunoşteau foarte bine ţara 
geto-scită, pe care o străbăteau fără încetare în susul şi în josul a- 
cestei părţi a fluviului, cu braţele şi canalele, lacurile şi afluenţii 
săi“.

„Către jumătatea veacului al V-lea — Histria, ca şi toate colo
niile Pontului Euxin, iau un avânt într’adevăr admirabil în direc
ţiunea unei civilizaţiuni propriu zise creatoare şi acest elan nu 
slăbeşte decât către jumătatea veacului al IlI-lea, de pe urma tul
burării pricinuite în mijlocul tuturor naţiunilor barbare dela 
Dunărea de jos, prin invazia celtică".

Sc consacră zeilor statui de bronz cu piedestal de marmură, 
edificii de marmură, foarte îngrijite şi simple, monumente onori
fice, coroane de aur. Histrienii încep să bată moneda lor proprie; 
sunt cei dintâi care o fac pe coasta apuseană a Pontului.

Cu veacul al IV-lea în. de Hr., istoria începe mai din plin. 
Weiss pune acest fapt pe seama invaziunii scitice, care, tulburând 
pe Geţi, ameninţa evident interesele din Balcani ale Macedoniei. 
Dobrogea ca şi tot nordul getic nu puteau fi, de bună scamă, inr 
diferente, nici lui Filip al Il-lea, nici lui Alexandru cel Mare. Am 
pomenit de regele scit Ateas şi expediţia lui Filip contra lui 
(339), luminos înfăţişată de V. Pârvan în a sa Getica. Filip şi 
Alexandru au insă numai o atitudine demonstrativă, in ce priveşte 
Nordul. Nu acelaş este cazul ca regele hclcnistic „aşa de însemnat 
şi glorios" Lisimach, sub care Dobrogea, inclusiv oraşele Pontului, 
ajunge o provincie a Macedoniei, cu toată vitejia şi înţelepciunea 
regelui get Dromihete, premergătorul sărac dar vrednic al re
gilor daci şi al Domnilor munteni. Comorile lui Lisimach erau 
în inexpugnabila cctăţuie dela Caliacra.

Judecând după mărturiile culese de Vasile Pârvan la Histria, 
coloniile greceşti stau sub influenţa helenistică a Sudului, mai ales
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a Rodosului. Se construieşte în marmură albă, de foarte bună ca
litate. Numeroase fragmente arhitectonice, coloane, arhitrave, cor
nişe, din nefericire încă nepublicate, s’au întrebuinţat mai târziu 
ca material de construcţie în zidurile cetăţii romane dela Histria, 
Tot către anul 300 în. de Hr., Histria avea un Mouaeîov „Nu era 
numai interes pentru arte la Histrieni, dar şi aptitudini plastice re
marcabile la meşterii lor şi, în genere, un gust destul de fin la 
aceşti Greci, pierduţi în nordul tracic". Şi dela alte cetăţi, nu 
lipsesc asemenea exemple.

Mai însemnat pentru destinele următoare ale Dobrogei nu e însă 
nici iniţiativa şi încercarea de eliberare a Callatienilor, încercare 
pe care o vor ispăşi la urmă cu supunerea şi, unii, cu desţerarea 
până în Crimea regelui scit al Bosforului cimerian, Eumclos; nici 
dobândirea doritei libertăţi, când încetează ^domnia lui Lisimach 
(281) şi când, potrivit obiceiurilor lor de acasă, ce nu le uită, se luptă, 
deoparte Callatienii şi Histria, de alta Bizanţul, pentru stăpânirea 
Tomisului. Torni era atunci un mic orăşel, deşi cu un trecut cultural 
de seamă. Callatis fu învinsă şi nu s’a mai ridicat niciodată. In 
loc s’a ridicat Torni. Cu precise scopuri de transit, dar şi de apă
rare a graniţei Dunărene, la 3 km. spre Sud de Cernavoda, ia fiinţă 
Axiopolis, pe locul vechii aşezări .preistorice, în dreptul insulei 
Hinog, cu altă străveche aşezare, poate încă locuită şi în aceste 
titmpuri mai târzii.

Ceeace este mai însemnat decât toate acestea, este invazia Cel- 
ţilor, după anul 300 în. de Hr. V. Pârvan, zice:

„Celţii coboară la Dunărea de jos şi la Marca Neagră pe două 
drumuri: primul pe la miazănoapte de Carpaţi, din Bocmia, la 
vale, pe Nistru, până la gurile Dunării şi la Borgsthcncs şi, al 
doilea, pe valea Dunării până în Grecia şi Tracia, spre a trece 
apoi chiar în Asia Mică. Geţii sunt complet înconjuraţi de Cclţi, 
cari întemeiază atât pe malurile iDunării cât şi ale Nistrului, bur
guri de apărare şi de pradă, neliniştind mereu pe toţi vecinii". 
La Macin avem cetatea Arrubiutn, la Isaccea — Noviodmiun, 
undeva Ia gurile Dunării „nu ştim precis unde" — Aliobrix. Pe 
Nistru, altele: Carrodunum, Maetonium, Vibantavarium şi E- 
ractum.

Jacob Wciss, înregistrând numele celtice de mai sus ale Do
brogei, după Ptolemeu, la care se găsesc, zice: „Ar fi totuşi în
doielnic ca pe această bază să socotim aceste locuri drept crea-
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ţiuni prcromane, de pildă din epoca marii invaziuni celtice. Mult 
mai repede ne vine să bănuim, că sunt castele ale trupelor auxiliare 
galice. Auxiliarii galici alcătuiau deja în veacul I o parte consi
derabilă a armatei romane din Moesia“. Părerea cade. Weiss 
nu priveşte problema în complexul ei şi nu întrebuinţează deloc 
datele arheologice din epoca aşa zisă La Tene. Ceeace este meritul 
lui Vasile Pârvan, ori cât, iarăşi, datele sunt încă puţine. Numai 
pe firul lor însă, se va putea şti cândva, mai mult. Nici la Novio- 
dunum şi nici la Arrubium, nu s’au făcut cercetări speciale mai 
noui. Iar când s’au făcut (generaţia Engelhardt-Dejardins, apoi 
Gr. G. Tocilescu), problemele de preistoric erau departe de a 
preocupa pe arheologii şi istoricii cari se ocupau cu lumea antică, 
aproape exclusiv cpigrafişti.

In linii mari faptele sunt totuşi cunoscute. Sub Ptolemeu Ke- 
raunus (280—279), urmaşul lui Lisimach, Macedonia e întoarsă 
Ia vechiul hotar ce o despărţea de Tracia. Tot Nordul şi Răsăritul, 
de ambele părţi ale Balcanilor până la Pont şi Marea Egcc, se 
desfac, şi, odată trecută invazia celtică, în Asia Mică, ajung într’o 
stare de independenţă, care nu avea să dureze însă mult timp.

Ca şi mai înainte şi ca şi mai târziu. Grecii dcla Marca Neagră 
se strecoară anevoios, dar reuşesc să o facă, printre vicisitudinele 
situaţiei, printre primejdii şi multipUdtatea de interese variate. 
In locul Callatidei, mai puternică e acum Torni. Intre Torni şi 
Halmiris se constată puncte de colonizare greacă: la Cicrâcci, la 
Caraorman, la Casapehioi şi la Bisericuţa, ultimele trei locuri fiind 
în dependenţă histriană. Insula dcla Bisericuţa, în chiar apele 
Histriei, e ca o staţie de pază, de adăpost şi pescuit la intrarea de 
sud a Halmiridei.

In interior aceiaşi Geţi, de pe ambele maluri ale Dunării, 
trăiesc în condiţiuni de viaţă, simţitor altele decât mai înainte. 
Este aceia pe care o crează invazia celtică. Vasile Pârvan o vede 
„ca o frumoasă, proaspătă, puternică şi bogată civilizaţie de inspi
raţie celtică, înflorind pretutindeni şi provocând întemeierea de 
nenumărate centre noui“. „In mijlocul acestui haos“, pe firul 
faptelor arheologice, V. Pârvan constată acum „o evoluţie eco
nomică foarte favorabilă, al cărei avânt nu poate fi înţeles fără 
prezenţa de împrejurări relativ pacinice, cari îngăduie pe deoparte 
desvoltarea vieţii agricole indigene, tot mai departe în largile 
câmpii, cari înconjoară masivul Carpaţilor, iar pe dealta pătrun-
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<ierea de neguţători meridionali, greci mai întâi, mai târziu 
romani până în Transilvania însăşi, cu mărfurile lor de lux şi 
frumoasa lor monedă". îngăduit să-mi fie a adăoga aici, ca o 
duioasă amintire, că gândurile acestea de luminoasă şi îndrăzneaţă 
sinteză s’au înfiripat în bună parte, pornind dela materialul arheo
logic al cetăţii dela Piscul Grăsani, din valea lalomiţei, în cer
cetarea căreia am avut şi noi o parte. Dobrogea deacum înainte 
abia, urmează să fie cercetată şi din acest punct de vedere.

Peste toate fărîmele de ştiri, ca mici şi rare pietre de mozaic, 
dintr’o mare scenă, extrem de greu de reconstituit, un singur 
lucru se vede doar mai clar: Peninsula Balcanică, întreaga Europă 
sudestică aşteaptă un stăpân, care va veni şi nu i se va putea 
rezista: Romanii.

Până la venirea Romanilor şi pacificarea adusă de ei, întreaga 
regiune a gurilor Dunării e o „nenorocită via Gentium, pe care 
circulă în spre sud după pradă şi înspre nord după adăpost: 
Sciţi, Sarmaţi, Bastarni şi Geţi". „Ţara care atrăgea acum pe toţi 
barbarii scgthici, prin bogăţia şi civilizaţia ei, era Macedonia, 
cu prelungirea ei firească Grecia". Drumul lor va fi trecut neîn- 
doelnic şi prin Dobrogea.

Cu intervale mai lungi sau mai scurte, date de hotărîtoare în
semnătate pentru întreaga Europă sudestică urmează unele după 
altele. După cucerirea Macedoniei (168), vine rândul Greciei 
(146 în. de Hr.). Peste un întreg lapsus în istoria oraşelor 
pontice ca şi în genere a Dobrogei, lapsus care ţine dela Lisimach 
şi până la jumătatea veacului I în. de Hr., — trebuia să urmeze 
şi Nordul.

„Politica Getică faţă de Romani, cari, prin înfrângerea lui 
Perseu şi anexarea Macedoniei, se instalează în Peninsula Bal
canică, a fost consecvent ostilă acestor noui şi ameninţători 
stăpâni". Ca şi dealtfel, atitudinea dela început a oraşelor gre
ceşti dela Mare, în relaţii cu marele duşman al Romei — Mi- 
tridate. Oraşele Callatis, Torni, Histria, bat monede cu chipul 
acestuia. „Ca şi ele, spirit politic foarte realist şi practic. Geţii 
vor fi, în luptele civile dela Roma, de partea celor cari apără 
autonomiile locale orientale, Pompeius întăiu, Antonius pe urmă 
şi hotărît duşmani imperialiştilor desnaţionalizaitori. Cezar întăi, 
Octavian August, pe urmă". „Am putea spune, că întocmai cum 
secolul Il-lea fusese aici al Celţilor, aşa secolul I în. de Hr. va
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fi aproape exclusiv al Geţilor". Luptele Romanilor cu Tracii şi 
Sarmaţii, ce năvălesc în Peninsula Balcanică şi prin Dobrogea, 
netezesc drumul stăpânirii getice, de pe vremea lui Burebista, 
spre Nistru, până la gurile Dunării şi Marea Neagră, ajungând 
să cuprindă toate ţinuturile dela Dunărea de sus şi Adriatica, 
până la Nipru şi golful Burgas.

IV.

încă din anul 74 în. de Hr., generalul roman C. Scribonius 
Curio, după ce bate pe Dardanii neastâmpăraţi dela nordul Ma
cedoniei, ajunge până la Dunăre, — în regiunea Porţilor de Fier. 
Pentru întâia oară o armată romană ajunge aici. însemnat moment. 
Acelaş lucru îl face în anul următor Lucullus Varro, dar în direcţia 
Răsăritului balcanic, bătând întâi pe Bessi, prădând şi supunând 
tot ţinutul până la Dunăre şi Mare, deci şi oraşele greceşti. 
„Neamul de care s’a lovit Lucullus la Dunărea de jos, a fost, chiar 
pe dreapta, cel getic". „Tot ţărmul dela râul Oescus spre Scgthia 
minor era plin de davae getice. Capidava, Sucidava, Sagadava, 
Buteridava, Zisnudava, Muridava". Şi totuşi, nu deacum ajung 
Romanii să stăpânească până la Dunăre şi Mare — cum credeau 
mai înainte unii — ci cum o dovedeşte Vasile Pârvan, mult mai 
târziu. Până atunci avea să fie întâi stăpân peste toate aceste 
locuri, Burebista.

înainte de aceasta însă. Romanii mai vin odată până la gurile 
Dunării. In anul 61 în. de Hr., sub guvernatorul Macedoniei Gaius 
Antonius, Bastarnii ocupau o mare parte din ţinutul de pe dreapta 
Dunării, împrejurul oraşelor greceşti dela Mare — „aliaţii" Ro
manilor. Bastarnii ajută localnicilor Greco-Geţi şi Gaius Anto
nius e înfrânt lângă Histria (59 în. d. Hr.) — ceeace, cu toată 
„alianţa", va fi fost spre bucuria oraşelor greceşti şi mai ales a 
cetăţenilor din Dionisopolis, greu încercaţi, când Antonius a fost 
să cartiruiască o iarnă la dânşii. V. Pârvan se întreabă „dacă 
nu chiar din acest an, însuşi Burebista va fi fost comandantul 
cetelor geto-bastarne, care au sfărâmat pe Antonius şi luându-i 
steagurile, le-au dus în cetatea getică Qenucla, de unde treizeci 
de ani mai târziu, va veni Crassus (a. 29) să le recucerească, dela 
regele get al ţinutului Dunării de jos, Zgraxes, care şi de 
astădată tot la ;,Scgthii“ din Basarabia, adică lă Sarmato-Bas-



nil din stepă, plecase spre a cerc ajutor“. Pârvan sprijină
castă datare a domniei lui Burebista — contra lui Camille 

Jullian cu însăşi vestita inscripţie de mai târziu (ca. 48) a lui 
Acarnion din Dionisopolis, aşa de caracteristică, pentru situaţia 
Dobrogei din acest timp.

Redăm, după V. Pârvan, întreg pasagiu! din această memorabilă 
inscripţie: „Acomion a lui Dongsos este întâiul sol al Diongso- 
politanilor la tatăl lui Burebista, cu care se întâlneşte spre a-i 
cere protecţia pentru concetăţenii săi, apoi îndeplineşte diferite 
însărcinări de marc preot al zeilor cetăţii, printre care pe aceea 
de preot epongm a lui Diongsos, al cărui cult, din vitregia 
vremurilor, timp de mai mulţi ani rămăsese fără mare preot11. Şi 
zice inscripţia: „Iar pe vremea iernării lui Gaius Antonius la noi 
(in Diongsopolis), luând (Acornion) iară asupra sa preoţia zeului 
epongm Diongsos, a împlinit după cuviinţă şi cu mărinimie pro
cesiunile şi sacrificiile pentru zeu11. „Şi, în timpul din urmă, 
regele Burebista ajungând cel dintâi şi cel mai mare dintre regii 
din Tracia npfflccoc xai piytutog xffiv eici âp^T/? paatXiwv şi stă- 
pânitor al tuturor ţinuturilor de dincolo şi de dincoace de 
Dunăre, Acornion a fost şi pe lângă acesta in cea dintâi şi 
cea mai mare apropiere şi a obţinut cele mai bune rezul-; 
tate pentru patria sa, inspirând şi colaborând la cele mai eficace 
măsuri şi, nu mai puţin, câştigând bunăvoinţa regelui pentru 
mântuirea cetăţii sale şi, deasemenea, şi în toate celelalte ocazii, 
oferindu-se fără rezervă pentru împlinirea soliilor oraşului şi 
luându-şi asupra sa fără întârziere înfruntarea primejdiilor, numai 
spre a izbuti în toate chipurile la câştigarea unui folos pentru 
patria sa11.

Cu ciudăţenia ce o au uneori izvoarele istorice, a fost dat că 
atestarea însemnătăţii unuia dintre cei mai de seamă monarhi ai 
lumii noastre, să se facă prin lauda unui simplu deşi de seamă 
cetăţean al uneia dintre coloniile greceşti, dela Marea Neagră do- 
brogeană. Logică e şi încheerea lui Vasile Pârvan, că Dioniso- 
poUtanii vor fi fost, statornic, în bune relaţii cu Geţii — pe când 
pe Odrisii dela Sud de Haeraus, Burebista a trebuit să-i aducă 
în stăpânire, prin lupte.

Aşa a fost între anii 60 şi 48 în. de Hr., pe timpul împărăţiei 
getice a lui Burebista, la gurile Dunării şi in Balcani. Acelaş 
Acornion a fost în ultimui timp solul lui Burebista pe lângă
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Pompciu, rivalul lui Cesar. „Şi fiind trimis de regele Burebista" 
zice aceiaşi inscripţie — „ca sol la autocratorul Romanilor, Gnaeus 
Pompeius, fiul lui Gnaeus şi întâlnindu-se cu acesta in părţile 
Macedoniei, lângă Heradea Lgnccstis, nu numai şi-a implinit 
însărcinările ce le avea dela rege, câştigând bunăvoinţa Roma
nilor pentru rege, dar a purtat şi cele mai frumoase negocieri in 
folosul patriei sale“. Se vede clar spiritul relaţiilor dintre co
loniile greceşti dela Mare şi vechii băştinaşi din interior, chiar 
când le sunt stăpănL

E cunoscut că Cesar pregătea o expediţie împotriva lui Bu- 
rebista, când este ucis (44 a. Hr.). Evident, că ceeace Vasile 
Părvan numeşte potrivit „conflictul geto-roman“ a continuat, 
cum s’a arătat şi mai sus.

Dintre regatele in care s’a fărâmiţat întinsa stăpânire a lui 
Burebista, iarăşi luminos şi convingător desfîrate de acelaş Vasile 
Părvan, — pe noi ne interesează fireşte, acelea ce atingeau sau 
cuprindeau Dobrogea. Regatul lui Dicomes — din câmpia mun- 
teană, care năvăleşte in Peninsula Balcanică până in ţara Dentele- 
ţUor, dela Strimonul superior, ceeace provoacă contraexpediţiunea 
romană a lui Marcus Crassus, din anul 29 in. de Hr.; de asemenea, 
regatele lui Roles, Dapyx şi Zgraxes, din Dobrogea până la 
gurile Dunării.

îmbinând cu pătrundere şi ingeniozitate puţinele ştiri antice, 
Vasile Părvan dă cea dintâi expunere a relaţiilor din acest timp, 
relaţii ce ne privesc cu deosebire şi constituesc o bază de cercetări 
pentru viitor, când noui ştiri vor completa întregirile sale

Ca şi acţiunea lui Varro Lucullus din a. 72, ofensiva1 lui Crassus 
a fost fundamentală, întinzându-se asupra întregului ţinut tracic 
până la gurile Dunării.

împinşi de regele Dicomes al Geţilor din câmpia munteană, — 
Bastarnii, in invaziune generală cu femei, copii şi turme, ajung 
până în Tracia Denteleţilor, aliaţi cu Romanii. De aici Bastarnii 
sunt siliţi să ia calea întoarsă, şi anume, pe la Est de râul Oescus, 
regiune in care năvăleşte după ei şi Crassus şi unde Părvan locali
zează ca aşezare bastarnică un castel din Procopius, între Haemus 
şi Dunăre, la Răsărit de Nicopolis şi la Apus de Marcianopolis, — 
Basternai; iar Nicetas Choniartes o localitate cu acelaş nume, în. 
Haemimontium, între Beroe şi Lardea.
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tarnii din stepă, plecase spre a cere ajutor". Pârvan sprijină 
această datare a domniei lui Burebista — contra lui Camille 
Jullian cu însăşi vestita inscripţie de mai târziu (ca. 48) a lui 
Acarnion din Dionisopolis, aşa de caracteristică, pentru situaţia 
Dobrogei din acest timp.

Redăm, după V. Pârvan, întreg pasagiul din această memorabilă 
inscripţie: „Acornion a lui Dongsos este întâiul sol al Dionyso- 
politanilor la tatăl lui Burebista, cu care se întâlneşte spre a-i 
cere protecţia pentru concetăţenii săi, apoi îndeplineşte diferite 
însărcinări de mare preot al zeilor cetăţii, printre care pe aceea 
de preot epongm a lui Diongsos, al cărui cult, din vitregia 
vremurilor, timp de mai mulţi ani rămăsese fără mare preot". Şi 
zice inscripţia: „Iar pe vremea iernării lui Gaius Antonius la noi 
(in Diongsopolis), luând (Acornion) iară asupra sa preoţia zeului 
epongm Diongsos, a împlinit după cuviinţă şi cu mărinimie pro
cesiunile şi sacrificiile pentru zeu". „Şi, în timpul din urmă, 
regele Burebista ajungând cel dintâi şi cel mai mare dintre regii 
din Tracia npfiixoc xal |ieytatog xffiv ex! 0p(jcxT/s (iaj'.XîMv şi stă- 
pânitor al tuturor ţinuturilor de dincolo şi de dincoace de 
Dunăre, Acornion a fost şi pe lângă acesta în cea dintăi şi 
cea mai mare apropiere şi a obţinut cele mai bune rezul-: 
tate pentru patria sa, inspirând şi colaborând la cele mai eficace 
măsuri şi, nu mai puţin, câştigând bunăvoinţa regelui pentru 
mântuirea cetăţii sale şi, deasemenea, şi în toate celelalte ocazii, 
oferindu-se fără rezervă pentru împlinirea soliilor oraşului şi 
luându-şi asupra sa fără întârziere înfruntarea primejdiilor, numai 
spre a izbuti în toate chipurile la câştigarea unui folos pentru 
patria sa".

Cu ciudăţenia ce o au uneori izvoarele istorice, a fost dat că 
atestarea însemnătăţii unuia dintre cei mai de seamă monarhi ai 
lumii noastre, să se facă prin lauda unui simplu deşi de seamă 
cetăţean al uneia dintre coloniile greceşti, dela Marea Neagră do
brogeană. Logică e şi încheerea lui Vasile Pârvan, că Dioniso- 
politanii vor fi fost, statornic, în bune relaţii cu Geţii — pe când 
pe Odrisii dela Şud de Haemus, Burebista a trebuit să-i aducă 
în stăpânire, prin lupte.

Aşa a fost între anii 60 şi 48 în. de Hr., pe timpul împărăţiei 
getice a lui Burebista, la gurile Dunării şi în Balcani. Acelaş 
Acornion a fost în ultimul timp solul lui Burebista pe lângă
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Tot Cassius Dio, izvorul principal al acestor fapte, spune că 
Romanii în aceeaşi expediţiune au trebuit să se oprească în drum, 
spre a cuceri o puternică cetate moesică şi Bastarnii, prinzând 
nouă speranţă, se opresc din retragere la râul Kedros — în care 
Pârvan vede unul din râurile Bulgariei nordestice ori Dobrogei 
sudice de astăzi, — nume corupt al aceluia tracic de Kervos, 
atestat de însuşi Dio, râu care se varsă in actualul lac Mangalia, 
şi după care, Callatis se numea înainte de venirea Grecilor — 
Cerbatis sau Cerbetis.

Crassus biruind pe Moesi, Bastarnii cearcă să se împace cu el. 
Crassus le intindie o cursă, primind de formă, ca să-i lovească apoi, 
luându-le cu asalt—„cetatea de căruţe, în care-şi puseseră la adă- 
posţ — într’o pădure — femeile şi copiii, ucide el însuşi pe regele 
lor Deldon, dă foc unei dumbrăvi în care se refugiaseră alte ră
măşiţe ale oastei lor, ia cu asalt o cetate în care scăpase alt grup, 
in sfârşit, alungă pe alţi fugari spre Dunăre, unde se inneacă, iar 
pe alţii, risipiţi prin tot ţinutul, îi desfiinţează în detaliu. Totuşi 
o bună parte dintre Bastarni reuşesc să se salveze într’o cetate 
puternică, de unde Crassus nu-i poate scoate decât după ce un 
rege get din partea locului, Roles, îi dă ajutor, ceeace aduce lui 
Roles onoarea de 9/Xog şi oăpjiaxoc al Romanilor, acordată lui de 
Caesarul Octavian, la care regele get se duce, spre a încheia 
alianţa, poate in vara lui 29. la Corint". „Este clar, că regatul 
get al lui Roles era în dreaipta Dunării, la Răsărit de lantrai, cu 
centrul poate, între Durostorum şi Axiopolis, către Abrittus şi 
Tropaeum Trajani, acolo unde pe urmă — în vremea imperiului 
— găsim pe Daci în mare număr, făcând greu necaz Ausdecensilor, 
iar cetatea în care se vor fi aruncat Bastarnii, vreun burg thracic 
din aceste locuri, fie în interior (Palmatis, Zaldapa etc.), fie la 
Dunăre (Durostorum, Sucidava, etc.). E probabil ca Roles cu 
acest prilej să fi obţinut dela Romani un fel de recunoaştere ca 
rege peste întreaga Getia dintre Balcani şi Dunăre".

Cu tot ajutorul M Roles, Crassus n’a putut măcar slăbi pe 
Bastarni. In anul următor, el o ia dela capăt, căci din nou fuseseră 
atacaţi Denteleţii. Pe Bastarni îi bate, şi pedepseşte pe Tracii ce-1 
hărţuiseră anul trecut, pe Bessi, în favoarea Odrisilor, care se 
supuseseră, fără lupte. Regatului trac al Odfisiloir i se va concede 
mai târziu şi grija Dobrogei.

