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CATRE CETiTORI 

Cn grup de intelectuali din Constanţa - profesori, 
magistra{i, avocaţi. ingineri, medici, ele., - a hotă1·ât 
înfiin{area unei Sorietăţi nwnită „SOCIR111 TEA CCL
TUR!lf,A ])0J3ROGJ{.1LYA", pentn,t a promova studiul 
ştiinţific al trecutului şi pre1,entului J)obrop;ei, răspân
dind in cerc1tri cât 1nai largi aceste cunoştinţe prin a
_jutorul unei re1Jiste, prin organi:::area de co1�ferin{e, 
.�e::.ători şi excursiuni, prin infii11ţarea de biblioteci şi 
p1·in jimda1·ea unui mu:::eu regional dobrnp:ea11. 

Necesitatea unei asemenea Societăli e1·a de mult 
simţită. 'Trecutul istoi·ic, atât de bop:a( al pro'vinciei 
noastre, cu toate nepre/u1tele lui v(!sligii: aşe;;,ai·ea ei 
între cursul inferiur al Dunăr-ei si 1î1area Nea! .. ?Jă, cu 
lot interesul ce î1�/âţişea:1.._1 pentri't de::,·vol!area 'noastră 

. economică şi pentru slttp.'înirea gurilo1· marelui /'luviu; 
păniântul ei chiar, de u densebit„1 alcătuire, cu [cmncr .�i 
flora lui deosebit._1: in sfârşit, ·varieL?f ea de origi11â a 
locuitorilor ei, cu credinţele, obiceiurile, poi·tul, nă:.";ztin
{ele şi manzj'eslările lor intelectuale, oferă, înlr'adel'."fr, 
cerce!dtorilor, în toate dii·ec/iunite,- istoricului si ar
heologului, geografului şi geologului, economistzÎlui .�i 
socinlo,gului, omului politic şi literatului,-câmp vast de 
rodnică acti·vitate şi material preţios de studiu. \<.;i dacă 
munca omului înrâureşte mediul înconjurător, care poale 
.fi o Societale co11slitztilc1, apoi sigur şi acest mediu poale 
qjunp:e să .fie un factor !wtăr.îtor pentru activitatea in
di·vidualâ, Ccînd poate sâ stimule:.";e şi s5,-i puie lc1 inde
mâ11,1 mijlocul de a se 1nanifesla. 

Din progrmnut �e ne-am. propus, în.ieplinim as/k1;1,i 
primul pimct: Revista. J�a va apare, deocamdatv1 tri
mestrial, sub tilut „ANALELE DOBROGEI" şi sub

www.minac.ro



• 

2
• 

• 

• 

-
di1"'ec{i·it1z.ea d-lzti p1·ofeso1„ Co11sl. H1·ătesc·it, 111e111b1·1t C(>-

1„espo11de11t al A�ade111iei J�o111â1ie, a că1„t1ia acli1,ilale î1i
/ol ce se 1'"'efe1·ă Io l)<Jb1·og;ea e i11 deo[,şte cz1110.<;czt/"1 şi 
al că1·i,i 1i1l111e .. ,·ingl-l1· e o z,v11ă che::.:ăşie de co111i1e te1iţă 
şi 111etod'ă .�lii·1iţi/ică. 

() altă 1·evistă� î11 111zele p1--i1,z11{e ase1·11ă11ătoa1·e, la 
ca1··e ai, \�c1··i.� 11ii,lli di11, cot�1bo1·ato1·ii ·1io.)t1·i, a apă,,.iit , , 
act111·i câl·i-va a11i la littczt1"'e,'>li �·ztb titlul ,,Arl1iva Do-, ' 
brogei'' co1id1,să la începitl de d-l 1,,1·ofeso1◄ Co11st. Moisil 
ia1„ 111ai lâ1·::.i1t î111p1·ei111ă cit d-l p1·0Jeso1·· Co11st. 111„ă te seu, 
.<;i a adtl-.� 1·e111a1·cabile ,<;e1·1,icii cai,zei ce 11oi i11.,i-11e 11e , , 
1-11-- op1111e11i a se1·vi. l{"'ace11i aceast"'i- lăttd a bilă şi 1·ecu110.� -
cătoa1--e 111e11{iit11e, cit i1idc,ita ob.�e,·i,a{iit11c că poate a1·
fi .r O�"t de do1·it să se qii111g·ă la g·1�1,pa1·ea ti,ti,1·01-- .r 01:.
.(elo, .. ca1·e 111,e1--g.· .�i litc1--ea:...:ă i1z aceiaşi di1--ec[iu11e, da1·· 
cL,,1 Societatea 11oa.,·t1„ă, Jă1·"1• a 1JQi <;,.,1 ali11,?:ă 1'1·e-1,11 d1·e1,.,t
01"'i 1-'·1 „e-o sz1s·ceptibilitate, a c 1·e::i1l că e 11e1Jr)e ca 1·evi/•;/a 
ei .c•;,.,'i ai„a1··ă î1i cl1ia1„ 1·11et1·9poli,1 J)ol?1·og;ei, c11 p1·0?. .. 1--a111 
de activitate l"11·Q·ft, ca1·•e .,·ă ri111b1„1..1li.c;e:-;e, ·11e lâ12�·,1 co-a ' '  CI L (. 

1·11oa1·a .scu111pă a czt ·1'zo�lii·12{elo1· "ie\,·p1·e /1·ecitl, şi 111.\'l.1.�·i 
'J.-"1"'e::;e11ţltl, aclitalit�1tea 1'ie, cit 1zesfâ·1·.�it:z ci v,.,11·iet.:zle de 
111„oble111e .�i cu1·e11te. 

Co1·1dit�·it1iile f.!.·1·ele de i1111--11„i11ia·1--c 111 1110111e1itele de ' � ~ 
fală 1,'or scu::.a, 11iăca·1-- în pa1◄te, .i111pe1:fecfiit1iile ci, care 
, .A1\TAI.1Rl.1E J)()J1J�()(JEl'' se p1„e1,i11tă. So c i e t a t e  a 
11oasl ·1--ă va face i1zsă ·toate ,�1.,1c1·i[tciile, ca .. "i.,1 ae,1t1că, t1·eţ,,[a/. 
î111bz111c"ilă{i1--ile necesa·,,.e, cz, ,c;pe1·a11(,1 că 111.1-i 'Z1a liţ1 ,"i

co1icu,�sztl 11101·a l şi sp,,.(finul 11·1a te1„ia l al t11 li11·01· cc lo1_· 
în 111ăst11·ă de a ap1·ecia mu11ca ce î11cepe1·1i in a."en·1e11ea 
împ,,.ejurări şi cit a.�e1·11er1ect .�e11tin1e1ite . 
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DOtJROGEf\ IN SEC. XII: 
\ ' . .• ' '  
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, / �� , H 1 

·BERGEAN, FRRISTR.ION
(PA GINI DE GEOGRAFiE MEDIEVALĂ) 

Bergeari. .. 
lată uif nume în jBrul căruia până astăzi nu s'a fă-cMl 

Jumină. Despre el, la prima vedere, n'am putea spune cu 
siguranţă da că într'adevăr a fost înlrebuinţat de populu ţia 
Dobrogii în sec. XII d. Cr., ori 'de vre un neam slrein 
în afară . de Arabi; sau ·aacă nu e mai curând o difor
mare a numelui adevărat, ba poate chiar şi un rezullat 
al ignoranţei. ln accepţiunea sa mai reslrdnsâ, indicând
m1mqi Dobrogea şi lJeliormanul, ii găsim la un singur 
sc1iilor şi anume la geograful arab Edrisi din. sec. Xll
(circa 1100-1164). 

Citind paginile de geografie ale acestu1 învăţat medie
val de Ia curtea regelui Roger I al Sici liei care, în dra
gostea sa pentru ştiinţă, puse între altele să i se con
struiască şi o hartă a lumii pe o placă de argint,-chiar 
dacă pentru moment nu ·vom ,ajunge la nici o concluzie 
cu privire la ciudatul nume de Bergean, totuşi, din ştirile 
sale vom desprinde cel puţin o constatare de mare prţţ 
car�, coroborată cu alte mărturii aproape contemporane 
şi cu cercetl\rile moqerne, să ne puie în măsură a şti 
ceva în plus despre densitatea populaţiei Dobrogei şi 
despre uctiuitalea ei comercială in sec. XII el. Cr. 

1 Edr1si şi-a terminat opera )n Ianuarie 1154. Geo-
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grafia sa, - o chorog1·afie - fu tradusti. după mai multe 
manusc1--ise arabe şi latine 1) de P. Amed<'�e Jaubert şi

tipărită în limbaf1·anceză la Paris în 1840. Din cele 69

hărţi alăturate la text în manuscrisul Asselin, traducă
torul reproduce, ca specime, numai trei. E de remarcat 
că în aceste hărţi apar şi localităţi ce nu sunt menţionate 
în textul lui Edrisi. 

Asupra împreju1·ărilor în ca1·e a apă1--ut această operă, 
iată ce scrie în prefaţă arabul. nostru : 

,, ..•. acest prinţ (Roger I), tgraţie inţeresului ce· I purta 
studiilor nobile şi curioase, s·a ocupat de slafislica în
tinselo1· sale state. El a voit să cunoască precis nu nu
mai hotarele lor, drumu1·ile de uscat şi de apă, cli111ele 
în ca1·e se aflau, mă 1·ile ce Ie scăldau coastele, canalele 
şi· fluviile ce le udau, - ,dar şi să adauge la aceasta şi 
cunoştinţa tuturo1· ţărilor de pe faţa prtmântului, c�are fu 

·. împărţită în 7 climate, intemeindu-.se pe autoritatea sc1ii-
• 

toriJ01-- ce s'au ocupat cu geografia şi cari au avut grija
să precizeze întinde1�ea

1 
sub-diviziunile şi dependinţele fir

cărui climat. Pentru aceasta tl consultă nun1eroase opere 2).

lnsă, în loc de a găsi în ele indicaţii clare, precise şi a
n1ănunţite, el nu întâmpină de cât întunecimi şi prileJ de 

, 

• 

1) In totu 1� patr'tl 111a1111�c1�i8e .:
a)

. 
Un,11� clef:.cope1·it în J,iJ>liotecn 1·rfrnlă franeeză� e o copiP clii1

:1n11l 714 al l]eg·î1·ei (1344) f'iictltă 111 or·aşttl A.l1l1e1·iu ,le c�ăt,·e �1,)l1aru-
1,1ert t'it1 l I, 1i A) >c.l 11 lul1. f'it1 l 1 t 1i Al>cl-n 1-1\'f ota] le l> • 

1)) 1\1f ant1�ct·ist1l rl in colec tia · As. elin. Pure a f'i f o�t CO])Îat în E
g·i1)t sau Si1·ia şi e 1•1ai îngt·ijit ca cel 11r·cceclent. 

Tiă1·tile ce-l însoţesc s11nt g·r·osolrtne. Co11ti11e .�i 11nr.lP- ir1tlic;atii 
-rle long·itt1t¾ine ale loclrrilot·.
··.. c) (Tn text arai>, ti1)ărit Ja ·1\01lta în "1092.

ci) O versi11nr. latinii. 1111l>licată ltl Pat·i:· in 1(i19 (1e (;al>1·iel S10-
nit11 l �i Io,1n IIersonit,·t1:s11l) titl11l <le <<G·Pog·rafia Nt1l>ie11sis, ·î<I eRt ac
c11rati��ir,1a totius ot·l_>is. in septet11 cli111ata <livi.·i tleRc1·i 11Lio)). 

2> Ca1·tea 111in11nilo1· a Jt1i .\fas 't1cli: cat·tea lt1i Al>11-NaRsrr Sai(t
el-Djil1a11i: Cc11·tea ll1i r\ l1l1'l-C:ase.1l1 A l)rltLllah-J>en-T\.l101'<la<il)Pl1: ,�a,·te,1
l11i Al1.111erl )Jen-el J\ 1rl1·i: crt1·tea lt1i Al1t1'l-CaRet11 �1ol1a1111·t1e1I eI-l fi111l,aJi 
el-Bag·l1oa,li: Ctt1·tea lt1i JJjanal�·l llen-I,l1acan el-J,11l1al<i: crt1·tea J1.1i 
1f11�rt-l,eu-Case111 el-Carcli: CitJ·tea ll1i Altt11et l>en Ia'c,11). 11�J111it �i Iac!
f�,1li: c,1rtea astono111t1l11i Is:l1al\ l)en-el-Tfa�an; ca1 1 tea ltii l,Plin�;·,alt el 
Ba.-�ri: car·tea I,,i Ptolen1etr Gltt11dit1s �i cartea l11i Er'esio� <lin Atttio
ct1ia. Iată iz.voarele lui Roi·er si ale lui .l�tl1·isi, iz,,.oa1·e u.rabe si
greceşti. 

• 

• 

• 
• 

• 
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îndoială. De aceea el chemă pe lângă sine specialişli în 
această materie şi le puse întrebări, asupra c ă r o r a. 
discută cu ei; dar nu scoase mai multă lumină. Văzând 
acestea, el se hotărâ să r.aute în ţările sale călători in
:slmiţi; ii chemâ in ft1(a sa şi-i întrebă cu ajutornl tăl
macilor, fie pe toţi la o/aliă, fie separai. Ori de câte 
ori acc.5lia cădeau de acord şi mărturia lor era una
nim aceeaşi, faplnl era admis si socotit ca sigur. [n 
ca.: contrar,- a_firmarea lor era înlâlura,tă şi neglUată, 

De această lucrare s'a ocupai oeste 15 ani, fără 
răgaz, examinând el tnsuşi toate chestiunile geografice, 
căutând adevărul şi verificând exactitatea faptelor, numai

ca ·să obţie cunoştinţele complecte pe- care le doria. 
Apoi el voi să ştie positiv longitudinele şi latitudinele 

locurilor, distanţele dintre localităţile asupra cărora sus 
numitele persoane câ::userâ de acord. Pentru aceasta 
el porunci să se pregăliască o planşe de desemn. Cu a
jutorul unui compas de fier el aşeză punctele indicate în 
luct·ările consul.late, asupra cărora se fix�se după· măr
turiile autorilor şi a căror exactitate o probase prin con
fruntarea generală. 1n fine, el ordonă să se toarne ill

argint curat si fără aliaj o plani.�feră de o mărima e
normă şi în greutate de 150 livre romane, fiecare livră 
cântărind 112 drahme. Pe urmă, cu ajutorul unor meşteri 
dibaci, el gravă. conf,guraţia celor 7 climate cu toate ţările, 
coastele vecine sau îndepărtate ale mărilor, cu golfu1·ile 
şi cursurile de ape ; însemnă apoi ţările pustii şi ţările 
cultivate; distantele dintre ele /JC drnmurile umblate,
fie in mile, fie în alte m:i,uri rnnoscute ; însemnă por
turile, punând in vedere mrşterilor să respecte scrupulos 
modelul desenat pe hartă, rară a se îndepărta câtuşi de 
puţin dela conturul tras oe ea. 

Pentru înţelegerea a.cestei planisfere, el puse să se 
scrie ·o carte, cuprinzând de3crierea completă a oraşelor 
şi ţărilor, natura culturilor şi a aşezărilor omeneşli, în
tinderea mărilor, munţilo1', fuvi,lor, capurilor şi adânci
mile. Această carte trebuia să mai trateze despre felur le 
de cereale, fructe şi alte plante pe care le rodeşte fiece 
ţară; despre însuşirile acestor plante; despre artele şi 
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• 
meşteşugurile în care excelează locuitorii, despre comerţul 
lor de export şi import; despre curiozităţile şi celebrităţile 
din cele 7 climate; despre starea populaţiunilor, moravu
rile, obiceiurile, religiHe, îmbrăcămintea şi graiul lor. 

Eu (Edrisi) am dat acestei cpere titlul de «Desfă
iarea omullli doritor de a cunoaşte temeinic •di/ei-ileie 
tinllluri ale hunii. (I Această carte s'a terminat în ultimile 
zile ale lunei. ,,Chewâl" în anul 548 al Hegirei (jumătatea 
lui Ianuarie 1154 d. Cr.). ·' 

Iată autorii, iată mjjloacele lor de informaţie ; . s�
trecem acum la operă. · 

Şi mai întâi, care e val0area operei ·lui Edrisi. 
Pentru înlesnirea descrierii ·sale, am'văzut câ ·arabul 

nostt u în parte lumea în climate şi secţiuni. Dar înpăTţirea 
sa pentru noi, cu progresele realizate în; geografie, n'are 
nici o . valoare ştiinţifică, Aşa s-ex. în climatul VII el pune 
Anglia, Polonia de. nord, Danemarca, Suedia, Norvegia, 
Rusia, Cumania nordică, Cumania interioară, Bulgaria de 
la Volga, ţara Başchirilor şi Pecenegilor, oceanul tenebros' 
etc. o· mai mare confllzie în gruparea ţărilor· cu dime' 
aş·a ·de felurite sub qn siqgur climat, nici că se poate.
Nu e· mai· puţin adevărnt că şi noţiunea de climat are la 
ge_ograful arab un sens ceva' mai deosebit ca la noi.· · 

· Opera lui Edrisi pierde şi· mai mult în · ochii ·no$tri'
câr;id ·o q�rcetăm în amănunţimi. Ea are contrazice·ri şi 
coriţll�iu11i ,regretabile. Vorbind s-ex. de Polonia, citează în 
ac�;:qţă ,ţ�ră, ca· râuri principale, Butent (Mureşul) şi 
T1��·', despr� care spu_ne ?ă isvorăsc din n�un(ii ce des�;.
part Polorua de Rusw ş1, curgând· spre· apus, ·se unes·c 
sofe a se vijrsa în Dunăre la vest de Caworz (Carloviţ)1) 
Şi nu mai departe de cât zece· pagini în urmă 2) aCirmă 
că cea mai mare parte a Ungariei este udată de B 1- ·

tent şi Tisa, ·care-şi a,u izvoarele în, munţii: Kard 1(Car
paţi) _ce despart Ungaria de -Polonia şi de ţara· Jladjus
(a păgânilor Cumani). · · 

1) P . .  l. ,JaubeJ'i: !':eoirral'ic d'J<:dri:;:i, cli111at11! V1, �;icÎ. /i. pag·
:isn-:mu. 

'') Idem pa_g-. :178
-:--

:l80 ..

t: . 
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Edrisi nu cunoaşte, în unele cazuri nici graniţele pre
cise ale statelor şi scapă afirmări surprinzăţoare cu pri
vire la caracterul vegetal· al unor regiuni.. După dânsul 
Polonia sec. XH este o „ ţ�ră a ştiinţei şi a savanţilor 
greci". Io ea cresc "viţa de vie şi măslinul"(?!). 

ţ. In sfât·şit toponimia, în marea majoritate a cazurilor 
este desfigurată. In ortografia arabă un mare rol îl joacă 
punctele diacritice. Deplasţ1rea, suprimarea, sau adăugarea 
unor asemenea puncte provoacă alterări ale numelor proprii; 
dacă se pune s-ex. un punct peste semnul care arată litera. 
z, iese un r !; peste dj, un h ! etc. Uneori se introduc 
chiar sunete nouă, se adaugă sau se trunchiază silabele, 
se schimbă vocalele şi consoanele, ceeace face ca la fie 
ce transcriere a manuscrisulw.i original ·de către copişti 
ignoranti în cele geografice, numele proprii să se desfi
gureze încontinuu. Iar traducei·ea franceză a geografiei lui 
Edrisi s'a făcut după reproduceri târzii ale unor asemenea 
copişti. Dacă mai adăugăm la aceasta şi incapacitatea 
urechii arabe de a prinde şi a spiritului arab de a reda 
exact fonetismul numelor topice streine, precum şi i_gno
ranţa, fatală pe acele vremuri, a scriitorilor în ceea-ct 
priveşte ţările mai depărtate, atunci ne putem da seama la . 
ce grea încercare este pusă răbdarea aceluia car� ar ur
mări identificarea toponimiei din geografia lui Eiri::;i. 

Greutatea sporeşte şi prin ind icaţia falşe, sau în di
ferite unit�ţi de măsură-mile, parasange, zile de drpm -
a distanţefor dintre locuri şi uneori şi prin orientarea lot· 
greşită: autorul te indreaptă; s-ex. spre nord, sau vest, când 
de fapt trebuie să mergi spre sud, sau est. Adesea o lo
calitate nu poate fi găsită pe hartă în unul sau acelaş 
punct, dacă urmărim distanţele oraşelor pe o cale, sau pe 
altă cale; căci Edrisi nu întrebuinţează nici longitudini, nici 
latitudini, ca alţi compatrioţi ai săi, precum e un Cazwini, 
sau Albu'l-feda şi nici nu dispune de obs( rvări astrono
mice, ceeace ar înlesni atât de mult locali1.area şi iden
tificarea numelor topice. Izvoarele ·sale ele informa/ie au 
fost, după cum se vede în prefaţa reprodusă . mai sus, 
aproape numai relafiwzile câpălale dela călălori şi ne
flllSiori, câci Şh:i!ia acestui secol crn rm centru însemnat 
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de concentrare a multor drumcîri comerciale. Negustorul 
însă. prin natura ocupaţiilor sale, nu-şi poate forma, mai 
ales, în ev.ul mediu, o convingere clară, �nergică şi orga
niza.-tă „asupra ţărilor �i locurilor. Ol'ientai·ea, distanţele, 
lo,c,:alizarea precisă_ şi toponimia exactă sunt lucruri care 
Pimtru el cad pe al doilea plan şi fiecare dintre ei îşi in
tinde sfera afacerilor mai mult înfr'o anume direc�ie, pe 
a_numite linii de circulaţie, spre anumite târguri. 

Singurul mijloc, prin urmare, de a face mai multă 
. lumină într'un text cu atâtea: întunecimi, ar fi să refacem 
chorografia ţărilor, în evul mediu după cronici şi alte i;z
voare şi apoi să urmărim lucalilăţile p�menite _de Edisi

dealungul drumurilor comerciale. Aceasta este însă o 
muncă uriaşe ce nu răspHUeşte în deajuns. Ar însemna 
să macini un munte întreg de piatră pentru câteva firicele 
de aur. Mai aies în ceeace priveşte Dobrogea, cronicele 
bizantine din această epocă nu sunt tocmai bogate în 
ştiri, iar alte izvoare ori nu sunt·, ori nu dau mai nimic. 
. Pomeneşte Anna Comnena pe la sfârşitu1 sec. X[ de 

părţile Dunărene, spunând că acolo sunt "ţări şi oraşe" 1)
pe care ,, Sauromaţ1i, cari erau numiţi de cei vechi şi 
Mysi", trecând Dunărea pe ghiaţă, le pra.1ă şi se aşează 
în hotarile imperiului bizantin. 

,Dintre oraşele şi locurile cuprinse în răsăritul Bul
g::i.riei, în Cadrilater şi Dobrogea, scriitoarea noastră po
mt>neşte următoa·rEIP. : 
. . .llareie Preslau, Megaie Peristhlaba, pe care îl aşeazl\ 

greşitlângă Dunăre, «peri lon Istron diak.eimene), de oarece 
se află lângă o ramură a râultii Camcic, în dreptul unei 
clisuri a Bdlcanilor. Acesta e un "oraş ilustru··, care o
din:oară nu_ purta un nume barbar, ci se ch':l_ma cu un

'). Anna Oomnena Lili 111. cap.·8 pag·. foci ecl. llo111t: »epei Lon 1.�
Lr911 apoc.:ryslallMl1enfo eido11 , lu\sper ,.,pei1·1\ to11t1\ c.:l1r,.,!;a1110uoi, ckeil1 1en 
pro� lu··ma� 111ela11ista11Lai liolou etl,no" toi� ii,;111ete•l'Oi,; epil'ol'li�tl1e11 
l1orioi°f,; kai deini\,; eli'•i1,bnto Ots pa,rakt•imeuas poleis kai 1t,,ras.
T1·:id11cei-ea <<lări ,;i 01·a0e>l ci d11pă d-1 . .\. 101·:pl: «Cele diul,\i i:ri,-,tali:,;ări 
de :-:Lat ale l_-tu111,\uiloq în J\er. i"Lo1·ic;'i An V ?\o. n-7 l11 11i,-. lnliP 

101n 'p:tg-. l()(i. Sa111'01,i:tl,i__:_J lprei1P;.;i, ,ii1pii ;\. Toqrn. 
1. • � • • ; I • 
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nume- grecesc Megalopolis, fiind un oraş .,mare. 1} Astăzi 
se numeşte de turci Eschi-Slamb11l„ iar de Bulgari cu. 
numele vechiu reînviat Preslav. 

Povestind .apoi expediţia împăratului Alexe Oomne
nul, tatăl ei\ în potriva voevodului Tatu din Silistr.a, spune 
că legiunile byzantine au trecut Balcanii pe la pasul ,,Si
dera'· �i au ajuns la râul ,, l'icina'; care ,,curge din. 
munţii vecini'·. Acest râu de sigur e Camcicul, diitcă ne 
orientăm şi după acel pasaj din Constantin rorphyroge
nitul, în care povesteşte expediţiile Ruşilor din ser. X, 
de la Nipru până la Constantinopole. El scrie: ,,de la 
Dunăre aceştia trec la Conopa ; şi de la Conopa la 
Constanţa; la râul Vama (Provadia); şi de la Varna 
ei ajung la râul Dilzina ... 2)' etc. Dar acest nume n'are 
întru nimic a face cu Vicina dobrogeană din spre 'guriJe 
Dunăl'ii, reşedinţă a unui voevod, despre care ne vorbeşte 
Anna Comnena. E un dublet toponimic ca atâtea altele 
din această epocă a istoriei byzanline. 

Dela râul Vicina legiunile trec spre nord şi ocupă 
oraşul., Pliscova", asta.zi satul Aboba, la N W de Novi-

1) A.unu Comnemt Lib VlI cap. :1 pag. 342-�!43 cd1legalt'• Peri�thlaba
poli� de liaute perifa111:s peri Lou bt!'Oll diakeirncnr\ pote JllCil oun onorrrn; 
to11to eho11sa • to harbar-icou, all' ·1 l'el!.'•nizo11"a pel'i t,\n prOt'l\rnriai1, 
n1e;ra1,·, poli,; kai od s:1 kai leg·o111eni•>i . 

. \cest om� a fo"t 1·et,e,linta tarilor B11lg·;u·i şi a fo"t wcerit de 
loau Tzirni:,;ces şi 11111,1i t Ioa11opoli,.:, în l\lllpul expeditiei împotriva lui 
Swiatoslav, rns11l din Cliier, îne11ibat ]a Siii,:,Lra, la finele sec. X. Va
,.:ili_e ,Bulg·arodon11I c11ceri 11tai t.lrzi11 11t:;l'ele :iÎ u1icul Pre,;lav. Ca t,i 
,\nna Conmeua. Zonaras �i Scylitzcs p11n Marnle Pl'eslav rn1 departe 
de Dorysţolon-Silistra. Nicetas CJ1onfatrs îl aşea:iă lllai exact l,\ng·ă 
111.uHtele · I J ae11111!11i-] :alcani, desuiiurl 11-l ca pe o cetate de căl'iilllidiî.
Co1ihms ai'il'll1ă dl a J'ost zirlit de ConslanliH cel 'Mare. După Ducauge
�otae în Alex„ rol. II pag·. 6U4 diu cl'onica :\.. Comn:eua.

') Const;. PorpJ1,r rog,111iti: De admiuistl"ando imperio. Bonu J84U 
voi. HI pa,r. 79: ,,('is to tou Dauo1;hio11 stomio11 el'hontai; apo tic tou 
Dano11 liio11 ,;atalarn hano1l;;in eis ton h ,'>nopau, kai apo to11 Ii' tlnupa ei� C:tiu::;
tanlian, eis tou pola111on na,·na,.:, kai apo llarnas P.rl1onfai P.Îf< ton.pota
Jnon tr'·n l)itzinan ... 
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Pazar, lângă linia ferată Rusciuc Varna 1); apoi Dealul

lui Simeon, numit de băştina�i .,Sf alui· Schi/ilor" şi ·a
jung la un râu.' ce se află la aproape 24 stadii de Silis
tra2). In · apropierea acestui din lll'mă oraş Anna Com
nena cunoaşte şi localit�tea ,, Velriaum", (Lib. VH cap 
3" p. 344), cai'e nu poate .fi alta de cât satul Velrina de 
a'slăzi, aşezat pe ·malul Dunării la vre-o 20 l{m. spre 
apus de Silistra. 

· Ana Comnena mai cunoaşte prin aceste părţi dună
rene, humile Paristrion, · şi un oraş Glauini/a, pe care-l· 
citează aiături de Drislra-Silislra, când vorbeşte despre 
alianţele maniheanului Traulos cu "Schiţii ce Jocuesc in a
ceasta: parte, 'adecă cu Pecenegii, şi cu conducătorii din 
pomenitele două oraşe3). Această Glaviniţă este alta de · 
cât 'oraşul episcopal, numit odinioară Acroceraunia, me-' 
tropola Dyrrhachiului, din apusul peninsulei Balcanice. 
Numele, precum se vede, este slav. 

In sfă.rşit, în Dobrogea propriu zisă, scriitoarea bi
zantină cunoaşte pe lângă Silislra, şi un oraş ficina.,_ 
capitală a unui voevodat· dunărean. P�3ajul în care se 

1) Lot.:alitatea ern înconjurntii de ,m val_ de for1,ta 111111i palrulaler
neregulat. Laturea de ;-,;,, fn\.nlă, are 4 Km lung-ime: cea de S. are 
J Ktn.; celelalte ,louii lat11ri. ,le E. si W. au ct\te (j 1,m. 500 m. ln  
1nijloc11,l acestui patrulatei' b·e află u11 alt val, inchiz,lnd m1 păiral cil_ 
!alurile ca111 ,le un Km. Probahil aci ern Plisctt sau Pliscoya. Ea
vi11e la vre-o ;} K1n., :-pre ;-,;_ ele sat1.1l .lboba, eare se află in parlca'
de su,l u marelui patrnlaier, pe malul unni raulet ce su·ăl,atc această
înliirit111'ă i;a111 în cliag·onalii. Vezi harta �I. S. M. a usl1·iac I: 200.000
din 5(XH;9t�l foaia 45°, 43° Sumla. ()rasul acesta a 111ai fost c11ceril
�i de Vasile ir Bulg·a1·cicto11ul,· ,lupă cum· afir111ii Zo111tl'1tS '°1i Scylitzcs.·
După Co1li1rns, el a fost zidit de Con:-:tantin cel �lare. 1)11 pii l)ucaugc:
?-lotac în Alex adelll rol. I[ pag·. 564,

2) A una Uom·uenn: Lib Vll cap. 3 pag. :140 :, , ... J.: .ti tt'·11. Sid,:-ran
111eta t,,11 lag111att',11 dieltlt(\n,· to11 cltaraca peri tt'•n Uib,inan l)p,-.xalo .. Po
lamos de ltoutos apo tc,n parakei1,ien<'•n ordn rhe<•fr.- ... ho ele a11lo
crat<ir <:ala to pe.-iorthon taltv calalamlianei 1,,-.n l'li:-<,:o!t,u1, k'akeill,cn 
e1s acrolofian tina tt'•n ţo11 Sy.1 11e(\no,; calo11111eni'·n a11ei,-:i 11. Iii'• kai J.1011-· 
le11L,-.rion tun S1:dliC'irt e;dHli·i<h, 01101,,azeto. - De,;pre 01·n811I Viei un, 
rezi mai deµarlr. ae;e,;f al'licol. 

• ·• 0) Anna Co11111�11n. Lih. \'I <:ap. 4 pag·. 27H-'2t30: ,,ho dri T rn11lo,-:
touto1::: 1,1e a1·1;0111.1tP110:-:, "f'Onda:-: 111.eta L,ln to Pal'i,-:Lrion 11e1110111e11i',11 
Sc�·tht',11 epo�eito, lo11_,-: peri t1in n1_abi11ilza11 lrni Dri;;lt•aH l1 1'•�·1m1�na;;;
kn1 l:t tonlo1s parake1111eun liypopo10t1111enos ... ele". 

