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DACIA SCYTHICA 
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• 
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Dintre ţările care alcătuiesc România de azi, Dobrogea 
este cea mai veche ca ţară· romană. Cu mult înainte ca 

• Dacii din Dacia să se facă Romani,. Dacii din Dobrogea ·
1 au început să vorbească latineşte, să se închine ca Ro-

1 manii şi să-şi. facă oraşe şi sate romane, unindu-se cu 
�civilii· şi veteranii adevărat romani,-cari veniau din alte 
părţi ale împărăţiei, să se aşeze aici şi să întemeieze 
gospodării statornice, ridicându-şi conace frumoase de

piatră pe moşiile cumpărate, ori căpAtate ca dar împără-
. \ 

tesc la noi, în Dobrogea. 
Această ,vechime romană a Dobrogei a fost pricina. 

pentru care, în cărticelele de faţă, care vorbesc despre 
Ţara noastră, adică despre t0t ce e pământ şi popor 
românesc, am început a scrie, mai înainte chiar de Dacia 

. lui Traian, de ţărişoara aceasta, strânsă într6 Dunăre şi 
Mare şi care in vremea veche s'a numit Scitia cea mică,. 
spre deosebire de Sciţia cea mare . care, începând din 
Basarabia, cupritdea tot ţinutul de miazăzi al Rusiei de

azi, dealungul coastei Mării Negre şi de Azo\'. 

*
*

* • 

Dobrogea e o cetate. Zidurile ei sunt malul înalt al 
Dunărei şi Mării. Şanţurile ei cu apă sunt Dunărea şi 
Marea. Iar la miazăzi râpele adânci, care despart Dobro
gea noastră de Deliormanul turco-bulgăresc, fac a patra 

• 

• 

' 

la ture întărită a măreţului nostru fort de flanc. Ca orice · 
I 

• 

• 

• • 

, � 7o 
• 

• 

• 

• 

• 

' 

www.minac.ro



• 

• 130 
• 

fel de cetate, veche ori nouă, Dobrogea are un mare ţinut 
deschis, pe care-l privegltiază şi-l apără, de ju1· împre
jurul ei. Care şi cât e ţinutul acesta. ? 

Călătorul care coboară pe Dunăre spre Mare, are, 
începând cam de pe la gura Oltului, în stânga lui o câmpie, 
care se lăţeşte tot mai ta.re spre miazănoapte şi deasupra 
căreia ochiul aleargă, de pe înaltul mal drept al râului, 
ca deasupra unei. mări potolite, pline, în loc de ape, de 
holde nesfârşite de grâne. Această câmpie nu se opreşte 
la Siret, ci, cu văluriri de dealuri, mai mari ori mai mici, 
merge înainte prin Moldova de jos şi prin Basarabia de 
miazăzi până la Nistru. . 

Astfel dară, Intre cele de pe urmă dealuri de meazăzi 
ale Basarabiei şi Moldovei, între dealurile cu podgorii ale 
Munteniei şi între cele de pe urmă prelungiri stâncoase 
şi păduroase ale Balcanului înspre meazănoapte-răsărit, 
către Dobrogea, se grăniţuieşte un mare ţinut de şesuri 
joase ori înalte, bătut toată iarna sălbatic de crivăţul ru
sesc, ar�e vara până în măruntaiele pământului de soarele 
de secetă, fără apă, fără umbră, un bărăgan nemărginit, 
sau cum se mai zice, o stepă. rusească în mijlocul ţării, 
pe care în vechime o locuiau Dacii, adică Geţii, ja,r a.zi 
Românii. 

Şesul înalt al Dobrogei alcătuieşte, în mărginirea lui 
cu Marea şi cu Dunărea, fortul de pază al întregii câmpii 
mai joase, care-l înconjură la apus şi la miazănoapte. 

Dar Dunărea îngheaţă iarna şi atunci Dobrogea, adică 
Sciţia cea Mică ( aşa o vom numi mereu mai la vale, 
când va fi vorba de vremea veche) nu se poate apăra 
de cel care stăpâneşte Ia miazăzi de Dunăre, decât îm-

• 

preună cu toată câmpia din care face parte - şi să nu 
se uite că totul împreună e un ţinut de mai bine de 40000 
kilometri pătraţi, -altfel, dacă cel care stăpâneşte îQ 
Bulgaria e prea slab şi nu poate supune şi Muntenia şi 

· Moldova cu Basarabia, trebue să lase şi Dobrogea stă-
pânitorului din stânga Dunărei. . . . , , 

.Aşa a .fost_ întotdeauna şi aşa e şi în vremea noastră.
Şi aceasta nu e din. voinţa oamenilor, ci pentru legile, 

< 
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I 
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pe care firea pământului unde ne aşezăm ni le scrie, 
spre păstrare neştirbită·. Căci iată, dacă luăm seama cât. 
plouă în Dobrogea noastră �i ce vânturi hat mai des şi 
ce fel de ierburi şi copaci cresc �i ce fel de vite se pot 
hrăni aici şi ce fel de oameni iii'au aşezat aici, cu, sau 
mai ales fără voia diferitelor :.tăpâniri, atunci ni se arată 
limpede că Dobrogea a fost întotdeauna o bucată din ţi
nutul dela meazănoapte, iar na, precum ar părea dacă 
te uiţi cum curge Dtmărea, din ţinutul dela miazăzi de 
fluviu. Lucrul acesta l-au băgat de seamă şi cei vechi şi 
de aceia au numit-o Siciţia cea mică, faţă de cealaltă 
Sciţie, mare, care era în Basarabia şi în Rusia de azi. 
ne tapt, din cele mai vechi timpuri au locuit în Dobrogea 
şi au stăpânit-o-alăturea de puţini Sciţi şi de alte neamuri 
-călătoare pe aici--Dacii noştri din Dacia, aşa cum mai
târziu au stăpâniţ-o voevozii Ţării Româneşti şi pe urmă
-noi, cei de azi.

lmpăraţii romani, văzând firea ciudată a ţării aces
,teia, care nu se putea de fel lega· cu ţinutul de meazăzi, 
.au despărţit-o ei singuri de ţara care se chema Tracia 
{ azi Bulgaria de răsărit) prin şanţuri şi valuri mari trase 
de la Dunăre până la Mare, cam între Cernavoda şi Cons
tanţa de azi. Sciţia Mică se întindea, fire�te, mult la 
miazăzi de linia aceasta, tocmai până unde sunt azi 
Silistra, Bazargicul şi Balcicul nostru, dar Romanii nu 
voiau să se lase biruiţi, decât pe jumătate, de pământul 
acei:;ta, îndărătnic legat cu oamenii dela miazănoapte de 
Dllnăre. 

- Dar nu numai aici oamenii s'au supus firii pămân.
tului, ci şi în Muntenia şi Moldova cu Basarabia.. Şi acolo 
�i au despărţit cu şanţuri şi valuri mari de pă.mânţ câ.mpul 
acela ars de soare şi uitat de ploi, care am spus că 
făcea o singură ţară aspră cu D9brogea, cetatea ei. Aşa 
că, dacă ne uităm pe o ha'rtă a rămăşiţelor romane, vedem 
închisă cu valuri şi şanţuri a·e jur împrejur toată ţara de 
,peste 40.000 de Kilometri, de care spuneam altădată ·că 
s'ar putea numi Dacia "Scitică: �Dacia", fiindcă e locuită 
de Dacii noştri/,, Scitică", fiindcă seamănă, ca fe·l de traiu 
necăjit, cu ţara cea mare scitică dela răsărit de Nistru. 
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Domnii Ţării Româneşti în veacul al XIV-lea şi al 
XV-leâ au ascultat de aceleaşi legi ale pământului scitic,
atunci când s'au întins cu stăpânirea lor pe făşia aceea
îngustă din Moldova şi Basarabia de jos, tot cam până
la valul basarabean de meazăzi, şi, de altă parte au luat•.
în stăpânirea lor Silistra cu ţinutul până la „Marea cea
Mare". Când pe urmă Turcii au fost mai tari ca noi şi
au luat Dobrogea, ei nu s'au putut opri acolo, ci, iarăş
au luat şi tot malul stâng al Dunărei, în Muntenia şi in
Moldova de miazăzi şi apoi, împreună cu Tătarii, au t"ăcut
din Dobrogea iar o Scitie mică, adică acum o Tatarie
mică. Iar „Dacia Scitică" · a fost, iară şi iară, împreună,
subt acelaşi stăpânitor.

Această stare de lucruri s'a adeverit încăodată chiar 
în zilele noastre1 

când desfăşurarea operaţiile militare ale 
războiului celui mare a fost în părţile noastre întocmai 
ca acum două mii de ani, când se băteau. Dacii cu Ro
manii. Impotriva duşmanului dela meazănoapte-răsărit (în 
locul Dacilor eram noi, Românii), Impărăţiile din mijlocul 
Europei: Germanii, Austriacii şi ceilanţi (înfăţişând oare
cum acţiunea vechiu.lut imperiu roman) trebuiau să cu
cerească în cel mai scurt timp, ca baze de operaţie ne
apărate, Transilvania şi Dobrogea. Falkenhayn ajunse la 
Carpaţi fără să-i poată multă vreme trece. Mackensen 
ajunse cam până Ia valurile romane din Dobrogea şi 
acolo fu înţepenit în tranşee de &i noştri. Când linia ne
sfârşită-toţi Carpaţii la miazănoapte şi toată Dunărea la 
miazăzi -apărată de ai noştri, fu ruptă în Oltenia lângă 
pasul Vulcan, adică într'un ·punct unde şi Traian luptase 
greu �u Dacii, linia a doua de stăruire a noastră îm
potriva puhoiu 1ui duşman a fost tormai aceea pe care o 
vedem pt harta veche a rămăşiţelor romane în tara noa
stră, adică pe unde sunt valurile de pământ dela răsă
r�tul Oltului, cu prelungirile spre Câmpulung şi spre Giur
giu, iar în Dobrogea •<1m cercat a ne ţine cu orice preţ 
mereu tot vechea linie a valurilor romane. Bătăll!i. cea 
mare de la apus de Ruouresti, către sfârşitul lui Noem
brie (începutul lui Decembrie) 1916, a fost dată de .ai 
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noştri oarecum pentru a păstra acea graniţă romană dintâi, 
către ţinutul „daco-scitic", iar de Nemţi pentru a rupe 
şi linia aceasta încă prea lungă şi a ajunge la Siret Şi 
gurile Dunărei, adică la cea de-a doua graniţă romană, 
după cucerirea întregului pământ "·daco-scitic" : până la 
valurile romane din Moldova şi Basarabia de jos. In a
devăr, linia Siretului şi a Dunărei basarabene, apărată 
�roic până la capătul războiului de vitejii noştri, chiar 
după trădarea rusească, este cam această margine a Da
ciei Romane spre meazănoapte-răsărit, cu tocmai acea 
îngustă făşie de pământ mai mult spre meazănoapte, pe 
unde trecea drumul de legătură intre Dacia lui Traian şi 
Scitia Mică, dealungul Trotuşului şi Siretului, şi pe unde 
se ducea cealaltă cale dreaptă, spre Cetatea Albă, în ve-
chime numită Tyras, şi ţinutul ei, ocrotit de împăraţii 
Romei, sub numele de «ţara adăogată Mesiei» (ad Moesiam). 

Cele două rânduri de valuri, dintre Siret şi Nistru, 
in Moldova şi Basarabia, nu sunt de cât un fel de în
doire şi întreire a graniţei Dunărei, întocmai ca valul de la 
Ploeşti faţă de linia Carpaţilor şi ca valul de la Alexandria 
faţă de linia Dunărei şi ca valul de la Piteşti faţă de 
linia Oltului. 

· « Dacia sciticb între cile patru linii de valuri antice, 
-e, cu toată uscăciunea ei, o ţară foarte roditoare. Şi dacii
e drept c� seceta ameninţă în fiecare an cu prăpăd munca
plugarului, iar o oaste mare nu poate trece prin bără
ganul acesta fără_ margini, pentru că e în primejdie de
a muri de sete (aşa au păţit cu cinci sute de ani înainte
de Hristos Perşii lui Dariu cel Mare, şi cu trei sute de
ani inaint€ de Hristos Grecii şi Tracii lui Lisimah),-nu
e mai puţin adevărat că oamenii locului, adică Dacii noş
tri de pe vremuri, deprinşi cu asprimea locurilor şi cu
foanele vânturilor şi ploilor, ştiau să ridice pe şesurile
acestea mare bogăţie de holde şi de aceea, ei fiind tot
-deauna în partea locului şi totuşi totdeauna putând fugi
fa munte, erau neîncetat o primejdie pentru ţinuturile rq
mane dela miazăzi de Dunăre. Din pricina ace�sta Ro
manii au suferit aproape două veacuri năvălirile Dacilor,

www.minac.ro



134 

fără să poată sa-1 biraiască. De-abea când s'au gândit să 
cuprindă toată Daciâ, au pornit pe drumul cel drept, de 
adevărată potolire a ţinuturilor neastâmpărate daco-scite. 

O piatră scrisă de pe la anul 50 după Hristos, gă
sită la Tivoli lângă Roma, ne în�iră numele tuturor bar
barilor cu cari aveau de luptat în vremea asta Romanii 
în părţile Daciei scitice : în afară de Dacii localnici şi de 
Sciţii vecini, mai erau Bastarnii, Roxolanii şi Sarmaţii. 
Alte pietre scrise şi cărţi vechi ne pomenesc în timpu
rile următoare, în· al doilea veac după Hristos, pe Cos
toboci şi pe C8.rpi, cati erau tot Daci, dar de prin părţile 
de meazănoapte ale Basarabiei şi Moldovei de azi, - iar 
începând cu veacul al III-iea, ajung prin părţile Rusiei de
meazăzi Goţii, de neam german, cari fac prăpăd tot mai 
mare în Dacia şi în Sciţia Mică şi silesc pe Aurelian să 
lase chiar în părăsire toată ţara romană dela mează
noapte de Dunăre. 

Şanţurile şi valurile din Moldova, Muntenia şi Dobro-
.• gea au fost ridicate de lucalnici şi de armata romană

,.. 

pentru a sluji nu atâta ca apărare, cât mai ales ca o
ameninţare poliţienească, arătând hotarul până la care Ro
manii îngăduiau ridicarea şi bătaia valurilor năprasnice
ale mării barbare dela meazănoapte, fără încetare turbu
rată de furtuna patimilor şi neorânduelii lăuntrice 1).

V· PARVAN 
Profesor Universitar 

J) Din volumul ,lnceputurile vieţii romane la. gurile Dunărei«
. de V. Paruan, din ciclul � Ţara noastră". 
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SEARA TRISTA 
(N, LENAU) 

Uu nor pe toată .1area 
S'a'ntins adânc şi greu, 
I ar noi bătem cărarea 
Grădinei trişti mereu. 

Fierbinte-i noaptea, mută, 
Şi n' are nici o stea, 
E pentru plâns făcută 
Ca şi iubirea mea. 

Să-ţi spun dar noapte bună, 
Să mă despart apoi ? 
lvlai bine ne supună 
O moarte pe-amândoi! 

. .

: /Y\lHAiL PRlCOPIE 
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INTOARCEREA 
(H, LINGG) 

Eu mă 'ntorceam încet spre ţară, 
Era ţinutul neschimbat : 
Acelaş vânt şi cânt spre sară, 
Şi totuşi, tot era schimbat. 

Vălcica răsuna 'n cântare, 
Ducea'n păduri acelaş drum, 
Sunau tălăngi în depărtare, 
Iar munţii se pierdeau ca'n fum. 

Dar înaintea vechei case 
Pe unde ne jucam - copii, 
Zării streini . . . cât se schimbase! .. 
Ce-adânci dureri în piept simţii ! 

.,lntoarce-te în pribegie" 
'Trecând şopti al serii vânt; 
„Ai tăi sunt dusi si, cine stie 
De nu-s cenuşă' s�u pămâ�t I . 

fV\.. PRICOPIE 
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BOLNAVUL IN GRADINA 
(N. LENAU) 

Aşa târziu privighetoare? 
Cad frunze veştede pe drum, 
Rugina stăpâneşte'n zare, 
Şi-un cânt de primăvar' acum ? 

Q, primăvară, ştii tu oare 
Că eu curând va fi să mor, 
Şi-mi mai trimiţi din· depărtare 
Cuvântul tău mângâietor? . . .

J\'\IHAIL PRCCOPIE 

, ·>' •I•:, ' I • "li ., 
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IBN BATUTAH 
Un călător arab orin Dobrogea în sec. XIV 

1. Un loc de cinste în istoria geografiei se cuvine şi călă
torului arab din sec. XIV, Ibn Batutah, un soi de Herodot al 
lumii musulmane. 

Născut în Tanger, Ia strâmtoarea Gibralt:irului, el porni la 
vârsta de 22 de ani în pelerinaj la Meca; dar, stăpânit de pa
siunea călătoriilor şi dornic de a cunoaşte oameni şi locuri, co
Jindă lumea şi mai departe. Cercetă astfel, în tovărăşia negus
torilor, Arabia, Persia, Siria, M esopotamia şi Asia Mică; trecu 
apoi M.-Neagră in Crimea şi Chipceagul Tătarilor din stepele 
Pontice, unde de aproape un secol stăpâneau urmaşii lui Gin
ghis-han; de aci, însoţind spre Constantinopole pe o principesă 
bizantină măritată la Tătari, el străbătu, la dus şi la întors, Do
brogea noastră, asu pra căreia ne-a lăsat oare care ştiri nu fără 
valoare; colindă apoi marea Bucarie şi Afganistanu 1

, de unde 
se lăsă pe valea fluviului Indus; de aci porni mai departe, la 
Delhi, capitala imperiului musulman din lndia, unde rămase doi 
ani, îndeplinind slujba de cadiu. Primir.id o misiune în China 
din partea Sultanului Mahomed ibn. Toghlun,. el străbătu coasta . 
Malabarului până la Calcuta, marele antrepozit al comerţului ră
săritean de atunci ; pe drum pierzându-şi corabia, rămase în in
sulele Maledive, ca judecător, un an şi · jumătate. Cercetă după 
aceia insula Ceylan, o parte din Mediterana asiatică şi China ş;, 
în cele din urmă, după 24 ani de călătorie (1355-1349) se în
toarse în oraşul copilăriei sale, la Tanger. Dar nici aici nu stete 
multă vreme. Neastâmpărul firii sale şi dorul de a cunoaşte cât 
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mai multă lume, îl puseră din nou pe drum. Cercetă Grenada 
Arabilor din Spania, iar la 1351 îl vedem în oraşul Fez din Maroc, 
de unde porni mai departe cu caravanele spre Sudanul Negrilor, 
la Timbuctu pe Niger. Muri după ce se întoarse acasă. 

Din Maroc pănă în China şi din Savanele Africei până în 
stepele Bulgarilor de la Volga; ia!ă întinderea de pământ străbă
tută de acest neobosit călător a(ab. 

2. lbn Batutah nu şi-a scris singur călătoria, ci a dictat-o
unui secretar. De aceea, fiindcă unele părţi sunt povtstite Gin 
memorie, căci în fndia i s'a întâmplat să fie prădat de tot avutul 
său, vom găsi la el şi oarecare inexactităţi. In general însă ştirile 
sale concordă cu ale altor călători contemporani sau succesori, 
fie europeni, fie musulmani. 

Vorbind despre dânsul, geograful german. Karl Ritter scrie: 
"lbn Batutah, savantul arab din Tanger, în Mauretania, 

călătorul mahomedan veridic şi experimer.tat dinainte de mijlocu) 
sec. XIV, e mai complet în relaţiile sale asupra ţinuturilor celor 
mai îndepărtate din interiorul Africei, Indiei şi Chinei, de cât 
asupra celor din Asia-mică". 1)

Istoria şi etnografia poate găsi în povestirile sale multe 
grăunţe de aur curat, multe cunoştinţe c;are să ne lumineze viaţa 
oamenilor din acele vremuri. 

Fu tradus în I. franceză, la 1854, sub titlul: ,, Voyages 
d'Jbn Batutah, par C. Dejremery el le Dr. Sanguinetti';. Paris. 

. . 

3. Pentru noi, Românii, Jbn Batulah prezintă de asemenea
un interes deosebit, fiindcă ne dă, pe de o parte, bogate ştiri 
asupra Tătarilor din stepele Ponto-Caspice, vecinii noştri în 
acele vremuri la Dunărea de jos, asupra felului lor de viaţă 
şi a civilizaţiei lor; iar de alta asupra împrejurărilor an tropo
geograjice şi politice din Dobrogea, prin anii 1334--35, ,adică 
dintr'o vreme 'Ce stă în preajma descălecatului Moldovei şi a 
expansiunii Ţării Romdneşti a Basarabi/or „în spre părţile 
tătăreşti''. 

Din aces_te ştiri însă nu vom utiliza de cât relaţiunile date 
din văzute, nu şi pe acelea căpătate, mai ales la Comtantlnopole, 
din auzite de la informatori ignoranţi, sau de rea credinţă. 

'1) Erdknnde, tom. VII, cartea III, partea X. 
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4. ln scurt, iată itinerariul lui lbn-Batutah în regiunile ve
dne cu M. Neagră : 

De la Sinope el tcece cu o corabie pe coasta Crimeii, nu 
departe de Cherci, în „Kifdjak"; de aci la Caffa, apoi la „Kiram"; 
pornind şi de acolo_, el face 18 popasuri în stepă, apoi o zi de 
,drum prin vadul unei ape mari, o altă jumătate ele zi ca să 
treacă o a doua apă şi de aci la „Azak» (Azov). De la Azak 
se îndreaptă spre nMadjar" pe Kama şi la „Bişdagh", unde se 
afla horda Sultanului tătar. lntorcându;..se iar la Madjar, el cer-

. cetează oraşul „Bolghar "' , de unde se reîntoarse din nou la 
Madjar şi la Bişdagh, unde se mutase horda; apoi cobori la 
.Haddj-Terkhan" (Astrahan) şi de aci la „Ocac", la dii;tanţă 
de o zi de munţii cu metale ai Ruşilor şi la zece zile de depăr
tare de .Serâ" (Sarai). După alte zece zile el se află la „Sordak "' 

şi de aci porneşte spre Constantinopole, trecând prin „Baba
Saltuk", Babadagul nostru, până la ,,Mahtuly", la nordul Bal
-canilor, unde începe graniţa grecească. Trece apoi munţii, făcând 
un popas şi la o cetate pe râul „Astha fîly" (Filipopole pe 
Mariţa ?) şi, în fine; ajunge la Constantinopole. La întoarcere el 
trece din nou prin ,,Baba-Saltuk" şi, de-alungul stepelor Pontice, 
la « Terkham şi «Serâ>>. După puţin timp, trecând fluviul Ural, 
se îndreptă către Turchestanul de astăzi. 

5. Să spicuim câtern din pasagiile cele mai caracteristice
ale povestirei lui lbn Batutah, asupra oraşelor şi locurilor stră
bătute de dânsul. 

Chipceagul. ,,Locul unde ne aflam-scrie el, după debarcarea 
în Crimeea-, face parte din câmpia cunoscută sub numele de 
-«Deşt-Kifgeac». (8 Deşt·; în tătăreşte= ,,sahrâ în arăbeşte=
-câmpie, pustiu). ,,Această câmpie e verde şi înflorită; dar n u
vezi acolo nici munte, nici copac, nici colină, nici povârniş. Nu
-găseşti nici lemne de ars şi nu se cunoaşte alt· combustibil de
-cât gunoiul animalelor, numit tezek. Poţi vedea pe cei mai de
seamă dintre indigeni adunând acest bălegar şi ducându-l în
poala hainei lor".

Pentru p1eca�e „unul dintre negustori, tovarăş al nostru, se 
duse să caute pe aceia dintre locuitorii câmpiei, cari fac parte 
�in neamul cunoscut sub numele de Kifdjak şi cari împărtăşesc 

www.minac.ro



141 

religia creştină. El închirie de la dânşii o căruţă trasă de cai 
Ne urcarăm în ea şi ajunserăm în oraşul Caffa". 

lbn Batutah cercetează trei porturi maritime : Caffa, Azov. 
şi Sudac. 

Caffa. « ... cetate mare pe mallll mării, locuită de creştini, 
cei mai mulţi Genovezi. Ei au un conducător, uumit Addemedâr 
(Oemetrio ?). Trastrăm la moscheea musulmană». Mai departe 
însă spune : «toţi locuitorii sunt necredincioşi)). - ,, ... ne plimbarăm 
prin oraş, unde văzurăm pieţe frumoase". "Apoi ne coborârăm-
în port şi-l găsirăm minunat. Se aflau în el apro:1pe 200 vase, 
atât de războiu, cât şi de comerţ, mici şi mari. Portul acesta 
este printre cele mai vestite din lume". 

Azov. cc .. ,ajunserăm la oraşul Azak, care se află la malul• 
mării 1). E un loc bine zidit. Genovezii şi alte neamuri se duc
acolo cu mărfuri". - !n ţinut e mare bogăţie de cai, cari se 
vând până în India. Guvernator în Az:;k este Mohammed Khodjah 
Alkhârizmy. Aci în1 âlneşte el cadii, şeici şi studenţi musulmani. 

Sudac. ,, .•. sosirăm la Sordâk. E unul dintre oraşele întinsei, 
câmpii a Chifgeacului; e aşezat pe malul mării şi portul său e 
printre cele mai mari şi mai frumoase. ln afara oraşului sunt· 
grădini şi râuri. Acolo locuesc · Tătari 2) şi o seamă de Greci,
ce trăesc sub protecţia lor şi sunt meşteşugari; cea mai mare 
parte din case sunt de lemn. Cetatea aceasta era odinioară,_ 
mare, dar a fost ruinată în mare parte intr'un războiu civil 
dintre Greci şi Tătari. Biruinţa la început rămase de partea cel or 
dintâiu; dar Tătarii primiră ajutor de la ai lor şi măcelăriră pe 
Greci şi goniră pe cea mai mare parte din cei ce supravieţuiau. 
Alţii au rămas în oraş până azi sub pr0tectia Tătarilor" ..• 

Cum se călătoreşte în stepă. c<E obiceiul la Tătari de a 
călători în această câmpie după cum călătoresc pelerinii pe· 
drumul Hedjâsului. Ei pornesc la drum după rugăciunea din 
rnri; poposesc pe la nouă sau zece dimineaţa; pornesc iarăşi 
dupl ceasul amiezii şi se opresc din nou seara. Dacă se opresc 
undeva, ei desleagă caii, cămilele şi boii de la arabale şi le dau 
drufhul să pasc§, fie zi, fie noapte Nimeni nu dă nutreţ vitelor t

ni'Ci chiar Sultanul". 

1) De fapt la gura fi. Don.
2) Hrn :Batutah zice consequent: Tur'Ci. nu Tătari.
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„ Caii sunt foarte numeroşi în acest ţinut şi costă foarte 
puţin. Preţul unui cal excelent este de 50 sau 60 dirheme de-ale 
tării, ceea ce face dt un dinar de N.agreb, sau aproape. Caii 
aceştia sunt aceiaşi cari se cunosc în Egipt sub numele de acdddh.

Cu ei îşi ţin viaţa oamenii în această ţară şi ei sunt aci tot 
aşa de numeroşi ca şi oile la noi, sau şi mai mult. Un singur 
Tătar stăpâneşte uneori herghelii de mii de capete. E un obiceiu 
al Tătarilor din această tuă, posesori de cai, să pue pe arabalele 
în care se urcă femeile un steag înţepenit într'un colt. Pentru

fiecare mie de cai se pune câte un steag şi eu am văzut la unii 
zece steaguri şi mai bine. Caii aceştia sunt trimişi în India şi 
într'o caravană intră până la '9000, uneori mai puţin, alle ori 
mai mult. Fiecare negustor are o sută ori două, mai mult ori 
mai puţin. Negustorii iau cu plată, pentru fiecare herghelie de 
So cai, câte un păzitor, care are grija să-i pască ca pe oi. Omul 
acesta se numeşte le dânşii alcaşy. El se urcă pe un cal călare 
şi ţine în mână un băţ lung, de care e legată o funie. Când 
vrea să prindă vre-un cal, el vine în fat1 lui cu calul pe care 
călăreşte, îi aruncă .laţul pe după gât, îl trage la sine, se suie 
călare pe el, iar pe celălalt îl lasă să pască. 

După ce negustorii ajung cu caii lor în Sind, acolo le dă 
grăunţe drept hrană, pentru că plantele Sindului n'ar putea înlocul 
orzul. Multe animale mor şi pe altele le fură hoţii". După ce 
plătesc anume taxe în India,-musulmanii mai puţin -, rnegus
torilor le rămâne un mare câştig, căci ei vând în India un caJ 
de mică valoare cu 100 d!nari de argint, cari echivaleaEă cu �5 
dinari în aur de Magreb». 

Oraşele din ţara Tătarilor. ln afară de cele trei porturi 
pomenite, lbn Batutah mai cercetă în interiorul ţării stăpânite de 
Tătari şi următoarele ora e: Kiram, Madjar, Bişdagh, Bolghar, 
Ocac, Kharezm, Baba altuk şi Assera sau Serâ, care e capi
tala; iar la gurile Volgei, Terkhan. 

Kiram 1). Aci ajung pornind cu o cărută din Caffa. Kiram
e un «oraş mare şi frum are face parte din stăpânirea ilus
trului Sultan Mohamed-Uzb -Khan. ln fruntea fui se află un 
guvernator, numit Toloct m r:». ci Batutah văzu pe marele 

1) Azi 1JJsohi-JCiri1". l'irnm t\U •irym (Crâm); unii îi zic şi Solgaf
(de ex. arabul Abulfedn). Era apil&kl tim ii într o vreme. 
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cadiu Chems.eddîn-Assâily, judecătorul hanefitilor, pe cadiul châ
feiţilor, Khidhr, apoi jurisconsulţi, predicatori, şeici şi pe emirul 
To1octomâr, care tocmai se pregătia să plece spre Sarai, capitala 
Sultanului. 

Madjar 1). �-·· este o cetate considerabilă şi unul d·in cele
mai frumoase oraşe de sub stăpânirea Tătarilor; el se află pe un 
mare râu (Kuma). Acolo vezi grădini şi poamele sunt din bel
şug'' .-Intr'o „Zauiah" lbn Batutah vede aproape 70 de „fachiri" 
arabi, persani, turci şi greci (? I), unii însuraţi, alţii celibatari

t

care-şi ţineau viaţa din pomeni. Jn bazarul oraşului întâlni un 
jidov spaniol ce sosise acolo pe la Constantinopole, Asia Mică 
şi peste Caucaz. Mai văzu că femeile la Tătari se bucurau de . 
mare cinste. 

• 

• 

Bişdagh (din Beş · cinci şi dagh=munte). Făcurăm pregă-
tirele ca să pornim din oraşul Madjar spre tabăra Sultanului, care 
se afJa Ia patru zj]e depărtare, într'un loc numit Biş-daah. Jn 
aceşti cinci munţi se află un izvo·r de apă termală, în care se 
scaldă Tătarij, căci ei pretind că ori cine se înbăiază în el, stă 
1a adăpost de orice boală". -Aci află că cortegiul Sultanului ple
case spre Madjar. 

Un oraş nomad. ,, Ne întoarserăm în Jocul de unde ple
casem (Madjar), pentru că tabăra trebuia să fie aşezată în 
vecinătate. Imi ridicai cortul pe o colină ce se afla acolo; în
ţepenii în faţa lui un steag şi aşezai caii şi carele înapoi. Intre 
acestea sosi şi cortegiul imperial, pe care Tatarji îl numesc ordu.

· Vă-zurăm asfel un mare oraş care se n1işcă cu locuitorii săi şi ·

care cuprinde mo�chei şi târguri şi unde fumu) căminurilor se
ridică în aier; căci Tătarii îsi fierb bucatele în timpul că]ătoriei.

.
' 

Oamenii aceştia se mută din loc în Ioc cu carele Jmr şi, ;·când
ajung ]a Jocul de popas, ei descarcă corturile ce se găsesc în1 

arabale şi le înalţă la  pământ 2); căci ele-s foarte uşoare. Tot 
aşa fac şi cu moschee le şi cu pră vă1iile". 

• 

· Bolghar. Intre BoJghar 8) şi tabăra Sultanului erau zece
• 

1) La Ahulfeda: Madjgarya, capitala ţării Madjgarilor, un popor .
păgân de rasă mongolă� pe la Volga. 

2) 
. 
Vezi şi povestirea Călugărului R11bruquis, publicată în Analele 

Dobrogei. 

3) Apr0ape ele Volga, pe stânga, Ia. S. de actualul Cazan.

' 

• 

• 
..._ • I \ 

I 

• 

• 

•
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zile de drum. Ajuns în acest oraş, îl impresionează mai ales 
scurtimea ncpţilor de vară: ,, ... se chemau credincioşii la rugă
ciunea de seară, pe când noi cinam. Abia celebrarăm această 
n,igăciune, ca şi rugăciunile terawîh, chef', witr, şi iată.ca aurora 
diminetii apăru curând după aceea. Ziua e tot aşa de scurtă la 
Bolghar în anotimpul zilelor scurte, adecă iarna. "---De· la Bolghar 
spre nord, lbn Batutah spune că se întinde „ţara întunericului".

Oca 1) ,, ••• este un loc de o însemnătate mijlocie, bine zidit, 
bogat în averi, dar cu o climă foarte rece. Intre el şi capitala 
Sultanului, Serâ, sunt zece zile de dru:n. La o zi depărtare de 
Oca se află munţii Ruşilor, cari sunt creştini. Ei au părul roşu, 
ochii albaştri; sunt slabi la fală şi vicleni la caracter. Au mine 
de argint şi din tara lor se aduce saum, adică lingouri de argint, 
cu care se vinde şi se cumpără în acest ţinut. Greutatea fiecărui 
lingou este de cinci uncii». 

Serâ (Serai). 2) "Serâ este printre oraşele cele mai frumoase 
şi mărimea sa e considerabilă. Se află într'o câmpie şi e ·pliri 
de locuitori. Are bazaruri frumoasa şi străzi întinse".. Plecând 
călare în zori de zi, lbn Batutah spune că abia ajun.se să-l oco
lească până seara; iar de-a curmezişul se poate străbate în ju� 
mătate de zi. Are 13 moschei mari şi altele numeroase mai 
mici. ln Serai locuesc mongoli «cari sunt indigeni şi ·stăpânii 
ţării ; o parte sunt de religie mahomefană)) ; apoi Assi (Oseţi), 
cari s musulmani ; Chifgeaci, Cerchezi, Ruşi, O reci şi alţi creş
tini. Fiecare naţiune locueşte în câte un cartier deosebit, iar 
negustorii din (rac, Egipt, Siria etc., locuesc un cartier ocolit de 
ztduri, ca să fie apăraţi de furturi. Palatul Sulranului se numeşte 
Allân-taş (Piatra de aur) »

« Intre Serai şi Terkhan e un deşert de 4o de zile, în care, 
din lipsă de nutreţ, nu se călătoreşte cu cai, ci «numai cămilele 
trag careleJl. 3)

Hâddj-Terkhân (Astrahan pe Volga). ,,Cuvântul Terkhan 

1) Pe Volga, între Bolghar şi Sera y,
2) Oraşul e pe un brat răsăritean al Volgăi la confluenta cu

râurile Ţarevca şi Salaenca. A fost distrus rle Tamerlan la 1403. Din 
ruinele sale s'a zidit Astrahanul.-Un al doilea ccSarail>, cel pomenit 
ele Ibn Batutah, e pe râul laic, între Astrahan şi Kharizm. 

3) Stepele Caspice.
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la îătari însemnează un loc scutit de orice dare". 1) ,,Are târ
guri întinse şi e clădit pe fluviul ltil (Volga), unul din cele mai 
mari din lume. Sultanul locueşte aci până ce frigul se face prea 
simţit şi fluviul în gheaţa împreună cu râurile ce se adună acolo". 
-,,Atunci Sultanul dă ordin locuitorilor acestei ţări ca să aducă 
mii de sarcini de paie, pe care le întind peste ghiaţa fluviului". 
„Călătoreşti în sănii pe acest fluviu şi pe canalele sale timp de 
trei zile. Ades trec caravane peste el chiar şi spre sfârşitul iernei; 
dar uneori se scufundă şi pier". 

Aci, în Astrahan, principesa bizantină măritată la Tătari, 
ceze voie Sultanului să plece la rudele sale din Constantinopole 
ca să le vadă şi să nască la părinţi. Sultanul îi dă voie, iar în 
suita ei călătoreşte şi arabul nostru. 

6. Partea aceasta din povestire interesează Oobrogea în
deosebi. E curios însă că lbn Batutah nu citează în descrierea 
sa nici unul din marile fluvii ale Ucrainei: nici Niprul, nici Bugul, 
nici fluviul- nostru de graniţă, Nistru!, şi nici Dunărea chicr, de 
şi în uniformitatea stei;,elor pânzele acestea mari de apă călă
toare sunt de natură a izbi viu sufletul călătorului. Se pare că 
natura cu variatele ei privelişti nu-l interesează de loc pe aces 
călător arab care, totuşi, are ochi destul de meticuloşi pentru 
nimicurile vietii omeneşti. 

„ln fiecare staţie din această tară - scrie el - se aduceau 
Khatunei (=cadânei, principesei bizantine) provizii şi anume : 
cai, oi, boi, dughie, lapte de iapă, lapte de vacă şi. de oaie". 

„ln aceste locuri călătoreşti dimineaţa şi seara. Fiecare din 
emirii acestor locuri însoţiau pe Cadână cu corpul său de ar
mată până la marginea guvernământului său, din consideraţie 
pentru ea şi nu din teamă pentru siguranta ei, fiindcă ţara 
este liniştită". 

„Ajunserăm la oraşul numit Baba-Salluc 2). Baba ere la
Tătari aceiaşi însemnare ca şi la Berberi ( =tată); numai că ei 
rostesc pe b mai puternic. Se zice că acest Saltuc era un con
templativ sau un ghicitor•; dar se mai spun despre dânsul lu
cruri pe care Ie condamnă legea religioasă. Oraşul Baba-Saltuc 

1) Oare nu s'ar putea deriva şi numele ele «Tutrakan (Turtu
caia) din acelaş cuvânt?·, 

2) Babadagul de azi.
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este cel din urmă pe care-l stăpânesc Tătarii. Intre el şi tn•

cepului împărăţiei greceşti sunt 18 zile de mers intr'un pusfit1 
î11 înt1egime lipsit de oameni 1). Dit1 aceste 18 zile, opt le treci 
fără să găseşti apă. Prin urmare îţi faci proviziuni pentru acest 
timp şi le pui în care, în burduf uri mari şi mici. lnt1·arăm tn 
acest deşert tn timpul frigului. Nu avurăm, aşa dar. nevoie d� 
multă apă. Tătarii duceau lapte în burdufuri mari, îl amestecau 
cu dughie fiartă şi-l beau: asta le stingea setea pe deplin''. 

,,Ne făcurăm pregătirile la Baba-Saltuc (Babadag) ca să stră
batem deşertul 2). Având nevoie de cai, eu mă dusei Ia ,,Khatuna" 
şi o info11rnai de această chestiune. Aveam obiceiul să o salut 
în fiecare dimineaţă şi seară şi de câte ori i se aduceau ei pro
vizii, îmi trimetea şi mie doi sau trei cai şi berbeci; eu însă 
nu tăiam caii; sclavii şi slugile ce erau cu mine mâncau în to„ 
vărăşia Tătarilor, însoţitorii noştri. Jn acest chip adunai aproape 
cincizeci de cai. Cadâna îmi dete încă cincisprezece şi porunci 
omului ei, Sarudjah grecul, să aleagă numai cai graşi pentru 
mâncare. Ea îmi zise : nu te teme de nimic; dacă ai neyoie de 
rn ai m uiţi, îţi voiu da''. 

Intrarăm în pustiu (stepă I) în �ijlocul Junei dhu'Jka'dah . 
Merserăm nouăsprezece zile din ziua când părăsisem pe Sultanul 

- . 

până la intrarea în pustiu şi ne-am odihnit ci9ci zile. Merserărn 
apoi în acest pustiu optsprezece zile, dimineaţa şi seara. Totul 
11e mergea bine, slavă Dom11ului ! După acest timp sosirăm la 
fortăreaţa Mahluly, unde începe împărăţia grecească>>. 

,,lar Grecii, aflând de venirea principesei în ţara lor, trimi
seră Ia această fortăreaţă, spre întâmpinarea ei, cu o arn,ată 

numeroasă şi cu multe provizii, pe Cafaly Nicolai, un grec. Sosiră 
de asemenea şi principese şi doici din palatul tatălui ei, din Con-
stantinopole''. 

,,Intre această capitală şi Mahtuly e o depărtare de 22 zile 
de mers, dintre care 16 până la canal 2) şi 6 de aici până la
Constantinopole. Plecând dela MalitulţJ nu mai călătoreşti decât 
cu cai şi cu măgari şi părăseşti� carele din pricina locurilor 
grele şi a munţilor pe care trebue să-i străbaţi''. 

• 

• 

1) Adecă prin stepa din spre Mare a Dobrogei; 18 zile, aşa cun1
merge au e1. ·· 

2) Mai corect ar fi : <<stepa))
3) Canal=Bosporul.

• 

' 

• 

• • 

... . 

• 

• 

•
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iată, însfârşit, şi povestirea călătoriei la întoarcerea dela 
Constantinopole. 

,,Mersei in tovărăşia lui Sarudjah, care mi arăta consi
deraţie, până ce ajunserăm la marginea ţării Grecilor, unde 
ne lăsaserăm tovarăşii şi carele. Ne urcarăm in ele şi intrardm 
în deşert. Sârudjalz merse cu noi pdnă la oraşul Baba-Saltuc 
şi rămase acolo trei zile ca oaspe, după care se introarse in 
ţara lui. 

„Era atunci in miezul iernei. Eu îmbrăcai trei cojoace şi 
două perechi de pantaloni_, dinte care una dublă. Aveam în pi
cioare încălţăminte de lână şi pe deasupra o altă pereche de 
pânză de in, dublată şi, în fine, pe deasupra o a treia pereche 
de borghâly, adică de piele de cal blănită cu piele de lup. lmi 
făceam abluţiunile cu apă caldă lângă foc, dar nu curgea o p·că
tură care să nu fi îngheţat pe dată. Când îmi spălam faţa, apa, 
abia atingându-mi barba, se prefăcea în ghiaţă şi, dacă îmi scu
turam barba, cădea promoroacă. Apa ce-mi picura din nas îngheţa 
pe·, mt:!stăţi. Nu puteam să mă sui singur pe cal din pricina multor 
vesminte cu care eram acoperit, aşa că tovarăşii mei erau ne
voiţi să mă urce c.ălare•. etc. 

7. După această povestire cititorul va înţelege <le ce arabul
nostru trece cu ochii închişi peste atâtea accidente geografice, 
cum sunt marile . fluvii ce se varsă in Marea Neagră, fără să 
pomenească· măcar în treacăt de existenţa şi numele lor. 

Spuneam că lbn Batutah nu şi-a scris singur jurnalul său 
de călătorie, ci I-a dictat unui copist; şi anume 1-a dictat din. 
memorie, iar memoria poate fi de multe ori cel mai mare tră
dător. Apoi Arabul a străbătut-stepele pontice şi Dobrogea iarna. 
,,Era atunci în miezul iernii" scrie el; şi, din propria i mărturi
sire, ne dăm seama cu ce suferinţe a suportat frigul, acest Arab 
deprins cu clima caldă a ţărilor meridionale. lmbrăcat în trei 
cojoace, încât îşi pierduse până -şi uşurinţa mişcărilor corporale, 
înghemuit în carul său cu covergă, mai ales în vecinătatea flu
viilor îngheţate, pe unde Crivăţul suflă mai cu tărie toată amă
răciunea nordulu�, este evident că el nu mai putea avea ochii 
deschişi asupra aspectelor, de altfel prea uniforme, ale stepei 
îngheţate şi nici interesul treaz de a le observa şi înregistra. 
Numai la popasuri, şi anume acolo unde fiziceşte se simţi a mai 

' 
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liber de asprimea vremii, povestirea lui se înnoadă din nou 
pentru a ne împărtăşi mici amănunte din viata omenească" 

Dar, pentru a explica felul de scriere al lui lbn Batutah, 
trebue să ţinem seama şi de alte consideraţii ; mai intervine încă 
şi educatia şi rasa. Un om al nordului, un reprezentant al unei 
rase oţelite în luptă cu natura, s' ar fi comportat altfel în aceleaşi 
împrejurări ca un Arab trăit în cuptorul de lângă tropic; iar 
când am vorbit în altă parte de geograful Edrisi dela .curtea 
regelui Roger al Siciliei, am pomenit acolo un defect al tuturor 
acestor scriitori musulmani, cari par'că nu simt în deajuns nevoia 
de a precisa şi cărora par' că le pluteşte în fata ochilor miraju 
cunoscut sub numele de' «Fata Morgana)>.· 

8. Totuşi, chiar aşa cum se prezintă povestirea lui lbn
Batutah, ea tot ne poate dărui câte• va fărâme de adevăr preţios 
asupra împrejurărilor din Dobrogea la începutul sec. XIV şi 
asupra vecinilor noştri de răsărit în acele vremuri. 