„Pe când Crassus pedepsia şi orânduia Thracia, getul Roles,
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aliatul Romanilor, trimite după ajutor la Crassus, fiind atacat de 
un alt rege get, Dapix“. „Regatul lui Dapix se arată a fi vecin 
şi anume, mai la Nord ca acel al lui Roles, deoarece vedem pe 
Crassus după trecerea Haemului biruind întăi în câmp deschis 
pe Dapix, apoi asediindu-1 într’o fortăreaţă unde se refugiase, 
fireşte, mai inlăuntru ţării, şi apoi cucerind Genucla, care era 
chiar către gurile Dunării. Am avea deci regatul lui Roles între 
Durostorum—Abrittus—Axiopolis, regatul lui Dapix spre Capi- 
dava—Carsium, cu interiorul spre Ulmetum-Histria (e de fapt 
cel de al doilea mare centru dacic al Dobrogei, territorium Capi- 
davense), în sfârşit — regatul lui Zgraxes, în quadrilaterul getic 
bine cunoscut şi dela Ovidius: Troesmis-Dinogetia-Aeggssus-Bu- 
teridava“.

„Crassus înconjoară pe Dapgx în burgul lui. In timpul asediului 
un trădător chiamă pe Crassus pe greceşte de pe ziduri* şi intră 
la înţelegere cu el în vederea predării cetăţii: deci Greci, sau 
Geţi vorbind greceşte, în armata lui Dapgx, dar evidentă necu
noaştere a limbei greceşti la majoritatea populaţiei rurale getice, 
care nu înţelegea ce spune dezertorul. Burgul lui Dapgx cade prin 
trădare. Ca mai târziu Decebal şi ai lui, regele Dapgx şi fruntaşii 
geţi se ucid singuri, spre a nu cădea prizonieri. In ce priveştq 
poporul lui Dapgx, toată lumea aleargă cu ce avea mai de preţ şi cu 
turmele, să se ascundă într’o marc peşteră numită Keîptc, aşa de 
uriaşă şi puternică, încât Grecii bănuiau că acolo s’au ascuns 
Titanii după ce au fost înfrânţi de zd. Şi această peşteră se parc 
a fi identificată. La Gura Dobrogei, între Ulmctum şi Histria, 
sunt o scrie întreagă de astfel de peşteri. Una a servit mai târziu 
de sigur pentru scopuri religioase: e peştera de lângă Şeremet, 
la hotarul satului antic Casianum. Iar Casianum era în plin te
ritoriu dacic al Dobrogei centrale: la Sud Clcmcntianum, la Vest 
— Ulmctum-Capidava, la nord Ibida-Buiteridava“. „Bieţii Geţi 
ai lui Dapgx nu sunt nici atacaţi, nici asediaţi în peştera lor, ci 
pur şi simplu zidiţi, spre a muri de foame, sau — a se preda".

Nu numai în Apusul Dadei, ci în Răsăritul ei dobrogean, sfârşitul 
stăpânirii Daoo-Geţilor şi înstăpânirea romană s’a săvârşit prin 
jertfe tragice şi moarte năprasnică.

„Odată venit până aici, Crassus se crede dator să atace şi pe cei
lalţi Geţi vecini, deşi nici nu ţineau de Dapgx, nici nu-i făcuseră 
nimic şi „porneşte împotriva cetăţii FâvooxXa, cea mai tare a rega-
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tului lui Zyraxes, pentru că auzise că acolo sunt steagurile pe care 
le luaseră Bastarnii dela Gaius Antonius, când îl bătuseră lângă 
Histria“. „Crassus cucereşte Genucla, înoonjurând-o şi pe uscat şi 
pe apă — căci era ridicată pe malul Dunării >— nu fără greutate, 
deşi relativ repede. Zyraxes însă fugise dincolo, luând cu el te
zaurul, încă înainte de a-1 ajunge Crassus: el mergea la „Scythi“, 
pentru a cere ajutor; aceşti ,,Scythi“ însă nu erau alt ceva decât 
tot Geto-Sarmato-Bastarnii din Moldova şi Basarabia sudică11.

Marca năvălire bastarnică din anul 29, localizată de Crassus în 
Moesia, este începutul iinci întregi serii noui de tulburări şi de
plasări de popoare cari vor ţine aproape un veac „sub rubrica noului 
ocupant clasic al stepei dunărene, Sarmaţiiu. „Puterea getică este 
irosită în mici hărţucli de apărare împotriva năvălitorilor, sau 
este risipită în zadarnice participări la năvălirile sarmatice în sudul 
Dunării11-. Se explică astfel că Ovidiu ne arată Dobrogea ca 
,pe o ţară tot atât de mult sarmată „pe cât fusese şi (tara ge
tică11. E vremea în care înspre Apusjul Daci|eî, la Dunărea de 
mijloc. Dacii, mai deoparte de evenimentele oc bântuiau în Răsă
ritul vastei regiuni, deşi despărţiţi sub mai mulţi şefi — trei — 
se înfăţişau tot mai ameninţători pentru lumea romană.

împăratul August mută graniţa împărăţiei la Dunărea de mijloc. 
Se întemeiază un comandament nou al Moesiei (anul 6 d. Hr.), 
transformat curând în guvernământ provincial, spre a păzi Dunărea, 
dela gura Savei şi până la gura Asamului. Iar la Răsărit, până la 
gurile Dunării — „se însărcinează regatul clientelar odrysic cu 
paza şi poliţia ţărmului înalt împotriva Geto-Sarmaţilor11.

Concomitent cu răscoala iliro- panonică ce ,urmează, — prădăciu- 
nile din Răsărit silesc pe Romani a trimite pe Cn. Cornelius 
Lentulus, în anul 11, să facă „pe întreg tărâmul drept al Dunărei 
până la Mare o razzia generală împotriva Daco-Geto-Sarmaţilor, 
cari, de câte ori îngheţa Dunărea, plecau în sud după pradă, ajun
gând până în Dalmaţia şi Macedonia11.

Şi totuşi, chiar în anul următor. Geţii atacă vechea cetate (vetus 
urbs) Aegyssus (Tulcea), „spre a-şi câştiga un punct de sprijin pe 
malul drept, în vederea năvălirilor continue ce le făceau în 
Dobrogea, împreună cu Sarmaţii. Rhoemetalkes, aliatul Romanilor 
şi paznicul lor la Dunărea de jos, e nevoit să ceară ajutorul 
grabnic al patronilor săi împotriva Geţilor, cari cuceriseră Aegyssus 
şi dominau acum, din această puternică fortăreaţă, întregul transit
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pc Dunăre: legatul legionar Vitellius coboară din Moesia pe Du
năre la vale, cu o legiune îmbarcată pe flota de războiu romană a 
Dunării; regele thrac de altă parte venise cu o mare armată, spre 
a răzbuna garnizoana sa masacrată prin surprindere de Geţi. Geţii 
însă nu se sperie şi Aeggssus poate fi recucerit abia în urma lunei 
lupte foarte sângeroase, în care pierderile romane par a fi 
fost destul de grave şi numai mulţumită asaltului ultim, condus de 
primus pilus, Vestalis, cetatea cade“.

Mai precis decât toţi înaintaşii săi, cari s’au ocupat cu aceste 
episodice evenimente — de mult (şi aici se numără şi cronicarii 
noştri, cu poticnirile lor fireşti la fiecare pas), şi până la Miillenhoff 
şi Jaoob Weiss, — Vasile Pâr van prezintă expediţia de eliberare a 
cetăţii Troesmis (Igliţa) — „puternicul burg dela cotul cel mare al 
Dunării, dominând deopotrivă trecerea în Moldova sudestică şi 
cea în câmpia munteană" — de către L. Pomponius Flaccus, 
guvernatorul Moesiei, întâmplată în anul 15. E „hatmanul râmle- 
nesc“ al cronicarilor noştri, cu combinaţiile lor etimologice de 
vrednică sârguinţă.

Cu totul clară e în prezintarea lui V. Pârvan şi Dobrogea vremii 
lui Ovid la Torni.

„Dobrogea e înainte de toate o ţară getică, iar nu sarmatică. 
Sarmaţii sunt numai năvălitori, în vreme ce Geţii sunt acasă la ei. 
Ovidius învaţă limba getică, ba chiar şi cea sarmatică şi, spre 
marea minunare a Geţilor, le face o poemă, de laudă a lui August, 
în limba lor. Torni e mai mult un oraş getic decât grecesc şi 
Ovidius se află în tot aşa de bune relaţii cu Geţii ca şi cu Grecii. 
Geţii cultivă pământul dogrobean. Cu toate năvălirile fraţilor lor de 
dincolo de Dunăre şi mai ales ale Sarmaţilor, Geţii nu înceteam 
de a arâ şi semăna ogoarele Dobrogei, împlinind opera lor de 
muncitori statornici ai pământului, faţă de nomazii Sarmaţi şi 
Bastarni. In una din puţinele sale poeme, în care Ovidius se uită 
pe sine şi nesfârşita sa lamentaţie ,pentru a ne da un tablou mai 
complet al vieţii dela gurile Dunării, în cunoscuta elegie a X-a 
din cartea III a „Tristelor“, găsim câteva amănunte preţioase asupra 
condiţiilor de viaţă ale bieţilor Geţi agricultori din Sudul Dunării, 
în special în Dobrogea: aceste amănunte sunt cu atât mai folosi
toare, cu cât ele pot fi aplicate întocmai şi popoarelor de mai sus 
pe Dunăre, prădate şi ele, regulat, iarna, până in fundul Thraciei, 
Illgriei şi Panoniei: „Câtă vreme e vântul cald, suntem apăraţi
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de Istrul care stă între noi şi barbarii nordici". Dar când înghiaţâ 
Dunărea şi caii încep să se plimbe în voie pe apele împietrite şi 
pe podul acesta nou încep să treacă barbarele care trase de boi sar- 
matici, „duşmanul barbar dă năvală pe caii iuţi; tare pe repezi
ciunea lor şi pe săgeata lui care sboară departe, pradă pământul 
învecinat până în adâncul ţării. Unii localnici fug şi ne mai apă
rând nimeni ogoarele, averile nepăzite sunt jefuite; bietele averi 
dela ţară: vitele şi carele scârţiitoare şi ce bogăţii mai are săteanul 
nevoiaş; alţii sunt luaţi robi şi duşi cu mânele legate la spate, 
privind zadarnic înapoi la ogorul şi căminul lor; însfârşit alţii cad 
străpunşi de blestematele săgeţi încârligate: căci fierul sburător 
e uns cu venin. Şi ce nu pot sălbaticii duce cu dânşii, ori mână mai 
departe, nimicesc, şi aşa focul vrăjmaş mistuie colibele nevinovate. 
De aceea, chiar când e pace, tremură toţi de groaza războiului şi 
nimeni nu mai scoate plugul să are ţarinele (v. 54—68)“.

Veacul I d. Hr,. e vremea în care Dobrogea, de altfel ca Dacia 
însăşi — cu câţiva ani diferenţă — intră în cuprinsul lumii ro
mane, făcând trup din ea, împărtăşindu-se de binefacerile ei, pri- 
mindu-i din plin influenţa, in luptă aici cu helenismul mai vechi, 
căruia aceiaşi stăpânire romană ii dă nouă putere şi aripi şi, la 
urmă, împărţind cu acesta destinele ce li erau înscrise la sfârşitul 
timpurilor antice.

Dela Tiberiu până la Claudiu, dela acesta până la Domiţian şi 
Traian, Dobrogea, după tot ceea ce se întâmplase până acum în 
Peninsula Balcanică şi pe Dunăre în sus, până la Marea fldriatică 
şi Italia, — reprezintă faza hotărîtoare de înstăpânire la Dunărea 
de jos şi în Carpaţi a Românismului, menit să rodească aici în 
fiinţa poporului român de mai târziu. Cel puţin tot atâta, ca şi 
cucerirea Daciei de către Traian. In lumina de fascinantă apoteoză 
a marelui împărat, fericit a-i fi fost învecinicite faptele printr’un 
monument cum e Columna Traiană, cucerirea mai veche a Dobrogei, 
bogată şi ea în fapte de arme, — şi fapte de cultură — în peripeţii 
de seamă, până la jertfe aidoma ca acelea fără de care n’au putut 
fi cuprinşi vechii stăpâni ai Carpaţilor şi plaiurilor ardelene, a 
rămas totdeauna pe al doilea plan. Pe nedrept. Cercetările mai 
noui şi cu deosebire acelea ale lui V. Pârvan înfăţişează Dobrogea 
într’un cu totul alt cadru. Aşa precum Dacia preromană nu se 
poate înţelege fără Dada scito-getică şi românismul norddunărean.
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fără d€ acela al Dobrogei, plastic documentat în destul de nume
roase inscripţii şi monumente de tot felul; tot aşa viaţa romană este 
una aici, organic legată într’un tot geografic şi etno-politic, până 
la al ci sfârşit, în vâltoarea năvălirilor şi întemeierea unei noui 
vieţi ce ia fiinţă după curgerea şi potolirea lor.

Să alegem faptele cele mai de seamă. Unele dintre ele ne dau 
preţioase sugestii de ce va fi fost şi în Dacia romană, dar, cel 
puţin până acum, încă nu ştîm.

Până la 46, sub Claudiu, Dobrogea e în grija clientelarilor 
regi traci ai Odrisilor, rânduită . aşa încă de August. Dintre 
aceştia mai cunoscuţi sunt contemporanii lui C^idiu, Roemetalkes 
şi fiul său Cotis, în care d. O. Tafralî stărueşte ă vedea nu numai 
un magistrat eponim al Callatidei, pe vremea când trăia tatăl său 
Roemetalkes (V. Pârvan), ci chiar un suveran al acesteia — ceeaoe 
nu ni se pare de loc convingător. Principii odrisi stăpânesc numai 
ţara din interior. Oraşele greceşti — pars sinisterior Ponţi — ţin 
deadreptul de Romani, reprezentaţi prin guvernatorul Macedoniei 
Regele trac este nu un suveran, al oraşelor, ci numai un pro
tector al lor, căci garnizoanele romane sunt mai departe pe Dunăre 
în sus (Weiss). încă din timpul lui August, influenţa regilor acestora 
era mare, atât în Tracia ,cât şi în regiunile dela Marea Neagră (T. 
Sauciuc-Săveanu). Mai mult 4ecât atât, V. Pârvan crede că e vorba 
nu numai de o simplă influenţă, ci de o adevărată dominaţie efec
tivă, recunoscută şi protejată de Romani. Ca şi tatăl său Roeme
talkes, căruia îi urmează în anul 12 d. Hr., Cotiso trebui să se 
ocupe mult de ţărmul tracic al Pontului, până la Dunăre. Dela venirea 
lui pe tron, Ovidiu se pregăteşte să-i adreseze o poemă. Adevărat 
că oraşele greceşti depindeau direct de Roma, cu acelaş titlu de 
aliaţi şi de clienţi ca şi regii Traciei; dar completa lor neputinţă 
înaintea Barbarilor de dincolo' de Dunăre îi împingea să caute cu 
orice preţ amiciţia regilor traci, stăpânii imediaţi ai Hinterlandului.

Dacă Tiberiu dăduse doar linişte Sciţiei mici, întocmind pază, sub 
conducerea unui „praefectus orae“, — 15 d. Hr. — lucru desigur 
de scamă şi de natură a schimba tristele realităţi din vremea lui 
Ovidiu, prefacerea statului clientelar tracic în provincie romană 
(46 după Hr.), face din Dobrogea o ţară deplin romană. Inscripţii 
contemporane incadratc mai târziu în zidurile Histrici ne arată 
că împăratul Claudiu nu numai a aşezat ajutoare romane pe malul 
Dunării în cetăţi acum ridicate pentru paza graniţei celei nouă.
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dar a făcut şi linie de vamă aici la Dunăre „vama malului Dunării 
până la Mare“. Încă Jacob Weiss făcea observarea: Cetăţile sau 
castelele acestea au luat fiinţă în veacul I, de obiceiu în locurile 
mai vechilor aşezări ale populaţiei băştinaşe, luând şi numele lor; 
aşa se face, chiar la Ptolemeu nu găsim în Dobrogea nici un 
loc de limes cu nume roman. Aceasta, spune cu drept Weiss, nu 
înseamnă şi lipsa de elemente romane în ţară, în timpul veacului 
I. Şi mai precis V. Pârvan afirmă: Claudius puse să ridice 
cetăţi de pază tocmai în locurile pe cari le-am pomenit mai 
înainte ca vechi târguri şi sate dacice şi a adus aici garnizoane
— deocamdată nu ca provincie romană, ci păzită numai de Romani, 
prin trupe auxiliare. Deabea după 40 ani, Domiţian prefăcu toată 
ţara dacică din dreapta Dunării în provincie romană, Moesia in
ferioară (86 d. Hr.), despărţită de cea superioară prin râul Cibrus 
(cf. Paribeni, 210, nota 69).

Faţă de tot ce s’a întâmplat dela Domiţian la Traian (PI. VIII) 
cu Dacii norddunăreni, e încă un element de unitate, între soarta 
istorică a acestora şi aceia a provinciei noastre suddunărene din 
acest timp. Chiar dacă, deocamdată, o ilustrare arheologică mai 
documentată a acestei succesiuni şi unităţi lipseşte încă.

Dar nu numai Dobrogea ajunge relativ repede provincie ro
mană, administrată fiind cu grijă, cu dreptate şi bunătate — 
despre cari mărturisesc neîndoelnice izvoare scriptice noui, ca scri
sorile lui Flavius Sabinus, a lui Pomponiu Piu şi Tulliu Gemin
— dintre cari, între 44 şi 54 d. Hr., — cel dintâi, Flavius Sabinus, 
este numit de V. Pârvan — părintele Sciţiei mici. Autoritatea ro
mană se întindea la jumătatea veacului I, până la Tgras, Olbia 
şi Chersones. Ceiace iarăşi n’a durat încontinuu şi n’a putut îm
piedeca invazia Sarmaţilor Roxolani, din iarna anului 68/9, cari 
prădară Moesia dela gurile Dunării până spre Oescus şi 69—70. 
Invazia e totuşi oprită. Romanii îşi vor fi consolidat şi mai stă
ruitor graniţa cu castelele şi porturile ei de pază. Timp de 10—15 
ani se pare că e iarăşi linişte, până la Domiţian.

Rolul principal în faţa Romanilor nu-1 mai au acum Sarmaţii 
Roxolani, ca mai înainte, ci Dacii. Pentru bunul şi simplul cuvânt 
că în fruntea lor se află regele Decebal, cea de a treia mare per
sonalitate a băştinaşilor traci sudesteuropeni, în faţa românis
mului subjugător.

Cu toată sărăcia şi lipsa de preciziune a izvoarelor, se pare că
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şi MoGsia inferioară, cel puţin la început, şi-a avut partea în memo
rabilele lupte cari au adus în urmă cucerirea Daciei de către Traian. 
Cichorius credea că mausoleul şi trofeul dela Adamclissi au fost 
ridicate în cinstea prefectului pretoriului Cornelius Fuscus, bătuit 
şi ucis de Decebal în aceste părţi. J. Weiss crede ca şi Cichorius şi 
arată că acestea sunt împrejurările după care (87 d. Hr.), Romanii 
au scurtat graniţa de apărare în Dobrogea, ridicând un val de 
pământ întărit cu castele, cam dela Axiopolis şi până lângă Torni, 
la Mare. Regiunea dela nord de valea Carasu e lăsată de Romani 
Dacilor. Revizuind toate aceste ştiri şi păreri, Vasile Pârvan. crede 
că localizarea la Adamclissi e destul de nesigură. Sfârşitul lui 
Fuscus s’ar fi întâmplat în susul văii Oltului şi ar fi provocat 
hotărârea lui Domiţian de a da comanda lui Tettius Julianus, cu 
cunoscuta lui acţiune împotriva Dacilor. In orice caz, prima năvă
lire a lui Decebal în Moesia „probabil, ca de obiceiu, iarna, spre 
sfârşitul lui 85, a trebuit să fie executată prin acea parte a graniţei 
care era mai puţin apărată, poate pe la Zimnicea". După înfrân
gerea şi uciderea lui Oppius Sabinus, guvernatorul Moesiei, răz
boiul început de chiar îm.păratul Domiţian, dar sub comanda efectivă 
a lui Cornelius Fuscus, locţiitorul său, trebuie să fi pornit tot prin 
Moesia inferioară. Cornelius ar fi înaintat în sus dela Oescus, ca 
să fie însă atras în cursă şi ucis. De altfel cum observă tot V. 
Pârvan, nici drumul apusean al lui Tettius Julianus nu c aşa de 
sigur.

Fapt e că, oricum, regiunile dela Dunărea de jos vor fi avut un 
cu mult mai mare rol decât acela ce li se concedea mai înainte. 
Iar aceasta se vede mai ales în timpul memorabilelor lupte ale lui 
Traian împotriva Dacilor. V. Pârvan are şi aici păreri, cari di
feră mult de ale înaintaşilor săi şi se confirmă şi de alţii, de 
pildă de Roberto Paribeni, în recenta sa monografie: Optimus 
princeps. Saggio sulla stor ia e sui tempi. dell ’lmperatore Traiano 
2 voi. Messina, 1926.

Arheologia şi epigrafia au adus şi în această privinţă date cu 
totul concludente. Pe pragul interior al porţii celei mari dela 
Histria, chiar la intrarea în oraş, în mijlocul drumului, s’a găsit 
o marc piatră cu inscripţie, care publicată şi amplu comentată de 
Vasile Pârvan, spune cum la 25 Oct. anul 100, deci înainte de a; 
fi pornit ofensiva împotriva lui Decebal „împăratul Traian împu
ternicea pe Marius Luberius Maximus, atunci guvernatorul Moesiei,
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iar in timpul primului războiu cu Dacii unul dintre principalii 
comandanţi de armate, (ce va lua prizonieră pe sora lui De- 
cebal), să orânduiască din nou şi definitiv, atât privilegiile ora
şelor greceşti dela Mare, cât şi graniţele între teritoriiile .ru
rale ale acestor oraşe şi teritoriile rurale ale satelor şi târ
gurilor traoo-Tomane din interior, organizate quasi-muncipal ro
man". In acelaş timp poate, primea privilegii analoage şi Cal- 
latis. Romanitatea, crede V. Pârvan, era la această dată, aşa de 
înaintată in Dobrogea, încât însăşi toponimia se constată a fi 
devenit în parte romană.

Traian aşează la Novae, in faţa Zimnicei, legiunea 1 Italică, la 
Durostorum „cu numeroasele lui sate şi burguri getice, printre 
cari Piscul Grăsani", legiunea XI Claudia şi la Troesmis „în faţa 
câmpiei dela gurile Şiretului şi Prutului", legiunea V Macedonică. 
Până la Traian, această ultimă legiune îşi avusese reşedinţa mai sus 
pe Dunăre, la Oescus. Tot Traian zideşte acum lagăre puternice 
pentru trupele auxiliare. La Carsium (Hârşova) aşează un esca- 
dron de cavalerie, ala [II Hispanorum et Arăvaoorum], spre a su
praveghea întreaga vale a lalomiţei. Şi pe malul stâng al Dunărei, 
la vărsarea aceluiaşi râu se va face cap de pod armat, instalându-se 
aici un numerus Saroratn sagittariorum. Mai mult. In vechiul centru 
comercial grecesc dela Bărboşi, Traian întemeiază un puternic 
lagăr mixt: atât pentru trupe de infanterie, cât şi pentru flota de 
războiu a Dunărei, care are aici, şi la Noviodunum (Isaccea), 
staţiuni permanente. V. Pârvan este în drept să zică: întreaga Mol
dovă şi Basarabia sudică erau acum anexate la teritoriul şi 
la civilizaţia romană. „In al doilea războiu cu Dacii (spre deosebire 
de cel dintâi unde procedase ca şi mai înainte, pe la Dunărea de 
mijloc), principala bază de operaţie este Oescus (în faţa confluenţei 
Oltului); principala ofensivă în stânga Dunărei e pe valea Oltului 
în sus; principala pregătire strategică e în Moesia inferioară; prin
cipalele construcţii şi întemeieri de garnizoane mari legionare ale 
lui Traian sunt în vederea dominării câmpiei muntene: Durostorum 
şi Troesmis; ca urmare, fundaţii urbane foarte importante în 
aceiaşi Moesie inferioară: Nicopolis ad Istrum în faţa Zimnicei, 
Marcianopolis (la apus de grecescul Odessus (Vama), cheia stă- 
pânirei Răsăritului traco-grec, — şi puternicul Abrittus (Deve- 
gichioi). Singurul monument comemorativ provincial al cuceririi 
Daciei e ridicat la Răsărit de Durostorum şi miazăzi de Axiopolis
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(vechea fundaţie a lui Lysimachus) în faţa Bărăganului şi în inima 
fostului regat dade al lui Roles, aliatul lui Crassus şi clientul lui 
Augustus din anii 29/28 a. Chr., la fldamclissi. Un nou drum 
roman, începând la Marcianopolis şi trecând prin Abrittus şi 
Tropaeum, e clădit prin mijlocul Dobrogei până la gurile Dunării. 
Oraşele greceşti de aici.sunt reorganizate şi încărcate de favoruri 
şi privilegii: întreg negoţul de peşte al Deltei e dăruit Histriei; în 
cotul Dunării din faţa Galaţilor şi dincolo la Bărboşi, străvechea 
factorie geto-greacă, se pun capetele de pod, pentru drumul direct 
spre Ardeal, pe valea Şiretului şi Trotuşului".

In contra părerei lui Cichorius şi în potrivire cu mulţi alţii 
(Benndorf, A. v. Domasewski, Weber, Kalinka), — V. Pârvan spri
jină părerea că al doilea război dacic a fost pornit simultan şi din 
Moesia inferioară şi anume, din ţinutul dacic de pe malul drept 
al Dunării, între Oescus şi gurile fluviului. Pe aid atacă Deoebal 
„degno e poderoso avversario" al lui Traian (Paribeni), — cu cre
dincioşii săi aliaţi Sarmaţii ,spre Nicopolis, — unde Traian are o 
biruinţă şi spre Tropaeum, unde are o alta. Un isvor numeşte ca 
aliat al lui Decebal pe un Sardonius „Sacoram rex“. Pârvan 
leagă acest nume de localitatea Saddava, de lângă Durostorum. 
Biruinţa asupra Sacilor cu capitala Sacidava explică perfed, zice 
Pârvan, prezenţa monumenutlui triumfal — la Adamclissi şi nu 
aiurea, spre Nicopolis sau spre gurile Dunării (PI. IX: ruinele şi 
o încercare de reconstituire a monumentului).