Pentrn Glavinita r:ealaltil di11 Albauia, rezi Lih. [[[ cap. ·12 p:w. 
·L85; Lih. V cap. ·I pag-. 22:1 şî Lih. Xl!I cap. 5 pa�·. 200 ţ!i 20�.
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vorbeşte despre aceste oraşe este de o mare însemnătate 
pentru istoria Româ.nilor şi tn special a Dobrogei şi de 
aceea îl vom reproduce ln întregime. El a fost utilizat de 
d.::J N. Iorga intt='o comhnicare făcută Academiei Româ
ne, dându�i p înterpret;ire caţ;·e, pent�u noi, a fost o a-
devărată revelaţie. Iată acel pas'aj : ·· 

,,Un oare care _µea� Scytic (P,ecenegiiJ, hărţuiţ zjl-·· 
nic de Saurorp.aţi (CumaniJ, smulgându�se de ,la cei de 
acasă, se cobo'râ la Dunăre. Şi având �tvoi� a 'se învoi 
cu aceia cari locuiau lângă Dµnăr�, după ce toţi aQ ve�' 
nit la· această părere, ·ajunseră 1a sfat cu căpeteniile 
Tatu, numit şi Hal'ea, cu Seslau. şi ___ cu Sacea, -· căci e 
necesar a le spune pe nume oame'nilor de frunte la dâ,nşii, 
de şi corpul istoriei se pâng,ăreşte cu dânşele, - dintre 
cari unul stăpânia Si!islra, iar 1ceilalţi Vi�ina şi celelalte· 
cttăţi. Deci, învoindu-se cu ei, trecură Dunărea fără 
teamă. şi prădau ţ'ara Vţcină, aşa ÎQ. cât- ajui1seră a ocu
pa şi unele orăşele. Şi,- de a,colo, având r�g_az, arând,' 
ei semănau meili' şi grâu. '1·) _ , ' 

Pe aceşti ·voevozi din cetăţile dunărene ale Dobro
gii şi stăpâni ·peste mici. teritorii, asţmene,a ducatelor by-

. zantine de graniţă, d-l Iorga îi cons'ieeril. ca primii o.rga, 
nizat0ri ai. unei v1eţ, politfre. româneşti la Qun�rea dţ 
jos�)- După desfiinţarea definitivă a· ţaratului bulgar de 
către Vasile H Bulga_foctonul la 1018, Bizantini,i şi.au 
întins din nou hotarele până la gurile Dunării, unde vei'.. 
rămânea 168 aQi, până la. răscoala Asaneştilor din 1186 
Voev_odatele româneşti. din Dob{ogea. dela finele s·ec. X r 

1) Lilt. V[ ·<.:ai1, '14- pag-. :n.)·: ccgeno� ti Sc;yll1it:on, parn tc'lll Sa11-·
ro111atr\n catldLecaslt'•n scyle110111e11oi, aparante,.:· t,\n oicoi, cal,'•llhon 
pros ton 1Jano1J hin. : , . . , ,· • · • 

.. I lo',:=; de pro,.:. anag·k,l,.: , .. 11 a11t,oi,.: l)let:1 tun, ca_lll ton .Dano11 I.Jiu'
oico11ntc',n ,.:peisastlia'i,' Lu11to11 ,.:y1'iduxa11tos pasiu. eis IL0111iUan ,-.Ithon 
111etll l(.\ll ··ec1:ntthl. ton te Talou kai I laie · ouomazolllenu'u kai Lo11 
Sesllllabo11 lrni lo;1, Satza-,-1:ll'l·· ;pu· kai t,-.s ep,,nyn1ia,.: rne11111e,.:thai ton
cut'auton,: ,u·i�ll•ll andn,n. ei kai to ,;t't111a t,-.;: l1istoria,- touloi,:: cata111i
ainetai -L01'1 111e11 it:JJ D.ri,.:tr:�n calel10uL0,.:, t('it1 de t,-.n 11itzi11ap lrni 
t'alla. Spf'i,-a111enoi ;4·O1m 111et'auto',u, adeo,.: to11 loi11011 dinpen\ntes tou 
Da11noul1ir1, elL·izo11Lo teu pa1·akei111e11L1 11' l1L1ra11,. l1L\,.: kai polihnia tinn: 
catasheiu. Kaulenlben er:el1ei1·ia11 tiua ,;:honll'l", al'olrit',nle,.:,. e;;pei1·011 
kegfo·ons le kai' f))TOfiS)) . •' , '. . I 

tfVe!,i N. Io.rg:i: Cele ,lin:t:'li cristalizări ,le- ',;tat a.Je Ro111,1nilor. · 
p,,,y, i,.:t.priL:ii l'!.1:.v-�Q .. fi.-7 p,ig·. ,LO:l şi lll'fll, 

1 J.
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n'�r fi, prin urmare, de cât primele încercări de orgaoi-, zare politică. şi de independenţa româneasca. la Dunărea· 
de jos faţă· de Byzantini, după curri voevodatele lui Lilo
voi · şi Seneslau din umbra Carpaţilor nu sunt de cât 

. primele închegări de organisme politicţ româm·şti în se··c. 
XIII taţă de Unguri. Aci stă marea însemnătate a pasa-
jului citat din Anna Comnena. · , 
,· Ciocnirea intre legiunile împăratului şi rudele lui 

Tatu avu loc l� Silistra. Voevodul 1nsuşi trecuse Dună
r_ea dµpă ajutoare de la Cumani. Când se întoarse, lupta 
se terminase cu dezastrul Byzantinilor. Atunci Cumanii, 
deşi nu participaseră la luptă, fiindcă sosiseră prea târ
ziu, cerură partea lor de pradă, spunând că dacă şi• au 

_părăsit locuinţele şi au străbătut drumuri aşa de lungi, 
au făcut-o pentru aceea ca să fie 'părtaşi şi la primejdie 
dar şi_ la biruinţă. Şi cum Schiţii ( Pecenegii) le refuzau 
din pradă, se încinse între ei o luptă atroce, în care a
ceştia fură bătuţi şi goniţi până la ţărmul lacului Razim, 
numit pe vremea aceasta O:olimni, unde fură. asediaţi 
mai mult timp. Relaţiunile Annei Comnena asupra acestei 
lagune r.te interesează în deosebi. Ea scrie: 

,,Lacul aeesta, care acum se numeşte de către noi 
O:.olimni, este foarte mare, atât în întindere, cât şi în 
circuit şi nu stă mai pre jos de acelea care sunt pom€
nite de geogra(i. Se află spre miază noapte de eele „O 
sulei de mo[}i/c" şi într'ânsul curg râuri mari ;,i foarte 
frumoase. ln partea sa de mia:â :i plutesc corâbii 
mufle şi mari şi grele, de mule se 'poale vedea. cât de
adaru; esif>, De altfel numele de Ozolimni şi l·a luat nu 
fr�ndcă_ se ridică dintr'ânsul vre·un miros rău şi înciumal; 
el fiindcă odinioară, sosind la ţarmurile lui' o hoardă de 
H 1mi - iar aceştia se numesc în graiul popular U:i -
şi aşezându-şi tabăra acolo, după ei se numi ş1 lot:ul 
U:olim11i, Iar în istoriile ct· le vt=><:hi nu stă snis t:ă a 
venit .pe acolo vre-o :nmată de Huni ci, de bunf1 sPamă 
că aceasla s·a petrecut in timpul i.m/)(i/(/fu/ui .-1/, .re. 
( I 08 l -1118). A tun ci dar, adunându-se 1ot t rrbul Lingă 
lac, i-a dat şi nume; ceea ce se relatează acum pentru 
întâia oară de către noi ; de unde se vede că, in timplll
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mullelor şi fel urile/or expediţii ale impărafu[ui Alexe 
, adesea s'a inlâmplal sâ. se schimbe numele iopice când 
de căire el, când de călrf duşmanii ca,i i11vadaua. 1) ·

In afară de acecti Uzi şi d� Schiţii sau Pecenegii 
cari, trecând prin vadurile Dunării, ajung până în Tracia, 
unde îşi află mormântul la Lebunion, Anna Comnena 
mai cunoaşte spre gurile Dunării şi poporul mult mai 
vechiu şi mai statornic, al Vlahilor, . cari trăiau sub con
ducerea unor căpetenii ale lor: eccritoi. Pe când împă
ratul Alexe se afla cu tabăra pe malurile „ Limanului

sacru" · pe lângă A11chial, iată «soseşte în timpul 1nopţii 
Pudilus-probabil 1.111 Bădilâ-o <;ăpel,en/e a Vlahilor, 
care-l vest eşfe câ Cu manii au trecui Dunărea» 2). Ii
mai cunoaş'e pe Vlahi şi la clisurile răsâ1ilene ale Bal-• 
ca11ilor, pe unde ei dau drumul Cumanilor spre cetatea 

1) Anna Co1iuuma. Lih. VII cap. 5 pag. �133. <1llt•rle nyn par'
l1t\1nin Owlirnn1\ eatono111azomen1\ rneg1st1\ n1en e!';ti cata te- diametron 

) kai perimetl'On, kai Wn bopou rl.t'•pote fen1izomei1fr11 par:y tois ge6gTa
fois lirn111\11 m<'•demias eis megothous logon elleipousa. Keifai de - ttîn 
Hecaton bo11ni1n hyperthen, kai eis a11tr·n megistoi te kai cal'listoi 
�yrreo11sî potan1oi. Kai cata uoton po)las te kaî megalas kai forit'!gow� 
eslin anehonsa rnlas, r,� einai cimte11then dt'•lon to hathos autt\s hopo
son' ti e,;tîn. Ozolinrn1\ rle cati\nomastai. ouh hoti cacou · tinos kai l,a
ryod111011 aua<lirlr\sin apoforan, all 'hoti ·uunuicr\s pote stratias epifoiU•-
1-ast•s tr\ limnt•-to11to11� de to11s Ounnou1- Ouzo11s ht� irlir\ti1- apecalese 
::dds,;a--=lrnî peri tollS olitltOIIS ltls limnh; aulisamem\s, Ouzolimm\n tt·n 
toiaul(\1i pl'OS1\gore11casi li1,1111\11, meta lJl'Ostlu kes, oirnai, kai tou y 
fr\neento�. Kai apo meu tc)n palaii\n �Yll'f;Tamniat,\n olllt lteur1Hai pr:. 
�)'nelathen entautha Ounnicon strate11111a, epî rle to11 autocratoros Ale
xion tote pantes hapantahotl1en ekf•i;::e synerrugotes ti\ toprî ded(îcasi 
to1111oma. Ta men 01m peri te,; lîmn1\s ltu rle pt\ ehet;î, hi\sper par' 
ltr\n11în nyn pri\los lii�tol'o11rnena, ltin 'encleîxaimetha, ltotî to11 auto
cratoro;:, Alexio11 tais pollais kaî pollaliou strnti\giaî,.: nyn af' heanlou, 
11yn rle apo tr\u episj'l'r)·enti\n ehthr1ht polla� elamharnon hoi topoi 
pl'Os1�g·o1·ia,;. 

Cele ((0 sutr, 1le lllOYiJej) nu pol fi altrle de c;\t tumulii tl0 
hî,1111,·i't l\fangalia. 

2) Annn ()onmena. Lih X cllp. 2 pag. 10: rni·ctos de catala-
1'io11tos Poutlilou tinos eccritou ton Rlahon kaî tr'n t6n Koman61t 
dia fo11 Danoul)er\� rliaperaii\,.;in apaggeilantos, ... >>. Poate că de la acest 
Pudilos-Bădilă deririi şi nu111ele localităţii Eădila de lângă baccea. 
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Goloe din Thraci;i. 1); ceea ce însemnează că elementul 
române-se s'a putut menţine foarte bine în părţile Mării 
·Negre şi în tipi pul invaziilor, ba chţar uneori . el făcea
cauză comună cu noii sosiţi în prădarea imperiului.

Vorbind despre muntele Hae'mtiJui (�alcanii), Anna
Comnena are· prilejul să facă şi puţină etnografie1 căzând
de altfel in neplăcuţul manierism de a întrebuinţa o no
menclatură anachronică pentr,u sec.. XII. Ea scrie : Mun
tele Haemului merge paralel cu Rhodope şi începe la
Pontul Euxin ; apoi trecând pe lângă, cataracte .(Porţile
de fiţr), se continuă .spre lllyri� "'i mai departe. ,, .. Iar p<'.
laturile mulllelui, de ,ambele părţi, locuesc nwlle .�i
foarte bogate neamuri: Daci şi Tluaci spre n1iază-

. noapte, iar spre miază-zi aceeaşi Thraci şi 1lfaccdonenii"2),
Când povesteşte despre expediţia navală a lui George

Euphorbenus în potriva Schiţilor la Silistra, scriitoarea
byzantină dă şi următoarele relaţii asupra Dunării :

1) Lib X cau. 3 pap·. H: «tt,n g,01m Komanîm para rnn Blahiin
tas dia trîn clei,:01u·î,n atl'apou,: me1,1atlH�cotrîu kai ho11tr\ ton Zygon
rl,adirîs dielMi•thotOu liama tt• V· Colo1\ .. J> 

·ne altfel cunoaşte şi pe Vlahii nomazi din Rllllnl pen. RalcanicP.
pe cari Byzantinii ii re\'l'llteazii. împ1·r1mii c11 B11lµ·a1·ii, în vede1·ea luptei
<'11 Peceneµ ii. Lili Y Hl 1:ap. :l paµ·. :lfl5. l 'JL ,.:al rnlah : l•:zehan (Tzn-
lian '? .K .. lol'ga, p1'in :'ll'acrdunia: Lil, \' cap. 5 p. 24.,. · 

2) Lil,. \1 \' c. H pa:,!'. 2!lfl: l< hecalrnitlien de V,n calarl'ylr',n au
ton polla kai plou,.:i,\Lata clli1u'. Jle111elai ·nactu1 1nrn ontf11J horeioten\n 
ka1 l,\11 Tl11w·,in. 110Li,Her1\1t dr Tltrar:r\11 te a11li'1n kai i\Takedont,n. 

De"pre iJa1:i u,ni rorhc"l1' şi în ·Lih. Ul cap. 8 paf.!'. 'IG6, wide 
se .-pnne r·ă priuci J 1ii IJa,·ilor «J:oi l,\u Daci',n arl11\rnlai)), :lll l'IIJ)l per
[irl trnlalr-le i11el1eialP (;li Jh·za11linii, ·pe l'are l11n11 rihtu1du-l Sa11ro-
1,1aiii, nu111i!i "i ?llrsi, lrrr.11rii D11niirea pe µ'iiia!:ă �i inraclarii. în i1n-
]Wri11I hyza11ti11. .. 

In Lili. Xl \' cap. 4 paµ·. 27:J ,:e :sp1rne cii o pa·1·Le din ar1,1ata 
hyz:rnli.niî apiira U1marra de ir11p�iilr C1n11a-iilor ':i llar:ilor. ln ,:J',lrşit 
în Lih. \"II 1:ap. '.I j1c1µ·. 3::1 "e rorlir>::;:lr rlr Tzrlµ·11 .r.are c11 HO.OOO de 
Sa11ro111:t!,i şi St;yll1i �i în lol'iirn':ia l11i Solu111oi1, c·q1H\11t;i\lorul 1111ei a1·-
111ale de Da1·i, trece D11nărca ]W la rnrl11ri ::::i a,i1111µ·0 până la Cliario
!'Olis, 1111dr îuerpe ,:ii prade. lJi11 a1:e,:tr pa:saµ·ii :se n•de d. prin Daci 
trel111ie ,.:ii iJJielrµ·en1 pop_11latiile din 11orrl1d IJ1111iirii. rlin Carpaki ':i re
r:in:1tiiki. Polilice::le ace"lt IJrtl'i ar în,-f'J11lla 1 ·11:f11rii. (;/ii:i Solo1,1ou. de 
1�are �e 1·orlteşte a(;i, rra reµ·elr ·11rrarir•i, p111'li'u1d î11 ace�l Lin,1, r/iz
hoiu c11 fralelP sfo (;pj,.:a, c11 (;are ,\lexe î11elieiasP lratatrle. 1 11 ,:ă et
n,ografi_ee;;:;te. D::ieii_ cari �ocne;,;_e la .\'_ord de„ 111uotii lJaernului :::;1 prin
Carpat1, nu pot f1 de cat rua1 ales P.omâm1. 
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. « Acest fluviu curge din spre p�rti]e apusene şi, tre
când ·· prin i.:ataracte, se varsă în Pontul Euxin · prin 
cinci guri;. şi rostogolindu-şi potopul de ape peste şesuri 
întir;is-e, el este aşa de bun pen(r11 navigaţie, in cât 
poale, pllr/a corăbiile cele mai mari şi mai. grele. Şi 
nu arf:l un singur nume·; ci partea d_e sus, µiai 'aproape 
de isvor, se numeşte Danubius, iar partea de jos şi mai. 
apropiat� de guri, cu un nume schimbat, Ister >. 1)

In sfârşit, r�giunile vecine cu Qunăre3:, pe dreapta, 
poartă ,numele de Paristrion, nume ce pare .a, fi în a
ceastă vreme-după d-l N. Iorga-. ,,nu o indicafie

1 

geo
yrnJic<i oarecare, ci 1111 termen administrativ şi militar" 2).

Iată tot f lementul geografic din Anna Comnepa pri
vitor la Dobrogea şi regiunile vecine. 3) .

Dar ,informaţiile acestei scriitoare mai au şi. o altă 
însemnătate decât acea de ordine politică, sau :chore>gra
fică. Ele ne arat.ă că provincia de la gurile Dunăriţ trecea 
în această vreme printr'o ··perioadă de relativă prosperiţate, 
căci, în afară de ştirile privitoare la na·vigaţia pe Dunăre 
şi lacul Razim,' încercările · voe-yozilor dobrogeai d� a • în-

1) Anna Comnena. Lih. VII _c:rp. 2 pag. 3:17: «dia 'pentf' tinf,n
Rloinatc\n eis ton Ponton ion Euxeinon, 111eg-as te kai pol)·,: rlfa polii'•;, 
pediarlo,: C'rhonwno,: kai nan,:i·l'oro:- t,n, 111\,: kai 1,\n ploi,\n ta 1111'µ·i:-:la 
t,• kai. · fol'ti'·µ·otata· tonlf', t,\ potanii', rpini'·liesthni ... ,1 ei,... , 

2) latil. ,:;i pa,:.igillr ·,lin Anirn. -Comnl'll\t-, tlin carr Sf' pcaţC' >'co:itr.
,:r.11,-111 rn1n1eli1i Parisfrio11: Li.I,. Y[ cap. -1 I'· :!8tl-: 1,spnurla, 1,1elatrh1 
Lo l'a,·i>'triou nr111omf!1J1\n :-;i;ylhon rpoiPilo .... ,i Lili. \'II eap. 2· p. :134: 
(d10 de Palaiolo;.:·o" Ger\ q.!' i.o:- !;ni .\iknlno, l,o i\

r
a11ro,·:1,tal,',n kai ltopo

,:oi al loi m•oi kal ac111azo11 lr>', ti\ lo11 I lai111011 diel l11Pi n kai 1:ala to Pa
ri,:lri.on ti'-n n10tn i1\n Se)·ll,r',11 ;u,atlr-xa:-ll,ai rnal11'- n". Lili. X _1::1.p. 2 p. 
8: Kairo11 de l'arPlt'·l)·ll,oto>' epei to Pari�lr.io11 lo'ii>' l\on,anons n,etn
to11 p,:e11d1îny111011 i:atalahein nrmall11-.1:011, rt,-,,. · 

La Rcyli1zes: c, pari;triui Srdl1:ii1i. La .'\i1·e1a..o;; în Man. T,ili. fi 
l'io. 1: l'ari,:frio,; prtli.a>'n. Lili. 4 l'io. 1: l'a1·i>'Lria (la cala llrnni.lzohnn 
kai llnlP/.!'ratla. \'. ,\11na1r1 11· ·190-27·1 rt l\ot. ad p:w. 2lf2). Ln ScJ
litzp,s: (• IJ011x. t,·,n pari,:lriomi. La Zo11aras în· Mich. D11t.:a: <,::it·hon 
t1\n pari:-lrit',n polef,n,i. ])up/1. Ducang-e: l'io.lae în A lr\i::ulr.rn l'Ol. _H 
p:iµ·. ;i'.l,1.-:::; �i Gk8. l'ri11 11r111;1re: L·o1,1ancla11t. al ora�Plor ele );111g-:l .. 
ll1iniirr, al a,·plor oi-a�e r·;u•r clin ti111p11ri recl1i a11 fost '.I.Îd1le de ·l11s- ' 
ltnian. ,l11piî 111iirl11ria l11i Proeopins: De aedir. ]11,:t. Lih. 4 .. 

:J) Pe liarla aliH11rat:l toponimia di11 Anna Cornnena e notată cn 
două lini11te; cea diu Eclrisi, cu o liniu(ii; cea din C. Porphyrogenitu 
cu o linie punctată. 
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chega in jurul .-cetăţilor organisme politice nouă în corpul 
imperiului bizantin sunt fenomene ce nu se manifestă in 
viaţa unui popor ,de cât în momentul când acest popor, 
ridicându-se la o înflorire economică şi la o densitate de 
populaţie destul de însemnată, ajunge la conştiinţa forţei 
sale, care trebue să să manifeste şi în ordinea politică. 

In această privinţă relaţiunile geografici, căpăt�te 
prin călători şi negustori, ale lui Edrisi, care-şi termină 
opera la 1154, prin urmare abia câ:teva decenii după a
pariţia în Dobrogea a voevodatelor mai sus amintite, con
firmă în totul afirmările noastre de natură economică ,şi 
antropogeografică. 

Iată ce scrie arabul nostru : 

({Revenind la oraşele din Bergean, spunem c� de 
la Zakanra, oraş în interiorul ţării, despre care am făcut 
menţiune, şi în a doua (sic) secţiune, şi până -la Beslrinos, 
este cale de o zi. 

De la Bestrinos la Rosso-Caslro, 15 mile. 
De aci până la 111eghala Therme, 1 f> mile. 
De la Meghala Therme la Neo-Cast ro, jumătate de zi. 
De aci la Glwlwzi, jumătate de zi. 
De la Ghuluni la Basca, jumătate de zi. 
De la Basca la Akli, jumătate de zi. 
De aci la Sf/ifanos, localitate aşezată la o zt spre 

răsărit de Aniksoboli, o zi. 
De la Anik�oboli la Agathoboli, spre răsărit, o z1. 
De la Agathoboli la Kirkisia, o zi. 
De la Kirkisia la Desina, spre răsărit, o zi. 
De la, Desina, localitate aşezată nu departe de gura 

Dunării, până la mare, 40 mile. 
A ceste diferite locuri se aseamănă mult între ele, 

pot fi cuprinse într'o descriere comună şi cea mai mare 
parte dintre ele s'au menţionat aci». 1)

'. După aceea trece la înşirarea oraşelor Rusiei. 
Intr'altă parte, înşirând oraşele maritime, de la Con

stantinopol spre nord, p�nă la Matra k ha - oraş vechiu 

1) P . .A.. Jaubert. Geogr·aphie cl. Edris� pag. 397.

\oit· ... 
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din peninsula Taman, ]ângă strâmtoarea Cherci -, scrie: 
« Ca să mergi de la Constantinopole la l\fatrakha, 

de-alungul tărmurilo·r septentrionale ale mării, treci mai 
întâi prin Ablughis (Philopatium), care -se află Ia 25 mite. 

Apoi la Amidia (Midia), 25 mile. 
Apoi la Agatho.polis, 25 mile. 
Apoi la Basilico, .25 mile. 
La Sizeboli (Sozopolis) 25 mile. 
La Akhiolu (Anhialos)

1 
2.5 mile . .Intre aceste două 

oraşe marea înaintează un golf larg de 13 mile şi cu un 
_circuit, pe uscat, de 20 mile (golful Burgas). 

De la .Akhiolu la Eimen (Emineh), 25 mile. 
De aci ]a Barnas (Varna), 50 mile. 
De la Barnas la Armocastro, 25 mile (sic). 
De la Armocastro la Dunăre, 3 mile (sic.) 
De la acest fluviu la Akliba, o zi de navigaţie (sic). 
De aci ]a gura· lui Dniest (Nistru), o milă (sic).• 
Apoi continuă cu oraşele maritime din nordul Mării 

Negre. 1) Ele sunt trecute în secţiunea V din climatul VI.
Aceeaşi listă de oraşe maritime ne-o dă Edrisi şi în 

secţiunea IV din acelaş climat, însă cu oarecare schim
.bări, precum urmează.: 

« Hinerariul de la Constantinopole la gurile Dunării, 
adecă în locul unde se află or.aş ul Mariş, este acesta . 

. De la Constantinopole la Ablughis! 25 mile. Acest 
ora, se află pe o înălţime la 12 mile. Jmpăratul (bizan
tin) se duce acolo în toţi anii, ca să se desfăteze la vâ-
nătoarea cu şoimii şi petrece multă vreme. 2)

De Ia Ablughis la Midia, oraş înfloritor, plăcut aşezat 
pe malul mării, 25 .mile. 

De aci la Agathopolis (în text: Akhteboli), 25 mile. 
Apoi la Vasiliko, lângă_ mare, 25 mile. 
De Ia Vasiliko la Sizeboli, lângă mare, 25 mile. • 
De aci la Ald)iolu .(A.hioli, Anhialos), 2.6 mile. 

1) 019. cit. pa�·. 391-:19:i. Ser,t. Y, climatul VI.
2) Vezi 'şi Geoftroy fle Yilleh1trd.011rn p. 70, despre Philopas,

Philopati11m. Odtrn 1l0 neuil, pag. 3t, scrie cn pril'ire \� acest loc: 
ci:11nhilus spatiosus el sp11ciosus, m11ltimorJum vesationem includem,». 
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Lângă Ahioli marea formează un golf larg de 12 
mile. (sic) şi lung de 20 mile. 

De la Ahioli la Eimen, lângă maroe, 25 mile. 
De la Eimen la• B;dhlos (Pyrgos), localitate aşezată 

în vecinătatea mării, 50 mile. 
De aci la Armocastro, 25 mile*. 1)
Apoi geograful arab trece la oraşele dunărene, în

cepând cu Akridisca (Grădiştea din Serbia) şi terminând 
cu Desina din Dobrogea. 

Am citat întreaga listă a oraşelor maritime de la 
Constantinopole până la gura Nistrului, dintre care 1rnmai 
câte-va cad în Dobrogea, ca să se vadă pe deoparte ca
racterul bizantin al toponimiei oraşelor şi prin urmare 
şi al populaţiei: în majoritate negustori greci, - dar şi 
pentru a arăta în ce măsură fonetismul numelor greceşti 
sufere alterări sub pana arabului nostru. ln general no
menclatura porturilor s'a păstrat mai bine şi identificarea 
se poate face uşor. Dar aceasta îşi are explicarea sa : 
circulaţia pe apă era mult mai uşoară şi mai frequentă 
în acele timpuri de cât pe uscat şi mulţimea negustori
lor şi corăbierilor, cari frequentau porturile M. Negre, 
prelungindu-şi cursele lor de afaceri până în Mediterana 
şi până în Sicilia, putea transmite învăţaţilor dela curtea 
lui Roger, relaţiuni mai exacte asupra porturilor. Se mai 

· observă în aceste două liste de oraşe şi oarecare nesi
guranţă în transcrierea unor nume ; insă aceste variante,
de bună seamă trebuesc puse pe seama copiştilor şi a
transcrierilor greşite.

Mergând acum pe a doua l.nie comercială, aceea a
I'unării, Edrisi citează ca locali tă ţi : 11 Akridiska"' (Grădiş
tea, Gradisca), ,,Neocastro"' , ,,nu departe de gura râului
"Morfa" (Morava)"; apoi „Bideni" (Vidin) şi „Best-Cas
trova" (Nicopole ?)

„ De aci la Uerislra (Silistra), oraş cu· uliţi largi, cu
bazaruri numeroase şi resurse îmbelşugate, spre răsărit.",
aceaşi distanţă de o zi şi jumătate.

1.) Climatul VI, şect. 1 V pag. 385 
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Do la Deristra, pe uscat, la Berisklava (Preslavul 
mic, Devnia) 1 ), oraş pe malul' unui râu şi lângă o baltă,
spre răsă-rit, patru zile. 

De aci la Desina, oraş cu resurse abundente şi cu 
împrejurimi roditoare, spre răsărit 2) (si_c), patru zile.

De aci îndreptân_du-ne spre sud (sic) la Armocastro,
oraş vechiu, cu clădiri înalte, cu câmpii roditoare şi co
merţ vioiu, aşezat pe panta unei coline plăcute care do
mină marea, două zile. 3}

Apoi Edrisi trece la oraşele înşirate pe drumul de 
uscat de la « Bidhlos)) de lângă Varna prin « Mighali Be• 
risklava» (marc-le Preslav, Megalopolis), până la Con
stantinopole. 

Urmâncl un alt drum negustoresc 4), geograful arab 
înşiră din nou localităţile din spre gurile Dunării, de data 
aceasta cu mai multe amănunte : 

«De la El-Mas, oraş bine populat, al cărui teritoriu 
e îmbelşugat în fructe şi produse de tot felul şi ale cărui 
dependinţe sunt întim,e, până la Reknoua, lângă.un munte, 
jumătate de zi. . · 

De aci Ia Rosso-Castro, .oraş important intr''o câmpie, 
spre răsărit, jumătate de zi. 

De la Rosso-Castro la Migha'li-Tlu�rme: un orăşel 
încins de ziduri, jumătate de zi. 

De aci la Lino-Castro, cetate şi târg neg.ustoresc şi 
Cinlru de comunicaţii pentru. negustori," către răsărit, ju-
mătate de zi. . 

De a.:i la Ghorlu, localitate frumoasă foartevizitată 
de negustori, cari duc acolo diferite mărturi, spre răsărit, 
jumătate de zi. 

De aci la Basca, orăşel, jum�tate de zi. 
De aci la Akli sau Alela, jumătate de zi. Acest din 

. 1 'i �-;flrisi t;nnoaşte două Beriskla w·e: cea mare, i\fighali Beris
kl:n·a, Megalopolis a Hyzantinilor, fosta ·capitală a Larilor liulgari �i a 
doua Berisk!a,Yă, cea 1,1i1.:l1., nrni spre răsărit, spre V;,,rna, pe la DeYnia, 
De acea&ta e Yorha aci. 

2) Zice: spre răsărit, fiindch la Edl'i i Dol,t>ogea nu se întind�
de la ', spre S., ci rle la \V. spre E, Ver.i harta. 

3) Climatul Vl, secţia VI pag-. 385-386.
4) Climatul YI, secţia IV pag. 38Ş-38_9.
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Urmă oraş se află aşezat intr'o câmpie extrem de rodi
toare şi perfect cultivată. Moşiile sale sunt întinse şi bine 
udate. La nord sunt munţi înalţi, dincolo de care curge 
Dunărea. 1n el se află industrii şi meşteşugarii sunt 
foarte dibaci mai ales in lucrarea obiectelor de fier. 

De la Akli la Sili Janos, oraş considerabil şi care 
· era şi mai important înainte de vremea noastră, o zi.
Vom da mai încolo indicaţiuni asupra drumurilor ce duc
de la acest oraş spre ţările vecine.
. Apoi Edrisi trece la înşirarea oraşelor Poloniei. 

:·•.!' •. r>espre restul ţării noastre nu ne vom ocupa aci. 
Un adânc întuneric domneşte în opera lui Edrisi- asupra 
României din stânga Dunării. l!J cunoaşte la apus o 
Ungarfr, la nord o Polonie, mai spre est o Rusie şi o 
ţară „ Madjus", adică a pă�ânilor-probabil Cumani, iar 
la sudul Dunării o Gelu/ie, care corespunde în totul cu 
Dacia Aurelian�, cuprinsă fiind între Morava Serbiei şi 
aproximativ Iskerul Bulgariei ; apoi o Germanie, prin 
care înţelege imperiul byzantin din peninsula Balcanică 
şi, în fine, spre gurii� Dunării, ţinutul numit Berr,ean, 
adecă Dobrogea şi Deliormanul. 

Dar această lipsă de ştiri asupra regiunilor din jurul 
Carpaţilor româneşti ni se pare foarte naturală. Geogra
fia lui �drisi se întemeiază aproape numai pe informaţii 
negustoreşti. şi ţările cele mai frequentate de negustori 
sunt şi cele mai bine cunoscute de dânsul. Insă în Dacia 
sec. XII cercetările istorice de până acum n'au putut 
scoale la ivială nici un centru comercial însemnat, nici 
un drum. negustoresc mai umblat. Viaţa. ce se desfăşura 
împrejurul Carpaţilor pe atunci era mai ales o viaţă păs
torească şi agricolă, o· viaţă patriarhală şi simplă, cu 

· · puţ.ine necesităţi pentru viaţă, cu destulă nesiguranţă în
trai, c� mici organizări politice pe văi. Numai laturea de

·. sud, pe unde trecea drumul cel mare de apă al Dunării
· şi mai ales ţărmul din dreapta, cu oraşele sale înteme
iate încă din timpul Homanilor, putea să se păstreze ca
o arteră comercială care să înfrunte veacurile. De aceea
şi Edrisi citează de-alungul acestui fluviu mai multe târ
guri. De bună seamă· că Jn sec-. X-II păstorii·-· Carpaţilor
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şi plugarii câmpiil_or române tot în aceste târguri dună
rene, sau în cele care le făceau faţă la aceleaşi vaduri, 
îşi aduceu produsele lor pentru schimburi. Nu e de mirare_ 
dar ca în evul mediu, ca şi în antichitate, tot Dobrogea 
sl fie mai bine cuno3cută, ca una care sta cuprinsă între 
cele două mari linif de circulaţie a avuţiilor: linia inării 
şi linia Dunării. . . .

Şi acum să trecem la identificarea localităţilor,:. ·_ 
Din punct de vedere al înlesnirii e care ne-6 oferă 

Edl'isi în această operaţie, constatăm un mare regres 
faţă de antichitate. E o plăcere să reconstitui harta unei 
ţări şi să-i localizezi oraşele după· indicaţiile de _ longitu
dine şi latitudine ale unui Ptolemeu. Cu toate impetfec� . 
ţiunile, fatale timpului său, totuşi coordonatele acestui 
geograf antic îţi · dau mulţumirea de a ajunge la o imagine 
cartografică-s. ex. pentru Dobrogea - care numai în a
mănunte să difere de hărţile moderne. Gândiţi-vă însă la 
una din hărţile medievale de mai târziu ! Spiritul clar al 
clasicismului şi bogăţia cunoştinţelor precise pare că se 
întunecă. Nici Ed1;isi nu face excepţie d·e la ace'astă re-
gulă generală. . 