Mai întâi vedem că cer..1trul puterii tătăreştj, capiţala Sulta
nului, nu se află în imediata noastră apropiere, ci departe încolo 
spre hotarele Asiei, pe la Volga; iar stepele pontice, cu o popu-
laţie foarte rară de nomazi, erau ·în stăpâni·rea unor ,,emiri", ai 
căror supuşi îşi creşteau numeroasele turme de oi şl mai ales 
h t.l rgheliile de cai în largul câmpiilor ierboase. Numai pe malul 
Mării şi mai ales în Crimeia„ vechile cetăti comerciale, în care rolul 
principal îl jucau Gennvezii creştini, amintiau o viaţă europear.ă• 
Stepe:e îşi aveau privirile întoarse tot spre Asia şi comerţul cel 
mai vioi a] Mongolilor nomazi, comerţul cu cai, se îndrepta către 
J,an şi India, în afara Europei. 

Ceeace ne surprinde însă în povestirea lui lbn Batutah, 
este situaţia politică specială a Dobrogei în complexul statelor 
Europei răsăritene la începutul sec. XIV. 

Se spune, anume, în această povestire, că <<oraşul Baba
Saltuc (Babadagu1 de astăzi) 1) este · cel din urmă pe care îl

slăpânesc 11ălarii» ; că „ între el şi începiztul î1npărăţiei greceşti 
� su1it 18 zile de mers î11tr'u11 pustiu în îtzfregime lipsit de oameni. 
Di1z aceste 18 zile 8 le freci fără să găseşti apă'' ; că ]a miază

zi de acest ,,pustiu'' prin care trebue să înţe1egem stepa Do-
• 

1) Unde se află, după legendă, şi mormântul acestui sfânt.
musltlman. 

• 

• 

•
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brogei, se află cetatea bizantină " Mahtuly" dincolo de care se 
ridică muntii (Balcani) ; şi în fine, că principesa bizantină mă
rilală la Tătari, este înlâmpi11ată în această cetate de autori
tăţile bizantine civile şi militare, precum şi, de. rudele ei, care 
o conduc spre Constantinopol.

9) Pentru înţelegerea acestor relaţiuni, este nevoe 5ă cer
cetăm putin istoria. 

Călătoriile lui Ibn Batut.ih în orient au loc între anii 1325-

1349; iar că!ătoria prin Dobrogea cade cam prin anii 1334- -1335.

Care erau împrejurările politice şi etnografice la Dună
rea de jos în această vreme P 

Pe la 1334-35 descălecatul lui Dragoş Vodă din Marz
mur�ş în Moldova încă nu avusese loc. Dela 1241 încoace Mol

doua se afla în dependenţă de Tătari, cari făceau adesea in
cursiuni peste munţi ; iar Ţara Romdnească prnpriu zisă, a 
Basarabilor, în aceşti ani, se întindea numai până la rdurile 
Prahova şi lalomiţa 1), dincolo de care, spre Moldova, stăpâ
new de asemenea Tătarii. Mărturia lui lbn Batutah vine să î1 -
tregească aceste isvoare istorice, arătând că şi nordul Dobrogei, 
până prin drt'plul gurii Jalomi/ei, era tot sub Tătari, căci Ba
badagul este dat la 1334-35 ca ultimul oraş dinspre miazăzi 
stăpânit de aceştia. 

Părţile răsăritene ale Munteniei, care în titlul lui Mirc.:a apat 
sub denumirea „spn părţile Tătăreşti'", au fost eliberde de 
Tătari, împreună cu Moldova, abia în anul 1345-46, câPd Lu
dovic cel Mare, regele Ungariei, în unire cu Românii Maramu
reşeni conduşi de Dragoş Vodă şi cu Muntenii conduşi de Ni
colae Alexandru Basarab, porni acea expediţie, care avu drept 
rezultat întemeierea voevodatului Moldovei pe de o parte, iar pe 
de alta extinderea voevodatului muntean spre răsărit. 

Teritoriul dintre râurile Prahova-Ialomiţa şi Siret se pare 
însă că n'a intrat dela început în directa stăpânire a Basarabilor 
Munteni. 

El „era socotit ca aparţinând (dela 1345-46 încoi.ce) rr-
gatului Ungariei". 

. �) Ilurn�1.1eaki�Iorga: Docum. privit la ist. nornânilor, X V, 1.
Vez1 ş1 D Onciul: Mircea cel Bătrân, cuvântare comemorativă, Bucureşti 
19'18, nota 5 p. 17-18. 
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,, ln 1347 se înfiinţează aci episcopatul catolic de Milcov, 
sub protectoratul Ungariei, ca restaurare a ·fostului episcopat al 
Cumanilor (1228-1241), distrus de Tătari 1). ln această parte, 
circa metas regni Ungariae versus Tartaros 2) era posesiunea 
„spre părţile Tătăreşti" din titlul lui Mircea._ Aci, ţinutul dintre 
gura Ialomiţei şi Siret, care la 1358. e arătat ca aparţinând re
gatului Ungariei, se găseşte la 1368 în stăpânirea Domnului Ţă
rii Româneşti 3).

„Acest teritoriu a fost unit cu Ţara Românească probabil 
îndată după eliberarea lui de sub Tătari, ca feud unguresc, cum 
el se prezintă şi în titlul lui Mircea, unde e numit împreună cu 
„ părţile de peste munţi", ca posesiune exterioară, în afară de 
,, Ţara Ungro-Vlahiei" propriu zisă" 4). 

Cum însă Ludovic cel Mare, regele Ungariei, a exercitot 
oarecare persecuţii împotriva ortodoxilor din regatul său, se pare 
că acesta a fost motivul pentru care voevodul Bogdan din Ma
ramureş îşi părăseşte voevodatul său de peste munţi şi, luând 
în stăpânire Moldova, se proclamă Domn independent, în nea
târnare de Unguri. rrobabil că tot atunci şi teritoriul dela N. E. 
de Ialomiţa, denumit mai târziu „spre părţile Tătăreştl", a intrat 
în directa stăpânire a Ţării Româneşti, căci acest teritoriu este 
amintit la 1358, adică cu un an înainte de descălicatul lui Bog
dan-Vodă din Maramureş, ca aparţinând regatului Ungariei, iar 
puţin timp după aceea, la 1368, el apare în posesiunea Domnu
lui Ţării Româneşti. 

Care era starea lucrurilor din Dobrogea în aceeaşi vreme? 
Chestiunea se poate privi dintr'un întreit punct de vedere: 

politic, religios şi etnografic. 
Este clar că populaţia nu era omogenă. Provincia ern Lo

cuită şi de creştini şi de musulmani. 
Prezenţa elementului creştin se dovedeşte dintr'o listă a po

sesiunilor Patriarhului din Constantinopo'. din anul 1320, în care 

1) Hµrmuza,ki - Dens·iişeanii. Documente I, 2, 4 ; cf. ilJicl I, '102,
107, 429, 622 

2) Jbid. I, 2, 216-217 a. '1374.
3) lbid. I, 2, 144-145=XV 'l-2.
4) D. Onci·ui: Mircea cel Bătrân, cuvântare comemorativă nota 5

p. 17-18 Bucureşti 1918.
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se pomen€sc dealungul Mării Negre (şi mai ales pe coasta Ca
liacrei) şi la Dunăre, următoarele castele supuse Patria1 hului : 
Gerania (=Dişpudac), Cranea (=Ecrene), Cavarna, Caliacra,
Kellia sau Lycoslomion (=Chilia Dobrogean2, din deltă, nu cea 
din Basarabia) şi Drislra (=Silistra) 1). Evident că o parfe din 
populaţia acestor locuri de lângă ape vorbia greceşte, iar în bi
seric.t Dobrogei se slujia pe atunci greceşte. La 1340, (adică la 
r, ani după călătoria lui lbn Batutah prin aceste locuri şi la 5 
ani înainte de expeditia Ongno-Română contra Tătarilor) găsir., 
la Vrcina- -undeva, p� 'aproape de lsa..:cea, -un episcopat grec, 
având in frunte pe «Smeritul Mitropolit ·(sic) al Vicinei şi pr-ea 
cin�tit Mat.:arie)). care dă făgăduială că nu-şi va părăsi dieces-1 � ; 
'ar la 1359, Patriarhul din Constantinopole trimite o scrisoare 
că!re N'colae Alexandru Basarab, Domnul Ţării Româneşti, prin 
care-l înştiinţează că cedea7ă rugăminţilor sale şi-l numeşte pe 
«p ea sfinţitul Mitropolit de Vicina, chir lachint», ca arhiereu al 
întregii . Ţări Româneşti tl) Acqti episcopi de Vi cina păsto ·iau, 
evident, nu numai ţărmul drept al fluviului, aproape de del1ă 
ci şi 1ărmul stâng din faţă, cuprinzând Muntenia răsăriteană. Re
l1ţiile bune între Tătari _şi Bizantini în această vreme, intărite şi 
printi'o căsătorit:: de cure dă mărturie lbn Batutah, trau de na
tură a înlesni această păstorire bizantină pe ambele maluri ale 
fluviului, ce se aflau, până la 1345, Îllcă sub Tătari. Acest epis
copat de Vicina era un episcopat grec de concurenţă, ridicat 
înpotriva scaunului mitropolitan din Silistra, care era acum în 
posesia Ţarilor bulgari 4); dar dela 1347, ct!nd se reînfiinţează 
episcopatul catolic de Milcov sub protectoratul Ungariei, el îşi 
avea un rol mult mai însemnat şi anume acela de a păstori pe 
ortodoxii din pnuturile liberate abia de doi ani de sub Tătari şi 
a-i feri de propaganda catolică, care prin dea rădăcini dincoace
de Carpaţi. Nouă ni se pare că nu e o simplă coincidenţă fap�
1ul că tocmai în anul 13">9, anul scuturărei prote;toratului ungar

1) Miklosich-Muller: Acta Patriar�hatus Constantinopolitani J 95·
Hurmuzaki-I01·ua: Docum. XIV, 1. 

' ' '

2) Pentru Luca, episcop.de Vicina în aceeaşi epocă, vezi Pachy
meres ed. Bono II p. 877. Hwnnuzaki Iorga: Docum. XIV, I.

3) Hurmuzaki-Iorga: Docum. XIV, l.
4) [Orf!a: Drepturi naţionale şi politice ale Românilor în Dobrogea, Vezi Analele Dobrogei An. IV No. 1. 
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asupra Moldovei dE către Bogdan Voevod- mitropolitul de Vi
cina trece ca arhiereu al Ţării Româneşti, după îns�şi cererea 
Domnului Ţării. Probabil că tot în acest an regiunea denumită 
mai târziu în titlurile lui Mircea „spre părţile tătăreşti" trece şi 
ea în directa �tăpânire a Muntenilor, scuturând de asemenea pro
tectoratul unguresc şi că, din moment ce un episcop dobrogean 
de Vicina e numit Mitropolit al Ţării Româneşti, prin însuşi a
cest fapt s'a pecetluit o mai strânsă legătură între ambele maluri 
ale Dunărei, care a preced.at sau, poate, chiar a _atras după 
sine şi stăpânirea politică a părţii nord-vestice dobrogene; poate 
că chiar din acest an, 1359, Domnul Ţării Româneşti stăpânia 
şi teritoriul acestui episcopat din nordul Dobrogei, după c_um 
stăpânia şi regiunea limanelor basarabene, care dela acest Nicolae 
Alexandru Basarab şi- a luat den urnirea de Basarabia. 

Prezenţa elementului grecesc în oraşele de lângă apele Do 
brogei nici nu poate fi pu�ă la îndoială în urma acestor măr
turii precise ale acelui timp. Dar în această provincie, mai ales 
prin sate, trebue să mai fi locuit şi Români, despre cari avem 

· c tâtea dovezi mai vechi, începând încă din sec. XI.
Am adunat într'un alt studiu 1) unele din aceste dovez',

arătând că, în anul 1253, călugărul minorit Wihelm de Rubruquis, 
că 1ătorind într'Q misiune la Tătarii ce ocupase ă de curând ste
pele Ucrainei, numeşte ţara dela gurile Dunărei spre miazăzi 
„Valahia, care este ţara lui Asan", în deosebire de Bulgaria, care 
vine mai spre apus; că, în timpul imperiului latin de răsărit 
(1204-1261), cronicarul france1. Geoffroy de Viile hardoui n nu
meşte Balcanii răsăriteni „munţii Vlahiei "' , ,,la m<,ntagne de la 
Blaquie", iar ţara dela nord de aceşti munţi n Vlahi a", ,. Blaquie". 
ţară locuită de Vlahi „li Blac del pai's", şi tot "ţara Vlahiei" 
„terre de Blackye" o numeşte ş; cronica anonimă în dialect de 
Valenciennes; că pe la 1188, Aosbertus, cronicarul cruciadei lui 
Frideric Barbarosa face deosebire între Uulgaria şi teritoriul de 
„către Dunăre, unde se varsă în Mare" şi în care el ştie câ 
„stapama un oarecare Român Calo-Petro şi fratele său Crasian 
împreună cu supuşii lor Româ'.lii"; că Nicetas Ch01:iates, croni-

1) Arhiva Dobrogei, Vol. II, 1919: pag. 18 şi urm: Nume vechi
ole Dobrogei, 
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carul bizantin, un martor ocular, ştie că la nordul Balcanilor 
locuia o populatie agricolă de Români, când . afirmă că împă
ratul bizantin, în expediţia contra lor, ,,dâne:I foc secerişului strâns 
în snopi şi ademenit de vorbele î şelătoare ale Valahilor, cari i 
s'au înfăţişat'', n'a mai luat nici o măsură coercitivă, ci s'a înto1·s 
înapoi în capitala sa; că înfine unele isvoare bizantine pomenesc 

• 

pe Români în Dobrogea, pe la Anchialos lângă M. Neagră şi 
chiar în sudul Balcanilor, pe Ja Vizya, la anii 1095, 1164 şi 1284; 

iar cronicart1l Cinnamus, vorbind de expediţia lui Manui1 Corn
nenul în contra Ungurilor la 1166, adaogă că armata bizantină 

• 

care trecu Dunărea prin Dobrogea în Mo1dova, era alcătuită „mal 
ales dintr'o imensă multime de VJahi, despre cari se zice că 
sunt coloni din lta1ia". 

La toate aceste mărturii, vom mai adăoga ac,i o nouă măr
turie de la începutu] sec. XIV, care, deşi nu are valoarea iz,·oa
relor directe, oficiale, sau a1e unor martori ocuJarj, totuşi 1,oate fi 
utilizată şi poate arunca o dâră de lumină asupra chestiunii 
noastre. Aceasta mărturie o găsim la geograful arab Abi1lfeda, 
în a cărui operă Tacuym Alboldan (Tabloul sinoptic al ţărilor), 
apar câteva· ştiri asupra oraşului Isaccea. Iată şi pasagiul (tom 
]), partea I, pag. 316, § 21): ,,lsacdji (Sacdjî) o După Athc)ua1 
48°,37'Jong şi 50° lat. Isacdji e un oraş din ţara Valahilor { Al. 
Ualac) şi atârnă de Conslantinopole, în al şaptelea climat. E un 
oraş de mărime mijlocie. E aşezat într'o câmpie, aproape de locul 
unde Du narea (Thona) se varsă în M. Neagră, nu df parte de 
marginea muntelui Caşca-dagh 2). Isacdji e la aproape 5 zile de
părtare de Ackerrnan- (Cetatea-Albă), iar între Isacdji şi Con

stantinopo1e sunt aproape 20 zile pe uscat Cea mai mare parte 

dintre locuitori profesează islamismul.
· Trei adevăruri putem scoate din acest pasaj. 1) că în Isaccea

-------

1) Ahulfecl,1 trăeştc între anii 1273-1331. Născut 111 Dan1asc
a.Jnn�e prinţ de Ramat, l\tiarra şi Bârir1. St1ltant1l cli11 Cairo i-a oferit
�1 lt11 t1tl11l de Sultan. Opera sa c<Geogra1)hie el' A]Joulfeda)) fl1 ·tra<iusă
1n I. Franceză din 1. Arabă de M. Reina11d şi Stanislas Guy,¾rcl. 

2) Prin Caşc�-�agh înţelege Carpaţii, căei vorbind în -aliă 1.1arte
de Dunăre (Thona) spne că acest fluviu străbate t1n n1unte C aşca-dagh 
(-munte dificil l deci Carpaţii Ja Porţile de fiert) că despa1·te rr1ai 
m��te. neam11ri ele necredincioşi, precun1: Valu bi, l\1ac]jari, Ser l)i şl
alţ11 ş1 că Dunărea (Thona) se vaJ·să în Marea Cr1rr1eei mai la nord ele 
01'aşul Sacdji din provincia Constantinopolei. 

• 

• 

• 

• 

•
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locuesc pe lângă creştini şi musulmani; că Isaccea e un oraş în 
imperiul biHntin, de de oare ce atârnă de Constantinopole şi că 
ţara în care· se află se numeşte „ţara Valahilor" 1).

Abulfeda moare în 1331 în vârstă de 58 ani. lnformatiile 
sale privesc, prin urmare, împrejurările dela sfârşitul sec. XIII şi 
începutul sec. XIV şi nu contrazic întru nimic datele câştigate 
din alte izvoare istorice. 

Că în Dobrogea, în prima jumătate a sec. XIV, pe lângă 
Homâni şi Greci mai locuiau şi Musulmanii (Tătarii), ne-o do
vedeşte, pe lângă mărturia despre Isaccea a lui Abulfeda, mărturie 
anterioară an ului 133 I, când moare acest geograf arab, dar şi 
mărturia călătorului lbn Batutah, care, vorbind despre oraşul 
Babadag la anul 1334-35, spune că acesta „este cel din urmă 
pe care-l stăpânesc Tătarii" şi că între el şi începutul împărăţiei 
greceşi se întinde o stepă fără apiJ, în care a călătorit 18 zile 

Aceste două ştiri se coroborează cu mărtmia lui Sarnicki 
care afirmă că din cauza deselor incursii ale Tătarilor în 
Po:1olia, marele principe al Litvaniei, Olgerd, îi bătu pe aceştia 
la gura Nistrului în anul 1333 (prin urmare 2 ani înainte de 
calătoria lui Ibn Batutah prin Babadag) şi că trei şefi tătari, 
Kadlubeg, Kaizibeg şi Dimitrie se refugiară atunci în Dobrogea 2)

lată, prin urmare, care era situaţia în Dobrogea în ajunul 
descălecatului Moldovei şi a expansiunei Ţării Româneşti spre 
gurile 0unărei. E clar. 

Din punct de vedere religios, avem un episcopat grec la 
Vicina, în atârnare de Patriarhul din Constantlnopole. .A.cest 
episcopat păstoria nu numai pe creştinii din Dobrogea de nord 
dar şi pe cei de peste Dunăre, din ţinuturile numite în titlul lui 

1) «Ţara Valahilor)) a lui Abulfeda nu trebue interpretată î�
sensul că la începutul sec. XIV Valahii din Ţara Românească ar f1 
stăpânit Dobrogea politiceşte, căci arabul spune că Isaccea atârnă de 
Constantinopole, deci de imperiul. Bizantin ; ci trebue să Îiîţelegem 
că Dobrogea a fost pe vremuri stăpânită de Valahi şi că e locuită de 
Valahi. Sensul acestui pa:aj, rezultă şi din următoarele rânduri ale 
lui Abulfeda: C<Ternovo este un oraş din Ţara Vlahilor, îa al şaptelea 
climat. Oamenii ce-1 locuesc sunt necredincioşi şi aparţin poporului ce 
se :rrnmeşte C<Valac>J. Se mai numesc .şi C<Al-horgha!>J, Bulgari, findt:ă 
populaţia oraşului era alcătuită din Români• şi Bulgari. E o amintire 
din vremea Asanestilor. Vezi şi Rubruquis: « Valah ia lui Asam>. 

2) Sarnicki: Annales p. 1'134. Comentariu în Hnmmer; Goldene
Horde p. 297. Vezi şi N. Iorga; Chilia şi Cetatea-Albă p._38, 

I 
I 
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Mircea „spre părţile tătăreşti". 1n anul 1359, mitropolitul lachint 
din Vicina trece ca Arhiereu în Ţara Românească. -Castelele : 
Geran ia, Ora nea, Cavarna, Caliacra şi Chilia dinsprea laturea 
M. Negre erau posesiuni ale Patriarhului din Constantinopol
La Silistra, în afară de castelul pomenit al Patriarhului, era o
mitropolie bulgărească.

Din punct de vedere etnografic, nordul Dobrogei se arată 
a fi locuit de o populaţie mixtă : dintre creştini, Românii, Grecii, 
şi poate şi alţii, iar dintre musulmani, Tătarii, mai ales spre 
răsărit, fiind pomeniţi la Isaccea şi Babadag. 

Din punct de vedere politic, vedem că nordul provinciei 
e stăpânit de Tătari, ca aliafi şi înrudiţi cu Bizantinii; stepa 
(prin jud. Constanţa) este descri�ă ca fiind mai mult pustie, în 
orice caz cu o populaţie foarte rară ; iar mai spre sud, unde 
în curând va apărea Dobrotici ca despot bizantin, se arată a fi 
teritoriu bizantin, cu funcţionari şi armată bizantină. N'am 
putea indentifica, pentru moment, ce oraş din nordul Balcanilor 
ar corespunde acelui Mahtuli, pomenit de Ibn Batutah, unde 
principesa bizantină măritată la Tătari este întâmpinată ct'e a uto
ritătile împăratului din Constantinopol. De la Silistra spre apm! 
se întindea Bulgaria decadenţei de după Asaneşti. 

La 1345 se petrece un mare eveniment la Dunărea de jos, 
este expediţia ungaro- română în potriva Tătarilor. ln acest an 
îşi ia fiintl voevodatul Moldovei lui Dragoş-Vodă Maramureşanul; 
iar ţinutul dela răsărit şi miazănoapte de râurile Prahova şi 
Ialomiţa sunt liberate de Tătari şi încorporate de Ţara Româ
nească, probabil ca feud unguresc. La 1359, Moldova ajunge 
independentă, sub B::>gdan•Voevod ; Muntenia intră în stăpânirea 
directă a ţinutului numit mai apoi nspre părţile tătăreşti", iar 
Dobrog�a, după alungarea Tătarilor peste Ni. tru, pierde legătura 
cu aceştia, fie politică, fie etnică şi, prin numirea- mitropolitului 
de Vicina ca Arhiereu al Ţării Româneşti l:1 1359 intră în legă
turi mai strânse cu acea::-ta, nu numai religioase, dar, pe cât se 
pare, şi politice. Sudul Dobrogei, stăpânit de Bizantini, este în
credinţat puţin mai târziu guvernării lui Dob:-otici, în calitate 
de despot bizantin şi rudă a împăratului din Constantinopol. 

C· BRATESCU 
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UN ALT RBRTE- ITALIAN Lf\ NOI IN TARA: 
, 

DOMENICO Zf\NELLI 51 RELAŢlllNEA SA DIN 1841 

1. Spunem „ un altul", de oarece şi înainte şi după
Zanelli, nenumăraţi au fost misionarii catolici cari au 
stat în ţara noastră (ori au cunoscut-o doar în trecere), 
ca apoi să publice impresiunile călătoriei lor. 

Omiţând epoca mai veche şi adresându-ne biblio
grafiei veacului al XVIII-lea, vom întâlni, intr'adevăr, patru 
abaţi italieni cari, după părăsirea ţării Româneşti, au lăsat 
asupra ei scrieri demne de toată atenţiunea. Aceştia sânt: 
Raicevich, care în 1782 tipări o serie de „Osservazioni" 
asupra ţării româneştî (1) · Lionardo Panzini, fost pre
ceptor al fiilor lui Alexandru Ipsilante, tot în a doua jum. 
a acelui secol (2) ; Domenico S€stini, chemat de lpsilanti 
în acelaş scop, dar îndemnat spre ţara noastră şi de pre
ocupările lui de botanist şi numismat-autor a câtorva 
jurnale de călătorie dela Constantinopol la Viena prin,· 
Bucureşti şi Transilvania ; (3) în tine acel Boscovich care
străbătând Moldova întâmplător, în 1762, lăsă poate cea 
mai vie şi mai interesantă relaţiune de călătorie, fără a 

1) O semnalează N. Iorga în «Histoire des Roumaius et de leur
civilisation)) Paris, 1920, I-a ed. pag·. 218. Cfr. şi Dora D'Istria 
Rivista orientale, Firenze, 1868.· 

2) Cfr. Nino Cortese, La Valacchia d11rante il principato di A. Ip-
silanti' în L'E·u1·opa Orientale-Roma, !I, '1922, No. 3, pg. 159 s:;rg.

3) Cfr. N. Io1·ga în Arhiva Soc. Ştiinţifice şi Literare <,Iaşi\) IV,
pg. 571 urm, R, Ortiz, Per la storia ecc. pg. '128-142 cu respectiva 
bibliografie. 
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putea întrece însă pe Del Chiaro, pus· în condiţiuni cu 
totul speciale. (1) 

Raicevich, Boscovich, Panzini caşi Sestini - au fost 
abaţi-deci preoţi. Dar preoţi caşi Metasfasio ori ... Da

Ponte: abatele italian din epoca arcadică e ceva cu totul 
special, aşa că ne dăm seama din capul locului de ce 
scopul ori mai bine zis prilejul călătoriei lor prin me
leagurile noastre n'au fost chestiunile religioase. 

Odată cu secolul XIX-lea, lucrurile se schimbă: Orân
duirea aşezămintelor catolice din Moldova-Valahia a fost 
un punct constant în programul de activitate orientală a 
Vaticanului. 

lată de ce preoţii catolici trimişi. la noi după 1800 
au un scop precis, strict religios : să studieze starea de 
spirit a ortodoxilor "schismatici" şi să refere asupra po
sibilităţilor de conversiune la catolicism a Românilor. 

In acest scop a stat la noi abatele Zanelli despre 
care ne ocupăm aci, cercetându-ne ţara în lung şi în 
lat, dela Galaţi la Bucureşti, dela Giurgiu la Orşova ; 
în acelaş scop ne-a visitat în două rânduri călugărul do
minican Vincenzo Vannutelli, dedicând o serie întreagă 
de scrieri în legătură cu ortodoxismul nostru (2) ; . cu a
celeaşi intenţii vor fi venit la noi atâţia alţi călugări şi 
preoţi catolici, de cari însă nu ne putem ocupa, de oarece 
nu toţi au scris ori au publicat impresiunile lor de călă
torie în aşa fel ca ele să constitue documente culturale 
de oarecare însemnătate, fie pentru istoria noastră din 
veacul trecut, fie penrru reconstituirea legăturilor dintre 
Italia şi România, 

Un ziar de călătorie propriu zis, nici Domenico Za
nelli nu-l are. In schimb, a publicat o serie de note luate 
la faţa locului. 

Aceste note au apărut într'o revistă ilustrată din 

1) Pentru Boscovich a pud Iorga şi Ortiz, op. cit.
2) Un bogat rezumat din relatiile călătoriei lui Vanutelli prin Mol

dova, a dat Dott. M. A, Silvestri în «Romania)). Roma, il, 1921 No. 22-
�3 şi III, 1922 No. 1. O dare de seamă asupra acestor articole, vezi 
m c Viaţa Romaneascăo XIV, 1922, No. 5, pg. 303. 
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Roma în 1841 - 42 : ,,L'Album, giornale letterario e di 
Belle-Arti" (1)-un. fel de .,,magazin" englezesc, cu vă
dite înclinări catolice şi pusă sub direcţiunea unui Gio· 
vanni de Angelis. 

Cele trei articole,· care constitue relaţiunea, au apărut 
în trei fascicole consecutive; la al · doilea se vede incisi
unea pe aramă, care reprezintă Mitropolia din Bucureşti. 

Tnainte de-a trece să inşirăm datele pe care ni le 
transmite Zanelli cu privire la Valahia în 1840, vom spune 
câte-va cuvinte despre autor-acele puţine cuvinte pe care 
le poţi consacra unui oarecare abate, lipsit de „biografie 
oficială". 

Din acel „mare magum" de erudiţiune eclesiastică 
ce este Dicţionarul lui Moroni 2) aflăm că Zanelli era
de loc din Cremena şi că tocmai pela 1840, când pu
blică articolele asupra Valahiei, ajunsese în mare trecere 
!a Curtea V aticană, desfăşurând o intensă activitate de
publicist şi de orator sacru.

Scrierile sale s ânt dedicate mai ales educaţiei publice 
şi propagandei catolice în Orient. Opera sa cea mai tai
nică pare a fi istoricul Bibliotecei Vaticane, publicat la 
Roma în 1857 (3) ; iar în legătură cu ce ne interesează 
pe noi, vom aminti că după 1840, Zanelli ajunse director 
al gazetei romane ll giornale di Roma, în care, tocmai 
la acea dată, vedem apărând o serie de articole relative 
la Români-şi despre care ne vom ocupa în altă parte. 
Tot în această ordine_ de idei, articolele închinate nouă 
vor căpăta un deosebit relief, aflând că Zanelli se spe
cializase în problema orientala ; tot lui i se datoreşte un 
lung articol asupra instrucţiei publice din Grecia, publicat 
în acelaş Album din 1844 (fasc. 3 7). 

· 2) După această sumară introducere credem mai
nimerit ca orice să reproducem notele abatelui Zanelli, 
transcriindu• le în întregime acolo unde pasagiile ni se 

1) An. VIII, Fasc. 38 pg. 298 sg ; fasc. 4'1 ·pg. 321 sg ; fasc. 50,
pg. 394 sg. 

2) Venezia, 1849 sg. în 102 volume. Pentru Zanelli cfr. Vol. 12
140; 32-100; passim. . . . . 

3) La Biblioteca Vaticană dalb sua ongme fmo al presente, stona
scritta da Domenico Zanelli, Roma '1857, 
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par mai suggestive şi dând simplul lor conţinut acolo 
unde autorul repetă lucruri ştiute de la alţi călători ita
lieni anteriori. Pentru mai mare exactitate vom menţine 
distribuţia materiei, aşa cum o aflăm în original. 

a) Ştiri istorice.

După ce declară categoric că Moldova şi Valahia nu-s 
decât părţi din vechea Dacie, aminteşte campaniile lui 
Traian şi colonizarea provinciei. 

„Iar ca monument al stăpân-i'rei romane în aceste 
părţi există 1) încă urmele unu,i pod, pe care lmpă
ratul Traian puse să-l zidească lângă Severin de-a 
curmezişui Dunărei; multe medalii găsite pe ici pe 
colo 2) şi limba actualmente vorbită, · care are multe 
asemănări cu cea latină, după cum vom explica mai 
târziu 3).

Pentru moment ajunge să amintesc că poporul, dând 
bunăziua ori primind-o, obişnueşte să spună frater (sic) 
şi Zara romanesca, (ţara romană [sic]), se numeşte de 
obicei această ţară". 

Trecând la năvălirile Barbarilor, şi la a�ezările Hu
nilor lui Atila prin Dacia, riscă o părere pare-se per
sonală în chestia aşezării Slavlor : 

"Din veacul al şaptelea până într'al noulea, Dacia 
fu ocupată de Bulgari şi de Slavi, subt cari, după părerea 
unora, ţara fu chemată Valachia, poate din cauză că 
romanii erau cunoscuţi doar cu numele de Vlacchi. Dar 
de oarece această părere n'are fundament istoric şi de 

1) După cum vom vedea, Zanelli făcu drumul dela Giurgiu Ia
Orşova, pe Dunăr�. Nu-i lipseau deci mijloacele de investigaţie directă. 

2} Vesti găsite în relaţiunile abatelui Sestini, fost la noi cu scopul
de a colecţiona monezi romane. Vezi în Viaggio .. per Ia Valachia Tran
silvania. Ungheria fino a Viena, Firenza, 1815 F-lli Magheri. ' 

3) Recunoscând _latinitai,ea limbei noastre, Zanelli reia o veche
tradiţie a tuturor italienilor cari s'au ocupat de noi, dela Boscovich, 
Sestini şi Del Chiaro, până la. Umaniştii din _sec. XV! de tipul s. E, 
Piccolomini. In acest sens, cf. rnteresantul articol al lui R Sabbadini,
Quando fu riconosciuta la latinita del rumeno, în Atenee Roma Firenze 
XVIlI, 1915, No. 195-6 pg. 83 sg. 
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oarece încă cu mult .înainte încetase stăpânirea romană, 
se pare că alte popoare s'au suprapus mai înainte ca 
Dacia să fi luat actualul nume de Valacchia". 

Ajuns la sec. XIII-lea, aminteşte legenda fondătfi 
Principatelor prin vitejia a «doi căpitani slavi» Raddo 
Negro şi Bogdan -şi trece să înşire toate luptele dintre 
Turci, Unguri, Valachi şi Moldoveni-până în sec. XVII-lea. 
Reţinem însă simpatia cu care vorbeşte de Mihai„ Viteazul1)
pe care-l numeşte »uomo di elevati sensi" şi generalis
sim al Impăratului Rudolf II-iea : 

"Aşa a putut Valacchia să respire ner mai liber 
dar puţină vreme, căci liberatorul său, Principele 
Mihai, stăpânit de a:mbiţia de-a uni la ţara sa şi 
Moldova-fu ucis în 1601 de un călău al lui Basta, 
general din oastea împărătească. Jalnică este soarta 
unei ţări, alunei· când e osândită de destinul cel pro
tivnic, să cadă din nou în. stdpânirea celui ce fusese 
isgonit prin silinţe desnădăfduite ! Şi aşa a fost soarta 
Valacchiei care se văzu nevoită să plătească apoi un 
tribut şi mai mare". 

Aminteşte apoi celelp.lte încercări de emancipar� de 
sub jugul turcesc-în special· aceia a lui Michne (sic) -
introducerea principilor fanarioţi-(cu respectivele înţepă
turi la adresa Grecilor pe cari pu-i poate suferi-bine în
teles -din cauze religioase) - şi spune că dela 1714 la 

·. 1796, Valahii au ucis· 13 'priaţi fanarioţi, nemai putând
îndura asuprirea lor. ·Apoi:

„Cel dintâi grec tr.-imes să cârmu,iască Valachi a
, în c,alitate de_ Voevod, a fost Nicolo Mavrocordato il

Nerone della - Valacchia. Dânsul era feciorul lui 
Alexandru, al ac·etui om prea înţelept şi care fiind 
învqţat m.ar(!, într' ale ştiinţei, pe care-o învăţase la 
Dniversitătile · din, Pavia şi din Padova-a fost al 
doilea inie;pret pe ·lângă. Pa.arta Otomană, - slujbă ocu� 
pată mai înainte de· către un renegat european ... " 

, 1) 'Din acest· plÎn-et -<le vedere,- izvoarele lui Zanelli nu p'ot fi 
opere ca aceia a lui ,Spontoni, în ·caFe Mihai este ponegrit cu intenţia 
de-a face plăcere. lui Bas·ţa. 
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Pomeneşte în fine şi de protectoratul Rusiei-de
mascând adevăratele intenţii ale Ţarilor de-a pune stăpâ
nire pe Principate şi dă puţine date asupra stării de 
Jucrud dintre 1834 - 40. 

b) Bucureştii pela 1848.

· Al doilea articol începe cu o serie de date geogra
fice asupra Ţării Româneşti in mare parte luate din 
scrierile cunoscutului geograf italian Adriano Balbi. Aşa, 
spune că suprafaţa e de 21.600 mile pătrate; sunt 22 oraşe, 
15 târguri şi 3560 de sate "care în defmitiv nu-s decât 
nişte păcătoase cocioabe de scânduri în · mijlocul unor 

· şesuri întinse, părăginite · de cele mai multe ori". Trece
apoi la descrierea capitalei pe . care o locuise şi asupra
căreia dă date cât se poate de interesante. lată de ce
vom reproduce în extenso această parte·:

,,Numele de Bucarest, înseamnă oraş al plăcerii ...
Fu zidit de urmaşii lui Raddo-Negro, aşa că nu-i or8Ş
vechiu. Se află într'un şes deschis şi frumos, pe malurile
Dumbovitzei, râu însemnat pentru peştele cel bun şi
p,eiltru dulceaţa· apei sale, cum spune proverbul popular
c'e se aude în gura locuitorilor: Dumbovitza apa duce
(sic): ci ne (sic) bee, non se adduce (sic) adică „Dum- .

· boviza acqua dolce : chi la beve, non piu si diparte"
(Pi• 321 ).

„Oraşul Bucarest are aspect de sat mare ; pe ici
pe colo, casele sunt despărţite între ele prin grădini
nes{ ârşite. Luând ca model acest oraş, poţi fixa limita
dintre oraşele orientale şi cele occidentale ; de oarece
Bucureştiul are ceva şi din primele şi din secundele;
are cam 6000 de case zidite pe unde-a apucat fiecare,
fără nici o sistemă, în aşa hal că, alături de un
frumos ·palat vezi o magherniţă de scânduri; iar din
această cauză oraşul ia un aspect puţin satisfăcător".

. ,,Dintre edificiile publice, predomină asupra celorlalte
Palatul locuit de_ .Principele domnitor, pcţl�t ce-a fost
refăcuţ pe ruinele celui ars în iB03; apoi Turnul de
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foc, pe a cărui culme stă zi şi noapte un paznic ca ·să 
scruteze oraşul, dând de veste când s'ar aprinde vre-o 
casă; apoi Biserica Metropolitană aşezată pe u.'n deal, 
de unde privirea se roteşte în chip plăcut peste oraşul 
din vale şi peste o câmpie întinsă şi lipsită în cea 
mai mare parte de vegetaţie. Biserica are o înfăţi
şare elegantă, iar pe acoperiş se văd trei turle frumoase 
şi o cupolă-toate acoperite cu metal vopsit în verde; 
are apoi trei na.vate, dar destul de strâmte şi prea în
cărcate cu zorzoane ; · pridvorul este elegant şi a fost 
de curând zugrăvit a fresco ; dar acele picturi satisfac 
prea puţin privirea. 

In · afară de catedrală, Bucureştiul are alte 60 de 
biserici care sunt zidite toate după acelaş tip architectonic 
şi au toate, alături, casele în care stau preoţii. Există şi 
o biserică protestantă, o sinagogă şi o biserică catolică
care stă sub imediata protecţie a Consulatului aus
triac. Alte clădiri de oarecare importa.nţă în Bucureşti'
mai sunt : Spitalul fondat în 1835 de Doamna Bran
covana (sic) în care pot încăpea la 60 de bo,lna vi; Casa
in care stă Consulul A uslriei, Camera representanţilor
şi (,olegiul Sfintei Sava (sic). De altfel, unde te 'ntorci,
zăreşti dărâmături de bordee, date la pământ din porunca
ocârmuirei ca în locul lor să se zidească palate mai .ară
toase. Totuşi, -unele cartiere sunt elegante, străzile bine
pavate, având case încăpătoare şi prăvălii care expun,·
în ferestre frumos gătite, tot felul de măr{ uri aduse
mai ales din Rusia. Există şi un- bazar unde se văd
dughene bine aşezate şi care noaptea sânt închise cu 
obloane de fier. 

· ' -

Uliţa principală a acestui oraş este cea a .,,p:ago
nomochi"-ilor în care-- mai ales în zilele d,e sărbătoare
vezi o mare mişcare de caleşti cât se poate d_e lu�_oase 
şi pe care boerii din Bucureşti, amatori de un lux 
care prea adesea trece de puterile �or,

_ 
1) le ad,u,� din

1) ;Luxul boerimei � noastre ll devenit pr'overbial pentru toţi
italienii cari !s'au ocupat de noi, Pe lâng� romanul l�i G. Prati �( C<Ar
mando») cfr. articolul nostru C<Tommasio ş1 Romanii)) m rev. �,OMA (III 
1923 No. 1-2 pg. '11). 
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Germania ori dela Petrograd. Celelalte străzi, în general, 
sunt murdare, fără de caldarâm ; şiroaie de apă infectă 
şi mocirloasă curg pe ele, în vreme ce altele sunt aco
perite la mijloc cu scânduri groase şi lungi pe .subt care 
se scurge apa, prin nişte canale înguste şi care de·opo
trivă scot un miros că-ţi vine să verşi şi maţele din tine. 

„Pieţele sunt puţine, iar cele ce există-par lipsite 
de orice pitoresc; pe una din ele se va ridica în curând 
o statuie de marmoră a lui Kissele/, drept semn de
recunoştinţă pentru numeroasele binefaceri pe care acest
viteaz general rus le"a · adus Valacchiei câtă vreme a
cârJDuit·o în nuµiele Rusiei. Hotelurile din Bu,cureşti
sunt taverne păcătoase şi în care călătorul se găseşte
d�sltil de prost. De câţi-va ani s'a deschis acolo un ho
t,et e-Z-eg11,nt, condus de un francez, unde găseşti odăi
to:mode ş•i curate· şi un tratament convenabil: acest local

· ·serve�te şi de Casino. Cafenelele, afară de câteva, în
care găseşti ziare şi biliard, sânt de moda turcească :
to.ate lnegrite de fumul ce, neîntrerupt, iese din sutele de
lulele pe care le vezi de-a una în mâna muşte1iilor şi
cari, ca nişte automate, stau toată ziulica pe băncile cele
unsuroase ale cafenelei. Exîstă un teatru mic de tot
pentru Cpmeâia nemţească şi un altul pentru Comedia
f r,anpeză, după care Valacchii se dau în vânt, dat fiind .
cil educatia lor este complectamente franceză. Locurile
de inţâlnire în zil.ele de sărbătoare sânt: Cherestrevo
(sic) care se ·află cam la o milă afară din oraş şi unde
»u se văd decât boeri •şi unde nu se aude altă limbă
''a.f ară de cea f r.anţuzeasc'ă ; apoi-grădina care se află
lâp_gă Dumbovi.fza; unde sunt şi locuri de făcut baie,
d�r tarţ murdare; aci, în fiecare Duminecă, plătind la
intrar� câţi-va gologani, locuitorii pot petrece, ascultând
o, muzică militară, dansilnd ori dându-se în căluşei.
ln aceste d9uă grădini vei găsi foarte mult lux; toţi
sunt îmbrăeaţi · după moda europeană ; se vede mare
risjpă dţ bani în livrelele slugilor, în rochiile femeilor
�i iQ .b-ari:unile cailor. Nespus de multe sunt caleştile
·boereşti ca şi trăsurile puse la dispoziţia oricui vrea
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să se folosească de ele. Bucureştii are o. populaţi� de 
75.000 locuitori 1), dar nu mi-a fost dat să văd un ce-r
şetor de meserie; lumea nevoiaşe este prost îmbrăcată şi 
flămândă. Există câteva aşezăminte de binefacere, printre 
cari două spitale: _cel amintit, condus de un medic ita

lian numit Issato (sic) şi cel al militarilor. Pentru in
strucţia publică, în afară de Colegiul Sfintei Sava, zis 
curent şi "Liceul" -există şi câteva pensionate priv·ate, 
şcolile lancastriene, o bibliotecă cu 7000 volume, un 
Muzeu de Ştiinţe Naturale şi un Seminar pentru i�
struirea tineretului bisericesc . 

... Oraşul Bucarest e foarte comercial; acolo îşi au 
reşedinţa Consulii Puterilor streine ; sub actualul Prin
cipe, Bucureştiul se face <J,in ce în ce mai frumos, aşa 
încât n'or să freacă prea mulţi ani şi va fi unul din 
oraşele cele mai importante din Orient a . 

c) Alte oraşe din Muntenia

Trece să se ocupe în special de Braila, pe care-l 
consideră drept cel mai acti_v port al ţării ; spune că în 
1828 fusese asediat şi prădat de Ruşi; în genere, îi face 
impresia unui oraş cât se poate de sărăcăcios : ,, Toate 
casele sunt de lemn, i�.r bisericile la ·re1 ; cea mai mare 
din toate e a Sf. Nicolai, zidită în mijlocul unei pieţe, de 
actualul Impărat al Ruşilor, faţă de care, preoţii greco
schismatici au cea mai mare veneraţie". 

. Despre TergovUsch vorbeşte foarte puţin şi constată 
că decăzuse complect dela strămutarea reşedinţei dom
neşti; Craiova o socoteşte aşezată la poalele munţilor, 
lipsită de orice interes. Despre Giurgiu iată ce însem
nează: ,, fn acest oraş nu se vede nimica ce-ar putea 
merita atenţia călătorului; eu am stat acolo trei zile (pe 
care câte zile oiU, avea n'am să le uit) ca să aştept va
porul „Pannonia" cu care m'am dus până la Orşov.a.". 
Nu omite apoi să refere dispoziţia tratatului din 1834, 

'1) In text se cet�şte settacinque mila; evidentă greşeală de tipar. 
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pi:in care , Turcia era obligată să dărâme întăriturile din 
Giurgiµ) ... • 

• • 

" ' 
... 