In ce priveşte pe Sarmaţi, numiţi de autori Sciţi — deci din 
părţile Sciţiei, de către Olbia, — Pârvan arată că Traian i-a bă
tut, dar nu i-a distrus şi plătindu-le stipendii anuale, a căutat să-i 
atragă ca regate clientelare, cum âvea Roma pe lasigii din pusta 
Tisd şi cum încercase Domiţian să facă cu Dadi. Fapt e că, în 
al doilea războiu cu Dadi — aşa cum e reprezentat pe Columnă, 
sunt scene ce înfăţişează în tratative de pace cu Traian—tocmai pe 
barbarii ce sunt reprezentaţi pe de altă parte pe monumentul dela 
Adamclissi: şi anume Bastami, Sarmaţi şi Daci. Cum observă 
Pârvan — „atitudinea acestor barbari e foarte mândră. Ei nu vin 
să se închine, ci să se tocmească". Succesorul lui Traian, Hadrian, 
va veni mai târziu în persoană la gurile Dunării, ca să se reînoîjască 
acelaş tratat de subsidii pentru apărarea graniţei.

Deosebit de interesantă şi relativ clar reprezentată pe metopele 
şi crenelurile monumentului dela Adamclissi — nefericit de a
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zăcea cine ştie încă, câtă vreme, fără adăpost, deşi în capitala 
ţării noastre de astăzi — e lumea ce se oglindeşte în reliefete 
mâncate astăzi de ninsoare şi de ploi. (PI. X jos câteva scene).

floelaş V. Pârvan, după Gr. G. Tocilescu, T. flntonescu şi alţii, 
străini, o descrie cu atenţie încă odată. Cei de pe metope sunt 
luptători pe cari a trebuit să-i biruiască Traian; cei de pe cre
neluri sunt, în general, prizonierii războiului. „Spre caracte
rizarea etnografică a acestor b’arbari, mai găsim încă: săbii 
curbate dacice, dar de o mărime sarmatică, deopotrivă la ambele 
feluri de barbari de pe metope; care cu patru roate, fie în mer;S 
pacinic, fie în formă de cetate, de căruţe, împrejurul căreia se dau 
lupte, însfârşit oi şi capre, reprezentând turme. In oe priveşte tipul, 
mai toţi barbarii sunt pletoşi şi bărboşi; prea puţini sunt raşi după 
felul greco-roman, dar şi aceia au plete respectabile".

Dacii — ce mână pe barbari împotriva Romanilor — sunt re
prezentaţi, ca şi pe Columna lui Traian, cu caracteristica cămaşă 
peste pantaloni şi uneori mantia scurtă pedeasupra, fluturând 
în vânt. Dacul dintr’o metopă apără pe un rănit — un Bastarn. 
Prizonierii de pe alte metope sunt doi comaţi şi doi pileaţi. Tot 
Daci sunt bărbatul şi femeia de pe metopa 48. „In special merită 
luare aminte cele două tipuri de şefi de pe metopa 46. Avem dSn 
nou acea clasică expresie de energie gravă, de asprime dispre
ţuitoare pe care o întâlnim la atâtea dintre chipurile de pe Co
lumna lui Traian".

Bastarnii reprezintă pe monumentul dela Adamclissi tipul cel mai 
comun al barbarilor cari au luptat cu Traian în părţile Dobrogei: 
războinici goi până la brâu, cu părul adunat şi înodat deasupră 
tâmplei drepte şi purtând numai nişte iţari strâmţi şi creţi, iar ca 
armă, un enorm iatagan curbat spre vârf şi mânuit în bătălie cu a- 
mândouă mâinele. Aceşti barbari se văd luptând lângă burgurile lor 
de căruţe, unde-şi au femeile şi copiii, sau mergând pe aceleaşi 
căruţe ou patru roate. Şi zice Pârvan mai departe: când puterela. 
getică scade după Burebista, Moldova, deşi toată sub stăpânire sar
matică e de fapt mereu locuită mai departe de Bastarni, cari în 
Miazănoapte se atingeau cu ceilalţi Germani, Goţii, şi cari, după 
cum ne spune Strabo, erau aproape de acelaş neam cu Germanii. 
„Năvăliri bastarnice, sub firma oficială daco-sărmatică, vom avea la 
gurile Dunării până la sfârşitul secolului al IlI-lea d. Hr.“. Aceşti 
Bastarni—„sunt Celto-Germani, supuşi, fie Dacilor, spre Vest şi
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Nord, fie Sarmaţilor spre Est, în Moldova şi Basar'abia actuală", 
„străvechi mercenari ai Răsăritului. Ocazia de pradă în splendida 
provincie a Moesiei inferioare, care pe la anul 100 er‘a în culmea 
desvoltărîi, era strălucită. Biruinţa lui Traian la Nicopoli ăd Ist- 
rum trebuie pusă de sigur, alăturea cu cea din Dobrogea, în le
gătură cu această năvală de Transdanaviani: Daci, ca şefi, Bastarni 
şi Sarmaţi, ca mulţime în căutare de pradă şi — suplimentar de 
noui locuinţe". Fără a avea trupul gol, ci îmbrăcat într’un fel de 
bundă scurtă, cu mâneci strâmte, cari intră la brâu în iţari — sau 
cu un fel de pieptar triunghiular peste bundă, sau chiar pe pielea 
goală, dar cu acelaş fel de a purtă părul şi barba, — un alt tilp 
de barbari vor fi fost tot Bastarni.

Insfârşit Sarrhaţii oonstituesc pe monument un tip deosebit, 
mai ales prin caftanele lor îmblănite, cum le zice Pârvan. Portul 
părului şi al bărbii e altfel perfect asemănător cu cel dacic. Pârvan 
numeşte tipul, — sarmatic sau daoo-scitic, reprezentând o popu
laţie geto-iraniană, dintre câmpia munteană şi stepa scitică, oeeace 
dă ca nume de popor, cel mai potrivit cu împrejurările de aici 
pe la 100 d. Hr., — numele Sarmaţilor propriu zişi. Prezenţa 
lor numai ca prizonieri, pe creneluri — dealtfel ca şi a Dacilor — 
cari pe metope apar poate o singură dată, — Pârvan o explică 
prin aceia că Trofeul dela Adamclissi comemorează înainte de 
toate o cucerire. Numai simbolic sunt reprezentaţi pe monument 
Sarmaţii şi, în parte. Dacii, caracterizând lăturalnic şi supunerea 
regiunilor lor în sfera stăpânirii romane, de pe urma memorabilelor 
lupte învecinicite prin monument.

Dar monumentul dela Adamdissi „ale cărui ruine apăr imense 
şi domină întreg ţinutul, omniprezente ca şi cupola Sfântului 
Petru în campagna romană". (Paribeni), este şî, ăltfel, sim
bolic, în cadrul timpului şi lumei căreia aparţine. Deşi prin cu
cerirea şi romanizarea Dacici, Dobrogeă ca ţară romană do
bândeşte o nouă cetate pentru Românism, — „Cetatea Dobrogei 
capătă acum o tovarăşă măreaţă în Cetatea Ardealului" zice 
Pârvan, — pacea romană va dură aici, — dealtfel ca şi aiurea — dar 
fără ca alt pământ să fi avut mai târziu o mai dureroasă soartă — 
abia cu ceva mai mult de o sută de ani. Ca să urmeze, apoi, pră
pădul, de pe iurma căruia, despre puţine ţări se poate spune ca aici, 
că nu i-a mai rămas piatră pe piatră: un imens mormăn de ruine, 
ca şi acelea ale monumentului din mijlocul lor.
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V.

Despre Dobrogea romană a scris pe larg, deşi într’o carte mlai 
mult populară — Vasile Pârvan, cu competenţa sa, rod a peste 15 
ani de lucru arheologic în această parte de ţară. La „începuturile11 
sale nu se poate adăuga, deocamdată, nimic; numai mai târziu 
se va putea face, după ample săpături şi cercetări arheologice ce 
sunt în curs şi continuă an cu an opera sa, în cea mai mare parte 
prin chiar şcolari de ai săi.

Colţ de lume şi viaţă romană, dintr’un imperiu „imens şi com- 
posit“ (Chapot), Dobrogea, seamănă cu ori care altă regiune fflîai 
mult sau mai puţin periferică a acestui imperiu, in cuprinsul căruia 
totuşi înfăţişează aspecte care-i sunt proprii. Proprii, pe deoparte, 
prin natura condiţiilor ci geografice, între Marea Neagră şi Du
nărea până la vărsarea, cu mănunchiul ei de afluenţi, coborând din 
medii variate; potrivit, pe de altă parte, au condiţiile ei etnografice, 
produs al vicisitudinilor istorice succesive, în cadrul geografic dat.

In timp CC viaţa de pe ţărmul mării se menţine statornic în 
mişcarea cosmoplită, egeană, helenă, helenistică şi apoi grecească, 
cu disparate elemente ale Orientului, Dunărea c artera de viaţă ce 
o leagă permanent cu Apusul, preistoric întâi, apoi celtic şi roman, 
iar prin apele cuprinzătorului ci basin ,cu toată Europa Centrală 
şi de Est, de amândouă clinele nervurii Carpaţilor. In sfârşit 
Nordul şi Răsăritul Europei îi trimit pe rând valuri de neamuri 
în trecere şi pe alocurca cu reale urme de infiltrare, în acciastă 
lume aşezată între Apus şi Răsărit.

Nu vom insista aici asupra unor lucruri bine cunoscute, mai ales 
dcla Vasile Pârvan. Nici asupra procesului de romanizare a Mesiei 
inferioare, cu fenomene în adevăr tipice, pentru lupta lentă dar 
dârză CC se dă întotdeauna între cuceritori şi cuceriţi. Nid asupra 
urmărilor păcii romane — cu înflorirea susţinută a oraşelor greceşti 
(cum s’a întâmplat totdeauna cu negustorii); cu buna administrare 
şi organizare — inscripţiile au fost aici de un nepreţuit folos in
formativ şi una principală cuprinde lista membrilor gcrusici din 
Histria, alcătuită în anul 138 d. Hr. (PI. XI). Nici asupra pro
cesului de interpenetrare în domeniul culturii—cu precumpănirca la 
urmă a românismului: credinţe şi culte, sacrificii şi sărbători, in
stituţii şi monumente. Cam din aceiaşi vreme, spre pildă, o altă
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piatră cu inscripţie, delâ Silistra (Durostor), păstrează amintirea 
ridicării unui templui şi a unei statui, de către doui cetăţeni romani, 
pe cheltuiala lor (PI. XII, sus). Nici asupra prefacerilor ce le 
aduce creştinismul. Ceeace a făcut Pârvan pentru începuturi, 
trebuie să facă cineva pentru aceste timpuri, referitor la cari însă, 
cercetările arheologice sunt încă cu mult prea puţine.

Nu vom stărui deasemenea nici asupra cunoscutelor faste tragice 
ale năvălirilor, care pun capăt aici ca şi aiurea vieţii antice. Şi 
acestui capitol, tot numai prin cercetări arheologice i se va putea 
aduce noui lumini şi o ilustrare care acum lipseşte cu desăvârşire.

Năvala Costobocilor, din anul 176 n’a avut se pare urmări mai 
grave. In veacul al IlI-lea însă, în timpul lui Alexandru Sever, 
Goţii cuceresc Olbia şi Tgras. Şi deşi în anul 234 acelaş Alexandru 
Sever restaurează drumurile militare dcla Marcianopolis spre Nord, 
la Durostorum şi Tropaeum, împinşi de Goţi, Bastarnii şi Carpii 
năvălesc în Dobrogea. In anul 238 cade Histria. Ca un vaiet răsună 
spusa cronistului: „Fuit et Scythici belii principium, ţuit et 
Histriae excidium eo temporeu. In 248 şi următori alţi Goţi şi Carpi 
năvălesc în Moesia inferioară. Marcianopolis scapă de soarta 
Histriei numai datorită zidurilor sale. Lupta cu împăratul Dedus 
se dă la Abrittus, în care cade însuşi împăratul (251). In timpul ulti
melor decenii ale veacului al IlI-lea, stăpânirea Goţilor sporeşte. La 
274—275, ţara dintre Tisa, Dunăre, Olt şi Carpaţi este în între
gime în mâna barbarilor germani. Bastarnii de pe Şiret, Prut şi 
delta Dunării sunt bătuţi şi izgoniţi. Cam 100.000 Bastarni fu
gari sunt colonizaţi de către împăratul Probus în Tracia, în anul 
278 şi dispar din istorie. In Moldova, în coastele Goţilor sălăşluia 
încă seminţia dadcă a Carpilor. Goţii îi bat şi-i silesc să-şi pă
răsească locuinţele. Diocleţian colonizează, în 295, o parte din- 
trânşii în Moesia inferioară. Aşa se explică un Vicus Carporum 
pomenit de Amian Marcellin la Dunărea de jos, poate în ţinutul 
Silistrei (Weiss; Diculescu). Jacob Weiss vede aid o schim
bare în compunerea populaţiei acestei ţări, dela Diocleţian înainte. 
Nu pare de loc, una mai hotărîtoare. Şi nici reforma lui Dio
cleţian, după care Dobrogea e prefăcută în provindc indepen
dentă, despărţită de Moesia inferioară, sub numele de Sciţia 
— o parte din diocesa tracică — cu capitala Torni — nu se 
vede a fi adus schimbări mai remarcabile. Ca şi după năvăliri.
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— când oamenii „se strângeau iar pe la căminurile lor, şi mai ne- 
căjiţi şi mai strâmtoraţi ca înainte— duceau totuşi mai departe po
vara vieţii lor oropsite", — cu atât mai puţin colonizările cari s’au 
repetat de atâtea ori, — vor fi reuşit să-i alunge şi să-i desţereze. 
Nu aceasta era politica romană, şi nici nevoile năvălitorilor nu re
clamau aşa ceva; din contra.

In anul 314 era în toiu războiul civil între Constantin şi Lici- 
nius, pentru împărăţie. Graniţa dela Dunăre fiind golită. Goţii 
profită şi intră în Dobrogea şi Moesia. Pentru scurtă durată, căci 
sunt respinşi de trupele întrunite ale amânduror împăraţilor. 
Oraşul Tropacum este reclădit spre a întări paza graniţei, cum zice 
inscripţia fundaţiei (PI. XII, jos). Constantin ia numele de Qe- 
ticus Maximus.

Opt ani mai târziu. Goţii aleg iarăşi un timp potrivit — tul
burări interne în Imperiu, — trec Dunărea şi jefuiesc Moesia până 
în Tracia şi Iliria. Odată cu ei năvăleşte în Moesia şi un popor 
sarmatic din părţile Azovului. Constantin cel Mare îi respinge peste 
Dunăre, în Muntenia, cu o înfrângere cumplită a Sarmaţilor „la 
o colină acoperită de o pădure deasă". Toate datele acestor tim
puri au fost adunate în ultimul timp de d. C. Diculescu. După 
terminarea luptei pentru întâietate cu Licinius, Constantin se ocupă 
cu întărirea graniţei. Pune să se facă podul dela Celeiu (328). 
Limes-ul dunărean este întărit prin noui castele şi restaurarea celor 
vechi. Intre Cernavoda şi Constanţa — dealungul văii Carasu — 
tot acum se ridică un mare val — de piatră — descris şi datat de 
Gr. Tocilescu în legătură cu reconstituirea cetăţii Tropacum Trajani. 
După Weiss, valul acesta ar fi avut menirea să oprească pe loc un 
duşman care ar fi reuşit să pătrundă în Dobrogea.

In anul 331, — alţi germani, ca Vizigoţii şi Taifalii încearcă 
să gonească pe Sarmaţi din Muntenia. Sarmaţii cer ajutor lui 
Constantin cel Marc, care trimite de îndată pe fiul său Constantin 
II, cu o armată peste Dunăre. La început înfrânţi. Romanii repur
tează o deplină victorie asupra Germanilor. Prezent el însuşi în 
Marcianopolis, opt zile înainte de lupta la care a participat în 
persoană, el va fi trecut Dunărea pe la Silistra sau Turtucaiă.

Acţiunea lui Constantin cel Marc la Dunărea de jos c tot ce 
puteau să facă Romanii, câtre sfârşitul stăpânirei lor pe aceste 
locuri. Şi acest sfârşit se apropia destul de repede. Totuşi, încă 
odată, va mai fi înflorit viaţa romană aici, cu ceva din strălucirea
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ci trecută. Pacea încheiată la 332 între Constantin şi Goţi a durat 
30 de ani, în care vreme şi Dobrogea va fi avut mai multă linişte.

Este timpul începuturilor creştinismului vizigotic şi acela de 
şapte ani de activitate a Episcopului Ulfila, traducătorul Bibliei 
în limba gotică. Este fără îndoială timpul în care şi în Dobrogea 
— pe deoparte prin Asia mică şi Grecia — pe de alta, pe cale 
romană — pe la Salona, Aquileia şi Sirmium, e cu deosebire, meritul 
lui V. Pârvan de a fi urmărit şi dovedit răspândirea creştinismului 
latin şi apusean la Dunărea de jos. Creştinismul nu numai ajunge 
în Dobrogea, ci se desvoltă aici în aşa chip, încât atunci când 
Constantin cel Mare dă biscricci lui Hristos libertatea de Stat, 
biserica creştină apare în Dobrogea gata organizată. (V. Pârvan 
şi arhiepiscopul Netzhammer). „Către anul 300, creştinismul în 
formă latină ajunge biruitor până la Dunăre—dela lagărele retice 
şi până la cele scitice, din Noviodunum. La anul 325, dincolo ,de 
Dunăre, undeva în Goţia — există chiar un episcopat gotic. 
Către anul 350, toate oraşele de frunte ale celor două Moesii erau 
reşedinţe episcopale. In Moesia inferioară, românismul creştin îşi 
împărţia însă adepţii cu helenismul creştin: Sciţia mică era aproape 
toată greacă (V. Pârvan).

Deşi conjecturală, nici misiunea Sfântului Andrei pe coastele 
Mării Negre, populate de colonii greceşti, aşa cum o relatează 
Eusebiu nu e de loc aşa de nesigură, (cf. Z. Zeiller în Byzantion, 
III, 1926, p. 215. Les premieres siedes chretiens ert Thrace, en 
Macedoine, en Qrece et â Constantinople; — mai înainte dintre 
teologi la noi — pentru: G. M. lonescu, Karl Auner şi Arhiep. 
Netzhammer; contra D. Stănescu: Vechile episcopii la Români, 
Buc. 1927, p. 33). Cu martirii săi (Arh. Netzhammer socoate 65 
numai la Torni) — cu episcopii ce i-a avut — dintre cari lunii 
străluciţi reprezentanţi spirituali ai vremei, — biserica creştină arc 
în Dobrogea un vcchiu trecut şi o activitate deosebit de însem
nată. „Cea dintâi veste asupra bisericii creştine organizate în 
Sciţia o dau actele martirilor, referitoare la Epictet şi Astion, cari 
au suferit moartea de martiri, la Hâlmgris. Epictet era din Răsărit, 
preot şi, convertind pe tânărul Astion, a fugit cu el în Sciţia, undle 
cu misiuni şi semne au încredinţat o sumă de oameni, până ce în 
290 fură închişi, ca rău făcători şl vrăjitori şi le taie capul, 
după lungi chinuri" (Netzhammer). De caracter mai mult legendar.
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povestirea trebuie să cuprindă şi un sâmbure de adevăr. Episcop 
era Evangelicus (vremea lui Diocleţian). Halmyris, cum potri
vit adaugă Arhiepiscopul Netzhammer, se afla în ^apropierea Deltei, 
la Sud de braţul Sf. Gheorghe, pe lacul sărat cu aceteş nume, 
astăzi Raselm—şi e pomenită în inscripţia bilinguă, descoperită la 
Histria în 1914, inscripţie ce cuprinde delimitarea graniţelor hi- 
striene de care pomenirăm şi noi. Vorbind despre episcopii vediii 
Torni (lista şi la Pârvan), Arhiep. Netzhammer îi îmbrăţişează pe 
toţi îr; următoarea caracterizare: „Eiău strălucit prin sfinţenia vieţii 
lor, prin învăţătură şi nestrămutată credinţă. In toate marile în
trebări ale timpului, episcopii Sciţiei şi-aiu spus un cuvânt, stând în 
relaţii cu cei mai mari reprezentanţi ai bisericii răsăritene. Potrivit 
cu însemnătatea bisericească politică a Sciţiei, ea a trimis numai 
oameni mari ca reprezentanţi la sinoadele răsăritene şi la curtea 
împăratului din Constantinopole". „Sciţia a rămas totdeauna cre
dincioasă bisericei lui Hristos şi n’a căzut niciodată în arianism".

Al doilea sau al treilea urmaş al episcopului de Torni — Bre- 
tanis,—reprezintă adevărata credinţa chihr în contra Impăratuluî 
Valens (364—378), care era arian, şi venind la Torni, povestirea 
spune că episcopul a părăsit biserica în faţa lui Valens, lăsându-1 
numai cu suita. Pedeapsa i-a fost surghiunul, dar a fost iertat.

E tocmai vremea când se rupe şi pacea dintre Imperiu şi Goţi, 
în luptele pentru domnie dintre generalul Procopius şi Valens. 
Usurpatorul era ajutat de Atanaric (365); în zadar, căci căzu. 
Atanaric ceru iertare, dar Valens trecu Dunărea în anul 367 pe 
un pod de vase pe la Turtucaia, pătrunzând în câmpia munte|ană, 
acoperit fiind de cetăţuia lui Constantin, Daphne. Goţii se retrag, 
probabil în Moldova. Romanii găsesc în Muntenia pe Serrii Sar- 
maţi, renunţă şi se întorc peste Dunăre înapoi. Dela Durostorum, 
unde se găsea la 25 Septembrie, — Valens îşi duce trupele 
în cartier de iarnă la Marcianopolis. In vara anului 368 — îm
piedecat de a trece Dunărea, din pricina revărsării acestui fluviu, 
împăratul să găseşte fără a face ceva, pe lângă acel vicus Car- 
porum, pomenit şi mai sus, probabil în regiunea Silistrei, loca
litate şi fapt relatat de Ammian Marccllin. La 1 August al 
aceluiaşi an, Valens era iărăşi în Marcianopolis, unde rămase 
peste iarnă, până în Maî 369. Abia în vara lui 369, Romja- 
nii trec din nou Dunărea, împotriva Goţilor, de astă dătă pe la 
Isaccea (Noviodunum). Izvor e acelaş Ammian Mărcellin. In in-
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teriorul Basarabiei, Goţii sunt bătuţi şi puşi pe fugă. Atanaric 
ceru pace. O întâlnire a avut loc între el şi Valens pe Dunăre^ 
de sigur tot în părţile de către vărsarea ei. Gpţii încetează de a 
mai fi consideraţi ca federaţi. Dacia nu mai contează de acum 
înainte ca teritoriu imperial. Comerţul cu Goţii nu mai e îngăduit 
pe tot întinsul hotarului, ci numai în două oraşe. încă odată s’a mai 
întors vremea — zice un martor ocular — ca împăratul să acorde 
pace, — nu să o cumpere. Ultima lucire de soare înaintea încă 
a unui apus. După încheierea păcii, se întăreşte din nou hotarul: o 
spune clar o inscripţie dela Hissarlic, unde Valens ridică castelul 
roman Cius (Weiss, C. Diculescu). Zădarnic, căci năvălesc Hunii.

Urmarea năvălirii lor e iureşul gotic asupra întregei Peninsule 
Balcanice, sub care se prăpădeşte Valens (378). Goţilor le urmează 
Hunii. Fireşte că în toate acestea, nici Dobrogeana a fost cruţată. 
Sozomen istoriseşte despre Theotim, episcop al Tomisului, scriitor 
şi filosof în timpul împăratului Teodosie cel Mare şi în cele mai 
bune legături cu Sfântul loan Hrisostomul, Patriarhul Constan- 
tinopolei, — că ştia să îmblânzească pe Huni, cari năvăleau 
adesea în Sciţia, — cu daruri şi tratare prietenoasă.

Ştirile sunt tot mai rari şi disparate. Disolvarea imperiului hunic 
revarsă alte neamuri la Sudul Dunării. Seminţii germanice, Alani 
şi Huni, se aşează la Dunărea de jos dobrogeană. Ostrogoţii cu 
Teodoric trec mai pe departe, pe la Şiştov (488). Nouii colonişti 
sunt federaţi ai Imperiului de Răsărit, în schimbul hranei. Oprirea 
sau refuzul acesteia, provoacă evident, nemulţumiri şi chiar răsoolale. 
Aşa este aceia a lui Vitalian din Zalpada, fiul unui şef al federa
ţilor, împotriva lui Anastasie I, în anul 514, zelos de a-şi spori 
veniturile şi nu de a şi le istovi. (Despre motivele religioase ale ră
scoalei şi cronicarul Malalas V. studiul nou al lui E. Cernousov 
în Byzantion, 1926, p. 69). Mai interesant e că răscoala 'ar fi fost 
ajutată şi de 50 mii de Huni, în care Weiss vede mai de grabă 
Bulgari, cari deja în vremea în care Teodoric era cu ai săi în 
Moesia inferioară, apăruseră în Muntenia. Şi ei s’au prăvălit în 
Peninsula Balcanică şi împăratul Anastasie a fost silit să facă 
un zid în jurul Constantinopolei.

Ne putem închipui în ce stare se aflau regiunile dela Dunărea 
de jos.

Ca Bulgarii apar la Dunăre şi Slavii. Dete Procopiu aflăm, că-
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in prima jumătate a veacului al VI, Slăvii pun mâina pe Ulmetum şi 
se aşează împrejurul lui.