La prima vedere s'ar părea că geog·raful arab ne dă 
destule criterii de orientare pentru localizarea şi identi
ficarea oraşelor: numele !or şi distanţele de la uri .. târg 
la altul ; direcţia spre cutare punct cardinal către care 
duce drumul negustoresc şi aşezarea lângă cutare· apă, 
lângă un munte, sau într'o câmpie, ba chiar une ori şi 
oare care informaţii de natură arheologică. fosă ·numele · 
sunt în mare parte desfiigurate şi trebuesc reconstituite 
cu mult aparat de erudiţie; punctele cardinale sunt a
desea greşite-în Dobrogea în special tot ce vine spre 
nord e dat ca fiind spre răsărit; iar pe distanţe nu' se 
poate pune nici un temei : o zi · pe apă reprezintă un 
drum mai lung de cât o zi pe uscat ; de asemenea o zi• 
în câmpie faţă de una într'un ţinut accidentat şi lipsit 
de mijloace de comunicaţie mai uşoare .. Mai adăugaţi şi· 
ignoranţa şi relaţiunile falşe şi atunci întunericul se fasă 
tot mai mult. 

De toate aceste lipsuri însă nu e pe. atâta vinovat 
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;Edrisi, cât veacul lui. ,, Intenţia noastră este să aducem 
in. aceste explicaţiuni cât mai multă limpezime posibilă", 
mărturiseşte cu sinceritate geograful nostru. 1) Şi dacă,
totuşi, descrierea sa rămâne cu multe întunecimi, vorba 
cronicarului : "credem neputinţei omeneşti". 

Aşa dar Edrisi citează urmlitoarele 21 târguri în 
Bergean : Armocaslro, Mariş şi Akliba. în spre· mare; 
apoi Recran, Derislra, desfigurat prin transcriere greşită 
în Deslriaos, Beslrinos ; Rossocaslro; "111eghali T/zerme; 
Neocaslro; Aniksoboli, numit şi A.csunboli; Agathoboli; 
Li11ocaslro ,· G/zorlu, sau Ghuluni; Basca ; Desina ; Akli 
sau Aida; Stlifanos; Kirk.isia; Tamtana / El-Mas; 
Buthra şi Recnova. 

Dintre acestea cel puţin 12 localităţi au nume evi
dent bizantine şi, prin urmare, ele trnbuesc căutate fie 
lângă Dunăre, fie lângă mare. Terminaţia unora în-boli 
"Polis"-oraş, sau îa-castro, castrum castru, cetate, a
fc\lă bine originea şi caracterul 101': De aceea măcar 
aceste oraşe trebuesc căutate pe u.rmele vechilor cetăţi 
şi oraşe elino-romane, pe care săpăturile arheolo_gice le
au sco� la ivială, sau pe care le gătdm pomenite în scrie
rile vechi. 

Care sunţ aceste cetăţi şi oraşe? 
Pentru stabilirea lor, ne puteam referi la ultimele 

descoperiri arheologice 'făcute în Dobrogea de Tocilescu 
şi d-l V. Părvan; iar in Cadrilater, de studiile d-lui Er1zst 
Kalinka. 2) Dintre scriitorii vechi, se poale utiliza Pro
copius, care ne dă toate castelele restaurate de Iustinian. 
Preferăm însă un istoric byzantin din sec. X, deci mai 
aproape în timp de epoca lui Edrisi şi anume pf; Con
slanlin Porphyrogenilzzl, în a cărui oper.l găsim oare 
care informaţii. In geografia sa politică «De thematibus)) 
(peri tun them�Lton), citează 14 ora�e în prefectura Mysiei, 
care corespunde cu Dobr Jgea propriu zisă, fără Delior
manul Cadrilaterului: Dionysopolis (Salcie), Acme (Ca
liacr�), Callatis (Mangalia), Tomis (Constanţa), lsler

:) fahisi: elimnl11l \'f, .eeţ. \', pag·. :mt. 
• , -J

_ �n11_lel11 Ac1ul. .. no1!1il1rn. :,o;\_\IV-;i;.X\rlff <'l<-; a1,oi t,-;, lfa-lrnk:t . Anl1ke De 11k1ncilc1· rn JJ11lg·anen \\"ie11 190G. 
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(ruinele actuale ale Isfropolei de lângă lacul Razim), 
Halmyris (o localitate lângă acelaş lac, mai spre ,nord), 
Aegyss11s (Tulcea), Nouiodwmm (Isaccea), Troesmis (1-
�liţa lângă Măcin), Carpus (Carsum-Ilârsova), Capidava 
(azi Calachioi, sau General Cernat), Axiopolis (lângă Cer
navoda, Tropaeus (Adam Clisi), Zelpa (Zeldepa,· în jud. 
Constanţa) f;,i Conslantiana, · care pare a fi a aceeaşi lo-
calitate ca şi Tomis. 

Prefectura, sau eparhia Mysiei însă nu mai exista în 
timpul lui Const. Porphyrogenitul, ca provincie a impe- · 
riului byzantin. Impăratul ne dă prin urmare nu starea 
lucrurilor din sec. X, când trăia el, căci în acest secol 
Dobrogea nu aparţinea imperiului, ci una mai veche „cum· 
ern vechea organizaţie''. 1) Dintre localităţile dobrogene, 
contemporane cu el, împăratul -citează numai Sulina, Co
nopa, şi Constanţa. 2) Totuşi, din identifkarea numelor
date de Edrisi, vom vedea dacă oraşele romane �i-au 
co11li1wat viaţa lor până in sec. XII d. Cr. Să încercăm : 

A.rmocaslro, o cetate la 2 6 mile spre nord de Var
na şi la 3 mile spre sud de Dunăre ( distanţele sunt foarte 
reduse) şi de unde până la Akliba pluteşti pe mare tot 
spre nord cale .de o zi, nu poate fi decât Constanţa, sin- · 
gurul oraş pe coasta Dobrogii, care a fost încins cu zi
duri încă din vremea lui Ovidiu. Ruinele vechii cetăţi se 
pot urmări şi astăzi, ici colo, fie la faţa pământului, fie 
prin becimile locuinţelor. Distanţa de 3 mile până la Du
năre, nu ne surprinde. Io hărţile mai vechi, însă cu mult 
posterioare lui Edrisi, se desenează un braţ de Dunăre 
intre Cernavoda şi Constanţa. De sigur o greşală, care 
totuşi îşi are explicarea sa. Se ştia pe de .o pal'te .că 
Dunărea intră pe valea Gara-su în interiorul Dobrogii :şi 
că odată cu ea intră şi corăbiile, mai ales în timpul ma
rilor inundaţii. Avem chiar ştiri din sec. XIX că în ase
menea împrejurări vasele înaintau până la Megidia şi mai 
departe, iar inundaţia înainta pe aproape trei sferturi din 

1) C. Porphyr. De Then1ati.lJ11s. Bonu '1840. LilJ. I[ pa�·. 44-1�7.
2

) C. Porp]1yr. De arlministrnnllo irnperio Bo1111. voi. II[ ·JS40 
pag. ?n. Asnpra aeestol' izvoa1·e rnm 111::ti rel'eni înti''altă lncl'are. 

www.minac.ro



24 

lungimea văii. 1). Această sta ·e de lucruri a- înce-tat ·din
anul 1862, când Englezii, construind calea ferată Cerna
voda-Constaaţa, au- închis gura văii cu un dig trans
versal - de pământ. De altă parte laguna Razim a rămas· 
navigabilă până în- sec. XVIII. Pe malurile ei au înflorit 
or.aşe comerciale ca Istropole şi cetăţi cu 'caracter me· · 
dieval negustoresc ca aceea de la Enisala, ca să nu po-� 
menesc de cât cele două p0rturi mai însemnate. In sec·. 
XI, după mărturia Anei Comnena, pe apele lagunei plu
tiau corăbii „multe şi mari şi grele". Lacul Razim însă a 
fost socotit de scriitorii antichităţii ca a cincea şi cea mai
meridională gură a Dunării- şi nu fără oarecare dreptate ; 
căci în lac se deschide braţul Dunavăţul care, fiind pe 
atuaci mult mai puternic de cât astăzi, ii îndulcia apa. 
Jn fine, acest lac se deschide in mare şi prin gura Boa
zului, nu departe de Constanţa, spre nord. Aceste îm
prejurări : pătrunderea Dunării pe valea Gara-su spre 
Constanţa,- apoi tradiţia veche cum că fluviul se deschide · 
în mare printr'o gură meridională nu departe de acest 
oraş, precum şi lipsa de cunoştinţe topografice pozitive, 
au; .făcut ca atât în hărţile din·- secolii trecuţi, cât d în 
unele - geografii să se, certifice existenţa unui l.Jraţ de Du-
năre între Cernavoda şi nordul Constanţ�i. 

Armocaslro ca "oraş vechiu, cu clădiri înalte, Cll

câmpii roditoare şi comerţ vioiiz, aşe:al pe panta unei 
coline plăcute ce domină marea'\ după cum il descrie 
Edrisi, nu poate fi, prin urmare, de cât Constanţa. Acest 
oraş e pomenit ca existent şi de C. Porphyrogenitul în 
sec. X, când vorbeşte de €xpediţiile spre Constantinopole 

1) Vezi mărtnria în Ioneseu tle Ia Ur:ul: J•:);e11r"ion U!.!TÎcnle tla11"
la plaine dela Dohrog·ea '18,30. 1,: 1·11rio,- c11111 gT<',_:ala de· a :-:01:oli di 
D1inilrea com1111i.că c11 marea pe Yalea Caraf:11, per,:i�lă chiar şi la 1111ii 
călători clin sec. XVII, cari a11 11111lilal pe aceslc lo<:11ri. J\�a l•:rliia
Celelii. S<Tie: «Jn veclii11ie nec:rrtlin,;i,o�ii, de t,,:u,i.1 sliip,\11ilol'lll11i C<,11 :

,;tantinopolri, pret11m şi în 111·111a ,lc;.:f'!ol' alae11ri li\tii.re�li, a11 ,:ii.pal 
1111 val marn rlela Cl1i11slen,tra J1,i11iî. la Ce!'llal'odii �i au l,•g·at IJ11uă
rea cn_ C:aral�arnianul. Cn 1uod11l a,·e,-:la 1:rliiţile llahatl:ig·, Tukea, pre
cu111 ş1 lor.ahtatea Heşlepe an fo,:l lran,:J'o1·111ale înlr'n in;.:11]:h. \'e'{.i 
Lrad. în Archiva l)ohrog·ii annl H, );o, 2 pag. -1::n. 
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ale pi'raţilor- Ruşi ce pornesc de pe Nipru în monoxyle ·'1Y; 
de asemenea şi de Nicetas Choniates la începutul sec. 
XIIf, când vorbeşte de cucerirea oraşului de către Vlahi.i 
lui Ioniţă Asanidul. �). 1n ambele cazuri însă· se numeşte
« ConslantiaJ>. De ce Edrisi îi zice Armocastro, nu putem 
şti cu siguranţă. Poate că explicarea am găsi-o în vorbele . 
Anei Cornnena, care scrie : « în timpul multelor şi felu
ritelor expediţii ale împăratului Alexe, adesea s'a întâm
plat să se schimbe numeie topice când de către el, când 
de către duşmanii cari invadau» 3) ; şi că acest Armo
castro ar fi un al doilea nume ce n'a putut trăi faţă de 
celălalt mai vechiu, care a rămas. 

Mariş. Despre acest oraş Edrisi pomeneşte numai 
în treacăt, fără a reveni asupra lui, când descrie «itine
rariul de la Constantinopole la gurile Dwuzrii, adecă in 
loclll unde se a/lă oraşul 1vJariş». Ce oraş ar putea fi 
a.::esta? 

Am văzut că Sulina apare pentru prima oară în li
teratura medievală în sec. X, la C. Porphyrogenilul. Insa 
resonanţa numelui ne înpiedică. a-l identifica cu l\la1·iş. In 
unele hărţi mai vechi laguna Razim se numeşte Mariş .. 
In antichitate ea se numia Halmyris, cuvânt a cărui e
tilnologie e în strtmsă legătură cu calitatea apelor cam 
�irate ale lacului: halmyris-apă sărată, salamură, teren sărat 
de lângă coaste. Dar pe malurile lui, scrierile vechi ci
tează şi localitatea Halmyris, pe care cercetările arheo
logice· din Dobrogea .încă n'au putut· o identifica. Ştim 
numai atât că se afla în partea de nord a lagunei, pe 

1) ('. Porphyt·. De ad1,1. i111p. pag·. 79. l'rin n11�i in::;ă ,;e îuteleg·
nu Hu'!ii-:-:l,rri <le azi, t.:i ,uf!ii-Val'eg·i-germani. 

') Nicctas CJ1oniatcs: Lib. III. cap. 7 pag·. 706-707, '2. \(ezi 
Ll'ad. ,le "\1'11n1u .în .\11 .. \c. l\orn. \\.Vlll :-:p1•. [l ·l!:lll::i-·WOo pag-. 420. 

3) A111m Co111nf1 n:1:: Lil1. \'I[ c;ap. 3 pag·. :13;3. [n at.:esle Limpul'i.
ade:-:ca at.:,'PU'!i localitate a p11l'Lat do11,1 rn1n1e, arnl1ele gret.:C'!ti, pdniî. 
,·e un11J Jin ele a hil'11iL. :\ t,a :-:. ex. tot :\. Co11111mia nr spune L:iî A
l,•:,e Cornue1111I a zidit P""Lf! lfo1Jr11 (fl. :\J'al'iţa) aproape de Fili-popole, 
11n ornş pe ,:are l'a n11111it 1<Alexiopolis, :;a11 Ncoeastrum, pe eare 
IIIIIIIP (dP al doilPa) l-a (;Ollc'l'i11iit uwl 1), Lil,. \]V c::ip. H pa�·. :in:;, E
;1:e111ple de ace:<Lcn :-:e ;..!:1;;:e:-:c dec'Lule. 
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atunci navigabilă. Se prea poale, dar, ca Mariş să fie o 
desfigurare din Halmyris. 1),

Akliba . .Despre acest oraş se dau următoarele a
mănunte: ,, De la Armocastro (Co·nstanţa) la Dunăr\··, 3 
mile;. de la acest fluviu la Akliba, o zi de navigaţie; de 
aci la gura lui Dniest (Nistml), o Illllă '• (pag, 3U5 ). .Un 
oraş la distanţă aşa de mică de gura Nistrului, nu poate 
fi cie cât Cetatea-a/bd, sau Akkermanul. Chiar şi harta 
lui Edrisi îl pune nu în Dobrogea şi nici la Dunăre în 
Basarabia, ci pe malul .Mllrii, aproape de îmbucătura Nis
trului. $.i atunci avem aface aci cu o substituire de nume, 
dându-se Cetăţii-albe numele Chiliei-A kliba; , după cum 
şi la Constanta avem o substituire de nume, pe cât se 
pare ; Că.ci Armocastro e mai dt grabă Cetatea-albă, Mon
castro al genovezilor de mai târziu. 2). Toate aceste con
fuzii sunt datorite, de sigur, ignoranţei. Cu atât mai mult 
susţinem că Akliba e Cetatea-albă, cu cât Edrisi mai po
meneşte un oraş : 

Ak.li, sau Ak.la. Acesta apare pe hartă deosebit de 
Akliba şi e pus pe Dunăre, de şi nu tocmai la locul cu
venit. De'spre el se dau următoarele ştiri : ,, De la Basca 
la Akli, o jumătate de· zi" (pag. 397), înşirându-l în lista 
oraşelor comerciale dunărene. Intr'altă parte scrie : ,, De 
aci (dela Basca) la Akli, sau Aida, jumătate de zi. Acest 
dia nrmă oraş se aflâ aşc::.al inlr'o cdmnie extrem de 
roditoare si perfect cuf !iuală. Moşiile sale sual întinse 
si bine udate La nord sunt munţi îna]li, dincolo de care 
curge D�năr�a. /'.z el se a/fă industrii şi mcşteşu_qari 
/oarte dLbac1 mm ales in lucratul ohfrctelor -de jier". 
(pag. 389). 

Să fie oare Chilia:' 
Aşezarea într'o câmpie extrem de roditoare (a Ba-

" .• 1) De altfel numele de Halm�'l'i:-: Cl'a inLrel111iJJtaL �i î11 set.: . .\I-.\ LI, 
�at.:1 11. po111ene�L: Am11� Oornueua în cartea 1 t.:ap. 4 pa„r, 26, înc:ii 1111
1u Dog-1·0!.fea, t.:L 111 T1·aci:1, la S. de 11alcani. 11nd11 1111 r:l11 ,;e nu1iria 
a;::tf„J: peri lo11 pota111on_ ! laln11To11. 1 ·11 cl1tl11':L Lo11011i111ic t.:a 1,11tllc altele.

') N. fo1·ga: <:l11l1a c:1 Cctatea-all1:1, pri111PIP ,·apilole. 
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sarabiei) şi perfect cultivată. (poate !), cu moşii hine u
date (da, lângă ,Punăre), sunt amănunte care merg. Dar 
ce munţi sunt aceia cari vin la miază noapte, dincolo de 
cari curge Dunărea? Să fie Carpaţii Moldovei şi Dunărea 
din Ungaria? Iarăşi se· prea poate, cu puţină bună-voinţă 
!aţă de orientare, mai ales dacă ţinem în seamă de ima
ginea cartografică ce şi-o făcea Edrisi asupra acestor
locuri şi de faptul că pentru el Dacia mai că nu există.
Sunt prea precise amănuntele, intre altele şi acela cu me
seriaşii dibaci în lucra tul fierului, ca să credem <.ă Akli
estf o invenţii a lui Edrisi. Negustorii arapi cercetau şi
ei M:. Neagră alături de cei din Bizanţ şi djn oraşele Me.:.

diteranei ; Qi până în sec. XIV îi găsim trecând din Asia
Mică, dela Samsun şi Kastamuni în Kipciac, la Caffa -Cri
meii, în ţara Uazarilor, Ruşilor şi Bulgarilor dela Volga. 1)
De bună seamă că în mare parte de la dânşii îşi va fi
cules geograful arab Edrisi informaţiile sale' asupra astor
locuri„ De altfel nici fonetismul numelui nu se opune la
această identificare. Din Ahillea, Chele, putea foarte bine
să rezulte un Akli în gura unui arab.

Mai târziu Genovezii i· au zis Licostomo (gura lupu
lui), nume de· altfel tot grecesc, care a trăit o bucată de 
vreme alături de mai vechiul Chele-Chilia şi în urmă s'a 
pierdut. In regiuni unde popoarele se vântură des şi con
locuesc · -mai multe la un loc, se întâmplă adesea ca a
ceeaşi localitate sa aibă două nume şi ca, odată cu 
schimbările etnografice, Eă se producă şi o schimbare a 
toponimiei. Acesta e cazul şi pentru Dobrogea. Nu e a
proape o localitate în această provincie, care să fi avut 
o viaţă neîntreruptă din antichitate până astăzi. Satele
şi oraşele au fo ,t dărâ.:nate şi reînfiinţate, multe sub alte
nume, cu alte neamuri şi de aceea, ia multe cazuri to
ponimia e aşa de grea de identificat. Prin aşezarea sa
geogrnfică mai adăpostită, Chilia a fost ceva mai ferită
de o desfiinţare totală şi de aceea şi-a păstrat până as
tăzi numele cel vechiu. Dar ce-a mai rămas din vechea

') N. Iorg-a: Soti,·i>:-: eL exLrait-- \fli p. :l/i·I, :-J/i:1 ,-;j «<:hili:i si 
C:PL.-alhil•> p:i.g·. :10. 
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toponimi� daco-romană, celtică sau biz .. !nlină? Doar câte-va 
Ul'me in,ecate in mas sa covârşitoare a nomeaclaturii turceşti. 

Derislra, numită şi Destrinos, Besll'inos), prin lran· 
st;riere greşită 1 este evident Silistra. Se spune despre ea 
că_ are «uliti largi, bazaruri numeroase şi resut'se imbd
şugate». Numele acestui" oraş. s'a modificat în cu·rsul tim
pului.: Durosiorum la Romani, Dorystolon, Oristra, Drisla, 
Theodoropolis (în sec. X sub Tzimiskes, la Bizantini ; 
Drâstor la Români în evul mediu; în perioada modernă 
ajunge sub numele de Silistra. 

Rosso-castro, "oraş important într'o câmpie" la 15 
mile· de Bef:lfrinos (Silistra) spre răsărit, aminteşte prin 
numele său, care s'·ar traduce prin „ Ct tatea Ruşilor", 
stăpânfrea trecătoare a lui Swiatoslat în Dobr9gea. Pe 
harta lui Edrisi el este aşezat lângă Danăre, la E de 
Si!istra. Ar putea fi cdatea ale cărei ruine de zidărie se 
găsesc. între Dunăre şi lacul Oltina şi se coboară de pe 
podiş până în apa flu.viului. In d eptul ei balta Ialomiţei 
are cea. mai mica lăţime şi' pe aci este mai ales vadul de 
trecere dintr'o parte într'alta a bălţii. Locuito.rii din Satul· 
n9u. îi zic întăriturii «La Celalc». Pană acum arheologii 
n'3:u explorat ace3t punct. Trebuie să adăugăm însă că 
indicaţia lui Edrisi de „oraş important într'o câmpie" nu 
i se potl'iveşte de !oe. 

Mighali Therme, grecescul Megalai Thermai. Băile 
ml:!,rî, ,. un orăşel încins de ziduri", la 15 mile sau jumă· 
late de zi spre est de Rossocaslro. Dacă ne-am orienta 
numai după nume, am fi îndemnaţi să credem că e o 
localitate unde-va, lângă l\f. Neagră, sau pe ţ.:irmul vre· 
unui liman. At· fi în acest caz, poate, pe la H11mamyia, 
al cărei nume însemnează „ Băiaş ii", lâ 1gă lacul Haz im, 
la hotarul între jud. Tulcea şi Constanţa. Insă E-:lrisi îl 
citează în lista oraşelor duniîrene, nu depat:le de Ro3so
castro. Dacă ne-am orienta după distanţă, dăm de pe
ninsula dintre lacul Mârleanul şi balta Vedernasa, unde 
podişul_ai aplecat spre Dunăre şi presărat cu mullă pie
trărie 1 se zice de asemenea „ La cetate". Nici acest loc 
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nu este explorat arheologiceşte. Denumirea de "�ăile 
mari" însă nu i s'ar potrivi de loc. Ca orăşel »încins de 
ziduri" şi purtân :l numele de "Bâile mari", credem că. 
nu se poate identifica mai 'bine cu altă localitate de cât 
cu Mangalia, unde într'adevăr se văd urmele unui val 
roman de întărire şi unde, pe lângă aceasta, sunt şi băi

de pucioasă. 

An;xoboli, numit şi Aksunboli (pag. 382) reproduce, 
prin fonetismul său, destul de credincios numele vechiu
lui oraş din perioada elino-romană : Axiopolis, ale cărui 
urme se găsesc la sud de Cernavoda, în locul numit azi

,, Cetatea Pătulului" sau �inog. Pe harta lui Edrisi însă . 
oraşul e pus mai în centrul Dobrogii şi nici textul nu-l 
citează în lista oraşelor Dunărene, imediat după Mighali 
Therme. Dar aceasta n'ar fi o piedică serioasă. 

Lh10caslro, ((cetate şi târg negustoresc şi centru de 
comunicaţie pentru negustori'_', e dat Ia o distanţă de ju
mătate de zi spre răsărit de l\Jighali-Therme. Pe hartă 
e aşezat tot lânga Dunăre. Numele de asemenea e gre
cesc. Ar fi o ([._cclale a lânih>, dacă am deriva pe ·acfSt 
Lino - din le110s, nume care aminteşte "Cetatea-de-flo_ci" 
de mai târziu, de la gura Ialomiţei. Insă în Dobrogea o 
cetate cu acest nume şi aşezată lângă fluviu, nu s'ar 
putea localiza mai bine în altă parte de cât la Hârşova. 
Acest oraş, aşezat la· un vad însemnat al Dunării, între 
Balta-Ialomiţei şi Balta-Brăilei de o p,ute, între Bărăganul 
Munteniei şi stepa Cobrngii de -alta, trecăto·are a turme
lor de oi în cursul tuturor veacurilor (şi azi se· zice: 
Vadul oii) şi Ioc de ancorat pentru· corăbii, care,· între 
alte produse, vor fi încărcat aci şi lâna atâtor turme, 
"Cetatea lânii" mi se pare a se identifica foarte bine cu 
IIârsova, căreia i se potrivesc şi indicaţiile de „cetate şi 
târg negustoresc şi centru de comunicaţie pentru ne-
gustori. 

Nfocast ro este pus de Edris, tot la jumătate de r.i 
' djstanţă <le ·.Mighali.;'The11me. Pe :hartă nu apare. :,Oe bună 
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seamă, dacă nu e aceeaşi localitate ca şi Linocastro, 
trebuie să fie un loc întărit la Dunăre. I-ar corespunde 
bine ruinele de lângă satul General Gemat, numit pe 
vremea Turcilor „ Cale-chioi" şi chiar azi „ Cala-chioi", 
adecă „satul cetăţii". Iar Neocastro însemnează Cetatea
nouă. Localitatea vine de la IIârsova puţin mai în susul 
Dunării, sp1·e sud. Când scad apele, locuitorii culeg din 
nisip mulţime de monede bizantine, vârfuri de săgeţi, di
verse obiecte de metal coclit sau ruginit şi tot soiul de 
urme de cultură materială medievală. O mică colecţie se 
află în posesia mea. 

Desina. Cu acest nume Edrisi notează o localitate ce 
se află de asemenea lângă Dunăre. EI scrie: "De la De
sina, localitate aşezată nu departe de gura Dunării; până 
la mare, 40 mile" (pag. 397). In altă parte afirmă că de 
la Berisklava (Preslavul mic, cam pe la Devnia, la apus 
de Vama) şi până la Desina ,,oraş cu resurse abundente 
şi cu împrejurimi roditoare", sunt patru zile de drum, 
ceea ce corespunde bine cu distanţa de pe la Varna până 
în nordul Dobrogii. Această Desină e o formă alterată din 
Ditzina, Vitzina, deci Vicina, oraşul episcopal dobrogean 
din sec. XIV, de unde s'a şi adus primul mitropolit al 
Ţării Româneşti. Dacă nu e Măciiml de azi, ar putea fi 
sau Niculifell!l, care din sec. X VII până într'al XIX se 
constată sub numele de ,,Mănăstirea'', sau o altă loca
litate nu departe de delta Dunării. 

Un dublet toponimic, Ditzina, Vitzina, apare şi în 
sec. X la C. Porphyrogenitul şi la finele sec. XI la Anna 
Comnena lângil. Marea Neagră, însă el desemnează un 
râu la sud de Varna, Camcicul şi, prin urmare, nu se 
poate confunda cu Vicina Dobrogii. 

Intre Linocastro şi Akli, (Chilia), Edrisi mai citează 
două oraşe: 

Glzorlu, numit şi G/mluni, ,,localitate frumoasă, foarte· 
vizitată de negustori, cari duc acolo diferite mărfuri" ; apoi : 

Basca, un „orăşel" la· jumătate de zi de Ghorlu. 
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Ambele sunt porturi dunărene, cuprinse între Hârsova şi 
Chilia. Prin urmare ar cădea la Galaţi şi Tulcea. La pag. 
3�2 Basca e numit şi „Baslres". Totuşi şi Isaccea tre
buie să fi existat din ace<.1.stă vreme şi cu acest nume, 
cn.re, după părerea noastră, derivă de la voevcdul Sacea 
din sec. XI, atestat de Anna Comnena. Existenţa ei este 
menţionată şi la 1250 de un scriitor persar-i anonim, u
tilizat de Abulfeda. I se dă chiar longitudinea de 48° 3 7 
şi latitudinea de 50° 1) Numele este, prin urmare, cu mult
anterior venirii Turcilor în Dobrogea. 

Slli/anos, Agathoboli şi' J(irkisia sunt localităţi din 
interiorul Dobrogii. Numele lor sunt greceşti. Kirkisia ar 
cuprinde în el o "ecclesia" biserică şi. ar însemna ,,biserica 
Domnului". Nu cumva este oraşul romano-bizantin, care 
sub Turci s'a numit „Adam-clisi'' (biserica Omului) ? S'ar 
putea iarăşi ca St!ifanos să fie /stropolea de lângă lacul 
Razim. Mărturia Annei Comnen.a cum că în partea de 
sud a lagunei plutesc vase „multe şi mari şi grele", ne 
obligă să admitem în această parte un port comer
cial. Indicaţia lui Edrisi despre Stlifanos că este un „oraş 
considerabil şi .care era şi mai important înainte de vre
mea noastră'', i se potriveşte Istropolei. Pe hartă geo
grnful arab îl aşază tot pe Dunăre, însă cam la jumăta
tea. distanţei între Akli (Chilia) şi Armocastro (Constan
ţa). Această parte de Dunăre însă, dintre Chilia şi Con
stanţa, pentru motivele arătate mai sus, când s'a vorbit 
despre Armocastro, trebuie socotită ca ţărm al lacului 
Razim. 

· · 

Cât despre ,, Agat hoboli" -Oraşul cel bun, din lipsă 
de ori ce criteriu pentru identificare ne mulţumim numai 
a-l menţiona. 

Nu vom trece mai departe fără a face o constatare : 
cele mai multe târguri citate de E_drisi în Bergean sunt 
l�n�ă J?unăre şi nu lângă mare. Se pare, aşa dar, că
hnra fluviului -u fost in toate timpuril'e mlllt mai vie,

1) V�zi Lelowel: Atlas. Planşa XX Tabula geog-raphica secuii Xlll
an0nym1 Persae. 
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mult mai- insu/ leţilă şi mai cercetată de negus/ori, de 
cdl linia mării. 1n porturile şi la cetăţile dunărene se 
adunau produsele de pe ambele maluri ale fluviului-aşa 
a fost şi în cele cinci secole de stăpânire turcească,-· pe 
când. :neospitaliera coastă maritimă a Dobrogii abia a în· 
găduit întemeierea câtor-va porturi, dintre care unele, mai 
târziu, au trebuit să dispară nu numai prin sălbăticia in
vadatorilor, dar şi prin vitregia naturii: aşa: s. ex. înflo
ritoarele porturi înnisipate ale lagunei Razim. 

Blllhra. Edrisi mai citează un oraş, Buthra, la a
DUS de Bidhlos (Pyrgos dm apropierea· Varnei, pe care 
Lelewel îl identifică cu Balcicul), cale de 30 mile, sau 
o zi. E despărţit de un al doilea oraş ,,Bercanto", prin
tr'o distanţă de asemenea de 30 mile. ,,Intre prima şi a doua
dintre aceste două localităţi curge un râu, care se în
dreaptă spre miază-zi, străbate Sk.lawa (Berisk}ava Pres
lavul mic, Dewnia) şi apoi se aruncă în mare". (pag. 38 6).
Râul nu poate fi decât Prouadia. Bercanto la sud de
râu, ar fi Berkamis- din ·geograful Ravennat 1), deci Pro
vadia de azi, despre care se face menţiune şi în ,, Vita
sancti Everesti" pe la anul 84:4. 2)

Cu cine s'ar putea identifica Buthra? 
Lelewel înclină spre satul Vetrina de lângă Silislra. 

1n cele din urmă îl identifică cu Bazargic, oraşul d�spre 
care Cantemir ne spune că a fost întemeiat târziu de 
către Turci: 3) Cred că greşeşte Lelewel. După toate 
probabilităţile, acest Buthra nu e de cât Abrilus, castrul 
şi orăşelul roman descoperit la Ablal-calesi în Cadrilater, 
spre miază-zi de Adam-Clisi, aproape de hotarul jud. 
Constanţa. Acest castru e cunoscut şi în istorie pentru 
lapta împăratului Decius cu Goţii la 251 d. Cr. • 1n îm
prejurimile lui sunt urme de «:canabae� romane şi, pro-

. babil, datează din aceeaşi epocă ca şi Tropaeum Trajani 
de la nord. Monedefe romane şi bi=anfinf', găsite aci, 
arată viaţa sa destul de îndelungată. Dar ceea ce· ne 

1) Ravennii,tis a11onr111i cosmog·raJJliia. Beroliui 1 GO pag. -1.87.
2) Yezi adnotatii la cronica l11i Leon Diaconul, erl. 1:101111, pag. 475.
3) Cantemir : Ist. imp. otom. vol. II p. 448 uta 32. Buc. 1876.
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inleresează mai mult, e că Abrilus era un · nod de cm 
de comunicaţie: un drum de piatrf.i., numit d'e Turci „ Taş- · 
jolu", ducea spre miază noapte până la Tropeul lui 
Traian, la Adam-Clisi; un altul se îndrepta spre rl\sărit, 
probabil spre Callatis-Mangalia; al treilea spre Marciano
polis (Devnia) şi Odessos (Vama); al patrulea ducea la 
Nicopolis ad Istrum şi al cincilea spre Durostor, sau 
Silistra. 1) Deci, pe de, o parte consonanţa numelor Aori- · 
lus-Buthra, de alta distanţa de o zi între Pyrgos şi Buthra 
ca şi între Buthra şi Bercanto (Provadia), ne îndeamnă 
să ne fixăm asupra localităţii Abritus. 