• 

• • 

• 

, _ �, .. ,. � ·. d) Climă, sol, produse. etc.· 
• 

• 
• • 

• • 

• 

• 

··.� Vorbind mai� întâi de frigul şi căldura· excesivă, de
crivăţul ce băntuie la începutul ier�ei şi aduce zăpada, 
Abatele spune că în timpul iernei. frig'ul se menţine între 
10-15 grade sub zero, în vreme ce vara-căldura atinge
22, deşi noaptea e totdeauna friguroasă. "Aerul e să
nătos, din. care cauză bolile sunt puţine; cele mai obiş-

• • 

nuite sunt frigurile intermitente şi celo n biliose". ln ce
p�iveşte numărul ·zocuitorilor, dă citra de 2 milioane şi
spune 'că din 1837 populaţia a crescut cu 200.000.

, 
,,Cu toate acestea, Moldova este cu muli mai po-

p,µlată, ţinând seamă de suprafaţă." Se ocupă apoi de 
sol şi de floră-amint�nd grânele cultivate, copacii mai
des întâlniţi, ; spune că sarea este unicul produs al sub
solului ; dă o listă de animalele domestice cele mai nu
meroase precum şi a celor de vânat ; nu omite nici păsă
rile de curte şi ,de vânat, lăcustele care sunt ruina grânelo.r 
şi· tânţarii de. pe nialul Dunărei pe cari-i socoteşte drept 
chinul bieţilor Valachi. Din această parte, reproducem ur
mătoarele rânduri referitoare la berze : 

• 

.Printre păsări, deţin primul loc berzele, pe care le 
vezi făcându-şi cuibul pe toate casele, atât sunt de nu
meroase,; acolo sunt socotite drept păsări aducătoare de 
no:roc, astfel că nimeni nu le atinge". 

• 

• 

• 

• 

• • 

t e) Forma de guvernământ
• 

• 

In baza tratatului din 1834, încheiat între Turcia şi 
· · Rusia, Muntenia se guverna· pela 1840 îri mod con

stituţional, având un prinţ autohton, ales de o adunare
naţională, compusă din 50 boieri de rangul l·iu, din 60
d.e al 11- lea rang„ din doi episcopi diocesiani şi . din doi
deputaţi de fiecare .jud�ţ, plus din delegaţii oraşelor.

OspodQroş-ul (sic) care, pe când ije află Zanelli la
• 

• 

• • 

•

• 
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noi, era Alexandru Ghica, conducea ţara sfătuit de:-o 
Adunare în care intrau prelaţii şi boerii ; dă, cu amănunte 
modul cum era înjghebată această adunare). 

f) Legislaţii

Deşi imperfectă faţă de legislaţia occidentală, Zanelli 
constată că cea românească se perfecţionase mult ; in 
1818 se promulgase Codul căruia i s'au adus necontenite 
modificări ; legile civile fuseseră deduse din Pandecte şi 
din Codul Napoleon ; Codul de Comerţ era pur şi simplu 
tradus după cel francez. Urmează o dată importantă de 
leiislaţie penală: 

„ De câtă vreme domneşte Principele Alexandru 
Ghika, nimeni n' a mai /ost osdndit la moarte; de aci 
uniL au voit să deducă cum că in Valachia pedeapsa cu 
moartea ar fi fost aboJită ; de fapt, aceasta ptovine din 
faptul că pedeapsa capitală, pronunţată contra unor anu
miţi delicvenţi, s'a schimbat in închisoarea pe viaţă ori 
în munca silnică" -

Se găseau închisori la Bucureşti, Giurgiu şi Craiova; 
crime se făceau puţine, tâlhării aproape de loc -aceasta 
datorită străduinţelor depuse de Kiseleff ca să civilizeze 
pe Români. 

g) Prinţul Alexandru Ghika

Fusese educat în Germania şi Franţa ; om cât se 
poate de cumsecade; î?i iubia mult supuşii, lucrând pen
tru binele lor ;a înfiinţat la Bucureşti multe şcoli lanca
striene, un spital, o casă pentru lehuze şi o alta pentru 
prostituate. Apoi : 

"Iubitor al Literelor şi At-telO'r, îndeamnă şi protejează 
pe cei ce le cultivă ; pe unii artişti îi ţine pe cheltu
iala sa în străinătate, pentru ca aco_lo să înveţe Artele 
şi meşteşugurile şi pentru ca în urmă, cu ele ·învăţate 
să fie de folos naţiei". 

In altă_ ordine de idei, acuză. pe Ghica de servilism 
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taţă de Ţarul Rusiei _'şi. afirmă că, el er.a Hpsit de fina 
prevedere a Prinţului Moldovei (Mihail Sturza) decât care 
era şi mai sărac. 

h) AdminisţraţiJ. şi I Finantele

Dă următoarea shţtistică: 18 districte, 22 oraşe,1 15 
târguri, 36b0 sate. Se ocupă apoi de · conducerea jude
ţelor, plăşilor şi comunelor. Relativ la consiliul municipal 
spune că se compunea -din cetăţeni cari -trebuiau să fie 
posesori a cel puţin unpi imobil îţi valoare de 2800 franci; 
erau numiţi de o co.misie alcăţuîtă din nobili şi din pro
prietari a cel puţin unui imobil în valoare de 800 fr. In 
privinţa finanţelor, dă o. listă a impozitelor din care se 
adunau veniturile anuale ale Statului : sistemul censitar · 
este cât se poate de .lămurit expus în aceste note ale 
abatelui italian. Cu această oca·zie dă 'o serie de date . 
statistice; astfel: ocnele de sare produceau circa 12.000.000 
oei pe an, din care ajungeau 4.000 OOO pentru nevoile 
interne. Pentru importul obiectelor din afară se plătia 
un 3%, 

„Cu chipul acesta Statul avu în 1827 un venit de 
14,633,118 piastre iar în 1840, de 19.500.000; · care 
sumă serveşte să se plătească tributul anual de 1.400.000 
piaştri Marelui Sultan şi să se acopere cheltuelile naţiunei, 
care acuma sunt totdeauna mai mici ca venitul ; cu chipul 
acesta, ne mai _existând nici o datorie publică, faţă cu 
atâtea rele îndurate, în fiecare an rămâne un plus între
buinţat la înfrumuseţarea Capitalei ş,i la executarea
lucrărilor de obştească folosinţă". 

. i) Miliţia naţională 

Intreaga oştire numără 5000 soldaţi cu 4 regimente 
de infanterie şi 1 de cavalerie. Un regiment are două ba
talioane-4 companii, fiecare cu 100 soldaţi, un căpitan, 
doi locotenenţi şi un ofiţer (sic). Solda unui soldat: 8 
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pia-stre pe lună în afară de întreţinere·; solda, ·0tîţerului: 
7. ducaţi de aur; a căpitanul�i 15; a maiorului 30; a
colonelului 60 ; a . generalului (care era şi ministru de
război) 100.

Fiecare cpmună era obligată să furnizeze un numă·r · 
dat de oameni pe cari-i angaja ori îi . lua cu sila-plă
tind însă o despăgubire după G:ei 6 ani de servJciu militar; 
iar familia celui luat în oştire nu piătea. dări. 

lmbrăcămintea solda/ilar e aproape întocmai ca şi 
a Ruşilor, iar comenzile. ce se· obişnuesc la muştru, sânt 
şi ele o simpla prescurtare a limbei ruse". 

Alte trupe, în afară de• cele „ de linie" : garda civ.ică ; 
grăniceri pe frontiera austriacă ; un. cordon· sanitar· cu , 
i57 staţii, fiecare având 2 soldaţi şi 6 ţărani. 

j) instrucţia publică, limba şi literatura.

„ Ea e răspândită peste tot ; arice sat mare a11e. o 
şcoală pentru învăţat a ceti, a scrie şi a socoti, susţinută 
cu cheltuiala comunei. Bucureştiul are 4 şcoale publice, 
foarte multe private, atât pentru băeţi cât şi pentru fete ; 
există apoi Liceul, zis şi Academie, care e frecuentat de 
500 şcolari, învăţând aci gramatica limbei valahe, limba 
francesă, greaca modernă şi veche, geografia, istoria, 
matematica, filosofia, iar unii învaţă şi drepta!, primind 
diplomă. Totuşi eu, care am vizitat această şcoală, nu 
pot spune decât că este foarte rău cond_usă: îmi aduc 
încă aminte nenumăratele şi ,qrosolanele greşeli făcute la 
ortografia franceză de cel mai bun şcolar, care frecventa 
cea clin urmă clasă. Tinerii, cari vor să-şi complecteze 
studiile, trec la celebrele Universităţi din Germania ·şi.la 
Paris; câ/i-va sunt trimişi acolo pe cheltueala guver
nului. Şi la Craiova este un Colegiu cu oarecare renume 

Spre lauda adevărului, voiu spune apoi că dragostea. 
de învăţătură se răspândeşte în această ţară şi ţi-e mai 
mare dragul să vezi /ărani vârstnici, îmbrăcaţi în dimie 
groasă, venind dela şcoală cu cărţile atârnate de gât 
cu o s ( oricică, 
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· ,,Limba valachilor ·e săracă şi ·ueciop1ită, cu toate
acestea seamănă cu latina, cu greaca şi cu germana ; 
iar de nu m'ar opri îngustimea spaţiului, mi-ar face plă
cere să reproduc aci câteva. cuvin te ce seamănă cu 
italiana ... Deja s'au şi făcut câteva traduceri; unele C:rame 
ale lui Victor Hugo, c�teva romane ale lui Valter-,5cott, 
şi ,werther, al lui Gâthe (sic) au şi fost astfel traduse 
î11 valaµă ; un oarecare Vaccaresco a tradus poesiile lui 
Lamartine şi câteva părţi din r „ Călătoria în Orient" a 
aceluiaş. O societate de . doamne din Jasf)y -· capitala 
Moldovei,-unde se vorbeşte tot limba valachă, s'a apucat 
să traducă operele lui George Sand: oh ! ce mare câştig 
va avea naţia valaccă de pe urma acelor opere, atâta de 
ireligioase şi de imorale ! La Bucureşti se publică şi un 
ziar în limba val.-alte două in Jassy; dar, până tn pre
zent, mulţi oameni sunt nevoiţi să se abţină dela publi
carea scrierilor din cauza marilor cheltueli cu tip�ritul: 
la· Bucureşti există o tipografie, dar mai tot timpul lu
crează Ia cărţi greceşti. . 

„Nici artele frumoase n'au fost uitate: câte un 
tânăr a arătat vocaţiune pentru ele ; dar în zadar ar fi 
căutat vre-o călăuză în patria sa, unde nu se vede nici 
un tablou, nici o statue, fie chiar şi de artişti de rând. 
Insăşi bisericile nu prezintă decât mici icoane, care nu 
se deosebesc întru nimic de cele zise de şcqală greacă 1) •.. 
Principele Domnitor, care iubeşte artele superioare, s'a 
gândit să trimită pe câţi-va tineri cari-au arătat înclinare, 
în oraşele pe unde există modele faimoase şi maeştri de 
valoare ; iar eu ştiu că· pe cheltuiala sa a trimis pe 
Migulich (sic) la Paris şi pe un oarecare 1 ommaso 
Constanzin la Roma 2), astfel că aceşti tineri vor putea 
răspândi cultura artelor acolo unde niciodată n'au ma, 
existat". 

1) Pictura bizantină.
2) Intre 1845-1850 lucra la Roma şi Gheorghe Tătă1·escu despre

care vom găsi prilejul să ne ocupăm în curând. 
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k) Religia şi· moravurile.

Valahii fiind ortodoxi-cultul lor, fir�şte, . trebue să 
fie c grosolan, lipsit de scopuri rr:·orale şi· plin de super
stiţii». Ţarul Rusiei făcea mari eforturi ca să treacă drept 
proteguitorul clerului moldo-valah; preoţimea - chiar ş1 
călugării, - i se par ruşinos de ignoranţi şi cu· ·aplecări 
spre_ desfrâu. Vorbeşte apoi de organizarea administq1.tivă 
a clerului : Sinod, Episcopi, Mitropolit (zice că acesta 
avea un venit de 20.000 ducaţi de aur pentru sine şi 
�000 pentru distribuit la ·săraci). Peoţii de rând «i papas» 
cum le zice Zanelli) sânt blamaţi pentru spiritul· lor ma- . 
terialist; dă apoi câteva date şi asupra mănăstirilor în
chinate. 

Cât priveşte moravurile, le consideră în genere de
pravate: aproape nici nu există simţul pud'oarei, nici la . 
boier nici la ţăran: · 

,, Aşa că vorbind, roşesc, dar spun adevărul : în · 
această ţară prostituţia e peste tot şi aş .ofensa ade· 
vărata, pudoare intrând în amănunte asupra aces
tui punct. 

1n oraşe, de-a 1u·ngul râurilor, locul de scăldat este 
albia râului însuşi ; acolo, bărbaţi şi femei (şi nu nu
mai cele din popor!) se scaldă în acelaş timp, la de
părtare de câţiva paşi unii de alţii. La B,µ,cureşti 
adesea se întâmplă ca, trecând podurile, să vezi băr-

. baţi înotând goi, în faţa lumii, pe sub ferestrele 
caselor. 

,, Băeţi destul de măricei, în deobşte ţigani, des
puiaţi pe deaîntregu,l, aleargă în urma. trecătorilor, 
cerând de pomană. Oh! nBfericit acel popor care tră
eşte intr'o religie. neputincioasă să-l. facă moral I 

l) Clase sociale, firea, îmbrăcămintea etc.

Intre clasa boerească şi ţărani vede lipsa clasei 
n�gu�toreşti şi o explică prin aceia că mai toţi comer
ctanţ1i erau streini. Explică sensul cuvântului boiardo (lat. 
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• 

· miles) şi . dă detalii asupra celor 4 ranguri boereşti
• · (mijloace pentru a putea deveni - boier, privilegii, obli-

gatii etc). , . · . t • ,

"Boierii sun.t exc�siv de avizi după lu,x; le place 1 
să aibă multe livrele. frumoase şi mar.e risipă de b0g,ăţie
în ju.rul cal·eştii ; aşa că între ei � veşnic un fel de în
trecere-isprăvită în cele din urmă prin sărăcirea şi că
derea lor în mizerie". 

ln schimb ţăranţi zac în cea mai neagră mizerie ; a
rată sistemul de muncă adoptat, pe atunci în Muntenia 
(dijma) şi insistă asupra ignoranţei şi a superstiţiilor sale 
religie ase. _Când omoară un şarpe, îl atârnă de copac ... 
ca să nu învie de nouă ori ; berzele pentru el sunt păsări . 
sfinte; este oacheş la faţă, înalt şi bi11e făcut, semeţ Ja 
privire, cu apucături grosolane ; mănâncă prost şi bea 
mult spirt (craquit, cţim botează Zanelli rachiul). Româ
nului îi place munca, se ·mulţumeşte cu foarte puţin 
şi-i scump la vorbă. Descrie apoi . destul de exact îm
brăcămintea ţăranilor şi a ţ_ărancelor 1) de eare vorbeşte 
CQ. vădită simpati·e -nepierzând iasă nici un · prilej, în care 
să nu înţepe îngâmfarea şi tirania boierimei grecizate, pJ

care-o cunoştea de foarte aproape. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. m) Ţiganii . 
' 

, 

• 

De Ţigani- consideraţi dt·ept robi·- s'au ocupat mult 
istoricii italieni, dela Muratori ( care-i consideră de ori- . 
gină ... românească) până Ia Francesco Predari. ş. a. · 
Iată dece Zanell, nu o mi.te nici el să. dea o serie de date, 
căci pe atunci, vorbindu se de Ţigani se re fereau c11 toţ,i 
în special Ia Ţiganii din Principatele dunărene. Spune 
deci că erau la 1840, 250.000 Ţigani în Valachia şi Mol
dova; îi ştie semnalaţi acolo încă din 1417 şi spune _că 

· erau încă osândiţi la o sclavie ruşinoasă .. Aminteşte di
feritele feluri de ţigani robi (aurari, urs�ri, li1igurari

1) Compară această descriere c11 cea găsită în Il Costiime (vol.
IIIJ ptlblicat tot atunci.de Abatele Lodovico JJ!lenin. Cf. art. nostru <<Ro
mânii priviţi din Italia>) în sec. XIX-lea în rev. <<Roma>) (II, 1922 No.

3 pag. 3199), 
• 

, • 

• 

• 

• 

•

• 
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etc) şi se scandalizează de brutalitatea năravurilor lor. 
Termină, rugând pe Dumnezeu să dea zile Principelui 
Ghika, care-şi propunea Ră desrobească pe ţigani, tre
cându-i în rândurile sătenilor români . 

. n) Agricultura.

Solul fiind foaţte rodito.r, abundă în tot felul - de ce
reale pe care le enumeră ; relevă lipsa de braţe, din care 
cauză· părti întinse din ţară zăceau necultivate. lnşistă 
asupra recoltei grâului şi a diverselor varietăJi de oi, dând 
detalii asupra lânurilor româneşti. 

"Valacchia ar avea .n�voie de-o colonie agricolă şi 
Principele actual avea de gâ.pd s'p şi aducă; dar mai 
degrabă ca orice, ar putea să facă agricultori din nume
roşii sclavi' ţigani. De 10 ani încoace agricultura s'a îm
bunătăţit foarte mult, de oarece solul produce îndoit de 
cât înainte" .. 

o) Comerţul.

Valahii fac iiegoţ _ cu grâne, piei, ceară şi lână, 
mai ales prin porturile Brăila şi Galaţi, µnde semnalează 
mari deposite de grâu, atât naţionale cât şi streine. Ma
joritatea negustorilor erau greci, nemţi şi italieni. La 
Brăila - unde Zanelli a fost găzduit de consulul austriac 
Sgardelli, -în afară de acesta, mai - există un consul 
francez, unul piemontez şi unul englez. 

"Galatz este mereu cercetat de un mare număr de 
nă vi ; se socotesc până la 400 pe fiecare an, încărcând 
lână, grâne şi li!mnărie de construcţie. Ceara valachă 
are mare trecere în portul 1 riestului şi e atât de a
bundentă încât pe fiecare an se pune în comerţ 400.000

kgr". 
Dă apoi o listă cu preţul lânurilor româneşti : c.ea 

ţigae se vindea cu 4 piaştri şi 12 parale oca ; ţurcana 
-cu 2 piaştri şi 16 parale ; cea "stago'' (.sic) cu 3 pi
aştri şi 4 parale. Sarea costă, pe loc, 1 piastru oca.
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Monetă nu se bate, ci circulă manetele streine ; de aceea 
dă o tabelă cu valute, raport?.tă la cele româneşti şi italiene. 

,, Comerţul valah merge din ce în ce progresând, da
torită navigaţiei cu aburi pe Dunăre, care navigaţie 
ar fi perfectă, dacă bastimentele ar putea urca cataractele 
ce se întâlnesc de la Scaladova 1) la Neu-Orşova. S'a
făcut proiectul unui canal, dar întreprinderea e uriaşă : 
pentru moment se construeşte în lungul fluviului o şosea 
comodă. ln V alachia dru,murile aproape nu se cunosc : 
străbaţi acele întinse şesuri pe unde dă Dumnezeu ; carele 
sunt uşoare şi, cu toate astea, trase de câteva perechi 
de boi. Poştalioanele în schimb, sunt făcute într'un chip 
foarte ciudat: constau •dintr'un fel de car, încheiat în 
cuie de lemn, ca vai de lume·; la tot pasul crezi că se 
tot desface ; roţile n'au cercuri de fier; o mână de paie 
serveşte de aşternut, pe care stai, mai bine zis te culci, 
de oarece nu-i cu putinţă să te ţii drept îu acea goană 
nebună. Trăsurica e atât de îngustă, că cu greu in{!ape 
i& ea un călător cu tot calabalâcul _ lui ; totuşi e trasă 
de 4 cai foarte frumoşi, cari aleaq�ă ca nişte zmei, fiind 
mereu îmboldiţi cu lovituri de biciuşcă de către surugiul 
cel cu plete lungi, cu căciulă şi cu haină albă de lână ; 
lui puţin ii pasă dacă sare vre-o roată ori se rupe alt
ceva la cli.ruţă : poţi tu ţipa cât vrei, că el cu al său bine, 

· bine, te duce aşa până la poşta următoare. Primejdie
mare totuşi nu-i, de oarece carul, zis caroutche (sic) e
atâta de scund, în cât chiar dacă se răstoarnă ori dacă
se frânge, nu te poţi stâlci căzând; cel mult dacă ai ne
plăcerea să te trezeşti _pe jos-cât eşti de lung-1.ntr'o
bă,ltoacă ori într' o claie cu fân".

p) Statistică

,,Districte 18. Oraşe 22. Sate 3560. Biserici 3757. 
Mănăstiri 162. Case, în 1837, au fost 339,322; în 1840, 
340,500. 

1) Cladova'.
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. Cai 202,0J 5, boi şi vaci 643,503. Oile şi caprele în 
1786 au fost: 4,000,000, iar în 1839: 1,432,000. 

Populaţia: în 1837: 1,751,18<:'.; in 1839: 1,950,00, şi 
care se compune_ din: 1,935,000 greco·schismat!ci; 6200 
catolico-latini şi 5000 evrei, iar restul· protestanţi. 

Miliţ,e de linie: 5000 soldaţi; · 500 ·pentru cordonul
sanitar. · · 

Venitul pub1 ic, în 1767 a fost de 2,175,000 piastre; 
în 1782 a fost de 3,550.00�,; în 1837 de 14,824,195; în 
1839 de 17,494,000, iar în 1840 de 19,500,000. 

Cheltueli publice: tributul anual la Poartă 1.400,000; 
apanagiul HJspodarului 700,000; în 1840 cheltuelile au 
fost mai mici decât veniturile". 

r) Apendice: Starea Moldovei

Relaţiunea Abatelui Zanelli se încheie cu o serie de 
date relative la Principatul moldovean şi care privesc 
epoca lui M,hai Sturza. Pr· n Moldova Zanelli n'a fost; 
iată de ce strecoară erori ca acea referitoare la geogra
fia ţării: crede că hotarul dintre Muntenia şi Moldova 
este format de Dunăre ! 

Suprafaţa Moldovei spune că este de 2671 mile pătr. 
de 28½ la grad, cu o populaţie de 1 milion, deci (în 
proporţie) mai mare decât a Munteniei. Ami.ntcşte foarte 
succint evenimentele istorice şi dă o serie de ştiri con
temporane: erau 13 judeţe, 7 oraşe, (laşul îl spune oraş 
mai frumos şi mai bogat, deşi mai mic decât Bucureştiul). 
In Iaşi exista un teatru francez, un liceu, o Societate 
de Ştiinţe şi de Litere, două colegii şi multe alte şcoli, 
mai bine organizate decât cele munteneşti. 

"Poporul moldovean e mai bine educat decât cel 
valah şi numără mulţi lîteraţi distinşi. Din cauza po
pulaţiei mai mare decât a Munteniei, ţinând în seamă su
prafaţa, agricultura e mult cultivată acolo, şi mari can
tităţi de grau sunt trimise în străinătate. Şi păstoritul 
formează o ramură de industrie mai productivă decât în 
Valahia, căci în 1830 s'au calculat 560,000 cai, 360,000 (?) 
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660,000 (sic) boi şi vaci şi 1,500,000 oi. Principele Dom
nitor are mU:lt spirit de industrie şi negoţ : este foarte 
bo,gat şi din an în an îmbunătăţeşte starea ţării sale, în 
care se numără ca populaţie 1,010,000 greco-schismatici; 
40,000 catolici; 50,000 evrei. Tributul anual pe care 
Moldova ii plăteşte Porţii este de 740,000 piastre, iar ve
nitul public de circa 10,000,000". 

ALEXANDRU JV\ARCU 

Roma, Martie 1923 
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MOARTEA PĂCII 

I 

Un geniu nou, divin prin bunătate 
Veni să'mpartă lumilor cuvântul: 
S'a sguduit din temelii pământul 
Şi-altarele s'au prăbuşit surpate. 

Şi, albă Pacea, fluturând vestmântul 
ln mersul ei, prin peşteri şi palate, 
Sădi surdsu'n piepturi sfâşiate 
Şi-avânt sădi, dorit de fu avântul. 

Părea eternă, neştiind suspinul ... 
Dar mai puternic decât ea,-desti_nul 
Simţind că legea-i crudă stă să cadă. 

Cu'n gest suprem înfipse'n cale-i spinµ,l, 
Păgânii ,iei schimbă în corbi de pradă 
Şi-i năpusti spre sânu-i de 1,ăpadă. 

II 

Şi, sjd.şiat vestmd.ntul ei căzu .... 
Măriţii ochi şi 'nchise'n grea tăcere. 
Iar sacr·u-i trup-ca pruncul în cădere
O cruce albă pe pământ făcu. 

Dar noul sânge, sd.nge veşnic cere .... 
Şi-atât de plin de patimi omul fu, 
C'adânc fior pe Crist îl străbătu 
Simţind din nou pe bu;re vechea fiere. 
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i'i!t- -st.ts, din· stă-vi, Cel �t?:. lt porftU trrgftt, 
Deslăntuind din ochii lui mdnia 
ln ochii cari o clipă-l umiliră.-

Sfruntă pe rdnd şi lutul şi vecia, 
De sânge-şi şterse haina de por.firă, 
Şi-apoi zdmbi. Iar corbii croncăniră. 

III 

'Destin. barbar, sub hiciul tău de Joc, 
A,ii geme lutul omenesc, se Jrdnge, 
Văzdnd cu groaJiă'n Ceruri cum se stdnge 
Şi celt diff utn1it" raE&i ae »oroe.

'Ie buctirel. Şi''ff jW@·ajma lei t�sffdfige 
Cdt poţi fflili tti1Ut etl l.loieî ta1e· Joe: 
Să nu rămdnă pe pămdnt un loc 
Neţdttgiirll fi m�trfJpil de stHige. 

Dar tremur ci. Căci; e'ttnâ înlf'un ldr ziu, 
lnţelegd'ttc-1 ttmăt'"d lor fflenir�. 
Ei, înşişi ei, ce-au rds de omenire, 

Sătui de tîtdtd jal'e ş'i pustiu 
Svc1rt-i� �lîn ocfti stânt�î dt! răsvr-tîtire
Cumpliţii corbi te-or sfdşia de viu. 

A· JY\<ĂNDRU 
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BOJIG�mR D:&: Plll:�11,'HIIJS 
EZ I 

VOYACit: A CONSTANTINOFLE 
f'AK 

L'ff AL,lf1, �A .SlCl�C eT l.;,A GR.J;Ce 
RmTQIJR 

pi;!r li) M.er t,lqjr, \a R.Q\.ime'}ie. l& .B•eşst1r.able rrtJss.e, 
les prnvinces danub.ie,n.ne•s, 

la Hongrie1 'l'Autriche et la ·Prusse 
§o \11al, Juin, Juillet et Aolil t8�3 

(Tome de�xieme➔ 

J\.utgrul, după 9,uw &JAti\ şi titlu.I c;irtii, fl\�e q t;ălMwi@ ĂlA Goos.,, 
tantinopole în vara anului 1853. La ÎI\{lpOierş, dă pe �far�a Nea�ră şi 
pe  Dunăre, spre inima Europei. Cât tirfip eUătoreşte pe Marea •Îloas
tr ă, ffi?i a{@ prU�j �ii. ;;;ş cqnviiuiJ gd�.tJ că t!'J\l{I)Ql@ vtchi al a()Q.steia 
-Jxin9,ş-.-!i,.r ţrel.wi f'!li inlgcuiM,căf!!l. c�l roai !lOU=,!wa;in_g3r'""'"·�<l9.!lCUhJ
�are fiind . �a�ricioaslf cum nu ma. e nici una altq şi f qa;rte dqrnică 
in .��fr-011;1:1,.•\, 

O c,Qqst!!..t,i\re ii!-r/iş,i vr!!dJlici! de lu.ar�-:;amint� ,Q ,o®�Vftf-Qa .11," .. 
torului că apel� a.cestei ijări sunt mai dulci, •e, cea mai (l.ulce di� toaJe 
n�ările» şi e-xplicaţia 0 găse�te autorul în faptul că e •8 �,re ,i!}ehisă 
ŞI Gil Pllime.i.a\e llD II\llJ'� ngrpiţr d� nuvii 1PIJţef!liAil,1 tnih\lţl\rŞ -�i-. Prin 
aceste două caractere : că e închisă iii <.ij 11.rş llP�l� Îl\Q.Ulc�te,, Mati\il 
noastră a_r fţ mai degrabă un lac. 

Dr-umul pe Maoo ţine tot pe lângă coastă, la inoe.pl!t. 
Si dlil1l �\Jtc;M"\tlui Q\Jvâ.ruuJ .d�q !flqm�nţw. qi"\l Ji · 1p1r tÎft t"'-11 

Balcanii: 

..,Iruiintei ,n��st,ri, în cw.pbta{e, Îfl®P st.şe ;ul.ffl 8a'lgallr.ii, 
pe uri Î\\fcli �• ,num�şc. Ernin-Dggh. S"ot mu111ii Ha.em.t1:..s .-, 
celor V�Q\li. fii de:�pţ1rt R111nelia de t3qlg�ri1, �li, .�li�, r.tt�'otQtf· 
cem la n\lm,if-ile veQhi, Trşdll d.e M.ue�ia inlermiiră. Atât Rume„ 
lia cât şi B!,t!ga,ri� �p"rţin Turr,iti, IUQfU e;c1:,r� se po1te UŞW' VQ
de� şi diupi ru.injle, d@şpopu.larei Ş;i mi�r¾11 -1.Q.e�t.or ţinut.uit, .....
nen�riOC,r\C 'in�v-H:abUă J 1dm\QiŞ,trathmii Qtom1ne (p. M9), 
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· Balcanii comunică cu Alpii prin munţii dinarici (Adrius mons),
pe cari Romanii îi numiau Alpii Dinarici, aşa după cum numiau 
Alpii Iulieni şirul Balcanilor. Toţi aceşti munti, cărora li se pot 
adăo21 şi Apeninii, nu fac, de fapt, decât un singur lanţ. Bal
canii au fost martorii multor· fapte de arme şi or să mai fie, de 
bunt *amă, - în ei fiind adevăratul zid de apărare al Cons
tantiQopol_ului. Coasta, pe lângă care plutim, e verde, destul de 
pădu�asl;-·11ar nu se observă pe dânsa nici case, nici locuitori, 
nici turme. 

Trecem de capul Emerich (Emineh). - lată-ne înaintea ora
şului Mlsery, sau Misvri, sau Mesembria -, căci toate oraşele 
de prin partea locului au câte trei şi patru nume. Balcanii se 
arată mai lămurit p. (350)..... Trecem pe lângă un orăşel, a 
cărui nume nu l-am putut afla dela nimeni. Alătud e un golf, 
poate cel numit Hidjah- Varni. Am lăsat în urmă Romelia şi 
Balcanii şi acum plutim dealungul coaste bulgare, care pare mai 
puţin sălbatecă decât cea a Traciei• . 

., Trecem, în sfârşit, pe lângă şi prin Vama, care, cu redu
tele şi îotăriturile ei, cu mulţime de moschei, încadrată întreagă 
într'un vast cerc de coline, apare, celui ce vine de pe Mare, ca 
un oraş foarte frumos. (p. 353-54). · 

... .,La ora patru capul Coladria, sau Colagriah (Caliacra), 
apare înaintea noastră ca o faleză sau un zid alb. Acest cap e 
acoperit de ruini urifl.Şe, care vo:rbesc de o populaţiune astăzi 
neexistentă. Un 'ofiter de pe vas pretinde că prin locurile astea 
ar fi nişte subterane, în care ar putea. încăpea până la trei mii

de oameni. Nu ne poate spune nimene ce ruini sunt acestea, al 
căror aspect 0 într'adevăr măreţ". 

Călătorii, cari au străbăt■t locurile astea, spun că ele sunt 
dintre c<'le mai boga.te în vânat şi că la fiece pas poţi împuşca 
iepuri, misirefi, corbi, căprioare, etc." 

Trecem, iarăşi, pe lângă mai multe capuri, dintre care unul 
e trăjuit de un turn. Ad au fost pe v.remuri oraşe mari, dar 
in -locul lor, azi, nn se mai văd - şi încă depărtate unul de 
altul - decât nişte sate înconjurate de singurătate, - tristă 
con eciotă a unei proaste administratiu11i (p. 354-55). • 

Vine seara cu ftntuoă puternică, care face ca a doua zi vasul 
ă e gasea că în largul mării : ,, Vântul ne-a împins la larg; 
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nu se vede nicăirea uscatul; avem'la dreapta Sebastopolal, unul 
din puternicele oraşe ale Rusiei ... Nu ştiu. la ce · distanţă ne-om 
fi apropiat de el în timpul nopţii, dar trebuie să fi fost mare,
odată ce nu puteam zărl încă uscatul. 

· · 

:. lată-ne în curând în: dreptul· tui Kaslow sau Eupatoria
altădată numit Cherson şi despre care ::se spune că ar -fi fost 
rezidit de Mithridate Eupator. lată o origină· nobilă I

Astăzi e un port mic; având dela trei până la patru IŢlii de 
locuitori şi e lit,>sit de ziduri (356). Odesa ne este în faţă ; o 
lăsăm însă şi o luăm la stânga, spre Bocea· di Soulineh sau 
Sulina, una din · gurile Dunărei. Vântul, care· ne'mpinsese la 

:'dreapta, ne duce· acum la stânga. -Dee Dumnezeu s'o ţie tot aşa, 
ca să putem trece bara Dunărei..... 

· · 

Pe măsură ce ne apropiem de Soulineh, încep să se arăte, 
dincolo de bară, o mulţime de catarge, mici de tot la'nceput şi 
dispărând înnapoia valurilor. Din moment în moment aceste ca
targe se măresc şi, - dintr'un tufiş, 'cum păr'eau la'nceput. -
acum apar ca o pădure uri_aşă. Aceste catarge sunt dela vreo 
trei sute de vase, care· stau acolo de . câteva săptămâni, nepu
tând trece această bară peticuloasă. Cinci sau şase brick-uri, 
gabare şi goelete sunt la o mică distanţă de noi. Două din ele, 
chiar pe. unde trecem noi, au fost înghiţite de valuri chiar azi
noapte. 

Pe un catarg, căruia nu i se mai zăreşte decât · extremi
tatea, mai pâlpâe încă, o flacără : ai zice că-i un cadavru ne'n
gropat de-a binelea şi· care s'ar ruga încă. Locul acesta e un ade
vărat cimitir. Şi'n adevăr că această trecere o poţi asemănă cu 
aceea a lumii celeilalte. (pag. 357). Nu-s singurul care observ 
aceasta şi-s sigur col nu numai unul din noi îi va păstra amin
tirea. 

După ce ne liniştirăm puţin, începurăm vorba fiecare şi, cum 
trebuia să găsim pe cineva de vină, găsirăm vinovaţi- pe Ruşi, 
cari, după c�m se spunea, însărcinaţi cu întreţinerea canalului, -
se· lăsaseră de ·grija aceasta de când se începuseră preparativele 
pentru războiu. Ţarul vedea în bara aceasta un mijloc de apă
rare şi o garanţie· a omniotpenţii sale_. Dealmintrelea marele nu
măr de vase naufragiate aci făcuse ca toate ziarele să vestească 
cum că Ruşii - - într'adins ca să 'nchidă trecerea aceasta, - seu-
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fum\neri jjjtQ.ţl VilS�. fjrţştQ ci şi �! �onJrjhyişijfij .la ru:ea�ţil\ 
ne'ngrUjp<;I\J- � te î!'ltFţtin�re§ ţan1h1l�j

1 
_,,. QIU' ş� v.eifg� ,At ,de 

colo �I ff�ştQ v(l��. �aJe. erAIJ �ţ illF. lllhmiu tJrJlor,ţ -=- �� �"

fundaseră singure. 
JnSi�.hlt cy 'ricitll.li �t,Jt�p�u-nţ şj 4JiţJflli1! fl� m�i veni lnima 

la Jgţ. \Ti§UI PH ��ţul ge i;gţig, a.re m{lş.iPi\fiii pl!iţrqi�.i .�i fi.li §,e
cufundă decât �" Şijpte plclA!lfţ şi jqmit@te.� Se. d,ij qrymul ta }o!J•
pqfi, §� ge_şf4�qr-ă pAqzţl�, Jihlm c.qr1ptq\, nlc1Ajţiqjqd .s,-,1 pitem
tr��e. Ztdcţfnic� Jşt�ptclr� I O igy.d1,1it11rA 11� SP.\Ultl ci Pe·Jm
înggtlT\OUt i qifl f�ricir� irn,I .��i:,âi' un El9rP d� VJl�.

S.t fJ.i i!hYr şi 11'\ai mµ�t §i �e.'oţiri� pâ,nze pes.t, p�n�e. Q3r,e 
rey�i:PV·W} i:le. qaţ� j,_eij�ţi f lnnaia.tlru, c�-i are.p.t, ...., dc1r. ce. t.03-
intare I Timp de o oră, cu toată puterM V,i!porj)qr şJ .�u toAte 
că yjpţul nş e11ţi � ajutor, 11:�un f4c."t g şytă de pc1şi, .lntr'lldevăr 
o P,rj f;lţ rie.Uqişte şi 1şt�ptAre cqing{tQcţfţ, f-ijr:�ă v,ig Î!lţ:� ICîl
catirn ii l}.91JiiJ Ai�. Y1'Ş,el� mt.\Jrn1gi§lţ: e IJJ vreQ &Q gţ paş,i Îtlfi" 
intea m�eŞ.ţrj ; 4.� I�iu 1rnţe,a -tFe.c;e măcir cy vrş,o d.Q.1.1.i ze,ci a.�.
m�tri, q�r� �r fi tr�cqt,ij. ,L11.1Jtr�a nQi\Strli carE; cţJrcă flm4P.I jnnţ\,.,, 
intţ, ne anl}Rti f-i estţ �p� d�ştµlj i n'şy�m, �ţ;c,i, (ie trţ�ut Qti.C4t 
vr�cy ŞiQt� zţ.ţ;{ de {Tletrj, Câştig4m ţre,(zecJ. .. ne �red�P1 şş\ypţl,,, 
Dţ�q�t.ă. v.ântµI, c,�re ne erij până aQJHil în ajyt_or, �e gornolţş,t�, 
ap.ql în.c.�p,e şă �atij conţ,rş__r <;:u to� J pqţţi;e�. va1wrUor, iş,ţă"rw 
duşi, tn câteva minute� cu o leghe îO urmă. (p. 358). 

ln f�lu� acesta vijspl îr:icei:ircj 9, şl(şe, qri pan� pQijte ,ţrece 
bara bJeste-mijtă, c(l.re-l tlnu.şf n loc tilllp de. dg,qăsprţ��ce Qt't; Oe 
acupi va�ul intră pţ Qţira �_l}li�i,i. (p, 359..,..,.,6J) 

CAPIŢO:{..VL �XI 

S.ULlNA. FLOTA 001UE8CIALA. BASARABIA

Ogată, bşr� trec;µtă, înaint�rn. î.n s"s PA fluviu. Sulina � una 
din c�le Ş.(l,Se guri &le Ounărei şi �ste, după c,lt se şpuf\e, 1,:ea:111<!i 
bună qip to�te. V4 înch.(pu,iti ce,1;> fi q1 cele,la,lte I 

AjupQem la t�rguşor-ul Şou,lin,eh, Su,lin,am �<\\1 SLJ.lina, �t� .. 
etc, că aJe atâtea ţ1ume, câte g1,1r� are Dunăre�. Acest orlşe.1 ne 
virw la drţ�p,ta: să nµ se piard.ă din vederţ i:ă ·urc.ăm în �g.saj · 
fluviului şi c.:ij ţărmul stang d<:vine eel ct.rept peQtnr nQ,i. SuUna 
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t�c� pâft� dirf Ba�arablă ruseast1il. J�·ni-Fal, alt orăş�I din fiţa 
Sullnel, at'atti'ne turci'eL 

f{ie bprim o tlipl ît1tre aceste două tâtguşoili'e şi attil\ne 
tfag�ffl lâ if1al lâ acestti din tltfn3, te11i Făt, căte nu ·fohSfă tt@cât 
dintr'o stradă înntizândU se tle-aiungul bunâtei, care nu pâre să 
albii, aittî, mai fftillt de o julti�tah� de km. lăţime. Cât ţine dru
mu'I âct?sta, chelt:itî de emh îflt<,Vltt�şese mereu tîuvi\lt Pe rtia-
1\!l celăhth, rusesc, dasele sunt d@�ăttate utla de alta, prt>lntbil 
dlfi' feâma de Îficertdii. Coperişurile lor sunt date cu rb$ti (363). 

• Şi p·e trn tărhi şi pc lttil, rftt>tîle de vânt dnn ri'i\ă casele ;
dar şi dieiutl şi tlls� şi morî, totul d'ispare după b pâtl ute tle
ti11atg� -= aşa cutn i1'ârh m�i văzul d'ecât pe famfaa. Silte
de vase, toate de un tot\aj ţ;Uternh:, puttând' difi!rfre }.javfli
tilitte �i feptezeht�ntl miihe năţiurii, -"'- sejtttihd înşiruite fntr'o
linie duBlă ·ătât de lungăj dl ntPi p\Hein zări tat,!tul. te ptih
â-eh milă să vezi echipagllîe at:eiea fieierftHe, c:afe s'e uitail după
hoi 'C\i braţele întfut:işăte 1 tbhsid�râfid ptYsili11itilt@â noastră de
mfşcare' demnă de invidie De două luni ctt! zile ffiaffi âte'ste
năvl etau reţiliUte atoio, M mâi tfiare �arie din ele fiintt fh
cArcate cu grâne. Câteva Jintr'ânsele fuseseră descâi't�t� chiifr ;
foUl�i, fllfie�hi bară se titlida'se până îlrtr'atâtă, îr'lc�t HU �utuseră
tr�te- nh:1 descărcate'. Faţ,tUI aet!sta eră o ădevitiit� neittWotlre
şî' pentru c!pilahi şi pentru armatorî -, · preculfl şi pentru rttut
tlmile care a�leptau sosltea cotăbiilor c\J grâ'fl@, dă �ii p6ală
făc�· fat! tftsufltieliţ'ei recoîtel. latii ee pdate· ilduc� răsboiul, • fie
el în' exf)tctativ! miriî'ăi {:363).

ln �h1l acesta j)IUtim tirrlp de trei sferhirl de or! ptinlre li
nllle· dubie âfe · a�esh!i flote pe cate ăi fî p\itut-o luă dt�pt llltt
btele s:tu �sttadtîl c�lbr m'dtţi. Nimit nu n1î s'a· p!rut vreddată
fmhr!eat fn itlai rh'âre trish!f@ de'cât âce·ste vase m•oâtte, cu et:hi
�aglite l�r" hnnf>ile, - căror'll, �e tleâsuprâ, nu credeliftt sl fflai
ilJUn� să l� vad sf!rşitiil ;, şirut tor aveă ft'tâi tn\11\ de o i-egl\e
ltlh'�ntt.

efncf fl\\\}hll fu tlhet, 1risfârşit, rntăafil? între dtlUă mtdllri
Jdil�e� acaperit� cu trestie şi1n\li1i1htdu-se cât vezi cu ochh, fătă
ă'tbt)rl şi f�Yă ease. Aici fluviul nb-i mai lat dedt Tamisa ti fiu
U1�i sii se bănu�a!;ct întiectjutt�. de aci întntlnte, că est� regele
fluviilor Europei; dar trebue să ne amintim că nu-i decât o
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şesime din apa lui, fiindcă, după cum am spus, are nu mai 
puţin de şase guri. E de crezut că toate, în vremurile vechi, 
n 'ar fi . fost decât una, asemănătoare celor ale Americii, fluvii 
care şi ele, la rândul . lor, îşi vor vedea apele descrescând şi 
înmulţindu-Ii-se gurile de vărsare (363)''. 

"Plutirea aceasta pe apă dulce ne-a vindecat toţi bolnavii 
şi. deşi în_ multe locuri Dunărea nu-i mai puţin periculoasă din 
multe puncte de vedere decât Marea. Neagră, - totuşi, departe 

• 

de toată lumea gândul de a se mai teme acum''. (p. 364-367).

După ce se face o transbordare, autorul continuă : plecăm 
mai departe. O vorbă a căpitannlui mă nelin1şti însă: se temea 
să nu fi plecat din Galaţi vaporul cu care trebuia să plec spre 
Viena şi 

I 

aceasta, din cauza întârzierii _noastre cu transbordarea . 
• 

Aceasta m'ar fi pus în situaţiunea tristă de a rămânea la Oalaţi 
timp de o săptămână, închis în. incinta carantinei, ceea ce nu 
poate distra pe nimeni. Din cauza aceasta . eram · foarte nerăb-
dător să ajung. Vasul nostru e excelent în ceeace priveşte soli-

. ditatea: a� dovedit-o, de altfe.l, în deajuns· zilele trecute; dar „e
• •  

departe de a avea viteza acelora care m'au dus până la Cons-
tantinopole. . . . . • 

Suntem, cred,� în· 29 Iulie (căci am pierdut mersul zilelor). 
• • 

Ţânţa�ii, despre cari ni- se spusese că au să ne chi11uească mult, 
nu ne-au supărat de loc. Pe lângă noi trece Steam-boat-ul 
Cignnis (p. 368). · Din loc în loc pescarii îşi scot plasele dirt 
apă. Se trimite o Jur.1tre ca să cumpere peşte de pe coasta. ba.:. 