Încă odată, Justinian mai face formidabila sforţare de întregire 
a unui imperiu, aşa de glorios odinioară, şi de apărare a hotarelor 
lui dunărene. După el, năvălesc însă. Avarii, care sfărâmă cetăţile 
dunărene, cât şi cele din interior, ca Tropaeum şi Zalpada. Lă 
Sudul Dunării rămân stăpâni Bulgarii şi Slavii, fără a se putea 
şti încă — în ce măsură mai perzistă cei mai vechi locuitori, dela 
Marc, dela Dunăre, ca şi din interiorul dobrogean. Că nu vor fi 
fost sterşi de pe faţa pământului, e mai mult decât numai o bă
nuială. Ea se sprijină pe toată experienţa istorică, referitoare la 
împrejurări similare. Şi aici, — cred că tot arheologia va putea 
produce în viitor fapte şi dovezi, cari acum ne lipsesc, lămurind din 
ce în CC mai bine probleme cări astăzi, numai cu ajutorul ştirilor 
istorice, sunt departe de a fi elucidate. In legătură cu Dobrogea 
notez, pentru tot cursul istorici vechi: paleoliticul şi neoliticul; 
epoca de bronz şi de fier, până şi după invazia Sciţilor şi colo
nizarea grecească; problema băştinaşilor ci, în cadrul vieţii cclto- 
helenistice şi hclenistico-romanc, trei veacuri înainte şi cam tot 
atâtea după era creştină; însfârşit, ilustrarea arheologică a nouilor 
invaziuni succesive şi vechimea clementului slav în legătură cu ele.

Nu socot de. loc îndreptăţit scepticismul acelora cari cred că, de 
pildă, în privirea epocii grcco-iromaine, ştim aproape tot, fiindcă 
atâtea lucruri le ştim în adevăr mai bine decât istoricii vechi. In 
marile linii ale acestui trecut, poate, da; nu, însă, în ce priveşte 
fiecare colţ al acestei lumi în parte. Şi în nici un caz, în ce pri
veşte Dacia noastră, preistorică, traco-scitică şi romană-barbară.

O dovadă convingătoare sunt însăşi progresele arheologiei din 
ultimii cincizeci de ani în Dobrogea.

Dela diletantismul romantic, explicabil şi de multe ori util — ex
ceptând răspândita patimă pentru monede şi obiecte disparate — 
cu eludarea ori cărei legi, — lucru păgubitor care reclamă măsuri 
potrivite, — s’a trecut la zelul, mai mult sau mâi puţin ştiinţific, 
nu rareori pripit, după inscripţii. Gr. G. Tocilescu deschide o 
vreme nouă, ajutat unde a crezut, de colaborări străine, explicabile 
şi de folos, când au fost de prima ordine. Vremea aceasta a. con- 
tinuat-o Vasile Pârvan, ajutat numai de colaboratori şi elevi ai săi, 
într’un cerc la început mai mic, însufleţit de pasiunea şi hăr-
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nicia sa pentru ştiinţă, apoi din ce în ce mai mare, cuprinzând 
astăzi pe toţi reprezentanţii acestei ştiinţe din ţară (exoepţiunile 
nu sunt din vina sa).

Ce se ştia acum cincizeci de ani şi ce se ştie astăzi cu privire la 
arheologia şi istoria veche a Dobrogei? Evident, neasemănat mai 
mult.

Pentru aceasta, în afară de cei numiţi, e locul a adăuga, din 
generaţia mai veche, pe Teohari Antonescu dela Iaşi şi d. George 
Murnu, dela Bucureşti, cu cercetările sale dela Tropaeum. Dintr’o 
generaţie mai nouă, pe d. D. M. Teodorescu, dela Cluj, colaborator 
al răposaţilor Gr. Tocilcscu şi V. Pârvan. Dl. O. Tafrali dela 
Iaşi a făcut cercetări şi săpături la Callatis şi împrejurimi, dease- 
menea la Dionisopolis (Balcic). Paralel, Ia Callatis a lucrat şi 
continuă — d. Sauciuc-Săveanu dela Universitatea din Cernăuţi. 
D. Paul Nicorescu dela Iaşi a lucrat şi lucrează în Dobrogea de 
Nordest, la Dolojman; d. G. Mateescu dela Cluj, la Ibida (5) — 
Slava rusă. D. Gr. Florescu, profesor în Bucureşti şi asistent uni
versitar, a lucrat şi continuă la Capidava (Calachioi). Recent, 
săpăturile dela Histria au fost reluate de d. Sc. Lambrino, prof. 
supl. la Universitatea din Bucureşti, ajutat de soţia sa, specialistă 
cunoscută în ceramica greacă. Ministerele de Arte şi Instrucţie, 
Comisiunea Monumentelor Istorice şi Academia Română au spri
jinit continuu toate aceste lucrări, realizate cu mijloace destul de 
restrânse, faţă de numărul şi însemnătatea lucrărilor, cari au apărut 
şi altele sunt în curs şi vor apare, în revista Dacia-Recherches ei 
decouvertes arheologique en Roumanie, creată de V. Pârvan. Ale 
d-lui O. Tafrali, în revista sa Arta şi Arheologia.

Pentru numismatica Dobrogei s’au străduit: d-nii M. Sutzu, C. 
Moisil şi Dr. Severeanu. Pentru cunoaşterea. Dobrogei antice în 
cercuri mai largi, d. Popa-Lisseanu şi de curând d. I. Georgescu. 
Studii şi articole de preţ au apărut în „Analele Dobrogeiu ale 
d-lui C. Brătescu dela Cernăuţi.

Multă stăruinţă pentru micul său muzeu local dela Hârşova 
(Carsium), vrednic de tot interesul, depune de mult timp d. V. 
Cotovu“, iar pentru antichităţile din Dobrogea de sud, d. Pcricle 
Papahagi dela Silistra.

Strângerea pietrelor cu preţioase reliefuri ale Monumentului 
dela Adamclissi, „cel mai însemnat monument al Românismului 
din tot Răsăritul" şi adăpostirea lor într’un muzeu încăpător şi
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demn, în capitala ţării, precum şi înfiinţarea unui muzeu regional 
— la Constanţa, — vrednic de însemnătatea arheologică şi istorică 
a acestei provincii, — sunt datoriile de căpetenie, ce nu trebuiesc 
uitate ci prefăcute în faptă; mai ales cu un prilej ca acesta, de re
cunoscătoare comemorare a cincizeci de ani dela realipirea Do- 
brogei, la ţara de care a ţinut nedespărţită, cea mai mare parte a 
trecutului ei şi al nostru.
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EXPLICAREA PLANŞELOR

PI. I. I, 2 şi 4. Instrumente de cremene 3. Instrument de os 5. Per
cutor de cremene. Topalu, După N. Moroşanu. 1/3.

PI. II. Ceramică cu ornamente pictate, mai ales în motive spirale, stilizate. 
Culorile mai întrebuinţate, roş şi alb, negru şi alb. Cernavoda, După Cari 
Schuchhardt. 1/3.

PI. III. Bucăţi de culoare, care se întrebuinţa la văpsitul vaselor. O piatră 
de luciat vasele. Picioarele unei figurine de lut ars. Patru cuţite de cremene» 
O harpună de corn de cerb, pentru pescuit. O jumătate de piâsnel. Alte 
margini de vas cu ornamente variate. Un pumnal de corn. Cernavoda, 1/2. 
După acelaş.

PI. IV. Vedere generală. Statuea-menhir, văzută din faţă, din spate şi 
partea superioară, mărită. Hamangia, După V. Pârvan.

PI. V. Cioburi şi un vas aproape întreg (jos dreapta). Maxilarul inferior 
(văzut din două părţi) al unui om îngropat în aceiaşi movilă. O măciucă de 
granit. Hamangia, După acelaş.

PI. VI. Ceramică greacă preclasică şi figurine arhaice greceşti. De re
marcat reprezentarea Afroditei surâzânde şi capul, de o neasemănată şi 
rară frumuseţe. Histria, Muzeul Naţional de Antichităţi.

PI. VII. Monete de ale regilor din Scitia mică şi de ale oraşelor pontice, 
asemănătoare cu cele dintâi. După M. Sutzu.

PI. VIII. Chipul deosebit de expresiv al împăratului Domiţian şi acela 
al împăratului Traian. După Paribeni. Cel mai desăvârşit portret al lui 
Traian mi se pare însă un altul, care se află la Gliptoteca din Copenhaga.

PI. IX. Monumentul dela Adamclissi. Sus, încercare de reconstruire, cea 
mai probabilă. Jos, starea actuală. Dislocarea pietrelor cu reliefuri şi a 
fragmentelor arhitectonice şi aducerea lor la Bucureşti, nu s’a făcut de 
Gr. G. Tocilescu, singur, ci după dorinţa şi intenţiile, justificabile în parte, 
ale lui Dimitrie Sturdza. — Un mulaj, în miniatură, la Muzeul Naţional de 
Antichităţi. Al doilea, s’a făcut pentru Muzeul Regional din Constanţa, cu 
ocaziunea semicentenarului Dobrogei.

PI. X. Scene de pe monumentul dela Adamclissi, dintre cele care s’au 
păstrat mai bine. i. Un călăreţ (poate însuşi împăratul Traian) se prăbu
şeşte asupra unui barbar 2. Trei stegari romani 3. Un legionar în luptă 
cu doui barbari 4. O turmă de oi, fragment din viaţa de pace a Dobrogei, 
până în zilele noastre. — Noui fotografii ale pieselor monumentului de 
către Muzeul Naţional de Antichităţi, cu ocaziunea semicentenarului Dobrogei.
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PI. XI. O inscripţie greacă tip. Lista membrilor gerusiei din Histria, al
cătuită în anul 138 după Hr. Un fel de album scriptic al senatorilor cetăţii 
din acel timp. întrebuinţată la restaurarea aceleiaşi cetăţi în secolul al IlI-lea 
după Hr., ca piatră de pavaj, la intrarea porţei celei mari a cetăţii, în afară. 
După V Pârvan.

PI. XII. Două inscripţii romane, tipice. Una din Durostor (SiUstra). Ex
plicarea, în text. După V. Pârvan.
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DIN ISTORIA NOUĂ A DOBROGEI
de CONSTANTIN C. GIURESCU.

Doamnelor şi Domnilor,

Vi s’a înfăţişat în conferinţa trecută soarta pe care a avut-o 
Dobrogea în epoca veche. Să-mi fie îngăduit să vă schiţez istoria 
acestei provincii în evul mediu, în epoca modernă şi contemporană.

După părerea mea, orice conferinţă trebue să aibă o idee prin
cipala care urmează a fi dezvoltată şi în jurul căreia se grupează 
diferitele fapte. Pe de altă parte este imposibil să se trateze într’o 
oră istoria Dobrogei din toate punctele de vedere. Am ales deci 
pentru a desvoltâ în faţa dumneavoastră faptul care mi s’a pă
rut a prezentă cel mai mare interes pentru noi, anume soarta 
elementului românesc din aceasta provincie în decursul vremii.

Ţin să adaog, dela început, o lămurire, anume, că voi încercă să 
fiu cât se poate mai obiectiv. Aceasta, nu numai fiindcă obiectivi
tatea este prima datorie a istoricului, nu numai fiindcă adevărul 
intră în ordinea naturală a lucrurilor dar şi fiindcă este în inte
resul nostru ca să fim cât se poate de obiectivi. Este în interesul 
nostru să spunem adevărul noi, astăzi, cu rezervele pe cari suntem 
in drept să le facem decât să aşteptăm să ni-1 spună mâine ad
versarul, fără nici o rezervă şi speculându-1 în favoarea sa. Căci 
adevărul tot iese la lumină, orice am face şi ori cum l’am 
ascunde.

Au existat oare Români în Dobrogea în cursul evului mediu şi in 
cazul acesta, care a fost soarta lor în tot ăcest răstimp? O mărturie 
de cea mai mare importanţă ni-o dă cronica bizantină a lui
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Kinnamos care pomeneşte, în 1166, pe Vlahi in regiunea de 
lângă Marea Neagră. In anul acela, împăratul bizlantin Manuil 
Comnenul făcând o expediţie in potriva Ungurilor îi atacă din 
două părţi deodată, dinspre Tara Românească şi dinspre Serbia. 
In armata care atacă dinspre Tara Românească, ni se spune căerâ 
şi „o mare mulţime de Vlahi din părţile de lângă Marea Neagră, 
despre cari se zice că sunt urmaşi ai vechilor coloni din Italia11.

După părerea mea aceşti Vlahi din părţile de lângă Marea 
Neagră sunt fără îndoială strămoşii noştri din Dobrogea de astăzi, 
sunt amestecul de populaţiune daco-romană cunoscut sub numele 
de Vlahi, care s’a păstrat în aceste regiuni, fiind sub influenţa şi 
stăpânirea imperiului bizantin. Se pare chiar că prin secolul XI 
elementul român a ajuns să alcătuiască mici organizaţii politice,, 
având în frunte câte un conducător, probabil în felul voevodatelor 
şi cnezatelor ce se constată mai târziu în Jata Românească. 
Intr’adevăr, cercetându-se în ultimul timp, cu atenţiune, o operă 
a scriitoarei bizantine Ana Comnena, s’a constatat că în regiunile 
acestea dobrogene existau mai multe formaţiuni politice, mai multe 
organizaţiuni modeste, sub conducători ale căror nume ni s’au 
păstrat. Ana Comnena vorbeşte de un anume Sacea, de un Sestlav 
şi de un Tatos, care, după părerea profesorului lorga, ar fi Tatul 
românesc. Sunt şi eu de părere că se poate face o legătură între 
stăpânitorul Sacea şi numele Isaccei de astăzi: în tocmai după cum 
spre pildă, din vechiul Smil românesc. Turcii au făcut Ismail, tot aşâ 
din Sacea, Turanii: Cumanii, Tătarii sau Turcii, au făcut Isaccea. 
Cred că această explicaţiune are sorţi de probabilitate şi deci 
o putem admite.

Evident, aceste formaţiuni politice ale lui Sacea, Seslav şi Tatul, 
cari sunt consideraţi ca Români de profesorul lorga, nu vor fi 
avut o organizare prea complicată. Trebue să fi fost nişte forma
ţiuni modeste, de caracter rudimentar, şi stând sub influenţa directă 
a marei puteri din sud. Imperiul Bizantin.

In legătură cu explicaţia pe care am dat-o Isaccei, trebue să 
dăm o explicaţiune similară numelui Hârşovei. Se vorbeşte în cro
nica bizantină a lui Nicetas Choniates de un anume Chrgssos, care 
a trăit pe la finele sec. XII şi despre care se spune că eră de neam 
valah, vasăzică Român. Cercetătorii noştri au făcut îndată legătura 
între aCest Chrgssos sau pe româneşte Hârsu şi numele Hârşovei 
de astăzi. E drept că s’a propus şi o altă etimologie anume din
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vechiul Carsium, cetatea grcco-romană. Lăsăm pe seama filologilor 
să se pronunţe asupra exactităţii acestor etimologii. Dacă se con
sideră ca exactă derivarea din numele roman Carsium, încă e 
nevoie să admitem prezenţa unei populaţiuni băştinaşe, perma
nente, daco-romane, care să fi cunoscut acest nume şi să-l fî 
transmis apoi urmaşilor. Cert este însă că numele Dârsjtorului 
— vechiul Durostorum al Romanilor — n’a putut fi păstrat decât 
de o populaţie românească.

O altă dovadă a vechime! elementului românesc în Dobrogea este 
denumirea de Peceneaga dată unui sat şi unui râu din judeţul 
Tulcea, ceeace arată că populaţia românească din Dobrogda a 
păstrat amintirea trecerii Pecenegilor prin aceste regiuni.

Credem dar că putem afirmă, pe baza diferitelor dovezi de până 
acum, că în timpul evului mediu elementul românesc a dăinuit în 
aceste regiuni cu toate vicisitudinile soartei. Intr’adevăr, viaţa 
trebue să fi fost grea în aceste locuri, ea nu era totuşi insupor
tabilă judecând după ştirile istorice păstrate.

Descrierea unui geograf arab, Edrisi, care a trăit în sec. XII 
ne arată că, în acea vreme, în Dobrogea, deşi nu mai eră strălucirea 
din epoca greco-romană, existau totuşi o serie întreagă de oraşe şi 
cetăţi, erau drumuri, se făceă comerţ şi nu lipseau nici meşteşugari 
pricepuţi în lucrarea fierului.

Elementul românesc de o vitalitate deosebită, a putut deci să 
dăinuiască în regiunile dobrogene.

Se pune acum întrebarea: care a fost soarta Dobrogei în epoca 
celor două state bulgare? Cu aceasta atingem o problemă din cele 
mai importante şi anume: pretenţiunile bulgăreşti asupra Dobrogei.

Se ştie că Bulgarii au trecut sub Asparuh spre sfârşitul seco
lului VII din sudul Basarabiei în Dobrogea. Un învăţat bulgar, 
arheologul Skorpil, crede chiar a fi descoperit la Niculiţel, în ju
deţul Tulcea, tabăra întărită a hanului bulgar. Argumentele aduse 
în sprijinul acestei identificări nu conving însă, tabăra putând fî 
a oricărora din năvălitorii barbari cari au trecut prin această re
giune.

De altfel. Bulgarii nu rămân aci în nordul Dobrogei, ci se aşează 
în sudul ei, în Deliorman şi în regiunea Şumla-Varna unde găsim 
şi cele două centre mai însemnate ale statului slavo-bulgar, Plisca 
şi Preslav.
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Nu constatăm în Dobrogea veche (fără Cadrilater), nici o urmă 
a vreunei dominaţii bulgare, nici resturi de oraşe, nici cetăţi sau 
tabere întărite, nici monumente, nici inscripţii, nici monezi. Lucrul 
de altfel e natural şi uşor de explicat: tendinţa tânărului stat 
bulgar atât sub forma păgână cât mai ales după creştinare eră 
spre sud, spre Bizanţul imperial, cuprinzând civilizaţia cea mai 
strălucită din lume, în vremea aceia, spre Bizanţul a cărui in
fluenţă s’a exercitat asupra Bulgarilor în toate domeniile de acti
vitate1), iar nu spre nordul primitiv şi sărăcăcios de unde veniseră. 
Chiar dacă se admite o stăpânire a hanilor din Preslav şi Plisca 
asupra regiunei ce se întinde până la gurile Dunării, trebuie s’o 
înţelegem numai sub forma perceperii de tribut, întocmai după 
cum Tătarii mai târziu vor domină în ţările româneşti. De o 
aşezare temeinică a Bulgarilor în Dobrogea, de o luare în stă
pânire a pământului care să fie împărţit şi lucrat de cuceritori, de 
o activitate constructivă: oraşe, drumuri, cetăţi nu poate fi vorba: 
ea ar fi trebuit să lase urme cât de reduse şi încă odată, acestea 
nu există nicăieri în Dobrogea.

Când Vasile Bulgaroctonul desfiinţează în 1018 pentru aproape 
două sute de ani statul bulgar, armatele şi flota bizantină domină 
iar Dobrogea: vechea Sciţie Minor reintră în ordinea de lucruri 
imperială aşâ cum fusese şi pe vremea lui Justinian.

Statul bulgar reînvie la sfârşitul secolului XII prin energia con
ducătorilor români. Petru şi Assan, păstori valahi — în această 
privinţă nu poate încăpeă nici o îndoială — păstori cari n’au servit 
însă interesele neamului din care au eşit, ci s’au identificat cu in
teresele şi aspiraţiunile noului stat bulgar. Care este acum si- 
tuaţiunea Dobrogei faţă de al doilea imperiu bulgăr, ce ţine dfela 
1186 şi până la cucerirea lui de către Turci, în 1393?

Trebuie să admitem că organizaţiunile teritoriale constatate în 
secolul XI îşi vor fi continuat în acest timp existenţa, că voe- 
vozii, succesori ai lui Sacea, Seslav şi Tatul, vor fi continuă! să 
trăiască în această regiune, conducându-şi micile lor formaţiuni. 
Ştim pe de altă parte că influenţa bizantină s’a exercitat aici 
într’un chip constant, în orce caz asupra litoralului şi dealungul 
Dunării.

Alături de influenţa bizantină se poate admite — credem — şi
1) Inscripţiile găsite la Preslav sunt în limbă greacă, iar nu în slavă 

sau bulgară.
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aceia a ţarilor bulgari dcla Târnova. Numai că această influenţă 
n’a avut prea mare importanţă, mai întâi fiindcă în aceste re
giuni existau formaţiunile amintite deci stăpâni locali şi apoi 
fiindcă aci îşi întindeau autoritatea şi năvălitorii turani din nord: 
Cumanii şi după ei. Tătarii. Dar tocmai această ciocnire de in
fluenţe a dus în parte la neutralizarea lor, împiedicând pe una din 
ele să devie dominantă. Credem că şi în timpul celui de al doilea 
imperiu bulgar nu se poate vorbi de o stăpânire efectivă bulgă
rească în Dobrogea, ci, în cazul cel mai bun, de o suzeranitate 
şi aceia de caracter mai mult nominal.

Pentru noi punctul hotărîtor în istoria evului mediu al Dobro- 
gei este stăpânirea —' e drept de scurtă durată dar efectivă — a 
lui Mircea în această' regiune. Asupra împrejurărilor în cari 
domnul muntean isbuteşte să ocupe provincia transdanubiană, nu 
s’a făcut încă deplină lumină. Ştim că predecesorul lui Mircea, 
Dan, a murit în luptă cu ţarul bulgar Şişman, probabil pentru 
această posesiune dobrogeană. Cert este că încă dela începutul 
domniei lui Mircea, Dobrogea şi Silistra figurează în titlul său. 
Acest titlu, cel mai mândru din toate câte le-au purtat voevozii 
noştri, se găseşte în forma cea mai completă în hrisovul din 
1387 dat mănăstirii Cozia. îmi iau libertatea să vi-1 citesc, fiindcă 
este în adevăr impresionant în bogăţia şi măreţia lui. Mjircca se 
intitulează: „Eu, cel întru Hristos Dumnezeu binecredinciosul 
şi binecinstitorul şi de Hristos iubitorul şi singur stăpânitorul. Io 
Mircea mare voevod şi domn, cu mila lui Dumnezeu şi cu darul 
lui Dumnezeu stăpânind şi domnind toată ţara Ungrovlahiei şi 
părţile de peste munţi, încă şi spre părţile tătăreşti şi Amlaşuluji 
şi Făgăraşului herţeg şi banatului dela Severin domn, şi de amân
două părţile de peste toată Dunărea până la Marea cea mare şi 
cetăţii Dârstorulai siăpânitoru. Vedeţi dar arătată în mod lămurit 
stăpânirea asupra Dobrogei şi cetăţei Silistra, prin cuvintele: de 
amândouă părţile de peste toată Dunărea, până la marea cea măre 
şi cetăţii Dârstorului stăpânitor. Intr’un document latinesc din 
1390 titlul ia o formă deosebită; se spune acolo că Mircea este 
„terrarum Dobrodicii despotus et Tristri dominus“. (despot al 
ţării lui Dobrotici şi domn al Silistrei).

Ce este cu acest Dobrotici, menţionat în titlul lui'Mircea şi despre 
care ne vorbesc isvoarele sec. XIV? E un stăpânitor de neam — 
pare-se—bulgar. Nu spun că' este bulgar, întrucât un frate a lui Do-



58

brotici poartă numele care sună mai mult româneşte, deBalica. (Ştim 
că Bak a fost unul din vechii voevoziai Moldovei). Aşă diar Balida, 
pe care izvoarele ni-1 arată drept Cuman poate să fi fost, la urmSa 
urmelor, şi din neamul nostru. Dar, în cazul acesta, dacă Balica eră 
român, este greu de admis ca frate-său, Dobrotici, să fi fost bul
gar. De aceea spun: nu ştim exact de ce naţionalitate fi fiost 
acest Dobrotici. Să admitem însă că a fost bulgar. El stăpânea în
treaga coastă maritimă a I>obrogei dela gurile Dunării până la 
Mesemvria, la sud de Varna. Dc^rotid purtă titlul de despot, o 
demnitate, care se acordă numai rudelor din familia imperială 
dela Bizanţ. Vasăzică, eră înrudit cu împăratul bizantin şi in 
această calitate stăpăneă porturile dobrogene şi hinterlandul 
lor. Din moment ce constatăm că Mircea are acelaş titlu 
de despot, trebue să adniitem şi pentru el aoeiaş înrudire 
cu familia imperială. Trebue deci să admitem că, după toate 
probabilităţile, mama lui Mircea, va fi ăvut legături de ru
denie cu casa imperială din Constantinopol. Oricum ar fi, un lucru 
este sigur: că Mircea a stăpânit In Dobrogea. Ni s’a păstrat docu
mentul dat mănăstire! Cozia, în care domnul porunceşte căpete
niilor Silistrei (Kc^iaAiciu aPxctP{) ca să nu turbure anumite pose
siuni ale mânăstirei Cozia. Vasăzică eră o stăpânire reală, efectivă, 
nu numai un simplu titlu cum s’a spus de învăţaţi bulgari. Monezi 
de ale lui Mircea s’au descoperit atât în partea de miază noapte 
a Dobrogei la Niculiţel cât şi spre miazăzi, în judeţul Constanţa 
şi chiar în împrejurimile Balcicului.