Tam/ana, citat în lista oraşelor ,din imperiul by.zanlin 
la pag. 382, între Birlos, sau Bidhlos (Py.rgos) · şi Dt:l
sina, sau Desina (Vicina din nordul Dobrogii), este de 
asflnenea un oraş dobrogean. S'ar putra să fie o desfi• 
gura re a numelui Tomis, Tomil.ana şi . prin . urmare s·ă 
indice oraşul Constanţa, cu atât mai mult cu cât numele 
acesta nu mai revţne_ sub _paQa lui Edrisi când vorbeşte 
de Bergean Dobrogea'; iar. denumir.ea de Armocastrn, pe 
care am identi ficat-o cu Constanţa, nu apare în aceea.şi 
listă alături de Tamtana. Ar fi acelaş oraş cu două nume. 
D-l Ştefan Ciobanu în Revista istorică din April-Mai 1919 · · 
pag. 80 şi următoarele, într'tm articol intitulat «Orăşelele
din împrejurimile Bol gradului)), menţionează şi localitatea
veche ,, Tanata", transmisă Moldovenilor sub numele de
Tintul (mai corect Tântul), despre care şi D. Cantemir
se exprimă .astfel: .,Nu departe de gura Ialpugului se gă
sesc urmele unui mare oraş vechiu care, în genere, era
numit Tint. Ştefan cel Mare l-a ridicat din ruine, dar în
urmă Turcii r au dat la pământ în aşa chip, că în pre
zent abia se pqate arăta locul unde a fost" 2) etc. De
n'ar _nreciza Edrisi că Tamtana se află între Bidhlos şi
De lsina, deci în Dobrogea, poate c,ă l-am identifica cu
Trntul-Tanata Basarabiei. Sau, poate că ignoranţa I-a fă
cut pe Edrisi să-I localizeze, greşit. .. Cine ar putea să se
descurce din atâtea întunecimi ·ale evului mediu?

'J F,rnst Jfaliu lrn: ,\ n tike Drrn kmider i1t H11 hrnrien '\\'ien 19(}6 
col :J.19-3,'.i l. 

') O. Cantemir : Descriptio Mol<laviae. Trad. rom. TolU II Buc. 
1S75 pag. 20. 

3 
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· Hi-Mas, după Lekwel, ar fi Pa/mas, Palma/ai, din
itinerariile rom�ne, la 14 mile de Di.Jrostor ţii la- ,1,5 de 
M arcianopol s, deci un oraş din părţile apusene ale Ca
drilaterului E menţionat şi în Tabula Pe11linqeriana şi 
de Procopius în De aedificiis Iustiniani lV, 7. Edrisi îl 
numeşte «oraş bine populat. al cărui teritoriu e îmbel
şugat în fructe şi produse de fot felul şi ale cărui de
pendinţe sunt intililse ,, . 

J-frkran. Pe harta arabului mai apare şi acest oraş 
lângă Dunăre, la apus de Silistra. De bună seamă că e 
Tur I L'Caia, numită de vecinii noştri Tutracan. Intre El
Mas şi He/mova, care pare a fi acelaş nume ca şi Re· 
kra11, se dă distanţa de o jumătate de zi. Dar dela RC'k
nova pâni'l la Rosso Castro se dă de asemenea jumătate 
de zi, fără a trece, prin Silistra. Reknova ar fi, aşa dar, 
o �jfa localitate.

Ori câtă nesiguranţă ar pluti în jurul acestor identi
fi_cări, cu excepţia unora dintre e:le, - un lucru însă e 
sigur: Dobrogea in sec. XII nu em o ţarii pusliiM, aşa 
cum'o cunoaştem în urma războaelor dint,re Ruşi şi Turci; 
,ci,.: din potrivă, o înfloritoare provincie a impe1i11/ui by
:anlin. Invaziile barbare n'au reuşit să stârpiască po
porul acestui pământ. Provincia renaşte mereu din rui
nele: şi cenuşea ei, întocmai ca paserea phoenix. Nu <' 
inlr'adcvâr st-rălucirea din perioada romană, ci w1 a
murg de viată, în care fo!nşi citJi/i:a(ia cea uechc se 
ronf1mu1 incă. Ea are o sumă de oraşe, celâţi şi orâ
şcle cle-alungul drumurilor comerciale de apă .�i de 
uscat si se imbogăfeşte prinf r'wz comer{ relativ vioiu; 
ba inca are şi meşleşuyari iscusiţi in lncrarea fieru!11i, 
atât de necesar pentru plugari. 

Un al doilea fapt, tot pe atâta de sigur, este că

viata orăşenească are un caracter pro1wnfal by:anfin, 
nrgustorimea .fiind mfli ales .9rcceascâ, dovadă. toponi
mra; căci numai dela asemenea negustori greci s'a pu
tut transmite, prin intermediul corăbierilor şi călătorilor, 
nµmele greceşti ale oraşelor până la arabul dela curtea 
iegală a Siciliei. 
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1n lumina acestor consideraţii, ce ni se impun din 
lectura lui Edrisi, - identificarea oraşelor având pentru 
noi un rol mai secundar, - putem înţelege şi mai bine e
venimentele istorice din timpul Comnenilor, în special din 
timpul lui Alexe Comr-ienul, asupra cărora d·l N. Iorga, 
într'o comunicare făcută Academiei Române, ne-a dat o 
interpretare nou ă. 

Dacă negustorimea oraşelor Dobrogene era mai ales 
grecească în sec. XII, în schimb poporul satelor vorbia o 
altă limbă, şi mărturii d�spre existenţa Vlahilor în a
ceastă provincie în evul mediu am adus destulţ înlr'un 
alt articol. 

lntemeerea unor voevodaie ca acelea ale lui Talu, 
Sacea si Se slav in j1irµl cetăţilor bizani ine dela Du
nărea Dobrogii şi in paguba imperiu!lli byzaniin, ne 
arată o for(â, nollă car.t se ire=.cş_le in regiunea Paris
iriei de ai unei şi care porneşte de la poporul satelor 
spre oraşe. 

Dar această f ortâ nouâ nu se poale explica de câl 
prinlr'o creştere, o desime a popula/iei şi printr 'o În
I lor ire economică, despre care intr'adevăr dă mâr!llrie 
,5Î geograf ul. Edrisi. 

Mişcarea de independentă a Vlahilor de lângă M. 
Neagră va culmina în timpul dinastiei Asanizilor, pentru 

.ca să decadă odată cu invazia Tătarilor din 1241, şi 
cu trecerea Cumanilor în dreapta fluviului. 

Câte-va cuvinte asupra numelui de Bcrgean. 
Cel dintâi care a încercat o identificare a toponimiei 

dobrogene a lui Edrisi, a fost învăţatul polon Joachim 
Lelewel. 1 J Insă,. pe deoparte, tendinţa sa vădită de a 
căuta şi a vedea pret11J.tindeni Slavi, ca şi când neamul 
românesc, care prin numărul său întrece azi aproape pe 
toate neamurile vecine dinprejur, deci şi pe Unguri, şi pe 
.Sârbi, şi pe Bulgari, n'ar fi fost mai numeros şi în eyul 
mediu, ci ar fi răsărit aşa, ca din senin; iar de altă parte 
mijloacele sale de cercetare, căutând a identifica locali-· 
,tăţile citate de E1hisi chiar şi cu ,Jocalităţi de origine mni 

1) I. Lelewel: Gengraphie du moyen age. Breslau 1852. Tom
lll-IV pag. 117-:127 şi 142-145.
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1•ecenlă, dar Intru câtva asemănătoare ca resonanţă a 
numelor, şi aceasta după hărţile rele ale ti·ecutului şi nu
mai dup� ele, fără a cunoaşte pământul Dobrogii şi fără 
a avea la îndemână cercetările arheologice, care de alt
fel nici nu existau în timpul Jui pentru ace::;t pământ,
toate acestea au făcut ca sforţările lui Lelewel să fie prea 
puţin încununate de succes. Aşa s. fX. el identifică pe 
Anixoboli cu Igliţa de lângă l\'Iăcin, pe care o seri� «Ig
niţa»; pe Linocastro cu Dăenii, pe care-I scrie «Doian»: 
pe G horlu • cu Dinogeţia ( din faţa -Galaţilor), azi „ llniţa" 
(sic) când numai în imaginaţia cartografului a existat Q 

localitate cu acest nume acolo; pe Stlifanos cu „Sebel, 
Stebil'', adecă Zibilul de ::izi (nume_ turcesc), pe care cu 
multă siguranţă îl consideră ca ,,o formă slav,l a nurnE
lui de Ştefan" ·1 ; pe Kirkisia cu ,,Karakla", adecă cu Car
caliul de lângă Dunăre, pe care el îl pune nu aproape 
de Măcin, ci de Hârsova; pe Delsina, Desina, cu ,,Dev
cinu'', adecă satul Defcea, nu departe de Cernavoda etc. 

Teritoriul nllmil Bcrgean, care ar corespunde c11

.Dobro_qea .�i Cadrilaterul de a:i, şi ponte si cu Bugea
c11l Basarabiei, dacâ ar fi sâ-l limilăm dapă. lista o
raşelor cuprinse 1n el şi citate de l�drisi la pa,rJ. 397, 
-apare, sub aceaslâ denumire, numai la Edrisi. Ne
avfmd la îndemână izvoarele arabe utilizate de LeleweJ,.
după care el urmăreşte semnificaţia acestui cuvânt sub
forma de „ Borşan'', ,, Borgean", precum şi extensiunea
sa teritorială, - ne mulţumim a r_eproduce aci numai
ipotezele ace:stui învii ţ.at polon. El scrie :

·J) In litnba·giul marinarilor cuvântul ţărm ,,bord".
,,horda,qe", joacă un rol de căpetenie. Din bord s'a pu
tut face Borgea11, ţară maritimă, litoral unde poposesc . 
multe corăbii. O interpretare destul de naivă. 

2) Se poate deriva· numele de Borgean şi din sla
voneşte, având aceeaşi semnificare. ,,Bae,r;" în limba slavă 
-scrie el - însemnează ţărm.· Defileul Emineh ·din Bal
cani se numia Beregava, pentru că atingea ţărmul mării.
Deci .Serg·ean, ar fi· din Beregan, Berezan, Bereji-Hi,
Brejan.
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3) Insă această explicare se dovedeşte nesatisfăcă
toare, când vedem că numele de Borgean, Borşan „e 
uu nume al tra ii ţi ei vechi şi obscure", care s'a perpe
lual la Arabi. El apare mai întâi Ia 883 în „Rasm vei 
horismos quadra□ti.· habilabilis anonymi (Abu Djafar Mo
hammed ben Musa) Khovaresmr'. Pe harta, reprodusă 
de Lelewel în atlas, ţara dintre Dunăre şi Balcani e nu
Inilă „Borschan'' şi i .-e dă drept capitală un oraş cu 
acelaş nume, având longitudinea de 40° şi latitudinea de 
45°, pe când Constantinopolea are long. 49°.50 şi lat. 45° . 
Apare _,,apoi la 950 la lbn Ketir; la 1008 Ia Ibn , Iunis. 
De data aceasta oraşul e numit ,,Berdan". Apoi la 1030 
la a:::;tronomul Abu H.ihan, care de asemenea numeşte 
Borşan toată Bulgaria no1;dică. Aceeaşi constatare la un 
geograf persan din '125U; Ia Ibn Said în 127-.L Acesla 
cun·oaşte şi oraşele Târnava, Bârladul „Barlas'·, munţii 
Carpaţi .,Kermania" şi un oraş aproape de ei „D�nde
rah"; la Abulfeda în 1331; la Bakuin în 1397 etc. A.
bulfeda ştie că existenţa acestei ţări n'a durat totdeauna 
şi că a fost cucerită de Germani ! ( Poate de aceia şi 
Edrisi numeşte imperiul byzantin din Ecrropa: Germania). 
Ba kuin relatează că Borgeanienii seamănă cu Frâncii :;;i 
poartă lupte cu Slavii, vecinii lor. Toate acestea nu-s de 
cât repetarea unei tradiţii, a cărei origine se pierde în 
ignoranţă şi care a furnizat denumirea: arabă pentru un 
colţ al imperiului by�·rntin. Elrisi ne mai găsind numele 
?,e Bergean, Borgean, aplicat la partea de N. şi W. a 
imperiului, l-a aplicat numai unui canton din spre gurile 
Dunării. In sec. IX numele de Uorşan cuprinde ţinuturile 
l:ucer,te de Bulgari. Dar scriitorii Arabi par totdeauna a 
distinge pe Bergean de Bulgar. Regele Bulgarilor, scrie 
Massudi, (cap. 15), în fruntea a 60.000 oameni, făcu o 
invazie în imperiul roman şi pustii până în ţara Borgean, 
în Franţa. De altă parte Bakuin scrie : Bergean se află 
foarte la nord, unde ziua este de patm ore. Ei sunt 
„madjus" (păgâni) şi fac războiu „Seklab''-ilor, 2decă 
Slavilor Ei seamănă în multe privinte cu Frâncii ; se 
oricep la arte şi construesc corăbii (VH, 2). Şi tot Ba
kuin, vorbind de Bulgari, zice: Bulgar, oraş la :'viarea 
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Nit aş (Neagră),· înconjurat de Turci. De aci până Ia Con
�tantinieh- (Constanlinopole), sunt două luni de drum. 
Bulgarii poartă războfo cu Constanlinieh. ( Vlf, 3). 

4) In sfârşit Lelewel se opreşte la a patra şi ultima
ipoteză: în sec IV dominaţia Avarilor era formidabilă. 
Slăbită de răscoalele Slavilor, ea primi lovitura de grnţie 
din· partea lui Carol cel Mare. Poate că Avarii sunt de
numiţi de Arabi Boi:şan, Borgean. Slavii îi numiau Obrin, 
Obrijinian. De aci la Arabi: Obrjin, Obrjan, Borşan. 

Evident naivităţi. 
Acestea sunt ipotezele lui Lele wel. 
Pentru noi numele de B@rgean este încă o enigmă. 
Când citeşti aceste relaţiuni arabe despre Borgean, 

ai impresia că-ţi. pluteşte în zarea nelămurită Fata Mor
gana. Când crezi că te-ai apropiat de realitatea ascunsă · 
şub acest nume, vine un alt arab, care te derutează! 

Ceea cc c sigur, este că nici un alt popor in a/ ară de 
A.tabi n'a inl1ebuinţal acest nume. ln geografia istoricii.
a /Jobrogei, prin urmare, el nu trebuie pomenit dccdl 
in lreacâl, ca o curiosilate. 

C. BRĂTESCU
profuor Constanta 
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CONSTRUCŢIA ŞI EXPLOATAREA PORTULUI CONSTANŢA 
... !/.""'.,_, .. ·==v

\ 

INTRODUCERE 

Cei.:t ee niii face ,;ii da11 ac11111a in vileag- ace�l -crarnpei dinlr'o 
inonogrntie a port11l111 Cou:;lauta, a\'l1Lii. in l11cr11, e:;te doriuta de a 
conlrilrni la ,;Lădlirea curentult1i,'.izvor;'i.fl- din uei.:11noaşte1:ea exactă a 
l'aplelol'. 

De o li11.cală de ne111e a inee}Jut să :;e. l'ii:<pâudeascii iu p111Jlic 
ideea cii n'arc111 nernie de port1il Coustanţa, pentru t:ă este prea mic 
!)Î cii, iu ditor, el n11 rn. p11tea :<ali:-l'ace cerinţele co111e1i,11111i uo�lru. 

Urice port diu lu111e ra fi prea ruic în viitor, clacă el <:a rii-
1rn\uc iu .'larea în care a fost construit. 

Lfn porl ui,:iodalii nu-i terminat. ci este mereu iu ,-:porire !)Î 
lra11,;fot'lliare, 1le oareefr i11tr'una cresc necesiLiiiite tralicului . 

. \.111 n-ut <lea,;emenea ,;ii_ arăt sforLiirile ee le-a l'iir:nl �ara noa,-tră 
t:11 crearea porlului Constauta, :,.�rijinind arătările inele pe ,late ,;la
Li:-;Licc, exlra:,;e 1lin flo,-,Hele ce le-a11t p11t11t :;căpa la erncuat·•'· 

�Iultă l 11111e c11noa�le Con,-tauta, dar sunt putini aeei ec �Liu 
cărni cauze se ,latorc�te rcpe,lea de;;rnltare a acn:-tui ora:;,, cfiidil pe 
ruiuele vechiului Towi:-; . 

.\umero�i vizitatori au a1l111irnl 1'1·1uHu:;eLea Con:;tanţci, au vizi
Lal cazinoul c11. tlirersele lui alractii, �i-au reconforlat oq.:ani:;111ul pc 
plaja mării, fac:\nd IJri.i �·i re,;pir;'l11d aerul owuat, oi-i :;'au desfălat 
pri·1i11d talazurile SjHllHeg:'lwle ale miirii de,;lăntuitc, ,;au luciul ei ce 
:-c pierde iu zarea iudepiidatit. 

�i, dacit ::;unt pu�ini aceia cari· şli1L cit ,le:;rnltarca Co11,;la11Lei ,:;c 
dalo1·etite ct•eiil'ii portului, sunt ,:i mai puLini aceia cari cuuo::;c cftti 
hani �i cftlit ener;.!'ie ,:'a ciLeltuit e11 i11lii11ţaL'Oa l11i. 

1,.fMURIRE: Acea.sta pttblicafie, .scrisă -lntr'itn anwnit .scoiJ, era 
menită .să cipară in Martie .WJ/:1. 

Imprejudi'l'ile ele atwuci an împiedecat apariţia ei 
() drm cicnmn pub/iciUi,ţii-, ci.5ci cwn ea a fo.st cilcătuilă alunei . .so

cotind că -va folosi pe r.socmelor. cari voesc set clouândeci.scă ccvci cnnuş
li nţe despre Portul Co11stanţa . 

. lclnc cu acest prifoj mulţwui'l'i D-foi C. U. Constcintinicle. fo::;l şef • 
co1nplci/Jil in s1"rvici·1tl Portiwilor Mai·iti1ne, pentru cijntornl ce 111i l-a dat 
lei culegeren .5i coor,Tona.reci 1lnfelo1· finnnciru·e şi statistice. 

1920 M1ln·11arie E. B. L. 
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Ori şi ce lucrare din port, tic cât !le mică, îşi are istor"icul sau.

Ba, aş putea spuue că fiece IJ!oi: ar11nl:at în 111arc, llei:e piatră aşe
zală îu ziduri, conţiue u-n elernent din produs11l i:ng-etiirii noa,;tre, o 
părlicic:i. din energia 111u,:i:ularii a 111uni:iiorului nostl'll. 

Ta.ra întreagă a .. eont1·ilJUit la c!iidirea pol'L1il11i, eu eredinLa i:ă 
propăşil'ea insi1,jÎ a Lării alitrnă ele desroltarea l11i. 

Se i1npune dei:i ea fiecare ,liu noi ,:ă-şi l'or111eze i:rezul :;iiu ,le 
toate zilele, eă pol'lul Cou,:tanLa ni este alt.··olt1L neee.-ar uouti, iar to[.i 
aGcia, eari ,;e f'olo:;e:;i; de pro,111 :::ele ,;olului şi :;u liso I ului tării uua::;tre, 
ar treliui :-<ă în Le leagă i;il ':!i îu i11lel'e,;11l lor propriu c:;lc să 1.1ii:;trărn 
uoi Con:;lanta, devenită (<perla i\Iiirii J\eg-re» JH'IH Jllllllt:a ,jÎ eapi
ta1 ul uo,;lru. 

J Jlartie 1/J18. 

l'ODUL ILUAEl 
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J� I S �.T O R I C 

l)t,r>ă 1·ă�l>OÎlll Jl(�tlt;\1·11ăr·ii rle l,1 1877, tll11 ol){!Îllllt Dol)r·o:rea şi
Gll ea ! o 1•at·te tli11 coasta l\Iă,·ii �egt·e. 

Ctt ac.;ea�la �'a î11(lepli11it 1>e11trtL 11oi clo1·i11La llO�e<lă1·ii u11ci ct:i1·i 
lit)c1·c la 111a1·e, 11ece:-5itatt� it11pet·ioa:·ă, pontt·11 �tlli�1·t1cet·e,l căt·ei,1 lt11llă 
01·i)i�c ţa1·ă l)ogată in lll'Otl tise rl •� ex1>01·t. 

<.< \Ţiit<1rl1l t1nei 1:ă1·i esle la 111a1·t�)) • 
... 

. '-\. ccesul la ti1a1·e l:'i.1te Ci.1 o tat·:i :-:ă 1·e�r>i1·e lil1t'r· .�i :r-:;ă 1>ă�ia�că 
�i�·t11· fle ca l<- 1a ] • 1·0 �>ă�i 1·ii eeo110111 icc�. 

})c co„1sla 111n1·ii t11,, t,·fl:it 01·ă�el11l Kiiste11tlje-Co11sta11ţa, <le o-
JJ.\r·jÎtJ ,·e<;J1�, ctl ,111 1t1Îc.; ,J>o1·t co11stt·L1it 1le o <.;0111J>a11ie c11g·leză şi, a-
111c11ajat t·• 1<-li111e11 ta1·� 1)1·in ca1·e, tut11:ji, se �(;t11·ge,ltl la �Ja1·e ce1·calele 
<lir1 Dol>1·og·ea� a<lt1.-·e 111 1101·t <.;ll t.;a1·ele! �a11 Ctl linia 1·e1·ată Cer·r1a
Vo(lă-J(fLsle1tt'l,ic: <.;onsL1·t1itn tot <le eug·Iezi. A<.;ca�tn linie taie DoJJ1·og·ea 
t1·;ltl�\·e1·i-;ttl, <.;i.t111 1,e la 111ijloc11l ei. Ce1·aalele <.;ttlti,·�tte în 1·cg·i11r1il.e tle 
ltl 1101·<l t'i �ll<l, e1·at1 căt·alc �i cle11ozitate în st�tti1111i: }J._\11ă ce l<� ,·e11ett 
1·�\.t1(lttl �ă lîe t1· .. t11�1101·tate 1>e r,tle,1: l'et'tltii l„l J{C,stentlje. 

.i\.Gi c�1·a11 tlCJlOzitate, fi<� î11 r1taµ:aziile (lio 01·a� (la o]Jo1·) ? fie î11

1>01·L, jntt·'o 1llt1g·(1zie <le zi<l {;U etaje, etn<lită 111 18(54, 1)a1·te 1�e l)lut-
1·01·111„l ·1)01·t11lt1i: 1)a1·te l>e talt1�t1l tl1all_Ll11i tli11�t11·e ot·a� �i a111euajttlă
"t�lfel i11c;lt �ă se llt·etezc Ja <)t)e1·aţit111ile ,le 1>1·i1Ltit·e t'Î t>L'etlc.l1·c tt ce-
1·etlleloi·. J-'i11itt (l,� acc.;0s 1le11tt·t1 tle�căt·<:a1�e et·a ttticzată .-,,�· L,c 111tll, l<!: 
t1ivelttl elaj11l11i l-i11 al 11taµ:t1zitJl: iat· lit1iiJe 111,�e lle l)li.1·tro1·111a ro1··Lttlt1i 
:--ct·\·itltl }l(�t1L1·11 înc.;itt•<.;a1·ea Gl�J'Pi.tlelo1· tlin 111t1g·.tzie Îtl ,·ttg·oa11e şi l)L'C
Lla1'ea t:c1�,\aleJ01-- îu ,·asel<:� t1co:·late la cl1,,i11l tle le1,,11, siug·ttt·t1l <.;C 
cxi:-:;tă Îll l)OJ' t �i l)O�etlă 2(JU L11ett·i lllll�.ri111e. 

I 

l_.t�11l1·11 L1oi 1101·tt,l Co11 .. :ti.t11ţtt n11 tt·el>ltia �ă tle�eL'\·itl.'Gă 11l1111tti 
JJol)1·o�·eit! c�i î1tt1·i�ag·a L,tt·n. l) r·i11 el 11t·11tt1 �ă se �c111·<,·ă. 11,��tă\;ilit j11 •• • 

Lot Gt,1·�1tl rt1111l11i, �lll'e 111iază-zi şi flJllt�� llt'oclt1sele .·ol,1f1,i ji �11t1.-o-
l I I ltti llU�L,·11. 

�,�exi�tit.ll<l t;ăi ·fl11,·i;tle �it11 G:t11ale,· <.;at·e �ă lt\g·e 1>tlL'tet1 in.1-ii tli11 
stit11g·a l)1111fi1·ii <�1, 1>01·L1,l Co11�t,tnţa. î11<�;\L r)1"i11 ele �ii �e facă le�11icio� 

• • • • 
• 

�l 1e[tLll �,�111·µ;t l'ea la 1,1a1·t� fl r11i11·r,l1 1 ilo�· ,li11 i11lt}l'i()l'tll k�l·ti ! ,':[l .·i111ţit,
i1l1e,littt 1ll111ă olJL,i11eL·ea J)o·IJ1·og·ii, 11c\·t)irt 1;<)tl�Ll't1i1·ii 111lf\i ,�fi.-i .l'et·aL,�, 

• 

• 

• 

-

• 

• 

I 

•

• 
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c.:a-re sâ debuşeze la Cerna-Vodă, ;:La(;ie rle cap a liniei ce leagâ Du
ruirea eu portul Coa,;lanta. 

A"'1.fel ,-'a eon:,;lr11il ca l ea l'eralii 1Jueurct5Li-fclc�Li �i apoi Fele�ti
Ccrna-\'odă e11 l'aluieul pud ,dteg·clc Carol l-i11 1l, cc lea�;-ii eu u11 lauL 
de l)Ld, Duhru„ca de Patria 111a111ă_. 

Această din urn1ii linie a J'u,;t pw,ii iu cireulaLie iu Loa111na 
anului 18UG. 

ltcs11r,;cle Liidi u'a11 îu�·ăLluil ca, in acela'! Li111p c11 pod11I per-Le 
Uuuăl'C, :-ti ,;c con:-LL'lli..i:-cit ::,i pol'l11I Con,-tauLa ::,i a:-Lfo l ,-ii :-c l'ualii 
în,Icpliui J11ai repede progra11111l de li1criiri, :-Lahi l il in Yederea 11tili
ziirii aece,rn lui la 111are. 

II. -STUDII ŞI AJ\.TEPROIECTE 1)

l'ri111cle :-:l11dii în rnderea con:-:Ll'llirii J1Url11l11i Cun:-:lanta ,.:'au 
încep11L în anul ·l8t:H fle ciilre Sir Charles llarlley. i11µ·incr11I �el' al 
cu111iHiunii eurupeuc a 1)1111/irii. După J1roi,•cl1i l Jlrezcnlal de Sir I larlley 
f;)i reviiwl tle eiilre Fra11zi11,.:, rlircclur11l · l 'ort1il11i J:rc111a, ::-i \'oi,;in-lley,
dircclor11I l1wriiri lur Canal11 l 11{S11ez, portul lrnh11ia ,.:ri eo:-t,, 2L.00t).UOU lr•i. 

Dar abia la '18t:lt:l g·11vcrwi l ru111,l11 a inliintat 11tt :;ervici11 :-pccia l 

peulr11 :-<l11dierea, proiectarea ,;i exec11tarea l1wl'i(rilor portu:ui. ,\cest 
,;crviciu a t'o,;t pu:,; :-<uh direcLiunea d-lui ln:-<Jlcdor f:enernl I. 13. L:an
lacuziuo; iar ca :,;fătnilot· a rost 1111mit G11i'•ral'i l, 1lit-edor11l porl u l 11i 
Jlar:-<ilia. 

III. CERINŢELE UNUI PORT Şf IN SPECIAL ALE

PORTULUI CONSTANŢA 

Penlru a oe pulea fo[o,<Î cu pri::;o:;;inţii Lle II n ·Jlol'l, lreli11ie ca el  
f'ă  fie construit j Î  11Lilat a:-;tl'el, încdt :-ii poală sali:-<.l'ace eerintele i111e
<lia Le ale eo111ertului, iar proiect11I să prevadă JIO"i l ,ililalea 11nei 111ii
riri in ,·iitor, core,;punziitoare de:-<vo ltiirei lralieul11i 111arili111. 

Utilitatea 1m11i port e;:te în f1111cliune 1111 n111t1ai de l'cl11l ji i;a11-
tilalca 1nărl'11rilor ce 111'111eazii. ,-i( :-<e sc111•µ·i( 11ri11 el, 1·i ,;j de 11at11ra 
,•a,.;e l or ce-l atiug·. 

Ln port depinde a,;a dar ::,i de \'a,; ,:i, ,;u111 Lonagi11l \'a,;clor, i l cl'i 
di111e11:,;i11uile l or (lunµ·i11ie, lătin1e '!i ealag·iu) ue:-<c 111c1·cu, Lre l J11ie rn 
proiectul :-<ă prerndă po:-ihililalea ,le a,l;lncire şi ,.;porire. i11c:ll ra:-<cle 
,·iilorull1i sii poală arca acce:-< .in port. 

Constl'llirea dela incep11t a 111111i port în prupuriii 1uan, ulili
zaliil i11 riitor, n11 l'J:-<te l'enla liilă. 

1) Dup,"l Buletinul So,·. Pnliternic� :'\o, ·111 ,lin lDO!J,
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Portul Constanta, a·vând rr1er1irea să �er·viască în prirr1a lînie ca 
pot"'t <le ex1Jo1·t, a tt·elJL1it sa fie con:-:;t1·11it �i arr1enajat �stf'el, încâl să 
�e J)oală �<.;t11·fre tJ1·i11 el })t·o•lt1�ele 1>1�i11cit)tlle Je cx1Jo1·l ale tă1·ii: cer·ealcle 
(Jetrolttl !jÎ lcl1Lnăt·i,1; i,lL' 1Jenl1·11 it �c lJtLtea ţi11e cont;Ltt·e11ta }le pieţele
111 on., l Îtl I<�. 11evoi a a i 1111) tl s �ă :-.;c j11 t1·0 IJ tl i11teie · i11sta lati t111 i I o cele 111 ai 

• 

}.le1·l'cetio11ale! i11citt 111c1ni·1)ttla1·ca 1l1ă1·1·,1t·ilo1� :-:ă �e lloată 1·a(;e 1·e1Je<.le
si ic l'Li 11. 

J)e aci 11e(;esitatea <�011:--:t1·t1i1·ii Jllt.t< .. aziilo1· <.;ll �ilo1.t11·i, 1·ee11110:,;t1le 
• 

Gel ,111et1Jtu cea 1,1t1i 1,e1·fecţio11ată 1)e11t1·t1 111·ir11i1·ea, �elccţio11a1·eit, î11t11a-
g·aii 11a1·c<l! t;o 11• Ii tiont11·ea �i p1·c(lt11·e a <.:.e1·ea] clo1·; l) 1·,�c t1111 �i 11 liliza1·ea 
i11.'lalal,i1111ilo1· c:elo1· 111ai 1)1·;t<!lic�e 1)c11tt·u 111a11i1,t1la1·ea �i ,le1lozita1·ea 
tJt·ocl LI :--c l 01· [le l1·0 lil' e1·e. 

( _!11111 ex[Jloc1la1·ea 1·a!:io11ttlă "t lletL·olt1l11i -a i1lGeJ>t1l î11 Ltlt'ă t;tlttL 
• 

Îra a<;ela� ti1 ,11, e11 llL'iL1tele l11<.;1·ă1·i ,tlc 1lo1·L11l1ti, 1111 s·a 1,11tl1L 1J1·e,re<lea 
J,t al,;ăt,1i.1·et1 a11te�,1·oicGteJ.01· ! t·e1>c1letl şi 11tar·etl <le:--:\·oll:.1t·,.! cc o \1a It,a 
ac�ea:--tâ i11tlt1:--L1·ie �i ec <;ă11tat·c ,,01· a\·etl 1J1·o•l11:cle l)el1·olit'01·e 11e JJietele 
c·o11101·c:ial(� a�tl <.;ă 1111 :-,;::.l JJLJltLt 1,1·oie<.;Ltl tle la jt1·�e1)t1t o :taLie izolată 
11e11l 1·11 11clrol: l,1·e,·ăz11lă 1;1L to,1tc ,li�}JOziti,·ele 11e1;e��11·e 11e11L1·,t tt llt111c
J I (j l' L I I l � i î I) I I) 1' <�j I I l'.Î I l J i le I t l i la n l I ăl) o� t l 1 l o 1· i (' n r·11 i l ) e I' ic_; o I � l) I. i (. 11 l li i t ◄ l o
11,1 c,·r.1tlt1tll i11<;eclit1. 