. . 

sarab_eană. Iau şi eu loc într'ânsa. Ţi�utul e deşert; câteva case 
doa�, la oarecare distanţă, foarte . asemănătoare colibelor elve-

• • • 

ţiene şi acoperite cu lem·n sau iarbă uscată. Nu zăreşti altă um-
bră decât pe aceea a unor arbori piperniciţi şi destul de rcJri •Şi
ei. Cât vezi cu ochii se'ntind mlaştini acoperite de trestii. P eli-· 
• • 

canii alb� şi cu aripele,. negre sboară mulţime pe lângă noi; iar 
lebedele îşi cufundă capul în apă du.pă peşte. Bâtlanii . înnalţi 
şi subtiri se sbeguesc· şi· 'ei prin băit'ile acestea. Toate aceste 
pasări sboară şi înnoată fără cea mai mică teamă în jurul nos
tru şi de•abia _de se day putin în lături în fata. noastră. Ai crede 
că-si dau seama şi ele că acolo unde armatele surit pe picior 

' . 

de răsboiu, nu-i mai vine nimănui .să petreacă trăgând în ele. 
, . • ••

• 

• 
, ' ' 

• 

.... 

' . 

• 

• • 

• 

I 
• 

.. 

• 
• 

'-- ,\._ . . . � '

•

www.minac.ro



185 

Faptul este că un singur foc tr�s în apropierea unei tabere 
sau a unui post ne-ar fi putqt aduce serioase neplăceri. 

Lăsăm la stânga un sat, al cărui nume nu-l ştie Qimeni, 
nici chiar ofiţerii. Mereu trestie pe maluri; niciodată �•a:n mai 
văzut-o în aşa cantitate: pare un fel de rpare ver.de cu ondula
ţiunile ei. Ca să complecteze iluziunea, o . pânză apare în mij -· 
locul ei, apoi o alta şi iată, în fine, năvi înnaintând acolo unde 
nu vezi o picătură de apă măcar ; plutesc pe "prerii". Un spec
tacol ciud�t, care ne minunează pe toţi. ln curând însă înţelegem 
minunea : înaintea noa�tră se 'ntinde unul din acele numeroase 
c9turi, care fac din Dunăre un adevărat labirint. 

Pţ. malul rusesc se văd., din loc în loc, locuinţe clădite pe 
piloţi şi înnălţate deajuns de-asupra apei, aşa ca revărsările să 
nu le poată atinge. (pag. 369) 

· Deosebit de acest corp principal de casă, înapoia fiecărei'
locui nte se pot observa una' sau două bărăci de trestie şi câte 
un fel de parc, cam în felul staulelor noastre. 

Aceste clădiri, ridicate la câte o leghe una de alta, dar ţare 
se apropie mereu până ce ajung de . le desparte de abia o ju
măţate de leghe, sunt construite toate după acelaş model.' Inaintea 
fiecăreia e legat câte un vas de ţărm, aceste clădiri avându-şi' 
fiecare. micul ei port. La 'nceput n'am dat mare atenţie acestor 
constructiuni cu aparenţă atât de tristă, luându-le drept reşedinţe 
de ale pescarilor sau vameşilor ; dar, pe măsură c.e corabia noas
tră se apropia de dânsele, mi se părea că încep să disting forme 
omeneşti aliniate pe balcon. După perfecta lor imobilitate mLam 
închipuit, la început, că ar fi nişte manechini, pe cari vameşii 
ori păzitorii de coastă, în lipsa \or de ocupaţie, trebuie să-i fi 
făcut din pământ şi iarbă. M'am convins pe urmă că erau· Ca-
zacii, _cari luau poziţie militărească în faţa lor. 

. Pe malul celălat soldaţii turci scoborau din taberele lor până 
lângă mal să ne vadă trecând şi nu ne turburau cu nimica când 
ne coboram pe uscat; nu dădeau însă nici un fel de onor şi 
respect nici pavilionului nostru, nici ofiţerilor noştri şi nici 
chiar alor lor. 

Când vasul nostru ajungea în dreptul taberelor ori canto
namentelor turceşti, atunci observam, câteodată, patrule şi vedete,
dar aceasta se 'ntâmpla rar de tot ; pe câtă vreme pe ţărmul 
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rusesc corpurile de gardă ruseşti erau întotdeauna la datorie şi 
ne ieşeau înainte bameni înarmaţi... (371) 

.. ,,Pe acest tărm eram în Rusia. De-abia dincolo de Prut, 
la Galaţi, aveam să dă� de pământ neutru, ba încă şi acesta 
nu mai rămăsese astfel, âeQ.�rece Ruşii trecuseră Prutul şi stabi
liseră şi aci · o tabără ... (372) 

CAPITOLUL LXII 

DOBROGEA. - TULCEA. _:_ ISACCEA. - TIMA.ROV A. -

PRUTUL. - MOLDOVA 

E multă vreme de când, mi-aduc aminte. am văzut izvorând, 
micuţii de tot, din curtea unui castel princiar din ducatul Baden,
Dunărea; lstrul celor vechi, Donau al Nemţilor, acest rege ar 
flµ_viilor europene. O regăsesc mare şi puternică, după un curs 
de cl01�ă mii şi opt sute km. Aici curge între două maluri săl
batice, servind pe vremuri de hotar imperiului roman şi ap·ă� 
rându-I contra barbarilor din nord. Astăzi apără, deasemenea, pe 
Turci ·contra Ruşilor. Dunărea scaldă cele mai multe prpvincii 
şi· oraşe dintre toate fluviile noastre şi primeşte apele unui foarte 
ma�e .număr de râuri, dintre care cele mai principale sunt: Ens, 
Raab, Drava, Sava, March, Tisa, Oltul, Siretul, Prutul. · 

Ne minunăm de masa apelor sale; dar asta-i totul până· 
acum, căci nu ne arată încă nimic din malurile lui atât de lă
udate. Basarabia mi-i, de bună seamă, Russia cea frumoasă, şi 
nici Dobrogea nu-şi arată, în părţile astea, coasta ei _surâză-
t,oare (373).· ·· 

Pe ambele tărmuri, rnereu mlăştini şi veşnica trestie, Lebe

dele, pelicanii, egretele şi vulturii de mărime mijlocie - plutesc 
perechi deasupra bălţilor în care"şi caută prada. Câte un nor de 
feni_coptere sau de alt soiu de p1ciorongate, cu penele roşie

1

tice, 
mai schimbă din când în când priveliştea. Nimic mai vrednic de 
admirat dr cât reflexul pe care-l prezintă aceste păsări când cad
�n bătaia soare-lui. 

·
,. . 

'Ne urmăresc câteva clipe, apoi, spre marea noastră părere
1 

de r�v, rămân în urmă. E foarte greu. să determini cam ce pă
sări. sunt acestea, odată ce nu le poţi observa decât în sbor. 
Totuşi iată, d·upă cât mi-am putut da socoteala, cam ce pasări. 
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,sunt cele mai, obişnuite pr.in partea locului: barza era ciconia 
alba a lui Buffon şi ciconia ardea a lui Linne. O pasăre. mai 
111ică şi cu ciocul şi picioarele negre, socot · că trebue să fie 
cocostârc.ul alb �l lui Buffon, ardea alba a lui Linne. Pelica
nul, alb şi cu aripele neg1·ele, seamănă· mult cu pelicanus ono
crotalus al aceluiaş sau cu pelicanus .crispus al lui Bruch. Vul.
tl,irul este falco h�liactus sau falco albicilla. 

Câte odată ilmndaţia face să dispară orice urmă de ver.
'.deaţă. Atunci ai impresia că te găseşti pe un lac uriaş, iar. c�r.
purile de gardă ruseşti par nişte case plutitoare. Mult trebue. să 
se fi plictisind oamenii aceştia, mai ales când îi lasă în pace 
frigurile şi nu mai au cine să li ţie de urât. 

Şi'n adevăr că eu aş prefera să fiu fenicopter, ori pelican, 
că atunci cel puţin m·aş putea mişca din loc în loc şi m'aş pu
tea da la soare. Oare n 'ar fi mai fericiţi sălbatecii din pădurile 

.virgine ale Africei şi insularii Oceaniei ?
La ce bună civilizaţia în cazul acestâ, dacă sub numele 

de sclav ori soldat, nişte făpturi omeneşti pot fi reduse la sta
rea aceasta meca11ică şi condamnaţi la nulitate veşnică? (p. 374).

Bălţile şi mlaştinile acesta sunt străjuite, departe, p.e am
bele maluri, de nişte coline, care trebuie să fi fost pe .vremuri 
vechile maluri ale fluviului, căci le găsim pretutindeni până la 
Viena ş·i poatţ că şi mai departe, Mai mult sau mai puţin ri� 
dicate, malurile acestea ating, în câteva Io.euri, înnălţimea fa
lezelor Mării Mânece sau a unor munţi de al treilea ordin. Cel 
puţin aşa par dela distantă. Aici nu întâlneşti alt soiu de arbori 
decât mesteacăni. Nici un sat şi nici un fel de locuinţă aproape, 
afară de, corpurile de gardă : singurătate complectă. Marile turme 
pe care avem să le vedem mai departe nu se arată încă. Toată 
populaţia este aci acuatică. Pasările sunt toate picioroange şi 
palmipede ; până şi vulturii. trăesc şi ei, tot din peşte. De bu
nă seamă că cele mai numeroase specii de vietăţi scapă vederii 
şi. observaţiei noastre. Dunărea, căreia i se dă, în părţile astea, 
o ,adâncime de 150 m. (?I) · trebuie să fi adăpostind o mulţime
de specii de _peşti� scoici şi ma.mifere fluviatele p4ţin cunoscute.

Castorii, cari au trăit lângă toate râurile şi fluviile noastre 
mari şi cari trăiesc încă-lângă apele Ronului - or fi e�istânc;I în 
apele. Dµnăi:ei .? 
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· Dar vidrele, care de bunii seamă că-s prea obişnuite pentru
Dunăre, or fi semănând alor noastre? 

Aluviunile fluviului, ca şi acele ale lui Arno, n'ar fi conţi
nând oseminte fosile de hipopotami şi alte rase antediluviene ? 
Iată chestiuni ·care interesează ştiinţa şi pe care regret că nu le 
pot deslega. Io ceeace priveşte peştii,• mateloţii n·oştri afirmă că 
ar fi mulţi at.ât de puternici, încât ar· putea fi şi periculoşi. Mă 
-îndoiesc însă de exactitatea acestei afirmaţiuni. Nisetrul de Volga
-ajunge aici la o mărime enormă, putând cântări până la 400
kgr. Nu cred însă să fi atacat vreodată oameni. Somnul de Du
năre, silµrus granis, e, deasemenea, destul de puternic.

Deşi rareori am fost lipsă când se trimetea câte o barcă Ia
. ţărm să cumpere peşte, n'am avut, totuşi, niciodată norocul să
dau de specii nouă şi frumoase de p�şti ; toţi erau val'ietăţi ale
celor dela noi. Am luat desenuri după ei împreună cu descriptia
lor, desenuri şi descripţii pe care le voiu da la iveală într'un me
: moriu asupra câtorva fapte de istorie naturală culese în vremea
călătoriilor mele. Ceeace pot asigura este că toţi peştii, cari ni-se
serviau la masă,:nu erau nici mari, nici frumoşi, nici buni. Se
prindea .mult peşte, deasemenea şi 'n timpul popasurilor de noapte
,şi întotdeauna mi-se aducea aceasta la cunoştinţă dimineaţa ;
.totdeauna însă veniam Ia bucătărie, când; erau tăiaţi bucăţi şi atât
de desfiguraţi de bucătarul-şef, că nu le· mai puteam ·.bă·nui nici
forma, nici gustul (p. 376).

Mi s'a vorbit de câteva specii de·:anodonte şi alte feluri de
scoici bivalve; însă, cu toate ostenelile mele, n'am putut să-mi
procur nici una din speciile acestea. Când vasul merge repede,
drumul astfel făcut este totdeauna infructuos pentru ştiinţă şi caz.i
mai degra6ă în prejudecăţi în loc să înveţi ceva.

· · Neputjnd studia natura vie, mă .re'ntorc la ruini. Cu ajutorul
•lunetei observ pe colinele îndepărtate un şir de movile; primele
le-am văzut încă pe ţărmurile M. Negre, iar de aci înainte le vom
vedea mereu, pe ambele malmi .ale. Dunărei până pe aproape de
Pesta.· Câteodată în �rupuri sau înşfrate · pe 11-nii paralele şi atunci
.par ar fi înălţate într'o anumită ordine ierarhică, cele mai ·mici
îndepărtându-se de un centru, unde, .probabil, că e momentul
.. principal; Observ, deasemenea, în repetate rânduri, că acolo unde
sunt în grupuri, -sunţ în nu.măr nepereche : trei, cinci, şapte, etc.
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Acest soi ·de movile nu se întâlnesc numai, pe·malurile Du-
nărei. Domnul Anatole Demidoff, în cartea sa,despre Rusia me
rldi.onală şi despre Crimeea, spune, la pag.· -1:67. şi 468, di mo
. vilele acestea sau tamuli, cum se ·mai numesc, se întind ;,lnce• 
pând dela podişurile Do.nului. şi până în apropierea Tauridei, de 
un�e radiează, deasemenea, până 'n malurile Dunărei, hotarele 
Poloniei şi Nord�! Rusiei". 

Domnul Demidoff propune şi facerea unekhărţi, unde să 
figureze, aceste movile. Socot .şi �u că ar fi de o mare utilitate 
ist�rică· o astfel de hartă şi ar putea contribui să facă lumină 
a_supra mµltor puncte în· ceeace priveşte.originea şi drumul urmat 
de popoarele autoare ale acestor monumente. Şi ar trebu1 ca 
gu_ver�ele amice artelor şi istoriei să se 'nţeleagă între _ele şi să 
.ÎAtreprindă o serie de săpături conduse de oameni competenţi. 
E. de .crezut, de altfel, că, în ţinuturile acestea, atât de puţin
locuite, sau locuite de o populaţiu11e pe jumătate sălbatecă, multe
din aceste ,m_ovile, apărate, de alfel; din superstiţie, au rămas
nesăpate, nedesgropate. (p. 377):

. . Un ofiţer dalmat îmi povesteşte, însă, cum a asistat şi el la 
săparea _uneia şi că a văzut scoţându-se dintr'ânsa arme,· figuri 
şi un sicriu de piatră închis într'un altul. Toate aceste obiecte au 
fo�t !luse la Muzeul din S. Petersburg, unde se găsesc şi astăzi. 

Oe .câtva timp· distingeam printre colinele din stânga o culme 
mai înălţată, care avea aproape înfăţişarea unui munte. De· câteva 
ori am crezut că trecusem _ de dânsa, dar o regă-sim curând în 
.faţă. Unul din oamenii de pe bord, care băgase de seamă nedu
-m.erirea mea, îmi: .spune că de-abia după ce vom fi văzut-o de 
şapte ori în faţă şi de şapte ori la spatele nostru,-atunci. de 
abia o vom fi trecut-o cu adevărat. Numărai şi fu tocmai pre
.cu!TI mi-se spusese Explicatiunea acestui fapt o poatt găsi cineva 
aruncându-şi ochii pe o hartă a Dunărei, care seamănă, fo part�a 
-locului, cu un şarpe, ce se 'ncolăceşte. -

. Deşi acest ·drum pe Dunăre e foarte monoton, ·e .plăcut
totuşi, pentr.u toată lumea, mai ales după păţaniile din zilele tre
cute. Acum te poţi plimba liniştit pe punte, fără teama de a cădea
,ră5turnat de o t:lătinare a corăbiei şi fără să mai ai de îndurat
11eplăcerea de a auzi mereu horcăiala celor bolnavi de „rău ·de
mare" .. , (p. 378).
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tnundaţia pare că tot creşte, pe măsură ce înaintăm în susul 
apei ; acum r.u mai vedem corpurile de gardă câte unul ici •colo, 
înconjurate de apă, ci un şir continuu. Sunt mai apropiate unul 
de al,tul şi acolo unde se 'ntâmplă că DunăFea nu face. un cot 
prea brusc, poţi vedea deodată trei sau patru, cu dependinţele 
lor; par tot atâtea arhipelaguri în miniatură. Ghereta, căreia -nu 
i-se poate vedea adesea decât acoperişul, e postul îoaint,at al
acestora... (p. 379);.

Muntele despre ca11e am pomenit, cel cu şapte fete. se nu
meşte,-după cum îmi spune un tovarăş de călătorie,-Peligan,
jn, turceşte Beştepe sau „Şapte vdrfuri". Şi într'adevăr, isolat în 
n:iijiocul acestor câmpii- imense, e aşa fel făcut că prezintă şase 

· s_au şapte. ridicături, care nu trebucsc confundate cu gorganele.
· Stoluri ma.ri de păsăfi, pe care nu le pot .recunoaşte de ce

neam sunt,, sboară la suprafaţa apei. Oamenii de, pe bord le zic
.lecchi ş-i sub numele de buffera. foţeleg nişte păsări. de pradă
mf!ri, _putin ,deosebite de cele citate mai adineaori (380,).

Lăsăm, în sfârşit, muntele. Beştepe la, stânga şi începem să
distingem, în depărtare, alţi munţi. Veşnica priveiişte a ,acestor
bălţi, în care par'că, ni se potmoleşte vaporul, începe să mă
o,bosească.

Ui:i nou stol de fenicoptere fac, iio sbor,. nişte curbe care se
desfă,şoară fel şi· chip, de par diminutivul apelor fluviului.

Corpurile de gardă ruseşti se apropie din ce în ce unul de
altul. Dii:rtr'unul dintr'ânsele pleacă spre noi o barcă cu nişte
indivizi, îmbrăcaţi în n·işte haine unsuroase, cu părui lung, cu
barbă nepieptănată, cu ochH ad·ânciti în fundul capului şi cu 0
tigură în care vorbeşte mizeria.

Ai crede că- n'au mâncat de opt zile. Echipajul îi primeşte
strâmbând �in gură ; noroc că drumul li-i spre staţiunea apro
pif!tă�. LJ:ni,i spun că ar fi nişte bieti salvaţi_ dintr'un naufragiu al
vreunei luntre sfărămate îa, ur.ma izbirii de vreun trunchiu de
copac, ac�ident, care nu se'ntâmplă aşa de rar pe Dunăre. Ca
pitanal îi primeşte cµ multă omenie şi porun-ceşte de' li se, dă
ceva de mâncare.

Singurul târ:guşor de oarecarie. importanţă, de care n:e- am
apropi!lt de câ,n� _venim pe D1n1ăre �io M- Neagr.�; _, e Chilia',
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târg jn Basarabia, aşezat pe·un alt brat al. Dunărel."Nu •ştiu dacă·� 
se poate zări, de pe braţul de fluviu pe care plutim, sau dac'ă 'a"in: 
trecut prin dreptul lui ·noaptea ; dar eu nu- l-am văzut. ,__,. . , : 

_ lncep să. se distingă vârfurile edifi-ciilor- din Ismail sau ls
mailow, care ne apare de departe ca un oraş mare. Şi este, ·în-• 
tr'adevăr, unul din cele mai importante ale Basarabiei ruseşti.·, 
Dicţionarele diferă c�nd e vorba să-i arate numărul'locuitorilor : . 
unele îi dau opt mii, altele douăzeci şi cinci ·şi a_ltele treizeci 
de mii. Oricum, e un important· punct militar pentru · Rusia şi 
un Joc de .carantină, motivul prim pentru care mă lipsesc de 
a�l vizita; lazaretele mă'nspăimântă mai mult decât ciuma. Tot: 
aci staţionează şi o parte din flotila dunăreană ·(p. 881). 

Ajunşi în dreptul oraşului, se trimite un ofiţer să aştepte. 
tete.gramele pţ ţărm şi, odată cu el; sunt trimişi şi -Ruşii pe 
cari-i îmbarcasem. Sunt primiţi· cu oarecare greutate şi m'am 
temut că au să ni-i trimită înnapoi. 

Observ pe câmp o mare mişcare de oameni: fără îndoială 
c.ă tre.bu.e să fie vre-o manevră de soldaţi. ai garnizoan·ei.

La stânga, pe tărmul turcesc şi (anume) pe colină aparţ o. 
c\ltă privelişte şi anume una din cele mai plăcute din câte ·se pot· 
întâlni. Ai fi crelut că ai înnaintea ochilor un balet de c�rna
val sau o _pantomimă de Briarei.· Totuşi, nimic mai serios şi.' 
mai util.: e vorba de o ar-mată de mori de vânt cu câte 6 şi 10 
aripi, care -zoresc care de care mai repede, par'că grăbite să 
termine mai curând. Număr vreo · patruzeci, afară de cele pe 
ca,-'e nu le văd. 

ln faţa morilor şi faţa'n faţă cu lsmailul este un oraş turc 
fortificat spre care ne'ndreptăm şi care se numeşte Tulzia, , Toul
tclw, Tulise/za, Toulcsia, Tulcsi, etc. Fără a încen;a să pun de 
acord hă.rţile; c11lăuzele şi dicţionarele cu locuitorii lui, cari, 
după cum mi s'a si;,us, nu întrebuinţează nici unul din aceste 
nume pentru a-şi numi oraşul, mă mărginesc să spun că el 
trece a fi vechiul Aeglssus şi că o să-mi rămână întipărit pentru 
totdeau_na în minte, din cauza morilor sale de vânt, aşa precum 
un alt loc de pe Dunăre, despre care va fi vorba ma·i încolo, 
imi va rămânea în minte, din cauza morilor lui de apă .. 

Mai. multe bastimente de·· războiu ruseşti trec prin apro-
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pierea· noastră: Numărul morilor de vânt sporeşte mereu, pe 
măsqră ce innaintăm ; de data asta număr vre-o cincizeci şi şase 
Ne oprim înnaintea oraşului, care pare destul de întins. (382). 
- ' · Casele stlnt acoperite cu scânduri şi-s separate unele de

altele.. Unele din ele au câte două etaje. lncep să se vadă iarăşi·
c.oşuri. ·Fâlfâe ··pavilionul- turcesc. Se zăreşte o moschee. Câteva J 
corăbii sunt în port. O stâncă cu aparenţă vulcanică domină
Touksia. ·.Po·pulatia se cqmpune din Turci, Greci şi Bulgari.

• Părăsind portul, iată-ne iarăşi în mijlocul fluviului, lat aci
de un, km. Casele, despărţite1 de grupuri de copaci, care cresc · 
până .lângă Dunăre şi ale căror trunchiuri sunt a·coperite, în 
parte, cfe• inundaţie; catargele corăbiilor, dominate de aripele 
morilo"r de vâlit, fac ·un ansamblu cu totul neobişnuit care, 
r.eprezintat într'un tablou, e:leşi foarte adevărat, ar putea fi con-. 
side'rat drept o operă de pură închipuire. .. 

· · 

Mori şi iar mori. Par'că se'nmulţesc mereu: acuma văd 
vre••o 'şaizeci. : • I 

• 1 

ln sfârşit Dunărea arată ceeace e ea într'adevăr .. Toate., 
braţele.s•a·u ·reunit într'unul singur; de acum. nu�şi mai împrăştie 
apele ,în 'brate nenavigabile. Aci are într'adevăr acea adâncime, 
de care a· fost vorba mai· sus şi care mai e sporită şi de ploile 
torenţiale de pritnăvară, ·care au împins apele; în unele locuri, 
la: câteva mile„ de ţărm. Ţărmul turcesc prezintă ·co!ine, :pe când 
cel rusesc arată mereu un pământ şes, însă mai puţin mlăşti
nos, ·decât cum a fost până acum. 

Depărtându-ne de Toulcsia, vedem şi mai limpede lsmailul, 
ale ·cărui vaste stabilimente militare se desfăşură înnaintea och�
lor noştri: 'Posturile ruseşti sunt aci' de abia la un kilometru 
unul ·de altul. 

Unul dirltr'ânsele, pe lângă dependinţele obişnuite, are şi o 
căsuţă frumuşică de lemn : probabil că e a vreunui ofiţer. Săl-
ciile şi inesteacănii apar în număr mai mare (p. 383) Albia Du
nărei se 'măreşte: aici poate să aibă o · lăţime de 3 kilometri. 

Pe ţărmul turcesc; coastele încep să fie, din ce în ce mai 
păduroase·. Locotenentul ne spune ·că vânatul e foarte abundent 
aci şi că mistreţii aju•ng la o mărime enormă;· îşi aminteşte de 
unul a cărui piele numai împreună cu capul cântăria şaizeci şi 
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trei de livre. Tot prin părţile astea spune că a văzut cerbi ,aprâ
piin_du-se de fluviu în grupe de câte o sută şi dou.ă de capete, 
când îi silia frigul. Un patruped, căruia el îi dă nu·mele de ca-
prioli, - căprioară, probabil - nu-i mai puţin obişnuit. 

Lupii se arată şi ei prin părţile acestea, dar nu se dau la 
oa.meni decât iarna, când le lipseşte altfel de. pradă. Mlstr�ţii 
sunt mal periculoşi de se'ntâmplă să-ţi lasă'n cale: . dacă n'ai 
timp să fi.lgi, trebuie ca, dându te puţin la o parte din calea lor, 
să'ntinzi puţin spre dânşii poala hainei : atunci fiecare mistreţ 
dă cu colţu odată într'ânsa şi trece tnnaite, fără a se mai opri
sau întoarce spre tine. . 

· 

Un detaşament de soldaţi fiind trimis întt'o zi în rec,u
noaşterea în pădure, toboşarul rămase în urină .puţ.Io de tora
răşii săi ; 'în curând v,ăzu năpădind spre dânsul un g-rup de ,mii� 
treţl de aceştia şi, neavând timp să mal tugA, bâtu de clteva ori 
în tobă şi mistreţii dispărură, gonind cât fi ţineau picioarele. 

Oamenii din partea locului vânează mistreţii adăpostlndu�se 
într'un butoiu şi de acolo trag în fiară, ce-şi caută tn toate plr
ţile duşmanul. Câte odată se năpusteşte furioasă tn butoiu, 
dar, cum de obiceiu . această năpustire nu se repetă decAt ara
reori, - butoiul rămâne nesfărămat. · 

Iarna, când locuitorii sunt nevoiţi să treacă cu caii şi că
ruţele lor prin pădure, ei au întotdeauna la dânşii· caţ!va tâciuni, 
pe care-i fin mereu aprinşi până trec pădurea. 

E un mijloc să scape de lupi. o·acă cumva câteodat§, cu 
toaie acestea, lupii continuă să se apropie de cal, atunci omul 
asvârle în ei cu un tăciune de aceştia şi alunei e sigur că lupu! 
va fugl (p. 384) 

Cauza vânatului bogat este, ca pretutindeni de altmintrelea, 
imensitatea pământurilor ne..:ultivate şi a pădurilor, rArfmea ora
şelor, precum şi gustul puţin desvoltat de vllnlltoare al oame
nilor de prin părtile acestea. �ulgarii, popor cultivator, are 11ft
ceva de. făcut decât vânătoarea, iar Turcii, destul de pu,tini ad, 
sunt prea· săraci ori prea leneşi ca să se dedea la alt fel d·e vână
toare, decât la. cea cu şoimii. 

La douăzeci şi , două de mile de Toulcsia, pe ţărmul m
sesi;, se găseşte o imensă alee de a1 bori, care se pie'rde la ori
zont şi se'ntinde, în linie dreaptă şi transversal pe fluviu, dela 
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zece pâna la doisprezece kilometri, de unde se termină la Du
năre De aci formează un unghiu drept cu o altă alee, para
lelă cu fluviul, şi care este, ca şi prima, în linie absolut dreaptă. 

Aleele acestea amândouă fac un efect cu atât mai deosebit 
şi izbitor, cu cât inundaţia a facut din ele două istmuri asemă_ 
nătoare unor panglici de verdeaţă. Arborii cari formează aceste 
alei nu-s altceva decât şarampoaiele, stâlpii bătuti în apă în 
1828 de către Ruşi ca să susţină o şosea construită de ei, pe 
care să poată să-şi treacă tunurile peste baltă şi să le ducă la 
Dunărr, în punctul unde aceasta era cel mai puţin lată. Şi'n ade
văr că pe aci au trecut spre a se'ndrepta spre Varna şi Adria
nopole. Se văd încă resturile fortificaţiunilor şi ridicăturilor de 
pământ, pe care le-au înălţat Turcii ca să se împotrivească la 
trecerea Ruşilor, precum şi ale acelora pe care aceştia le-au a
dăogit după trecerea Dunărei. 

După cât se vede, Turcii se aşteaptă la un nou atac în 
punctul acesta, fiindcă repară iarăşi aceste fortificaţiuni. Nume
roşi soldaţi _lucrează aci şi tunurile aşteaptă să fie aşezate ta 
baterie. 

După cât îmi pare, soldaţii lucrează la această reparare 
turceşte, adică destul de prost ; că înnaltă prea departe de flu
viu rândul al doilea de întăriri şi dl, însfârşit, directiunea pe 
care el o dau J)ieselor, nu-i aceea pe care li-ar da-o inginerii 
noştri. N'aveam ce face, dar am regretat că nu se găsia printre 
ei omul artei aceleia. 

Urmele unui pod de lemn sau de vase, pe care-l svârliseră 
aci Ruşii, - se mai văd încă. 

La extremitatea şoselei din dreapta se vede,, de fo.trte 
departe, o biserică mare, înălţată acolo în 1830 şi anume chiar 
pe locul de unde lmpăratul Nicolae ţinuse o cuvântare soldaţi
lor săi şi unde făcuse cu ei rugăciunea înaintea plecării Ruşilor 
contra Turcilor. ln cuvântarea sa, lmpăratul le spusese, între 
altele : ,,Mergeţi să luptati cu Turcii şi nu cu un neam de creş
tini;· să vă intre'n minte aceasta". 

O movilă foarte innaltă şi dominând toate colinele împrej
muitoare, se ridică înnaintea noastră. 

Lumea o numeşte: Mormântul lui Traian. Movila aceasta 
produce un efect admirabil şi chiar după ce al trecut la o foarte 
ma.re distanţă de dânsa, tot se mai vede încă. 
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ln malul fluviului se mai văd resturi de zidărie şi resturi 
din podul în nălţat aci de Traian în anul f14 al erei n,,asir'e. Pe 
ţărmul turcesc se zăreşte o baterie puternică; apoi oraşul lscha• 
kcha, cucerit şi dărămat de Ruşi f n 1828. De'ndată ce Ruşii au 
năvălit spre baterie, cucerind-o, oraşul .s'a şi predat. Aceasta 
ne-o spune un martor ocular. 

1n părfile acestea pământul e acoperit cu nişte semănă
turi foarte frumoase, care coboară până în malul fluviului. Pe 
jumătate din coastă se ridică mori multe; pe urmă, desfăşura
rea oraşului, umbrit iarăşi de arbori. 

Nişte coline mai înnalte formează planul din spate, iar 
mormântul lui Traian domină totul. 

E una din priveliştile frumoase ale Dunăre! (p. 386) 
O insulă ascunde la început Ischakcha, care apare îndată. 

In partea cealaltă regăsim aleea lungă de adlneaorf. Aceste mii 
şi mii de cotituri ale Dunăre! tţi îngădue să vezi ţinutul sub toate 
aspectele sale. Astfel se explică cum de dAm pentru a treia oară 
de Ischakcha, sub o altă înfăţişare. Din locul ace!!ta putem 
vedea vechiul loc al fortificaţiilor sale, precum şl minaretul 
moscheii orăşelului. 

La stânga apare un alt gorgan, mal mic ·decât Mormintul 
lui Traian. ln faţa lsaccel, pe malul rusesc, este târguşorul Cu
tal cu o populaţie de vreo-o mie patru sute suflete. 

Insula, pe lângă care am trecut, e acoperită, în întregime, 
nu mai şi numai de sălcii şi mesteacăn! (?) Dunărea trebuie să fi 
având aici două ori trei mile lăţime ; revărsarea ei nu ne în
gădue decât să o bănuim din vedere. 

Recunosc movile nouă pe mal. Locotenentul îmi spune că 
a văzut şi aici săpându-se şi deschizându-se una : într'ânsa era 
un cadavru stând pe şezut, iar o femee îi era sprijfnită de 
piept. La picioarele amăndurora erau diferite monede, formate 
din piese groase. 

La dreapta, pe malul Basarabiei, căreia ii sosim acum la 
hotar, încep să se distingă nişte coline, acoperite cu podgorii, 
care dau un vin bun alb şi uşor. 

E ora opt seara ; un vas de războiu rus se'ndreaptă cu 
toată iuţeala spre noi. Cu toţii, - până şi ofiţerii înşişi, - ne 
temem să nu vie la noi cu înştiinţarea că trecerea e întreruptă 
şi să nu ne 'aducă ordinul să ne întoarcem înnapoi. 
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Paptul acesta ne nelinişteşte; noroc că n'a fost nimica. 
După ce căpitanii schimbară câte va vorbe între dânşii, suntem 
lăsaţi să trecem înainte. E a patra sau a cincea alarmă de felul 
acesta de când am plecat din Malta (p. 387). 

Mormântul lui Traian este încă înaintea noastră. Aici pos
turile ruseşti de abia sunt la o bătae de puşcă unul de altul. ln 
spatele unuia din ele se vede o casă frumoasă, clădită din pia
tră ; probabil că este locuinţa vreunui ofiţer. La dreapta avem 
acum un orăşel numit Timarova de unii, Reni de altii. E vechiul 
Dimogetia ; iată şi Prutul, în curând după aceasta, care desparte 
Basarabia sau. Rusia europeană de Moldova. Vărsându-se în Du
năre, îşi trimite apele până în vasul nostru, Toată lumea a eşit 
pe punte să vadă acest nou Rubicon, a cărui trecere e subiectu I 
conversaţiunilor universale. lntrucât mă priveşte, mă gândiam 
mai mult să nu fi întârziat, decât la râu şi gândul că aş putea 
fi reţinut la Galaţi, mă muncia cumplit. 

Pe ţărmul stâng, mereu Turcia 1). La o mică distantă apar 
şi luminile Galaţului. 

Intrând în port, mă uit în toate părţile doar volu vedea un 
coş de steam-boat. Zăresc unul : e al unui vapor, care pleacă la 
Constantinopole. lată un al doilea : acesta pleacă la Odesa. Un 
al treilea: la V�ma. Un al patrulea taie apa în susul Dunărei: 
e cel pe care-l căutam eul Nu, e un altul, care se opreşte la 
Silistria şi în felul acesta vre-o douăsprezece, plecând care în
cotro. Deabia ne facem drum printre dânsele. lată-ne la extre
mitatea_ lini_ei; deabia unul a mai rămas în faţa noastră. Mă in
teresez de destinaţia lui. Unul din oamenii de pe bord îmi spune 
că-i cel pe care-l caut eu. Aceasta îmi dă puţin curaj, însă omu 
adaogă că nu-i chiar sigur de aceasta. (p. 338). 

lntreb pe căpitanµ! nostru ce-i cu vasul acesta. E aşa de 
ocupat, că n'a 'avut vreme să se intereseze de aceasta şi nu-mi 
poate da un răspuns sigur. Un altcineva îmi spune că-l cores
pondenţa pentru Viena şi că pleacă îndată. Şi în . adevăr că-mi 
pare că-i văd coşul fumegând. Vă puteţi închipui ce amărât eram. 
Noro.:: eă mă înşelasem; acesta era un alt vas. Al meu nu 
pleca decât a drJua zi. 

Aşa şi era ; mi-o spune acum chiar un ofiţer al vasului cu 
care t'rebuia să p'ec. Tot el se însărcinează să mă conducă a 

1) Autorul scrie: Bu'garia.
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doua zi pe bord. Astfel. asigurat, vreau să mă duc în oraş� unde 
, văd strălucind multime de lumini ; dar, după câti-va paşi, dau de 

o barieră, apoi de nişte soldati ruşi şi moldoveni, cari încruci
şe·ază baionetele şi-mi strigă să mă îndepărtez .. Fac cale întoarsă
şi caut să mă interesez de ce aceasfa. Mi se spune că sunt în
carantină şi tot aşa i şi cu vasul, cu care am sosit.

Neliniştea mea renaşte. Ne-o lăsa să plecăm la Viena, ori · 
vom rămânea aici? Mă urc iarăşi în vapor, unde primesc asi
gurarea că plecarea varnlui meu e sigură pentru mâine la ora 
şapte dimineaţa. 

Mă mângâi măcar cu atât - că ri'am putut vizita Galaţii ; 
trec în cameră şi mă culc liniştit (p. 38'9). 

CAPITOLUL LXIJI 

GALA.ŢI - TRUPE MOLDOVENEŞTI - IBltA.LOW 

După ce descrie vasul, cu care avea să p1ece spre Viena, 
precum şi personalul lui, călătorul începe din nou cu descrierea 
malurilor Ounărei. Avea ca tovarăşi de călătorie mulţime de bo-. 
ieri valachi şi moldoveni, cari fugiau : unii din fata Turcilor, alţii 
din a Ruşilor. (p. 390-403) 

„La dreapta avem mereu Dobrogea turcească. Oin distanţă 
în distantă vedem, continuu, corturi şi întărituri începute. Ne apro
piem de vărsarea Siretului care, avându-şi isvoarele îrl Carpaţii 
Galitiei, se asvârle aici în Dunăre, despărţiind Valachia de Mol
dova, care se întinde dincolo, în sus d� Dunăre, spre apus, spre 
Transilvania. Moldova a făcut pe vremuri parte din vechea ţară 
a Dacilor; ea are trei sute douăzeci km. dela Nord la Sud şi 
patru sute dela Vest la Est. ln ceeace priveşte cifra populatiei 
sale, e aceeaşi ca şi a Valachief, dar autorii nu-s de acord în 
privinţa acestei. cifre şi mă îndoesc mult că s'ar pute'a ca guver
rrnl ei chiar să ştie mai bine de cât aceşti autori care-i adevă
rata populaţie. Am spus de altfel că acelaş lucru e cu toate provinciile 
turceşti, cu dependinţele lor. 

Valachia, în care o să intrăm de acuma, se întinde între 
al şaptesprezecilea şi al douăzeci şi patrulea grad de longitu
dine şi are, după cum se spune, trei sute treizeci şi doi de km 
lungime şi doua sute doisprezece lăţime; nici de � aceaşta înşă 

1) Autorul �cri� ; Bulgaria.

www.minac.ro



198 

nu-s sigur, pentrucă şi Valachiei trebuie să i se f_acă, ş1 e, ca şi 
celorlalte provincii turceşti, măsurătoare şi recensământul. Dea
semenea nu-i hotll.rât nici numele care trebuie să I sa dea, întru
cât locuitorii nu o cunosc de loc sub cel lntrebuintat cte noi ; 
ei o numesc Zara Roumanască, iar Turcii îi zic Ak-iflak. Aceste 
douli provincii care nu pot egala, în ceeace priveşte industria, 
nici pe cel mal neînsemnat dintre departamentele noastre, au să 
fie cauza sau pretextul unei nouă conflâgraţiunl europene - şi 
pământul acesta, care ar putea hrăni atâţia oameni, le va servi 
de mormânt. (p. 403) 

Dunărea are aci o întindere uriaşă. Oare să fie· aceasta 
lătimea ei obişnuită, ori e numai un efect al inundaţiei? ln toate 
părtile se araUi o mulţime de insule şi mă întreb şi aici, iarăşi, 
să fie insule adevărate, ori numai nişte puncte mai ridicate ale 
câmpiilor inundate? Ori cum ar fi, efectul este dintre cele mai 
pitoreşti ; par'c'ar fi Cicladele şi Marea Greciei, având pe deasupra 
arbori şi o verdeaţă primăvăratică. 

La stânga, Dobrogea 1) ne arată nişte dealuri bine cultivate ; 
paiele, care �e văd aci, vorbesc de câmpuri cultivate cu grâu, 
orz, ovăz. Ţăranul 2) bine guvernat ar face din ţinutul acesta o 
provincie roditoare şi frumoasă ca Normadia noastră. Ţi-i milă 
să vezi câmpiile acestea şi poporul acesta sârguitor sub jugul, 
care nu-i îngădue nici o îmbunătăţire şi îi anihilează, în acelaş 
timp, prezentul şi viitorul. 

lc1tă şi mari turme de oi şi cirezi de boi, şi, din loc în 
loc, nişte căsuţe de pământ, acoperite cu paie, a căror aparenţă 
sărăcăcioasă contrastează în mod izbitor cu abundenta care se 
bănueşte în recoltele frumoase şi în cirezile de vite. 

lată-ne la lbrall, lbrahil, Ibralow, lbralaw, Brăila, Brahilow 
etc., vechea Peristhlaba 8). Din cauza limbllor multe, aici e pre
tutindeni confuziune în ceeace priveşte numele ; fiecare oraş 
are câte o jumătate de duzină şi mai multe. Acesta este, de altfel, 
una din cele mai importante cetăţi ale Yalachiei; e la şaizeci şi 
cinci km. de Galaţi 4). Se spune că ar avea treizeci de mii de lo
cuitori. Găsim, aci, o mulţime de vapoare şi o citadelă ocupată 

1) Autorul scrie: Bulgaria.
2) Autorul, din ignoranţă, scrie ; Bulgarul,
3) Eroare. �- Eroare

www.minac.ro



199 

de Ruşi. Să trecem repede asupra ei ; mă tem mai mult de a 
ceastă civilizatie decât de barbaria turcească. 

Aceleaşi păsări, de care am vorbit, aceleaşi mari picio
rongate, palmipede, cocori, pelicani, insufletesc fluviul, căruia.i 

sunt, aproape, singurii locuitori. (p. 404) 
Pentru ce, oare, anumite creaturi îndrăgesc anumite loca

l ităti, care nu diferă de altele în ceeace priveşte climatul, apele, 
hrana ? Atâtea râuri ale Europei prezintă condiţiuni absolut aşij
derea celor ale Dunărei şi împrejurimilor ei- şi, totuşi, nu vezi, 
acolo, un singur pelican, pe câtă vreme Dunărea e plină de ei 
în părtile acestea ; drum de mai multe sute de leghe nu poti 
face cincizeci de paşi fără să dai de ei. 

M'am obişnuit de tot cu aceşti tovarăşi credincioşi şi, când 
stau un sfert de oră fără să văd câtiva dintr'ânşii măcar, îmi 

pare că-mi lipseşte ceva. Sburând greoi în grupuri sau înnotând 
perechi pe lângă mal, ei sunt adevăratii stăpâni ai fluviului. Zgo
motul vasului nostru ; vârtejm lle de apă, pe care le naşle ; coşul 
lui care fumegă, - par a nu-i preocupa câtuşi de puţin. Câte 
odată ridică capul şi se uită după Roi cum trecem. Şi de ce 
li-ar fi frică, la urma urmei?

Nimeni nu le caută pricină şi, tot timpul drumului, nimă
nui nu i-a trăsnit prin minte să tragă'n ei. E adevărat di sunt 
şi singurul Francez pe bordul vasului ; - ori, dintre toate 
rasele omeneşti, cea galică sau cea franceză, urmaşa ei; e acea 
care a fost în toate timpurile cea mai groiavă distrugătoare de 
animale. La noi, cea dintâi mişcare pe care o face un copil 
când vede vreo vieţuitoare mai slabă decât dânsul, e să o bată 
ori s'o ucidă, de se poate. Iar dacă o să-l întrebi ce-l face să 
omoare vieţuitoarea, o să vă răspundă : fiindcă-i un dobitoc, 
(un animal). - (p. 405) 

CAPITOLUL LXIV 

TABERILE. HIRSOW A. SILISTRIA. RUSTZUCK-GIURGEYO 

Pe malul .drept al Dunărei, aproape în fata Brăilei (lbra
low) este un oraş sau, mai degrabă, un tâ;guşor. Nu-i oare 
Matschi, localitate puţin cunoscută, al cărei nume nu-I ştie ni• 

l. Autorul scrie: }lu1găreaşcl\,
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meni din oamenii de pe bord şi pe care nu o menţionează cea 
mii mare parte a hărţilor ? Cea a Dunărei (harta) trebuie, şi ea, 
făcut�. N'aş putea spune toa!e dif 1cultăţile pe care le··ntâmpin 
când scriu acestea, în a pune de acord dicţionarele, călăuzele 
şi hărţile -, apoi, după aceasta, să a1monizez rezultatele cu 
propriile mele observaţiuni. Dacă aş fi vr':lt să apelez la extra
sele de hărti, pe care le imprimă ziarele, ca să arăte mersul ar
matelor, confuzia ar fi devenit şi mai mare. Hărţile acestea im� 
provizate sunt mai mult decât incomplete,--:- sunt pline de greşeli : 
multe din ele se înşeală în ceeace priveşte ţărmul şi atunci pun 
pe ţărmul drept ceeace ar trebui să fie pe cel stâng, ori pun ca 
fiind în Turcia ceeace aparţine Rusiei şi dandoaselea. 