Vă spuneam că stăpânirea lui Mircea în aceste regiuni nu du
rează mult. In adevăr, puterea turcească, tot mai Ameninţătoare, îşi 
întinde stăpânirea peste toată Peninsula Balcanică şi în 1393, 
Şişman se închină sultanului, supunându-i statul său. Constatăm 
însă că Mircea deţine Dobrogea şi după căderea statului bulgar. 
Acest fapt arc o importanţă foarte mare pentru noi, fiindcă ne în
dreptăţeşte să afirmăm că Turcii n’au luat Dobrogea dela Bulgari, 
dela un stăpânilor bulgar, cum ar fi fost cazul cu Dobrotici a 
cărui naţionalitate este totuşi dubioasă, ci dela un voevod român, 
dela Mircea. Procesul de restituire în 1878 se va face tot faţă 
de Români, iar nu faţă de Bulgari. Insist asupra acestui punct: 
statul bulgar cade în 1393, iar Mircea se dovedeşte că a stă
pânit Dobrogea şi la începutul sec. XV, când el se amestecă în 
luptele dintre pretendenţii turci la tron, favorizând pe unii din ci.
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Acest lucru il ştia Ion Brătianu in 1878 şi l’a spus răspicat în 
Parlamentul ţării: „Desfid să vie oricine cu un singur document 
să probeze că Dobrogea a făcut parte din statul Bulgariei. Turcia 
a venit la începutul secolului al 15-lea de a luat-o de la noi cu 
sabia şi acum, când s’a luat dela Turcia îrtapoi, s’a luat iarăş cu 
ajutorul braţului României“. (Monitorul Oficial din 3 Oct. 1878, 
p. 5582). Şi străinii recunosc aceasta. învăţatul francez Vivien 
de Saint-Martin afirmă că „Dobrogea n,a fost cucerită de, Turci 
dela Bulgari, ci dela voevodul româtiu.

Turcii ocupând Dobrogea, au căutat să asigure acestei regiuni 
de trecere — pe aici eră drumul cel mai scurt din Moldova, Po
lonia şi Rusia la Constantiţiopol — un caracter turcesc. Pentru 
aceasta au făcut să vie populaţie turcească din diferitele părţi ale 
imperiului şi au aşezat-o în Dobrogea.

O dovadă a existenţei noastre în această regiune, la venirea 
Turcilor, cari au dislocat vechea populaţiune, este faptul că există 
în toponimia turcească nume de sate, arătând preexistenţa ele
mentului românesc. Este satul Vlahchioi (satul românesc) şi 
Vlahlar (Românii) aproape de Vamă, ceeace înseamnă că Turcii, 
când au venit aici şi au adus un mare contingent de populaţie 
turcească, au găsit elementul românesc. Dealtminteri, în general 
toponimia Dobrogei constituie unul din argumentele cele mai pu
ternice despre mulţimea elementului român în Dobrogea şi despre 
vechimea lui. Dacă se cercetează această toponimie, se constată că 
mai bine de o treime din cele vre-o 36,00 de nume din Dobrogea 
este de caracter românesc, ceeace presupune existenţa unei popu- 
laţiuni compacte româneşti în anumite regiuni. Vechimea acestui 
element o dovedesc în afară de cele spuse mai sus, şi unele,din 
aceste nume de caracter arhaic, în special cele terminate în — oaia 
ca Turcoaia, Pârjoaia, Gurgoaia, Ciupitoîaia, etc.

Dar începând din secolul XV înainte avem şi texte istoricei care ne 
arată prezenţa elementului românesc în Dobrogea în timpul domi
naţiei turceşti. Citez în primul rând mărturia cronicarului polon 
Dlugosz, care fiind străin, n’ar putea fi bănuit de părtinire în fa
voarea noastră. Acest cronicar, povestind celebra bătălie dela Vama, 
când creştinii au fost bătuţi şi, după înfrângere, s’au risipit cari în 
cotro au văzut, spune următoarele: „... şi mulţi, călărind câte 
trei zile, n’au descoperit nici o apă şi nu puţini lâncezeau de sete 
şi de foame... Căci în afară de Români nimeni nu ştia încotro s,o
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npuce şi fiecare se îndrumă într’acplo unde-1 îndrumă frica şi no
rocul. Şi-şi alegeau drumul fără nici o raţiune, cei cari fugeau fără 
Români. Iar aceştia din urmă, orientându-se ziua după soare şi 
noaptea după stele, chiar şi dacă ocoleau, totuşi ajungeau cu bine 
la Dunăre. Acei însă cari n1 avură .călăuze Români, ajunseră sau 
în locurile Turcilor sau periră, fie rătăcindu-se, fie de frig, fie în 
sfârşit de foame" 1). Vasăzică populaţia băştinaşă eră populaţia 
românească; ea cunoşteă locurile şi puteă servi de călăuză pentru 
străinii poloni sau unguri, cari se aventuraseră în aceste regiuni.

Pentru secolele XVI—XIX mărturiile se înmulţesc. Citez numai 
pe cele caracteristice: Iată de pildă mărturia unui călător din secolul 
XVI, italianul Thomas Alberti, negustor din Polonia. El spune 
că, trecând prin Dobrogea, a dat de un mare sat locuit în cea 
mai mare parte de Români, sat, pe care-1 numeşte „Straja": 
„villa grandissima, abitata la piu părte da Valacchi".

Un raport italian dela începutul sec XVII ne arată că în satul 
Dăieni lângă Dunăre erau mai multe mii de Români cu familiile 
lor fugiţi din principate din cauza „tiraniei" domnilor.

Raguzanul Boskovich trecând prin Dobrogea în 1792 spune că 
satul lenikioi eră locuit aproape numai de Români. „Locuitorii
— adaugă el — vorbesc limba valahă, mult deosebită de cea bul
gară, dat fiindcă e alcătuită dintr’un amestec de mai multe limbi, 
dar mai ales italiană şi latină".

In sfârşit o ultimă mărturie, aceasta mai nouă, din prima ju
mătate a sec. XIX şi tot dela un străin. Este vorba de arhi
mandritul rus Partenie, care merge spre Sfântul Munte trecând 
prin Dobrogea. Când ajunge la Măcin, întreabă ce drum să apuce
— fiindcă erau două drumuri, unul prin mijlocul Dobrogei, care 
treceă prin sate turceşti şi tătăreşti şi altul dealungul Dunărei. Ro
mânul din Măcin, la care se adresase, îi spune să urmeze „cel de 
al doilea drum, pe marginea Dunărei până la Rusciuk, fiindcă nu 
întâlneşti decât Români dc-ai noştri. Dela Rusciuk întâlneşti Bul
gari". Partenie alege acest drum dc-al doilea, pe.care i-1 reco
mandase gazda şi într'adevăr este foarte mulţumit. Iată ce spune el 
în memoriile lui, publicate şi traduse şi în româneşte:"

„Am sosit apoi într’un sat românesc, unde am putut să mă 
odihnesc, să mănânc şi să beau". Drumul continuă dealungul Du-

1) loanius Dlugossi historiae Polonicae libri XII, (ed. din 1711, Lipsea 
voi. 1, col. 809.
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nării şi Partenie, comentând primirea, care i se face de ţăranii 
noştri — .se ştie de toată lumea că suntem un popor primitor, 
poate chiar prea primitor — spune: „Ţăranii sunt buni şi primi
tori, cam n'am întâlnit nicăeri în călătoriile meleu. Iată certificatul 
de omenie pe care-1 dădea aoeastă faţă bisericească locuitorilor 
români din Dobrogea.

Existenţa şi persistenţa elementului românesc in Dobrogea se 
explică în felul următor: mai întâi, este stratul autohton, format din 
descendenţii vechilor locuitori daoo-romani. La aceştia s’aadâogat 
însă cu vremea un important contingent românesc din prin
cipate alcătuit mai ales din păstori (mocani) cari veneau iarna cu tur
mele lor şi ernau în Dobrogea, trecând apoi vara îndărăt, la munte, 
in Ţara Românească. In această privinţă este caracteristic faptul 
că pe Dunăre sunt locuri cunoscute sub numele de „Vadul oilor", 
„Vadul cailor", ceea ce arată trecerea prin aceste locuri a nume
roase turme de vite. Din aceşti păstori mulţi s’au stabilit definitiv 
în Dobrogea care ofereâ condiţiuni mai miilt decât satisfăcătoare 
pentru păşunat. Dar nu numai din principate veneau aceşiti 
păstori, ci chiar de dincolo de munţi, din Ardeal. Veneau mocani 
din Ţara Bârsei, din Ţara Făgăraşului, din părţile Sibiiului; 
turme bogate din Sălişte, Săcele, Vale, Tilişca, Galeş, Răşinari, 
Poiana, Rod şi alte sate, coborau toamna spre Dunăre şi se aşe
zau în baltă şi în Dobrogea pentru ernat. Acest element păstoresc a 
jucat un toi important contribuind cu mult la înflorirea economică 
a provinciei transdanubiene.

După Mircea cel Bătrân şi până la răsboiul independenţii n’au 
mai fost relaţii politice între Dobrogea şi Ţara Românească. In 
tot acest timp. Turcii au stăpânit în dreapta Dunării. Noi n’am 
avut legături sub acest raport decât incidental: Mihai Viteîazu şi 
Radu Şerban au trecut în Dobrogea, dar pentru a arde cetăţile 
turceşti de acolo, şi a prădă. Aceasta nu înseamnă însă că au stă
pânit în dreapta Dunării.

Dacă nu constatăm raporturi de matură politică, erau în 
schimb raporturi de natură bisericească. In Silistra există o 
mitropolie care, a fost construită spre sfârşitul sec. XVII cu bani 
de ai noştri, daţi de voevodul din Ţara Românească. Această 
mitropolie şi cu bisericile, pe cari le constatăm în Cernavoda, 
Babadag şi alte centre din Dobrogea, erau în legătură cu Ţara 
Românească. Iată hrisovul lui Al. Ipsilante din 1777 prin care
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domnul muntean dă suma de bani necesară reparării mitropoliei 
din Silistra, arătându-ne tot deodată şi contribuţia vechilor dOmni. 
Spune voevodul:

„Socotim Domnia Mea şi pentru sfânta şi dumnezeiască Mi
tropolie din cetatea Dârstorului de peste Dunăre, la care se cin
steşte şi se prăznueşte hramul tăierii cinstitului cap al sfântului, 
slăvitului prooroc înainte mergătorului şi botezătorului Ion, fiindcă 
această sfântă Mitropolie au fost zidită şi înălţată de răposatul 
Ghică Grigorie vodă cel dintâi, după putinţa vremilor de atunci..."

Grigore Chica I domneşte între anii 1660 şi 1664. Vasă- 
zică, în a doua jumătate a sec. XVII un domn din Ţarta Româ
nească face, cu bani munteni, mitropolia din Silistra. Această Mi
tropolie care s’a ruinat cu vremea, a fost reparată peste 80 ani, 
de Grigore Ghica II, pe la 1748—1752 şi în sfârşit înzestrată de 
Alex. Ispilante, al cărui hrisov vi l-am cetit mai sus. Alex. Ipsilante 
nu se mulţumeşte numai cu ajutorarea Mitropoliei din Silistra, ci 
— urmând vechiul obiceiu — după cum spune hrisovul, face şi o 
danie de câte 25 de taleri pe an bisericilor din Babadag şi Boaz- 
chioi (Cernavodă) plătil>ili la Sf. Gheorghc şi la Sf. Dumitru, 
pentruca să-şi cumpere zisele biserici tămâe, untdelemn şi făclii 
de ceară.

Iată dar cum în sec. XVII şi XVIII voevozii noştri îngrijesc 
şi ajută cu bani biserica de dincolo, din Dobrogea.

Fiindcă suntem la acest capitol al raporturilor bisericeşti dintre 
Românii de dincoace de Dunăre şi provincia transdanubiană, 
să-mi permiteţi să vă citez încă un fapt, cari vă va arăta şi mal 
bine legătura puternică ce a existat in privinţa aceasta.

E vorba de Mănăstirea Cocoş din Dobrogea care a fost zidită în 
1843 de un Român transilvănean, ieromonahul Visarion. Un altul, 
Niculai Hagi Ghiţă, originar din Poiana Sibiului, de lângă Să- 
lişte, a rezidit-o şi înzestrat-o cu toată averea lui, constând din 
15.000 galbeni, 500 oi şi 15 cai, după cum ne arată inscripţia din 
1852. Adăogăm aci că şi biserica din Babad,ag a fost zidită in 1828 
şi refăcută în 1856 tot de Români. '

Domnilor, rezumând, constatăm în prima jumătate a sec. XIX, 
înainte vasăzică de războiul dela 1877 şi înainte de orice politică 
românească de colonizare a Dobrogei, o importantă popula- 
ţiune românească in această provincie. Un agronom de ai 
noştri. Ion lonescu dela Brad, unul din capetele cele mai luminate
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pc cari k-am avut în secolul trecut, făcând un studiu asupra Do- 
brogei, a dat şi o statistică a populaţiunei ei. Ea ne arată că pe la 
1850 erau în Dobrogea 2656 familii româneşti, 2268 turceşti, 2225 
tătăreşti, 1194 bulgăreşti şi 1092 căzăceşti. De aici rezultă că pe 
la 1850, la jumătatea secolului trecut majoritatea relativă a por 
pulaţiei dobrogene era românească, lucru pe care nici nu l-au 
bănuit măcar unii oameni de ai noştri politici la 1878 când am 
luat în stăpânire Dobrogea. Aşa dar, înc’odată, majoritatea rela
tivă a populaţiunii dobrogene la 1850 era românească. Dacă ar 
spunc-o numai Ion lonescu dela Brad, am fi în măsură poate să 
ne îndoim. Ni s’ar putea obiecta că autorul statisticei fiind român, 
a căutat să îngroaşe puţin cifrele, ca să apărem într’o lumină cât 
mai favorabilă. Dar n’o spune numai Ion lonescu dela Brad, o 
spun toţi străinii, care se ocupă de populaţiunea Dobrogei, o spune 
statistica lui Bieloţerkovici, statistica baronului d’Hoggner şi in,- 
dicaţiunile aproape contemporane ale lui Camille Allard, Lejean şi 
Peters. Nu este vasăzică o izolată voce românească, ci e unanimi
tatea cercetătorilor şi călătorilor din această vreme.

Camille Allard, vorbind de Românii din Dobrogea spune că sunt 
„plini de acea inteligenţă care-i caracterizează într’un aşa de înalt 
grad" şi, comentând soarta nenorocită a acestei populaţiuni în 
decursul timpului, diferitele năvăliri pe cari a avut să le suporte, 
adaogă: „Trebue să fie in această rasă un resort remarcabil, ca să 
fi putut rezista la această viaţă de teamă şi mizerie, care-i este 
hărăzită de atâta vreme". Nimeni nu-1 obliga pe francezul Allard 
la 1854, când cu războiul Crimeei, să facă astfel de declaraţiuni. 
Este o mărturie, pe care o putem aduce cu toată liniştea, fără ca 
să fim învinuiţi de patriotism rău înţeles sau de lipsă de obiec
tivitate.

încă un fapt caracteristic: nu numai că formam majoritatea re
lativă in această provincie, dar impuneam limba noastră şi popula- 
ţiunilor conlocuitoare. Acelaş fenomen care s’a petrecut în Ardeal, 
unde Saşii se înţelegeau în româneşte cu Ungurii, se petrece şi în 
Dobrogea, unde Turcii învaţă româneşte. Iată ce spune francezul 
Lejean în opera sa „Etnographie de Ia Turquie d’Europe" în 1861:
....în urma relaţiunilor frecvente comerciale sau de altă natură.
Turcii din nord-est (Peninsula Balcanică) vorbesc bulgăreşte, 
cei din sud-est greceşte şi cei din Dobrogea româneşte" Este un 
document absolut convingător, provenind, încă odată, nu dela unul
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din ai noştri, ci dela un străin. Acelaş lucru l-a spus şi Ion lonescu 
dcla Brad, care insistă asupra românizărei pc oare o exercită elemen
tul românesc asupra celorlalte elemente etnice. Dar am socotit de 
prisos să vă citez pe Ion lonescu dela Brad, când avem o ştire a 
unui străin, care nu poate fi învinuit de părtinire.

In ce priveşte pe Bulgarii din Dobrogea trebue să spunem că ei 
sunt mult mai recenţi in această provincie. Au venit la finele sec. 
XVIII şi la începutul sec. XIX. Toată populaţiunea bulgărească 
din Dobrogea de astăzi nu este autohtonă, n’a fost dela început 
în aceste regiuni, ci a venit foarte târziu din sudul şi centrul 
Bulgariei. Aceasta n’o spune unul care caută să prezinte popula
ţia românească într’o lumină cât mai favorabilă, ci savantul pro
fesor dela Sofia, Miletici.

Citez textual din opera lui:
„Aşa se face că astăzi populaţia bulgară din nord-estul Bul

gariei şi în special cea din Dobrogea şi din cercurile Vama, Si- 
listra şi Şumla, provine, în marea ei majoritate, din sudul Bul
gariei şi din regiunile muntoase ale Balcanilor (Stara Pianina)". 
(Das Ostbulgarische... in Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 
Schriften der Balkancomission, Linguistische Abteilung II, Wien 
1903, col. 13). O altă afirmare tot a lui Miletici: „In Dobrogejai 
românească populaţiunea bulgară se datoreşte colonizărilor recente 
dela sfârşitul sec. precedent (XVIII) şi chiar din epoca războiului 
ruso-româno-turc“. (Siaroto blgarsco naselanie v sevroiztotschina 
Bulgaria, Sofia 1902, p. 6).

lăr mai jos: „A crede că există în Dobrogea, excepţie făcând 
pentru oraşe, o veche populaţie bulgară, ar fi să ne înşelăm noi 
înşine (ibid. p. 168).

Iată dar cum se prezenta populaţia românească şi bulgărească în 
Dobrogea atât din punct de vedere numeric cât şi al vediimei, în 
ajunul declarărei războiului independenţii, in momentul când aveă 
să se hotărească pe câmpul de luptă din Bulgaria soarta creşti
nilor din Imperiul turcesc.

Domnilor, voi fi foarte scurt asupra evenimentelor în legătură 
cu războiul. Ştiţi cum s’au desfăşurat luptele, ştiţi care a fost parteh 
noastră in acest război şi atitudinea Rusiei faţă de noi. După ce 
ajung victorioşi până aproape de porţile Gonstantinopolului, ei 
inchee cu Turcii tratatul dela San Stefano, in care se prevede că 
Dobrogea va fi cedată/ Imperiului rusesc. Art. 19 din tratatul dela
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San Stefano prevede că Turcia va da, în locul indemnizaţiei ide 
război următoarele teritorii: „Sangeacul Tulceai, adică judeţele 
Chilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulceai, Măcin, Babadag, Hâr- 
şova. Constanţa şi Megidia, precum şi insulele din Deltă şi insula 
Şerpilor. Nedorind să-şi anexeze aceste teritorii şi insulele din 
Deltă, Rusia îşi rezervă facultatea de a le schimbă cu o parte 
din Basarabia, detaşată prin tratatul dela 1856 şi mărginită 
la sud cu talvegul braţului Chilia şi gura Stări-Stambul..."

Este cunoscută atitudinea pe care a avut-o poporul românesc, 
când a fost vorba de cedarea Basarabiei. Ţara a fost unanimă in a 
refuza cu îndârjire ori ce fel de cesiune teritorială şi, după cum 
bine s’a spus, toată lumea era de acord că „nu se tocmesc 
suflete de Români nici pe bani, nici pe teritorii". Totuşi lucrul 
era hotărît şi nu puteam nod, un stat mic, să ne opunem dorin
ţelor Rusiei. Se ştia bine că Rusia vroia să ia cele trei judeţe ale 
Basarabiei, ca să ajungă iar la Dunăre.

Domnilor, înţelegem revolta unanimă a Românilor, când a fost 
vorba de cedarea Basarabiei către Rusia, dar mărturisim că înţe
legem mai puţin îndârjirea care i-a cuprins pe unii oameni delă 
1877, când a fost vorba de ocuparea Dobrogei. In această privinţă 
trebue scos în evideţă un fapt: Dobrogea, conform tratatului dela 
Berlin nu ne era dată ca o compensaţiune. Nicăeri nu există în 
textul acestui tratat cuvântul de compensaţiune1). Nu ni se da 
Dobrogea în locul Basarabiei. Erau juridiceşte două fapte distincte: 
de o parte Rusia ne lua Basarabia sudică fiindcă vroîa să ajungă 
la Dunăre, pe de altă parte congresul dela Berlin, vasăzică marile 
puteri, ne dădeau Dobrogea. Nicăeri nu se vorbeşte de compensaţie. 
Totuşi a existat în vremea aceea, în presa noastră, între oamenii 
noştri politici, în parlament chiar, un hotărît curent adversar ori
cărei ocupări a Dobrogei.

îmi permit să vă citesc câteva fragmente din articolele caracte-

1) Iată cuprinsul celor două articole, 45 şi 46, ale tratatului dela Berlin, 
prin care se hotărăsc schimbările teritoriale:

Art. 45. Principatul României retrocedează M. S. împăratului Rusiei por
ţiunea teritorului Basarabiei despărţită de Rusia în urma tratatului dela Paris 
din 1856.

Art. 46. Insulele formând delta Dunării precum şl insula Şerpilor, Sand- 
giacul Tulcei cuprinzând districtele Killa, Suiina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, 
Măcin, Babadag, Hârşova, Kiustenge, Megidie, sunt întrupate cu România.
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ristice ale presei de atunci. Iată ce găsiţi în „România Liberă" 
din 26 Febr. 1878: „Atât cedarea Basarabiei cât şi primirea Do- 
brogei fiind aşa dar un îndoit atentat la viaiţa noastră, ca naţiune, 
acel român, care ar consimţi numai la o asemenea transacţiune, 
nu s’ar putea numi altfel decât un asasin". Iar in „Românuil", 
gazeta lui C. A. Rosetti cetim următoarele: „Cât se atinge de a- 
nexarea Dobrogei şi de împământenirea Evreilor, nici chiar forţa 
cea mai brută, după cum am mai spus-o, nu va fi in stare să ne 
facă â primi aceste funeste daruri" (22 Iunie 1878). Considerau 
Dobrogea ca un dar funest! E drept că era pusă alături clauza 
cealaltă, acordarea de drepturi Evreilor.

Domnilor, a fost atunci o campanie extrem de violentă in presa 
noastră în potriva alipire! Dobrogei. A apărut şi o broşură a unui 
deputat Locusteanu, care defineşte Dobrogea in felul următor: 
„O ţară mlăştinoasă in partea de jos, fără apă în partea de .şue, 
insalubră, incultă, costisitoare, impracticabilă,locuită de păstori 
de nomazi şi de tâlhari, dupe cele ce ne spun scriitori iluştri şi 
organele oficioase: aceasta este Dobrogda. Partizani ai anexiunei, 
iată-vă achiziţiuneal. Noi nu vă felicităm şi poporul nu vă vă bine
cuvânta".

Era ciudată părerea pe care o aveau unii din oamenii noştri 
politici de atunci asupra Dobrogei şi faptul acesta se datoreşte in 
primul rând necunoaştere! realităţilor istorice şi geopoliticc.

Este drept, toată generaţia noastră dela 1848 a crescut într’o 
atmosferă de revoluţiune, de rupere cu trecutul imediat, atmosferă 
pe care au primit-o la Paris in mediul apusan şi care avea puţine 
legături cu realităţile noastre istorice. Din fericire însă pentru noi, 
personalităţile în adevăr pregnante, ca Bălcescu la 1848, Mihail 
Kogălniceanu sub Cuza şi Ion Brătianu în epoca întemeierii di
nastiei celei nouă şi a războiului au reuşit să scuture tot balastul 
de idei cari nu se potriveau cu idealul nostru. Au fost unii din ei, 
cari au căutat să le păstreze până la urmă şi in potriva acestora 
trebue să ne ridicăm noi astăzi. Asemenea manifestări in presa dela 
1878 n’au fost posibile decât din partea acelora, cari nu cunoşteau 
exact realităţile istorice.

Domnilor, am aici pasagii din discursurile pe cari ie-au pro
nunţat Dimitrie Şturdza şi Petre Carp în Senat, la 1878. Iată, de 
pildă, ce spunea Dimitrie Sturdza:

„De când cu Dobrogea, România veche... nu mai merită nici un
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fel de consideraţiune? Ce va deveni Galaţul şi Brăila, când vom 
face port la Kiustenge şi drum de fer care conduce direct acolq 
mărfurile indigene sau străine? Este drept ca domnia voastră să 
ruinaţi două porturi, cele mai importante ale ţării, pentruca să 
faceţi un port într’un teritoriu [pe] care nu ştiţi cât timp avem 
să-l menţinem? (Şedinţa din 28 Sept. 1878; vezi Monitorul Ofi
cial din 1 Oct. 1878 pag. 5544).

Petre Carp spune acelaş lucru. Nu vrea anexiune fiindcă ar 
fi un act contrar moralei politice; nu vrea portul Constanţa, căci 
e contrar intereselor şi nevoilor reale ale României. Concluzie:

„Din toate aceste puncte de vedere... eu sunt contra luărei Do- 
brogei... In cât priveşte Basarabia, sunt de părere d’a primi ceeace 
nu putem opri“. (Şedinţa din 28 Sept. 1878; vezi Monitorul Ofi
cial din 3 Oct. 1878, p. 5574).

Prin urmare cu toate că se luase hotărârea să ni se dea Do- 
brogea, cu toate că se ştia că perdem Basarabia, unii din bărbaţii 
noştri politici aveau această atitudine inexplicabilă, opunându-se 
cu îndârjire la anexiunea Dobrogei. S’a mers chiar mai departe: 
a fost o moţiune propusă de 46 deputaţi — noroc că guvernul a 
putut să împiedice votarea ei de Parlament fiindcă între timp se 
crease un curent favorabil anexiune! — moţiune în care se spunea:
....considerând că orce anexiune de teritorii dincolo de Dunăre nu
este în interesul României şi ar fi o cauză de complicaţiuni şi de 
perturbaţiuni viitoare, nu primeşte anexarea Dobrogei la România^ 
sub nici un cuvânt şi sub nici un titlu"1).