I)o1·tt1 I ele })CtL·ol t..l fo�t co11�tt'l1it tlel�l iuce1J11t t·erl11 .- �i :'a lilat·it 
Lt'(J ll ttl t, • lt11lă cet'in tele i 11, l t1�t1�ie1 ·µe·t1·0I,., lt1i, instalanll a })t·oa l,e î11 t1 c
car·e ,t11 t·ezct·\·oaL�e 11ouă (le ,le-po„itat·e, spo1�in<l în consccinLă platfo1·111tl 
cu a tlăt·ăt�ile ci lJl' ec tl 111 )i i11.-talati t 111ile , le cle:--:că t·c.;a 1·e llin v agoa 11e

ti, ·tc1· 11e fji i11căr·ct11·ea î11 \·a110:.11·e-ta11c111·i • 

IV. CONSTRUCŢlA PORTULUI • 

• 

I 

.. Lltcr·ăt·ilc 1101·LL1l1.1i Co11sta11t:.l a11 tt·eettt, IJt\11ă lcl -lU LU, l)r·in t1·ei 1·aze:
1\; I >1·i111u· 1"t1ză (_-189:5-'1900), ct1p1·i11tle lt1G1·ă1·ile exet;Lllate 1)1·in 

în lt'<-'ll1·i11(lc1·c. 

B. A 11011.t fază (·l900-·1U·1"1), cL1111·i11(le lttct·ăt·ile exec.;11lt\tc 11tt111ai
• 

1u 1·cg·1e. 

C. 1\ lt·eia l'Ltză \ lUl·t-'l!J·J(i), tt11�1·it11le lttt;t·ă1·i execLtttltc ! tt11ele
fJ1·i11 i1tte1·pt·i11(lc1·c� 111tele în t·eg·ie 1)1·i11 t(;1�et·o11i �i tlltele ît1 1·e�,.ic <lit·cclă •

111 <.;ele ce t11·111et1ză. t11·ăt c1t1l1 .·:at1 StlC<.;e(ltlt lt1ct·ă1·ile. Ge a.11t1111e 
• • 

• 

. · it excc.;lLlitl �i c.\t a ,;osl:tt eo11�t1·11ctill•
... 

Ă. EXECUTAREA LUC�ĂRll,OR PRIN INTREPRINDERE 1)

----------

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

•

• 
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General I. B. Cantacuzino, a î11tocini't pentr11 l11crările hidraulic-e are 
podului două proiecte·: 

Unul µ·eneral, cupri1u.,\J1d Loale l11erii.l'ile ltid1·,11ilice :;;i altul rcs
in1n,-;, care conLinc 11u111ai o parte di11 ace,-te l11crii.ri �i anu1J1c: con:.:
Ln1-irca dig·111·ilor, a chei11rilol', rnrnhleer,!a plalfurn1clor, drag·iiri �i dc
rociit'i. la care s'a 111ai a,lăog·aL �i conf'Lr11irea unei linii de ·E! k111. la 
cariera Canara, de unde 11rn1a ,.:,i ,;e exlrng-ă piatl'a �i 1111de Lreliuia :.:ii 
;;e fabl'ice varii! 11ec1)Sar !11crilrilor din port. Toate acf':-Le lucrări Lrc
h11ia11 ,;ă fie ten11iuale la '10 l11lie -lS!JD: i,u· rnloarea lor ,.:n ridieii., d11pil 
de\'i:r., la -12.:3-18.022 lei, din care [2.070.800 lei p,,nlr11 lur1·iirile din 
port :;;i 2-1-1.200 I ei penL1·11 con:-tl'llirca liniei l'er,, Le Con�LauLa-Cauara. 

Licit'a[ia s'a Li1111t la '[ · l1111ic 'l8�J:i, pe lia:r.a proicd11l11i re:-:Ldn,-; 
cu facultatea penlru couc11renti de a prezenta ol'erle :.:eparate �i pen
ll'u lucrările ,-;porile, prel'iiwte în proiccl1d g·cueral �i ernlualc la 
2:3.400.00U lei ,::i ,;al'e trelJ11ia11 ,.:ă lie teru1i11ale la '.[O l11lie l!JU2. 

La lidlaţic a11 fo�tinl'ilale opt întrcpri11de1·i 111ari, ,;pcciali:r.alc în 
a,Mel de lucrări. Ele au ofertat pentr11 proicdul rc,-Lntn: d11pii c11111 
llf'IIICazi(: 

1. \'olker �i Ho,;,; tlin Ulanda 
2. Bati:.;·nolles 
:). Fi \'c,- Lille 

)) Pal'is 
.,, . )) 

lU O 
O pc:-sle dc\'iz. 

'1 ° 0 :;uh )) 
:.!:10 ° o » )) 

4. \'encl a  )l .l'ad11a 2.48" 0 » 1, 

,J, Uerscut )J Paris (i.2:5 ° 0 )) » 
ti. Ha rli,-so L ll >> 7. '.UJ O 

O )1 )) 

7. luhl La11µ-c,l'eld ll BucLirc�ti 14.-JU 0'0 )) )) 

8. IIallier l> Pari,-; 21. 0

0 >i 
O!'crla inlreprinilerii l.lallier lii11d cea 111ai arn11Lajoa,-;ii, a l'u:sl 

acceplalt\ al;'\t pentru l11erii.rilc re,-;L1·,'l11:-;e, c,H �i pe11L1·1t l11erii: rilc prc
viiwlc în ['l'Oicclul g-rJ11eral, penlr11 care;( prezcntal ot'el'Lă ,;eparalii •:tt 
2'.J,S "/

0 
,-;1il1 dc\'Îz. 

�Iini:<Ler11I L11crii.rilor P111Jliee a a11g·a,ial mai î11li1i c:rnc11larna 
l111;riirilor prcvăwle în pl'Oicd11l rc:slnt11:,;, înel1ei11d c11 .i11lreprindcrca 
Jlallier p1·i11111l ,·outract la ·IO l11lie H:l!J::i în mioare de lei U.7:ll.'.:!1:U, 
d11pă 1;are intreprintlet·ca a i11cc1111L org·auizarea ;;a11Li 'rclo1·, de:.:,·liid<'rea 
carierei Canara, con:-;tru,·iia liniPi rurale, apl'Ol'izionarea 111alerial,·lur, 
a unclteJoc şi a apat'atelur ne.:,,,,.:an•. 

La '.l8 �fartie tS!lU, miuisternl coitlraclcad .c11 î11Lrcpri1ule1·ca 
I lallie1· executarea l11criirilor ,lupa proi,)clul g·eneral, în l'aluare d,) 
2::iAUU.OUO lei clupii. deri,,, di11 care, scăz,tudu-"c rnlial1d de 2:u,u °lu, ,-;e 
reduce la !,)i ·l\J.:l::ii.HUO . 

. \,;e,-t eontract înlocue�le pe cel dial:\i. 
T.a -f(î Odo111'1rirJ ·IH!J<i <:t i·11q11 ·11 "1·l L 'f c• I' I · " :.; 1, 111 prnzen„a ., . ,,. ,pµ·" 111, 
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• 

Îtlt;Cj>Cl'C'tt l,1c1·ii1·ilo1· ,,,ri11 
1l1t1l11i l,loG ,l,1 l1elo1t fli11 

()<latii <·L1 l,1cră1·ilc\. 

,, . .  

l l l [\ )' 11, ,l 111'1-

rli�rt1l ,1eltt J�tl'f!'. 
a,, 1o<�e1)11t �i c\isc�11ţi,111ilc 511l1'c 11rt·�o11:t]tll Lle 

,·011t1·<)l �i i11t1·e1)t·i1,,·1c1·e. 
}> 1. ·i11 ,li,·c,·�e 01·clir1e cot1t1·ol11l at1·iîgen tllcnJ;it111ca 111tr'Pl)L'i111le1·ii 

n�111>ra 11oînc]P1)lini1·ii ,iis1>oziti11nilor· ili1;ţ c�tieteJe (le Pr,1·ci1)i �i as111-,1·a 
î11l,11·zie1·ii l11(;1•ă1·ilo1· i'atii. cie r·e1la1·liţia stal>ilită ]a i11r,e11•1t. 

l)e 111t.1ltc or·i Ji11�en.11 11e �antie1" 111nte1·ialP! ia1· cele a1)1·0,·izi(1t1ate
1111 ct)t'e�1)1111clea11 a,lcsca co11clitiilor 1,1·e�c1·i�e şi� ca ntn1·e ! P.r·a11 opr"Îte 
sfi fif\ î11LL·rl>t1i11ţate î11 011cr·ă 1 �n,1 �e 111·esc1·ia ca ele �ii f'ie �111111Re ]a 
n11,11,1iLe 01)e1·ati1111i! 1)er1L1·11 a le fac�e 11ti]izaJ)ile. 

l11Lt·e1)r·inrler ea 1·ef11ză să exe<�t1te n1ăst11·ile l)l'e�c1·i�fl� �11 l) 111oti,· 
că ele �,111t a1·l,it1·a1·e şi că ea 1111 1)oate st11101·ta clteltt1eli c1e l)t�i�o.; 
i:tt· î11t:\L·zlerea o j,,.�·Lifjca î11,·i110,·ăţi11rl Di1·e<�iia că 111.1 j-a ])118 flin
,·1·P1l1e la <1is1Jozitie te1·e1111l 11ecest11· instaln1·ii �antierul11i .. :i că 1111 i . 'a 
<I al 1 n li 1111) 1l1a tel·ia l 11 I <le cn le� uece�a1· li11i ei Co 11Rta11 t,a-Ca11a 1·a, cou-
r 01· 111 o l)li µ:a t.i1111il or· con t1·ac t11rlle · . .' i astfel n' a 1111 t11t te1·11lina lî n i·a la 

t.er·11te11 ! uşa (�ă :l foRt 1111�ft 111 i1111)osillilitate ele a tr·ans1>01"ta f]in Crt-
11a1·a t'iatră ,�01\casl1tă şi ,·aT't1l 11e111.1--11 conf'0c:iio1Ja1�ea l,loc11i·i]o1· urli-.
l'ic�i:tle. . , .. ,. . .. . . . . . . . � 1 

• 

f.Ja '1() A111·ilie 18!}7 ,·i11e 111 ft"t1ntea clir·ec�tiPi lt1r.r·ă1·i.lor 
l.or11 l g·enet·al f:� .. Dt1cn.

l11t1·e1l1·i<leL'ea r�o11ti11t1ă lt1c1'nrile, tlaI· a,·a11�area 101· n1e1"ge încet. 
[)C ctt11<l <iî.·ct.1tiL1nile se î11tete�c� 

· J,a înee11r1tt1l af\.11l11i 18�) Di1·ectia i'ac;e 1111ele n1oclifică1·i în 11ro
fil11l c�lJei11l11i şi al (lig-11lt1i: ia1· î11 A11I·ilie 1 �)8 se ]1olă1·ăşte o 111ocli
lica1·e n1ai 1·a,lic�itlă a 1>1·oiec·tt1lt1·i: a<ln11g·Li.nclt1-sP- î11 pl11� ])a�in11l <le 
11et1·ol c·e ·11r111a :·ă �e �on�t1·11iască îr1 al'aJ·a cliţr11l11i ele s11<l. Tott1�i! 
})t·i11 t111ele �111)ri1r1n1'1. a,l11se l)l'<1iect11lt1i 1)1·i11l, �:a aj11n� ca �11or·l1l total 

�i 11n1·Lial (1)e f�l ,le ll1c1·:t1·e)� pr·o,·oc.at 111ai ales tle aclă11g·a1·ea llasin11lt1i, 
tlc 11elt·ol, să 1111 <le11ă�îtt�că lin1itele 11re,·ăzt1te în a1·ticolt1l ;Jfl <lin con-
1liti1111ile :,re11e1·nle� cot1·1 l)i11:,t c11 � (1() <li11 co11(liLit111ile �1)eciale })entr·11 

cor1�t,·t1it·et1 })Ot'L11lL1i Co11.·tr1.11ţ,a. 1); t1�acii. 1111 �e 11r·ezc11t:.1 t�az,11 tl(} a �e

1) Ar�. 15. Dacii. î11 cursul execlllftrei Iu,·rarilor ,·a fi lrebuii1tii :-ă �c modifice l)ro-
. ' . 1ecl1tl 1n ri:iai 11111lt sau 111ai p11.in. inlreµrioz:itor11l Pste dutor :-ii 11ri111e�scă şi să e:xect1ta
�1easte scl11111l,ări, in::;ii. nt1111ai tlttP:i t1n ordi11 înstris al i11giner1Jl11i s�u :'ll arhitectt1l11i diri
:;i1tte şi i11� conditiunile ur111iitr,ara: a) �porul �au �cllzăm .. )11t 111 s:·t se i�c1 la lt1crări de l'ett1lr-elor \lrev.1znte î11 proiect st pe11tru cari s·:1u fixat tlret11ri în seria. care s·a �vut îfl veclereltt -adj11deca\iunc. ' ' 

b) Spnrul -=-�t1 scazam:{n�ul să n11 ro,,:'trscască mni 111ult llo 20 l� !=;Uti din valoarea
t,·,talil ,l con.raclulni, afa\·ă de o c!L�poli�ic contl'âră a con1li1_jilor spel'iale ale ir1trepeintlerii. 
A • c)_ Spot·ul sau :-;c:\1.a,,1�'tntul să n11 fie m,li m,lrJ de fiO la sută clin c�nlit�itile trt!ct1te 
1 n e s I 1 m n ţ I l I ne pentru {ie c :;i. r t {el de 1 ll c r a r c. a L c. , ' 

.. � GU P ererle P-educerile :}i s11or11rile 0venL11ale ale cantităţilor lucrărilor co11tractateele rare antt·eprPt1orul esle obligat să se ţie, sttnt acele pre\·�zt1te. ir1 art. 1�> din condiţittnJ1e
genei ale. 

r>entr11 orişice �POi', care i11trece 1cea.;lă pioporţi�, ar1trl9prenorul l'ămâae liber :săre�uze„ executarea, iar Direc�iun� a rămâne atu11ci libet'ă si\ e ... �ecute lucrarea Jo regie„ sauprintr· un alt antreprenor.
· ·  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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;:lahilî Jll'CLllri no11ă 1111ilare. Intreprinderea pt·eliode însă că artico
lele cita le 1111 pol fi aplicale îri spetii. deoarece proieclul, i.;arc a 1,;erril 
rle hază la li<::itatie, a :s11l'erit modil'icări în;:emoatc at.it iu plamil ;.re
neral, dl �i în ili,.:poziti11-nea urrajelo1· principale : rleci 11rmeazii ,.:/i ,.:� 
fixeze 11oi 1freL11,·i uuilare, de comun acord r:11 înlreprinclerea. 

De,.:cle di,.:c;qiuni 11n11ale: schin1h11l contin1111 tle corespollllenL,1 
�i mai ale,.: jena financiarii în care se µ•/if:ia intreprinderPa, proroca11 
înt,lrzierea lucriirilor. 

Pentru a p11ne capăt diric1ill:1iilor irite, rniui:::Lerul face 11z rle 
Arl. :m din oonrliLiuni g·ene1·ale 1) �i pre,:cl'ie mii;:nl'ile ce inlreprin
clerea tt'elrneşte să le ia pe11tl'II arlirnt·ea lncriirilor, aconl.lndu-i ter
men p,lnii la 'HI Iunie '189!). 

La 2:: Martie intreprill(leJ·ea riî:p1111rle 111i11i:::teJ'11l11i t.:ii înceleaz& 
lncriirile. 

S!! ia act de ace;:t ref'11z formal fi ,.:e di;:prrne i1n-enlarierea rna
. te(ialelol' întreprinderii, 11rn1tt11d ca, rle la 'J.7 Aprilie 1899, lucl'iirilci sii 

sr, -execulc în re;rie c11 111:iterialnl şi în compt11l anlrepreno1·11l11i. 
Tabloul de n1ai jos ne arnlii canliliiţile de J11crfri ce t1:eh11ia i'11 

le execute intrepririderea până la 1 l\farlie J8!-lG, după reparlitia ,;la
hilitii, apoi cantit�tile l'eal execntale �1 c,ll ;:'a Pxecntal ma1 pnti11. 

,::: Lucriri până Ia· 1 Martie 1899 ., 
•::, 

m:J\'umn 1·:t\ LI iCRi\ll lLOn "' De I Executate I !)lferenţa 
c, executat 10 minus 
% 

111. I 111, m. 

1 Digul (le larg 878 446 4�l2 
111. III, 

Dig11l de s11d �0!) 20g 
m. m. 111. 

A piirarea platformei 9,rn mi'o 269 ,., 

III, I lll, 

Cl1ei11ri n10 �110 
111. c.l lll, C, m. r..

5 Draga.ie G:14.0001 187.000 -1.47.000 
111. c,I rn. c. lll. C 

Ramlile11ri G25.000. 4-1:1.000 2·12.000· 
m. c.l m. c. 111. C, 

7 Derociî.1·i 4:l.(}00
1 787 42.2'13

1 

.· 
1) Art. 3f; Da�� tn cur,:n1l executării_ lucrare� va merge lncer, încât, din Jips:i de 

mate!rnle, rle l�crltor1 _in nu.mar suf1e.1ent, d,n neaplicarea 1·epartitlu11ii de lucrări date in
treprintăto!·ulu1, sau dm _ori !'e a_ită cau1.ii, astfel c,, să•� pouti 'prevede ca ea nu se va
putea termina la, epoca f!xata prtn contract •. sau _ci un se vor efectua lucrări pentru su
mel_e atect�te prrn bug_et 1n F1ec�re an, ad!11ut1straţ1unea, in urma raportului ing·inet·ului sau
�rh1tectul�1, va prescrie lqtreprmzătorulu1 măaurile de luat piintru aetivaie11 tucriirilor a-
coraând11.-1 UD termen pentru aceasta e te. 

' 
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• 

• 

• • 

• 

\ .. aloa1�ea lti<;răt·i]o1· e�,ccutale se 1·i,lică ltt s1111la ,le lei 4.1f).{.4()f, . 
• 

1�11 <.;e, :.l 111:.ti 11111lt ea 1/.j ,li11 ,·:l10tt1·etl l11c1·ă1·ilo1· e0nt1·ac:Late: i:.t1· 8lLt11a 
tol:llă l)lătită j11t1 ·e1)1·i 11<le1·ii 11it1J:i ]a l)l1ne1·er.t :a î11 r·egiP. e�tP rlP
:i.74H.:1�l,>:2!) lei fatn 1le a11r·o.,. 'l().()0(�.()()():oo lei cftt a1· fi trel,uit �:1 
1•1·i111ea�<�ă }J,1.nă la 'l-i,1 �fartie 18�)9, clacă ea ai· fi exec11tat în între
�·i1,,P 1t1,�1·ă1·ilc �Lal>ili·te 11r·i111·e11rtrLitie. 

l)irerentlttl ell jnt1·e1)t'lll(lere:.t lleJ)llta11<lt1-�e iran�a ((;·, l 1 :.l1r,ial>l8)),
g·11,·c,1·n111, în l>aza leg·ii 1lin R Inn11a1'ie �t!)(.)() ! a rost 11e\·oit �ă co11�tit,,e 
llll t1·il•t111al �1.1·l>il 1 ·al, 11ent,·11 li<;lti<li.ll''e::t cont11ri lot" 'v·i l)l'elentit111ile 11nr- -

ii101 co11 lrnrtan te. 
Ca rt1�t>itr11 ,li11 11a1'tea Stul11l,1i :·, fo�t ,l.-11111 i\·iif 1ail C. Ş,1·t11! llP

alt111<�i g·,1,·er·11alo1·t,l 1in11cii Ktttio11ale! Îtlr î11t1·e1)rincler·ea 11allier· a 11,1.-
• 

1,,it rt1·f>itr11 llC <l-n11l ing·ine1· ff. �:Iot'ft·e 1li11 F1·a11ţu, in1" t�a �,1·1)ra-:i1'-
l>il1·1J a ft>�t ales ,l-11111 \\ .

.
. ]i'. I.Jee111an�! î111i1ttle1·11icit11l rep;�l al ()lanrlei 

JlP l�t11g·ă (�0111iP-i1t11r.,t de ,1avig·atie a 11.i1111lt1.i. 
l)e�lJater·ile 11roce�11lt1i! s11J• 111·e�ecli11ţia ,l-111i 1'f. C. �11tt1, a11 a

\'ttt loc în ·r{,1c111·e„ti. <iela 1G-�8 l\1urtie 1ftl)(�. 
•• • 

DPlil)e1·u1·ea a ţin,1t <lela :1() l\Ia,·tie 11c1nti la (; .1\ j'll'iliP. r.i'lnfl �:a 
cltlt :enti11!;t1. 

A1)1l)ele 11ărţi l111 1•t·eze11taL 111e1 1101·ii .·c1·i�e. ]•t·ete11Liile înt1'epl·in
<lP1·ii �P c;i.f1·a11 la :(.t11r,:t 1le lei 18.:177.(lR(l.�7 ,li11 ca1·P 111ini�le1"11l n11 
rPc1111o�tru ,ler��\t :;.�7G.242,(,� lei şi 11rPti11<lea în cl1it11I) lPi -JG.GO:J.f.lf)G�f)8, 
r·111)1·i11zft11rl a1,1e'ltzi clP î11tft1·zir1·c co11fo1·111 caiet,1l11i ,le .·n.T·cini: in 11111.·

• 

<lat111e ele i11teresP 111'0\·e1,itc ,lin inl,\r·zier·i · în exect1tia l11c1·ărilo1"'. 
t t1·in �P.1tt11tta ,Ială s'n. ac ·or·tltlt intr·e1>1·i11<le1·ii IIn.llie1· G.22(1.(j32194

lri 111 ca1·p �e ct1p1·i11cle: 
• 

'1) P\.e�til11it"'Pa p:a1--a11ţiei cle1111�e ln î11c�l1cierra 
co111., .. n.cl11lt1i . • . , • • . . . . . • . . . I.iei 756.000 -

2) S,1111a c;e î11trrt)r·i11,IPJ'ea :l\ren_ rle 1)r·i111il cl11pă
�itt1aţiile ele fllath . . . . . . . . . . . .  . 

. 

;J) \'"
n.lo:11'Pa e�tit11ată a ll1ate1·ialt1l11i intr·epri�1-

< 1 P , , i i ! c; o 11 f o r 1 1 1 i r1 \' r 11 ta 1 • i I t l , 1 i . el ro: a t f' o n t r· a< li <! tor. (� P 
• • 

r·ă.,,1,lne })l'OJ)T'iPtt1te r11inister,1l11i si la ca1·e .-e a(la11�·,1 
� ' 

şi (�l1ellt.1elile 1le in.-·tuln.r� a .. :u11tierPlo1" şi 11t111e1'ea în 
Pxploat:.lr·e a <:a1"ierei c:ar1ara . . . . . . . . 

• 

)} 446.493.32 

• 

>) G.024.139.62

J,ei 6.226.632.94 
• 

• 

T�a U(:easta �e recl11ce fnl)11]0fls,"'," '111)1� ((:' •o � )lin C V 1 .] t " t,\ , l • .., , ; , • ., • I e (l � a a c o r· r--1 a · 
îotre1)ri11clerii Ilallie1 ... • • 

In schin1tJ� ca să fi'111 cu tot,11 irl1J)artiali, treb11ie �ă rect1noaste111
� I 

, 

• 

• 

, 
I 

• 

• 

• 

• 

•
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c,1 de la inlrept'inderea llallier 11i-a J'iin1as pe l;'ln: .. :-ii inrnnlar 1) :,i r:eva 
pel'sonal es1-1cri111e11Lat în PXecularea 1111:1·/irilur hidrnulic<' in ara11,ia1 ea 
�anlierelor ;<i în 111anerrarea clil'<'l'>'Plor ;q1arate, ,lin 1:(U'<' pcr,:onal parlP 
,:'a ulilizal fa lucriil'ilc ullerioa1'<'. 

i >P timpu I î11lrcprinderii 11 a l  li e r, ,:'au clH•ll11il în Lola! lf'i 
9.:J76.fl(i7,7i din pl'im11l crerlil ,lf' lei 18.�-1ii.7(i8:l·I a,,orclal pe11lt·11 ro11-
sl.r11c�ia porl11l11i Con,-ta11ta. 

Satura l11r:riirilor cn raloarra lol' se· aralii în talilo11l do m:-ii jo�. 

F A Z A 1-a 
LUCnAru F.XF.CUTATF: PRI� 1\'TREPnl\'DF.nJ-:A llAJ.1.IF.n 

Linia Cana:·a-port 
Tlignl •le larg· c11 zirl11l ,le g·arrl:1 
Digul ele Sllfl 
Cheiul rlignl11i ele larg 
Molul 1101t 

T.ei H.
179.82,,9·1

·1 
:;06.:168.i:iO 

70.000,oo 
8fl.G81,3:1 

Derocarea � rlrag·area ha,:inlll'ilor pol'Lulni 319.731,Hi 
Terasamenle pen trn ram h]ei:U'ea platformelor :198.241.0G 
\-'ase, aparate, ma:,ini, locomotirn, rag·. ,;i unelte rle l11ern ::i.�J:J0.9G0.84 
Materiale în aprovizionare . :iG4.67G,27 

TOTAL 9.:l7fHJ67,71 

B. EXECUTAREA LUCRĂRILOR IN REGIE

La 10 Auguo;t 18!lfl a l'ost rn11,1il ca Director Gcner:il al cons
tr11c�iei port11l11i Com.tanl:a rl-n11I in,:,pector g-,meral A. Salii:rny, n11mit 
mai înl.:\in Direclo1· g·cnera.l al pol'l1irilor şi al cii.ilor ,le com11nica[ie 
pe apă. 

S11h co11d11cerl'a domniei s:ile ,:'a contin11aL cu m:ire acliYilate 
execnlarea lnerii.rilor liidra11li1:e, prerii:wle în f:ontrnf:t11l lf:illier. 

S'a introdu,: rnorlific;1ri în plani1l de an,:amhl11 al porl11l11i ,;î s'a 
rial o 1,1are rl�,:roltnre şantil'rul11i rlc l11cl'II, înlreh11int::inrl la executarea 
l11criir

'.
ilor nm1rn.i personal tccnic '·romaitese. 
l111cdial ·ce a l'o>"L ,:tahilit del'iniliv planul g-Pneral al porl11lui. ""·a

1) EXTRAS DIN INV,.,;NfARl"L 1-lAl..LLIER.l. MATF.RIANAVAL; 2remorchere, 
:l �alane tle Per cu clnpete, 2 şalnne de {ier port hlocuri, li gahare de lc.111111

1 
1 deroşeuza 

1.choson de (ier.im ,eaf•a ))lutitoare Uc '•O tone, li bărci de :=.cal'andrieri cu pompele lor. 9
barei d1{e1i'.e, 2 bărci-!1H•lor, � 1,asculo •l'aupicn,lecâle 20 tone. I! �IATERIAL Hl'LANT: 
100 vago�11e diferi le (p!:,tforme, ba.cule, ele,, 1îil ,·agonele (dccaul"ilie, g, i:ira·e. ele,) 2G 
trncuri (port hlocuri),.11 locomotivcdi[ert o III. 1:-iSTAI.A'!'ll PE SANTIF.IH�·: 1 pl�n în
clinat peni rn redubaţ9'1 vaselor. 1 titnn nx. de l10 tone: 1 mncarn «B;Houth, 1 i11<l:1.lntinno 
pentru {a 1,rico.re:i. heionn ni, 1 titan r111rrnl de ti.O tone. 2 ba,·da.'lre d!.i ·c-ltte 1

10 tone; 2 iflr.;tu- · 
laţi11ni pentru i.d;ricarea oloc1trilor di, puzzolnn•; ·I locomobilă \\"oii'[, � locomol,ile Ve:•r 
& Ricbernond: 2 planuri 'ndin1te penlru anrocamente; 1, ins lalaţie pentru slin, var: 3 cou
casoue, 3 grui Ciillard; atelie,·e diverse, 
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ciiulat ;;ii se proieGtezc �i să se execute ntai îut,\iu ac·ele lucrări cat·u 
pcrlllit începerea exploatării. 

După eou:;truirea digurilor de aiiăposlirc ţ!I apărare., s'a�, zidit 
cheiurile cele mai p rinei pale, ramhleind11-se spatele lor, pentru obţi
nerea de platforme necesare ·exploatării. Apoi" ,;'a început eu utilarea 
porlnlui, proiectând şi r:onstrnind ntagazii cu silozuri �i statia de petrol. 

ln tabelele anexate se arată fondurile acordate ţ!Î întrebu_intarea 
lor pe fel de lucrare �i ,nodul c11m au succerlat lucrările, în faza: 1n-.e
c11 tării lor în regie. 

Din examinarea acestor talie le se deduce că până în anul 1904 
s'a 11rntărit mai ales exec11tarea lucrărilor hidraulice, rămase de făcut 
dill eontractul intrnprin(lerii Hallier, precum: dig,nri, eheiuri, apărltri, 
ram IJleuri, dragări, derocări, etc. In acela� timp sau făci,t studii, 
proiede, aprovizionări de materiale, etc. în 1:ederea construirii mai:r-a
ziilor cu ,;ilowri �i a :-laţiei de petrol �i s'a11 început lucrările pregii
gi

i

Litoare pe teren. 

De la 1904 se începe. perioada de lucrări pentr11 utilarea :por
t11lui: construirea magaziilol' cu silo�uri, a hasinuluî de p�trol, a in
:<llllatinnilor pentru exportul prodm,elor petrolifere. 

Paralel cu aceste l11crări se întocmesc proiectele �i se fac eo·
menzile pentn, in:-lal� tiile mecanice la silowri, la uzina electric.'i. l?i 
la uzina sţatiei de petrol: 1) se continuă c11 complectarea cl1ei11.rilor ,. 
a plall'ormelor; se construesc linii ferate, clărlil'i de admiuistratie, ,;e 
i11slaleazii lumină elecll'icii etc. 

Lucrările s'au executat cu deosebită actiYitate, iar modnl cum 
ele au fost eoordonate, au permi:- ca în anul 1909 să se poală da - .În 
exploatare o 1t1ag·a1.ie cu siloi11n şi o pa1·te 1(lin staţia de pe'tt"ol. 

ln aflev,1r, la 27 Septernhrie 1900 s'n inaug11rat, cu mare solem
nitate, de ciitre M. S. BeRele, ter,ninarea piirti!OL' celor mai im1ior
tanle ale lucră:'ilor de ll['ii şi ale instalatiilor de expol'l, cu care' pri
lej s'an ro�tit c11vâatări înălţătoare)), pe care .le repl'oducem la anexe·"). 

Dupil ce port11l :;'a inang-urat, ·'a continuat cu lucrările în regie 
r1ână la sfar;-ilul anului 1.n10,· când s'a retras rl-nul Director General 
A. Salig·n�, �i a venit ÎN. locul său inspectorul general Mihail M'. Rârt1-
nicea1111.

Valoarea totală a .lucrărilor ex.eeutare· în faza li-a este de lei 

. 1) In�ta"-<tiile 111ecanieo la silo"uri •'nu furnizat şi aşez�Î de cnss.Lull1•r tiîn 81'Unc -�w1.;; tele eleclriee tiel� siior.ul'i �i uzin& Lia cil re A. I::. G.; i�r loite co11�1rue\l.il'e ,ne-,. 
talie• �i ittsl�hţiil• 1«acuic• dela sl,•\ia ele potrol ,·au execu(at d• •�•a E. Wolff d"iu Bu-
cure� i1. 

2) Duf)i ij11lalinul soc. Polil•enice No. 1.1:l din 1D09.
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49.'!::p.846,O8; iar 11at11ra lucriirilor c11 Y:tloarea lor parţială, "e arată 
în alăturat1tl tablou. 

F A Z A ll-a 

LUCRARI EXECUTATE IN REGIE 

Lin ia port-Canara 
Exproprif'ri 
Digul rle larg- cii zirl11I de 1,a1·dii . 
Digul de �url 
Dig·ul dela intrarea în port 
Cheiul di::nil11i de larg· 
:\folnl 0011

Chei11I de Nord 
Cheiul ,:ilozurilor 
Cheiuri la molul pentru cereale ,:;i Yit11. 
C:hei11l de ciirhuui 
Basin11l de petrol cu anlel,asinul . 
J!')el'ocarea ,:;i rlrag-area ha,:iam·.ilor portului 
Terasamente pentl'11 rarnblr.iarea vlalformelor 
Balastarea ş.i pararea platformelor porl11l11i . 
Farur{, sirene .. :i rlil'erite ap:ir:ite de ,;enrn:ilizarf' 
Linii l'erale în pol't . 
lnstala�ia pentrn exporl11I petrollll11i. 
Mag,aziile cu silozuri, c11 uzina centralii .. :i e,;tar:arla 
C:ala de halaj pentru rep:.ratia ,·aselot C. T'. C. 
Consolidarea tllalurilor de Î\ord. Vest . 