Insulele nţ'coojură inereu. Dunărea pare, aici, un adevărat 
labirint. lnnaintea noastră, pe ţărmul dobrogean1), se zăresc nişte 
minarete, un cimitir cu pietre, deasupra cărora e câte un turban 
- şi nişte ziduri în ruină (p. 406). E Hârşova (Hirsowa) -
vechiul Cursium, localitate în preajma căreia Ruşii şi Turcii şi-au
cercat de multe ori puterile. Deasupra oraşului zărim o tabără
turcească, unde numărăm mulţime de corturi.

Mai departe ţărmul e năpădit de herghelii de cai, veniţi să 
se adăpe şi să caute răcoreală - f1incă soare!e e tare arzător 
şi nu e vânt. Caii, pe jumătate sălbateci, sunt mici, dar plini 
de vigoare. Vin în herghelii de câte o sută şi două de cap�te. 
Da<:ă cumva ai norocul să-i vezi încurându-se împreună, câte 
o herghelie întreagă, atunci ti se oferă ochilor un spectacol cu
totul aJmintrelea animat decât toate cursele dela Câmpul lui
Marte dela Hipodrom ori Corso. Drum de mai multe leghe
hergheliile acestea nu mai contenesc. Ba mai observăm încă
numeroase cirezi de bol şi cârduri de porci. Nicăiri şi niciodată
n'am mai văzut atâta mulţime de vite; îmi închipui că trebue
să reprezinte valori considerabile.

ln părtile astea Dunărea are o lăfime de mai multe mile. 
Ne apropiem de tărmul valah, unde observăm o mare mişcare 
de t.rupe. Deasemenea ne 'ntâlnim cu · vase pline de soldati ruşi 
şi, mai departe, cu bărd de pescui cari, la apropierea noastră, 
dispar în stufiş. 

1) A\ltor\11 l$Crie : bul�ăresc.
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Locotenentul şi ofiţerul contabil mă scot, cu multă bună
voinţă, din nedumerirea asupra multor lucruri, - însă mărturisesc 
înşişi că, deşi fac acest drum de ani de zile, cunosc puţin Istoria 
ţării. Ei ştiu doar numele oraşelor în care fac fac popasuri ori 

- lasă telegrame ; încolo ignoră complectamente numele tuturor
târgurilor şi satelor cu care n'au avut dea face.

Ţara nu-i păduroasă, dar ar putea să fie, căci puţinii arbori,
cari se observă au o vegetaţie viguroasă (p. 407). Coasta dobro
geană 1) se înalţă în coline, pe când cea a Valahiei e mai joasă
şi mai puţin accidentată.

Echipajul nostru se compune din oameni de o for!ă şi, mai
ale�, de o poft1 de mâncare herculeană. Li se servesc câte şase
mese pe zi, dintre care patru solfde, adică la care mănâncă supă,
carne şi peşte. Fără să exagerez de loc-ei îşi trec câte jumă
tate din zi la masă. Faptul acesta e 'n contrast cu serviciul ma
teloţilor de pe M. Neagră sau Mediterană, cari veşnic în picioare,
de-abia au vreme să mănânce şi să doarmă: se vede că în toate
stădle sunt privilegiaţi şi canoniţi. Ceştia de pe Dunăre şi-or fi
având şi ei vremea lor urâtă, în timpul iernii,-în5ă, pe timp
frumos, numai mecanicul şi cârmaciul au toată grija,-ceilalţi
sunt liberi să-şi treacă vremea cum or vrea.

Ne 'ntâlnim cu o flotilă de vase valahe de un aspect cât se
poate de ciudat. Văd că fiecare naţiune îşi are forma el specială
de vase şi nu ştiu pentru ce. Căci, cu toate că experienţa a dove
dit în dese rânduri că acest fel de construcţie cu accesoriile lui,
toate, -e incomod şi pericµlos,-cu toate acestea ei nu vor să
renunţe la el ir. ruptul capului. Specialitatea aceasta curioasă există
şi 'n Franţa dela provincie la provincie şi câteva departamente
interioare au rămas, încă, la jonca chineză.

CorpurHe de gardă de pe ţărmul drept şi-au schimbat înfă
ţişarea. Cele ale Valahilor par nişte cuşti înălţate pe picioroange;
în ele eşti cel puţin I� adăpost de creşterile flu viului. Sunt ocu
pate şi de Ruşi şi de Valahi-în acelaş timp .... (pag. 408) 

.... Iată-ne în faţa unui sat turcesc. Un vapor plin de oamen 
cu turbane în cap o ţine pe lângă mal, urcând cu greu fluviµl în i 
mijlocul unui nour de pelicani, cari par bucur oşi de această to· 

1) Autorul scrie: bulgărească.
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varaş1e. ln viaţa mea n'am mai văzut atâta prăpăd de păsări de 
astea. Toată lumea-i pe punte,-venită să se bucure de prive
liştea aceasta. 

Berzele şi bâtlanii, deşi în număr mai mic decât pelicanii. 
sunt totuşi destule şi destui şi, în partea Dobrogei, pretutindeni 
unde dai cu ochii de o şiră de pae ori de o clae de fân, barza, 
care stă într'un picior pe dânsa, e Aelipsită. Un cerculeţ ori o 
roată veche aşezată orizontal pe un stâlp în faţa locuinţelor, le 
atrage în mod hotărât. Acolo le puteai zări cuibul şi după fe
reastră le puteai atinge puii, cari păreau a fi de ai casei. Am o 
fericită idee despre neamul, care arată acest �entiment de osp:
talitate chiar faţă de creaturile care, în ceeace priveşte inteli
genţa, sunt atât de departe de om, dar care cu toate acestea, îşi 
au şi ele calităţile lor,-era cât pe aci să zic virtuţile lor. 

Mi-amintesc cu părere de rău de mesele de pe vasele Ale
xandru şi Bosforo, unde, când se 'ntâmplă mai ales să nu fie 
mulţi, domnia o vie dispoziţie, pe câtă vreme aici fiecare pare 
stingherit şi prost dispu'5. Cu toţii c1ută să termine cât mai re
pede, spre a ieşi din nou pe puntea vasului. Aci imi-aduc eu 
adesea modesta mea masă, pe care o iau fie singur, fie în to
vărăşia unui tovarăş, când acesta consimte să mă urmeze : e 
vorba de o pisică nemţească, a echipagiului, adevărată pisică 
nemţească, tot aşa de puţin expansivă ca şi stăpânii ei. 

De tot ce mă pot plânge e apa rece, căci cea care ni-se 
dă de băut, e veşnic cal<Iă. (p. 409) 

Pe malul turcesc, numai cale de o leghe, număr vreo şapte 
gorgane. 

Trecem pe lângă un sat mare, în faţa căruia e o insulă a
coperită cu pădure. E dominat de o colină aşijderea acoperită 
cu arbol'i. Numele lui nu mi-l ştiu spune nici ofiţerii şi nu 1 pot 
găsi nici în dicţionar şi nici in „ghid". Trebuie să fie Rassova. 

Minaretele Silistrei încep să apară la orizont. 
Pe dreapta, pe pământul valah. se vede deasemenea de

parte un sat. Malul e jos şi Dunărea, în urma creşterii apelor 
are mai mult de o leghe în lăţime. 

La Silistria, care mai e numită şi Silistri şi Dresti, Duresto
rum, Tirista - etc, număr vreo cinci minarete. 

Oraşul acesta bu1găresc �e prezintă bint;!; însă, <;:a toate cele 

,. 
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supuse Turcilor, pierde mult pe măsură ce te apropii de el şi 
devine hidos când intri întrânsul. Omulenii ăştia de Turci ar pân
gări şi aduce în halul lor de murdărie până şi Paradisul pămân
tesc - de le-ar încăpea în mână. Turcul nu se gândeşte decât la 

_ locuinţa lui ; mult mai puţin la stradă şi, mai putfn la oraşul 
din care face parte. Ardă oraşu 'ntreg, locuinţa lui numai să 
scape. Spiritul municipal, cel de asociatie, dragostea de ordinea 
publică în afară de ceea ce-l priveşte personal, astea-s lucruri care 
nu şi-au făcut încă loc în capul Turcului. Executia maşinalicească 
a Coranu lui, - dacă e devotat, asta-i regula lui de conduită. 
Dacă nu ţine, cumva, seama nici de Coran, - atunci un egoism 
grosolan sau o exclusivă grijă numai de buna sa stare pune stă
pânire cu totul pe dânsul, fie el opincă sau vlădică. Şi se vede 
bine unde duce aceasta şi din felul cum e guvernată Turcia. 

Se zice că Silistria ar fi având 20.000 loc. Deoarec.e trebuie 
să rămânem aci timp de două ore, mă cobor din vapor şi, cu 
riscul de a-mi spulber a iarăşi iluziile, vreau să 'nsoţesc şi eu 
vreo doi pasageri până 'n tabăra turcească aşezată aproape de 
oraş (p. 410), dar santinelele nu ne lasă să trecem de întăriturile 
de şanturi ale tabe rii. Tabăra aceasta avea aproape dispoziţi
unea alor noastre. Alte două tabere sunt în spatele oraşului, pe 
un deal. Număr şi Jci până la vreo 100 de corturi, unei verzi, 
altele albe .... 

După ce lăsăm în urmă Silistra, pe o 'ntindere de două 
leghe dăm iarăşi de vreo 4 tabere aşezate pe munte şi despăr-
ţite de spaţii împădurite. 

Pe malul cestălant-valah-Valahii şi Ruşii fac exerciţii. E 
curios să vezi pe oamenii aceştia,-pe cari nu-i desparte decât 
un fluviu nu prea larg în locul acesta,-exercitându-se la mâ. 
nuitul armelor şi căutând mijloacele cele mai sigure şi eficace 
spre a se putea omorâ unii pe alţii Ba încă, strigând mai tare, 
şi-ar putea da şi sfaturi reciproce în privinţa aceasta. :Măcelurile 
acestea, premeditate cu atâta sânge rece şi preparate cu atâta 
răbdare şi atât de mult timp,-adesea pentru motive fictive şi 
problernatice,-sunt pe cât de nesocotite pe atât de crude. Oare 
unde-i vremea în care vor înţelege oamenii aceasta? ... (p. 411) 

Trad. CORNEA ION
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RĂBDARE 

uv nt: .,In veci să n'ai hodină!" 
-atunci, ·rărână. ca şi marea
r t \ te 'n urlet sbuciumarea,-
t -urun i spre Tronul de lumină.

veacuri îndurarea, 
ând şti de daruri plină, 
ti. Ridică te senină: 
in u ântarea. 
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INSERARE 

- �ICHENDORF -

Departe cântă doina 
V1·ăjind întreaga �a,re,
Abia de-o 'ngână codrul 
Şi-adorm pe cdmp isvoare. 

Departe •n fundul zării 
Joc ra-ie uşurele ... 
Să pot ... să pot .. . o clipă 
M'aş fulgera 'ntre ele .... 

/V\IHAIL PRf(OPie 
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UNUI VIZIONAR 

Stai nopţi întregi frângându-te să torni 
In bronz etern o nouă cugetare -
Şi nici nu simţi în oarba ta chemare 
Că val-vârtej vii veacuri să răstorni. 

Dar vultur e pornita-ţi inspirare, 
Şi lege nu-i din zbor s'o mai întorni: 
Un uragan de trâmbiţe şi gorni 
Şi 'n urm' apoi vezi sânge până 'n zare, 

Şi frunţi pălind pe tronul lor regal,
Iar slova ta s'aşterne tot mai crudă 
De par'c'ar fi tăiuşuri de pumnal. 

Lumină vrei I Dar cazi zdrobit de trudă 
Şi-un glas în tine-şi fulgeră fiorul : 
,,Nu esti un Crist, nu esti isbăvitorul''. 

' . 

A JV\ÂNDRU 
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VERDE E SFERANTA 
- AL· L· KIELLANC -

- ,,Nu vezi că faci praf?" strigă supărat Ion. 
Andrei nu-1 auzi. 
- ,,Parcă-i surd ca mătuşa Maria!" mormăi Ion;

«faci praf, Andrei ! , strigă el mai tare. 
- ,,Iartă-mă, te rog I" zise acesta şi începu să· şi

ridice · 1a fie · ce pas piciorul sus în aer. Pentru nimic Jn 
lume n'ar fi vrut să-şi mai supere fratele; şi-aşa avea 
el destule certuri cu dânsul. 

Dar chiar ln clipa asta, nu merg ei împreună şi nu 
se gândeşte el la aceea pe care ştie că o iubeşte fratele 
său Ion? Oare nu e destul de· josnic să nu-şi poată stă
pâni el o patimă care e un rău destul de mare pentru 
viitorul fratelui său, pe lângă că, e ceva fără de nici o 
speranţă? ... 

Ca'n totdeauna, Andrei se judeca prea aspru ; de 
aceia, când pe partea cealată a drnmului se aplecă să-şi 
ridice băţul scăpat, încercă să fie mai nepăsător faţă 
cu asemenea lucruri. Cu cât însă pătrundea mai adânc 
în cugetare, cu · atât mai puternic se'ntorcea pe calea 
minunată a judecăţei de unde plecase, iar gândurile ro
teau în jurul acestui punct oprit, precum gâzele flutură'n 
jurul unei lumini. 

Amândoi fraţii, cari veniseră să·şi petreacă timpul 
vacanţei la unchiul lor, preotul paroh, se găsiau acum 
pe cărările din jurul Prefecturei, unde se da un bal pen
tru tinerimea din partea locului. Prin părţile acestea mai 
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veniseră şi alţi studenţi, aşa că asemenea petreceri se 
dădeau mai Ia fie ce casă. 

Din această cauză Ion se simţia in toată voia ; 
cânta, juca şi glumia cât era ziua de mare ; iar dacă 
glasul ii era puţin mai aspru decât adineaurea când ii 
certa pe Andrei că face praf, aceasta nu putea fi decât 
numai din pricină că nu-I putea face pe fratele său pu
ţin mai vesel. 

Ştim cam ce-l apăsa pe Andrei. Chiar în viaţa lui 
obişnuită el era mai liniştit şi mai tăcut decât fratele 
său, juca tocmai "ca un urs", - spunea Ion - , nu pu
tea să cânte nici de cum (fon susţinea că vocea lui ar 
fi şi nesimpatică şi monotonă) şi că, în afară de asta 
în faţa femeilor era totdeauna stângaci şi uluit. 

Când se apropiară de Prefectură, în urma lor ră
sună duruitul unei trăsuri. 

- ,,Acesta trebue să fie doctorul ! cr zise Ion, şi
se pregăti de salut, căci iubita lui era fata doctorului 
de plasă. 

- ,,0, cât de răpitoare este Ea în roz!..., spuse
Ion. Andrei văzu numai decât că era intr'un cenuşiu des
chis, dar nu cuteză să spună vr'un cuvânt, de teamă să 
nu se trădeze : parcă tot sufletul i-ar fi stat în gât. 

Trăsura trecu repede; tinerii salutară, iar bătrânul 
doctor le strigă: ,,Bine-aţi venit! ... La revedere ! ... " 

- ,,A, nu!... era'n cenuşiu! ... " se'ndreptă Ion; ar-
zătoarea lui privire de-abea avusese vreme să deose
bească adevărata culoare a hainei. ,, Dar, nu e aşa, An
drei, că era tare drăguţă?" 

- ,,O, da!... răspunse acesta cu greutate.
- ,, Tare mai eşti sucit I" se revoltă Ion ; "dacă

ţi-ai perdut de tot simţul pentru frumuseţea femeiască, 
eu unul cred că ai putea să arăţi cât de puţin inte
res pentru... pentru... ei I pentru viitoarea fratelui tău !. .. " 

- ,, Dacă ai şti cât de mult mă interesează !... gândi
Andrei, şi oftă încet, plecându-şi ochii în jos. 
. După o întâlnire aşa de frumoasă, Ion se simţi ne-

mărginit plin de iubire şi de fericire; îşi învârtia basto-

•
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nuJ, plesni1a din degete şi cânta din toată puterea. $i 
când se gândia la aceea cu haina cenuşie - la aceea cu, 
haina ca- primă:vara: de lucitoa:re, uşoară ca o ga'-S�re, 
C1ll'im ii zice·a el -, iş'i aminti de-un eântec vecffiu, pe 
care, Jn, alte vretnuri, 11 cânta cu muU� plâc�re : 

Verde e speranţa; -
T.ram ta ra ral ra; 

Veşnic ea-i, frumoasă, -
'I'ram ta ra, ra ra ! 

Versul acesta ii părea aşa de potrivit cu starea lui 
stttleteascit, încât' il repetă! d'I:, nenumărate ori, când în 
tac1ul melodiei·unui1 cântec 11ăttâr1, când' c-a pe un m.ctrş,,,
câbd In tomri inâfte şi vesele, C'ând'' nU:'tliai în, şopot; ca· 
şi, când ar, fi \"oit1 s:a:--şi desviffue- ffilrirea: lttmîi flltr�gî., .. 
nernărginirtei, frri; 

Arrdre'i-1 ntt se· si·mfta to·tmai 1re pthc. C'ă'cî, or1 cât 
� m.uFti reS'pect ar fi simţ.it' p·ent'ta fmtele �â:u„ dttt aces-r
wşniC' ,; Verde e s·petanţ«"' şi a:c,est' ne-s-ffirşît » 1"fânt t4'·

ra ra ra !" il osteniau aşa de mult, lncltt' simţi' o· a<fEr-· 
vl'ratll• UŞl!ll'ate', tândf ffi, sf�rşif ibtra:rlt R r �artea Pre· 
feetarei•. 

rntp! ami�za trectr· rn· ntod obişnuit; ali petr�cu:t, 
degt�J, de i f>irl'e, căci mai toţi· erau amorezaţi ; dtttc·� se 
afl'au cumv.a Şi" neind'r�go,stiţî, aceştia petreceau.· şi' mai 
bine pe socoteala celor dintâi' · 

Au; iu.cat d'e-a şcoa,receJe şi pi'sica-. l'on a-lerga sprin
ten de jur împrejur, făcea mii' de· glume provocând rn
curcală Ja joc şi arătă iabitei lui toa:fe aten1me ctr pu';.

tintă. 
Andrei îşi păsfră ţeapăn locul şi I1o'ă h1crurife' în se·

rms. E!I ihcepu· jocul şi:..J conduse o· Bunt· bm:afâ de timp 
cu mattă' precizie'. Jiir ft petrecut mu1t mai bin-e dacă 
aspra; lui conşfiinţit nu j1.ar fi făcut imputărf con:tinu'e 
despre' iul>irea criminalii care Iovia în- viitorul fratelui său. 

�ând� odaf� cu întunericul� începu- să baUt vâ"ntuI1

răc&ros-· aJ., no1>ţîi� S'Ociet'atea se retrase în' salon şî dan-
ţul începu. 

ir 
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Andrei nu juca prea mult, dar mai cu seamă acum 
nu avea tragere de inimă. Işi petrecu timpul privind pe 
Ion, care toată seara oftă împrejurul celei "viitoare". 
Inima lui' Andrei se strângea de durere când o vedea 
pe cea �u · haina cenuşie în braţele fratelui său. Şi-i pă
rea că la orice joc sunt tot împreună!... 

1n sfârşit veni timpul plecărei. Cea mai mare parte 
dintre părinţi plecaseră în demnele lor trăsuri bătrâneşti, 
iar tineretul se hotărî să conducă pe cei ce rămaseră 
până la casele lor, ' căci era o foarte frumoasă noapte 
cu . lună plină. 

,: . Când cel din urmă galop fu jucat, gazda nu voi să lase 
pe tinerele doa:rp.ne, înfierbântate de joc

s 
să iasă în ră

coarea nopţii. Pentru aceasta le hotărî o jumătate de 
ceas de odihnă. Şi, p·entru ca să treacă în mod plăcut 
şi vremea aceasta, gazda rugă pe Ion să cânte ceva. 

Iar acesta fu gdta numai decât; nu făcea· parte 
din rândul oamenilor morocănoşi, .cari vo·r să fie prea 
mult· rugaţi, ci era dintre aceia cari sunt cunoscuţi că
şHu şi pot orice. · · ·

. : ; Dar critica ce se făcea de data aceasta lui Ion era 
curioasă, căci, ca nici odată, părerile erau împărţite. Nu
mai de trei persoane fu ţinut cântecul său ca neasemănat 
de. frumos. Aceste trei persoane erau : mai întâi Andrei, 
pe urmă mătuşa Maria, care nu prea auzea bine, şi în 
urmă însuşi Ion. Cei mai muW îşi dădură părerea că e 
caraghios ·să-l asculţi pe Ion cântând, întrncât pune prea 
mult dela el. 1n urmă se făcu o partidă de rău voitori, 
ca'ri pretinseră că nu poate fi judecat omul după o sim· 
plă cântare, şi, deci, ar trebui să cânte din nou şi, de 
data aceasta, să se acompanieze şi la piano. 

1n legătură cu acest din urmă punct Andrei, în loc să 
stea liniştit şi să asculte, îşi închipui numai decât cea 
mai complectă înfrângere a gloriei fratelui său Căci el 
ştia câte osteneli îl costase pe Ion şi mai ales pe surQri 
învăţătura aceasta, mai ales a celor trei acorduri mi
nore cu care obişnuia să se fălească, şi pe care le exer
cita mereu înainte d� a merge în lume. 
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Când îl văzu aşezat la piano, cum IŞI gonia dege� 
tele pe clape fără nici o atenţie, îşi ţintui privirea in 
tavan şi mormăi ca pentru el : -- ,, Da !... Şi totuşi !...
cum se face asta?" ca şi când ar fi căutat acolo sus 
bogata artă a tonurilor, pe care el o cam nesocotise. Ştia 
că Ion nu putea decât trei acompaniamente peste· tot: 
unul în minor şi două în major. Şi totuşi ... 

Dar când cântăreţul, sculându-se dela piano, mai 
asvârli şi cele trei mult studiate acorduri, acestea sunară 
atât de nelalocul lor şi atâta de falş, încât părea c'ar fi 
fost ceva care i-a făcut degetele să-i alunece. Andre_i clă
tină din cap, îşi întoarse privirea şi mormăi : ,, Asta nu-i 
de loc frumos ! ... A.sta e prea, prea!. .. " 

Intre acestea Ion se aşeză din nou la pi3:no şi în
cepu să cânte liber din bogatul său repertoriu ; Schubert 
şi Kjerulf erau favoriţii lui. Putu deci cânta: ,, Tu eşti 
pacea", ,,Eu nu mă supăr", ,, Bietele bătrâne cânturi", 
,, Tot îţi pun eu la picioare", ,, Din mari dureri fac · cân
turi mici" ; toate acestea l� cântă cu ·linişte şi uşurinţă 
precugetată şi acompaniindu-se pe jumătate. Mai neno
rocit îi fu pasagiul: ,,Eu pun aici întreg amorul şi toată 
vasta mea durere", dar şi a:mpra lui mai reveni de 
câteva ori. 

Andrei găsi numai decât graniţele iscusiaţei 'r'ui Ion, 
când acesta părăsi drumul obişnuit şi începu să isbească 
de-avalma în toate clapele : cu groază observă că fra
tele sAu încerca : ,, 'i erde e speranţa'\ dar, spre neno
rocul lui, nu-l nemeri, ci-I sbârnâi numai pe jumătate, 
aruncându-i la urmă cele trei faimoase acorduri minore. 

- « Acum curat că ne-am răcorit ! D spuse cea cu
haina cenuşie şi se sculă. Graba ei stârni un surâs ge:..

neral şi de asta se făcu roşie ca focul când spuse : 
"Noapte bună!" 

Andrei sta'n apropierea gazdei; îşi luă deci mai 
iute rămas bun. Ion fu reţinut de prefect, care voia· şă 
ştie la ce profesor a învăţat muzica; şi pretenţia ace.asta 
cerea timp. . . ., · 

Astfel se făcu de se apropiară în antreu Andrei 
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şi ,cea cu haina cenuşie. Aici tinerii se îmbulziau în ju · 
rul cuierelor, atât pentru a-şi lua propriile haine cât şi 
pentru a le smulge pe ale altora. 

-- ,,Nu foloseşte la nimic să te îmbulzeşti ! " spuse 
dâru.,a. Lui Andrei i se puse un nod în gât şi nu reuşi 
să scoată decât un sunet diform. Erau lipiţi unul de al
tul, fiind că era foarte strâmt, iar Andrei ar fi dat orice 
numai să poată spune ceva plăcut; dar nu era cu pu
tin.ţă. 

- ,,In seara asta n'aţi petrecut de loc!" îi vorbt
ea prieteneşte. 

Andrei gândi la tristul rol pe care l-a jucat iotrea, .. a 
seară ; neplăcuta situaţie îi era apăsătoare şi de aceia 
răspunse, (prostul, parcă-i venea să cadă când spunea 
o vorbă):

- ,,E un rău că nu pot cânta!"
- ,, De bună seamă, vr' o slăbiciune a familiei ! » ii

spuse cenuşia, aruncându-i o repede ochire. 
- ,,A nu!. .. " întâmpină Andrei, zăpăcit de tot;

,,fratele meu cântă excelent!" 
, - Da? ... Dumneata crezi?" îi spuse ea râzând. 
Iar lucrul păru curios lui Andrei; căci el se credea 

în drept să-şi dea mai mult decât o părere despre ta
lentul fratelui său, iar dânsa, ca una ce era sortită să 
fie „viitoarea", ar fi trebuit să facă parte dintre admira
tori, iar nu să se exprime cu atâta răutate. 

Urmă iarăşi o tăcere pe· care Andrei se'ncercă ză
darnic s'o rupă. 

- ,,Nu vă place nici să dansaţi?" îl •întrebă ea
cu vocea mângâietoare. 

,,Nu cu. ori cine!" sbucni el. 
Ea zâmbi. 
- ,,Se'nţelege ! ... Un cavaler poate al�ge !"
Andrei î 1i pierdu podeaua de sub .picioare. Era ca

unul car�, mer�ând adâncit în gânduri ,pe-o stradă, intr'o 
1�traştiică seară de iar.nă, de-odată.se treze;şte pe-o'ntinsă 
pătură de ghiaţă lucie. Nu putea să aibă alt �jutor .decât 
,să se ţie drept şi, cu curaju.I unui (ţesperat, _glăsui: 
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Dacă aş fi ştiut... dacă aş fi îndrăznit să· sper .căi·11reuna 
dintre domnişoare .• dar nu! ... vreuna dintre cele cu care 
a,ş fi dorit să joc, mi· ar fi făcut plăcerea... i-aş fi... i-aş 
fi ... > şi tăcu molcum. 

- ,,Poţi .să mă'ntrebi ori ce!" răs.puns.e ea eu .bu-
�b� --

Brăţara i se deschise -şi era aşa de·· greu de închis„ 
încât trebui s.ă-şi încordeze toate puterile c.a să şi-o 'n-
chidă ; după asta se făcu roşie la faţă. . ' 

- .De pildă, cu mine aţi fi voit să j1.tca,ţi ceva.?·>
Şi vorbind aşa, i se păru că totul se rotia împrejurul lui. 

- t!'De ce nu?> răspunse ea mirată. Privia în jos
şi cu vârful pantofului bortelia o crăpătură a podelei. 

- ,, Vineri vor fi invitaţii la preot. Imi veţi dărui
un jo.c ?" 

- « Cu plăcere I Ce joc ai dori D-ta ?» Şi încercă
să-i vorbească în tonul damelor din lumea mare. 

- ,, Vre-un cadril? .... Acesta-i cel mai lung ! adăugă
el încet. 

,, Da !... Voiu fi liberă şi la al doilea cadril.
,,Şi un galop?"
,,Da ! îţi mulţumesc. Primul galop.
,,Şi o polcă?"
«Nu !. .. Nu!... E prea mult!» strigă ea priwtnd

nelinişMă spre Andrei. 
ln clipa aceia veni Ion, de-abea răsuflând de grabă. 
- o:Ah, ce fericire că vă găsesc, domnişoară ! Da.r

în ce tovărăşie ! ... , 
- O luă sub protecţia lui şi, ca să-şi caute haina,

ii deschise drum printre cei ce mai rămaseră. 
- g:Numai d0uă cadriluri şi un galop! ... Dar nimic

mai mult !. .. Da t. ... Da 1 ... Da !. .. » repeta mereu Andrei. 
Se'nrădăcinase pe acela:ş loc şi târziu de tot se .văzu 
singur. Repede'nşf.ăcă cea dintâi pălărie pe,care ,o zărise 
în cuier şi .se repezi ca o furtună pe uşa de din dos, .se 
furişă prin grădină .şi, după multă caznă, sări -zidul, la 
.doi paşi de-o portiţă care era -larg d.eschisă. 

Apucă pe ,eea dintâi cărare e·e ae'ncoţăoia printfe 
·livezi; ţintindu-şi .Privirea in __ 1h9r,1ţ'ţil c.a�ej 1 {lijtobi.al�. , ,_ , l
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Avea o presimţire vagă că merge prin iarbă înaită 
până la genuchi şi · umedă, dar nu băgă de seamă că 
vechea şapcă de uniformă a prefectului, pe care o luase 
în grabă, i se bălăbănia pe cap în toate părţile, până ce 
rămase liniştită cu cozorocul căzut pe urechea dreaptă. 

- «Două cadriluri şi un galop ! ... Dar nimic mai
mult L. Da, da!... Da, da! ... " 

Era noaptea târziu când Ion se'ntoarse'n curtea pa
rohiei. El întovărăşise fata doctorului până acasă, iar 
acum se'ntorcea gânditor. Mergând încet, îşi încheia so
coteala zilei. 

Luă cărarea spre grădină. O clipă se opri în pra-
gul porţii. 

- ,,E cam ruşinoasă, dar, judecând mai adânc,
principalul e că-mi convine !... E cam ruşinoasă a dra
cului I Imi e mai mult convenabilă decât iubită ! , Tre
când prin curte, îşi perindă prin minte toate femeile pe 
care le cunoscuse şi, judecându-le în toate chipurile, a
junse la concluzia că cele mai de nesuferit a1· fi cele în
gânfate şi năzuroase, nu cele ruşinoase. 

Lucrul care-l neliniştea însă mult de tot Ha faptul 
că nu se simţia de loc mulţumit cu rezultatul zilei. Nu 
pentru că se'ndoia o singură clipă de•a fi fost iubit, ci 
pentru că găsia toată fiinţa ei prea posacă, prea rece 
şi prea din cale· afară de retrasă. Nici odată nu i-a glu· 
mit, iar în drum către casă vorbise cu toţi, numai cu 
el nu. 

Aşa dar cât de curând trebuia să-şi schimbe pur
tarea; trebuia s'o facă să i pară rău de toată purtarea ei 
de mai înainte. Trebuie să'ncerce şi altfel. 

Păşi 'ncetişor pe lângă_ casă, astfel ca să n'audă un
chiul cât de târziu se'ntoarce. Pentru ci să ajungă în 
odaia sa şi a fratelui său, trebuia să treacă pe un po
deţ lung de scânduri. De-asupra lui era o feteastră pe 
care tinerii o întrebuinţau drept uşă şi la ea ajungeau 
suind-u-se pe acoperişul scării care da'n grădină. , 

Ion observă că · fereastra era deschisă, iar pe bal
eonul format · de.-acoperişul scării, îri · limpedea lumină a 
Junei, ·z·ări chipul fratelui său .. 
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Andrai era tot cu mănuşile albe dela bal. El se 
agăţase cu amâF1două mânile de fereastră şi-şi ţintuise pri
virea în lună. 

Ion nu putea înţelege pentru ce fratele său a rămas 
afară până la asemenea ceas al nopţii ; cu atât mai mult 
nu pricepea de ce are pe cap un fel de oală de flori. 

- «S'a 'mbătat porcu!. .. > gândi Ion şi se apropie
cu băgare de seamă. Atunci il auzi murmurând ceva des
pre două cadriluri şi un galop, apoi ii văzu făcând tot 
felul C:e mişcări ciudate din· mâoi. 

Crezu că fratele său cerea să trosnească din degete. 
Dar în tăcerea nopţii răsună glasul lui Andrei, nesimpa
ticul şi monotonul lui glas : 

<r Verde e speranţa, tram ta ra ra ra ! " 
Sărm·anul, nici atâta nu putea cânta ..• 

/V\IHAJL PRICOPIE· 

,,· ' , 

. ' ' 
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VORB·ESTE TU-
<Kot-1RA0 FER.mNAHD /V\AVl!R)• 

Pădure dragă, eu veniam ]a tine 

In ori ce· zi îrr vremea tinereţelor de ieri; 

Aveam să-ţi spun adesea fericirea; 

Aveam, de multe ori a-ţi spune mari dureri. 

Azil întunecat, şi-acum te caut, 

Şi-acuma cat al ramurilor bl�nd tumult, 

Vorbeste tur Tl!l!iai euvântr La mine-s stinse 
. 

Ori ce dureri si bucvrni i, Viu să te-ascult! 
. 

/V\· PRICOf'IE 
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FREfAŢA 

De mult imi propusesem să completez importantul op 
,,Flora. Dob10gei" a regretatului botanist Dr. Demelriu Brandz.a, 
care, fn urma morţii sale premature, rămăsese incomplet. In 
parte tmi realizasem această dorinţă prin prelucrarea Ranun
culaceelor, care lipsesc cu totul din lucrarea lui Brandza şi 
prin completarea diagnozelor unor specii rămase ncdescris.e. 

Numeroasele şi variatele specii, ce am tntdlnit tn repe
tatele mele escursiuni făcute tn Dobrogea (anii 1910, 1911, 
1912,' 1913, 1914} m'au determinat insă a trece limitele unei 
simple lucrări de intregire, pentru a purcede la descrierea critică 
a speciilor aflate de mine sau colectate de către alti botanişti. 

Pentru acest motiv m'am adresat tuturor botaniştilor, cari 
au botanizat tn această pare a ţării, să-mi trimită spre r.evi
zuire materialul adunat; durere insă, nu au răspuns cu toţii 
cererii mele. Lacunele ce se vor obserud in această lucrare sunt 
a se atribui şi acestei tmprejurări. 

Cred a satisface şi pretenţiunile unor botanişti complectd..nd 
lucarea de faţă prin fitogeografia provinciei dobrogene. ln con

secin/ă ,.Flora critică" va- avea două părţi: · 
I. Fitogeografia Dobrogei, cuprinzd.nd in genere situaţia

acestei ţărişoare, condiţiile ei tehnice ( orografia şi hidrografia), 
condiţiile climaterice, aspectul qeneral al vegetaţiei, precum şz 
diferenţiarea ei fn diferite regmni floristice (flora palustră, 
flora sărăturilor, a locurilor nisipoase) etc. 

//. Conspectul sistematic, caie va cuprinde enumerarea şi 
dP.scrierea speciilor aflate ln Dobrogea dela apariţia opului 
,,Flora Dobrogei" (Dr. D. Brandza) şi pd.nă astăzi . 

. ln partea Il am cuprins şi flora Cadrilaterului, anexat 
tn urmă Romdniei. Acest ţinut bogat tn vegetaţie nu erd studiat 
plină mai anii trecuţi. Cercetările ce s'au făcut aci se datoresc 
lui Janka, Scorpil 1 Stirbny, Drum.of. Rezultatele escursiilor sale 
şi ale acestor bo:anişti le-a rezumat Velenovsky în ,cFlora bal
garica». /n alcătuirea prezentei lucrări am utilizat şi 72Ffora" 
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lui Velenovsky, culegând datele ce se referă la unele locali-
1âti din Cqdrilater. 

Cele mai preţioase cercetări asupra Cadrilaterului se da
toresc tnsă lui Zach O. Pantu. Mie nu mi-a reu�it a vizita 
acea.stă parte a Dobrogei decât abia in toamna anului 1921. 

lnainte de a trece la expunerea fitogeografică. a. provin
ciei, ţin ca, pentru ama,bilitatea cu care mi au pus la dispoziţie 
erbarele d-lor şi alte date preţioase referitoare la Jlora Do
brogei, să-mi exprim şi pe această cale cele mai vii mul
ţumiri Domnilor: Dr. Alexandru Borza, prof. univ. îi mulţu
mesc pentru deosebita amabilitate cil care mi-a pus la dispoziţie 
materialul bogat al institutului Botanic de sub conducerea sa, 
Dr. Marcel Brandza prof; A. Calafateanu prof'. în Tulcea, care 
posedă un erbar frumos; Dr. E. P. Enculescu agrogeolog; Dr. 
E. Grintesou pro{ univ., D-şoarei Dr. Marietta Pallis '�) din
Londra, Zach O Pantu custode al colecţiunilor inst. bot.; Dr.
Tr. Săvul!3scu prof. la şcoala superioară de agl'icultură dela
Herăstrău; Dr. Th. Solacolu medic şi prof: univ., Dr. Mih. O.
Vlădescu prof. univ. şi direct. inst. bot.

Date referitoare la flora Dobrogei conţin_ şi erbarele ră
mase în urma botaniştilor Florian Porch1s şi W. ·Knechtel fostul 
director al grădinilor publice. 

Mulţumesc de asemenea botaniştilor streini, cari m'au 
ajutat la această lucrare: Dr. Arpad de Degen, excelentul 
orientalist budapestan, C. H. Zahn din Karlsruhe �i neuitatului 
prieten I. Wagner din Budapesta. 

O deosebită recunoştinţă datorez D-lor profesori univ. 
Dr. Em. De Martonne din Paris, Dr. I. Simionescu din Iaşi, 
Dr. G. Vâlsan, Dr. V. Merutiu, Dr. G. Murgoci, Dr. Popovfoi
Hatzeg pentru înlesnirea esc.ursiilor /acute in Dobrogea. Datorez 
deasemenea cele mai vii mulţumiri marelui L. Mrazec, direc
torul institutului geologic al Romdniei, pentru binevoitorul 
sprijin ce mi-a dat pentru escursiile mele tn Dobrogea. 

Apariţia acestei lucrări in împrejurările vitrege de a.sfăzi 
o datorez neobositului şi idealistului director al „ Analelor 
Dobrogei", C. Brlttescu. Primească şi pe această cale sincerele 
mele mulţumiri. 

JUUU PRODAN, 

•) The structur and history of plav : the floating feu of the 
delta of the Danube. 
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Aşezarea geografică, întinderea, relieful, cli111a 
şi râurile Dobrogei 

Dobrogea este cuprinsă între 43° 48'. şi 45° 28' latitudine nordică 
şi 2o0 şi 'J.7° 20' iongitudine orientală (dela Paris).· Hotarele naturale 
la Vest şi Nord suq.t Dunărea, la Est Marea Neagră. 

Din cauza originei sale geologice deosebite de a României, pre
cum şi din cauza reliefului ei ridicat în mijlocul' unor ţimtturi joase, 
este considerată ca o unitate geografică deosebită. 

Configuraţiunea-i variată prezintă un podiş pietros, compus diil
tr'o serie de ondulaţiuni. O mulţime de văi roditoare străbat dinspre 
Dunăre în interiorul ţării. 

Provincia aceasta, după înfăţişare şi origine, se împarte în 3 re
giuni: 

a) Regiunea de Nord e formată dintr'un complex de dealuri, care
se extind dealungul ţării până spre gurile Dunărei (Delta), unde se 
termină într'un grup de înălţimi cu vârfuri până la 500 m. (Sakar Bair 
are 456 m.) care se IJ,Umesc dealurile Niculitel11lui, Măcinului şi Ba 
hadagului. Tot aicea, între lacul Razim şi Sf. Gheorghe, se înaltă 
dealurile Beştepe (cinci vârfuri) notate şi de cartografii vechi. Spre 
interiorul tării, spre Est ele Topal se înaltă dealul Allah Bair, COf!lpUs 
în cea mai mare parte din calcar alb, care apartine formaţiunei cre
toase superioare. Cele mai interesantg înălţimi ale acestei ţărişoare 
sunt . Munţii Măcinului, cari se ridică ca un zid dinţat în faţa Măci
nului şi unde înălţimea cea mai mare o are Tuţuiatul" ( 426 m.) de 
lângă Greci. !nălţime destul de �onsiderabilă au încă următorii : Pri
opcea (403 m.) lângă Cerna şi Sulucul ele lângă Măcin. Din punct 
de vedere botanic, o însemnătate deosebită pentru flora lor vestită, o 
au muntele Consul ce se înaltă lângă Alibeikiui şi muntele s·epelgin 
de lângă Baskioi. 

In afară de catenele ele dealuri amintite, Dobrogea mai posedă 
în regiunea lagunelor şi dealuri solitare, dintre c:ire unele formează 
inc,ule atât în sânurile mării, cilt şi în unele lacuri. Astfel e insula 
stâncoasă Popina clin lacul Uazim şi Popina din lacul Grapinei. Aici 
aparţin mai departe toate acele insule salsuginoase, care se găsesc , 
în lacul Razim, în fata comunei Jurilofca. · 

Aproape de Jurilofca se înaltă dealurile ccCaramanchioi>> ; iar pe 
maqdnea Razimului aflăm capul Dolojman. Intre Tukea şi Babadag, , 
din depărtare încă se zăreşte muntele Denistepe, �le formă conică. 

Ca dealuri se pot considera şi acele malL1t·i înalte acoperite de 
loess, care încadrează litoralul Mării şi Dunărea. 

b) Regiimea ele Sucl a Dobrogei constă dintr'un podiş acoperit
peste tot de un strat gros de loess. Ea atinge o inăltime de 2-300 m., 
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ş1 foe termină spre Dunăre şi spre mare cu. nişte maluri mult mai 
puţin piezişe. . 

Podişul acesta se poate considera o stepă adevărntă, aproape 
lipsită de arbori. Flora arborescentă e reprezentată prin plantaţiuni, 
de salcâmi pe lângă sate, moşii şi gări. Din pădurile de odinioară se 
mai gă.:;eşte. doar păr.:il sălbatic. Tufişuri mai înghesuite întocmeşte ar
boraşul J'n'edifer,an de o rezistenţă admkabilă: Paliurus australis. Acest 
Spinifex al Dobrogei e atât rle rezistent şi vârtos, în cât-asemenea 
celui din Australia-nu-I prinde nici focul, lu partea aceasta a ţării, 
acolo unde străbat rocile mai vechi şi formează ridicături izolate stân
coase, apare Jasininimn fruticans ; nu lipseşte nici Prunus spinosa.

Cadrilaterului, caM cade tot în ai:eastă regiune, îi împrumută un 
aspect deosel)it livezile de smochin (Ficus carica) din Balcic-Cavarna. 

Văile dintre dealuri, acoperite odinioară cu stufişuri şi păpuriş, 
sunt populate as1ăzi, din cauza scăderei apei, cu formaţiuni de Rumex 
după care urmează spinul stepelor uscate, Qnonis spinosa. 

Din chiar natura stepei, reese că ploile, în acest •ţinut, sunt foarte 
rare şi mai adeseori torenţiale. Pâraele seacă în urma călduri
lor mari înainte de -� se vărsa în mare, iar vegetaţia lor este cu to
tul de.osebită şi neobicinuită, compunându-se în mare parte.din holera 
sau· scaiul muscălesc (Xanthium spinosum). 

. c) Regiunea Zllgunelor ocupă partea estică a provinciei. O parte 
diri lagune sunt separate de mare prin limbi de nisip, altele comu
nică cu marea. Solul acestei regiuni este puţin tidicat şi acoperit cu 
apă şi 'stufării extinse. 

: . . Dobrogea făcând parte dintr'un continent foarte ver,hiu, din punct. 
de· vede1;e · tectonic nu s'a format în acelaş timp cu restul Romftniei, 
fiindcă n't1 a· luat parte la mişcările tectoaice care au dat naştere Car-. 
phti'lo1',. ci'-în acest timp a rămas un masiv rezistent. 

Anume, în• era arhaică şi paleozoică s'a petrecut încretirea roce
lor 'ce se văd în nordul Dobrogei. Cu îneeputul jurasicului mediu ve
dP.rri aici numai mişcl.tri de ridicare şi coborâre, mişcări tectonice de 
o i!npol'.tanţă mai inare însă nu s'au observat.