Domnilor, Ion Brătianu şi Mihail Kogălniceanu, oamenii de 
Stat, factorii răspunzători, şi-au dat seama de realitate. Ei ştiau 
că în această provincie există o populaţie românească. Se infor
maseră, ştiau că noi am stăpânit odată această regiune şi in cele 
din urmă ajunseseră la concluziunea că este în interesul nostru să 
ocupăm Dobrogea. N’o considerau însă ca o compensaţie pentru 
luarea Basarabiei — încă odată insist asupra acestui lucru — 
fiindcă juridiceşte noi n’am primit Dobrogea pentru Basara
bia. Ei au ajuns aşadhr la concluziunea că este in interesul nostru

1) Astfel de oameni au dat putinţă Bulgarilor să afirme in 1918 că noi 
n’am voit să ocupăm Dobrogea după războiul Independenţii, deoarece ştiam 
că e o ţară bulgărească. Vezi: Temoignages roumains sur la Dobroudja, 
Bucarest 1918, broşură publicată de Bulgari, în care se reproduc toate păre
rile împotriva ocupărei Dobrogei din presa şi publicistica românească dela 1878.
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primirea Dobrogei. Aplicând tratatul dela Berlin, care prin ârt. 46 
ne dădea această provincie noi am intrat in Dobrpgea1). Cei de a- 
tunci spun că a fost un moment in adevăr înălţător când trupele ro
mâne au intrat în Tulcea, în cap cu Generalul Gh. Anghelescu. Le 
eşise în întâmpinare o mare mulţime de norod, cu preoţii tuturor 
confesiunilor în frunte. Un român din Transilvania, bătrânul 
Boambă, a urat bun venit trupelor şi le-a dat, potrivit obiceiului 
strămoşesc, pâine şi sare, iar drapelele regimentelor au fost 
încununate cu flori. Abia acum vedeau oamenii delâ noi că 
este în această ţară o populaţie românească, care primeşte cu bu
curie armata de acelaş neam.

Domnilor, trecutul este un bloc, îl admitem integral cu părţile 
lui luminoase şi cu părţile umbrite; după cum ne mândrim cu 
isprăvile şi însuşirile strămoşilor noştri, tot aşa trebue să recunoa
ştem şi scăderile lor. De ce n’am spune-o? Am făcut unele greşeli 
în primele timpuri in administrarea Dobrogei. Funcţionarii n’au 
fost poate toţi din cei mai aleşi. S’au făcut unele nedreptăţi şi 
abuzuri, aş zice inerente situaţiunei de atunci şi explicabile 
prin slaba pregătire a personalului administrativ de care dis
puneam în acel moment. Lucru mai grav însă este că n’am dus 
o politică mai energică şi mai logică în ce priveşte colonizarea 
Dobrogei cu elemente româneşti. In adevăr, iată un singur fapt, 
însă caracteristic: când s’a votat legea din 1882, prin care s’a dat 
pământ locuitorilor, în loc să se dea străinilor numai cât era 
necesar, reservându-se tot restul pământului clementului româ
nesc, s’a dat acestor străini mai mult chiar de cât cercau ci. Jn 
regiunile locuite de Bulgari de pildă, fiind mari disponibilităţi de 
pământ, inginerii cari au făcut împărţirea, le-au impus cumpărarea 
de loturi de 100 ha., în timp ce ei nu cercau decât ,loturi de 10, 
20, 30 ha. Plângerile populaţiei bulgăreşti, că este obligată să cum
pere prea mult pământ, sunt şi astăzi la Ministerul Domeniilor. 
A fost prin urmare o greşeală a noastră care a avut repercusiuni 
grave mai târziu. In adevăr, în 1917, pe când Dobrogea era 
ocupată de armatele duşmane, aceşti Bulgari, grupul compact 
de 40.000 de suflete, îmbogăţit de noi cu sila, au făcut eon

ii Domnitorul Carol a primit în Octomvrie 1878 o deputăţie turcă din 
Dobrogea care ii ruga să ocupe repede acest ţinut şi să ingădue întoarcerea 
populaţiei turceşti şi tătare.
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greşul naţional bulgăresc dela Babadag, cerând deslipirea Do- 
brogei dela România şi alipirea ei Ia Bulgaria. Incăodată, acestea 
sunt fapte, nu afirmaţiuni. Nu propovăduim ura, fiindcă ura este un 
sentiment inferior, care n’a creat niciodată nimic. N’avem ură faţă 
de nimeni, dar suntem datori să expunem faptele aşa cum s’au 
petrecut, pentruca să evităm greşelile trecutidui şi să tragem anu
mite concluziuni pentru viitor.

Cu toate scăderile şi şovăiclele, pe cari le-am avut în politica de 
colonizare în Dobrogea, totuşi situaţiunea noastră sub raportul 
populaţiunei se prezintă favorabil in 1916. In momentul anexiunei, 
în 1878, populaţia Dobrogei era după statistica rusească a lui 
Bieîoţerkovici de 15.719 familii din cari 5.542 româneşti şi 4.750 
bulgăreşti. Restul era repartizat între celelalte naţionalităţi. In 
1916 noi eram de patru ori mai numeroşi decât Bulgarii; peste 
220.000 din 400.000 locuitori, cât avea toată Dobrogea. Formam 
aşa dar, nu numai majoritatea relativă^ dar chiar majoritatea ab
solută în această provincie.

Dobrogea şi-a căpătat graniţa firească spre sud abia in 1913 
prin ocuparea Cadrilaterului. Recunoaştem că sub raportul popu
laţiei eram în minoritate, de altfel ca şi Bulgarii, în această regiune. 
Ocuparea ei se impunea insă din punct de vedere militar: graniţa 
din 1878 era greu de apărat şi la prea mică distanţă de portul 
Constanţa, de calea ferată şi de podul dela Cernavoda. Tratatul 
dela Bucureşti din Iulie 1913 repară nedreptatea săvârşită în 1878, 
şi este totdeodată punctul culminant al domniei regelui Carol. E drept 
că el constituie in acelaş timp şi un nou motiv de duşmănie ,di|i 
partea Bulgarilor. Zicem, un noa motiv, căci şi fără ocuparea Ca
drilaterului, atitudinea vecinilor noştri din sud ar fi fost aceiaş îti 
1916, deoarece ei revendicau de mult întreaga Dobroge, crescând 
generaţii întregi în credinţa împlinirii acestui ideal. Se înşeală deci 
cei ce cred că fără ocuparea Cadrilaterului, situaţia din 1916 ar 
fi fost alta.

A survenit războiul pentru desrobirea neamului. Se cunosc îm
prejurările în care am fost siliţi să părăsim Dobrogea; se cunosc 
şi cel doi ani de regim bulgăresc cari au însemnat cea mai grozaivă 
lovitură dată vreodată elementului românesc de acolo. Oamenii 
erau prigoniţi în toate felurile şi gospodăriile distruse de aceiaş 
Bulgari cari făceau totuşi, ca o supremă ironie, declarăţiuni de 
felul celor de mai jos: „Bulgaria este ţara, unde libertatea, lega-
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litatea şi justiţia sunt mai bine asigurate decât în Anglia" (Narodni 
Prava“ din 5 Iunie 1916). „Democratismul bulgăresc este mult 
superior celui american". (Passaroff, ministrul bulgar la Berna, 
în Frankfurter Zeitung din 20 Aprilie 1917).

Din fericire soarta a vrut ca sfârşitul să fie altul decât cel scontat 
de vecinii noştri.

Domnilor, am reluat Dobrogea; serbăm azi 50 de ani de regim 
românesc în această provincie. Se pune acum problema: care trcbuc 
să fie atitudinea noastră faţă de România transdanubiană? ifti-aş 
îngădui să spun următorul lucru: trebue ca pe viitor politica 
noastră dobrogeană să aibe două aspecte bine hotărite, unul 
in ce priveşte populaţia, altul in ce priveşte desvoltarea economică. 
Sub raportul populaţiei să avem o politică fermă, persistentă, 
de colonizare cu elemente româneşti şi aromâneşti, a tuturor re
giunilor cari permit aceasta. Astfel este Cadrilaterul unde putem 
coloniza foarte multe suflete de Aromâni, cari altfel se pierd in 
Macedonia. Este o iluzie să ne închipuim că vor mai rezista multă 
vreme de aci înainte Românii din Macedonia in condiţiile noi 
de viaţă de acolo, mult mai grele ca cele de sub Turci1). Vasăzică 
să urmărim o politică de colonizare cu elemente româneşti şi aro
mâneşti in Dobrogea, pentru a-i asigura o viaţă cât se poate de 
românească. Căci mmm atunci stăpâneşti într1 adevăr un ţinut când 
U locuieşti şi îl munceşti tu însuţi.

In al doilea rănd, sub raportul economic, să căutăm să consi
derăm pe viitor Dobrogea nu numai ca locul de scurgere spre 
mare al bogăţiilor româneşti, ci şi ca un teritoriu care trebue va
lorificat el însuşi sub raportul economic.

Lucrările tehnice care s’au făcut până acum in Dobrogea au de 
scop mai mult să asigure scurgerea produselor din. stânga Dunării 
decât să pună in valoare pe cele locale. Şi doar Dobrogea oferă 
extraordinare bogăţii. Să se gândească cineva numai la Deltă şi

1) Cu atât mai mult se impune aceasta cu cât trebuie să umplem golu
rile făcute de război şi de emigrarea care a avut loc în primii ani de pace 
(1919—1920). Văzându-şi gospodăriile distruse, oamenii Întorşi din război au 
plecat în alte locuri. Sunt sate In Dobrogea in care populaţia românească a 
scăzut enorm faţă de ce era in 1916. Astfel in Erchesec din 200 familii de 
Români mai erau in 1921 vreo 15, in Capugiu din 300, vreo 70, in Şiriu din 
40, vreo 7, in Caracicula din 70, vreo 16, in Saragea din 400 vreo 30-40. 
(Vezi Analele Dobrogei II, 1921, p. 99).
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la lacurile dunărene şi maritime şi va vedea ce imense posibili
tăţi economice ne oferă această regiune.

Va trebui deci să lucrăm intens spre a transforma aceste posibi
lităţi in realităţi.

închei, insistând asupra faptului că politica noastră faţă de Ro
mânia transdanubiană trebue să urmărească două probleme precise: 
o problemă demografică sau de populaiţiune şi o altă problemă 
economică. Asigurând o soluţiune fericită acestor două probleme, 
legăm organic şi pentru totdeauna Dobrogea de restul ţârei1).

1) Planşele ce urmează s’au reprodus prin îngrijirea domnului I. Băcilă 
funcţionar al Academiei Române. II rog să primească şi aici mulţumi
rile mele.
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■ PĂMÂNTUL DOBROGEI
de I. SIMIONESCU.

Doamnelor şi Domnilor,

Din cele două conferinţe premergătoare, desigur că s’a prinsa 
sbuciumul popoarelor care au locuit in trecut în provincia noastră: 
transdanubiană. Dobrogea a fost populată incă din zorii omenirii, 
după cum să dovedeşte prin cremenele cioplite găsite in vara a- 
ceasta aproape de Hârşova. O salbă întreagă de cetăţi se inşiruiă 
in lungul ţărmului ei incă din timpurile cele mai vechi. Urmară, 
valuri etnice, cu oscilaţiuni cariacteristice evoluţiunii omeneşti ca 
şi evoluţiunii tuturor corpurilor. După perioadele cu svâcnituri de 
viaţă vin altele liniştite. Pe o civilizaţie veche se întemeiază una 
nouă. La Igliţa actuală, pe urmele oraşului grecesc, se înfiripează 
centrul Legiune! V-a Macedonene, iar din pietrele templului lui 
Mitras se ridică basilici bizantine. Mai apoi toate semnele vieţei 
intense de odinioară se înmormântează. A trebuit râvna, perse» 
verenţa şi ştiinţa regretatului Vasile Pârvap, a cărui memorie 
vecinie va fi legată de Dobrogea, pentruca să scormonească şi să 
ne arate viaţa gâlgâitoare din Histria de odinioară.

Nu vă amintesc acestea ca o legătură pedagogică între ceeace 
s’a vorbit şi conferinţa de azi, ci chiar ca introducere.

Ceeace caracterizează viaţa omenească se aplică şi vieţii pă
mântului, vieţii pământului socotit în sine, ca corp cosmic ca şi 
vieţii de pe pământ. Pământul ca şi omenirea a fost supus unul 
sbucium perpetuu. înşiruirea fenomenelor şi a manifestărilor spe
cifice, de o parte şi de alta, este aceeaşi, intru atât încât marele 
învăţat al nostru, istoricul Xenopol, a încercat să caute mijloacele 
de sistematizare a faptelor istorice în lămurirea succesiunii feno
menelor geologice. Astfel fiind, pământul întreg ori o bucată din



76

din el, ca Dobrogea, are un trecut cu influenţă netăgăduită asupra 
prezentului.

Ca să poţi da caracteristica unui popor, să-i fixezi tonalitatea 
sufletului lui adevărat, se cerc imperios să se cunoască trecutul, 
stropii de sânge cari se pcrpetuiază dintr’o generaţie în alta, 
dintr’un popor în alt popor, se amestecă în decursul vremii, for
mând substratul specificului etnic, atât de slab diferenţiat uneori. 
Aşa e şi cu pământul întreg sau o bucată din el. Nu poţi să-i dai 
caracteristica decât numai ştiind liniile generale din arhitectura 
veche, urmarea fazelor succesive de evoluţie.

Din acest punct de vedere Dobrogea este un pământ cu un trecut 
foarte puţin liniştit.

înainte de toate însă ce este Dobrogea?
Administrativ se întinde dcla linia convenţională Turtucaia- 

Ecrene până la marginea Basarabiei. Geografic Dobrogea este 
numai bucata de uscat, încinsă din trei părţi de apă. întinsa 
Deltă, regiunea în care se zămisleşte astăzi o viaţă nouă, nu apar
ţine Dobrogei, ci altei unităţi geografice destul de importantă, care 
este Dunărea. Prin urmare Dobrogea propriu zisă s’ar restrânge 
numai la limba de pământ, care se întinde către nord ca un soi 
de peninsulă, înconjurată de regiuni mai joase, invadate în bună 
parte de ape. E un ţinut interesant nu numai pentru noi, fiind al 
nostru, ci are o originalitate ce-i dă oarecare însemnătate în sine. 
Marele savant, Suess, fostul meu profesor la universitatea din Viena, 
care pentru întâia oară a tras liniile arhitecturale ale scOarţii 
pământului, dând o nouă jenientare geologiei ca şi geografiei, spune 
despre Dobrogea că este o enigmă încă neexplicată.

Eră nelămurită pe vremea când a apărut marea operă: Faţa pă
mântului; azi taina necunoscutului este in bună parte limpezită.

Pământul Dobrogei, aşâ întins cum e, arată o complexitate ne- 
bănuită. Parteâ nordică este un ciot din munţi vechi, cari n’au a 
face ca origine cu frumoşii şi tinerii munţi Carpaţi. Munţii do
brogeni, adevăraţi munţi ca înfăţişare de şi dealuri ca înălţime, 
s’au ridicat cu milioane şi milioane de ani în urmă, atunci când 
nu numai că nu eră om pe pământ, dar nici umbră de pasăre. Pe 
vremea aceia domnia pământului o aveau broaştele, mari cât viţeii, 
iar neamul reptilelor abea să înfiripă. Atunci, in era primară din 
viaţa pământului, s’a înălţat un lanţ de munţi in tot lungul Eu
ropei al cărui capăt răsăritean ajungea până pe pământul nostru.
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După cum zidurile cetăţilor odată falnice se năruie, iar din ele 
nu rămâne de cât temelia ori câte un bastion resleţ, aşă s’a în
tâmplat şi cu acest lanţ vechiu de munţi, numiţi herdnici. S’au 
prăbuşit in lung; dintr’o şiră continuă, cu vremea n’au rămas decât 
noduri, ici şi colo. Unul din acestea e şi colţul muntos din Do- 
brogea de nord, asemenea ca vârstă fie munţilor din Bohemia, 
fie celor din Platoul central al Franţei.

Dar şi restul Dobrogei este un pământ sbuciumat; adeseori a 
fost fund de marc, îndelungă vreme însă şi uscat. In constituţiunea 
geologică a ţinutului sudic al Dobrogei sunt vârstări de pături 
marine, cari arată un soi de mişcare pendulară în direcţie verticală 
a pământului. Şi astăzi au loc asemenea mişcări încete, verticale; 
dovadă sunt urmele lăsate de valurile mării, mai sus de linia 
actuală unde lovesc malurile; dovadă sunt şi văile din partea 
sudică a Dobrogei, înguste, adânci, cari arată neastâmpărul scoarţei 
pământeşti.

Datorită acestor fenomene din trecut, la faţa pământului do
brogean se întâlnesc două soiuri de reliefuri. Unul viu, observat 
în tăeturile adânci din lungul Dunării, mărturia vremurilor apuse. 
Peste acest relief, s’a aşternut domol, îndelung, o ploac de pra(f, 
care l’a acoperit şi ne-a dat formele blânde de azi, uneori ca nete
zite de o mână uriaşă. Fenomenul e la fel cu acela care a înmor
mântat ruinele cetăţii Istros ori Tomis. Aceeaşi lege stăpâneşte 
peste tot.

In acest chip configuraţia actuală a pământului dobrogean, este 
lămurită, în trăsăturile ei generale, prin jocul forţelor geologice 
din trecut, care au tras liniile principale ale reliefului. Peste ur
mele trecutului s’a altoit necontenita prefacere nouă care caracteri
zează amănunţimile de azi.

Când stai înaintea unui peisaj muntos, de regulă oeeace aparent 
loveşte privirea este impasibilitatea, rigiditatea formelor. Se spune 
de obicei: „imperturbabil ca o stâncă", „neschimbător ca o piatră". 
Nimic mai greşit. Pământul are viaţa lui, după cum o piatră are 
viaţa ei; ceea ce este astăzi n’a fost eri şi ceea oe va fi mâine este 
altceva decât ceea ce este astăzi. In tocmai după cum este o 
neogoiată luptă în corpul nostru, care face să îmbătrânim pe ne
simţite, luptă dusă fie în mediul intern fie purtată cu mediul în
conjurător, tot aşâ se întâmplă şi în ori ce formă de pe pământ. 
Muntele trăeşte într’un mediu; lupta cu agenţii exteriori, dă carac-
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teristica fiecărei forme, pentrucă în luptă fiecare soiu de piatră 
se comportă deosebit, după natura ei intimă. In schimb formele 
geografice alcătuite dintr’un anumit soiu de piatră, au acelaş aspect 
K>ri unde s’ar găsi aceleaşi condiţiuni de luptă. Ori unde v’aţi duce, 
în Alpii de răsărit ca şi în Carpaţii noştri, veţi găsi tot aceleaşi 
scenerii, unde se află piatra de var; aceleaşi tancuri, piramizi, pră
păstii le vedeţi în Bucegi ca şi în împrejurimile Salzburgului.

Formele, în aparenţă rigide, aiu prin urmare, înţelese astfel, 
viaţa lor proprie cu mişcări lente, dar de fiecare clipă; au un soiu 
de manifestare exterioară anumită, in legătură cu natura lor intimă, 
dar şi cu lupta ce o duc.

Astfel se poate vorbi de un munte cu înfăţişare aspră, întocmai 
cum se poate vorbi de oameni cu caracter aspru, după raportu
rile dintre mediul care-i înconjoară şi natura lor internă. Tot aşă 
se poate vorbi de svelteţa, vioiciunea unui peisagiu, ori de plaiuri 
Mânde, surâzătoare.

Din acest punct de vedere privit, aspectul pământului dobrogean 
ne apare sub o lumină deosebită de a celorlalte părţi din România. 
Când e vorba de pietre n’aş îndrăsni să întrebuinţez cuvântul 
„suflet", prea legat în înţelesul obişnuit de o manifestare bio
logică.

„Duhul munţilor" termen introdus în literatura noastră de 
Bucura Dumbrava în „Cartea munţilor", o măestrită evocare a 
frumuseţelor naturale dela noi, este mai potrivit, în arătarea 
raporturilor dintre stările sufleteşti ale omului, născute în contem
plarea formelor geografice. Expresiunca peisajelor dobrogene, duhul 
lor, are o tonalitate cu totul alta, neîntâlnită în oricare parte a 
pământului românesc, în legătură cu vechimea lor, cu liniştirea 
.sbuciumului vechiu, din care au ieşit.

Păşind prin Dobrogea, ori unde, la nord mai mult decât la sud, 
te cuprinde un sentiment de melancolie, de linişte supremă, nu 
însă melancolia distrugătoare, apăsătoare, ci blândă, revelatoare, 
asemenea celei pe care o simţi intrând într’un cimitir cu mormintele 
numai flori. In Dobrogea nu poţi spune că te simţi doborît de mă
reţia naturii, nici ridicat ca pe aripi, ca atunci când ai fi pe înălţi
mile Carpaţilor, ci te învăluie o linişte asemenea cu aceea, pe care 
ni-o descrie Carlgle: „par’că auzi şi oile cum pasc"! In acelaş 
timp este şi o recreare sufletească adusă de zările largi întinse.
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Inundate d« lumină fosforescentă uneori, ce naşte o captivare a 
sufletului, până la eterizare.

Intre formele pământeşti şi om există raporturi strânse elec
tive, corespunzătoare stărilor sufleteşti deosebite. Bătrânul Ruskin, 
amăgit de încercările, pe cari le-a făcut, ca să aducă o îmbunătăţire 
morală omenirei, ostenit de zădarnicele lupte duse o viaţă întreagă, 
nu-şi găseşte alinarea ultimelor zile, de cât în convcţuirea cu 
Highlandurile scoţiene, care au inspirat şi pe Woodsvord. Bă
trânul împovorat de ani, gârbovit, insă cu fruntea senină şi ochii 
pătrunzători, se inţelegeă par’că numai cu bătrâneţea munţilor, 
care reprezentau şi ci tot aşâ ca şi omul, o seriozitate uimitoare, 
însă blândă, domolitoarc. Din potrivă Byron se caţără pe stâncile 
din fllpi spre a trăi în mijlocul măreţiei vârfurilor semeţe, ce se 
ridică în bătaia vânturilor aspre, până’n zona gheţarilor, puteri 
mute dar năprasnice, din care se rostogolesc vijelioase valuri ce 
dărâmă cu sgomot.

Caracteristica pieselor lui Ibsen şi a multora dintre Norvegieni 
este în strânsă legătură cu imposantelc peisajii tăinuite ale pla- 
tourilor înalte, tăiate la margenc de adânci fiorduri, unde se îm
bină farmecul liniştitelor golfuri albastre, cu imaculatele câmpuri 
de zăpadă şi verdele intens, adânc, viaţă fără freamăt sglobiu, al 
pădurilor de brad, scencrii în care însuşi poporul a aşezat cuibul 
zeităţilor din Walhala.

Din acest punct de vedere, cum am spus, pământul Dobrogei 
nu arc asemănare în pământul ţării noastre. Nu veţi simţi nicăeri 
acea legănare în liniştea blândă, accă domolire sufletească, 
adormire a tot ce e aspru, ca pe vârfurile ori cărui dâmb dobro
gean, urcat uşor, ca într’o plimbare lesnicioasă. Iată de ce 
pământul Dobrogei ar putea servi drept şcoală a turismului, 
drept pridvor în templul Naturii, pe cât de întremătoare pentru 
trup şi suflet, pe atât de nebăgată ’n seaniă la noi.

Dacă pământul Dobrogei are un tipar propriu, nu înseamnă că 
e străin de restul pământului românesc. In realitate e puntea ce 
leagă Europa Centrală de Peninsula Balcanică, din temelia ci 
fiind plămădită o parte din şira Carpaţilor.

V’am spus că în partea nordică a Dobrogei sunt munţi vechi, o 
năruitură dintr’un şirag care se întindeâ prin lungul Moldovei, 
până cine ştie unde în inima Europei. Din pietrele acestor munţi 
mărunţi şi fărâmiţaţi s’a clădit marginea lanţurilor carpatice. Pe
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valea Almaşului, pe lângă Piatra Neamţ să întâlnesc stânci făcute 
din materialul care apare în rana ţinută vie prin bătaia apelor 
Dunărei în ţărmul dobrogean la Peceneaga. Pământul Moldovei 
e zidit, in bună parte, din rămăşiţele munţilor dobrogeni, după 
cum săpându-se la Mărculeşti, s’a găsit că temelia Bărăganului, o 
formează partea scufundată din continuarea podişului dobrogean. 
Dobrogea rămâne prin urmare din punct de vedere geologic parte 
integrantă din România, după cum e legată de restul ţării atât 
istoric cât şi etnic.

Din Dobrogea se cunoaşte obişnuit numai o singură cărare, care 
duce dela Bucureşti la Constanţa. Nu e drum prea frumos. Iţi 
dă insă bătăi de inimă, pentrucă la intrare se arată opera măreaţă a 
ştiinţii şi a muncii româneşti, podul dela Cerna-Voda, multă vreme 
cel mai lung din lumea întreagă. Pătrunzând cu trenul până la 
Constanţa, nu prinzi decât prea puţin din frumuseţea şi caracte
ristica intregei Dobrogi. Treci numai deacurmezişul zonei de 
stepă din mijlocul provinciei noastre transdainubiene. De când călă
toriile cu automobilul s’au înteţit, s’a deschis un alt drum pentru 
intrare în Dobrogea, prin Olteniţa la Balcic şi Bâzargic, care duce 
prin o nouă regiune importantă din relieful Dobrogci, aceea a 
dealurilor ceva mai înalte şi împădurite. Insă nici un drum, nici 
celalalt nu arată adevăratul farmec ăl pământului dobrogean, cu
noscut numai când intri dinspre Brăila, Galaţi în nord-vestul 
Dobrogei, a treia regiune geografică.

Voi începe descrierea pământului dobrogean prin această parte.
Ajuns la Galaţi sau la Brăila rămâi uimit, într’o zi senină, când 

se ridică deodată dincolo de Dunăre un zid, răsărit aşâ, din pă
mânt, deodată, o dungă neagră, zimţată la orizont. Când soarele 
apune şi cu razele pezişe întrandafireşte stâncile, îţi dai seamă că 
acea dungă nu este altceva decât un şir de munţi, aproape-aproape 
la fel ca înfăţişare cu Carpaţii, când îi vezi din depărtarea dea
lurilor dela Mediaş.