L e i R. 
4:'IG.108,27 
77'1.432,25 

fi.O56.9�3,03 
f.4.'1.6:l1,5O 
'194.000,00 

'l.8:l2.170,8:1 
529.018,31 
942.006,11 
8:J1.1O9,39 

1.198.102,56 
818.57:-:1,21 

2.297 .401,46 
2.062.319,44 
2.473.900,92 

697 .100,::::3 
415.596,96 
9O1Jl37,84 

4.761.:1:J:J,Su 
14.:188. 255.39 

:J6O.0iO,J2 
287.287,07 

lrtclig·11iri de anrocamente pentru 
Clădirea de.adminislratie . 
Biro11J cerealiştilor . 

apiî.t'at'ea tera,:atnentelor fi34.:J50,10 
16ti.3O::i,55 
:iO.OGJ,G:1 

Canl"1m11I de mişcare . ::i.:102.f.1'1 
1\fag·azii provizorii de cereale 28:3.745,34 

170.49G,U8 
139.5;)1,59 

Cl.iî.diri de loc11it pentru lncriitorii ,şi ag·entii �- r. i\
J

. 
ln;,la!ntia p1·0.vi·rn_1'.i� şi accesol'ii pt. il1.1winat11l pol'l11l11i
Cantme J)l'Onzoru rn port . . . • . . . . . . 1O.466,2::i 

297.2G9,H9 
2.mo.290,fjt

906-.623, 21
2.131. 992,30 

'49]:10�846,08-

[ntreţinerea lucriisilor executate . 
\'ase, aparate, maşini, loco111oliro, rag·. ii unelte de J11cr11 
Birnrse lucrări şi studii . 
Materiale în aproviziollare 

T0TAL 
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C). ExecutQ re de lucrări, �"ele.' prin intreprindere,,. unele. 
·· în regie prlq t,şeronl, altele în regie directă

Noni' clire'ctor general ş·i-a pi'1:::' ctt '1jrii1c'ipin, �:,;e�11ta;:e:1..· 1;;cr:'l·;.i-
lor prin intreprinderr. · · · · 

L11.cl'ii.l'ile hidraulice, ·pentrn executarea ·cărora portul poseda u
tilaju I 'ii ·n1aterialele necesare, pr!)cum şi personal specia iizat, au rii
maP. sii P.e execute mai rleparte în regie. 

S'a stabilit un non program ele l11�rări, care cuprindea, între 
a Ileie, 11rmătoarele: 

' 

a). Constr11irea magaziei a III-a c11 siloz1iri. 
b). Executarea rle iucrări pentrn conP.olidarea malurilor dfo 

partea K. V. a port11 l11i ; 
c)-. Construcţia gării din port. 
ci). L11crări provizorii, 11eceP.ita_te ele constructfa gării. 
e). Terminarea cheiurilor. 
l'). Te,·minarea ram hleerii platformei. 
g"). Spol'irea staţiei de petrol. 

I . 
I 

Ir). Construirea încă a 1111ei serii de locuinţe pent.ru _.lucrătorii 
şi personalul po1·tului. 

i). Con:-:tructia instalaţiei pentr11 transhordarea directă a cereale
lor din. vag·oane în vapoare. 

j), Complectarea retelei ele linii ferate. 
Să arătăm în detaliu, modul. cum p.'an executat parte din aceste 

l11crări: 

a). Uonsh-uire1t nu�gaziei 11, 3-a eu silozuri. 

F11nclaiiile .. pentru areastă. mag·azif!, ca şi pent.r11 a 4-·a. au fost 
exerutale în faza II-a. 

Restul luc,·iitilor· cie zidărie şi de hrton annat an fost 'executate 
prin intreprinde,·ea ·w olle-Stayi1.r. 

· Cum parte clin niaterialele nece><are constructiei acestei'"magaiii
:a1e g:1seati furnizate .ma:i dinainte, s'a ohlig·al intreprincier·ea s.'i pri-
11�iaflcă şi să. pliitiasc:1 aceste materiale clupă anumite preturi trecute 
Îll contntcl, 

fa1crarea �•a început în 1!)12 şi s'a terminat în 1�15, 
• 1 Din cauza e,;-enimenlelo1· nu s'a putut face şi inP.lalatia mecani-
cii a mai.raziei, tl,:1a că ea a: rămn: neutilizată. 

•f' I 11, 

h). C o n i:; o I i 11 1t r e 1t m a· I u r i I o r 

Lucrările' ex:ec·utate mai iuainte pentri.1 oprirţa ��rpărilor mal�� 
rilor, �edâud în totul rezultate· satisfăcătoare, noul director general _a'-
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apti<:at soJuiia cQnsoli<lării prin executare. de l!lasiv e p11ternîee de pă
mftnt� bine .·lJ'.iiti1r, 1 ·a-8eztrte JJ� un fundttrneut de a,·g-ilă compactii, :;au 
11e n1arn:1 .. şî•· căptt!._ite- la spate cu o zidlil'ie de piatră uscrttii, fonnfmd 
111f dren 1011;.dtudiual, <:are comunică, 1\in dislautii. î11 Jistantii, cu dl"e
mi"r·i tran;�erale·· ce rlebu;:ea:t.ii în pu�uri colectoal'e. 

Lucntrea :,;·a .ineeput prin intrepl'iudere, rlal' dil'ectia vii zftrnl că 
intr'ep"i·iuifoi·ea l�ll. este în. stal'e să due;ă la bun s!',tl'Şit aceastil lucl'al'e 
delica'tii, i�-:i. tez1liăt coutn�ctul şi s'a <:onti1111al executarea în reµ·ie Cil 

rewlttlle satisfăcătoare, 
P'fină" 1� HHli �•a · con,-olidat aprox. 4011 111. I. de 11,al. 

c). ()oustruirea g1trii 1iin 11ort. 
'111 pJ;�ul geuernl al portuJ11i, ai,1plasnmenl11J g·ăt'ii er'a slrtbilit 

pe platfon11a · cheiului de la rlig·u l 1lr lar�·. A.ei era p,•ey/irnt sii se con
,-:truia,1că o mi�:1 ftati11n_e pentrn ciî.liitorii ce pleaci\ �i ,-:ose,-:c c11 ra
poarele. 

111 'Hl12 s'a ltothnU <:Ol.l"fruirea, îir port a uuei gări mari, con
fortabile, av,111<l do11iî. clădiri de călători: 11na pentru căliitori"i cari 11ti
liz��.1:ă_ \·,ţpoar�!ll,- şj alta pe,;:t.trn cei cari rin şi pleacă cu calea l'ernlii. 
·s·a JJrevăzt1t că �ceste clădil'Î ,-:ă fie a�ezale la el1ei11l de Ienm. 1111a
Îl! /fhl c�lejlalte <;ţ! Unii şi , peroaue între ele : iar trec.erea dela o
P-1/idire la alta să se facă prin tunele, cou,;truite sul, liniile din 1:·a,·ii.

Dupii ce p1·oedul a .foft î11foc111it, ,-'a hotifrît execularea ]11 Ti.i
rjlor �i au u.n e;: fu,H)aL_iil� Îl! ret!Îe, iar re,:Lu I pl'Îu intreprindere. Lu
crările în regie arlică confectiorrnrea �i IJalel'ea pifotilor de l1elon
ar1nat. s'au executat: iar restul lucrăl'ilo·r ,=;'a11 s11,:penrlat la î1wepe1'ea
r!î„.hoiului moadiat,.

rA). J,u-crrui 11Povizorit m�iesitnte de <•,onstruirea gi't rii

.. , C:l_1�i�1l rle jemn_, i,n cll'ept11l căruia ur111a să se con;;;tr11iasdi g·ara
de cill:'ilori, ern utilizat de Sel'ri<:iul )'lal'itim Ro111:în }>P.ntru acostarea
Y�)�oqr:�lor: 1� JHtsag-el'i, Cu1n cheiu I şi cliirlil'ile 1:1.g·entiei S. l\f. H ._, ale
vii11,1H ,!';ii a,I� Şe_1·ri0(11lui ,-:apitar, lreh11ia11 să fie rliiri\inate şi pentru a
-qu � împie\lica _ _flluctiqnarea reg·11Iată a acestor sel'vieii, "'a hotil.l'ît
ca vapoarele S. M. H., să acosteze la ·ehei11l rle nord şi în ace,-:t ,-:cop,
,-:'a construit_. î� .dreptl!l acestui cl,eiu clâdiri pentl'II hiurourile S. _i\f.H.,
ale.;văn;iii, _a.(e _poştei şi (\le poliLiei rlin pol't. Pal'te rlin 1nag-aziile de
lerrin, ·an:i.tâ ia aeest" cheiu, au fost diirămate şi parte transformat� şi
predtJ.te vil.inii şi acrentiei f:i. l\{. 11.; .iar Ia cheiul de cereale s'an con,:
truit magazii provizoPii de- lemn, pentrn -cereale, în locul celor de;;;Li
nate ·de la cheiul de i'ionl. Tot la ace;;t <:hei11 s•a· construit o cladire
Je· tid pe-atr'1.i: ÎHstă.bre�·- seniciului sanitar.
� .::. -: ... �-� . •' . :: ' 
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Clădirea de zid pentru S, M. H. şi pentru vama' de la cheiul 
de �fol'II prec.:uni şi magaziile de lentn de la• cheiul· d:e .cereale·; iu fost 
exec.:11lale prin inlrepriucleri; iar i;elelalte lucrări provizorii ca: tra'li�"-' 
formarea rna�;-aiiilor vechi, instalările ,Ic' linii. ferate, d� h.m1ină elec
lridi, i;oududele, împrejmuirile, �t,;., au fo,-t executate in regie . 

. .

e ). 'L' c 1· m i II a r e a c h e i u r i I o r. · 

S'a co111pledat cheiul ele \'ord, răma;;, neexeclitat' 1,e"iiprox'. '150 
nielri lungime şi s'a11 con�truit aprox. :JuU metri clin d1eit11 ele' i,a ,;i10:. 
lul de ·erealc şi vile; iar tlu pfoe :;'au făcut în ha,;hwl ·cheiului lle 
lemn dragifrile şi clerodirile uec.:esare, s'a1; executat fumlatiilll uoului 
l'l1ei11, confecţiom1.nrl şi a:;e1.<lud hlocnrile de beton, p.'rnă fa„ niveh.U 
111ării. 

'J'ualc ai;cslc ltwrări s'au excc.:utat în regie; 

I) 'l'ermimu·ca ram blcerii plati'ormei.

In regie �•a c.:0111pletal de rambleat plalfon11a· cheiuiui (le Nord; 
iar prin întreprinderi ,;'a i;ourplelat. raJ11lJleerea nwlulLJi de c�re_ale şi .. , 
vile şi �•a cxec.:utat o parte din rauilJleerca platformei dela_S]?alele 11Ja.,. 
gaz.ici a J-a �i a 4-a. 

Ue ase111cnea s'a u11111l11t aproape iut1·c.;- Jac11l, ra111a · în .rnij!oc_ul 
plall'orn1ci _por lu lui, pai te prin întreprindere t<i p_ar[e in re8·ie .. 

g) Spol"irca staţiţi (le 11ctrol.

Ex11orl11l rnzid1111rilor [11,ind 1111 r11are adnt, se :;i1,·1ti nevoi_,i.' ,,;po-· 
rirci inslalatiilol' penln1 p1·i1,1irna �i predarea ·ace�tui 1h·odu,,;·pelrolifor. 

111 ac.:est scop. "a d11lilat linia pcutl'II prirnirea vag-oiw�!o1·-ci;;(er:11e; 
;;'a ,;onstl'nit 1rn rezen·ori11 de 1·ec.:eptie, :<'a11 d1iliiat eondndele �1 :pompa 
de p.icuriî. �i ,-'a l';kut la l,a,:inul de petrol, iud. o in,:Lalatic pentl'II 
i1wifrcarea 1·<'zid1111i11i: ial' pP. plall'orn,a defa hasin, s'a cou,-trnit o 111a
g·azie de lie1· pentrn tlepo1.itarea liitloa11elo1· de petrol şi hemină, des
lina te ex pol'l/lrii, 

Pc11lr11 i111,1ag·azi11al'C.\ p-ro,li1selor pr.lrolif1're :s'a11 con�ll'llil inc,'i 
H rn1.e1·roare a 300tl 111.e. �i 1111111 a ·!OllO 111.,:. pent1'11 f!rntorină, cn L?ale 
di,:pozilirnle 11eee�a1·P. 

l•'1111rlatiile rezen-oar<'lo1·, sporirea platf'o1·1,1ei ,-i ap/l1·a1·e�1 ,ei �'.:LU 

exec.:11Lal parte pri11 î11l1·epl'i11derr, parle în 1·Pg-ie direct.ii, ,-au cn taşrroui : 
ial' _1111:riirile 1,1elaliee. al'.tril de 111ag-nzia de lier ilela l,azin, pre,:11111 ".''i 
inslalnLiuuilP 111ecn11ice, ,;'an P.xeculat de casa E. \Yolff. 

f lenl1·11 evi �arca a1:c.:ide11 le !nr !le cale fr.1·nl:i. în ;:tatia de. peil'lll• 
s',ut •:enlralizat acele ;ii pasajele '5i �•a,1 instalat aparate tle semualizal'e. 
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-
h) Locnin-t:e pentru lucrători şi personal .

.. 

S'au ·construit, prin întrep1-indere, încă 10 ele clii.clii'i, 'având fie
care curte separată. 

i). 'l'ransbor1la1·ea llfrectă. 

Scopul a�eslei iusblatilini esle ca cerealele sosile îu vagoane· ;,ă 
poată H încărcate direct iu vapoare, fără să mai Lreacă prin silozuri. 
S'au executat în regie fundaţiile acestei cousll'uctii şi s'a furnizat loată 

_ ins lalaţia mecanică. 
Lucrările însă s'an înt1·erupl din cauza evcui111e11telor. 
ln toamna anul -19-14 vine în fruntea dfrectiei g·enerale D-u ul ius

peclor general Grii·orn Casirnfr. 
Dela această dată şi până la evacuarea Coustautei, s'au continuat 

lucrăl'ile care erau în curs de executare �i s'au rnai construit urn1ă
loarele: o :;osea nouă de arce: in port, inprej1nuirea provizorie a por
tului şi o baie sistematică cu duşt1ri oa,ltle·şi red·') pentru personalul 
�i luc-l'ătorii dela silozuri; toate acestea s'au exect\t.at în 1·et4·ie. 

Una clin preocupările �le căpete1iie ale ,lire.ctiei g·enerale iu faza 
a llI-a, ·a fost org-anizat·ea aflntinisfraliYă a serviciului ,le coustruetie 

I 

şi exploata1·e. · - -
S'au separat, pe c,U a fost posil,il, atl'ilrntiunile personal11l�1i, uli-

li:t,\.nd pe unii la con,;tructii şi pe altii la exploatare. 
. S'a căutat să se reglemeileze situaţia personalului, clupă norlllele 

dela C. F. n., prescriindu-se anullle ·conditii de admitere în serviciu 
şi de înaintare �i s'au pus în aplicarn instrucţiuni nouă pentru u,a
nipula:rea ntai,;-aziei de materiale, necesare consln1cţiei şi exploaliirii 

Valoarea Lătală �l lui;rărilor executate în faza Il[-a, este de Ici 
10.6�4. 237,90; iar .felul h1criî.1·ilor, cu valoarea lor, e,-te ariîtal îu ta
J,loul de mai jos : 

FAZA lll�a 

LUClL\.lU E�ECUTATE PAl\TE PlllN l�'L'f1EPlUJ\IJEltE �l l'AJtTJ.-.: 
lN .r,EGIE Dilî.ECTi\. S.\.U Pffl� TAŞEHO�l. 

Linia terată port..:Canarn 
Ex uroprieri 
Cheiul <le Nonl 
Cheiiil silozurilor. 
f:heinri la molul peutr11 cernale jt vite 

1) Unica baie poruhră !n Constanţa. 

Lei H. 
7.7Elfi.40, 

:58.G3U,UO 
.lj(H.2G4,67 

21.ii-J 5,70
:F,�.:l81-,:1n
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Easinul de petrol cu·· a11te JJasim1I 
Derocarea şi <lra(l·area hasinurilor portului. 
Ternsa111e11te pentru ra111lileiarea platforn1elor 
1.lala:-:larea ,ii pavarea platrorn1elor 11ol'lului . 
Faruri, :;irene ::5i diferite aparate ,[c se111ualizare 
Linii fc1·ate în port. 
lu,;talatia peutrn exportiil petrolului 
\fagaziile _c11 silozmi, 1_;u 11ziua eledrică ·şi estacada 
Cala ,le halaj pentru repararea vaselor C.P.C . .  
Con!<olirlarea malrn·ilor rle "orrl-·vest 
ludi:,·uiri ,le anrocamente pentr11 apărarea terasa111�u telor 
Coustruc�ia g-ilrii ele ciililtol'i din port 
Clă,IÎl'i pentru valll:1 :jÎ S.-:\f. J:. . , . 
Constructia :jOSelei 1le acce" în port . 
\Iag-azii prorizorii de 1_;ercalc 
Clădiri de loeuit pentru luc1·iitorii jÎ a;,;-entii S.P.M. 
lu�talatie provizo1·ic ::5i ac1_;e,;orii pt. ilu111iuatul portului. 
Cantine p1·orizorii în port . 
lnlreLinerca lucrarilor exci;utatc . 
Va,;c, aparate, 111a::5ini, loco111olivc, vaiuaue ,ji tmelte de lui;ru 
Clw.lL11cli generale . 
Uivcr:;c lui;rări :jÎ :;tu,lii !. 
E:q.1loatarca ca1·ierci Ca1.1an1 
Materiale in aproriziouarc 

Total 

24.733,67 
84:693,48. 

302Ji6i, ·l9. 
. 19.529,54 
. 95.105,45 
289.033.,96 

1.695.-184,97 
2.808,532.57 

88:15ţl,45 
-i97.3·14,59

:J.547,1U
226.744,70
99.533,45
41.700,00

J lj,235,48
30-1.473,02
-H0.729,6U
'3.217,SU
9.239,69

472.072,0U
1.072.USl,·16 

5:Jf.575,34 
·:H2.37i,SU·
403.267,5'

10.624.2:)7 ,9U 

PrO;l"l'llllllll lui;t•ărilor 11'a ro�t iudei_,linil (;Ultlplel pană la. J9Hi. 
Uaeii pentru 111/\rf11rile de e:-.porl :;'a11 fă,·.ut aproape loate in;,ta

laj.iunile (uncie insii rcdu,;e), pe11lrn cele de iu1port nu exi:;lă BÎi;i O 
in:;talatie, afari( Je plalfOl'IIIC ,:i dlern 111agazii tic lemn pculru 111ăr
f11 rile :;ene1·tde. 

Literările pol'l11lui a1· Ji l"o,.:L inuit 111ai arnn:;ate. dadi nu ne-ar Ji 
îupie,licat ernni111entelc tliu Hll:.: ,;Î cele de ai;u111. 

C:0111plet lcrn1iuatc ,;11ut 111:11:ăto:treJ.i lui;rări: 
Digu,·ile eare adiipo,;tc:,;c uu J.1a,;i11 ,le oO lla. suprafaţa fară La

;;in11l tmteportul11.i de ·,14 Ila. 

. Chei11ri, în lu11g·i111c de ;:;ouu 111. I. din ti40U preriiwţi. Platforme 
rn ,;u111·afată de IO:l IJ.a. <liu 118 lJ.a. prcrăzule. \11 ,;uut iu;:ii loale 
înpictrnitc. Liuii ferate i11 l11ng·i1,1e de ,tprox. :W 1'111. din tiU K111. pre• 
l'iiZIILe pc11tr11 de�crri,·ea port11l11i. 

Donii 1,1ag·:nii c11 silornri date în c:q1loalare ,:i a :l-a fării i11,.:la
ali11ne, din •:ele 4 previizute :t ,;e ,,onstrni. Staţia de pelt'ul cn :Jg re-l 
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zer.voare .a 5000 m.c. si unul de -1000 m.c. fiecare, pentru depozitarea

Jl;:oxlu.selor petrolifere,· pe langă alte rezervoare de rnanipulatie cu loate 
in&l!Wltiile, necesue pentrn pri111irea şi preilarea produselor petrolifere. 
I.nstah�tii -��cMorii ca: uzina eiectrică, o cală de halaj pentru repa
nu:ca /ase'ior pană la 900 tone, o clădire pe.utru. administratie, o clă
d_i;,e' 'pen.tru binrourile ce1·ealiştilo1· şi alte clădiri şi instalatii de 111a1
};uţină importanl,;ă. ' 

Iar cele mai principale lucrări rămase de exeeutat sunt: 
Terminarea malurilor; completa1·ea cheiurilo1·, a platfoi·melor, a 

magaziilor cu silozuri, ·a instalaţiilor ele import, ca: antrepo„ite, !Jan
gai·e, rernize, macarale; terminarea g·ării; a instalaLiei pentrn trans-
1;·ord.area directă a ce1·ealelor; con,:truil'ea de clădiri peutrn a<lminis
t1;atfo. şi ,entru v·amă ;.·ali'mentarea cu apă; instalatii peutru prevenirea
iucendiului; completarea iluminatului, a liniilor ferate,· a şoselelor ; 
const.niirea de magazii pentru materiale; ateliere ţi iustalaţiuni peutn1 
repan1rea vaselor mai mari etc.· 

Aceste lucl'ări, rămase ele -ex_'ecutat, se ernlueaiă la aprox. 50 mi-
J.io,an�. Iei, lu.lud de bază valoarea leul11i şi pret11rile unitare din 19H, .

. }'ondurile acordate ilenit'Lt _constructia portului Constanta 1lela
in<:eput şi pană la 1916 se arată in tah!onrile <;e u1·111eaâl:

TABLOU 

JJ_� li'.ONDUHILE ACORDATE PENTRU CONSTl\UCTIA POllTULUI
. CONSTANTA DELA INCEPUTl L LUCRAmurn P.\X,\ , 

IN ANUL tnH:i 

. ( lnlreprin<lerea li al !ier ·1. Primul crndit rle conslrucl:ie ( Reg'ia . . . ·
2. Din fon<lnl port11l'ilor d11nărene pe 1mii 901190'2-902r,Jo:3
3. A l01.:a!jil'1ni h11getare pe anii 9021903 �i !)071008 .
4. Credit pe anul ·190:l-Hl04 .
5. 

(j, 

7. 
8. 
u. 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) )) 

)) 1904-'I 900 . 
)) ·1!l05-·190u .
)) 1906--1!)07 .
)) H)U7-19Uti

10. >) >> ·HIOti-l()U!J .
·11. A.locaţiuni b11g-ctare pc anul HIUH-'HJU!J
!2. Credit pe anul 180fl-·I !JHl Der.1·eL ·l·J 21�90!l
·I :1. » )) l• ,l ,, 2on210m1 
H. :\locaţiuni bug-elru·e pe anul 100fl-·10·1() .
15. >> >> )). >1 HH0-19-11 .

Lei H. 
9.:376.007,71 
8.87 ·I. 700,40 
:l.008,128,2!.J 
J.349.:1frl,G9 
2.700.000,00 

-130.000, ou
:i.ouu.000,00 
:rnoo.000,00 
G.000.000,0ll
7.000.000.UU
G.30U.0UO.OU

250.00(1,00
:l.700.0UU,U0 
�:.000.000,00 

220.:1(î7 ,GO 
200.000,00 
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16, Credit_pe anul 191'J Decret H,051910 3.000.000,00 
{7. )) )) )) )) )) 4851!)10 500.000,00 
18. )) . )) )) rn11 )) 1:J7:2ţ9H 3.000.000,0U 
19. )) )) )) -19-12 )) 286191'2 :1000.000,00 
20. )) )) )) 1913 )) 7028;9,P 5.54:3.00U,UO 
21. )) )) )) )) )) 6;J10i91.3 ·12.UOU,00
21. )/ l) )) 1914 )) 25661914 , 

2.000.000,0U 
23. Su11te a \'au:,;ale de Socielătile petrolHere pentru cons--

trnctiuui Lle rezenoare �i hangar . ·UOU.700,00
Total 76. 783.323,49

Lucrările executate din llet:are foml a parte, suut arălale în ur
măloarele taiilou t·i : 

Din prirnul t:redit de 17.2-i7.768,H lei :,;'au cxet:uLat, pl'Îll î11Lre
pri11llcrea lfollier, lucrări îu vortul ConstauLa, îu raloare de U.37ti.OU7,7'1 
ei. 1\ ceste lucrări sunt m·miitoa\0ele : 

Lei 13. 
Linia Port-Canara - - - - - - - - - - - J?IJ,827,9-1
Digul de larg t:U zid ul Je g·anlă - - - - - ·1.!)06.690,ti�
Dig,111 de _s11d - - _,. - - - - 506.368,50 
Chcî11l rlignlm ,le larg· - - - - • 70.000,00
)Jol11l non - - - - - - - - - - - - - 89.58·1,33 
Dcrncarca �i ,lrngarea liasin11rilor portului - - - - :l·l9.73·J,J(j
Terasameute pentru rambleerna platfonnelor - - - - :398.24106 
Vase, aparate, 111a:;5ini locomotive, rngoane �i unelte de li1c1'11 5.350.950;84 
Mal0l'iale de aprorizionare - - - - - - - - - 554.G7G,27 

Total Lei 9.:n6,U07,71 

Din pri11ml ct·e<lit <le lei 18.247.7(j8,H ;111 rămas tli;:ponibile, Llt1pă 
Jid1id:;,11·ca îutrcpl'Îrnlerei lJ allier, 8.87-1.700,40 lei. 

Aeeastă s11111ii s'a întrnbuintat pentru urn1iitoarelc li1t:riiri, exct:11-
tatc p,tuiî la anul '1902 : 

Li•1ia l'er·ntă Pol'L-Ca11a1·a 
Exproprieri - - - -
IJi;.pil de lat' ({ c11 zi,l11J de g·ardii. 
Dig11l de ,rnrl - - - - - -
Cl1ciul dig·11,ui de lar·g· - - -
Clrei11l li<' ciir-l,1111i - - -
Del'Oca1·ca �i drng·area J1asi1J11rilot· pod1i111i -
Tera�arne11le pentru ra11tbleerca platfonuelot· 

Lei 13. 
-'f3G.05:1,G2 

Uli.273,90 
,1,.444.205,79 

417.56:3,:JU 
00.000,00 

(fi4,8i'i 
�:5.000,00 

J25.000,00. 
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Faruri, sirene şi diferite aparate ele "emnalizare 290.654,10 
:\Iagaziile cu silozuri, Gll uziua Gentrală şi estacada 39:175,63 
lndig·11iri de am·uca111eule pentru apărarea lerasa1J1e11telor 180.000,00 
Jnstalatia prnrizorie ::jÎ aGGesoriile peutr11 ilu111i1w!JJ[ portului 52.1 IU,09 
Va,;e, aparate, lllaşîni, lorn111otirn, Yagoaue �i uuelle de lueru '1.20'1.6i,:S,':25 
1Ji,1erse l11crări "i sludii - 786.U:24,<.H
l\fateriale în aprori:.1ionarn - - � - - - - - - 755.:J69,uu 

Total 8.87 l.7U0,4U 

Diu foudul purl11i:ilor Duuărene ,;'a acordat un credit de lei 

3.008.128,29, care ,;'a întrelJ11iutal la 11ru1ăluarele luerări excGulatc pt111ă 
la auu [ 1903. 

Dig·ul de larg cu zldul de ,;·,.m[ă 
Dig·ul dela intrarea iu vorl - -
Cheiul dig11l11i de larg· 
Molid nou - - - - - - -
Cbeiul de uorrl 
Cheiul :-:iiozuriloi' - - - - -
1:lasiuul de jwlrol c11 a11lelJa,;iu11l - - -
lJeruGarea ji 1lra;.rarea IHlsi1111rilor porl1il11i 
Tera�a1ne11Le pentru ramhleerea ·platl'orn1elor 
ludig-11iri de �111·0Ga111eute pcnlr11 apărarea tera,-;a111c11lelor 
Linii J'erale îu port - - -
�lag·azii prol'izorii de ecrealc - - - - - - - -

Lei 1l. 
:375,884,80 
Hi7.5Go,·IU 
771.:J45,72 
479.271,UO 
:J!)�:l 02, 50 

4:J,:J88.Oti 
-40.UOO,UU
U2.U50,15
u5.00U.OU

:.!25.564,9ti
:125.UOO,OU

:Ju.ouo,ou 
Total :J,008 -1�8,2U 

Din al0Gati1111i l111g-clare s'a aGorJal i11 anii IHU2i!JO:{ şi ·1U071UU8 
s11111a de lei l,:J49.:J61,59, �are ,;'a .iulreli11iu[.al la 1m11iHoarelc luGrifri 
executate : 

Dig11I de larg GU zidul lle �ranlil - - -
1Jig·11l de su<l - - - - - -
Cliei11[ rlig1il11i de larg 
�fol11[ HUII - - -

Cheiul de nord 
Cltei11I de cărb1111i 
J:a,-;i1111I de pcll'Ol Gil a11teliusi1t11l - - - - -
Dcr0Gure;1 ,;i ilrag·;uea lia,.:i1111rilor po1·L11lui 
Terasamente pe11lr11 1·a11tlilecrea plaHur111elor 
Tiala,-;tai·ea ,-i pararna plali'ol'll1elor port11l11i 
ln,;talatia peulrn cxporl1tl pelrol.11[11i - - -

Lei H. 
. ,__ 246.UUti,\JO 

8.480,0U 
9ti. Ol ,'iu 
40.418,67 
24.4:i:J,:Ju 
0U. 2·1: L !J4 
l 5; :.oH: I. 08
fi:l.M18,58
4::i. 7tl!J,O;-;
� . .1.'i , '00, (J(J 

l:}.:'i0!),96
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Magaziile cu silozuri, cu uzina cenlrală şi estacada 
Cala de halaj penlru repararea vaselor C. P. C. -
Consolidarea 111alurilor de nonl-ve:st - - - - -
lndi;Juiri de anro1:ameute penlr11 apărarea lerasa111enlelor 
Linii ferate i11 porl - - - - - - - - - - -
Ma.;-azii proviwrii de cereale - - - - - - - -
lnslalaLia provizorie :;i aeee,;oriile peulru i lurninalul podului 
1ulreti11erea luerărilor exeeulate 
Uiverse luailri ':ii studii - - - - - - -

358.711,37 
-4.913,18 

309,73 
178.445,24 

2.li8,2J
3H:i,85 

2.5U9,90 
22.482,47 

5.H6,8o
Tolal 1.349.361,5[) 

ln anul 1903--1!:!04 ,;'a aeon.lal; un prîrn aediL de 2.7UU,0UU,U0 
care s'.a înlrelrnintat penlru următoarele lucrări exee11lale: 

Uigul de la1·:.;· c11 zidul de i:\·anlă 
1Ji0·ul de ,;ud - - ._ - -
Dig·11l dela intrarna în port 
Cheiul dig·ului 1le larg 
Cheiul de nord 
Cheiul ,:ilowrilor - - -
Ha,;inul de petl'Ol c11 a11tcl,asin11l 
Derocarea ")Î d1·a,rni·ea liasinurilol.' porlul11i 
Tei-a:sa111ente pcnl1·11 ranil,leerea ·plalformelo,· 
Bala,;lareri ;:i pav·area platformelor vortul11i ·_ - -
Faruri, ,:irena ;:i diferite aparate de ,;c111naliza1·e 
Liuii l'el'ate în ['Ol't - - - - - - -
lustalal'Ca penlr11 expol'L11l petl'olului - -
::ifagaziile cu ,;ilozuri, en 11zina centralii :;;i e,-lacatla 
Consolidarea 1nal11rilor de nor,l-vc"t - -· - -·
Ma,;-.1zii pru1·izorii de 1.:ereale - - - - - -
ln,:talaiia prul'izorie ;:i a1.:ce,:oriile pcutr11 i!u11,iualul porl1tl11i 
Cauli11c ·p1·ul'izorii în 11orl - - - - - - - - -
Va,:e, aparale, 111aşini, loco111olive, va!,;·uant: ,jÎ uuelle de lucru 
llivcn;e lu1.:ră1·i şi st11dii - - - - - -
::iratcrialc plitlite di11 t'ondul'ile prec:edente 

Lei B. 
SUU:18:J,22 

84.o:J5,5U
·l7.;J95,90

;JUU.795,87
2-L4:18J,:J8

74.o99,UU
-186.:152,50
:JU2.5U 1,50
·12:J.408,UU
-J'1 I .U65,0U
-JO\_l.l-l38,13
HO.!J:l7,15·
J52.H87,75
12.688,0U 
;JU.547,15 
48.7U8,5U 
:n570, IO 
-L0.4GU,25 
1U.649,U5 
;J(j,;J(jt),GU 

27-J.470,47

Total 2.7U0.U00,00 

Tut in :u111l l.!lU:l- l!JtH ,:'a 1,1a1 a1.:ordal 1111 cre1lit de 4-31J._00U,Ul) 
lei eare :-;'a întrel111inLat în între�·ime la h1.sl1tl1tţ.ia 11cntru r,xp01:li1J 
petroJului. 
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1n anul 190-4-1905 :s'a rlat su111a de S.000.000,00 lei eare s'a în
trebuiutaL pentru l11crările urn1ătoare: 

ExpL'Opl'ieri - - - - - -
Digul ele larg t:U zidu I de gardă 
Digul de sud - - - - -
Digul dela intrarea iu port - -
Cheiul digului de larg 
:\folul nou-
Cheiul de nol'll 
Cheiul silozurilor 
Dasi1111l de petrol cu antelrnc:iuul 
Del'Ocarea �i dragarea liasinurilor JJOl'Lul11i 
Terasamente pentrn ramhleerea platforrnelul' 
13ala:larea :;li pavarea platfo1·111elor porlu]uj -
Faruri, c:ireue şi diferite apal'ale de senmali,:are 
Linii fcrale în port - - - -- - - - - -
Instalaţia pentrn export11l petrolul11i - � - -
i\Jag·aziile Gil ,.:ilowri, t:ll uzina centrală ji e,.:tacada 
Co11solidarea malurilor de nortl-rnst - - - - -
Indiguiri de anrocamente peutru apărarea tcra,.:,u11C11lelo1· 
:\faga„ii pro\·iwl'ii de cereale - - - - -- - - -
ln,.:tala ţii vrovizorii ::;;i at:t:e,;oriile pe11tr11 ilu111inal1tl purlului 
Intretinerea lucrărilol' exec11late - - - - - - -
\'ase, aparate, 11ta'.'i11i, lot:011toli ve, rag·oaue �i uudlc de lut:ru 
Diverse lut:rări jÎ ,.:t,ulii - - - -
.\Ialeriale i11 apl'Ovizional'e - - - - - -

Total 

Lei B. 
:l:l.06:::l,20 

-117. !)4,(:i,82
-ţ t.059, :iu

U.OlrS,00
·lu.23ti,OO
:J.:.Hl,6J

279.:!9:l,48 
US.-L32,u6 

500.408, 1G 
:l3J,188,;J5 
2H5.5u0,80 
'[34.922,23 

23.54u,53 
-J:J.404,16

:m:J.7:JU,45 
312.421:,94 
'101.728,23 

42.:J:JO,UO 
8-l.787,!)0 
18.'13G,25 
2:3.Ui l,GU 
99.584,:J/'i 
44:l!J0,54 
22.6U2,57 

3.UOO.UUU,00

In anul '1905-·l!)OG :S'a acordat c·1·e,liL1tl. ele :J.UUO.UIJll,OU lei, care 
s'a îutrellllintat pentr11 11rn1ătoarcle J11erriri: 

Exproprieri 
c11 zid11I de i.ranlă Dig·ul ele larg 

Dig·1il de ,:11cl 
Cliei11l de nord 
Chei1il ,:ilowrilor 
]Jasi1111]. de pelrol c11 a11l1�l1asiuul 
D,,1·ucarea �i dra:,{al'ea linsi1111rilur i'Orl11l11i 
Tera,:ame11LP pentru ran1iileerea l'lall'ul'll1elor
Hal.:tc;la1·na �i pa l'arua I' I all'or1nrlo1· porl11l11i -
Fal'nri, �in'ne :;li dil'critc aparate ,te :-et11t1alizal'C 

Lei H 
,:L79:3,80 
.1..020,ou 

-IH. ':j8,00
'.L:j,:l48,�8

fi.:lTi,110 
:l:!:l82U,�ll 
:::n-1H2,un 
-1Ki.i79,20
<i:l,:1/i:i,Ol)

328,0G 
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Liuii ferate în port - - - - - - - - -
Iustalalia penlrll exportul petrolului - - - -
Mag·aziile c11. silc-zuri, c.:11 u1.ina c.:en tndă şi· estacada 
Cala <le halaj penlrn rnpararea .-aselor C. P. C - - -
Consolirlarea mal11rilor de norrT-rrst - - - - _.:_ -
Magazii prorizorii de cereale - - - - - - - -
In:-talatia proYizorie şi ac.:cesoriile pe11tr11 ilumi'11at11l pol'l11lui 
lnlreLine-rea l11c.:rărilor rxec11tate - - - - - - -
\'a,-e, aparate, 1Jta�i11i, l.oc.:ornotivi, ng·o:me şi unelte rle ltu.:ru 
Direr:-:e l11crări );)i studii - - - - - - - -
MaL.-riale plătite din fontllll'i prececlente - - -

Total 

152,588,4(1 
88'1.!:199.25 
781.0'18,M 

(Hl48,Gi'i 
56:l4G,Ci5 
s:::;.:::;52,10 
17.982,0G 
90.2'10,00 

·i:3:l051, f/5
:14.022,00

189,090,:13
::l.000.000,00 

ln anul 'lfl0fi--H107 s'a acord[\t 1111 credit rle It>i 6.000.000,00 c.are 
s':i. înt1·t>h11intat pentrn l11cri\J'ile următoare: 

.Exproprieri - - - - - - - - -
flig·11 I de Iar/:!· cu zidul de µarrlii 
Dig-111 ,fo s11rl 
Cheiul de norrl 
Cheiul ilt> cărbuni 

Lei B. 
1.000,00 

559,40 
2.135,50 
8,439,71. 