· · Dealmile Dobrogei, ci.1 excepţiunea grupei Măcinului (formată din
granit şi tl'nais arhaic), coustau în mare parte din calcar jurasic şi
creJaceu. O parte însemnată a dealurilor care se extind pe litoralul
m'ării, ·.pr(!cum şi acelea care cadrează Dunărea sunt acoperite cu loess.
Pe litorah,11 mării joacă un rol deosebit dunele formate din nisip, i:lin
tre care rnai remarcabile sunt cele dela Tuzla, Mamaia, Caracoium,
Portiţa etc. Locuri nisipoase de extensiune considerabilă aflăm şi în
Delta Dunărei./ Date mai detailate în ce ·priveşte solul şi subsolul acestei pro-
v�ncii află� la I. I. Nacian 1), După dânsul centrul Dobrogei şi în spe
cial _platour;1le cuprinse între Carasu şi lacul Sutghiol spre nord
conţin ·gresie verde. 1n părţile de Nord şi Sud abundă argila şi marna. 
Colinele situate lângă Dui1ăre, pe lângă Rasova, surit formate din 
straturi ce conţin calcar neocomian cu nenumărate fosile. Colinele de 
pe lângă Marea Neagră sunt formate . din teren cretaceu. Pământul 

1) Dobroi.ea, Geologia, Enciclopedia Română voi, II fasc. U pag 186, 
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din vecinătatea Constanţei este format din cretă albă cu silex ialhen ; 
tot pe la Constanţa se mai găseşte teren terţiar inferior. · Subsolul 
dintre Constanta şi Rasova este format din straturi succesive de te
ren cretaceu, pe când pe marginile mării Negre se găseşte un etaj 
inferior de teren tertiar. Această parte este acoperită de un strat de 
pămtmt nisipos, de o grosime de aproape 20 m. 

Dobrogea, cu excepţia Dunărei care o mărgineşte, e străbătută de 
puţine râuri de puţină importanţă. Dintre gârle amintim Dunavăţul, 
care se varsă în Ra:aim, apoi râurile Cerna, Picineaga şi altele care se 
varsă în Dunăre. Mai sunt pârâiaşe şi spre Mare: astfel Taiţa, care 
isvorăşte din dealurile Ţigăncii şi după primirea afluenţilor Medankioi 
şi Teliţa se varsă aproape de Babadag în Razim. Pârâul a
Slava de lângă Slava Rusă se varsă lntr'o lagună a Mării Neg-re 
proape de comuna Ceamurlia 'de jos. 

Păraiele periodice ale Dobrogei sunt neînsemnate. 1'1 cursul Du
nărei însă, se găsesc teritorii inundate numite ieeere, care au o întin
dere consideraJJilă: astfel sunt Gârliţa mai sus de Ostrov, Oltma şi 
Mârleanu către Rasova şi altele. 

O vale de însemnătate istorică şi geologică e aceia, care se ex
tinde între Cernavodă şi Constanta, de oarece pa aici s'a făcut în 
toate timpurile comunicaţia între Dunăre şi Marea Neagră. Astăzi a

. ceastă vale e sediul apelor stagnante care formează mlaştini şi bălţi 
abundente în stufării şi sur;It un focar de boala, din care cau�ă ea 
este una dintre cele mai nesănătoase părţi ale provinciei. 

· ln regiunea lagunelor din spre marea Neagră se înşiră mai multe
l:1.curi, unele separate complect prin câte o lirnhă de nisip, precum 
Taşaul, lângă Carachioi, Mamaia lângă Constanta, Techirghiol lângă 
Tuzla. A pa şi nămolul Techirghiolului servesc ca medicamente la Loa
lele cele mai grele, reumatism şi siphilis. ln unele punde aceste 
lacuri comunică cu rn_area prin �leschizătµri făcute în acele limbi de 
nisip, precum sunt: lacul Razim (2-3 m., adâncime), mai c\eparte 
Golovita, Smeica şi Sinoe. 

Luând în considerare situaţia geografică a Dobrogei, ne-am aştflpta 
să g·ăsim aci o climă dulce ca aceea a Italiei sau- a Franţei su4jce. 
Totuşi clima Dobrogei are un caracter coptinental, 

Considerând temperaturile medii pe anotimpµri, .c.onstat�m că 
primăvara are 10.1°, vara 21.50° , toamna 12.4° , iJ1rna _.ÎI).Să 1.10._Lunile 
Iulie şi August �u aceeaşi temperatură: 22.3° Luna cea mai frig·u
roasă este [anuarie, cu o temperatură rnijlocie de-1.1° ; cea mai scă
zută temperatură medie s'a obser:vqt în Ianuarie 1!:193, şi anume--,-_6.3°. 
Variaţiunile temperaturii în această lună sunt caracteristice. lu 1895 
luna Ianuarie a avut o temperatură mijlocie de 6.70, ceea ee �ă Q am
plitudine de 13� faţă ele temperatura aceleeaşi luni în 1903. 

Aceste date ar putea duce la concluzia că, vara şi iarna este 
proporţional domoală, totuşi caracterul continental al climei provoacă 
fluctuaţiuni esentiale. maximale şi minimale de temperatură. Aşa Ia 
Sulina maximul absolut de temperatmă e 36.9°, la Constanţa 36.2°; 
temperatura absolută minimală la Sulina însă e de-.24°, la Constanta 
de-20.6°. Temi:eraturile extreme înregistrate până acum în Dobro
gea sunt : 36.9° şi-24°. 

Distribuirea precipitaţiunilor pe acest teritoriu ne-o prezintă mai 

•
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fidel harta lui St. C. Hepites. Se constată 3 nuanţe deosebite, cores
punzătoare celor 3 regiuni orografice principale. Regiunea muntoasă 
şi păduroasă a Dobrogei primeşte cea mai mare cantitate de ploaie, dela 
600-700 mm. anual. Regiunea cea mai extinsă a stepelor 500 mm.,
anual, ·pe;când litoralul mării (afară de Constanţa), <labia primeşte 400
mm. anual.

Mijlociile precipitaţiunilor lunare:
Ianuarie 35, Februarie 28, Martie 38, Aprilie 37, Mai 47, Iunie

80, Iulie 70, August 29, Septembrie 34, Octombrie 43, Noembrie 41, 
Decembrie 35. 

Media anualii : 500. 
Condiţiile meteorologice ale locurilor importante din punct de 

vedere al vegetaţiunii (după dr. G. Murgoci: Zonele naturale de so
luri în România). 

---------------
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Precipitaţiunile atmosferice ale Dobrogei au părţi .. comune cu a
celea ale Rusiei meridionale: vara ploi, iar iarna uscăciune; pe de altă 
parte se aseamănă şi cu precipitaţiunile regiunei mediterane, adică 
ploi _spre sfâr.şitul primăverei şi secetă vara; iar prin ploile torenţiale 
de vară au mare asemănare cu şesul Ungariei. Pe de altă parte pe
rioadele de secetă din timpul verii, sunt foarte lungi. Sunt timpuri 
şi locuri în Dobrogea .în care timp de 100 de zile nu a căzut nici o 
picătură de ploaie. 

Pentru vegetatiune este dăunător crivăţul, originar din Siberia, 
prin faptul că vine încărcat cu vapori de apă, cari îng-heaţă pe arbori 
sub formă de buracă. Tot acel!!t yânt face să îngheţe Dunărea, tem
peratura oscilând între 10° şi-109

• In timpul verii crivăţul ridică tem
peratura până la 35° şi în această năduşeală insuportabilă, vântul for
mează vârtejuri, ce ridică şi duc la depărtări mai mari sau mai mici 
nori de praf, acoperind vegetaţia, care şi aşa a suferit destul de căl
dură şi contribuind astfel şi mai mult la aspectul trist al ţinutului. 

Fl.»ra Dobrogei în genere. 

Dobrogea, după Syllabusul lui Engler, aparţine cc Provinciei Pon
tice)). Tot asemenea şi restul României, Panonnia, Croaţia şi Slavonia. 

Scrutând compoziţia acestei flore, se evidenţiază imediat că flora 
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Dobrogei e dominată de elementele Europei medii, printre care· s'austre�urat __ de oparte elemente mediterane, de altă parte elemente din
�usia ll11Jloci_e şi sudică (dintre care, multe aici îşi ajung hotarul estic de extensmne), precum şi alte elemente de origină străină. 

. Flora Dobrogei seamănă mult cu flora vechiului regat; în deo
sebi cu aceea a regiunii danubiene, eeiace e şi natural, dacă ne 
gândim că ambele reg-iuni floristice sunt despărtite numai pl.'in Dunre 
şi sunt situate Ia aceiaşi latitutine geografică. Plante comune de oparte 
�i alta a Dunărei sunt următoarele: Culchiciim bulbocodioides, Iris Sin
tenisii, Inula oculus Christi. Centaurea stenolepis, C. diffusa, C. tenuiflora 
C. Kanitziana, G. jurineif olia. G. solstitialis, etc. . ' 

O intimă legătură există din punct de vedere floristic între Do
brogea şi restul vechiului regat, chiar până în cele mai îndepărtate 
co]turi (Vârciorova). 

Comune în Dobrogea şi Ia Vârciorova sunt: Ficus _carica, Celtis 
australis, Paron11chia cephalotes, .Achillea coarctata; mai departe la 

Vârciorova, în Valea Bahnei, cresc încă doi arbori comuni în stare 
spontanee Juglans regia şi Syringa Vulgaris. 

Afară de plantele înşirate aflăm aici încă o mulţime de specii 
care unesc într'un mod intim aceste două regiuni: Hesperis runcinata, 
Peltaria alliacea, .Aethionema saxatile, Herniaria Besseri, Scleranthus di
chotomus, Dianthus giganteus, Potenţilla tawrica, Fumana procumbens, 
Smyrnium, perfoliatum, Seseli rigidum, Lathyrus (Orobus) aure1,s, Ori
ganum vulgare tiar .. bat·cense, Centaiirea pallicla, Achillea m·ithmifolia. 

Fiecare dintre aceste 2 regiuni corespunde câte unei căi de e
migraţiune; totuşi, plantele dela Vârciorova întâmpinând, dela Dunăre 
spre Sud, condiţiuni climaterice deosebite, nu îşi continuă calea spre 
snd. Elementele mediterane, înaintând prin valea Savei şi a Dunirei 
de jos, s'au răspândit la ·Vârciorova şi poate s'ar fi împreunat cu ele
mentele rnediterane ale Dobrogei, dacă spre sudul Dunărei nu ar fi 
întâmpinat condiţiuni climaterice atât de nepriincioase propagării lor. 

Dobrogea are specii comune atât cu şesul cel mare al Ungariei 
cât şi cu Rusia sudică, astfel sunt: Ephedra vulgaris, Tragus racemo
si1s Digitar-ia sanguinal-is, Stipa penna ta, S. Tfrsa, S. capillata, Sacale 
f,ragUe, Crypsis aculeata, 1-Ieleochloa schoenoicles, Atropis distans, �estuca 
valesiaca. F. Siilcata, Bi·omus tectormn, B. Horcleaceus, B. arvensis, Bol
boschoenus maril'imus, Crociis moesiacus, I1·is variegata, Chenopoclium 
glaucum, Salsola Kali, Cor1spennmn nitidum, C. caiiescens, Polygonum a
renariiim Dentaria bulbifera, Brassica elongata, Sisymbrimn junceiim, 
Crambe Tataria, Alysswm montamim. A. d�sertor-um, Syrenia cana, Minu
artia glomerata, Silene longiflora, S. multiflo1·a, S. conica, Gypsophila a
renat·ia, G. paniculata. Paeonia teimif olia, Ranunculus peclatus, Cytisus 
austr,iacus, Asfragalus variiis, A. austriacus, A. aspei·, A. vesicariiis, A. 
clasyanthus; Trib.uliis ten-estris, Erocliiim serotin1.w1, (numai în România 
şi Rusia) Trinia IGtciibalii, Peuceclaniim arenar-imn, Plantago maritima, 
P. tenuif'lora, Vinca herbacea, Achilleci ochroleuca, Jiirinea mollis, Cen
ta·urea solstitialis, 

·se substituesc: Astragalus excapiis clin Ungaria -c.i .A. pub-i,florus ;
Carduus niitans e înlo'cliit în Do�rogea cu C. le-îophyllus; Satureja tau
rica din Rusia cu S coenilea. Aci ce întâlnes,� : .1\finuartia glo1nerata, 
cu M. coarcta.ta, Daciis carota cu D. bessarabicus, etc. 

Din Rusia mijl8cie şi· sndică s'au strecurat în Dobrogea urmă
toarele specii mai însemnate : Elyinus sabu,losiis, Polypogon monospe-
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liensis, Asparagus trichophyllus, Cagea taurica, Iris aequiloba, Eradium 
serotinmn, Fraxitius oxyphylla, Statice caspia, S. tatarica, S. lat-ifolia, 
Zygophyll-um Fabago, Ceratocarpus arenarius, Hal-i-lnocneiwis triandra, 
Kochia hirsuta, Nitraria caspica, Frankenia P'ttlver·ulentr,,, F. hispida, 
Jasm'inum fruUcans, ,1pocynum venetum, Convolvulus lineatus, Delph'inium, 
divaricatum, Ranunculus oxyspermus, Leontice a?tr,,ica var. odessana, 
Corydalis Mm·schall-iana, Dianthus psmuloarmeria, D. leptopetalus. Silene 
stipina, Melanclrimn e;·iocalycinum, Gypsophila glomerata, G. trichotoma 
Momoi·dica Elaterium, Linum tam·icum, Chorispora tenella, Alyssum ob
tusif olium, Scittellaria orientalis, Phlomis pungens, Teucri-uin Poli-w1n, Cel
tis. australis. PaUiwus aculeatus, Potentilla bifurca, Ffou� Carica, Vicia 
piţta, Astragalus subulatus, A. vimineus, A. clolichophyltiis, A. ponticiis, 
A. hamosus, Genista albicla, Medicago orbiciilaris, Toiirnefortia A·r-g·ueia,
Heliotrop'imn suaveolens, Echinospennum patulimi, Symphyti11n taiwicum,
Daiicus bessarabicus, .He1·acleuin sibiricum, Mulgeclium fo,tar'ÎCurn, Af"tmwi
s-ia, m·enai·ia, A. 1-naritima, Pyrethtum millef oliatuiri, Ju1·i-nea stoecha<U
f ol -ia J. arachnoidea, Onopordon tauricmn, Centaurea Besser-iana, Sco
lymu, hispanicus etc.

Plantele originare din Bulgaria sunt urmaloarele : Cerastium 
bulga1·sicwm, Biiffonia parv,iflm·a Moehrin[Jia Gr,isebachii, P.irus elaeagi·i
f ol-ia, Ge1·anium lucidum Ononis' coliimnae, Coronilla elegans, Ech-inop
hor_a l:,_ibthorpiana, Cach;ys alpina, Bupleunim apiculatmn, Lophosciacfrw�i 
me'if nlium, Asperula setiilosa. Thymiis eygioides, Nectoroscm·dium biilgar-i
cmn, Centam:ea Kaniteiana, C. temiiflora. Achillea;Vandas# 

Se mai oJJservă şi câteva specii asiatice precum sunt : Goebel-ia 
alopeciiroides, Pirus eleaea[Jrif olia, A cer laetimi, .Peaanum IIannala, etc. 

Plante propl'ii numai Dobrog·ei sau endemice sunt : Dianthus 
nard-i[ormis ,Janku, Moehringia Jankae Grisebach, Centaurea Jankae 
Ilrandza. C. Mihaliki Proil., C. Pantui P.rod. C Porc'ii Proil.., C. En
culeswi P.rocl. etWagn., C Szurâk'i, P.rod., c. 

0 dobrogensis Proil.. et
Wagn„ şi alte specii bastarde de _ Centaiwea; mai departe Achillea 
vVagneri Prod., .A. P-rodani Dog., ş1 alte specii bastarde, Rubus Mra· 
zecii P.rod. et Kupcsok şi multe Rose bastarde, Hiemc,i,iun fallax ?sp.
dobrogense Prodan et .Zalm, Campanula romanica Săm.descu, Fraa-·mus 
Pallisal Wilmott. Numai din Dobrogea şi Bulgaria sunt cunoscute ;
urm:ltoarele C. Ifaniteiana, C. tenuiflora D.C, Silene pont·ica Brandza.

Ca rarităti găsim : Achillea dep1·essa şi A. leptophylla. 
Trebue să mai reamintim şi acele plante care în alte părţi sunt

foarte obicinuite, dar lipsesc în Dobrogea ca: genul Helleborns ş1 Aco
n-itum, precum şi genul semiparazit Ale�torolophi,s, genul Mentha
(iţma) care nu se vede pe lf1ngă şosele. G1mnos�e_rrn:le sunt r�pr�
�entate �umai p�:ÎJ?-_ E_pheqra v_iilgaris ; a��-st fapt !ş� gaseşt�. exph�a;1a
m :ipropierea rnaru, lil s1tuatrnnea merw1onala ş1 in mun tu de mal-
ţime mică. 

Fagul s'a mentinut pană acum numai în localitâtea Luncavita
în pădurile Babadagului-unele îl indică Brâucha- astăzi lipseşte. 

Plantele acuatice 

Dese ori auzim vorbindu-se de piimânlul mocirlos al Dohrog·ei, 
după cum i se spune ·cu drept cuvant1 de oarece cu gret1 se mai poaltl 
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gas1 m Europa un alt loc unde să se afle atatea mocirle, lacuri şi 
locuri umede ca aici. 

In lacuri, moeirle, abundă regiunea Dunărei, cu deosebire Delta, 
tinutul dintre Cernavoda şi Megidia şi, în special regiunea maritimă 
care e bogată atât în lacuri cu -apă dulce, cât şi sărată, precum .şi 
în mlaştini şi locuri umede. 

Abundenta apelor şi a locurilor apătoase neobicinuite ale a
cestui ţinut, de o extensiune relativ mică, m-a îndemnat de a mă o
cupa mai amănuntit cu flora acuatică a lui, tratând mai întfti în ge
neral despre org·anele acestor;.plante, precum şi modificările ce pot în
dura ele în mediul în care trăesc, 

Organele_ plantelor acuatice 

Plantele acuatice din Dob.rogea şi-au modificat organele, pen
tru a se adapta me.dinlui şi a-şi asigura astfel viaţa. 

Rădăcina. O deosebire esenţială ce există între plantele terestre 
şi cele acuatice, consistă în aceia, că ai:estea din urmă pot absorbi 
apa cu înh'eg corpul lor şi din această ca uză nu a11 nevoie de un 
organ special care să îndeplinească funcţiunea de aLsorhtie. De aici 
rezullă că plantele acuatice sau sunt lipf'ite compled ele rădăcini (U
tricularia, Ceratophyllum, Salvinia), sau ?1.1 răJăcinile numai puţin 
desvoll:,te, fără ramificaţii, ba cbi ,r pot lepiida şi piloriza (Lemua, 
1-Iydrocharis). Se poate· ca rădăcinile neramificate să servească numai 
pentrn menţinerea echilibrului în apă. 

Starea de inferioritate a plantelor acualice se manifestă şi prin 
aceia că multora le lipsec;c perii capilari (Myriophyllurn, Nymphaea, 
liippuris, CaHha, Eutomus), de şi ştim că ele îşi fixează corpul în 
pământ prin ajutorul rădăcinilor. 

T·ulpina. O acomodare la viata acuatică ne-o clernorn,trează şi 
strncturn anatomică a tul piuei. Aşa : ţesăturile rneca nice sunt slabe, 
fasciculele fihrovasculare sunt aşezate spre cenlrn, peutrn a rezista 
puterii de tensiune. Vasele fibrovasculare suut debile, ele oarece cir
culatia apei e redusă. 

J?entrn ca corpul plantei să devină mai uşor iar respiratiunea 
să se facă mai cu succes, în interiornl org·anelor se găsesc rezervoare 
aeriene, precum şi spaţii iutercelubre . 

. Perii ca organe auxil-iare. La uşurarea corpului mai contribuie 
şi perii, rolul lor, pe lângă altele, fiind şi acela de a secreta o materie 
gelatinoasă. Cei mai mulţi botanişti socotesc plantele acuatice ca fiind 
în mare parte glabre. Cu toate acestea DoLrog-ea �e poate mândri cu 
0 sumedenie de plante păroase printre cari enumerăm : _Rammcul-us 
acuatiUs care are partea inferioară a frunzelor în cea mai mare parte 
cu perii deşi asemenea e păros şi Ranimciihis aciiat�Hs care are şi 
peri rigizi. Potamogeton p11sillus din mocirlele joase e tot păros. Tra

pa natans e când păroasă când glabră. Multe specii de �ast-u.1·t mn, 
Veronica, ba chiar de N-Kpht,r şi Crysanthemum în tinereţea lor sunt 
păroase. Marsil-ia, ce creşte în lacul Igliţa lângă Măcin, are exemplare 
care S· 1 nt la început păroase iar cu timpul devin glabre. Plante pă
roase se află chiar şi. printre acelea care populează ţărmul apelor. Se 
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mai găsesc de asemenea exemplare păroase şi nude la următoarele 
specii din Dobrogea: Ranunculus repens„ R. sceleratus,fR. sardous, Myo
sotis palustris, Potentilla anserina, Polygonum amphibium. 

Cu perii aspri sunt prevăzute : Gal!um paţustr,, Symphy t1�1n, 
Cirsium brachycephalum. Acule posed : N«w_s ma!ma, Asperulti '!'P'!'nne. 
In alte re,iuni ale României însă, în locurile sarate, adesMn }aun
date ca în jurul Iaşului, găsim exemplare de Camphorosma, paroase 
sau mai puţin păroase. 

Lipsa sau prezenţa perilor la unele plante teres!re, 1!1 decursul 
timpului a devenit din ce în ce mai pronunţată, aşa m cal_ plantele 
acestea au trebuit să fie separate, din punct de vedere spec1f1c; aşa : 
Carduiis nutans cu frunze păroase şi Carduu� leiophyll'!f,s cu frunze mai 
mult sau mai puţin glabre. Tot perozitatea ş1 neperoz1tatea organelor 
rnpară Satureia taurica de Satureia coerulea lanka.

Frunzele. Ca rezultat al vieţei comune şi aceluiaş mediu găsim 
proprietăţi comune multor plante care aparţin diferitelor genuri, aşa 
că îmbracă o haină mai mult sau mai puţin uniformă, dâ1id naştere 
fenomenului convergenţei. Acest fenomen se poate observa la toate 
organele plantelor acuatice, dar mai ales la frunzele acestor plante. 
. Cu p_rivire la convergenţa frunzelor putem distinge_ 111:ulte şi va-: 

nate feluri de asemănare din punct de vedere al formei ŞI al rolulm 
lor. Plantele acuatice ale Dobrogei se 'mpart din acest panct de vedere 
în cinci clase; bine înţeles că între clasele principale găsim şi forme 
iatermediare. 

De prima categorie ţin frunzele filiforme repreze?-�ate pri�:
P_otamogeton interntptus, Naias minor, II-ippuris, Elodea. F1hform-lac1-
mate sunt: Hottonia., Utricularia, Myriophylhim, genul Raniinculiis cu
grupa Batrachiitm. 

Forma aceasta de frunze subţiri, debile, lungi şi împrejurarea 
că ele stau cuf�ndate în apă, ne indică din capul locului că funcţi11-
nea lor nu poa1e fi numai de a absorbi oxigenul şi acidul carbonic 
� ce-l găseşte în apă) adică de a împlini actul respiraţiunei şi al in
spiraţiunei ci_ au şi menirea de a absorbi, pe baza endosmozei, chiar 
apa cu sărunle naorganice dizolvate în ea. Aşa că aceste frunzişoare, 
în mare parte, îndeplinesc funcţiunea rădăcinilor. Aceasta se explică 
pri?, fap�ul că _organizaţiunea plantelor înzestrate cu astfel de · frun
zuliţe e msufic1entă aşa că aceste plante sunt nevoite ca să dea unor 
organe un teren mai extins ele muncă. Găsim printre ele si de acelea 
care �u rădăcini,_ dar acestora lipsindu-le radiculele, servesc mai mult 
spre fixare (Mynophyllum). Tot printre ace�tea se găsesc şi de acelea 
care nu au rădăcini (Utricularici, Ceratophyllum).

Forma îngustă a frunzuli�elor e o adaptare pentru a se apăra 
cu uşurinţă atât contra valurilor cât şi contra animalelol' acuatice. 
Construcţiunea lor poate fi moale sau rigidă. Laciniile frunzişoarelor 
�upă scoaterea din apă se strâng, cum e Ranuncnlus paucistainineus); 
iar cele rigide îşi păstrează rorma originala cum e Ceratophyllmn, Naias 
marina, Ranunculus divaricatus. 

De categoria a doua ţin plantele cu frunze de . formă lineară. 
Aceste frunze diferă ele acelea ale plantelor de ţărmun, care pot avea 
şi ele formă lineară, prin aceea că sunt flexibile şi moi. După exte
rior, unele au o· formă mai îngustă,-uici aparţin plantele până. acum
încă necunoscute în România Isoetes şi Pihilaria-iar altele mai lată, 
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precum: Vallisnei·ia, Alisma graminifolium, A. lanceolatum, Plantago
gramineus, Sagittaria sagitif olia var vallisnerifolia Coss et Germ. 

Pe ţărmuri, mai _ales, găsim'îplante c11 frunze ensiforme. Această
formti de fr11nze apartme celei de a 3-a categorii. 

Pe ţărmuri, ne întâlnim pas cu pas cu forma aceasta de frun
ze, aşa încât, dacă printre plantele de ţărmuri se amestecă altele, care 
au frunze deosebite de acestea, îndată observăm că avem de aface cu 
alt gen _de p_lan�e ; de ex. Oenanţhe aqitatica e streină printre plantele de 
ţărm un, pnn frunzele e . mult1penate, _pe când exemplarele care cresc 
în apă, nu ne atrag atenţia. Forma frunzelor aşa numită ensiformă, e 
o adaptare pentru viaţa de ţărmuri, făcând planta să reziste vitregiei
intemperiilor. Aşa: frunzele de forma aceasta, pentru a se apăra contra
vântului şi a ploilor torenţiale, eunt flexibile ; pentru a rezista inun
daţiilor şi altor mişcări ale a_pei, sunt elastice, uşoare ; iar pentru ca
umezeala dela suprafaţă, ce domină în acest! locuri, să nu le fie dău
nătoare, corpul lor e glaucescent.

lnzestrate cu astfel de frunze sunt următoarele plante de ţărmuri: 
Rumex hyd1·olapathmn, Ranunculus lingua, Polygonum Zapathif olium, P. 
persicari1tm, Lithriim salicarimn, Senecio paliidosus, Plantago lanceolata. 
Formaţiuni mai extinse formează monoctyledoanele: Ph1·agmites com
munis, Thypha, Glyceria, Spargamiitm, Iris pseu,docorus, etc. 

Frunze ensiforme aflăm numai la plantele cari vegetează pe ţăr
muri şi şi în apele stagnante din Dobrogea. Cel mai tipic reprezen
tant e Stratiotes aloides. Probabil că numele de specie şi l-a împru
mutat prin asemănarea ce are cu 1-lanta Aloe din America, cu deo
sebire în ceea ce priveşte forma ş1 situaţiunea frunzelor, care sunt 
dinţate şi prelungite ca. şi la planta din America. Legătura ascunsă 
de odinioară a acestor două plante, una de apă şi cealaltă. de uscat, 
cu greu ne-o putem explica astăzi şi va rămâne pururea ca o enigmă 
în filogenetica plantelor. 

De categoria a patra a frunzelor acuatice ţin acelea care au o 
formă mai mult sau mai puţin oblongă (forma oblongă poate fi com
binată _,cu oval ohlongă sa oblong-lanceolată). Aici aparţin în mare par�e 
plantele cu .frunze submerse. mai mult sau mai puţin lătuţe şi subt1-
rele, fragile, de formă ohlongă. Reprezentanţii acestei clase se recru
tează în mare parte din Potamogetoni. De aceea num,eşte Borhas clasa 
aceasta (<lupa dânsul categoria 3-a) clasa Potamogetonaceelor cu frunze 
submerse late. Cei mai tipici reprezentanţi sunt: P. n_atans, P. (luitans
cari cu frunzele lor natante fac trecere între categona a 4-a ş1 a 5-a 
de frunze. 

De cateo-oria a 5-a ţin frunzele natante care sunt mai adeseori puţin 
ţapene, pielo�se. După formă pot fi lat-rotunde? mai rar oblonge, (Pa
lygoniim a1nphibim1i va1· fliiitans) sau subrombo1dale (Trapa) sau patru•
foliate (Marsilea). Faţa superioară e lucitoare, pentru ca valurile şi 
apa de ploaie să nu le atace. Ca consistenţă sunt ţapene, tari, ap:·oape 
pieloase şi în stare uscată se fărâmă uşor.· Frunzelor natante le con
vin mai mult apele line, scutite de valuri ; acesta e motivul că ase
menea plante întâlnim de i:egulă printre tufişurile de tr:estie de pe 
marginea apelor. Aici se leagănă domol pe suprafaţa apelor întorcân
du-şi fata superioară către aer. Fata aceasta are euloarea mai mult 
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v-erde închisă; pentru a fi ferită de· apa de ploaie şi de valuri e aco
perită cu ceară lucitoare. Fata inferioară însă, care se întinde pe apă,
are culoarea adeseori liliachie sau liliachiu-roşiatică şi uneori e păroasă.
Din mijlocul frunzelor aşezate mai mult roseolar se ridică florice
lele gingaşe.

Intre cele cinci categorii principale găsim şi forme transitorii. 
Cele mai multe forme transitorii ni le dă genul Potomogeton care, 
prm hogăţia varietăţilor sale îmbrătişaz1. toate formele mai însemnate. 
Ca specie transitorie amintim aici Potainogeton natans şi P. fluitans,
care face trecerea între categoria a 4-a şi a 5-a. Polygonum amphibi11,m,
lea�ă clasa a 3-a şi a 5-a. Iar intre categoriile 1-5 trecerea cea mai 
instructivă o formează Salvinia natans Tulpina ei se întinde orizontal 
pe suprafaţa apei şi are două specii de frunze: cele superioare, care 
sunt v_erzi, ))ieloase şi ating apa numai cu fata inferioară se numesc 
frunze aeriene (categoria 5-a) şi; cele inferioare seamănă cu rădăcina şi 
se desfac în fibre subţiri, care sunt incolore şi pătruud în apă; acestea 
aparţin primei clase. Un alt exemplu de tranziţie găsim la familia 
ranunculaceelor ; aici genul Batrachimn, prin frunzele natante, aparţine 
categoriei a 5-a, iar frunzele inferioare laciniate aparţin categoriei l. 
Tot între aceste 2 categ·orii mai fac trecere încă următoarele plante : 
Ranunculus polyphyllus, Oenathae aquatica, Berula angustifolia, Sium 
Jatifolium, Speciile florei acuatice se pot împărţi apoi în alte trei ca
tegorii ° după cum au numai frunze natante, său natante ;;i submerse, 
sau numai submerse. 

Din acest punct de vedere dăm mai jos nrmătoarea clasificaţie : 
I). Prevăzute numai cu frunze natante: 

Hydrocharis morsus ranae 
Q) 

Marsilea quadrifolia 
Wolffia arrhiza i:j Nymphoides poltata 

l 

Q) 

Lemna minor !i Castalia alba � 
Lemna gibha a Castalia candida � 
Lernna polyrrhiza � Nuphar luteum � 

2 Polygonum nmphibium var .., 
fluitans. 

H). Prevăzute cu frunze natante şi submerse: 
Potamogelon natans (radicanta) Ranunculus polyphyllus (rallit.:ant.a) 
nanunculus aquatilis (radicanta) Salvinia natans (liber natanta) 

III). Prevăzute numai cu frunze submerse: 
Androvandia vesiculosa / Potamogeton gramineus var 
Utricularia vulgaris 

\ 
$ heteropbyllos 

Utricularia minor � Potamogeton luceus 
Utricularia neglecta � Potamogeton perfoliatus Stratiotes aloides (uneori· se 

l 
A Potamogeton Loeselii 

ridică din apă) :U Potamogeton crispus Ceratophyllum demersum 3 Potamogeton pectinatus Lemna trisulca , Potcmogeton interruplus 
Myriophyllum spicatum Q) Potamogeton pusillus
Hippurirs vulgaris i:j R uppia rostellata
Ranunculus circinatus -� Zanichellia palustris
Ranunculus paucistamineus ,-a Zanichellia palustris var. pe-
Hottonia palustris � dicellata 
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Zosteca nana 
Na,ias minor 
Najas maior 
Elodea canadensis 
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Alisma graminifolium 
Ali�ma anguslifolium 
Sagiltaria sagittifolia var, valli,merii 

- folia
Flot·ile plantelor acuatice pot fi hermafrodite, monoice şi mai rar 

dioice. Mărimea lor e deasemeni foarte variată. 
Inmulţirea se face pe cale vegetativă şi sexuală. 

Pl�ntele ?cu_atice tind în genere spre inmultirea vegetativă care e
mai uşoară, ŞI înlesnită prin faptul că perioad2. lor de vegetatie e inde
pen_dentă de anotimpuri. Cauza e că temperahira apei nu este atât de
sch1mbăto_are ca a aerului. De aceia multe din aceste plante par proas
pete tot timpul. Tot acestei împrejurări 1-se atribue şi faptul că unele 
infloresc începând din primăvară până în toamnă (Castalia). Fragilita
tea plantelor acuatice uşurează mult inmultirea lor. 

Inmultirea sex11ală e mai puţin răspândită la plantele care trăes� 
în apele adânci şi care au un curs repede. E natural ca în astfel de 
locuri florile să nu poată rezista influentei dezastruoase a valurilor. 
Plantele care trăesc în apele mici şi pe uscat infloresc mai des (mai 
frecuent). La florile mai putin JJătătoare la ochi polenizarea o infăp
tueşle vântul (Potamogeton, Myriophlylmn, Leinna), la cele mai mari şi 
frumoase polenizarea e entomofilă (Nyinphaca, Nuphar, Hydrocharis
morsus ranae, Statiotes, Hottonia, Limnanthemum nym11hoides. Polygonum, 
amphibium). Rezultatul fecundaţiunei se vede în fructele produse. 

Fructele sunt de o variabilitate extremă, de re�ulă însă inde
hiscente. Unele maturează deasupra nivelului apei (Utricularia), cele 
mai multe însă chiar în apă. Spre acest scop unele plante după fe
cundare îşi pleacă pedunculii floriferi în apă. 

Pentru a se menţinA la suprafaţa apei, fructele şi seminţele au 
întocmiri speciale. Vom aminti aici mantaua ermetică a seminţelor 
genulni Nymphaea. - La Nuphar Zuteum, seminţele sunt înglobate în 
masse gelatinoase de forma unor felii, străbătute la vezicule aeriene 
care împart interiorul fructului în mai multe compartimente. Aceste 
felii plutesc un timp oareşcare la suprafaţa apei, se disociază apoi, 
iar seminţele cad la fund. Sagittaria are cariopse turtite, impregnate 
cu o substanţă g-rasă care le menţine la suprafată. Acelaş scop îl ser
vesc· rezflrvoarele aeriene ale frnctelor genului Potamogeton. După-ce 
se îmbibă la maximum cu apă, învelişul lor extern putrezeşte, iar ele 
se scufundă. 

Hibernarea plantelor acuatice 

Persistenţa plantelor acuat.ice în timpul iernii e mult facilitată 
prin faptul că fructele lor, fiind cufundate în apă, sunt la adăpost de 
gerul iernii. Germinarea seminţelor se face în timpul primăverii. Dacă 
ea întârzie, plantele - pentru a-şi asigura perpetuarea - rerurg la 
alte mijloace de înmulţire. Amintim uci mugurii de iarnă (hibernaculi), 
a căror genesă porneşte dela frunzele rudimentare din vftrful ramu
rilor. Pentru aceasta ele se reunesc într'un sferoid inconjurat cu o 
substanţă gelatinoasă. Aceste hibernacule se r.ufundă în apă deodată 
cu planta mumă şi rămân acolo peste iarnă. 

www.minac.ro



232 

. • Indată c! vine pr1mavar�, �ugurii se separă de planta mamă 
ş1 11;1colţesc, <land naştere unei nor plante, care ajunge la suprafaţa 
apei. · A5emenea hibernaculi întâlnim la · Utriciilaria, J.l!Jy1·-iopltyllu,n, 
Hottonia, Hydrocharis 11iors1,1,s-1·anae etc 

Uneeri- hibernaculi dau naştere deja în toamnă unei noi plante, 
care peste iarnă petrece în apă, iar primăvara se ridică din nou la 
suprafaţă (Stratiotes). 

Hibernării servesc şi rezervoarele destinate înmagazinării sub
stanţelor de rezervă, ca rizomele (Nymphaea, Nuphar, Potamogeton 
natans, Polygonum amphihium var aquaticum) tuberculele (Sagittaria, 
Potamogeton pectinatus) etc. 

Geneza plantelor de ţărmuri din cele acuatice. 

S'a discutat si se discută încă si astăzi asupra primatului plan
telor terestre sau · acuatice. Istoria planetei noastre (geologia), sis
tematica plantelor, precum şi principiul general al evoluţiunei, în 
baza căruia organismele evoluează dela simplu la complex, ne îndrituesc 
a crede şi a susţine, că plantele a:!uatice primează pe cele terestre,
sunt deci de o origină mai veche. Când e vorba însă de a preciza 
acest primat, ne izbim de greutăţi, căci ·nu putem afirma cu siguranţă 
dacă actualele plante acuatice sunt descendenţi direcţi ai celor mai 
vechi, sau au evoluat în altă formă, 

Geologia ne spune, că ţărmurile mărilor şi lacurilor au fost acope
rite în diferite perioade geolog·ice cu apă sărată, care a devenit dulce 
în urma imenselor precipitaţiuni din aceste perioade. Mai târziu apa 
retrăgându-se, ţărmurile au rămas descoperite. Aceste fenomene s'au suc
cedat consecutiv mai multe epoci dearândul. Concomitent şi paralel cu 
ele au ·suferit şi plantele anumite transformări. Cele terestre au tre
buit să se adapteze de multe ori unui nou regim a1:uatic şi invers. 

Ori cum s'ar fi petrecut însă lucrurile, hazati pe observaţiuni 
zilnice, vom spune că plantele actuule de ţămuri au evoluai din 
cele acuatice. 

Această evoluţie a avut loc în mod treptat şi, pentru ca plantele 
primitive 11cuatice să se adapteze vieţii terestre, a trebuit ca să se 
acomodeze prealabil condiţiunilor create prin faptul ajungerei lor la 
ţărm. Ea e simbolizată foarte fidel în apele României, unde întâlnim afară 
de alge (Chara etc.), dintre fanerogame pe Gerathophyllum care e lipsit 
de rădăcini. Mai sus ceva, pe scara progresiunii · organice, stă genul 
N(j,jas cu rădăcini reduse, flori dispuse la subsuoara frunzelor şi sub 
merse, ca întreg corpul plantei de altcum. Tot asemenea trăeşte Elodea 
canadensis, care are pedunculii floriferi femeli dispuşi la subsuoara frun
zelor. Un grad mai înaintat de perfectiune prezintă Valtisneria, care 
îşi dezvoltă organele sexuale în apă, unde îşi coace chia� şi fructele; 
f�cundatiunea se întâmplă însă la suprafaţă, mijlocită fn_nd de valu
ri_le apei. Unele plaate au frunzele submerse, iar florll� deaSUJ?ra 
mvelului apei (Myriophyllum etc,) La l'otamogeton fecondaţia e .:�iar 
anemofilă. Fecundaţie entomofilă are genul Rannunculus cu spec11 de 
apă, de litoral şi terestre. . 

Acest gen repetă într'un mod foarte fidel toate fazele prlll care
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au trebuit să treacă plantele acuatice pentru a se adapta vieţiîi te
restre. Nu se cunoaşte nicăeri încă acea formă primordială a acestui 
gen, la care fecondaţiunea ar avea loc sub nivelul apei, ca la Najas 
Ce!'at_of?hpllum. Se cunosc din potrivă câteva sp·ecii, cu frunze lacinate, 
pr1m1bve, submerse şi cu flori ridicate deasupra nivelului apei (Ra
nun�ulus divaricatus, R. paucistamineus). Un grad de mai mare com
ple�1tate prezintă R aquatilis care, pe lângă frunze laciniate submerse 
mai are şi frunze late natante. 1n apă, nămol şi pe uscat deopotrivă 
trăeşte R polyphyllus, foarte comun prin apele stagnante dela Comal).a 
lângll. Bucureşti. Exemplarele, care· trăiesc Ia suprafaţa apei, au două 
categorii de frunze, unele cufundate, filodii, lipsite, de lamină - iar 
altele nat1'nte, mai numeroase. Indată-ce nivelul apei scade într'o · 
anumită măsură, filodiile degenerează şi pier, ne mai având nici o 
funcţiune de îndeplinit; rămân astfel numai frunzele natante, care în
treţin viaţa plantei şi pe mai departe. In modul acesta plantele acua
tice iau funcţia plantelor de ţărm (trăesc adică în nămolul apelor 
scăzute). A.ceastă plantă mai are o formă terestră,_ Ran�ncul'!f,s pohyp- · 
hyll1'8. W. K. var terrestre Prodan. Adaptări xerofile a suferit Ranun
cul1ts repens, R. sardous. R. acer • acest din urmă .cu formele sale e 
complet adaptat vieţii terestre. Nu departe stau formele pur terestre,
ca R. polyanthemos, R. montanus etc. . . · 

Un alt exemplu ne prezintă Polygonttm a,mph:ibium, care are 2 
forme, U?a terestră (var terrestre Leers) şi alta acuatică (var. fluitans). 
Morfologia externă a acestor 2 varietăţi e foarte d�osebită. Exempla
rele de p� mar:gţnea apelor (var. terrestre Leers) dezvoltă din rizoma 
lor o tulpmă r1g1<lă, scabru-păroasă, foliată chiar dela bază, cu frun
zele lanceolate, înguste, rigide, scurt-peţiolate,• acuminate, crispule, 
păroase pe ambele pag'ini, - cele acuatice din contră au o tulpină 
foarte lungă, prevăzută cu rădăcini adventive, lamina frnnzelor natante 
e lat-laµ.ceolată, cordată, pieloasă, netedă, glabră pe ambele pagini, 
lucitoare şi lung peţiolată. Diferenţele între aceste 2 varietăţi, sunt 
atât de pronunţate, încât unii au fost tentaţi să le considere chiar ca 
specii diierite. 

Dintre rudele speciei Polygonu1n aquaticum, care trăesc pe mar
ginea apelor (P. persicaria, P. lapathifolium, P. minus, P. hidropiper 
P. mite etc.), numai foarte puţine au o formă natantă, aquatică.

Totuşi ciclul evoluţiunei acestei plante nu e complet, căci nu 
s'a găsit până acum forma aquatică-subrnersă. Ceea ce însă a intrelă
sat natura de a face, a executat naturalistul Hildebrand pe cale arti
ficială, căruia i-a suc<'es a transforma forma terestră, (var-terrestre) 
a acestei plante într'una submersă �quatică. . . Cu Polygonum amphibiiim - dm punct de vedere al evoluţ1e1 -
se aseamănă Glyceria aquatica, care deasemenea are o formă teres
tră şi alta aquatică, dar mai puţin diferenţiate. Varietatea aquatică 
înoată la suprafaţa apei şi dă rădăcini adventive din articulaţiunile 
tulpinei, care sunt ceva mai scurte, iar frunzele ceva mai late decât 
la varietatea terestrii. Inmulţirea se face pe �ale vegetativă, pe când 
forma terestr·ă înfloreşte şi produce seminţe. 

V. Borbn.s 1) aduce un exemplu toarte instructiv în favo2.rea te-

1) Balaton tud, tanutm•anyozlis:inak credmcnyel p. 98. 
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·zei, că plantele terestre au evoluat din cele aquatice. Exemplul acesta
ne aduce servicii cu totul mai preţioase, cu cât plantele citate fac
parte dintre cele mai comune apelor noastre, înde mnându-ne totodată
ca în cercetările noastre asupra evoluţiunei speciilor să purcedem pe
cale empirică şi să respingem ori :e teorii preconcepute.

Prin trestişurile Dobrogei întâlnim adese ori o plancă fragilă, care
din, depărtare are aspectul unor conuri de brad : 9e�·atophyllum. Rădă-

' cinile lipsesc acestei plante, frunzele îi sunt verhc1late, spintecate şi
adeseori e nevoe să examinăm ;;ute de exemplare, până să întâlnim
unul cu flori, ceace den!onstrează că planta se înrnulteşte pe cale
vegetativă şi numai excepţional recurge lă înmulţire sexuată. Florile
sunt rncomplete, iar polenul se transmite la stigmat prin mijlocirea
apei.

Prezenta ei în apele noastre se poate considerit ca o reminiscenţă
a plantelor stl'ăvechi; din punct de vedere. fllogenelic deci, e inruditii
cu foarte puţine Dicotiledonate. Ştiinţa biologiei consideră această
pla:ntă ca un ·reprezentant al plantelor străvechi aquatice cu fecon
daţiune hidrofilă. 

Tot prin ape stagnante, la adâncimi var ia bile, trăeşte Myriophy
llum verticillati,m (văscul de apă), care se aseamănă foarte mult cu 
Cera1ophyllum, atât în forma frunze! or cât şi în dispoziţia lor. Chiar 
din punct de vedere s1'stematic aceste două specii sunt foarte apro
piate: CerattJphyllum -aparţine Ceratophyllaceelor, iar Myriophyllum, 
H.�lorrh:igidaceelor. Totuşi ele diferă mai ales în ceeace priveşte mo
dul lor- de traiu. Ceratophylliiin.rămâne aproape de suprafaţa apei şi
se extinde paralel cu aceasta, fără a se ridica. Myriophyllnin' îşi vâră
însă rădăcinile în nomol şi se ridică din apă, încât devine semiaqua-
tică şi semi aeriană.