Ieşind în cale pe neaşteptate, taina lor te ademeneşte. Drumul, 
până la ei e fermecător1): o alee de apă împrejmuită de şiraguri 
de sălcii pletoase, mari, umbroase. La o cotitură, deodată, da în po
veştile din „O mie şi una de nopţi" îţi apare Măcinul, cu mina-

1) Vezi: I. Simionescu. O ţară din poveşti. Voi. I. Dobrogea. Cu num. 
figuri. 1928. Cartea Românească.



81

'reţele lui ascuţite, cu căsuţele acoperite cu ţiglă ruginită. îndărătul 
orăşelului se înalţă zidul stâncos al munţilor. Este una din 
cele mai frumoase părţi ale ţării noastre. Dacă tinerele gene
raţii n’ar fi aşâ de leneşe la mers, şi dacă obicinuitele pre
umblări din oraş de colo-colo, în neştire, le-ar servi mai mult ca 
un soiu de exerciţiu pentru preumblările din aer liber îndepărtate. 
Galaţii, Brăila şi Măcinul ar fi centre turistice nu de forţă, ci 
de antrenament, o deprindere cu urcuşurile munţilor mai înalţi.

Căci dacă munţii Măcinului poartă acest nume fie din cauza 
înfăţişărei fie din a originei, înălţimile lor nu obosesc din cale 
afară. Am spus că se poate vorbi de pământuri bătrâne, ca şi de 
ape vechi, care abia pot să curgă, faţă de o apă tânără, care gâlgâe 
şi se svărcoleşte din bolovan in bolovan. Ei bine, regiunea aceasta 
este o regiune bătrână. Nu sunt înălţimi mai mari de 600 m. totuşi 
simţi greutatea urcuşului de munte, printre stâncile goale de care 
te acaţări ca să ajungi în vârf.

Partea aceasta nordică fiind temelia unor munţi vechi, în 
preajma lor sbuciumul pământesc a fost intens. Urmarea este o 
varietate infinită de peisaj ii, în legătură cu împletitura diferitelor 
lave, porfiruri roşii, verzi, granituri cu alte soiuri de pietre, cari 
în lupta cu mediul, dau înfăţişări deosebite reliefului. Bucăţica de 
pământ, care se întinde până la Babadag, îţi procură în miniatură, 
ca din aeroplan, privelişti variate, care aiurea le întâlneşti pe su- 
prafeţi mult mai întinse.

Domol te urci pe un muşuroi de deal, care se ridică la sud de 
Măcin, cunoscut sub numele de „Dealul Regele Carol“. Este un 
urcuş prelung ca şi o preumblare. Când ai ajuns pe vârful lud, 
rămâi uimit de viaţa exuberantă, care ţi se înfăţişează. In faţă e 
balta largă a Brăilei. Când Dunărea vine mai mare, pare un lac. 
îndărăt se întinde câmpul cu arături, iar mai îndărăt se înalţă 
culmea Pricopanului cu vârfuri variate. E preludiul plăcerii ce o 
simţi, când te osteneşti să te sui pe vârful cel mai înalt al culmii, 
muntele de granit de lângă satul Greci. Eşti în plin peisaj muntos, 
cu labirint de văi, cu şiruri de munţi, cu pieptişuri priporoase. 
Deasupra se rotesc vulturii cei mai mari din ţară, unii cu capul 
pleş, aceiaşi ca şi în Carpaţi. In câteva ore de urcare, eşti în plin 
peisaj de munte.

Scobori în valea Taiţei: o vale bătrână, cu apa abia curgând. 
O întovărăşeşte însă varietatea formelor pământeşti, când ca nişte



82

piramide de porfir roşu, izolate sau alineate în şiruri, când po
dişuri de lavă revărsată, cu covor de tei rămuroşi pe ele, când 
dealuri cu spinare rotunzită, netezită, îmbrăcată cui iarba înflorită 
primăvara, ori cu păduri dese ca peria. Sunt scenerii, care se 
schimbă dela pas Ia pas, învăluite în lumina blândă a soarelui, 
de te crezi cine ştie unde, departe, în ţinuturi orientale.

Marginea regiunii muntoase şi a podişurilor de lavă, este ruptă, 
ca tăiată. Avem a face doar cu un horst, stâlp pământesc, înălţat 
în mijlocul depresiunilor, care il’au lăsat în relief. La marginea ruptă 
se întinde într’o parte pământul nou al deltei, cu pădurile de pa
pură, cu ochiuri de apă ce strălucesc ca cioburi de sticlă in ceaţa 
ieşită din răsuflarea apelor. Aiurea au rămas dealuri de stânci 
izolate, ca nişte mărturii ale sbuciumului pământesc de odinioară. 
Ici e Denistepe ca un acoperiş de casă surpată, dincolo sunt dea
lurile rotunzite din marmură roşie dela Hagighiol, despărţite 
prin câmpii mănoase, ondulate, ca nişte valuri înţepenite.

Mai spre răsărit un nou decor înviorează pcisagiul; sunt lacurile, 
rămăşiţele vechiului Halmgris. Dela picioarele vechii cetăţi He- 
raclea, pe vârf de deal, rămâi uimit de frumuseţea peisagiului, 
pe care-1 ai în faţa ochilor; nu ştii unde să priveşti mai întâi. 
De o parte te ademeneşte luciul Razelmului şi de altă parte zarea 
mării, iar spre apus pădurea deasă care se întinde dela Babadag 
spre Slava. Este un decor cu farmec variat, strâns într’o supra
faţă cât poate privi ochiul. Variaţiunei formelor de pământ, a îm
binării felurite între uscat şi apă, cu reflex de lumină, ce dă colorit 
blajin, se adaugă variaţia îmbrăcămintei vegetale despre care vi se 
va arătă în conferinţa viitoare. Aici e zona de luptă dintre pădure 
şi stepă. Din desişul codrilor, se resleţesc tiraliorii cu desfă
şurarea deplină de o dată a cununei lor, resleţiţi în mijlocul o- 
goarelor aurite de spicurile în pârgă. Nelipsitul vânt alunecând pe 
deasupra lanurilor, naşte valuri aurii, cu irizaţii necontenite. E un 
caleidoscop de forme, de culori, ce te opreşte în loc, fără socoteala 
timpului care trece. Cer şi pământ, uscat şi ape, se împletesc într’o 
armonie desăvârşită, o muzică blândă şi trăgânată ce te cuprinde 
fără vrere. Sunt neuitate clipele trăite prin aceste ţinuturi. Frumu
seţea decorului, slăvitele apusuri de soare, evocarea trecutului prin 
ruinele cetăţilor ce se ţin lanţ, nasc vibrări sufleteşti care lasă 
urme, întărite mai ales de gândul că toate aceste le întâlneşti pe 
pământul ţării tale.
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Dela Babadag spre miazăzi începe stepa, Este o regiune cu 
dealuri largi, joase, ondulări de teren rar mai înalte de 200 metri. 
Umbli zile întregi fără să ai undc-ţi pune capul la umbră. Fără 
un copac de jur împrejur; nu vezi decât orizontul ca o linie 
dreaptă, rar cu zimţii movilelor aşâ de numeroase uneori, morminte 
de eroi străvechi, sau ridicări de telegrafie fără fir, de pe care se 
vestea apropierea năvălitorilor. Deasupra e cerul, adeseori fără pic 
de nor, cu soarele care bate în plin cu o luminozitate vie, străluci
toare. Nici măcar o cumpănă de apă, obişnuită în stepele din Moldova 
sau în Bărăgan, nu-şi profilează braţele pe ecranul fosforescent al ce
rului, căci apa în regiunea aceasta, este la adânc, suptă de pietrele 
poroase. Isvorul este un loc sfânt; lumea vine ca in pelerinaj. Omul 
trebue să sape şi peste suta de metri ca să deic de apă, pe care o 
scoate cu grea casnă, cu frânghii trase de cai. De aceea, când sui 
pe vârful dealurilor ai o impresiune de pustietate. Satele rar când 
sunt pe coasta dealurilor; stau ascunse pe fundul văilor adânci, ori 
în îndoiturile de teren; unde laipa e mai aproape de faţă. Străbătând 
stepa ai impresiunea de imensitate, de izolare deplină. Chiar câr
durile de vite şi turmele de oi, se ţin tot mai mult spre lăsăturile 
cu ceva apă. Totuşi stepa nu e pustiu. E de o bogăţie lneasămănată. 
E de ajuns să o străbaţi primăvara ca să o vezi surâzătoare sub 
îmbrăcămintea ei verde, iar la începutul verii, de pe ogoarele ce se 
întind fără sfârşit, glasul ciocârliiei ridică imnuri de slavă bel
şugului revărsat peste faţa pământului. De îndată însă ce se 
seceră cerealele, miriştile par încenuşate şi numai unde şi unde 
împestriţate cu florile scorţoase, zise nemuritoare, caracteristice 
stepelor.

In apropiere de Bazar gic, ţi se ar aţă la orizont o nouă linie de 
profil, ceva mai înălţată de două sute de metri, mai întunecată; 
este linia dealurilor înalte, care caracterizează cele două judeţe 
dinspre graniţă, este Deliormanul împădurit, refugiul comita- 
giilor, cari ne hărţuesc necontenit. Pădurea însă se împuţinează 
pe zi ce merge. Pe urma ei rămân pâlcuri mai dese în jurul satelor. 
Pământul ce-1 ocupă c acoperit iarăşi cu ogoare, pe haturile cărora 
strălucesc în toiul verii ghirlănzile florilor de mac, dâre de jar 
încins, ce dă un nou colorit acestei părţi din Dobrogea scumpă.

După cum se vede, fiecare din cele trei regiuni naturale din 
relieful Dobrogei are ceva caracteristic. V’ajţi face însă o greşită 
ideie despre Dobrogea şi mai ales de partea ei mijlocie, dacă s’ar
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ţinea seamă numai de faţa dealurilor, stepa monotonă în aparenţă, 
deşi variată în amănunţimi. Realitatea însă este alta. Tocmai 
prin jocul geologic despre care v’am vorbit, pământul Dobrogei 
este brăzdat de văi adânci, unde icoana vieţii e cu totul alta. 
Acolo apa poate să ţârâie din izvoare; în ori ce caz e mai lesne 
de ajuns. Umezeala aduce haină primenită de vegetaţie; verdele 
nu se şterge aşâ de grabă. Pomii au umezeală suficientă, ca şi viile 
ori zarzavaturile. In jurul aşezărilor omeneşti salcâmii formează 
pâlcuri de umbră. E viaţa vie, mişcare mai animată. Se împlinesc 
astfel cuiburile dese omeneşti cu belşugul dealurilor din prejur, 
dând un tablou vioi, complect, de viaţă omenească.

Farmecul pământului dobrogean, nu e cuprins numai la faţa lui. 
Pline de colţuri tăinuite, frumoase, variate sunt şi marginele în
cinse de ape.

N’am timpul să urmăresc drumul Dunărei, care — curioasă 
întâmplare — curge, înainte de a se duce să moară în Marea 
Neagră, dealungul unui perete la fel cu acela pc care curge abia 
după ce a eşit dela izvor, pc lângă podişul franco-suab. Prin lo
vitura pc care o dă necontenit malului, dă loc la scenerii tot atât 
de atrăgătoare şi variate ca acelea dela ţărmul mării.

Ţărmul marin al Dobrogei, prezintă particularităţi deosebite, în 
legătură cu constituţia geologică a pământului ei. E păcat că e 
necunoscut celor mai mulţi dintre noi. De altfel o parte din vină 
cade şi asupra organizaţiei navigaţiunii noastre. Nu se fac în
lesniri de călătorie măcar odată pe an în lungul coastei, aşă cum 
se alcătuesc excursiuni in ţinuturi depărtate străine.

Până la Constanţa ţărmul este jos, căci este nou. Dunărea a- 
ducând nămol, cată să umple golful de odinioară ce ajungea după 
unii până la Galaţi, mai sigur insă că in vremurile protoistorice 
ocupa măcar locul lacului Raselm de azi, formând vechiul Hal- 
mgris, cu ţărmul numai cetăţi, din care Histria e cea mai cunoscută.

Dela Constanţa incep să apară stâncile din ţărm. Valurile se 
învolbură, le lovesc cu furie; jocul naşte variaţii de forme, de 
culori. Vegetaţiunea se schimbă, căci boarea caldă mediterană 
ajunge până prin sudul Dobrogei.

Dela Constanţa ţărmul este abrupt; ra|r sunt crestături cu plajă. 
Cea mai frumoasă este aceea dela Mangalia. De aici sceneriile se 
Înteţesc, spre a ajunge cii maximul lor de atracţiune in preajma 
micii peninsule dela Caliacra. E o bucată de zid ce desparte
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deodată două lumi deosebite: lumea crivăţului dinspre nord, care 
şueră şi rădică valurile în talazuri, lovindu-le de coasta ţărmului, 
de fac grote, de nu permite unui arbore să se înrădăcineze. Spre 
sud SC deschide larg golful Balcicului, unde marca e liniştită 
ca un lac, unde crivăţul nu prea pătrunde şi permite smochinilor 
să formeze uh brâu până la Ecrene. Este o regiune variată la 
infinit şi dcla pas la pas. Aici este Cavarna cu malul de loess ca 
retezat cu paloşul; aici c mormanul de stânci albe ca creta, alu
necate, îngrămădite unele pe spinarea altora, într’un amfiteatru, 
pe care sunt presărate căsuţele dinBalcie. Aici c valea largă a Ba- 
tovei, valea fără iarnă, cu o vegetaţie luxuriantă faţă de stepa de sus. 
Decorul se termină prin dealul dcla Ecrene, la graniţă, în susul 
căruia se întinde cea mai frumoasă plajă de pe toată coasta Ro
mâniei. La aceasta adăogaţi un soare în adevăr meridional, care dă 
mării o irizaţie neîntrecută de culori dela verdele auriu de lângă 
ţărm până la violaceul dinspre larg, trecând printr’un albastru mc- 
diteran; adăogaţi exotismul vegetaţiei, cu smochinii, migdalii şi 
viţa de vie acăţărată până în vârful arborilor. Balcicului, din 
mijlocul acestor sccncrii demne să fie de toţi vizitate, se prevestesc 
zile bune, dacă nu ne vom mulţumi numai la amăgirea de a boteză 
partea de ţărm. Coasta de Argint, CC aduce aminte de' Coasta de Azur, 
mult mai cunoscută din păcate de ai noştri. Este şi aceasta una 
din numeroasele imitaţiuni, cu cari nc-am îndeletnicit. „Coasta 
de Azur“ însă nu are mai multă atracţiunc decât „Coasta de 
Argint" a noastră în ce priveşte natura. Soarele este acclaş, cu 
acccaş luminozitate, care dă aceeaş strălucire mării. Singura deo
sebire că la spatele Rivierei este un întins cerc de munţi năruiţi, 
dincoace este semicercul, nu aşa de înalt, dar tot aşa de rupt al 
malului înalt. Cccacc însă formează din Coasta de Azur o atrac
ţiunc şi o regiune de admirat, nu este atât natura, îmbinare între to
nalităţile deosebite ale diferitelor clemente naturale pe cari le avem 
şi aici, ci munca omenească. Acolo atracţia este datorită omului 
ca factor de împlinire a naturii. In ziua, când soarele este acoperit 
de nori, „Coasta de Azur" şi-a perdut tot farmecul, însă rămâne 
uriaşa manifestare a forţei omeneşti, care a schimbat faţa „Coastei 
de Azur" aproape într’un veac. Nu mai departe decât la 1824 pe 
„Coasta de Azur" unde şi unde erâ câte un străin; potecile dca- 
lungul ţărmului, înguste, nu pormiteau decât urcuşuri călare pe 
măgar. De un veac potecile acestea s’au schimbat în trei etaje
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dc drumuri ca ’n palmă, dealungul ţărmului iar vilele şi casele 
construite cu o îndrăzneală ce te minunează, se ţin unele de altele 
dela un capăt la altul al Coastei. Deaceea noi nu trebue să t<e 
mulţumim numai cu asemănarea de nume, pe care am dat-o: 
„Coasta de Argint" — „Coasta de Azur".

Natura a fost darnică cu noi în Dobrogea ca şi în restul ţării. 
Avem un pământ frumos, un pământ bogat. Diamantul scos din 
mină nu are însă valoare, până ce nu e tăiat, şlefuit, schimbat 
în briliant cu feţe numeroase. Aşâ e şi cu ţara noastră. Atunci 
când o colinzi în lung şi în lat, când vezi frumuseţea şi bogăţiile 
ei naturale, din taina pământului, din adâncul apelor, din fundul 
văilor, acelaş glas se ridică, un imperativ categoric, de care cu 
toţii trebue să fim pătrunşi: Mancă! De muncă avem nevoe, pentru 
ca darurile naturii să ne fie în adevăr de folos!

Cuvintele slabe, cu cari am căutat să vă evoc frumuseţile pă
mântului dobrogean, vor fi întărite ceva prin cele câteva icoane 
proectate; şi ele însă nu vă pot da decât o palidă idee a frumuseţilor 
naturale, pentrucă le lipseşte coloritul. O răsplată a ostenelei 
de acum, de câteva momente, ca ,şi împlinirea scopului cu 
care Universitatea liberă a instituit aceste conferinţe, ar fi atunci 
când tinerii aşâ de numeroşi în această sală, nu s’ar mulţumi cu 
vorbele auzite, nici cu icoanele pe cari le pot vede într’o carte, ci, 
luându-şi toiagul în mână şi sacul de excursie în spinare, ar par
curge în vreme de vacanţă, măcar acele părţi din ţară dare se gă
sesc în apropierea lor. Numai în chipul acesta se poiate înrădăcina 
dragostea de ţară, dragoste de care ţara are în adevăr reală nevoe. 
Numai în acest chip se poate trezi în noi energia omenească, în
dreptată în folosul ţării. In acest chip se arată pretutindeni dra
gostea de ţară şi nu prin vorbe, cât de sonor declamată, nici prin 
gesturi cât de largi. Sunt pâlpâiri de flăcări, cari pier.

Numai munca în toate domeniile, ne poate da o ţară prosperă 
pe cât e de frumoasă dela natură.



FAUNA SI FLORA DOBROGEI
de A. POPOVICI-BÂZNOŞANU.

Doamnelor şi Domnilor,

Dl. profesor Simionescu care a ţinut conferinţa precedentă v’a 
spus că vă va da o idee foarte modestă despre pământul Dobrogei 
din punctul de vedere geografic şi geologic. In scurtul timp de un 
ceas, cât îl am la dispoziţie, vă puteţi închipui că o expunere 
asupra faunei şi florei Dobrogei va trebui să fie şi mai palidă. 
Mă voi sili însă, să schiţez natura biologică a Dobrogei şi pentru 
aceasta am găsit că cel mai bun mijloc este să vă rog să faceţi 
împreună cu mine, prin gând, o excursie în unele colţuri din pă
mântul ei.

Suntem la Brăila, ne suim pe lin vapor, trecem prin faţa Tulcei, 
schimbăm vaporul, ne suim pe o barcă şi ne avântăm prin desişul 
Deltei. Delta Dunărei cu o suprafaţă de 430.000 ha. gcograficeşte 
delimitată, aşa cum dv. o ştiţi, se prezintă naturalistului 
cu totul cu altă înfăţişare decât aceea pe care o cunoaştem din 
cărţi, şi despre care unii îşi fac o închipu,ire greşită. Dacă 
priviţi Delta Dunărei pe o hartă, vedeţi pe dânsa o seric de bălţi, 
legate între dânsele prin foarte multe canale sau gârle şi v’aţi 
închipui că spaţiul dintre aceste gârle şi bălţi este un spaţiu uscat. 
Greşală! Spaţiul uscat în Delta Dunărei este foarte mic, numai o 
optime, adică 55.000 ha. din 430.000. Restul este acoperit cu stufr 
(trestie) şi papură. Dar această trestie şi papură nu este fixată 
în toate părţile de fundul bălţii, aşâ după cum ştim noi că se1 
prezintă trestia şi papura. Există o mare întindere din suprafaţa 
aceasta, circa 72.000 ha, unde trestia pluteşte la suprafaţă, prin 
faptul că „Rizoameleu sunt întinse la suprafaţă; pe aceste rizoame
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se ridică în sus trestia, iar sub pătura de rizoame întreţesute între 
ele ca o pâslă şi până la adâncimea de doi metri este apa. Prin 
urmare ceeace vedem noi la suprafaţă nu este pământ solid, ci sunt 
72.000 ha. acoperite cu stuf iar sub stuful acesta este apă curată. 
O asemenea formaţiune, unică în felul ei şi foarte caracteristică 
pentru ţara noastră poartă numele de „Plaur11.

Un studiu biologic asupra Deltei a fost făcut de directorul mu
zeului de istorie naturală, d. Dr. Antipa, iar acum în urmă, 
un coleg al nostru, d. prof. Zotta, studiază în special chestiunea 
malariei şi a ţânţarilor din Deltă.

O călătorie pe timp de primăvara sau de toamnă prin Septembrie, 
în regiunile acestea este o călătorie într’o lume de feerie. Pădurile 
de sălcii de aici, destul de dese, au copacii rupţi de furtună, ori 
putreziţi. Cei sănătoşi au ramurile împleticite şi o bogată coroană, 
prin care greu trece lumina. Nu ştii ce să observi mai întâi în 
drumul acesta prin canalele Deltei; rădăcinile a,oestor sălcii încolă- 
tăcite ca şerpii sau galeriile pe cari le formează sălciile în felul 
domurilor gotice, ori să te fereşti de mlădiţele tinere, plecate, 
ce-ţi biciuesc obrazul? Când ai scăpat de locurile acestea şi ai 
trecut în trestie, în păpuriş, parcurgi canale înguste, săpate în
plaur. La dreapta şi la stânga acestor canale se ridică pereţii de
trestie înaltă peste doi metri şi jumătate. Dar iată-ne ajunşi la 
luminiş în una din bălţile care în regiune poartă numirea de
„ghiol11. De departe, înainte de a intra în ghiol zăreşti căpăţânile
florilor albe de nufăr alb sau galbene de nufăr galben, îar pe 
marginea acestor ghioluri, înşirându-se în cerc, par’că puse anume 
de mâna omenească: Cupa vacei (Conyolvulun saepium), Săgeata 
apei (SagUtaria) ori Mărăraşul (Oenanthe) toate cu florile ălbe. 
Nu mă uita (Miosotis palustris) cu flori albăstrui, Ranunculus şi 
Sisytnbrium ambele cu flori galbene; Mintă broaştei (Mentha a- 
qmiica) Răchitanul (Lythrum salicaria) ori Siachys palustris toate 
trele cu flori roşcate.

Pe întinsul luciu al apei din ghioluri se leagănă în voe păsări în- 
notătoare din neamul raţelor sălbatice, al lebedelor şi călifarilor 
sau steganopode din neamul pelicanilor, ori se scufundă cu totul 
în apă, spre a eşi afară la oarecare depărtăre fundacii şi lişiţele. In 
anumite timpuri acestea din urmă sunt cu miile şi formează pâlcuri 
negre la suprafaţa apei.

Trecând din gârlă în gârlă ajungi la unele din ghioluri în cari
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vezi bucăţi de plaur rupte, cari plutesc legănându-se la adierea 
vântului; acestea sunt insulele plutitoare de plaur. Pe aceste insule 
plutitoare de plaur îşi fac cuiburile pelicanii şi alte păsări, iar 
din desişul trestiilor se aude strigătul cristeilcir şi al găinuşilor sau 
ţipătul de moarte al unei păsărele prinse în ghiarele vre-unui 
răpitor. In zorii zilei dis de dimineaţă, auziţi ciripitul vrăbiilor 
din stuf şi melodiile privighetorilor.

Peştii, cari se prind în Delta Dunărei sunt cei comuni, pe cari-i 
cunoaşteţi. Totuşi aici ei ajung dimensiuni de neînchipuit. 
Primăvara ies de sub plaurul acela, de sub apa, cârc este aco
perită cu stuful plutitor, uneori ies şi crapi de 27 kgr. lungi de un 
metru şi ceva; caracudele, cari după nume ar însemnă ceva mic, 
au pe aici 35 cm. lungime, iar hoaţa de ştiucă ajunge până la 16 
kgr. greutate.

Am mers cât am mers în barcă, ne-am obosit spatele, fiindcă o 
zi întreagă să stai culcat în barcă nu este de,glumă, iată-ne în fine 
debarcaţi pe un loc uscat, şi care poartă numele de „gnnd“. Am 
arătat că numai o optime din Deltă o formează grindurile. Am 
ajuns la unul din satele locului, Rosetti sau Letea. In apropiere 
există o faimoasă pădure, aceea dela Letea, despre care aţi luat 
desigur cunoştinţă din jurnale, că imediat după război începuse să 
fie distrusă, arborii să fie tăiaţi şi a trebuit intervenţia energică 
a naturaliştilor români ca să se oprească tăerea acestei păduri, 
care este unică nu numai în ţară la noi, dar încă în Europa. In 
oc consistâ frumuseţea pădurei Letca? Să te vezi deodată iii Deltă, 
cşit dintre sălcii şi din trestii şi papură şi să dai peste stejari 
falnici, să vezi şi tei şi carpeni şi ulmi aceasta îţi face plăcere. O 
domnişoară englezoaică, Marietta Pallis, a descoperit aici un 
frasin, descris de specialişti sub numele de „Fraxinus Pallissac'1. 
Colegul nostru Enculescu, a remarcat că plopul alb din pădurea 
Letca caută să copleşească restul pădurei. Dar pe tulpinclc acestor 
arbori, se ridică alte plante în formă de coarde şi copleşesc co
roanele arborilor înalţi. Coardele sunt reprezentate prin Hamei, 
Curpen, Hcderă, Viţă sălbatecă, o plantă mediterană numită Pc- 
riploca gracea. Este o extraordinară frumuseţe toamna în pădurea 
dela Letca. Gândiţi-vă dv. la coloritul roş, datorit frunzelor de 
viţă, amestecat cu galbenul Pcriplocci şi cu verdele Hedcrci şi cu 
bronzul dela frunzele uscate ale stejarului!