296.859,20 
lla:sinul de petrol eu anteha.-inul - - - - - - 570.132,60 
De1·ocarea şi rlragart>a liasinnrilor porl11l11i 202.964,00 
Terasame11te p1rntrn rnmbleerea platformelor fi05.615,50 
Balastarea �i pararea platformelor port11l11î - 228.659,80 
Instalaţia pentru exportul petrolului - - - 208.276,53 
'.\fag·aziile c.:u ,;ilowri, -l'll mina centrală şi estacada 2.41'1,102,4:l 
Cala dr halaj pentr11 repararea nselor C. P. C. - 8.300,!=!0 
Consolirlarna mal11rilol' de nor1l-rnst - - - - !12.555,27
Iudig·11iri de aul'Ocamente pentr11 apărarea terasament11l11i 8.009,90
'.\fai.razii pl'Orizorii de cereale - - - - - - - - '17.989,33
In:-Lalatia pl'Orizorie �i acce,:oriile pentl'n ilrnninat11I portiil11i 11.266,92 
lntre[;int>1·ea lucrărilor exec11tale - - - - - - - '.16.800,30 
Vase, aparate, 1nat,iui, locomotirn. nrroane si 1;nelte tle J11cru 148.784,9ii 
l\fateria;e in aprorizio11are - � � - � - - '1.045.58:1,04 

Total 6.000.000,00 

In arţ11l 19G7-HJ08 s'a acorilat 1111 credit de 7.000.000,00 lei ca�e 
s'a întrel,11iutat pentrn mmătoarele lucrări e:rneulate: 

Exproprieri - - - - -
Di�ul de larg cu zidul de gartlă __ __._ ___ _

Lei B. 
294.817,20 

1.464,10 
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Cht>îul r1e nord 
Cheiul :-:ilornrilor - - - - - - -
C!teiurî Ja n1olnl pentl'n cereale �i Yite-
Cheî11l rle cărhuni - - - -
Ba,:înul dP. petrol rn antelJa,:inul - - -
Derocarea şi rlra::rnrea ha;;:inurilor portulni 
Tera,:ameule penlr11 rnmbleerea plal.formelol' - - -
.Bala,;tarca ;;i ]'a rarna platf'ol'melor port11lui 
Lini'i ferate în porl - - - - - -
Instalatia penlrn ex·portul petrolului - -
l\Tag·aziile c11 silornri, u1 nzina centrală �i estacada 
Cala d� halaj pentrn repal'area raselor C. P. C. 
Magazii prorizorii de cereale - - - - - -
Clădiri de locuit penln1 lucrătorii ;;i ag-enţii C. P. C. -
Instalaţii proriwrii şi acreSol'ii pentrn iluminatnl port1il11i 
lntre�iuerea lucrărilor exec11tate - - - - - - -
Vase, aparaLP, 111a;;i11i, locomotire, ru�·oanf' şi unelte de lurr11 
Matel'ialP 1le nproviziona1,f' - - - - - - - - -·

Total 

:13G!1 O 
249.90:I,42 

32.545;80 
. 454.1.85,80 

:182.28!:i, 2G 
270.018.00 
050.707,00 
88.21i2,·10 
!:i:1.086,[i7 

654. H9·1, 7 O
R.2'l5.48ti,(J6

GR.755,fi5
8{i7,4! 

·10!U47.50
:l.867,28

131.81G,�3
8.402,G5 

28!:i.061,25 
7 .000.000,00 

lu anul HI0 -1909 s'a acorrlat 1111 crerlit rle G.i':i00.000,00 lei care 
s'a inlrPliuinţat la nrmiito::tl'ele lncl'iiri executate: 

Linia ferat/\ Port-Ca.nara 
Expropriel'i - - - - - - - - - -
Cheiul ;:ilozurilor - - - - - - -

L e i n. 

54.m,
:J:J7.G00.80 

8:1.000.00 
Chei11I la molul pentrn cereale �i Yile - - - - - - 495.745.00 
nasin'nl de pell'ol e11 anteha;:inul - - -- - - - - 87.G!Kl.:JO
Derocarea �i dl':ig·area ·1ia;;i11urilor portului 92.26:1.00.
Tera;:amenle pentr11 rnrnlileerea platformelor- - - - 149.7G8.00
Rala;;tarea şi pararea platformelor port11J11i - - - - 7.Gu:1.00
Linia ferată in port -, - - - -'- - - - - - - 22,246.flO
fo,;lalatia pentru exportul petrolului - - - - - - 1.:l9G.888.8'1 
Mag·aziile cu ;:ilowri c11 uzina ceotrnlii �i estacada - - 2.976.044.66 
�ala rle l1ala,i penl1'11 ·rnpararea vaf'elor C. P. C. - -. - :16.:104:s·o 
Clărliri rle locuit peotl'll l11crătorii şi ag-e11(:ii C. P. C- - G7.000.00 
Intretioe!'ea Jncrărilor executate - - - - - - - 4.G00.00
\ ase, aparate, maşini, locornolil'e. Yag-oane şi 1melte rle 
lUCl'IJ - - - - - - - - - - - --
Materiale în aprovizionare 

TOT .AL 

77.0!)8,&9 
876.138.39 
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'fot în annl 1!108-Hl09 s'n rlat r.a alocnti11ne J111gelară s11rnn d!' 
Iţi 2:i0.000.00, care s':l întrehuin[.at la 11rmiitonrele l11crări exec11tale: 

· Lei Jl.

Chei11l silowl'ilor 2.602.80
Clieimi la mol11l pPnlr11 cereale �i Yite - - - - - 8.382.<:,0
ChPi11l rle c:'îl'hnni - - - - - G.278.25
Ha;;i,rnl dl' petl'OI c:11 antel,asinul - - - - - - - - 3.074.00
Derncarea �i ril'a:,rn1·ea hasin11„ilol' portului - 3G.12fi.10
'fp1•asa111entP pentl'u ramhleerea platformelor - - � 435.00 
Instalaţia penlrn exportul petrol11l11i - - - - - - - 46.988.20 
Mag·aziile c11 silowri, 1.:11 11zi1ia cP.tl'Ulă şi �;,;t:-.carla- - - 142.$:18.oo 
Cliirliri dfl locuit pentrn l11criito1·ii �i agen!:i C. P. C, - - 4.184.80 

.T O T A L - - 2::io.ooo.oo 

In anul 1!)09-'1910 s·a ,lat creditul rle lei 3.700.000.00, apro
hat r.u Tnallul Decret No. 1124,909, care s'a întrelmin!;at pentru ur
mHoarele l11cr�ri executate: 

Exproprieri - - - - - - - - - - - - -
Cheinl rligului de larg - - - - -
Cheiul de norrl - - - - -
Cheiul silowrilol' � - - - - - -
ChP.inri la molnl pentrn cereale şi vite - -
Cheiul de cărli1111i - - - - - - - - - -
Rasirrnl rle petrol c11 anlelia:-:in11l - - - - -
Del'Ocarea �i ril'n::rnr1nt ha,:innrilor portului - - - -
TerasamentP. pentru l'amhleerea platformelor- -
Balastarea �i paYarea platformelor portului -
Linia ferată în port - - - - - - - - -
Instala�ia pentru expol't11l pelt'ol11lui -- - - -
i\fo:;.foziile cu siloZ111"Î, c11 r,zina central;\ :-:i e,:tacarln- -
Cala rle 1,alaj pentru weparal'ca ya,:elor C!. P. C. 
Clădirea rle adrnini:tratie 
?lfag·azii j)l'OYÎZOl'ii de cel'eale 
Tntretine,·ea lllCl'ărilor execntate - - - - - - -
Va,;e, aparate, rnasini. Jocornolire. Ya/roane �i unelte de 
lucr11 - - - � ·_ - - __: - - -
Matel'iale din .foudul'i precedente - - - - - -

Lei B. 

32.333.:15 
98o.48 

7.691.36 
25:1.697 .27 
:lfi6.729.7 o 
1'.l.38'1._11 
2!).685.60 

19:1. 706.52 
144.1oo.81 
17.741.88 

125.755.G5 
596.065.43 

2.ofî1. 'I 09.4:::i
30.214.31
fl2.248.15 

3.362.42 
· 126.90

109.68:5.93 
366.616.22 

T O T A L - _:_ 3. 700.000.-00 
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o4 

�rot în aflu[ ·HJ0U-'1910 ,:'a dat pentru porlul Cou,;l<;nţa îud. Ull 
credit de 3.0L\0.000, oo lei, aproLat cu Inaltul Decret No. 2002;90!1, 
care s'a întrebuinţat pentru lw.:rările uriuăloare: 

Exproprieri - - - - - - - - - - - -
Cheiul sil?zurilor - - - - - - - - - -
Chei\l!'i la 1110l111 pentru cereale şi rile - - - - - -
Basin11l de petrol cu anteLasinul - - -
Derocarea �i drag-area hasin11rilor porturilor 
Terasamente pe11tl'll ramhleerea platformelor 
Balastarea şi pavarea platformelor port11lui 
Linii ferate în port - - - - - - -
Jn:<talaţia pcntrn exportul petrol11lui - - - -
l\Cag·aziile cu silozuri, cu llZina centrală şi e:<tacada 
Cala de l1alaj pentru re11ararea \'aselor C. P. C:. 
Clădirea ad1JLinbtratiei - - - - - - - -
l\[ag-azii provizorii de cereale - - - - - -
Clădiri ele locuit pentru lucrătorii şi ti;..:-enţii C. P. C. 
fotreţinerea h1crărilo!' executate. - - - - - -
Vase, aparate, 111aşini, locomotirn, rag-... :i 11nelte de lucrn 
Materiale Llin .fonduri precedente - - - - - - --

TOTAL 

·11.:iu0,00
'19.222;18

:104,Gflfl,G(i
20.361,68
62.886,24
76.181,GG
8.987,30 

25.870,8� 
80. 774,28

1.92:l.0Hi,:16 
204.ti32,G7
74.057,40
17.100,20

164,:18 
8.252,59 

·198.273,99
4'1.033,28 

:1.000. ()( )0, 00 

JJe asemenea în anul •l!-)0!l-'1910 s'a ma1 rlat pe cale de aloca
tiu11e hu:;i-et:u:l ,-;11n1a rle lei 220.367,:i0, care :><'a intrellllintat la 11rmii
toarele l11erări exec11tate: 

Terasamente penlt·u ram]ileerea plaHormelor - -
TustalaLia pentl'll P.xportnl pelrolul11i - - - -
?lfag-uziile cu ,-;ilowri, cu uzina eentrală .,:i estacada 
Vaşe, aparate, n1a>!ini, locomolirn, Yaµ·. �i unelte ele l11c1·11 

TOTAL -

Lei B.

6.f.142.oo
25.21G,50 

140.07:1,oo 
48.1:l7,oo 

220.3<-i7,GO 

, In annl HH0-19'11 :<'a aloc:rt b11g-etar pentru port1il Con,-;lanta 
s11ma de lei 200.000 rlin care ,:'a cl1eH11it n11mai :<uma ele 25.023.7'5 
lei pentl'll pentrn următoarele !11crări executate: 

l\fagaziile cu silozuri, c11 m:ina centrală �i estacada 
Materiale în aproviiionare - - - - - - _ 

TOTAL -

Lei H. 

14.566,50 
1'1.357,25 
25.923.75 
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l.n an11l HJ10 ,;'a mai acordat mt credit de 3.000.000,00 lei, ap1·0-
l1:1L prin lna�t,.11(Dccrcl Ko. 14li0/910. Această :-:umă s'a îutrcl111inLat 
la 111·111ăţoa1'"elo li terii ri execulale : 

Linia l'()rl-Canara -----
l•:xproprirri - ---- ---
Cl1ei11I ;:ilowrilor --- ---
Cltei11ri ]a 111ol1ll prntn1 eereale şi i·ite - -- - -
Ba,;inul de petrol _1:11 anteha:-:inul- ------
Dr-rorarea şi drn,rarPa lia:-:inrn·ilor porl11l11i -----
Tera:-:a111entr peni1'11 ra111hler-rea port11l11i --
l:ala:-:tarca �i pararea. plall'or111elor port11li1i 
Farnri, sirelle �i rlifer.ite apar�tP de :-:e1,111alizare 

Lei H. 
:l.49G.5o 

56.650,00 
21.515, 7 o 

2:;5,68'.l,55 
19.850,!fo 
71:833,29 

fo5,1:J3,ofi 
W.529,54

889,2:-i
:l2.o18,14 Linii forate in porl -- - --- - - --

]1L;:talaLia pr:nt1·11 r-xportnl petrul1i!11i --- -
�hwaziile 1,11 :-:ilo;rnri, r-11 11�i11a ce11 lraliî. şi e,:tacada 

·18o.!i77,22
-1.·137.23:-l,14

Cala de halaj pe11lrt1 rr11,u·arPa Ya:-elor. r.. P. C:. 
Consolidarea 111ali1rilor dr- .\'orrl-\'r,.:l --- -
Indig·11iri de anrocn111entc penlni apiirarea terasamentelor 
Binre,111 cereali�lilor - - ----- ----
Cantonul ile n1i�1·a1·e ---- - -----
Clădiri rle loc11it pentru lucrătorii �i a:,rentii C. I'. C. 
Jn;:talatia proviwrie şi a<;cr�oriile p. il11rninat1il port11l11i 
Cantine proYiwrii în pod- - - ---- - --
l11t1·e[.inrrea l1u.;riir.iJor cxe:::1rtaţc-, - -: -----
Vase, aparate, rna�ini. Joco111otirn, n11.rn:me şi unelte--
Chrt11Pli g·cnerale ---- -
Direr;:c l11cră1·i �i >'t11dii -· --
l\

fatPriale în aprol'izionare- -· - -
TOTAL ---

7o.o1G,o7 
3�)2,25 

3.G47,fo
5o.051,fi:-J 
5.:-Jo2,92 
:-i,4;1:-,90 

1o'.'l.o:M ,7� 
:1.217, 9 
:1.o:18,7'5 

44.4!l8,6o 
'.f o:u::i:5,92 
ii19.265,'17 
·JSG.02G,07

3.ooo.oo,o_,oo

Tot în au11l ·Wlo ;:'a 111ai al:or1lat un credit dr 500.000 lei, a
probat prin fo[-tlt11l Decret No. 485/9'[0 , di.n care s'a intrehninţat 1111-

mai :-:11ma ne lei 2H.ii75.:5fl penll'II c011st1·11cţia irării ele ciUi\toÎ'i din 
. 

. port. 

In a1ml 1911 s'a aconlat un credit rle .,,ooo·.ooo, aprobat· prin· 
lnaltul Decret No. 1372/91-l, rlin care cl1elt11it ;:;nma de lei 2.978.454.7!), 
pentru nrmătoarele lucrări executate: 

Linia .Port-Canara-
Ex.proprieri ---- - - - - - -
Cheiul de Nord - - - - - -· � -

- -�-.-

Lei B. 

4.289.90 
2.0.QO,!)O 

2'1t:i.532.78 

5 
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Te1·asamente pentrn ra111lileerea platformei pot'l11l11i -,;:, '128,625.63 
Farnri, si1·rne şi. rliferile aparate de �emualizare - - ',�;W.2'1G.2o 
Linii ferate .in port - - - - - - - - - - - · 4·;,:l(jo,80
lnstalatia pentrn exportul prtrolulni. - - - - - - H:5.7:i4.o8 
l\fag·aziile cu ,,;ilo1.mi, c11 mina cenfrală ,-:i nstacarla 'L:lflt.54(i.:1G ' 
Cala de halaj pentrn reparnrea rasrlor C. . .I'. C. - - � 8.:149.!:io 
Con,;olidarea rualnrilor ,lp Norct-Veşt - - - - - ,1:t-1.92ti.4o 
Cliidil'.i ele loe11it pentru l11criUorii fi aµ·enţii C: . .I'. C.- 2oo.!:i22Ji4 
Lristalali;:i prorizorie ,-:j aecesol'ii pe11 t1·11 i I 11n1i nat1tl pol't11J 11i ldlo4.to 
Intretinerea l11criil'ilor rxeC11tate - - - - - - - ti.2oo.85
Vase, aparate, ma'iini, locomotive. y�goa11e �i 11nellr 
rfo l1.1'!r11 - - - - - - - '182.foo.88
Cheltueli g-rnerale - - - - - - -- - - - - 262.!:i44.2i

T O T A L - 2.978.414.79 

[n annl 1!H2 ,;'a aCOl'tlat pentrn portul Constanta 1111 /'l'edit de

B.000.000.00 lei aprohal prin Jnaltnl Decret No. 28tl/9·12, rlin care s·a
chelt11it snma de lri 2.9:18.!l,o.2 penl1'11 l11cdrile rare 11r111ează:

Cheiul fle Kord 
Basinnl d!l peh·ol cu anteha,;innl - - - -
Terasamente pe11tr11 ramhleerea platrormrlor 
Far111"i., ,;irrne si rliferite aparate rle semnalizare 
Linii ferate în port - - - - - - - - - - -
InstalaLia pentru export11l petrolnlni- - - - -
:\Iagazrile cu silozuri, cu 11Zi.11a centralii şi escalada 
Cala de halaj pentl'11 ·l'epararna nselor C. ·r. C. -
Consolidarea malurilol' de Kol'fl-Yest-· - - - -
Coostt-11ctia gării <le călMori din port 
Clădiri pentrn nrniî. şi S. nL n. - - - - - - -

Magazii JH·0,·izorii de cereale - - -_ - -- - -
Clărliri rle locnit pentru lu'!r:Hol'ii ,-i ai:rentii C. P. C. 
Instalaţia provizorie ,-i accesol'iile pentr11 ţlumioat11I 
portului - - - - - - - - - - - - - -
Vase, aparate, ma,:inl, locomotire, rng·oane ,;i miel Le de 
lucru - - � - --:, - - _ · - - - - - - -
Cheltuieli generale - - - - - - - - - - -
Diverse lucrări şi studii _: - - - - - - - -
:t\fateria1e în aprovizionare - - - - -
Exp1oatarea carierei Canara - - - - - -, -

TOTAL--

Lei B. 

41'7.721.89 
4.883.17 

fi8.8o8.:=.io 
(i .000,00 

5H:l.855.o2 
:;4:J.489.34 
214.1!:i!:i.:i2 

!:l.79o.4� 
fi8.H89.72 

2.o(ju,65
. 99.533.45 
1'15.2:J5.48 
97.'114.42 

2.70:J.81 

'.l49.9'17 .513 
468.375.84 

1.556.1.o 
307,241.51 
225.377.Bo 

2.938.950.28· 
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In anul 1913 s'a acordat un credit de 5.545.ooo lei, aprobat cu 
Inaltul Decret No. 7028/913, din care ,;'a cheltujt '18o.532 lei pentru 
urrnilloarele l11urări executate: 

Chei11ri peutru 11Lolul de cereale ':)i Yile - - - -
Derouarca ':)i dra:;area Ji'a,-iuurilor ['Ortului - - -
�[ag·aziile uu ,;ilowri, cu uzina ue11lrală şi esuvtaua 
Consolidarea 111alurilur de Nord-\"ei't - - - - - -
Cousll'llctia g·ării de călători din lJort. - - - - - -
Va:<e, aparnte, rna.)ui, rngoane, louo1110Lirn şi une!Le de 
lucru - - - - - - ·_ - - - - - - - - -
Div.:ir:;e lucritri ,;ii studii :- -1 - - - - - - - �

TOT AL --

Lei B.

2.7oo.81 
'12.840:19 
35.553.5,5 
13.006.22 
·1:J.1o2.55

9::i.555.o3 
7.773.65 

'180.532.oo 

Tot în auul HJ13_ .:;'a n1ai ,dat un uedit tle '12.ooo.oo lei apro
bat cu !naltul Decret No. li:J1U;!J1:J din care s'a cheltuit pentru di
verse lucrări de studii lei - - - - - - - - - - 5.98o.42 

In anul 1!Jl4 ,;'a acordat un uredit de 2.000.000 lei, aprobat cu 
Ina\tul IJecret No. 2::iuU/914, din uare s'a u!teltuit suma de lei 278.72::i:l:J 
[JeIJtru ur11Lii.tO'arele lucrări executate: 

Conslrnctia ':)Osclei Lle auces în port -'- -
Chelluicli geucrnle - - - - - - -

Lei B. 
4.l.700.00

2:J7.o21U3 

T O T A L - 278.725.'13 

ln anii U:JlU-HJ-l(j s'a arnnsat de către societătile petrolifere 
suma <le 1.100.7UU lei, diu care s'a clLelt11it pentru construcLia rezer
voarelor de petrol �o. 2G, 27, '.28, 29, :JO, 3[, 32, :J3, 34, ;J5, 36, 37, 
38, 39,; 40 şi 41, :,;u111a de lei l.0tl::i.:J84.:J:J.-

Tabloul rez11111ativ alălural, înl'ăii':)eaz,'i toate lucrările, cu va,
loarca lor, excu11late de la înuCJillt �i pti.nii. la 'l!JHi. 

'l\\.ULOU m�ZUl\L\.'l'IV 

al Iucrrtrilor cxccutalc în Portul Oo11sta11(u tlc la incc1mtnl llt
cri'trilor 11.tui't la ai111l H)l(i cu valo11,reu lor 

Linia L'crnlă pol'l-Canarn - -
l·>q.iro111·ie1·i - - - - - -
Dig·nl de larg c11 zidul de �·ardă - - - - - - -
Dig·11I de S11d - - - - -
Dig·nl de la intt·a1•pa în po1 t - - -
Cliei11I clig·1il11i din larg- - - - - - - - - -

Lei 13. 
G23.722,5' 
t,:lU.082.2� 

7.!Ju:1.G2:1,!i7 
-1.o:m.000,00

,, !),1,000.00 
·I Ao2. t7fl,8:1
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Molul Nou 
Cheiul ele Nord 
Cheiul ,-:ilowt·ilor . 

68 

..

Cheiuri la molul pei1lrn cereale şi rile . 
Cheiul de cărbuni 
Da,:;iuul de petrol cu a11le,1Jasinul . 

. ,, 

Derncarna >!Î drag·area basinurilor 11orL11l11i 
Terasamente penLn1 rambleiarea plaLfonnelor 
Bala,:;larea f5i pararea platfor111elor porl1ilui . 
Faruri, ,-:irene ')i diferite aparate ,le se111nalizare 
Linii ferate in port . 
ln,:;talatia pentrn ex.p'tll'l11l petrnl11l11i . 
:Magaziile cu ,:;ilozmi, cu uzi1rn centl'aliî. f!Î e,:;Lacada 
Cala ,le halaj pentrn reparaţia YaSelo1 C. P. C. 
Consolidarea 111alurilo1· de �ord-Ve,:;t 

618.599,64 
-J .607.180, 78

852.02:i,09
,, . 't-56.486,!:12

818.573,:H
2.:322.-1!:15.-J :J
::2. ',.(j(j, 77-1,08
3.-17-1-.7'.L3,t7

71o.G:m,s7 
5J0.7U2,1-L 

1:WU.07-1,80 
o.43u.5t8,8:3

t 7.-19fi.787,9'_i 

llHliguiri ue anrocamente peutrn apărarea lcra::;a111c11lelor 
Clădirea a, lmini,-:tra!;iei 

448.220,57 
784.o0l,uo
G:!7.897,2U
J(jfi.:JU3,55

Con,:;tt'llctia gării ,le călători din port 
Clădiri pentru Yamă ')i S. :vr. R. 
Construcţia ')Osclei de acces în port 
llirnuJ cerealişlilor 
Canto1ml 1le miş,;are 
�fai:;·azii proriwrii de ,·ereale 
Clădiri rle loc11it pentru litcri\torii f!Î· ag·cJJţii S. P. ,\I, 
l11stalalia p1·ovi·�o1.·ie şi accesorii pl. il11111inaL1tl porl1il11i 
Cantine prol'izorii î11 port 
lnlt'eţinerea Jucriirilor executate 
\'a:-;e, aparate, maşini. loco111otil'o, vag·. ')Î 11uelte de l11e1·u 
Cl1elt11cli g·encrale 
Direr,-:e l11criiri şi ,-:l11dii 
l•:x ploata1·ea carierei Canara 
�fateriale 11t apl'Orizio11are . 

TOTAL . 

• 

226. 7 44, 70
U!).0:1:3.1-5
4J.700,00
5t ).Ofrl ,G:J

3.:l(J2.H2 
: i!:18.!JSU.:12 
.1c7'1.969,7U 
250.261,28 

13.oS-1-,·l'i
;)1 Ui.4!)!),:i!)

7.tfi!.1.:lf:},01-
1.072.08-1 :I O
l. HI .-HJtl,33

223.:!77,SU
:J.-17\J.U:lG,2'1 

-o9:l:J l�{;;-L,o9
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V. EXPLOA. T.A.ItEA. PORTULUI

Putem spurrn di. exploatarea raLionalii. a portului a început c1.1 
punerea în l'llncLi1111c a 111aµ·aziilor c11 silo1.111·i şi a :<taLiei de petrol. 

[n loc de a expune pri11 c111'.iule •tfer:<1d exploatării, :.;·ă:<e,;c 111ai 
ni111eril ,-;ii. ogl11t1le:<c prin dale :<ta.ti:;li.ce, loată adirilalea cornercialii. 
;t port11l11i 111·ec11111: 111Îjc•a1·oa ha,;tin1e11tcJ.or (va,;elc inlralc �i Cjile), 
expo1·i1il jÎ i111pol'l1il, c:1i l:'el11I jÎ cantilatea m:1rf11rilor, c11 1Î1auip11laLi
unea lor, re11it11l şi cliclt11elile de exploatare etc., pe o perioadă de 
eatirn aui. 

,\,;tfol de CXJJllllCre e,-;te rece, ,da,r e;;te 111a1 COUl'Îll,l"iiloarc; tle 
,tcccu, iu eelc cc 11r11tcazii., las cil':·ele să \'Orbiaseii. 1). 

TABLOU REZUMATIV 

AL 

DATELOR STATiSTICE 

·I. \lăr1"11ri i111porlate şi exportate prin porlul C.:011,-lanta.
:l. i\liirl'11ri <pe cat1';.rnrii) i1,1purlate jÎ exportale prin po'r·tul

Cou,;tauta. 
:3. Su1ne î11ca:-ale de• l'a111a t:011"la11La, din laxe \'a1,1alc pc 1,1iir-

1'11ri i111pol'lale f!Î expol'lalP. 
4. V c11il11 ri Iii 1g clare a IP pol'l11 ritor 111ariti11Le.
-"i. C:l1Pltiieli )l )l n
O . .\11111ăl'III, to11aj1il ,:1 iucii.rc/i.ui;i11l11l rn,;elor iutralc �1 ic�ite 

p1·111 port11I Co11,-lauţa. 
7. Mifr1'111·i tran,;11O1·lalc t.:11 rnpoarele rro:;tale.
N. Ccrnale tranzitale prin 111aµ·aziile cu ,;ilozuri, de la intiiH

[arua lor. 
!I. \fa11ip1i 1aii1111ile de cPrealn Pl':}1;l11ale .111 111cq�·a„iile cu ,:ilozuri.

·lll. [de1,1, idr111.
·I L S11111e î11<;a,;ale pe f,-.J1r! 111:111tpllla!,i1111ilor ,le ,;1'1·<'ale.
12. f lrod11-<e pelrolifere trn11zilate -· 1 11·i11 ;:;taLi1111ea ,le petrol de la

i11liiin!are. 
·U. \fauip11la[iunile jll'Oil11,:Llor pelrolii'ere decl11ale î.n :;LaLwuea

ole petl'Ol. 
·L4. S11me î11ca;::ale pe t"el1il 1,1anip1ila(.i1111ilor j1l'Ool11,;elor l'etrolil:'erc.
·10. T:tllio11 re·,;apil1rlalil' de ,;11111elc i11ca:-atc pe fol11I 1,1a11ip11la�i-

1111ilor prod11>'f'lor peti·olifrl'P. 

I) A· cmeuea tabere statistice se alcătu'au anual Je c:H,·e Serl'iciul Porturilor
llari1i111e. 

Cele pllhlicate aci ,;unt ullimele care s·a" întocmit p,\nă la e,·acual'ca Gonstan1ci.
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-- - ---- - - - -
De cheltuelile bugetare ale Serviciului Porturilor Maritime pe exerciţiile financiare dela 1906-1907 ta 1913-1914 - - -· 

OHELTUELI EFECTUATE IN

- - � - -
E X E li O I 1' I I L E -====-:.=::- =;=============:::;:;:======:==========================;:::::============:::::::::================ • 

5pecificarsa Chsltu1lilor I I 1�06-1907 1907-1908 1908-19J9 
1 

1909-1910; 1910-19l1 I 1911-1912
.. jl -- : "'. -- . -- -.. ,. -------··-------=--I-...Je_i_�I 1_3 . .l,,I.II _L_ei____,;_-..:...1 B_ -> .J.:,.jl ..;._ Lei I B.:I l_jei I B. �ei . 13.' l.1ei 1 13. 