In ce priveşte distribuţia şi caracterul florilor, ele sunt de 3 feluri 
la Myriophyllum: monoice, dioice şi uneori hermafrodite. La unele 
dintre exemplarele dioice, florile femele se nasc la haza verticilelor ce se 
găsesc în apă (var. infraflorum Borb.), iar porţiunea superioară a tul
'pinei se ridică din apă şi e acoperită cu frunze de aceeaşi mărime. 
Florile mascule snnt axilare şi nasc pe alţi in<li vizi· în partea superi
oară a tulpinei. Prin urmare plantele femele (v:ir. infraflorum BorL.) 
cu florile. în porţiunea inferio:tră a tul pin ni - Fac cel dintâiu pas spre 
via·ţa aer1�nă. Fecondaţiunea e hidrofilă, frunzele tulpinale · conforme 
(de aceeaşi mărime), tulpina ridicată din apă şi fără flori în porţiunea 
aeriană. 

Sunt însă unele_ exemplare dioice, la care florile femele se ridică 
mai su� ceva pe tulpină, ajungând în aer şi adaptându-se noului me
diu. Pnma fază a acestei ada·ptări e transformarea frunzelor superioare 
care spre vârf devin tot mai mici. Fenomenul acesta e absolut nece
�ar, altcum fecondaţiunea ar fi stânjenită. Wallroth luând de bază a
ceste transformări, distinge 3 varietilţi la specia Mpriophpllmn verticil
latii;m: v_ar. primatifidiim Wallr, cu frunzele mult mai lungi decât 
1lorile ŞI var pectinatiim DC. cu frunzele de lungi1nea florilor, îm-
prejurare care facilitează mult polenizarea care aici e anemofilă. 

La Myriophyllum verticillatum tulpina e peste tot foliată, pe 
când la M. spicatum frunzele spre vârful tulpinei devin din ce în ce 
mai mici până când se pierd în urmă, continuându-se într'un spic alcă
tuit din flori nepedunculate, 
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. Un stadiu mai înaintat al acestui proces de transformare . pre-·
zintă M.- pectinatum D. C. ale cărui bractee sunt pectiant - sectate. 
Şi mai pronunţată e această transformare la o altă formă de M. spi
catum ale cărui bractee• sunt mai mărunte şi cu margini întregi (nu 
pectinat - sectate), singurul caracter care îl deosebeşte de .M. pecti
natum. 

La Mrriophyllum verticillatum var. infraflorum Borb, fecondaţiu
nea fiind hidrofilă, organele sexuale sunt aşezate în porţi.unea infe
rioară a tulpinei; cea superioară e lipsită de flori şi duce o viaţă 
aeriană. 

La M. spicatiim din contră, partea inferioară preponderent foliată 
şi lipsită de flori a tulpinP.i se extinde în apă, iar organele sexuale 
ocupă vârful ei. 

M. verticillatum era la început plantă hermafrodită, mai târziu
însă adaptându-se vieţii a.eriene, a intrat în cadrul plantelor monoice, 
devenind r.hiar dioică. Procesul acesta de transfor�are ar fi complet 
numai atunci, dacă porţiunea aeriană a tulpinei (la M. spicatum) .s'ar 
putea adapta vieţii terestre, lucru ce nu se întâmplă probabil din 
cauza condiţiilor vitrege de umezeală. De aceea . exemple despre o 
transformare a plantei llfyrioph11llum în plantă deplin· terestră ne 
lipsesc cu desăvârşire. 

Nu tot asemenea stau lucruri.le cu genul Mentha, care· are specii 
ce vegetează pe tărmii apelor, ba ici colo o î_ntalnim chiar. ca plantă 
pronunţat terestră. Prin urmare la acest gen procesul d� transformare 
e mai avansat şi complectează oarecum pe acela al genului Myrio-
phyllum. , . ·

Prima fază de transformare în cadrul ace;;;tui gen se observă la 
unele exemplare mici de Mentha, care, populând ţărmii râurilor şi ai 
văilor, au florile dislocate în porţiunea inferioară a tulpinei, pe 
când cea superioară e conform foliată şi lipsită de flori, întocmai ca 
la Myriopkylliim infraflorum Borb Aceste plante· aparţin grupei Ver
ticil'atae, în cadrul căreia întâlnim şi specii tranzitorii cu·bractee mici 
pentru a nu shlnjeni polenizarea anemofilă. (Mentha tortuosa· Host. M. 
abruptiflora Borb). Aceste specii în evoluţia lor fi!ogen,etică prezintă 
o asemănare cu Myriophyllum pectinatum, care reprezintă un al doi
lea stadiu de transformare.

Stadiul al treilea e reprezentat prin acele specii de Mentha, care 
au o tulpină mai înaltă, îndesuit-foliată şi terminată la vârf printr'un 
spic globos, sau chiar cu mai 1uulte asemenea spice dispuse axilar 
(la subsuoara frunzelor) ex. Mentha aqiiatica. lu cadrul genului My
r·iopkyllwm. nu întâlnim asemenea exemplare ; M. spicatum se apropie 
numai întrucâtva. · 

De aic;i încolo există o serie întreagă de forme tranzitorii între 
grup'a Aquatica şi Spicata ; deoarece însă acestea (M. dumetorum 
Schult). sunt considerate în mare parte ca ibrizi, nu vom msista a
supra lor. 

Un al 4-lea stadiu e reprezentat prin . Menthaele aparţinătoare 
grupei Spicatae. Ele vegetAază mai mult pe ţărmii uscaţi şi adeseori 
sunt prevăzute cu un toment alburiu; verticilele mărunte se conto
pesc într'.un spic terminal. Bracteele, care se. găsesc sub verticile, se 
subţiază şi devin mai mici, încât dispar aproape între· flori. Faţă de 
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ţr erticillate, ele s:unt de obiceiu mai înalte, cu tulpinile mai foliate 
şi număi spre vârful r ramurilor ·au spice terminale scurte. Prin ur
mare aici, întocmai ca şi la reprezentanţii celui de al 3-lea stadiu, 
extremitatea tulpinei a încetat de a mai ii sterilă (lipsită de flori), 
foile sterile fiiind dislocate în porţi unea inferioară, mijlocie şi :oiupe
fioară a tulpinei întocmai ca şi la 'Myriophyllum spicatum. 

Pe măsură ce tulpina se ridică în aer. hracteele devin mai rnă
�unte, iar · florile ginodinamice sunt mai uşor fecondate de către 
cele androdinamice. 

Rezultatul acestui proces de transformaţiune este, că atât My
riophyllwm spicatum cât şi Mentha, spicata (�. longifolia) au devenit 
plante complet :rnemofile. lntr'o fază şi mai înaintată a acec;tui .pro
ces, priu locuri uscate, întâlnim apoi chiar specii. la care dispare ne
tezime!). frunzelor, îmbrăcând o formă mai mult crispat on�ulată. 

Speciile ncuatice ale genului Mentha, precum şi acelea, eare tră
iesc prin locuri umede, în apropierea apelor, sunt aproape glabre. 
netede şi lucitoar.e; acelea, care vegetează pe uscai sunt mai păroase; 
în fine, acelea care trăiesc pe ţărmi, câmpii, pe lângă şanţuri şi pă
şuni uscate, precum şi acelea care însoţesc păraiele de munte în 
cursul lo'r, în special cele din grupul Spicatelor, devin îndesuit to
mentoase, apărându-se astfel maf bine contra unei evaporări prea 
intense. . . 

Aceste forme, a căror geneză se reduce la procesul topografic 
şi biologic amintit, au dat naştere altor forme: d. ex. grupa Gentiles 
a dat naştere grupei Spicatae, ambele având faţa internă a petalelor 
glabră. 

Prin faze asemănătoare trec toate acele Labiatae de ţărm, care 
au frunze de aceeiaşi mărime. (Scutellaria galericulata,· . Se. hastifolia, 
Glachoma, Lycopus, Tenerium scordium şi T. scordioides) şi se a
seamănă mai mult cu Menthaele verticillatae; Stachys palustris care are 
abitul spicataelor ; Prunella vulgaris care seamănă Menthelor aquatice. 
Stachys palustris şi Pru,nella, a căr�r fecondaţie e anemofilă, se înde
părtează însă mai mult de ţărm, decât celelalte. 

Cercetări de felul acesta ne-ar duce cu siguranţa la concluzia, cil. 
Myoswrus mininms, care după formă pare a sta izolat şi astăzi ca 
plantă de tărmure, e o specie transitorie între plantele aquatice şi 
cele t_erestr� .. �upă organe prezintă O mare asemă��re cu plantele 
acuatt'!e pnm1hve. De frunzele ei ne reamintesc filodnle străvechilor 
plante acuatice. Dar în cadrul genului Ranmmculus asemânările a
cestea sun� fo�rte frecvente. R. pol1fphyllus d. e. are asemenea frunze 
în partea mfer1oară a tulpinei snb rozula bazilară. Frunze ceva mai late 
şi mult-puţin de consistenta celor natante întâlnim la R ophioglos-
8ifoli1."<1 Vin; �ot _asemenea lt,1 R. lateriflorits D. O. care trăieş�e _pe 
margmea mQc1rlelor. R. lingua şi R. flammula au o statură mai rn
n_alt� _şţ . sunt mai b�ne. adăptate vieţii de tărmure ; ambele au frunze în
tregi ŞI de formă hneară sau linear lanceolată. 

Spec\ile genului Rarinuncidiis până aci tratate aveau· prin ur
mare 1m smgur fel de trunze şi anume frunze între&i. O excepţie în 
această privinţă formează R. polyphyllus şi R. sceleratits, prin faptul că 
ambele posedă două categorii de frunze şi anume frunze întregi şi lo
bate sau, cu urme de !�buri numai. Urmează apoi o serie întreagă de 
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specii, care şi-au menţinut şi pe mai departe forma mult-puţin lobată 
a frunzelor, chiar şi în cazul când acestea au devenit compuse-R. sar
dous, R, lanuginosus, R. bulbosus, R. montanus, R. repens etc. In fine spe
ciile care s'au adaptat definitiv vieţii terestre şi-au transformat aceşti 
lobi în Iacinii inguste şi mult-puţin păroase, drept mijloc de apă;. 
rare contra unei prea iutense transpiraţiuni-R. acer, .R. polyanthemos_,
încât organele noi şi aspectul deosebit ce au luat diversele specii în 
demersul timpurilor, nu sunt decât tot atâtea efecte âle noilor condi:
ţiuni de yiaţă în care au fost aruncate. Aşa R. illyricus, care popu:.. 
lează' terenuri mai calde, are corpul acoperit cu un toment sericeu
lanat; speciile ţinuturilor umbroase, păduroase, şi-au lăţit lamin:1-
R. aur-icomus, R. cassubicus, R. tlwra.

Asemănări găsim chiar şi între speciile genurilor Myosurus şi 
Rannunculus şi anume în ceea-ce priveşte intloreseenţa, care e spici 
formă atât la Myor<urus, cât şi Ia Ran. sceleratus d. ex. (receptacol 
spiciform). Nu ti'ebue să uităm însă că în decµrsul timpurilor, terenul 
schimbându-se de mai multe ori, conexiunea naturală dintre speciile 
aquatice şi terestre s'a întrerupt şi ea ; numai aşa ne putem explica 
saltul pe care l'a făcut Ceratocephalus-cu abit asemănător întru câtva 
cu :\fyosurus. 

Comunităţi sau asociaţii de plante· 

1n cele ce urmează vom încerca a clasifica diversele reuniuni de 
plante acuatice, care se găsesc în regiunea Dunăr.ei şi a Mărti, şi care 
îmbracă 5 forme principale : 

a) Societatea plantelor de apă şi. de luminişuri de ape.
b) Trestişurile. (Stuhăriş-Ştufărie),
c) Formaţiuni de Popândici .

. d) Plaurul_
e) Insule plutitoare •

. a) Societatea plantelor de apă şi de luminişuri

Vegetaţia apelor lin curgătoare şi stagnante e aproape la fel; 
deosebiri înt.Unim numai când e vorba de a compara între ele vege
taţiile apelor stagnante dulci şi sărate, întrucât flora apelor sărate e 
mai săracă în specii. Mai intervine apoi-bme înţeles-şi o deosebire 
calitativă. 

Potamogeten perfoliatiis, ele obiceiu comun prin apele stagnante, 
e mai puţin răspândit în regiunile de care ne ocupăm şi numai în mod 
.exeepţional formează societăţi mai numeroase. 

In genere genul acesta ai.:-i e mai sărac în specii decât în alte 
regiuni. Cu atât mai răspândite sunt însă alte specii, printre eare în
tâlnim chiar şi de acelea care, în curs1,.1l mijlociu al Dunărei sunt spre 
peire,-Sagittaria sagittifolia, Stratiotes aloides Aldrovanda vesiculosa, 
Trapa 1iatans. Aceasta din urmă e atât de 1:ăspândită uneori, în,:ât 
ima�inaţia poporului s'a simţit oblig·ată să numească lacuri întregi cu 
numele ei ex. «Ciulinetul» (Ciulini=Trapa) lângă lacul· Crapina. 

. Inmulţir�a şi răspân�irea a�estor plante o favorizează foarte mult
mocirlele dunarene. Proba e ca Elodea canadensis se găseşte pretu
tindeni şi populează aproape toate lacurile, ba lângă Tulcea se simt-'3 
atât de bine,· încât a început a-şi clesvolta chiar flori femele submerse 
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şi mfci. (p_ YII ?'1�). Vallisr,,eria spi1:alis pe fundul l.:ţcului Grapina for-
mează un adevarat cevo1· verde. 

Printre lacurile �i mocirlele cele mai caracteristice ale regiunei · 
ele care ne oeupăm, vom cerceta în primul rând Balta Somova din a
propierea Tulcei. ln luminişul aeQstei bălţi {�1/,�3 m. adâncime) în
tâlniHl ca plantă predominantă pe Stratiotes aloide8, care se asociază 
cu altg plaB.tt cemune toate şi unei :i.lte formaţiuni, care poartă nu
mirea fl.1 plau r. 

Parcurgând mai departe :,.cest vast labirint de lacuri şi mocirle 
dăm peste Pota1no1ettm interruptus şi anume în Iacul Cazanele, iar în 
lacul Poteci peste Elodea canad,msis. 

O 1hiciî. · făşie de trestie, c�re împreună aceste două lacuri, la:.:,ă 
să se zărească la supr�faţa apei Aldrovandia vesicufosa, care dii as-· 
pec.tul' µh_or, a mente_ de salcie_. Printre pl�nt�le m�i · rari de luminişuri
amintim pe Hottor_na paliist.:is� c_unoscuta m gh10lul (lacul) Litcov. 
Prin. ape ceva mai scun?e mtalmm : Najas major, CeŢatophyllum, Po
tamogeton 1iatans, P. fliiitans, P. pectinatus. In apropierea Cernavodei 
Salvinia natans e atât de d�asă, încât pare o colonie de Lemna-dela
distanţă. lnsoţ1toarea• acesteia, Marsilia, e mult mai rară şi până astăzi 
nu s'a găsit decâ! î1;1 l�c�l Igliţa lângă Măcin. Prin apele stagnante 
ale braţelor Dunare1 gas1m Potamogeton gramineus. 

b) Apele sărate: Vegetaţia mării şi a sânurilor ei.

Pe iângă alge, Marea Neagră e foarte bogată în Zostera marina, 
care s'a iîflat Ia Constanţa şi vegetează pe fundul mării. Vegetaţia 
sânurilor maritime e în funcţie de cantitatea şi calitatea apei. Acelea 
c;1re primesc pâraie cu apă dulce sau sunt separate numai ici-colo de 
mare prin bănci de nisip, cum e bună oară marginea Razimului, sunt 
populate (Cap-Dolajman) cu: Myriophylliim spicatwm, Hyclrocharis morsus 
ranae, Potamogeton interruptus, P. pectinatus, Zanichetlia pedicellata ş, 
Ruppia rostellata. 

Lacurile despărţite de .mare şi de o exte;1siune mai mică, având 
apă mai sărată, sµnt mai sărace în vegetaţie. Aşa d. e. în Iacul Te
chirghiol· nu vegetează decât Riippia şi Zanichellia 

b) Trestişurile (Shtfării, Stuhării)

Ocupă teritorii întinse în cursul Dunărei, cu deosebire în Deltă, 
în regiunea maritimă şi prin valea istorică dintre Cernavoda şi Con
stanţa. Flora acestor formaţiuni, cu deosebire din punct de vedere can
titativ, e în dependenţă de umezeală. Cand trestişurile sunt inundate 
timp mai îndelungat, flora suferă de obiceiu, devine mai săracă. D. ex. 
pe insula Smeica abia în punctele în cari trestişul e rărit se oh,-ervii 
câte un exemplar de Aster TripoUuni-singuraticele plante stau departe 
una de alla.-Din contră, trestişurile care au stat mai puţin suh apii, 
au u -vegetaţie mai bogată, reprezentată de olJiceiu prin : Heleocharis 
palustris, Bolboschoenus marUimus, Schoenoplectiis laciistris, Junci111 lam
pocarpus, Carex Pseiidocyperus, Sparganium ,·amosiim, Butomus winbel
latus, Ranunculiis repens, R. Lingua, R. sceleratus, Ror·ipa amphibiri,, E
p'ilobium, hfrsutuin, Lythrum Salicaria, Oenanthe aquatica, Epilob'i'umi hir
sutum, 'C·iciita virosa, Sium latifolimn, Symphytum officinale, Gratiola of
fiC'inalis,' Veronica anagallio·ides, Myosotis palustr·is, JJfentha ciqiiatica, 
Lycopus europaeus, L, Exaltatus, Stachys palustris, Scutellaria galericu-
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ata, S hastaef olia, 'Lys·imachia vulgaris, L. nuimnularia, Rumex glome
lratus, _R. Eim'osus, Bidens tripartita, Senecio paludosus, Eupatorium. ·
canna.binu,'!', Sonchus palustris. 

Margmea trestişurilor, precum şi locurile mai' puţin inundate 
sunt populate de Glyceria aquatica apoi Typhia latifolia, T. angustifolia 
(prin deltil întâlnim: T. Stenophylla F. M.). Prin mocirl9 şi lot:uri tnai 
joase îotâlnirn : Sayittaria sagitti{Olia Al·isma Plcintayo, Carex flacca, 
Chlorocyperus glomeratus, CypertM fus�iis,: l\Ientha Pulegiu1n_, B·idetM ţri·
part-ita Iris Pseudocoriis, Ly_thrum Hyssopifolia; pe lângă vmele râunlor 
Roripa officinalfs, R. austriaca, R silvestris. Epilobium parviflormn, E. 
roseum şi E. adnatum. La Tulcea, în balta Somova, afară de cele amin
tite mai cresc: Roripa hunyarica Borb. Galium palustre, Carexî, Mala
chi-uin aquatic-uin, J;,athyrus pratensis; pe Senecio paludosus !le urcă şi
Convolv1dus arvensis şi <Jalystegia sepium; aici rrl'�te phoides artindinacea. 
Marginea trestiş11rilor trece deoparte în praturi umede, de altă parte 
în Jocuri arenarie-sa[suginoase acoperite c11 Juncus maritimus, precum 
şi în .formaţiuni de Atr-iplex şi Chenopod·imn 

Carduri vii formează diferitele specii de Salcie (Salix alba, S. 
cinerPa, S. viminalis, S. triandra) dintre care unele se amestecă prin
tre trestii. 

c) }'ormaţiuni de Po11i1ndici 1). 

(Carex I -Iudsoni s. stricta)

Sub numirea de «Z:;omliek» se cuprinde totalitatea acelor r1di
cătu1 i, rle forma muşuroaielor, alcătuite din rogoz, care se văd disemi
nate prin mocirle - înconjurate fiioe de apă, asemenea unor mici 
insule. O asemenea insulă e alcătui tă din mănunchiuri de rogoz, Carex 
Hudsonii = C. stricta, înalte ele 1m, ş1 largi de 30-35 cm, care. se 
transformă an de an îolr'o massă turfacee, de unde şi aspectul· lor 
uscat - cu esceptia vârfului, care rămâne verde în tot timpul vegetaţi unei. 

Formarea ZsomLekului necesită anumite conditiuni ; el nu ia naş
tere, decât acolo unele trestia şi speLP.aza, prin descompunerea lor,- au 
pregătit mai dinainte terenul. Plantele de construcţie moale - cărnoasă 
n11-i creiază un mediu propice. 

Evoluţia l11i e următoarea : 
Seminţele plantei Carex 1-foclsonii. ajul'\g·ând în mlaştini turfacee, 

germinează, se desvollă, cla11 flori şi fructe, ridicilncl11-se an ele an tot 
111ai suf'. Această săltare (ridicare) îşi are orig'inea în însăşi construcţia 
rnorJolog·ică externă, spet:ială a acestei pla11te, care spre toamnă -
p1!:1tru a-şi asiguri1 perpetuitalru - i�i formează la baza frunzelor ră
mase nişte m11�uri, n1euiti a pl'Odnt:e vlăstarii arnd11i viitor. Aceşti 
vlăstari sunt cupriuţ:;i de vag-mele [l'llll:r.elor t:are, destrămându-se în 
farrna unor fihre fiue, l'onneaza un fel de retei1 în jurul lor şi nu-i 
lasă să creascil. orizontal, ci drept în s11s. 

După Or. Antipa l'or111atiunile at:eslea urneniotă hii]tile din delta 
Dunărei t:u potmolirea şi trunsl'orrnarea lor în nilaşliui, fix,ln•l uneori 
chiar plaurul pe fundul lril.ltilor, 

1n legătură cu Zso1nlielrnl, Dr. A11ti1m rnai aminteşte şi despre 
imensele r!a11ne ce provouc.::'i pe�t:uitul11i planta r111mită ,:o,;or (Stratio
tes aloides,). U,,•�i societăiil e pe care le formează at:eastă plantă apar-

1)_ Dr. Antipa: op. cit. P• 269. 
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ţin formaţiunilor de plante liber - natante, totuşi, ţinând seamă de 
importanţa care li se atribue - citez textual din Dr. A.atipa: «gă
sirea mijloacelor de a le extermina, (Carex stricta şi Stratiotes) . sau 
cel puţin de a le împiedica în desvoltarea lor ar fi un studiu fMrte 
important şi folositor,)) - voiu face cu această ocazie _câteva obser-
vaţiu_ni astipra lor. 

Se ştie că în unele ţări (Anglia, Sţ. Unite) plantele aquatice 
(Elodea t::anadensi!!) au pricinuit imen-se pagube impedecând comuni
caţia şi distru:ând pe�tii. Elodea canadensis se găseşte şi în .ţara noas
tră pe fundul la::ui'ilor din apropierea Tulcei, dar prezenţa ei nu pre
zintă nici pe departe gravitatea, pe 1:aro o avea în ţările amintite. 

Mare sensaţie a făcut şi înmulţirea prodigioasă a plantei Pota
mogeton perfoliatus _ în lacul Bala ton din Ungaria. Vedem deci că plan
tele aquatice stricăcioase din vestul Europei, ajungând la noi, şi-au 
pierdut extraordinara putere de înmulţire, devenind 'chiar folositoare 
pisciculturii. 

Mulţumită hărniciei D-lui Dr. Zotta, delta se mâodreşte astăz_i cu 
o staţiune biologic.ii., care şi-a pus drept probieme studiarea tuturor
chestiunilor mai importante şi de ordin practic. Nu ar trebui ca sta-

. ţiunea să piardă din vedere studiul unor chestiuni de domeniu! hi
drobiologiei, pe care le voiu rezuma în cele ce urmează şi care ar a
vea drept ţin tă stabilirea condiţiilor, care promovează sau împiedecă
desvoltarea plantelor aquatjce.

1) Influenţa nivelului apei asupra d·iferitelor plante. Drept punct
de plecare ar servi modul cum se comportă aceeaş plantă în anii plo
ioşi şi în cei secetosi. Pentru Potamogeton s'a observat ci. ex că cele 
2 limite extreme ile adâncimei apei, peste care planta nu se mai 
desvoltă sunt 22 cm. şi 3 m. ; peste aceste limite de pildă P. perfoli
at�is nu mai produce nici flori, nici fructe. Ar fi foarte interesant �le 
ştmt, da?ii Ceratophylluin, care veg·etează numai în ape scunde, ar dis
pare prrn ur:carea nivelului şi în ce măsură ? 

Pentru Stratiotes, în anii secetoşi, ctrnd plantele ajung in nomol 
sau pe uscat, ar fi foarte instructiv i_arăşi să se observ·e dacă rădă
cinile nu se ramifieă cumva luând rolul celor terestre. Şi' atâtea alte 
..:hestiuni, care de care mai interesante şi mai instructive! 

2) Gradul de concentraţie saz.ină, pe care-l supartă diversele plante
cripabile de a se adapta apelor sărate. · Experienţa se poate face trans
plantând anumite specii din locuri sărate în locuri mai puţin sărate, 
cu� sunt Ll. ex. lacu�ile din apropierea Constanţei, ri:1arginea lacului 
Ra_z1m._ Pentru exp,enenţe în sens invers se potriveşte laeu! dela Te
c�1rg:h1ol etc. Concomitent va trebui analizată şi apa acestor lacuri, 
dm punct .de vedere chimic şi cu deosebire cu privire la grai Iul de
concentr�ţ�e, ?ar� e o variabilă în funcţie de anotimpuri, de cantita
t�a pre�1p1taţmmlor atmosferice, de cantitatea de zăpadă ce cade în 
t�.mpL!l ierne1 etc. ?tabilirea măsurii în care apa rezultată diu topirea
zapez1!'or de pe colmele care înconjură lacul Techirghiol schimbă gra
?Ul de concentraţie al acestei ape, ar fi un studiu dintre cele mai 
mteresante. 

Observaţiunţle treb11iesc întinse şi asupra temperaturii apelor, 
I?entru a se vedea modul eum se comportă diversele planle aqualice 
faţă de acest agent atmosferic, Cu privire la timpul cel mai oportun 
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pentr:u- asemenea măsurători, precum şi la instrumentele şi aparatele 
necesar.e, va trebui consultat Institutul meteorologie central, care ar 
sprijini iu siguranţă asemenea experisnţe. Datele aflate în Medul a
cesta se vor compara apoi cu acelea găsite pentru alte râuri ale Europei 1)

3) Felul în car& hibernează diversele plant, aquaticll.
4) Colectarea s11minţelor,pentru a se tillde,r, modul şi ene1·gia ger1ni

nativ� a fiecărei specii în pute, precum şi felul !ie cufundare în apă (sel'ţlin
ţele mai uşoare vor pluti la !uprafaţă, cele mai grele vor trece la.fund). 

d) Plaural (Pla.-v)

Plaurul 1), care acoperă 8/,, din suprafaţa deltei inferioare, e o 
formaţiune plutitoare de stuf (Phragmites communis Trin, B. flaves-
cells Gren. et Godr.) · ·· ' 

După M. Pallis plaurul are 2 porţiuni distincte; una aquabcă, 
iar alta aeriană. Prima porţiune e alcătuită din rizome înterfilate de 
stuf, reunite prin numeroase ril.dăcini aquatice ale stufului" viu, care 
reţin sol în cantităţi considerabile, umplând în felul acesta interstiţiile 
diutre ele. Efectul e, că se formează ·o massă de o ,structur.ă. compactă 

. asemănătoare unei plute, care se ridică circa 4cm. peste nivelul apei, 
măsurând în gro'sime 0,8-2 m. Rizomele vii ale plaurului; având drept 
substrat această massă plutitoare, dau naştere ·unor tulpini noi fleri
fere, a căror lungime poate atrnge chiar 5,15 m, aşa încat lungimea 
totală a jetonului, 'adică rizoma verticală, plus portiun.ea aeriană se 
urcă uneori - în cazuri favorabile - până la cifra ele 7,15 m. fngro- • 
şarea mai departe a plaurului, ele îndată-ce s-a format această massă, 
o întreţine, pe lângă aluviunile de nisip şi mâl depm,e în urma revăr
sărilor de ape, plantele şi animalele. Muscineele sunt �u. deosebire a
celea care aştern primul strat de humus, umplând golurile rămase

. printre rizome: Hypnum adunc•um Hediv. var, polycarpa (Bland). H po
lygainum Scbimp. var. stagnatum Wits. H. c·uspidatum L. Criptoga
mele va5culare sunt reprezentante prin Nephrodiwm th�lipttris Desv.

Din când în când apoi valurile apei transportă pe plaur diferite specii
ele linte broştească (Lernna triimlca, L. minor, Salvinia natans),-alge
superiQare ca Chara fragilis, Ch. baltica etc.

Pâlcuri pe marg-inea plaurului alcătuiesc Carex riparia şi C. pan• 
1iiculata, care fo�mează un fel de cuiburi greu �e ex_ter minat. Uni
formitatea. stufulm o întrerupe Gladium mariscus, iar -prm COloarea lor, 
1'ypha latifolia şi 1. ,r,ngustnta B@ry et Chaub contrastează admirabil cu 
pluta înotătoare. Frumoasele Orchideae au un singur reprezentant : 
Epipactis palustris. La îngroşarea plaurului mai contribue: Cicuta vi
rosa, Apium graveolens, l::rium latifolimn, S land{ ol-iiiin, Mentha aquatica 
cu varietăţile ei, Lysimachia vulgaris, Galium paliistre„ 

Destul de răspândită e : .Roripa off'icinale, care servia odinioară 
ca medicament, totuşi nu în măsura de altă-dată. Printre plantele cu 
flori roşietice amii;tim pe Lythru,m /;alicaria, Epilobiîim hirsutum, Eii
patoriu111, cannabinum, iar cu flori �al_benc : Biclens Upartita, L�nchus
arvensis L. var. uliginosiis Simk. Labiatele sunt reprezentate pnn Ly-

1) Forsle1·: D1c 'l'empero I u ,. fliesscndc1· Gcwasser Milleleuropas. 
Hegy[ohi: Duna es Tisza bofoha (Temperatura Dunăr1i şi a Tisei) 
1) l)r. Gr. Antipa op. c. p. 266 
Dr. Marietta Pallis op, c, 1i. 234 
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copus europaeus: Printre plantele de statură mijlocie amintim pe: Scu
tellaria galer-iculata, Myosotis palustris ·(Nu mă uita). Samoli,s Valemndi 
suportă foarta bine aciditatea. Prin. 'om s'a r.'ispânrl.it foarte mult: 
Urtica lţţoica; _mai puţin răspândite sunt: .Ranunculus Lingua , P«Zicaria 
dysenterica, Cirsium palustra, Stachys palustris, Polyyonum termiflorum 
Preşl. Carex fls1mdocypen,s Roripa amphibia, 'R. austriaca, Rannunculus 
scelemlulf. Ca plante agătătoare întillnim pe: Convolvulu� sepium,_ S�
lanuu . �ulc11,mara. Flora arboresce.ntă e reprezentată prm : Sal,x ci-nu-ea, S . Umndif olia şi Popu,li,s allJa . . · . · " �no formaţi.uni mai vechi rl• plaur, cu !'-Ol mai mt,lt sa_u m:n puţm
sar�t Şl Umed apar: Svaeda maritima. Salicornia�herbacea f. stricta lloss et
Sahsb., � Attiplex latlfolia, Juncus gerardi, Apium yraveolens, lucru !care
probeaza ră ţelina-.se poate cultiva şi în terenuri de iaărătură. 

La îmbogătirea stratului de humus mai co'ltribue o serie întreagă 
el� animale, ca lupi, vulpi, mistreţi etc. cari îşi caută pe aici hrana 
( :oşcove=rizome de stuf) şi adăpostul. Ja fel cu diferitele specii sbu
ratoare, Pilicanus crispus, P. onocrotaliis etc. 

e) Insule pl•titoare (Plavie, Plnghie, Coşcove, Cocionce
sau Culoare) 

lqs_ulele plutitoare sunt caracteristice băltilor din cursul Dunărei. 
Ele se formează din stuful de ţărm, care se desprinde în Lucăti mai 
mari sau ,mai mici, ce plutesc la suprafaţă, sau uueori, minate fiind 
de valuri şi de vânt, se reunesc mai multe la un loc dând naştere unei 
insule mai mari. Cauzele, care provoacă acea8tă rlespr indere pot fi 
multiple: vitele, îngheţul, vapoarele etc. 

SubstratNl acestor insule e format tot din stuf şi anume din ri
zome, la care se asociază încă gliceria aquat·ica, Mentha (ismă) şi alto 
plante stotonifere sau multiradicante. Rizomele vii ale acestor plante 
prin anastomoză, întocmesc un· soiu de . ţesuturi, ale căro{ inte1 stiţii 
sunt umplute ·pe deoparte cu corpul plantelor aquatit:e din anul trecut, 
frunze, i_ar pe de altă parte cu scoici şi resturi animale. •, ' Porţiunea su perionră a acestor insule e verde, fiif).rl. acope'rilă cu 
dtferile plant.�, dintre care unele în floare cbiar (rogozul) ; . CP.A_ infe
rioară ci cufundată în apă şi acoperită rle numeroase ră1iăci11i fi_lamen-
toase, care împrumută înlre�ei insule nn aspect păros. 

Comune acestor ins1ole sunt: Siimi latifoliwn, Care::(; ripari,a, Ru-

1,wx lapatifolium, Musciue, Mentha aquatica, Polyyonwin hydropiper, Gri
z.ii,m 1Jalu_sfre, B-idens tripa1:titus, frncte de Trapa natans. Lenina Gly-
c�ria llpectabilfs etc. 

Cele mai interesante insule pluLiloare Fe găsesc la Somova, partea 
nordică a Brateşului, halta Vederoasa d11la Ra�ova şi 1,, Siutghiol. 

1) Cercetâri am:înun\ite \'Or probn 1 că pe ma, ginea r,laurulni .vegotenT..i încă nrmă
tonrele Muscince, d:n ptmct de vedere fitogeogrrtfil3 foanc importan Ic; Mi·11uni 1tnll,,lah41n 
vur. "li!'Jl11os,un Pcterfi (c11 irun�e aproape r, ţ4n(I�). _Af:oor�/,ta 1•'lotowla11a ele, 
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PLANŞA I 

J) Ut.ricularia v11lgaris -frunze cuf1indate în apă· şi a.coperit11
cu vrsicult! (v) operculate. f) Marsilia quadrifolia cu 4 foliole �i 
cu fructe care ronţirJ macro şi microsporii; r::'::rl1dăr.i11i. 3) Ricciu 
nntas (algă). 

PLANSA VII 

Itanunculus polJphyllus cu tulpină nat1111tă şi cufundată în 
apă: Intre rădăcina inferioară şi rădăcina superioară înconjurată 
<le rozetă de frunze, pe t•ilpină se aflrl 4 verticele multifoliate; 
foliGlele se:nnănă a rădfLcirii, iar nnele s11J1t dilatate în formă de 
phyllodi11m, transformându-se treptat în frunze. 

•• 
1 
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PLAN�A II 

· 1) Stra.tiotes aloides stl\=stoloni cu flori. 2) Salvi_niu nataus.
sp. _segmentele -păroase ale frun:z;�lor inferioare 2 . a) un segment 
cu sporangii (§lpr ! , şi cu segmeutele p�ro�se�; 3) . .Ranunculus aqua
tilis fsm=frunze submersP, 1 fn=frnnze natante. 4,) · .Trapa natuns
pf=peţiolul umflat.al frunzelor. natante (fn); fsm=frunze submerse 
4 a=floare cu sepµle (S) persistente care _,cresc şi devin spinoase 
dupi!. înflorire ; p�petale. 4 b 'fruct acoperit cu 4 spin i. 
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PLANSA III 

.
• �, o' • • - I 

- = •• 
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' I 2a 
·-O 

. 

�; .... 

1) Potamogeton_ perfoliatus 1-a=fructe în formă de. drupe.
2) Potmnogeton natans 2-a floare cu stamine (S) şi ovare (o); 2 c

fruct cu dosul carenat. 3) Potamogeton pusillus; 3 a::::::frrinze ;
3 h=inflorescenţă cu mai multe flori. 4) Hotonia palustris. 
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PLANŞA IV 

1) Myriophyllmn. verticillnt� m 1 a=floare mascnlă; h=floare
fem·elă. 2) Ceratophyllum submers um. 3-7 Lemna Spirodelll şi 
Wblftia: '3) L. irisule&. 4) -L. minor. 5) · L .. gibba. 5 11) aceeaşi în 
f�oare, 6) Spirodela s. L. poly;rrhiu 7) Woiria arrizza. 8), Najas 
major .. 
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..PLAN�A 

Zanichelliu palustris cu fructe; 1 a=flori cu perigo.11. ,_cpj°. şi 
stigmat peltat (stg); 1 b=stamioă cu ftlament. 2) Rupi11 maritima

' cu pedunculul fructifrr răsucit. 3) Zostera marina, vaginată · (v). 
4 Sagittaria sagittifolia, f=floare femelă; st=stoloni cu rnugcri 
(m); 4: a=floare masculă. 
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PLAN§A 1 
. I ' 

,, . ; , .

1) Vallisneria spiralis 1 a=plantă masculă ; 1 b=plantă fe
melă; 1 C=floarea femelă solitară cu stigmat (stg). 2) Heloden. 
canadensis 2 &=O floare fe".Ilelă solitară cn stigmat (st.g) penat. 
3) llydrocharis morsus ranafl. 4) Aldrovandin. vesiculosa în floare;
4 a=o floare solitară; 4 b=seminţe.

' ' 
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FAFTE: RECENZtl;• RE:VISTE-•·· 
., 

-

V. P�RVAN: Censideraţi! asupra unor nu'me de ��urJ daco-s.citice
(Acad. Rom. Memor. Secţ. lstor. Seria III, tom�)· in�m. I.).,. 

. ' ! 
1 • l 1 

ln acest studiu d-l Pârvan atacă probleme de· filologie . in-
dogermanică .. D-sa scrie: «Originile poporului şi culturii noast

1

re 
nu se vor putea mai clar lămuri,· până ce arheologia de săpăh1ri 
nu va lua în deaproape cercetare şi ·_resturile aşa nµmitului ev
mediu, în strânsă legătură cu cele preistorice. iar .filologia nu va

cţrceta istoric şi geografic-comparativ-pe bază, nu numai roma
nică şi slavică, ci şi gen.erai indogermanică-diferitele nume de 
persoane şi de elemente şi:accidente g�ografice)). Şi mai departe : 
l!.A aplica cunoştinţe şi regule· de: .filologie; romanică : unor ele
mente toponomastice,. care au o origine şi evoluţie scytho-tura
niană ori thraco-slavă, e, de sigur, neştiinţific».:· . 

• ln ţinutul getic dintre Nisţ(u, Carpaţi şi Balcani,· adică în
Basarabia, Moldova, Muntenia, Dobrogea şi o mare parte a Bul
�ariei nordice, au avut loc continuu, din timpuri anterioare cu
noştinţelor noastre literar-istorice (care încep abia în sec. VII d. 
Chr.) şi până în timpul imperiului roman târziu (la -sfârşitul sec. 
IV d. Chr.) infiltraţii persistente de elemente iraniene : : scythlce 
şi apoi sarmatice. Totuşi Geţii, adică Dacii, s'au. menţinut,_. _ba 
chiar s'au revărsat şi dincolo de Tyras, în ţinutul scyth dela n9r
dul Mărei Negre, după cum se vede, între altele, şi din numă1;ul 
însemnat de nume thrace, care se întâmpină în inscripţiile gre
ceşti din sudul Rusiei şi în special în părţile sudvestice, către 01-
bia. Invers, inscripţiile şi monedele ne arată. mici regate scythe 
în ţinutul dintre ,Callatis (Mangalia) şi ·Odessus (Vama)". 
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După această introducere, d-l Pâ.rvart trece la cerc�tarea o-· 
riginei unor num e râuri în Dobrogea, Moldova şi Muntenia. 

IN DOBROGEA. Cartea de privilegii dată cetăţenilor din 
Histria de împăratul Traian la 25 Octombrie anul 100, cu ocazia 
limiţării teritoriului rural al cetăţii, cuprinde cinci uume de râu
leţe: Picusculus, Turgiculus, Gabranus, Calabaeus şi (·] sam-
p�u� • 

Plcusculus şi Turglculus sunt nume roman_e. Primul în
semneaz.l. ;qiJ<ra

1 
�ţpcănitoare", iar �I. doilea, însţrpnează „mtcul

umfldciosfA . . Celelalte, potrivit cu situaţia etnografică · a regiunei 
în,.această �P.ocă, când aci locuiau Greci, Daci şi Bessi, ar tre
�ii sl f�e thi��,c�·. 'f6tuşi, cercet'â'�'du:fe p� 'c�le com'pă.râi1'v!, d 1 
Pârva'n le �lseşte scitice, 'a'decă 1ranî'ce. 

[·] sampaeus, care poate fi Asampaeus, sau chiar Sam
paeu� esie În�uclil l:� n'1rriefe- râuhfi Examp/ieiis, citat de Hero
·doi' ca ăftu'enl al Bugului în s·cytTlîâ'. Efim'ologfa sa este t'un6s
·c·u\i; ea este ira'nîană şi îşi găseşte explicarea în tădik'inil'e zen
dice âsha=curat şi pafhz=căra·re. Ar însenina, prin urmare,
,,drum curât" in · felul cum se zice „ Dunăre, drum fără pulbete•.

Calabaeus e format din două rădăcini: calfa} şi ab. Cala
în ·sanscril"a îrsJamriă «negru», iar ab, «apă)), Deci : . «apa nea
"grd», un fel de Cara-su sau Cerna-voda de 'astăzi. De oarece
Thradi ziceau apei zara, zora, i,ar. D.acii z;ara, zeia, sara, 'd-l
Pârvafi e îndfnat a crede că rădăcina ab este iral'lianA, iar nu
thracică. La SE ae Silisfra exista în antichitate şi localitatea Zal,
•dpp�. Zaldaba, derivat din Zald=galben (ca în neopersană
z�ncfică şi sanscrită) sau rece ( ca în lituană, ossetă şi zendă) şi
din âp, db=apă ; deci o „apă galbenă", sau „apă rece" ..

La data când apar în documente aceste nume topice; în
p�rfile 'acelea nu e nici un Sdt, ci, din timpuri străvechi, se vor�
beşte aci de Geţi şi alţi Thraci. Enclave scytho-sarrhate au 'fost
ins� destule în Scyfhia-Minor. Cu cele trei nume·putem localiza
4oaă vechi insule iraniene, una ldngă Histria, alta la sud-est
de Durostorum. Sciţii, contopindu-se între Thraci, le-au transmis
a�este nume ale lor, pe care apoi şi- Thrâcii le-·au transmis Ro
'mâhilor lui Traian.

IN MOLDOVA. Aci d-1 Pârvan cercetează originea. nume-
1or a trei râuri mari: Nistru!, Prutul şi Siretul.

•

• 
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, pe_nt,ru întâia oară. numele râurilor din tara noasţrJ n i )e 
dă �,erodot. �ns� nici unul nu ni s'a păstra infofmci.f' p�nă }ls
tăz,i: une.!e au di�păruf cu totul, iar altele ,ne-au aj_qr� 'irt(j> forq,l
mult deosebitA de-a lui Herodot şi .c.are nu are ·� · f!lce cµ ):> e-
vofti1t,ie .�a�o-r.omană, cteci rom�nică. . . :. 

· ,ln_a_inte de a trece Iii· cer�etarea lor, d-l Fârv,�n se op_reiţe
la •trei eonstat5ri : 1) transcrierile gre2eşti ale nurrieto·r de. r_iuri 
din D�c-�� �cit!că nu sunt exacte ; ele elepiz�ect?;ă _o ,p,ronu.ptt�. ·pe
care rtil o puteau prinde şi reda exact; 2r tinete ri�m€, �Pţ �qu;.e 
le găsim in' româneşte aproape ca in vremea '�eche, 'iiu ��Afe_g1
în totdeauna pe calea directă, daco-romană', ci cu modificăd 'câre 
provin din trecerea lor întâi prin graiul altor popoare ��.nţ�e�I._ 
toare: St:avi, Pecenegi, Cu mani etc. ; iar altele, pe�tru oa(e 'f.n 
isvoarete vechi avem �.enumiri altfel •compuse ori fransqise, -��tjt 
totuşi o ·moştenire directă dacic'ă, prin Daco-Roniani; pe cal_ea 
c�lei mai ·stricte conti.nuîtăţi ; 3) in fine, coexistenta geto-scJf!,c.ă ' .. . 

şi geto-sarmatică, apoi daco-romano-slavă, apoi romano-sMvo-
turanică �e ace'laş teritoriu, a pricinuit nu numai o denumire ... 4,p
b!J, ci adesea chiar multiplă pentru diferite râuri, care ţr'a.u s.f-

i.' 
•• � mu1tan chemate diferit de popoarele diverse care locu'iau" 1âpgă 

ele:·'Cu timpu1 au biruit, potrivit cu dep.lasările etnogralice, l�i 
num�'le scit ori sarmat, diAcolo numele tluai-, iar alătute·a :tni-
mţ1e nou slav. 