Eşind din pădure, mergem cu căruţa pe malul mărci între grin-
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durile acestea dela Letea şi malul mărei. La dreapta avem stu- 
fişuri, băltoace, prin cari se observă piciorangele ardeiforme, cum 
este Stârcul cenuşiu, Stârcul purpuriu. Barza de culoare neagrăr 
Ţigănuşul, iar la stânga este marea plajă, locul de desfătare al 
păsărilor de bord, printre cari mai cu seamă Pescarul (Lotus) şi 
Chirighiţa (Sterna). lată-ne la Sulina. Dacă întâmplarea face 
să găsim un vapor, care se duce la insula Şerpilor, ne suim pe 
dânsul şi parcurgem în trei, patru ceasuri cei 45 km.

Din punctul de vedere floristic insula Şerpilor a fost studiată 
întâi de regretatul nostru coleg Procopianu în 1902, apoi studiul a 
fost reluat în 1924 de Borza şi Enculescu: iar în 1925 d. Borza 
a completat lista plantelor din aedastă regiune. Este o insulă care 
nu arc decât 17 ha. de suprafaţă. O stepă aridă, cu plantele ca
racteristice stepelor, fără arbori, fără arbuşti. Se găsesc doar 
graminee, trifoi, nalbă, muşeţel şi primăvara se găseşte Ornitho- 
galum. Traista ciobanului şi, mai remarcabil, o plantă meditera
neană, o păpădie, Taraxacum megalorhizon.

Din punctul de vedere al faunei, mamifere nu există, afară de 
câţiva şoareci cari sunt aduşi aici cu vapoarele. Ca păsări: pescarul, 
cormorani. Dintre reptile un şarpe, Tropidonotus tesselatus. 
Câteva ortoptere. Dintre coleopterc nu lipseşte Buburuza. Lipsesc 
însă hgmcnoptcrclc. In sfârşit, voi complectă lista cu Scolopendra 
cea veninoasă şi cu picioarele multe.

Ne întoarcem din .insula Şerpilor şi trecem prin faţa „gurilor 
Dunărei", formate din cele trei braţe, pe cari le counoaşteţi. Un 
tablou foarte interesant: apa Dunărei încărcată cu materii în sus- 
pensiune are o culoare galbenă, pe când apa mărei are o culoare 
verzue; apa dulce, intrând în apa sărată, se decantează, se depun 
materialele tocmai aici la gurile Dunărei, ceeace constitue un pe
ricol permanent pentru împotmolirea gurilor ei. Condiţiunile de 
aci sunt foarte favorabile desvoltărei animalelor mici, plutitoare, 
planctonului şi tot aşa de favorabile creştere! moluştelor şi crusth- 
ceelor, cari-şi îmbracă corpul cu o cochilie ori crustă alcătuită 
din carbonat de calciu, ce se găseşte în abundenţă, cărat de apele 
Dunărei.

Abundenţa de plancton, crustacee şi moluşte, se înţelege că 
pofteşte la masa bogată alte animale. O sumă de peşti din Marea 
Neagră au obiceiul să facă călătorii: sunt peştii migratori. Ei vin 
din Marea Neagră intră pe gurile Dunărei, merg în susul apei spre
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Brăila şi mai departe până la Porţile de Fer. Această călătorie 
n’o fac de plăcere ci ca să-şi depue acolo icrele lor. Morunul şi 
nisetrul, ca să vă dau un exemplu, sunt tocmai din aceşti peşti 
migratori. Guvidiile sunt călătoare şi ele, intrând din mare în 
apele dulci. Există însă peşti, cari fac invers: din apa dulce a 
Dunărei intră în Mare. Aceşti peşti sunt mai mult luaţi de curentid 
apei, şi atunci o mare cantitate de şalău, crap, obleţi şi alţi peşti 
de aceştia intră în mare pe la guri. Apa din faţa gurilor Dunărei 
este puţin sălcie. Ei pot trăi în apa sălcie cătăva vreme, dar sunt 
ameţiţi; unii se întorc, alţii sunt duşi de curent jos de tot, până 
în apropiere de strâmtoarea Portiţă dela lacul Razelm şi aici îşi 
găsesc un pasagiu intrând în lacul Razelm.

Iată cum, doamnelor şi domnilor, vrând, nevrând, în călătoria 
aceasta, pe care am făcut-o, am ajuns la gurile Razelmului, la 
Portiţa. Aici avem pe margine o dungă de uscat, o dungă de 
nisip formată din dunele de nisip, cari separă lacurile de mare. 
Tocmai pe dunele acestea de nisip dintre Razelm şi Mare vin şi se 
desfătează o categorie de picioroange numite „Scolopacide“. Tot 
pe aici în apropiere trăeşte acelaş şarpe, pe care l-am întâlnit în 
insula Şerpilor, Tropidonotus tesselatus. Tot aici trăeşte Eremias 
argata, citat de d. Chiriţescu. D. Chiriţescu s’a ocupat de multe 
şi le-a făcut pe toate foarte bine: întâi, s’a ocupat cu studiul rep
tilelor, apoi cu istoria războiului şi acum în urmă a început să facă 
literatură.

Seria de lacuri pomenită, Razelmurile, este cu mult mai inte
resantă, decât v’aţi închipui. Şi aici avem să facem o mică di
gresiune, transportându-se cu gândul în epoca terţiară pe Ia sfâr
şitul Miocenului. Prin locurile acestea erâ o mare numită Marea 
Sarmatică. Precum vedeţi din harta alăturată Marea Şarmatică 
cuprindea Moldova, Muntenia, toată Marea Caspică, o parte din 
Transcaucazia şi Ciscaucazia. Ce rămânea uscat? Numai crestele 
munţilor: Caucaz, Carpaţii noştri şi puţinii munţi de cari v’a 
vorbit d. Simionescu în conferinţa trecută, munţii dela nordul 
Dobrogei dinspre Măcin. Marea Sarmatică nu eră nici sărată, 
nici dulce; eră sălcie însă cu o nuanţă mai mult spre sărat.

A urmat o altă epocă după această perioadă Sarmatică, o altă 
mare numită Ponto-Caspică, care aveâ cam tot aceeaş întindere, 
însă apa ei era mai puţin sărată, din cauza diferitelor fluvii, cari 
începuseră să se înjghebeze, printre cari şi Dunărea. In apa
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sălcie a acestei mări s’au desvoltat o mulţime de moluşte, o mul
ţime de raci.

Urmează însă o a treia epocă: când Marca Mediterană rosto- 
golindu-şi apele sale sărate în Marca Ponto-Caspică, o supra- 
sărează şi toate animalele cari se găseau în Marea Ponto-Caspică 
au pierit. R fost un adevărat dezastru. Foarte puţine au scăpat. 
Cum au scăpat? Erau nişte golfuri la Marea Neagră înspre ţara 
noastră, printre cari şi Razelmurile şi lacurile dela sudul Basa
rabiei. Toate aceste lacuri, primind apă dulce în abundenţă dela 
Dunăre şi alte ape, cari se scurgeau întrânsele şi pe de altă parte 
având şi un fel de închisoare spre marca aceea Ponto-Caspică, apa 
sărată n’a putut să străbată aici decât în cantitate mică, astfel că 
animalele refugiate în ele se simţeau bine, au continuat să trăiască 
şi să formeze relictclc de astăzi.

Cu studiul acetor relictc s’a ocupat în special colegul nostru 
Borcea care a găsit în Razelmuri, un lamelibranchiat, cu numele de 
Adacna şi rudă cu Cardium. Deosebirea între Adacna şi Cardium 
este că marginea mantalei la Cardium este întreagă, pe când la 
Adacna formează un sinus; la Cardium sifoancle sunt scurte, la 
Adacna sunt lungi. Adacna este o prefacere a lui Cardium, care 
a fost datorit faptului că la un moment dat Cardium, vârându-se 
în nămol şi trebuind să respire şi-a lungit sifoanele ca să poată 
primi apa necesară respiraţiunci. Relicte de acestea Ponto-Caspice 
sunt încă multe altele. In lacul Brateş există un fel de rac numit 
Mysis.

Ne urcăm din nou în barcă şi trecem pe ţărmul nostru în jos 
prin faţa Constanţei, cu minaretele în formă de ţurloaie pe din- 
naintea Casinoului, prin faţa staţiunei Agigea, prin faţa Tekirghio
lului. Mangaliei. De departe se zăreşte capul Caliacra. Căţăraţi pe 
stâncile dela Caliacra stau smochinii, cari fac fructe bune, din cari se 
face şi dulceaţă în localitate. Iar dacă avem noroc, ne salută nu nu.-nai 
sentinela-grăniccr de sus, ci ne salută şi de jos, dela baza capului Ca
liacra, o focă din Marea Neagră, Monachus albiventer, care este şi 
dânsul tot un relict. Este o greşeală când se crede că focile din 
Marea Neagră sunt foce scăpate dela vre-o menajerie sau foci 
aduse de fostul ţar Ferdinand al Bulgariei, Nu, domnilor, focile 
din Marea Neagră sunt foci autochtone, sunt cetăţeni ai Mărei 
Negre. Dar noi ştim că focile trăesc în mările polare, reci. Ce 
caută ele în marea aceasta, care nu este aşâ de rece? Cândva şi
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Marea Mediterană a fost mai rece ca astăzi. In timpul acela 
focile s’au coborît într’însa şi unele din ele au ajuns în Marea) 
Neagră şi s’au deprins a trăi aici. Printre acestea este şi acest 
Monachus albiventer. Lucrul acesta s’a petrecut de mult de tot. 
Prin urmare această focă este un cetăţean al Mărei Negre, este 
un relict nordic, un rest al unui timp când au putut să vie anima
lele dela nord aici.

Dealtminteri relicte de acestea nordice mai sunt în Marea 
Neagră; astfel este medusa Aurelia aurita care ştiţi că trăeşte 
tot în apropiere de mările nordice, dar care se găseşte în abun
denţa la Constanţa pe ţărmul Mărei Negre, unde vine în anumite 
epoci şi apoi deodată dispare.

De aici şi până la Balcic trecem prin faţa Cavarnei, de unde 
începe să se întindă Coasta de Argint pe o întindere de 26 km. 
De departe, prin găurile stâncilor înălbite — de aceea s’a dat şi 
denumirea acestei regiuni „Coasta de Argint" — prin găurile 
acelea îşi fac cuiburile diferite păsări. Vulturul pleşuv şi o bufniţă 
mare. încă puţin şi am ajuns la frontieră, la Ecrene. Ne dăm1 
jos şi de acum mergem în sens invers, pe uscat, dela sud la nord. 
In apropiere de Ecrene se varsă în mare o apă numită Batova, la 
gura căreia este o pădure descrisă de colegul nostru Panţu şi cu 
aspectul celei dela Letea căci pe arborii ei înalţi se urcă plante 
agăţătoare Volbura de pădure. Hameiul, Curpenul de pădure, 
Periploca, Hedera şi Viţa de vie. La marginea acestei păduri este 
un fel de Oţetar (Rhus coriaria). Mergând în sus pe drumul petros 
dela Ecrene la Balcic, găsim Plumbago europaea, descoperită 
întâia oară de Radian lângă Mangalia şi de Panţu în Cadrilater ; 
mai găsim tufe de Jas'minus fruticans.

Deasupra Balcicului, unde sunt viile este o mică pădure formată 
din plante caracteristice Dobrogei, plante mediteraneene, ca Sfineac 
(Carpinus orientalis), Mojdrean (Fraxinus orruis), Beşicoasa (Co- 
luiea arborescenă), Iasomia (Jasminus fruticans), Pălirul (Paliurus 
aculeatus). Tot în această pădure, deasupra Balcicului, Panţu a 
găsit prima oară un jaleş, Salvia ringens cu frunzele compuse şi 
flori mari violacee, plantă nouă pentru flora României.

Ajungem la Cavarna. In regiunea Cavarnei, în mare se varsă 
pârâiaşe, cari sapă iiişte văi foarte adânci, şi care poartă numele 
de Rheocrene; aceste văi sunt lungi de trei kilometri. In Rheo-
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crcndc acestea dr. Lcpşi a descoperit un crab de apă TeLphusa 
fluviatilis.

Fiindcă ne găsim în regiunea aceasta, ia să ridicăm puţin şi pe 
pietrele de pe mal. Sub pietrele acestea vom găsi un licurici, 
Latnpyris italica, un Carabus torosas, caracteristic Dobrogei. D. dr. 
Miiller dela societatea din Sibiu a găsit aici şi o Termită, Termes 
lucifugus, care trăeşte şi în sudul Europei.

Mergând aşa, pe jos, am ajuns la capul Caliacra. Prin scorburile 
stâncilor dela Caliacra, în afară de vulturul pleşuv trăeşte şi po
rumbelul sălbatic. Pe sub pietre trăesc Vipere cu corn, care mai 
trăesc şi la Cavarna şi dealungul Dunărei dobrogene. De ele 
s’a ocupat tânărul naturalist Călinescu .Pe stepa dela Caliacra 
avem Călugăriţa (Mantis), Empusa, şi alte artoptere (Dinarchus, 
Callinienus). Iar mai sus de Caliacra dr. Lepşi a descoperit pe 
Ophisaurus, o şopârlă fără labe, care seamănă cu şarpele.

Tot înainte trecem pe la lacurile Şabla şi Durancolac. Primă
vara pe aici este o frumuseţe: galbenul auriu ăl lui Senecio şi 
Adonis vernalis, amestecat cu albastrul lui Iris pumila şi roşul lui 
Paeonia tenuiţolia. latănne ajunşi lă Mangalia. In balta Mangaliei 
profesorul Alex. Popovici descoperă la 1901 pe Najas major, iar 
în împrejurimer pe uscat dr. Radian a descoperit pe Plumbago 
europaea. Solacolu descoperă pe Opoponax bulgaricum, iar dr. 
Jacquet, elveţian care a stat multă vreme la noi în ţară, a desco
perit un fel de lăcustă, ,Jacquetia hospodaru. S’a crezut că ea 
trăeşte numai în Dobrogea, dar acum în urmă s’a găsit şi în pă
durea dela Comana.

Am ajuns la Tekirghiol, unde ne simţim mai la noi acasă, căci 
aceste locuri le cunoaşte aproape orice român. In lacul dela 
Tekirghiol trăesc nişte viermi roşii, cum cred aceia, cari se scaldă 
acolo. Nu sunt viermi, ci crustacee cu numele de Artemia Salina. 
S’a ocupat cu Artemia d. profesor Bujor dela Iaşi, făcând studii 
biologice asupra animalului acestuia din mai sărătă si mai 
puţin sărată, controlând nişte studii făcute înainte de Schman- 
kewitsch. Tot în balta dela Tekirghiol profesorul Theodorescu a 
descoperit o algă Dunaliella, un gen nou de Volvocacee. Dealtmin- 
teri această algă se găseşte şi la Lacu-Sărat.

In apropierea Tekirghioilului primăvara, este foarte frumos, culo
rile tricolorului, sunt reprezentate prin albăstrite, muştarul galben 
jşi mac. Dunele din localitate sunt pline cu o mulţime de plante
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interesante şi rare. Dealtminteri orice naturalist, dare s’ar duce în 
Dobrogea, chiar dacă s’ar duce cu mâinile în buzunar şi ar privi 
Dobrogea din tren sau din căruţă nu se poate să nu găsească 
ceva nou; iar dacă va căută să scotocească prin toate câmpiile, prin 
păduri, prin stânci şi să ridice şl pietrele, ca să aducă material 
acasă, nu se poate să nu găsească o speţă interesantă, câteodată 
chiar nouă. Ei bine, dunele dela Tekirghiol sunt pline de plante 
interesante. Pe aici trăeşte Silene -pontica, o plantă din familia 
garofiţei, descoperită de regretatul mare botanist dr. Brândză şi 
descrisă de dânsul.

Tot în localitate, prof. Săvulescu, înainte de război a descoperit pe 
Convolvulus persicus, care trăeşte pe ţărmurile asiatice. Din 
aceiaş familie este Calystegia soldanella, care trăeşte pe nisipul 
dela Agigea şi care a fost găsită de Panţu. Tot aici trăieşte 
Ephedra, cu fructele roşii frumoase. împrejurul lacului colegul 
nostru d. Col. Grinţescu a găsit pe Punica granatum, un arbust 
mediteranean cu florile roşii şi cu fructele mari cât o portocală, 
numite rodii.

Ne depărtăm de Tekirghiol, şi mergem spre Murfatlar. In 
părţile acestea, în apropiere de Murfatlar, trăeşte o broască ţes
toasă (Testudo ibera), un melc de culoare albă (Helix candicans), 
un şarpe (Elaphys sauromatis) care este aşâ de îndrăzneţ, încât 
astă vară, când am fost la staţiunea dela Agigea, unul din ei a 
intrat în camera în care mă găsiam cu asistenţii mei.

De acum, o pornim prin inima stepei Dobrogei, spre nord 
mergem spre Babadag, cu alte cuvinte spre masivul păduros, 
înainte însă de a ajunge la acest masiv păduros trecem printr’o 
zonă de transiţie, care a fost numită „zona antestepă" sau „zona 
de dumbravă" bine caracterizată în admirabila teză de doctorat 
a colegului Enculescu, care s’a ocupat de zonele acestea din Ro
mânia atât din punctul de vedere agrogeologic cât şi din punctul 
de vedere botanic. Este interesantă lupta vajnică, care se dă între 
pădure şi stepă. Asistăm cu ochii la fapte biologice de foarte mare 
importanţă. înainte de a vă apropiă de pădure, vedeţi că arborii 
sunt mai rari, mai scurţi, mai închirciţi. Regretatul nostru coleg 
Murgoci a descris foarte frumos lupta, care se dă între zona 
antestepei şi zona de pădure. Sunt condiţiuni la marginea pădurei, 
cari câteodată sunt prielnice, altă dată sunt neprielnice. înţelegeţi 
bine că aceste condiţiuni nu variază dela o zi la alta, ci durează
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zeci şi sute de ani. §i atunci, dacă condiţiunile din apropierea, 
pădurei sunt prielnice se observă cum pădurea intră în stepă, 
începe să invadeze spre stepă. Dacă din contra condiţiunile sunt 
neprielnice, se vede cum pădurea se retrage din stepă, şi tocmai 
aceasta este zona de balanţare, numită „antestepă". In regiunea 
Babadagului, se vede cum pădurea se întinde spre vest; prin 
urmare pădurea invadează stepa. Din contra pădurea Babadagului, 
din partea dinspre est se vede cum se retrage din stepa. Feno
menul acesta a fost descris de Enculescu. In apropiere de pădurea 
Babadagului Dr. Brândză a găsit Centuarea Jankae, între Ba- 
badag şi Gavgagia. Tot prin locurile acestea — abundent dealt- 
minteri există şi în restul Dobrogei — un fel de grivan, un 
rozător numit Mesocricetus Newtoni, o specie nouă de mamifer, 
caracteristică Dobrogei.

In rezumat, vedeţi, din datele acestea pe cari vi le-am dat — şi 
mă veţi ertâ că m’am întins poate prea mult cu numiri latineşti, 
dar nu uitaţi că suntem într’o Universitate liberă şi nu într’o Uni
versitate populară — în rezumat, zic, cu cât umblăm mai mult după 
plante şi animale pe pământul dobrogean, cu atâta ne convingem 
că EKîbrogea este un nod de legătură, unde se întâlnesc fauna 
şi flora din Europa centrală, din Rusia meridională şi din Europa 
mediteraneană. Aceasta este una din problemele cele mai însemnate 
pentru botanişti şi zoologi. Pe de altă parte pământul Dobrogei 
este un bulevard de călătorie al paserilor. Primăvara şi toamna 
cine vrea să observe migraţiunea păsărilor, n’o poate vedeâ mai 
bine ca aici. Se vede cum păsările, de baltă, scoborîte din Europa 
centrală şi nordică, în drumul lor spre Africa, trec prin valea 
Dunărei, care este una din văile cele mai importante de migraţiune. 
Multe din ele odată sosite aici nu se îndură să plece mai departe. 
Când încep să îngheţe şi ghiolurile, ele încă se plasează pe ţărmul 
mării şi mai ciugulesc pe acolo şi numai când vine îngheţul cel 
mare, care le pune în imposibilitate de a mai putea stâ, numaâ 
atunci îşi iau sborul spre sud, aşteptând primele zile de căldură ca 
să ,se întoarcă înapoi.

Domnilor,
In cursul expunere! ce v’am făcut am citat pe naturaliştii ce s’au 

ocupat cu fauna şi flora Dobrogei. Şi dacă din întâmplare am 
scăpat din vedere pe unii, îi rog să mă erte, căci mi-ar fi imposibil
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într’o conferinţă să-i citez pe toţi. Aproape toţi naturaliştii români 
s’au dus in Dobrogea să recolteze, pentrucă pământul Dobrogei 
este o adevărată Californie. Aici sunt speciile cele mai interesante, 
cari nu se găsesc nicăeri aiurea. însuşi defunctul rege Ferdinand 
in 1926 a proectat o călătorie in E)obrogea, care a durat 12 zile. 
In această călătorie a fost Însoţit de colonelul Grinţescu colegul 
nostru. A vizitat toate regiunile cu deamănuntul. L-a interesat de 
data aceasta natura Dobrogei. Nu s’a dus să vadă administraţia 
Dobrogei sau altceva, s’a dus in special pentru natura Dobrogei. In 
excursiunea făcută s’a oprit defunctul rege şi in localitatea Ni- 
culiţel, situată pe un masiv păduros la vest de Tulcea, in vecină- 
tatea Saricei, o localitate foarte deluroasă, am puteă zice mun
toasă, unde este o şosea şerpuitoare şi de unde ai o frumoasă pa
noramă. Aici, intr’un loc, regele Ferdinand a observat mai cu 
atenţiune natura vegetală şi a găsit chiar o specie de Stânjcncl, 
un Iris graminea, care nu fusese citat inainte. Localitatea aceasta 
a fost luată de către Casa Pădurilor şi de Societatea Naturaliştilor 
şi a fost declarată ca rezervaţie naturală dându-i-se numele de 
„Poiana Regele Ferdinand", iar un păr, care se găseşte in loca
litate, foarte mare şi cu foi argintii, poartă numele de „Părul 
Regina Maria“.

Doamnelor şi domnilor, va veni vremea când se va scrie bio
grafia marelui rege Ferdinand. Va trebui să se rezerve multe pagini 
calităţei sale de naturalist. Regele Ferdinand iubea ţara, o cunoştea 
in amănunt din vizitele ce a făcut in diferite colţuri şi din faptul 
că in puţinul timp liber, ce-1 aveâ la dispoziţie se ocupa 
cu vânatul. Dar pentru dânsul vânatul nu eră un sport, 
ci o ocazie de a cşi din biurourile sale, unde stătea orc 
intregi la lucru, de a eşi in mijlocul naturei. Aceasta a măr
turisit-o cu ocazia unei audienţe, ce am avut-o d. Pangrati, rectorul 
Universităţii şi subsemnatul la M. Sa. In această împrejurare 
Regele ne spunea: „lumea crede că eu fac vânătoare din pasiune; 
se înşeală. Vânatul pentru mine este o ocazie de a admiră natură. 
De pe buturuga pe care stau cu puşca în mână, aşteptând ca vâ
natul să treacă în faţă, cu privesc tot cecacc e împrejurul meu: 
fluturele care pompează din floare, gândacul care se urcă pe 
tulpină, floricelele de prin prejur, totul mă interesează şi mă odih
neşte". Eri am primit din partea stimatului director al vânătoarei. 
Consilierul dela Casaţie Ncdici, o interesantă lucrare „Ocrotirea
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Vânatului mic". înaintea prefeţei autorul a tipărit aceste cuvinte 
ale Regelui Ferdinand: „Dacă voim ca vânătoarea să aducă unei 
ţări foloase reale pe teren economic, ar trebui să se îndeletni
cească cu ea numai adevăraţii vânători, cari în creatură respectă 
pe Creator. Cime o consideră numai ca un sport de tragere, lucrează 
în sens contrar şi maî bine ar sta acasă sau şi-ar satisface pa
siunea pe câmpul de tragere". Sunt cuvinte cari caracterizeaiză 
pe adevăratul naturalist.

Excursiunea din 1926, făcută în Dobrogea n’a fost o plimbare 
regală, ci o excursiune de botanizare. In această excursiune M. S. 
Regina a admirat coloritul florilor dobrogene. Regele Ferdinand 
şi-a ales specule. Pe M. S. Regina au interesat-o plăntele pentru 
decor şi estetică, pe regele Ferdinand l-a interesat phytogeografia. 
Regele Ferdinand eră un botanist, un bun cunoscător al plan
telor. Din ordinul său s’a creat la Sigmaringen, cuibul său de 
naştere, un Carpatcum, cu plante din Carpaţii noştri. R voit 
regele Ferdinand ca şi leagănul său să fie înconjurat cu florile 
Bucegilor. Aşă de mult iubeă el plantele din Bucegi, că în ultimii 
doi ani a dat ordin şi s’a creat în faţa Pelişorului o stâncărie 
Alpină cu plante rare dcpe vârfurile acestor munţi. Din cortul 
instalat în săptămânile din urmă ale vieţei sale, in faţa Bucegilor 
în miniatură bunul rege privea în fiecare zi cu ochi de despărţenie 
gingaşele Genţienc, piticile Primule, Sălciile tărătoare şi pe îm
bujoratul Rhododendron.

Până în ultimele momente regele Ferdinand a stat de vorbă cu 
florile, cu natura. Câteva zile înainte de a muri Regele ă cerut să 
i se aducă lângă patul lui ghivecile cu specii de Gentiana, apoi 
din bogata sa bibliotecă^ i s’a adus un tratat special al Gentianelor 
şi, cu caznă, aplecăndu-se pe marginea patului, cu cartea în mână, 
a determinat speciile, cari-i stăteau in faţă.

Pentru noi, naturaliştii, doamnelor şi domnilor. Regele Ferdinand 
Ji’a fost numai regele bun, regele cuminte, regele viteaz, adevăratul 
.român, el a fost şi mare botanist, Majestatea naturaliştilor şi 
de aceea, oricând şi oriunde îl vom slăvi, preamări şi aminti.
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