Nfstrnl. ln sec VI I a Cr. acest fluviu se nu mia Tyras. Ori
ginea acestui nume a fost foarte discutată. Şafarik îl derivă d)n 
I. slavă, Eichwa.ld din feniciană, Lambin din finică, Miillenhof d1n 

iraniana scythică, Tomdschek din dacică, Sobolevsky din sarmjl
tică. Se pare că cea mai bună etimologie e cea a lui Tomasc'Hek
c;ăci la venirea Grecilor în Pont, la gura Nistrului locuiau GeţH.
Jn I. dacă „iura" însemnează năvalnic, furtunos. ln cursul său
superior Nistru) trecea prin locuri sarmatoscythe şi de aceea fu
numit de aceşti iranieni Dana-stru, sau, după Sobole_vsky, Dana
istru, de unde greceşte Ddnastris latineşte Danaster. Pe la 200
d. Cr. Goţii, coborându-se spre gurile Dunărei, dau Nistrului hu
mele de Agalingus. lnsă Ammiamus Marcellir.us (pe la 3'5od. Cr.)
şi Iordanes nu cunosc de cât forma iranică banastris. ,Sla'vii,
potrivit spiritului limbii lor, ii zic Duna i-stru; iar Românii, luând
numeie de 'la aceştia, i-au z;is Nistru, 'Păstrând mai ales tulpina
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� dou�·;�(z)���. care însemnează în I. thracică,,slava, germană_: 
curent

.._-
,c,u,fi; 'rdu. P ·n urmare, la alcătuirea nu�elui_ Nistrului 

avem 9,.'primă fqrmă ·anterioară Slavilor, poate şi sub influenţă 
tracică; '"Dăna+siru, sau D<ina+istru '(după Sobole,sky), . răs-. 

. pândit\!:la Sarmaţi, Sciţi şi Thracii nordici ; de la a�eştia. trece .
la Sla',\.1.,,;i.ar �e la Sl�vi, prin forma lor, trece la Româm .. Nu
mele ���ic .. Tura şi' gotic ·Agalirigus ·c1u ]ost; probaqil, !_ocale. şi 
ati disp&rut.. · . 

· 

Prutul. llerodot spm:ie c,ă' Sciţii numesc Prutul, Parata, iar 
Grecii Pyretos. Dar, de la· Porata la Prut e o distanţă.· De aceea 
s'au adus pentru ?.rut· tot fe!uf d� etimologii : thracice, iranice, : 
gr�eceş.�. ge'�mane, sanscfite şi chfar slavice .. 0-1 Pârvan .�rede că
e de _orţgine iranică, după etimologia dată de Sobolevsky : păr
aut'a_ ·(h);· însemnând „rdu bogat în ape� în valuri". Forma· pe� 
ceneagă ( dată de Const. Porphy_rogenitul) : Burat reproduce destul 
de �credincios pe cea sythică Poiata. Totuşi, forma Prut, a �ărui 
rădăcină pru_:,q găsim în sanscrită chiar cu forma derivată pru-th

·a sări, ş isbucni, a scânteia, ·a stropi, a stropşi, derivă mai
degratiă din I, thracică„ coexistând alături de cea scythică: Porata· 
ln limba .Thra�ilor mai găsim nume cu aceeaşi rădăcină Prutul 
fiind �n.ult mai adânc în teritoriul dacic de cd.t Nistrul, această 
persiste_nţă a pronunţiei primitiv thracice (a unei {orme probabil 
iranieiie}, nu e nenaturală. Ea ne este documentată şi de Const. 
Porph.yrogenitul sub forma Brutos, alături de cea pecenegă ·:
Burat. Grecii din Bizanţ au luat fol'ma lor de la 'i'hraci , prin 
Upguri; iar Pecenegii d·e la Sarmaţi prin Slavi. 

Siretul ln · scriitori vechi găsim trei forme pentru Siret: 
Tiarantos, Hierasos şi Gerasus. Toate sunt t anscrieri destul de 
corecte ale numelui Scitic Caranţ=râul repede. lnsă din aceste 
to5Me. r:m putea deriva forma pecenegă : Sa ral, Sdu !cea ungaro- · 
bi?;antJnă: Seretos. Din Gerasu:5 ar fi rezultat u11 Geraş sau Gereş, 
iafnu; .foi:ma aşa de arhaică: Serct, Siret. I n toponimia thracică 
a'-'.erii

„

multe forme cu rădăcina sir,--ser, -şi chiar un nume de loc 
Seretos în Dardania. D l Pârvan e ·înclÎ.nat a vedea în f'orma 
Siret o persistenţă a formei. tracice paralel cu cea scy.thică, dar, 
în acest caz, biruitoare asupra acesteia chiar la popoarele slreine, 
aşa că forma pecenegă şi ung1ro-bizantină să fie o reproJucere 
a ·pronunţiei străvechi thracţ, moştenită şi de Români şi de Slavi, 
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. ,, 
iar- nu. o·-pxelucrare a, :cţlei s�ythk,e,:·iStr.etul Jiind .,Şi ,-ro.'JJi ;JJ.:d.d..nc 
de cât. Prutul, în teritorial, dacic,:ltJ�rl!ll. ptire,:,f.ines._c; '.!i�t:J1.dj's[iaflll: 
riţia formei iraniene la finele sec IV, când dJşpat�ş·�:.Saf.llliltii-P.Ol 
iranieni, este· iar.ăşi f.ir,ească .. \ !L;;°'.J'ii:� j; !i]::.�:) C-:w:t ,)i,r:cmorJ 

1 : : �. .. � • i.>?.�-1J· ir.Ji,/·.; .,�·.0·�1��0\. j:.-��-!�.'.i1�,tjţ H.�&,rrr

. . IN. MU�TENIA. Aci, d-l}�â��A� :�-�f.ftţt�a��,-�:n .u.ty.�\ţt1 .ll��Ih 
l�i şL �rg�şul�i. ' ' : _.,;. J� l ;-�q; ,!(i··;::�.:'.l!')-._ ird �H imivm-u.G 

: : :_ , �uzeul. , N �mele acesta . se
1,Rq���SŞ���ţ9ţ(1\1J1� sj9&__�r ·.1Jdqsui l-l 

ment _şi,. anume_ în �ctele , sfi nţil�r, c·.UA��: �-Şţţ.., lP��-� cd�:�:��pa '.i�'n:�<!; 

ti�ul,, c�re la 12 .April 37.2 a f_o�t. îr„e�jlţ_,i�,_:!�llL,;�uşj<?ş :;��l'.1.09„h 
menii lu! Athanaric. Nţu:r1ele co�ecţ :�.t�. ,Ş:us{pş,, t,r3t;':1.s�r� M«�e9;ri . 

în loc de Mpuseos (mp=b). T�m.as.�ti;k.:,,c!_�r��4 ,B:f.; fi,u�ep�-�iec, 
rădăcina bhug==a îndoi. D-l Pârvan aduce în ,P(�s�; ,�.<'.W:ezj

1
rR�P.:!m 

tru această etimologie, •urmărind r.ăd�c;jna-,bn.z:-"T"J�, .qnoro.ast1ca 
... ""·' • . ' 1:-,. .,J �1 l - '"". o: ·• i· � • "··· . thracică : s. ex. nume de. persoare .fiJ,,)·Şii_�iâ,,- .. ţ3t!,§4�,_;_;·•iPi;.<?,�J:!>ilm 

besice, care apar în dreapta D�pă1.ei:.1?�!1�.:.ÎIJ·. sţ.�•,:c\'i!· :�sţţ,· .�!şr,1.
că forma B_useos, sa_u. m<Ji bine 8u,i�9spwre.fi.1tit(J-9r.m_r:i_. U/!M.!nn.• 
tic� getică a. numelui ._acest�i r,du,\_p,ăs_tr:<;i.t

"!
ţnţocm,eLi*{ :Jeqc./,f;')

prob?biţ, făn'J._ nici u,11. intermedia_r1 ,:M!:ăf�� llJJ pop�'jU,! f.!RSlf!9n· 
Pdna .. az.1. . ·,., j,,,;.. '·. u• ·,,-, -� .. '1 1"'1·0·•·: 1•'l 

. • .(� .1. � ,,, ) •. .L • •  •\ ,1 •• ,\,J.• .. ,,J �- l\ţ\l „-i 

' . A_rgeşulţ .' Herodot îl. numeşt.� /J.!�i�sos,, . .P.r�ef:!IS;,:•;.-;&,şee�tH!ii. 
numelui, aş? scris, e „carian". Prpbabţţ,_.f;ij l;:fesqdqt,, ca��:> e��S!'}_f} 
părţile Cariei, I-a auzit falş. ln ţinuturile tracice sunt multe _..µtp?,�u 
c�. t,ulpina arg=(l fi. luminos, a s(ră.JupJ: �9f.IT\� cpt�ctt ,ţ;ţbu� 
să ,fi fqst Arge,sis,. Numele acesta îl 11y1i · gă�iPJ, .ş/ în..,ui?�r.Jil!t. 4rr;:, 
meniei.' Azi. însă 'ştim că lim'ba thrad, phrygă şi aqn,ea.n� alcă:, •· 
tuesc o unitâte 'organică în. mijlo�ul .�elorla,1:t� Jir�ib_i � .ip4p���W�r;;_' 
nice. Ptolemaeus cunoaşte în Arme11i.� ),acu_!. {!-(fes.a, _azjnY:�.n�A�I:c
PorpJ1yrogenitul cunoaşte oraşul A-rzes,, >,Ar.�,es, .Oraf:ulr )ie:_Jî-9;;.�-.. } 
meşte a_zi .4rgiş. Apoi in apropiere de ,S,ae�rea;,_ t9-_pn, .. :Af\l\n�\7,
nia, e un :n'unt� Argaeus, azi Argis/i-1a[Jh ade�ă _4r.gH,, p��ţr.�t:� 
din ve,chime pân� azi.'. Orientalistul S_ai.nt Ma_rt.in ,eo;n;��,�.�şţe_.Jh,Ab 
în �rmenia oraşul Ardjesch .în canţonu,I 4rdjfş� g.ovid ,Ş(��,PJI�.e, 
că Syrienii numesc oraşul şi. cetatea qe a.c;:.olo 4,rgyscf.z., .. ,ipr .. A,-; ... . 

·. . •.•·. ·' , ... ,.. t!:i„ ..J '•'•· ... .. 
rabii: Ardjysch, adecă Argeş. Numele �c�1--t� 1c,1pa�e, şi ,faidWlW\. 
de persoane la Thrad Argeşul românesc t;sle dec.i.. .. strp.v,echiul 
lhracic şi de- două mii d� -�ni pronunţarea cuvântu!�( a~ .ra-.

I \ L .. . '· .. l ·... ·'' \.' ·' 
mas aceeaşi: 
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-'· .. J)unlr..ta. 'l\lintte 'itmte - p·o_po1lr;el.e, vechi sau \motterne, sin-
2uri:fftom4F1ii lflâftiest 4est 'fftJ�iU: liJ}und,e, �(Jfiginea· 'Jntftne1iii a 
foM-,foaite}ifoşbi�tă. . . . . . 

Romanii, dupli Celţi, îi ziceau Dan-lioias, liar Grecii,. <lupă 
Thracii .. �alca11ki

1 
Is_tros. Celtii ;�ns� .i� ._la�t nu�i_�I�,�;� a §arwati ; 

rădi�ia ,da-hir-2..lestt •iiâdtci. Stftpldfrea romani aiflc,u ca :numete
M 

(I' 
,}.., ._,· �--- �,·l. .,�., .: 

Danuvius se înlocu1asţl pe lsţios; insl cuv�,�_tul.1tf;t��ţ1-'nta, 
n•-)c•·lin ·,�ptif F>;i1.M11s, tel „t'f>ltnav{{, 1Ju 'c)l�r 'DJfn��: ţir;ţin�t_e 
sec;·l},\r'·d . .-'Cr.fOoţfFii·zieeau ÎfJunavb şi JDunâz,fs,.:adecă �cum vor 
zice ,Slâ�ii -m�Hti,zht 1)unat, şi' Dunai. ÎNtin1ete 'iniţtonat"ai 'Ob-

• ,.:; ' • � • ' f� \.· •'-'-• A y �'\.., 

tilor 1iml er.a·:iJ?nf!oi� ţ{-0�n-�Ma), -�Y Dona_vi. 1!)ad aj�{n�i ,1a
Dfittăre'--0"opi i-au ds 1Dlmar,i, e 'tl au ·Îost infft1�1aţi "de PtO·
mrnţereă'�găsf

t
ă ad. . . . . . ' . , . . . 

:. ··II) .. J"flahan ·crede că ·forma Dima-�•a :născut în Dada.sub 
• ' • .. .... ' • • I,. � " , _ _  ... � ..... 

inR�enţa ·1ranicl veahe. -'F�rma' ·iranică dat1a-'deveni�e pela ;100 
a. ·-cr. în ·cent�! _şi ·el!tul 'Europei . do7!�,-'din cue ·���i ·în ':Cflj'P
m·e_ban;t au ,�!cut duna.-M�ai Tămâne sufixul _,;..re -După CUpl 
Goţlf }ău aaAogat ·ta' ·trani_cu1 'don-=a wa (ahva) pentru "'"2 t-fa�e nu
mc11ftor �aţio·na1, 'fot aşa 'Dacii, poate -sub Burtb1st�. âu' ătfă�git 
Ja _ira_nic�I dona-�e dacicu•l ,r{-s, �pre a ,o�ţiţ1e Dl{ria-i:i-_�:::Ac°e.st
sufix -a<tucea un sens <le .'intensificare: Dunaris=rdut prin ex
cel·ehţă; 'c�l "'mai 'tnare dintre rdari. De aci apoi românescu1 

•. •1 • • I • k 

Dundi'e.· · · ,
.•.·. :iAnalbgiite· cu ·a1te nÎ:lme ·confirmă această explicare. liilo

mtfâ se;lm1mia"•în· alltidnţate Naparis, din Nap-a !{c:q�oscut'ă în 
Dacia, Scyth_ia •şi Thracia)=:!:rdpă păduroasă, sau;· dupi alte ră
dAciiif, fo�niene=fodoit, umed, isvordtor, şî sufixu1 �ri-s .�M,ai 
găsim nume1e ,de r�u Sagaris _ pe tot tetitoriul thraCO;JhtY.gîan
şr <geto:·scyth, 'din Asia Mic'ă -până fo peninsula Balcanică; ·apoi 
Sa1igaris, 'Saf!garios etc., iar în toponomastică Mag.a-ri-s pe 'la 
Serdica etc. 'Prin u.rmare, aqărorî de nume·Je irano-celto-latin Da
nilvi�'S, d_e i�essîcul (s,ud-thradc) /stras şi de Matoas (poat�- turanic), 
a ·ioe;cjstat ;ş-i nume-te d-acic ·Dunaris, care a· risărit, clupa tr,e
celea celorlalte ;,opoare dela ·Dunărea de jos şi· limp.ezirea l't
no�rafică a 'teritoriului, sub· forma românească Dunăre.

1 ,·:·Conduzia. ln toponimia noa'Slră noi posedăm o sumâ de
elemente aacice şi thra-cice, păsirnte până azi în U�ba rwas· 
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trii fără nici izn iniermeiliu slav. Acesle elemente, . in , /o;ma 
lor actuală, presupun prezenţa neîntrernptă a elemnntului au
tohton 'dac în ţara noastră. Ele d�u mărturie de admirabila 
rezistenta a vechii rase la orice desrădăcinare şi adaogă cu
noştinţe ih plus la istoria originilor poporului şi civilizaţiei
noastre. 

·. · · · · 

'; 

SALSOVJA 

.. . , .... 1 
,, ':O, 

.,,.-

• � • _.1._ . ' 
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REGIMUL BUNURILOR IMOBILIARE 

RURALE IN DOBROGEA NOUA 

:,?1:. .. � �-)· . .

Regimurile otoman, bulgar ·şi român. Legislaţie, jurisprudenţă 
şi doctrină 

de A· N• f'INETA (Bazargic 1922) 

D-l A. N. Pineta, avocat din Bazargic, îşi propune a solu
ţiona problema controversată a regimului fonciar trecut şi actual 
în judeţele Caliacra şi Durostor şi anume „dacă embaticul pe bu
nurile statului a subzistat în Dobrogea nouă sub dominaţia bul
gară până la 28 Iulie 1913, data anexiunei ei la Regatul Român 
şi dacă şi în ce măsură se legitimează dispoziţiile legale, ac.tual
mente în vigoare, asupra bunurilor imobiliare rurale" din această 
parte a ţărei. 

Nimic mai uşor, ar zice cineva, obicinuit cu disciplina al
tor ştiinţe: iei starea de fapt, îi aplici principiile fundamentale 
ale ştiinţei şi soluţia e gata. 

Dar cu ştiinţa Dreptului nu e aşa : aci principiile variază 
după ordinea de drept a statului în care cineva se găseşte şi 
chiar înlăuntrul aceluiaş stat această ordine de drept e într'o 
continuă schimbare, ce rezultă din oportunismul guvernării, din 
fel de fel de împrejurări, care impun, fiecare, anume norme ca 
necesare. Şi-apoi sunt atâtea interese particulare într'o soluţie 
şi'n alta 

Cine ar fi atins cu ceva dacă, de ex., ar rezulta dintr'o pro
blemă de astronomie că mai există încă un sistem solar ? Dar 
cAţi nu sunt interesaţi direct, cu bunurile lor, în problema juri
dică ce-şi propune a soluţiona d. Pineta ? 

Chestiunea ce interesează pe autor e aceasta : Aşezământul 
denumit în Dreptul Otoman miriie, relativ la pământuri, a ră
mas acelaş în timpul (13 Iulie 1878-28 Iunie 1913), dominaţiei 
bulgare pe teritoriul Dobrogei noi? Şi, după ce desbate chestiu-
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nea cu foarte mare bogăţie de date şi multe cunoştinţi de Drept 
bulgar, răspunde categoric : da .. 

Ar fi prea greu şi lung să urmărim pe autor în . toate de·
taliile discuţiei; vom rezuma şi chiar numai schiţa interesanta 
monografie. 

l Regimul fonciar otoman . (pag. 15-24), care a durat
pâFJă la 12 Iulie 1878 -.- Tratatul dela Berlin, când a luat fiinţă 
statul bulgar, în limitele impuse de acel tratat,-avea pământul îm
părţit prin Legea despre pămdnturi (2t Aprilie 1858) în_ 5 ca
tegorii: miulki, miriie, mefcufe, metruke şi mevat. Din acestea "· 
ne preocupă, fireşte, categoria miriii�. 

Statul otoman, interesat a asigura şi întinde cultivare,a câm
piilor şi a-şi crea venituri, a concesionat terenurile sale· ii"gricul� 
torilor. Categoria de terenuri aparţinând în plină proprietate, sta
tului şi depinzând de domeniul său, însă dat în folosinţă· parti
cularilor, în virtutea unui titlu de concesiune numit „tapu", cu; 
plata anticipată la tezaurul statului a folosintei, este aceea de
numită miriie. , · 

Concesiunea aceasta are următoarele condiţii şi efecte : Statul 
rămâne proprietar al fondului, al nudei proprietăţi. Concesionarul 
este embaticar ; el dobândeşte numai un drept de folosinţă. Ter
menul este nedeterminat, pe vecie. Dobândirea acestei fplosinţe 
se probează prin act scris-tapu. Plata concesiunei este anticipată; 
însă concesionarul mai plăteşte anual şi o dijmă în natură sau 
în bani. Concesiunea încetează în profitul statului dacă conce
sionarul, fără -motiv legal, nu va fi cultivat direct sau indirect 
terenul trei ani consecutivi. Statul a impus anume mod de· trans
mitere prin moştenire a drepturilor concesionarului şi anume fel
de eşire din indiviziune. Concesionarul are faţă de terţi toate 
actiunile proprietarului. Orice act pe care-l face concesionarul 
asupra terenului trebue să-l facă faţă şi cu reprezentantul fiscului. 
Concesiunea poate înceta şi în favoarea concesionarului dacă 
statul ii vinde sau dăruieşte nuda proprietate (şi atunci t'erenlil 
devine miulki-proprietate particulară absolută-şi este şters di_n 
inventarul fiscului). . , 

Deci două drepturi asupra pământului, pline şi distincte : de · 
vecinică proprietate-al statului şi de vecinică folosinţă-al par-
ticularului. · · · , 

Dacă ne referim la dreptul românesc pentru a găsi ceva: 
asemănător, vedem că raporturile dintre concesionar şi stat, .. 'în f

chestia terenurilor miriic, sunt aceleaşi dintre embaticar şi nudul 
proprietar, cu deosebirea principală că nudul proprietar-pro- t 
prietarul „fiinţei lucrului" nu poate fi de cât statul. 

II. Regimul fonciar bulgar (pag. 25-144) începe la 13 .
Iulie 1878 şi durează până la 28 Iunie 1913. S'a fixat · data de • 
28 Iunie 1913 fiind cea când armata românească a ocupat teri-
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'll,..;.,1 n. 11 "'•"�' ,. 

to iul .Dobropei 1 oi (V. art. 109 al Legii pentru organ·iză�e�
D'.ob'r<!!gei noi. �in 1 Aprilie 1914). , . , ·

. 
,: �!ţi••1 1L1ă--'1--3 · Iulie 1&78; ·când prin tratatul dela �erHn 1 i4 _fiinţă

. statl¼! bulgar, Pl! . .într�gut săµ teritorţu reg(mul, b!Jnurilo� era gu
�lgat �e'ţi-eg's¼ţţia Ci)ţoroană, ivtraţl în �epriDdţrîlf _popor,Hl,µ,i 
bti\gqţî GQv_ern�nţii bµlgari. nu se găsiaµ în m.ăsura ·<! ŞfhjmSa 
tîie;ts,a •t�gi.��atie şi o.ici 111.l; &_Vj!aU ·inte�esul a �- face-;-:t�gi�lafia era
îo '"ade':văr ,.\'.ţctle, 'dar aye_a,_şi aspec,tul :ŞJ legătura 'llflităţei .. , ., 
f.i;.,"'·�,Mai.•târziu··şi' pe măsuli�t.ţe se .iviau necesităţi; ,s'au, irifro

�H;;i tn'!,\ţ_e ��_himbă,ti îo ace;ţ5:t� tegisla-ţie şi· în <:e .P.r\vţşt_e ·bu
ttijft(l!�P;!Wâ�!ti·rilf;:-=-.dar, ,toa·te_ în<,:>irile au t_ins ca btţ!}U_rilţ s�,Jie 
ta" Jtik;1), i:vtte:·şi; im.p,use _a(elorşş-i Jorrpe c�nd ya fJ vo.!h� de �.<;te 
�t\�s-�qţv,!�friP,J).te,e.�re,. de: succesi\)n,ri>. te;tamert�·; qgn�\.it

1 
• .Jp;l-:

P'Jrtmi, �rmănri sil{te/ etc;•Nu-s�a des-fti.n\at idreptul ·de p_ropne
f�fl!!fs�tu.fµ.rJi. c:el. de folosiciă al particularului în căte�or'fa 
terenthiftn rh1r11e:- · L- .. , , ••• • ·  ' '" - •·kr, ; .-:·· .
,• .. �. ,_ i\UtQrnl trece în rev!stă. t�ate legile şi regula,m�ntele ,p'r'ivi-
�:a.te� 1,��eg.ţmu:l I bll'liuril0r:, · to�te, expuneri:J,e-:de •f.!Jqtive _ ale le,gi,1! · -

·�:. ;, . r�•dedaraţil.1� fă��!e. ._în sobran(a ?.u!g�ră menit� _a, ,. ��-l?!if_a;
1�t,.; ţ_s.g�-.:�or ,�,s�o�1,ţţ1 1 ş1 >�ât.evş, dm '.-tmportant·ţ,1�. JUrt�l;>[\JA��je

I 
b�. �• :�e�ea�at_,e. ·btllga�a, . 10 c�re s� �a� :solut�•, de pnn�j-�1u.

�'. tţ1.lnt ebccţm1nează· •ş• •doctrina 1und1ca J;>ulg�ră • reprez�n
., ţ.' '·:1n!Vc.· -I�if- factenheht, p_rof,esor de;-dFept ciyil; !.@ :f a�u}•
'ţ_\fMf�e �rept din•S_ofia·,-.d:in lucrar:c1. ,._S�sţe.ma�v J?•reP,ţU)_,µi real
bul,gat; partea I·,� lnt_rod.ucere-Pose�i:e', p11bhcata- l& 1,90�. _ ·."
j,l: }ln ... cfie_stiunea te preocupă -pe D-l Pinet11, doctrina jur:rdică
�ţJta.r.i.,.'Se. exprima, în 1902 prin D-ra� FadenJleh,ţ1 astfel:,:.,·" �,fa�e
-�rîe-· <;lin ·legile asvpra· dreptului nostru_. real � sur.t rărpa�e îr,,că
@J1\e·rtrrnpul ·'Stăpânirei •tu(ceşti; cele .n:i.ai irrip9rţante nqrn;i'e de
lf�J?f-r�a.1 ;·pentru prnp�iet�tea asupra b���rilor imobile) i•n. deos�bi
•ale,'"ş1· pentrl,l .. •serv1ruţ1-suntem s1hţ1 a le scoaţe _dt� fe&1le
�ftt,a,:i,t fni:a_�rogate�încă:" (pag. :!!). ,,Legea despre părn�nturj:_P.e
deantregul •mi e, abrogata la no,� Dar. nu puţ11}e dm_ , d1spo_z1ţ11te 
ekpatti�le t1ebue. s.ă s.e qmsidi:re aităzi a�rogate prin· qjfefite
-1\,gi� a� 'Îlh;,:1>xinclpatului. ·La' noi e controversă în · chestiun,ea li
mffelor'aeestei• :abrogări tacite ; în deosebi · ct.Jestiu.fle� dac_ă şiii '

.

şi îi;i ge_neral dacă după eliberarea_ şi creare� st�t.u_Îµi bul
'l}oilern) ina·i sµnt'încij-în fiinţă aşa numitele pă_mântur.i mirie 
r;?di�ora, ;p.ersoanele care le posedă nu pot să aibă dr�pt'd,c: 
�pli.oprh:tate:-'-'-:este o chestiune care, ce e drtpt,· este solu

��811Jlfil''in''Sens.: a{irmativ · de prac_tica Cu�ţei de •(;:�s4ţie; .'·î,nsă _'şi 
-\��-�tă �plµJi11i;le nu a fost încă supusă criticei ştiinţifice în dreptul 

nostru� �pag. ·S),;� · ,., , ' · .. . ·� ,,ţ f.:.i "- d 
•� , �• . . ' .. 

. :. t:,t . ..,_,i-�k I ineta. ap�i pol�mizează des cu .un autor,, �cţre a seri� 
,in ... butg¼reşte· O'· atte, anume• pentru a combate sol,titia dată e 
legea românească din 1914. · 1n 1920 a apărut la Sofia, în „Bi-
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blioteca juridico-sociologică" scrierea „Dreptul de proprietate -în 
:Şul�a(ia" (Desv9ltarea Jegislatiei şi jur,ispr.udentei)Ae liN,-r,,iii.'L .fl. 
1e9�firqf,\ c��e ,tinde a do_ved!· �� _în )J� ;Şi ;ih(ed}aţ Et',i,f;;'��ă 
ţ�78, �atego, 1a �e teren un m1rne nu a m�1 e�1sfatlm.��lgcA1!. 
că toate legile ce s'au făcut de-atunci, de la 1878 plnă ·Jit�lă, 
au şters cu desăvârşire orice urmă a acestei cat.egorii � ·ca în
But�adar nu e' cî..in6scuţă ci� cât '."f>ropri�tateîi: rnbtfeffili i)nfci, -în1sensul' umfi drept a'bsolut şi �xclos'iv. Tendintc t vaaifă·:a .fost„de-a 

-c6'fu��!e', legea . r_�rii�rieassă· din _1�14, ��te �ezer�îi'�r�pfif{�·:sţăfu'f_u !
tHlhan de proprietar t,1) 'fondului terenurilor poS'Mitfe·�1locti'fflirh

�din' Dobrogea 'hou'ă. Cart�a o:.rulUi Teodo'r_o r a·•"fo'st totrinai.;•de 
aceea tradusă şi în româneşte de K. 'Makedt>nof îfi ·1921; · iar tfă
ducereâ e· făcu'tă, ,după aprederea p-lui Pinetâ „cu' gre·ş�ftr t'.!iek
in'ientionat'e" ." " " ' f . <·•' (."' ·� 7" :··-:! ,,..,�./:!I.J; 
., , .• '1n polemica sa D-l Pineta înlătură cu totul părerile e'mis'e
de D-'f Tebdo'rof şi cele 120 de pagini, în· cari' 0-1,".P-i'ne"t1a· trife�

„chestiu ea regirhulu'i fontiar bulgar,' cf:ntin :· un âdeMf.at''e��m'irt
al 'crit'icei stiinţifice a solutiuhei existefl'ţei cate'ţ�otfei'' miiii:fed!n

1 
Dreptuf- bMgar, examenul dorit de D-r· Fadenhet''cllm w'.-c-Umt
din e:1tatul de mai sus. •r ····: 1:., .);n;t· 

Este dealminteri generalmente admis şi practicaf, ci �tâf�l.
oricare' ar fi el,'' nu· renuntă în mod' '-tacit . la dre):5turi1Ef s11'fif··�ife 
proprietate sau la veniturile sale, fie ,chiar' din 'dijnr� 1"'Uil-�11ătifrl 
sau în bani. Avem ch'iar un exemplu în această chestie �itat de 
!J:l _ _f-infta (pag. 131, notă): ln Rumelia �rie'i1ta_lă\, i�ămâ�tu�µ,e

.!01,rne ş1 mef�ufe-vac�furi_ s'au tran�format in_propri,etat�,:dep!!/1�
a posesorilor lor legali pnn legea dm 30 Maiu· 1885.r,Jnafar:ă,r()e 
Aşezământul organic al provinciei. Pe când Constituţla .:Statului 
�ulgar ,din 1879 prevede numai: art. 51. Bunurile· statulura.pâ:ifih 

. principatului bulgar; art. 52, Modul de a se ceda şi�ipoteca·:;;::-se 
vor determina de legi; art. 67. Drepturile de proprietate, s(ml 
inviolabi'le'; art. 68. Exproprierea poate avea lot 'numah<p:e:nţfrµ 
cauză de utilitate publică şi a statului şi aceasta după. o 4.reap.t'ă 
şi prealabilă despăgubire, iar modul expropierei se va determ'ina
prin osebită lege". Adică admite şi menţin'e proprietat�a'?statului ' 

'f asupra bunurilor, iar modul de dispoziţie şi adrnin1straţie1.,111• 11să 
l'eg'ilor speciale; normelor exprese, iar nu renuhtăfilot ·ta'di'e. !·'"?. ,. Este. ct'e asemeni generalmente admis de toate s'isţemele de
Drept public că' dis'poz1ţiile care· guvernea1ă bunurite1 ·�taluhiţ'i.:-

1 ddn-ieniu public sau privat-ţin în p'rimul · rântt· di:!· ·ste-ra•(âcesfui 
drept, care·· are d'ispoziţii' de ordine publică� a'dică'"de a'tete.., ·rn 
care interesul general este· în joc şi orice modifieâre" a'.ctispo'li

. ţii lor se face expres, altfel este un abuz ca~re· nu' poate ere dreptul.' ·' A irffervenff în Bulga·ria o lege pentru vânzclr�a�' Scb'i'mb.ut şi 
exploatarea bunurilor fniobile ale stali.1lui, făcufă· iri sifos\'t1' 1pre-
,
vid� 1lorrarL §2 �i� Co_n_stituţ1e şi :�.�um�'}�·g�a �/n',?0\:;��:,m-
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·brie„1891, dar nici aceasta nu schimbă regimul. In aceasta se
„poate conchide cel mult că, atunci când statul vinde din terenul
· său,.. vinde 'în plină proprietate; iar nu numai concesionează fo-
· Iosihţa. ·· · · • ·' 

S'a invocat însă că posesorii· ar fi prescris ·în unele cazuri. 
Jn Dreptul otoman prescripţia nu era un mod de a dobândi 

proprietatea deplină asupra unui bun imobiliar al statului ; se 
putea dobândi numai dreptul de embatic. (posesie + ·folosinţă). 

In Dreptul bulgar se introduce, prin legea despre prescrip
ţie din· 30 Ianuar 1898, prescripţia achisitivă (a dreptului de plină 
proprietafe) asupra bunurilor imobiliare. Oeci, sub vechiul regim 
otomano-bulgar;· neputându-se dobândi plina · proprietate prin 
prescripţie, dreptul de a prescrie începe deabia dela 30 Ianuar 
1898. Termenul de prescripţie est_e de 20 anj pentru cei fără just titlu 
şi bună cred1ntă şi 10 ani pentru ceilalţi. D-l Plneta constată, 
în ce priveşte Dobrogea nouă, că, chiar admiţând că posesorul 
miri;ie poate deveni proprietar prin prescripţie, cursul prescrip
'ptiei a fost suspendat prin Legea de organizare a Dobrogei noi 
din 1914-legea românească-care a scos vremelnic din comer
,ciu, tqate buqurile rurale' până la definitiv� verificare a titlurilor 
:d·e prop�ietate şi embatic (art. 115) · 
. .  ' ' 

ll/. Regimul fonciar 'romdn (pag 145-169) a început Ia 
28 Iunie 1913. Prima lege prîvitoare· la bunuri este Legea pen
tru· organizarea Dobrogei noi din I Aprilie 1914 şi anume cap. 
VI art. 109-131 «Drepturile de proprietate şi posesiunea imo
biliară)). Principiul dela care pleacă este cel admis în dreptul 

· iriternaţional că drepturile câştigate trebuesc respectate. Urmează
dar a se examina aceste drepturi prin verificarea titlurilor de
proprietatea şi posesiunea pământurilor (art. 11I-116), iar pâoă
la verificarea definitivă a drepturilor, vânzătorilor e · nulă orice
înstrăinare.

Legiuitorul român din 1914 admitea şi el că în Bulgaria
a existat „un fel de posesiune veşnică (p9sesiune miriie) asupra
pământului•, iar pentru a rupe cu trecutul şi a degreva dreptul
de proprietate a prevăzut mijloace prin care posesorii îşi pot
întregi dreptul de proprietate (art. 117-119). Mijloacele: fie că
posesoryJ .abandonează statului o treime, pentru a rămâne pro
prietar d'eplin pe restul de· două trelmi, fie că plăteşte statuii.li
pentru răscumpărarea întregulu.i o treime din valoarea maximă
a pământului în rate anuale timp de 15 ani.

Dar, dispoziţiile luate, activitatea a stagnat - des 1 ănţuirea
războiului mondial a adus alte preocupări.· După război s'a crezut câtva timp inoportun a se opera aseme
nea verificări şi răscumpărări şi alte opinii s'au impus aşa de mult,
/
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în. cât prin Legea pentru organizarea Dobrogei nouă din 26 Iulie 
1921 şi Regulamentul ei din 20 Septembrie 1921 s'a ajuns la 
polul opus. Art. 83-116, care se ocupau de bunuri, au considerat 
proprietatea în Dobrogea nouă ca . fiind întocmai cu cea din 
vechiul regat, fără a se mai pomeni de acea „posesiune miriie•. 

Situaţia aceasta a durat vr'o 9 luni. Legea din 2� April 
1922 a abrogat dispoziţii I e art. 83-116 şi a redat vigoare dis
pozitiilor anterioare ale art. 109-132 din legea din 1 April 
1914. De ce? Dispoziţiile erau cu totul în detrimentul statului 
şi locuitorilor,-cel puţin aşa se exprimă expunerea de motive. 

De sigur, în menţinerea acestor dispoziţii, autorul vede con
formitatea cu soluţia juridică a chestiunei existenţei categoriei 

·de pământ miriie în Dreptul bulgar. In adevăr, dispoziţiile legei
româneşti, sau, ca să ne exprimăm ca autorul, regimul fonciar
român este o consecinţă a regimului fonciar bulgar anterior.
Juristul ar putea fi încântat că chestiunea s'a rezolvat astfel, dar
D-l Pineta, care· nu e numai jurist, adaugă în încheere că „omul
politic însă trebue să ţie seamă de realităţi"; iar după ce con
stată că 1n România mare condiţiile naţionale, politice şi ·eco-

· nomice nu mai sunt cele din 1914, conchide că chestiunea a
grară, care s'a soluţionat în întreaga Românie, nu s'a soluţionat
încă în Dobrogea nouă.

Adevărat, aşa e. Dar condiţiile de azi ale României permit 
o rezolvire a chestiunei agrare în Dobrogea nouă după aceleaşi
· principii ca şt în restul ţărei? sau, mai bine zis, cere Dobrogea
nouă' o asttel de rezolvi re? Este �colo un surplus de· populaţie
care se simte năbuşita, că: n'ar avea în mâna sa bucata de pă
mânt, pe care s'o fructifice cu mai multă vrednicie? Un lucru
e sigur: orice reformă agrară trebue să aibă o bază curată,
lămuri tă. Ea stă în a expropria, a împroprietări, poate a coloniza
şi trebue ca mai întăi să avem proprietatea lămurită, lămurită
juridiceşte. Din punct de vedere al normelor) puterea legiuitoare
a făcut-o. Să se pună în aplicare acele norme, pentru a se putea
· trece mai departe.

Nu putem termina fără a recunoaşte că şi D-l Pineta a 
contribuit la lămurirea chestiunei proprietăţei în 'Dobrogea nouă 

D: STOICESCU 
Judecător -Const11n1

1
a 

1 • • • 
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I. "1,.M O- R- A Ş

Statuetă de marmoră.,aJbă, în .mărime de 0,23 c. m.; repre
zintă un mic zeu, cunoscut în genere subt numele de amoraş ; 
aripele sunt rupte la ambele extremităţi, capul este înclinat pe 
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\ -, .; J � = )f�" v ,,. , , ..i. ..._t;:- �•- '}- · - .,• • _,.,.,�••· � .. " .. ;: ''.l• ,. :.,,.. � • 
mana sfanga pe care sta rez1 mat, ,ar cotul manu star.g1 se rea-
ze mă pe mâna dreaptă; bucle de păr undulat împodobesc capul 
lui j • braţele şi pietul gql ; . p�rtea in�eP,ând . de subt piept este
rupt,t.: iŞfâtill!t� s-â găsit în spaţiUI âinif� trich'isoareă oraşu lui 
şi 6rfelrnat. 

, f·}N ,-ii 1"" 1.\'-

11. CARAM1ZI LEGIONARE.

. Se păstrează la .pc�u ,9i,{�rite i că1·ăr11 \�i l�gl_o�_af�, âl�stând
legiunea XI sau pri m'a legmne Haltcă şi al.te tHsemnari. lntr'unul
din numerele viitoare sperăm să clăiri şt cllş�e dlh a'cestea. 

111. MONUMENT Âe:Us\os

.� tHtl,1�
., 

TPtl�JP.ţ�ţ�ţeH�iqs, P!Q�.ab.il rid}c;âţ qe $,â�eJ�<?l\l,,tai�s 
ş, ucms rn sa·n-atatea Im L 'Sept. S(ever'us) -ş1 M. t\�rel1u!ţ, ş a 
găsit în via locuitorului Jelezof Gp. de pe c·a:î�ă B'aorid. lhă\
ţimea pietrei este dei.,.0„62,i,- vm.,,.1\ţi�f"â :d�_,O;��,_;i:,-,_m 'i'!!�!mea 
1,ţ"PJ�.1-c. "1·,,, �,onr11Je ,lJ�U.a Jâri4,��'r ' Ş,! r pe eiwrra l,��r�1a se 
l?a� ff(;lZ� � fJ ,c_O!Q�

1n� .,� �fl_ief, )�f ftgyl'a �� m(�ld�a '<?�o'�n�il,
e�ie

sţ�!.S,@Jă ... t; g�n,e e Ap1g,w,t1a,;, e�le „ bţne,, CR.n�e,Lv�tă,., ·J" • �t;tr� .. -�e
c.ft�ya tl 1t�);î,.i���;or ,,q.� SU,RllV,lt 1ct� rP'�.r .;tJşr,., c�. ,d-)?ÎJt?!·�cf e cer
cu m ·;,r>un'ăr'ean" v�r perin•1te, o vom reprodu e m dhşe'�· 

1v. 'btlYm. tllfic 11>

t, -�� .<tffr,6:v, vecJ;i��l sa.t r8m�lf�sc. 'L\.lu1et, 'ijfmit .1 )'iirfi'ge
y.rţll}.1.Jri ,f',1n�?,f. (A'.hii:ieJ),. ,unde .tx'ist11, l�. v�cn1we, :i:fupă. . um 
9�s��yăn c_�_iu_st�t�, <:1-.I. _po'!l�sdl�wşki,;,o ft�f.iurf �, "'P.1a�ă1 ·s·�� ae�
��pe�\! l�rmel�, �no_� ·z1��n m �,a .�-IJ>r Bq� 'ş.1 C_oJOf��b'. .. .F,n Y,!a
�5�stutecfl�. ur,�a, 1?,ia_.ga.�1t, statuia ce reP.reimt� 'µ,h 'căl�r,eţr.v\_o�ţor, 
c�

1�e arf. titare âsemanare cu ErOtil l!'<ic. Este de .. marmora âU>i 
l�,qq,·,� .. ip11t t�IU:,Î.Y}ji p(ci,��rej� sun! :tu Qt�; }i!p ��otpill'�!-
1iY'�fyJ�1. �e .. ��sţrea:ta, �µrţi_a1 p�CIO�rele. _Iul, _11�1te, ele ,am.bel�,' soap,�e
�le. �a}uJ;1:11 ·ş, paJ_ma_ in,â1;111

1 
ştapg1,_ aphcaţa pe gâ�ut. �t�ng �ţ, �a-

11-11µ,r ;,, c;papţf,t i cahilu1, e�te res.fir,a.t� pe ambele parţi ale gâhilu i. 
Mărimea statuetei este de circa 0,35 c. m. 

. 
' 

p. PÂFAHAGI

1) Această statue a fost procurată ·muz�ului i liceului :de' elevul
Gq. 1 C9jocaru, din el. IV-a, originar diu Ostrov, ciruia i se aduc aci 
mulţumiri. 
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. ,, Dunăre�", Revistă ştiih!ifico-literară, sub ·direcţia d-lui Pe-
rzc!e 1!,apahagz. An_ I No. 1. 1923 Mai 1 Silistra. Tipografia
.Bancu Durostorulm". Abonament pe un an 60 lei. Numărul 5 
lei. Are următorul cuprins ; • 

- Redacţia: Precuvântare. '
Em. Papazissu : Dunărei.
Perlele Papahagi: Ileana Cosânzeana.
Porfiriu George : Prizonierul.
Em. Papazissu: Pindul.
G. Z. Zuca: Internare.
Per. Papahagi: \raidomir.
M.: Şi vremurile.
Per. Papq.hagi: V. Pârvan: Contribuţiuni asupra unor nume

de râuri daco-scitice. 
P. Pqpahagi: Durostorum.
Mih: Pinetta: Odă de Giosue Cardu1cci.

. După „Analele Dobrogei"_ care număra în urma sa patru 
am de activitate rodnică, închinaţi studiului ştiinţific al acestei pro
v!ncii şi după Limannl care, părăsindu-şi începuturile sale tulburi 
ŞI oarecum hibride, a ajuns la al zecilea număr să-şi limpezească 
făptura, căpătând un caracter într'adevăr frumos şi util, -
revista colegilor din Durostor, D,unărea,_ însemnează un nou 
câştig la mişcarea culturală dobrogeană. Colaboratorii săi, în 
totalitatea lor Români-Macedoneni, înţeleg să lucreze cu drag 
pentru colţul de ţară pe care îl locuiesc, imprimându-i un 
caracter tot mai românesc. Se deosebesc articolele domnului 
P. Papahagi, membru corespondent al Academiei Române şi
Director al Liceului din Silistra, pe care cititorii Analelor îl
cunosc şi din paginile acestei reviste. 0-1 Papahagi pune pro
bleme nouă şi polemizează, în chestiuni filologice, cu alţi învă •
ţaţi. Chiar dacă adevărul nu va fi în întregime de partea d-sale,
după cum nu va fi fa întregime nici de partea cealaltă, totuşi,
însăşi punerea acestor probleme şi discutarea lor este un mijloc
de înviorare a spiritului intelectualilor din această provincie şi o
îndrumare a lui pe căi mai sănătoase şi mai utile decât cele de
până acum. Această revistă era cu atât mai necesară la acea
margine de ţară, cu cât minoritatea bulgară din Dobrogea îşi
scoate regulat şi ea o revistă în Bazargic, Fakel, carţ! se află

,. la al doilea număr. 
Urăm "Dunărei" viaţă rodnică şi lungă şi urmărim cu 

toată simpatia activitatea ei. 
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