1912-1913 I 1913-191' 
Lei B.! · - I�ei -· f J:f

' 

"1 Per.·onal clefiniti,·. . . .... 2 Cfteltlte li ele l>ir·o,1, tra11.·po1·t111·i, 11at·Clt1·se l)e c:.li'.1{., ,Ie1)Jasari şi altele p1·ecl1 t11 şi IJer·so 11alul }Jr o vizo1·i11 pe exe1·ciţiile 1U12-191:3 şi „1913-"191-1 3 �1ate1--ial şi n1a110·1)ct·ă pent1·u într·eţine•·ea clteiLtt·ilor, Jig- 1.11·ilor·, platfo1·111elo1·, li11iilo1· ,Ie cai fer a te, r11aterial ttl1J i na,,al, 1Jent1·11 instalarea ins ta laţi-,. u11ilo1· ele l)etr·ol, 111a,gaziilo1, cu �ilo-z111·i, <lespăg·t1lJi1·i, înt1·eţioe1·ea uiinei elect1·ice, 1)e11tt·u într·etinc1·ea di \'et,_ selo1· aparate �i cl1eltueli neprevăzt1te 4 Material şi t11anoperă })entI'lJ lucriirile efec!ttlctte îr1 atelierele 1)or·L11lui, f>P,11t,·11a�te auto1·ităţi şi pa1·ticL1 lari şi altele 5 C1·eia1·ea l1nt1i 1·oncl de asig·t1rare a in. ·talatiunilor ele petrol . . . . 16 �faterial şi 111anope1·ă [)e11t1·11 lt1cr·ă1·i .. no11i în po1·tuJ'ile n1ariti111e . . . 7 Cl,elttleli nepI·evăiute şi r·estill1iri tle taxe 1·ă11 pe1--cep11te . . . . . •E. S111),,enţii 1)ent1·11 ,:assa rle ajutor·
. . 

• 

'l.''otal ·. . 
• 

I · · 1 I I I 
� 

I
✓ to3.f,:{11so 2os.:1oor)n 

1 ✓1. 700 7-1-
I I
t 

79.:{9685
1 

I 

300.000 00 

I • 

I j 

l 

. I 15.788fl()
I ' 

I 

·17.98645 17.8(i4:35 54.109iH.i 4-1.05632 202.42211() ·196.58005
• 

! 
' 
I .
• 

I 
I 

' 
.

I • 

l 

11 
lf 

• 

I: 

1 ✓13.252 93 '130.2216.�), 493.866-141
I Ii 

6,) •') f.!( ·o 4 '.") U�).V ) I !,) 

i I! o2.Gt>249 
762.682124; 5-16. ·1131� G7 -'.0()000 

I

! • • ·10f).-11G42 11 ·1.G·lH 20 .122.00000 
I 

;i5.000,00, 40.000 00

300.()0o1oo 300.000{)1: 

02.00000; 

220.;367 501 
n 

(18. OOO 0(1 6 8. 0()0 00 8 -1. OtlO 00 

95.92949 
58.303114 .. 25.97fi47 

• 

� 

ij 
1 • . 

77.05158 
• • l � 

• I 

30.00000 

• 

494. 735139 703.34817 884.5„j6731.075.757 541,1549.97'4971651.318121 740.839
1
7'. 1654.72105 • I j • • 

-

I 
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fv\ARFURI 

l\fPOnTATP. ŞI F:\POHTATI•: PnI\ P'Of\Tl'L CO\STAK'!'_A

I\ A t\Jl ·L8!)fl-'l!H4 · 

. 

I l\f p (l H T E \' P O t1 T 
A K I J --

... 

T o n e T o n e 

1899 142.260 74.999 

1900 60.f-163 11!l9::-2 

'1901 110.434 214.901 

1902 55.844 :::l72.081 

1903 56.26:::l 401.095 

1904 65-.597 286.018 

1905 165.668 520.090 

1906 96.508 731.641 

1907 228.850 840.656 

1908 151.988 619.710 

1909 89.832 694.895 

1910 116.254 955.685 

1911 110.418. 1.211.978 

1912 162.649 1.273.084 

1913 �18.950 1.323.445 
' 
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SITUA 

111<; �L\.Rl'FRH,1•: l1]XPOR'l'ATI� f:il nr 

�f\.RFT r.T. F.XPOT\TATF. (în toi1e) 

/SPECIFICA T\EA M.\RFlmu,on 1910-'19,1 1911-19;1 1912-191, 1913 '1914

.. 
ij ;.;- .. , I I 

2Gfl.8H 11 Cereale ,:;i Jeg·uminoase. ii ,),d.<1.,6 :5G.:�Oi :1-19.'.Lr: 
'I 

Petrol şi rleri rate li 486.:JRG ,l!:n.,.:iO

I 

7117.822
1 

7'l!Uii4

I 8�J.99'l 2:u1:1d Hl.28G Lemniirie :J5.6GO
I 

I 

40.266! J<iiinii. I ·18.818 :Jo.2ao.l 26.275 

t·J .85011 5.4091 1 I· i>.369 tR.28(i T'leinri şi rli ferite 1111;:;ori 
! I . .., 9"81 2.t7 0Sare 3.8·[2 1.690

1 

. ........ 1 

I 814 t.955 188 Vite 
I 

4'[:1! 

100
1 

Tutun :10 (i 

! 

! 1---

TOT AL . . . 1

1

,. 16B.J
i'"

255.540
11

,. 169.23r.140.412 
,, 

73 

TIUN.E 

POR'l.'A'l'E PRIN POR'l'lfL C
1
0NSTAN'1-'A. 

.J' 

MĂRFURI IMPORTATE (în tone) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" _ __!!!�-!!!-!!!!!_!!!'!.�!!!!!!!!!!"'!!!!i!!!l'l!!'!!!!!!!!!!!!!I!!!!!��!!!!!!!!!- !!!!' -�!I!■-!!!''!!!!!!!!'!!!!' 

ISPEC!FfCAREA MĂRFURILOR 1910-19111911-19l2 1912-191, 1913-1914 

I Cărbuni 

I fierărie şi metale 

Uleiuri şi unsori . 

Maşini ,;i unelte 

Diverse 

TOTAL ... 

li 

46.055 79.H0 1:'.1.789 H7,245

24,347 22.160 33.220 : 61.335 

· 1.086 3.230 904 2.492 

817 2.260 2.211 1.997 

34.077 38.42511 '42,243, 55.542 

li. ;

-Il 
106.382 1-45.185 '210.367 238.611 
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SITUA 

DE ''ENITUUILE nuG:WrARE ALE POR'l'URILOR 1'1ARITI

NATUrtA VENITURILOR 

1 Taxa r.le 1/2 °/0 şi fle chei:lj .

2 Taxa de 1.ort, pilotaj �i sal\'are . 

� Chirii de 11latfol'rne

4 Chii'ii de magazii prorizorii 

G Venitul magaziilor cu �iloznri 

(] Chil'ii de rezervoare şi manip1ilaLii 

rle prod_use petrolifere 

7 Venit rlin 11tilizarea liniilor fe

rate ale portului Constanta 

8 Venit din lucriiri şi furnitnri la 

alte atltorităti şi partic1ilari 

f Venituri diver� precum : chirii 

de loea.iluri, remorcaje etc. 

1( Sume din exercitii închise 

Venituri constatate şi înca 
- -- - ... =�-=---=--· =��-==------ .... 

1906-1907 1907-1908 ·1908-1909 I
Lei I B. -- Lei_ I B. Lei_l_B.I

7'11.511 G5 fî:14.469100 G70.!'5:J918:;I
I 

58.
�

2
T

5 G2.G77 80 

78.:J0026 168.047 33 

G2.0!1740 

" .... '"O �o1 
�,.).'td I 

I 
·l 2G.66G 80 346.1.51 02 331.752 26 

68.146

1

04 205.23096 

10.09315 G.200_ 14.1575 
I 

TOTAL 983.992:511, 276.2M; 1.277.208 7�

75 

TIV-NE 
lIE PE_ E�IHWI'ţ'IILE FINANCIARE ll�NŢl9NATJ!) MAI JOS

sate in exerciţiile următoare : 
-·-- ---

1900-19:0 
1eî· --,-B.

320.401 175 

1910-1911 ·
1

1911.1912 iirni-191s; · -191a�1914-·1 �- -.. ,, �--=-----------
ei [B. Lei lH. Lei1B':- -Lei7K 

824.657155 !J-15.tu5!so 902.6351
75754.487 2( 

458.882,53 495.29812( 279.:.3'1180 4'10.637 15 

lil.9701- 97.7!)'11_ 63.795 20 66.253 80 87.2:31,50

35.58761 -- ,..�Jv 90.957 40 52.965 60 41.019
!
6(o I. !J,J .... o 

11.781160 t.075.960
1
05 1.02:3.97'180 677.39'1 JC 793.529 75 
I 

I :.188.836
1
7 4 -99 9''4130 (i89.87(i 45 792.2'15 ·15 751.777 70o ....... 

u I
9L539 '15 48.·185 40 rn.349 30

'it.l.!-J90i37 u2.9'166J '125.12045 Ul.718 22 67.65-1 65 

,. 
I 

·I
4U.UU0;_n 46.:J45 :1( uU.86490 42.2U7 75 57.363 4o

1.e00 -
' 

I 

'1.224.828
1
8!) 2. 911.5 7 4;86,

3. 529' 20410 2.943:65'1137 3.223.41614
0

Obsemţll 

Ta.u uc cheiaj 
desfiin\irndu-se I• 
t AllJUSl 1910, s':, 
in{iintal Lu.a de 
port.' pi Iola) ,i 

i;:a} "ill'C
i 

lnfiin\< t l:1 27 �ep-
tembrie 1909. 

[nCiin \at la 1 · A-
prilie 1911. 

I• 
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,i 

TAB-

Oe sumele încasate de vama Constanţa, provenind din taxe va EXERCIŢIUL 1910-t9fl. 
.. 

L u N, I, L E .. 
Aprilie - - - - - ---Mai _:_ - -- - - - --Innie ---------Iulie - -- - - ----Aug·u:;t - -------Septembrie ------Octombrie ----- --Noemhrie -------Decembrie -:-- - - - - -, -Ianuarie -------Februarie -------Martie � -------

TOTAL - --

I Vamale �J.:ei7Jf 
:350.979195 255.359\JO '182.874 05 277.419 46 262,364 05 264.557 75 423,660 -246.819 75 424.917 rn 666.658 9--O613.344 ;3() ;468,216 75 

4. -437 .-1 n i10 

__ 
1 i<10 _ .. _.J Fand �muftiiLei /H. Lei IB. 
4;3.579/40 91.423 50 
39.95

1
45 85.531 70 :11.052-10 .60.777 85 59.442 80 59.477 20 84.'.l1'i9 05 50.78_7 50 79,533 40 67.583 95 75,:{21 45 H5.775 80 62.074 50 100.582 45 85:121 60 -j;{!;l,554 '10 85.553 80 '108.725 40 80.847 50 112.3-17 -62.026 - -1-19.680 70

787.(i62 05 1.H8.2t7Jt5
EXERCI,TIUL ''.l9L2- t913 

L u N I L E Vamale 1l2 °:0 IFDnd -,o�un11--·Lei=TB� -Lei · 1k Lei- l K.. 389,83:3175 Aprilie '-'---' - - - - --- :10.2s2/-10J 69.70!:I 75 Mai -- - ---- - 470.004351 4'1.62-I,40 58.205 95Iunie- --- - - ----- 336,228,051 4:3.909 80 02.uo:-1 85iulie - - ------ - 406.807185: 4,9.-1!13,-JO ij;J,307 50Aug·ust - -- - -- - - 4.8-1.70660 68. 026,(i;j ci3.9ti2 30Septembrie ------- 407,841 56 54.947 0n 92.522 3:'iOctombrie -- - - - - - :135.'.!65 1 ;i fi9.44:}:JO 77.585 75·Noemhl"ie ----- - - 246.690 40 ij(i,ii90155 '.104.240 85Decembrie - -- - --- 170:189 36 (i5.!-l07 30 rn2.:_m4 ;35fanuai·ie -------- 269,393 90 73.9:1./4-65 '129.0-18 60Februarie ---- -- -- 382,5'14 23 '103.8'17 - 7;1,(i55 65 'Martie ------- - 395.821 55 80:480 75 '.l4'l.2'.12 3( 

TOTAL --- i:292.Hl8 75 734.277 05 1.003.7fi4 801

71 

male asupra mărfurilo'r importate şi e�portate prln· portul Constanţa EX.hRCI'J'IUL -191'1-19'12 
. . .  -- ·- . • - - .... - ' ..... _....,;:"......,-\or ... ••-· Con,umaţie Lei [B. 

140 '1.41!:I 2.023 Iso 547 I-484 120 3;-17 85 !)59 85 'J:552 90 ·J.092 20!:1.460 '60 5.002 (:jj 4.892 95 3.D85 [_

I 
;JL.758 140 

<;onsumaţi e Lei I H.

4..'i-54bol 4.-frlSO :.l.557100 2.2:j5Î85 03:J10U 2.7Mfo0 un2;00 5:102'45 
'L '.l 5<ioo-� 91.1,1--0, -H/:) :J.:17419(2.03505 

·r u·,-1,..o
• ,J, ;,:) I I 

·":'._�.�a! _e + · ,_, ij_o� _, Fon� com_unaJ ·cob'surnaţi'e'Lei i B. Lei 11:1. Lei l-13. Lei- /B. 
446,5'1'1,40 49.:3221551 ' 75.942 45 ' 5,6'18 7U 9-- 3- tl·'o 46.348 45 Hi01 00 -10 .. ,)'. 1•J :18.350

1
90· 289.363140 37.01205 55.24'.l 73 1.831 80 424.74"! 35 44.64:Nu (il.436'83 9 955 45 3:·lfl.-175 85 7'1.478 55 :JS.!332!35 -�-Ş64 00:W,J.043 25 09.068 80 U.912 05 3i9 10254.482 25 (i9,768 2( '107.925145 2.:373 '15:30:l.076 60 70.25'1 80 139.0081(i0 2.5@6 00452.209!45 104.997 70 167.73!)40 '1.40'1 40'

(.i J;J,624180 -117.449 03 -n:3.94.6'80 5.023 308H8.-722195 '120.509 80 126.8891 5.189 85UOlJ.66HO -lO'L.512 ;15 '148.394 23 3.5H� 65
I 

,.2rna67]s1 : q25��
I 5.1U1.!)6400 894. :36417 5

l I 
E\".EH.CI'flUL '19-1:1-'.!9'.14 

. . Vamale 1
12 °Io Fond com,1nal \:onsuq1aţie Lei ,H. Lei 11:1. Lei IR Lei 11:1. 

I 98.758,ţ)O I ./4.58. 798'4,i ()" 3""'901 t.9-12 20'.,. !J,j. 

,.-- ()(j''!,.- 70.!l25 21) 77,92()'10 965!85 . �-) I., "1· •-- l 2:38, 000:85 G3.4:JOOU 55.43080 3.-l�!i�� ,, !l8. 90/4!5-i :37,240'83 ;Jtl.77::J'50 t.6 '.J
I
')') 241-.48:i 14::i ;lO.M)7�1:5 ci5,3ti2125 '1.2!)2 '15 :1tfi.450'55 56.1-8(i8ll �io.ns:J;J5 -t.'.l04/t0-1,; is.uno;so Ofi.-1,['185 t:U.522150 /�.474,1333,13.274,00· 4.2:!2 1-5 H4:l'.l'i80 5.69135-17:1.:177 1!10 70.04030 -Js6.77:l'no 'l.8.8'1440G8u:1.'J 8 3( 93:L7fl'8n 202.6s4':m -W.747.1SG89 '1.296185 '.[ ·J 5. 562140 ·J at. nosito !).77790 915.864 20 03.988155 '.lli!J.4J405 4.55025 
I 5.720,204135 ----882.744.',.ii '.l.428.28:1;65 72:19320 

I I 

-- • ii' .• > 

.,],•'· ·I' . ' 
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T·:A.E 

De numărul şi tonajul bastiment�lor nat!onale 

YA.SE INTRATE 

Bastimente _::_ Incărcate· si deserte - Intrate lNCARCAMANTUL 

Ro:1,âne' Străine 

� �tll:'. U-� '.J c l'OJ111JUI
C. " 

> - ��f�I :.J.,: ..) ;?-o. ;: 
�r f Nr I T�e= Nr.I Nr.I 

1-ll1€
-114 

1 112 

- li:: 

-122 

- 131 

3128 

21ti3 

32 [97 

!l232�1 �5

10412:1 80 

112645 

1'29706 
: . 

254'27 

128934 

134318 

!55768 

195464 

11 I 

111 

13·1 

89 

318 

221 

l67 

1411
197 

536 

578 

511 

513 

;01 

610 

6H1 

Tonajul 
·-

To11r1j11I 

6353/i' 

i4478� 

841188 

886267 

7'4307 

$08527 

'99�87� 

1093413 

10\2106 

-- . .  
\...ercale A te rnarfun 

ln vnse în \"fl�C Total 
general 

" 

! I Stră.ne Rominc l Străine 
'L'UTAJ. .,.... ...... 

� 

I 
ron Nr. I Tone 

6221 727670
i 

691 840706 

760 953833 

802 1015073 

89973\1 764 

733 9374611 

813 1127228 
I . 996 1243181 

12375701! 60 LOOE' 

Tc,nc \ 

·1883111
96673.

860 1 

I 

:::1 
1�7 

'11811 
! 

5033 

1510 

--1-- - -· - ·-
To·-,--� �ne _ _

I I . 
11 l36 41290 7 I 25R 

11831 696161178126 

< 

19041
'1905 

1906·15 75 71068 879981 

27101\ 2008351 239103 1907

2'969 1160) '1410051
1 

"os

28748 59136: 88011 t909 

88\)72 1253501 19[0 31�97 

26935
1 

89281: 121250 ·1911 

33444 P5703 1 ;0718
! 

1912 

I 
2

� 
2661�08069 2l:' 641 115194 , 1166 H6')UOll\444 2788 4g332! 179747: 232312 

I I 
1913 

79 

LOU 

şi străine, intrate şi ieşite prin port: I Constanta 

YASI: UJŞI'l'E 

Bastimente - !nearcate sl deserte - leslte 

t..ercalt: Alte n,ărfu,\ Ro,, â.ne Străine 
- �,,,·t1 - ::!1-·�1 Total 

general j I SLnii11e 
. în va::e =,==tl=n·=v•=•=e·=• =!=: TOTAL

I . · Lrăine u_; :.J � Tonajul J .; j ':-
::i. > C. > 

Tonajul 

Nd Nr �ne :-Ir I N · I =-= ==.=====, Tono Nr,:..J Tone ,J 'J'r1n I Tone 

. 1116 94275 6+50

. 117 10017!) 79
,
498 

. 110112530100 527 

630743 628 7�561810974 183149 
I 

--
1
-

7438tî9 6 4 

8l:1456 i37 

844080 111 05 
I 

914936 100 

343631 

4' .6761 

. 111 L283111'11 i>75 929909 797 10582205526 334250 

1116117853 t16 511 748856 744 866709 . I 
I . 130 130472 90515 866372 783 996814113909

1 1131 134964110597 927779 839 1222743 525

1 

1162 1550Hl :!1 I 605 10766·16 98'2 12316%
\ 

. 

32 ·19118954�167

,

610 104007110,,0 1238!517
1
4296

1 

2a 25+1051371220 o5� 11 \15851 116{· •1430991 

146073 

215005 

367594 1 

490795 1 

. 420R951·

251522
1 

Rornfrn: 

TonP. 

418',6 

16543 

24458 

19460 

18461: 

25032 

29523 

518i5 

67719 

87746 

l==To,=,e �i==Ton=e 

101
�

35
l ���

605I
1529321 517212

1 
268488 6998ry8 . 

I ,
�

57�.)2 716529
1 423289 5878W
I ' lt 

443Q34' 686980
1 550473 9!8UO 

6271721178841 
li 

74.6796123970G 

931902
:\
1271180 

I 
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NUMELE AGENŢIEI 
I 

; LloY<l Am:triac
; lt. rli S. M. Ao· 
I ,.,. 

Prais:-:inet & Co. 
Leyantt> L ... · 

1 Me!'.sageries M. 

Total nse 11o�t. 
Vase S. it R.

! ·vase cont ercia Ie
I 

,·,v•, l 

Total I 

80 

TAB 

De mişcarea de mă_rfuri transportate cµ 

1911 - 1912

Import Export 

Tone Tone 

8972 ,i;:;0:32 
1287 '1693 
20()(i 3257 
10 54 110

1 -

· t:l319 20092
- -

74872 669275

- - - - I Canli':ilcn d Taxcdeporl 
de rniil'furi Ta-xe. c . pilot.şi �nlv Total manipula tă P0.rt: \J\10'.'l lu ojo fată d< 

in,porl şi la ojo falii � 1 snha:c tol;,lul per-
export de l?lnlul l crcepu e cepLll 

manljlllla- I==== 
TOIIC l,iai Lei . j B. LPÎ j q_ 

I 
240041 3,o81 1330'18� 21

89 
2980 0.36 '1H2619 0 42 

0:611 ()':18 5263 

175�

5

� 

olt9 1'1(-i4 0;15 8787 
-1--

- :3;1411 4,20 17860\90 ::88
- - 1212919( 26(

744'14-7 n:i,SO 428892
1
75 93 5�

88'19'11 689367 777558 100,001458883155 100\00

1913 

NOMELE AGENŢIEI Import Export 

TonA TonA 

Lloyu A tt!'.triac. . . . 10722 8808 
Ag. Ital. tli'Serv. Marit. 1514 4174 
Fraissinet & Comp .. 2031 2G20 
Levante L .. 1495 2090 
Me!'.sageries M. 2041 1259 

Total vase poştale 18403 18851 
Vase S. M. R .. . - -

I 

V"'' Commial• 140521 615830· 

Total 15892'1 634681 

LOU 

vapoarele·• poştaţe I fa.ţi- de, �e�, comercdale,

1912 - 1913

NUIELE AGENŢIE[· Jmport Export 

Tone Tone 

J.loyd A 11!'.triac 7854 i 8947'. 
Aşr.. It.,di S.'M. 594 61.50 
F'raissinet&· E:o. 895 3999 
Levante L. fi7G I· 24()

,
Messagerie I\{, -

C1,ntitatea 
Total de mă.rfuri 

m3Jljpula,tă import şi la ojq,,flli\I 
export de totalul 

manipula-
Ton.,. · \ici 

' ' 
1€i801 I 2,09• 
6744 0,90 

: 4894, j 0,40. 
I i:i1r►.1 •
'' 

0,1t - '

Tota·1 va!'.e po�t. 11(i)fH-� 
r Hl8:1f·1 29354' 1 

3,r.o-
Vase S. M. n. - -

,Va!'.e comet'ciale 16188[ 56-194� 

I Total 171901 p8127f 

1914 

I Total 
import şi 

e,port 

Tone 

19530 
r:ifi88 

5151 
:-JG8ri 
3300 

:17254 
-

l . 

Cantitatea 
�e ,m,irt'uri 
�n.ani puiate 
\Jojo faţă de 
:totalul ma-
1 nipuleţiei 

I, 
2,46 

I 0,72 
0.64 

I 0;45 I 

0,41 -
i 

4,68 -

Taxe de port 
pi\otaJ şi sal-

vnre 
per�epute 

Lei I B. 

12119 75 
2872 95 
259819( 
2979'65 
18'15 50 

22:.186 75 
28708 43 �1r,1 �2 I 44420S(lf 

793605 100.00· 495298� . 
I 

-
72382fo 96,fiO 

75318�, 100,00 

f�-xe de port, 
pilotaj şi sal-
vare ,ol� fot� 

de totalul 
per.ceput 

r.er___l!L 

t· 0 58 
0152 
064 
ob6 

454_ 
578 

' 8968
1 ,oiL1 

Ţa:tedepQrl Taxe de pi,lot.şisalv. port, pilotaj la ojo fa,\iidi! şi saL-.are olatul, •pe,,. percepute eeput 
' 

ţ.;,ii 8. Lei I B ,. 

1 ' 10m85' ... 2r• 
! 26U 15 ,i · O 3 
i t.71" 037'' 

·: 1235
!� I'.:_ 

T
9 

.I _ t .' - 3
173·1r,597�0 

21862
1
0E 5l1c

379677
1
8(

. 

; 
. 

9
111

71
4i663"' Hi .. _ 1ooloc+ 
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82 

De cerealele ,tranzitate prin .magaziile cu silozuri din ·por 

IN 
--

SOLD LA ::a MARTIE CEnEA LE INTnATE 
,_ 
·- P�1·umhl (;râu ,Ori I Ovăz 111111 I Total Porumb Gr/in Orz I Ovăz l;ecar.1 

i91cJ; 

1 ·� "tt 19ff 477 959� 2 4 10 
1912, :JGO 6.19

� 

185 fr 41 
191n 123 :1321 162 - 5f 
19141 24.5�15663 94Î92ÎI
19151 3192 60G 3fi601191 -

-

,9 

-I 169� 17�· _ 271140, -

-1014::.' 1742:] 2:10555 70�15 :10363 14001 
- 10Hlt 109867 212476 77:12 41517 9778 
- 6241 297'1

�
17211

� 
46758 :142 3258 

- 31712 71037 89721 81542 81491 3272 
49 47810 19259 2356 54168 679-1 M 

:NUMARUL ŞI CAPACITATEA AMBELOR MAGAZH 

MAGAZIA No. I CAPACITATEA MAGAZIA. Ko. J1 
SILOZUL •... I� SILOZUL ..... 
Dela pânăla JJECTOLITIU Dela până la 

1 1460 11 l. �51 

2 24 1630 )) 232 274 
25 1460 )) 27:i 
26 610 )) 276 
27 50 1860 )) 277 300 
51 1760 )) :-iot 

52 74 · 1940 )) 302 ' 324 
7r, 2980 )) ;{�:j. 

76 610 )) 32G 
77 100 1860 )) 327 350 

101 1480 )) 351 
102 124 1630 )) 352 374 
125 1480 )) 

0�-

.,/:) 

126 fi:J0 )) 376 
127 150 1630 )) 377 400 
1G1 1700 )) 401. 

152 174 -1-860 )) 402 424 
17f- 2860 )) 425 
176 630 )) 426 
177 200 1940 )) 427 450 
201 1700 )) 4G1 
202 224 1860 )) 4ri2 474 
225 2260 )) 475 
226 560 )) 476 
227 250 · 1680 )) 

., 477 i00 

Capacitatea hectolitrică a am-
belor magazii 441320 hL X 2 = 882640 hi. 

83 

:r....oi::r, ., . 

tul Constant4 ·dela infilntarea Jor (30 Septembrie 1909) 

TONE 

�=- AS. I I
Porumb I

. 

·-

CEfiEALE IEŞITE 

Gr:h1 I Orz Oviiz Sccarl 
·= �1 "' ,,, 
:a � 

Total 

,j; =-' 583 -1909-'191 172A - 213� 285 - --
f a30Sap� � j 

� 
414·li 

:JG'l900 ·J9J0-'19L ·16946 22096: 70135 30519 '1405'! 4· -
45096 1911-1!)12 106358 . 20608

�

77141 41453 97;)7 - -
3526571 

-- 4�017:J 
-IU 252215 '1912-'191

� 
284S

� 
168792451:::S 34

� 
320

�
-- 245973 

-- :12706:l '1913-191 . 6982 77379 73669 7746 324 - 1

4 

30·1593 
49 - · 10388'.I ·HJ14-'1915 -.L83Hl :J317 2706·1 8907 127 - - 87784 

' 
CEREA.LE TRANSBORDA.'l'E DIN VAGOANE IN VAPOARE 

PRIN MAGAZll 

A N I I I Poru�b I 
Dela JO Sept. 
1909-'l91U -

Grâu -Orz .I Ovăz

6512082 J:30972 l' 8i7367-l 'L910-HlH ·1:3007-1 
191 l-·'19'12 '16740·156 
l9J2-HJ1:J 2:l!:15788 

I!) l4-'l!:J15. 46852 
·19t:J-1!:JU 

I 
!.)5:l;:1807 

- -� -!4t2'l85

î

5428593 62519'!0 
L0267!:J3( 72923-1:J -
1209597 3750461 2420221 
:J83J3U 675708 -

Secară I Meiu 

8061:1 
-

4264� 
59258 -

5272 -
6�5

,
-

-

NUMARUL VAGOANELOR DESCAHCATE 

A N I l li 
Dela :JO Seple111hr. I 

·1909-'19'.LO
'l!'Jl0-;l9H 
19'11-1912 
-1912-'.l!:!13
'1913-:1914

No. vag. 

446 
266�{!:J 
3503:.J 
18:303 
20i:i41 

, - Tota.I 

-

29:362409 
53'136115 
20008751 
[904·1640 
H05890 
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TAl3 
De eand�le�(,in 1one) qltncerealerpe fttu,lt1ma 

4 
-r�-.J-

I 

�
N D E -- -L u N I L E

l 
z 

<li 
M 1 CI 

'Aprilie - - - - - - - 00 2 
Maiu - - - - - - - '.lO 2 
Iuniie - - - - - - - 23 '·1 

Iul·ie 42 -
·-

- - - - - - -'°' August- - - - - - - 7:1 1 ' --
I 

Sep"te-n1brie --- - - - !:J7 -
li Oc,-tornbrie -. - - - - - I 215 'l 

- Noembrie - - - - - - 330 ::3 
- ' Der:em brie - \.- ,. 292 2 •·-o- - - - ,-I-

- lanual'ie - - - - - 8·4 5. 
· Febrnarie - - - - - - '141 12 

Martie \-- - - � - - - 1::11 41 

Total I 1498 [' 33, ........ _ 

Ap1·ilie -- - - - - - '196 '11

Maiu - - - - - -·- 221 -
Iunie - 1'12 " - - - - - - -
Julie G6 2 

-
- .- - - -- --' ·'°' •1August - - ·- - - - - 79 3 

- I .. Septemb1,ie ,ws 
.,

I 
- - - - - .:, 

I Octombrie - - - - - - 3J5 !I -
, 

Noelllhl'ie 39:J -� 
'.N - - - - - - .... 
- Decembrie L 209 .4 ·c,,. - - - -... Ianuar,ie - - - - Hl'l 1- -

Februarie - - - - - - 77 - / 

Martie - - - - - - - 28 --
Total 2015 30 --·-

Aprilie - - - - - - ·Hi I 2
I Maiu -·- - - - - - 22 -

Iunie - - - '-- - - - 8 ' 1
_ � Iuli'e 2'1 t- - - - - - - -°' Au�·ust- - - - - 20 ·l- - -

I 
�epte1J1brie - - - -- - 84 ::A 
Octomhrie - - -- - - I ·l·lU 'I -

I") I �oeinbrie - - - - !U,l li - Decen1hrie -- 2 °' - - - - 8\J I 
-

I 
Ian11a1;ie 294- - - - - - �
Februarie - - - - - -

I 
21)(i -

I 
Mal'lie - - - - - - - 202 -

Total ·Y.121� !) 

I 

I 

8fj; 
• -- ţ•·· � ,-.-.;,� 

r..ou 
,.ipul·aţhmilor · efe<tuate în ;magHiile · eu sf.lbzuri, 

I 

. -· 

A.1ne::;,tecare
la

eliberare

-4.055. 262
:::i.6J7.500
:J.69'1.;11:10
:t532.51i2

12.023.50;:i
·1U.87U.88: l 

2.%(j,001 li 
22.'U97.43G I 

I·L:3.95'.l:KiO 
2G.460:J.30 
35.970.<J.05 
22.950.470 

·164.97-t:i.200 I
I 

:J.684.4!:14 I
\ 

0.649.·tUQ ' 
J..1.03i,.'.L96 
5.623.8-1\J 

'12-.053.'185 
4.4-18:198 

·16.:339.622 li
24.432.34-1 
J3.457.'.l.l38 
'24.'Jl:J5.t2-1 
.29,62'1.34(i 
-17:H4.867 

'l 7:J.ti24.427 I 
·l::!.25tU48 I 

',.99U.88·1 I 
ld?.1-:W!J I 
-J.90'1.028 :
:.W00.4UO 

i1 J8 418:1.74 
•JU.058.417
:I0.-103.37(\ 
20.368.2.17
40.00<i.:124 

11 45.frlG.rnJ8
2s. 7Sii. -, m ii 

2:l?.600.?Gfi li 

Xerare 
�l 

cân,tărire 

3:127.752 
1.094.058 
·l. 7:11.4;1�{
·l.485.U�)9
4.228.2(j7
::d:34:1:)7 
4.434.953 I 
5.•a92.HG I 7.'.103.030 
O.H30."400
G.:168.627
ti.353.490

53.589.:H::i 

H.700.320 I'l 2.7:J0.829 
:::i.220.2·14 
J.709:64'
2.072.7',.7 
;J:182.088 
9.487.504 
fi.:Ji>4,;Jij2 
:\,75:J.1i5.:3.620:127 
2.524.059 
H.584:[47

7U.!J4!:l.2·l0 --

:t07(i.:J!l6 li 
4.::1�·1.843 ii 2:uR0.715 
·1.683.: 18!..l
2.0 67 .5'11:J 
4:136.775 
l:l.615.892 

·12.UOS.279
ii.058.75fj
li-.7Gl:l.!M2
:3,:118.9,1-5 
4.2f-H.4:::i�l 

ii5,i>O!HH O 

CUllĂ.'finE PRiN 

TARARE 

892.500 
'L l!H.2fil 

407.0ti'l 
J:18.426 
724.487 

·l.027.'.168
417.5H 
522.501 

1.7(:;9.798 
2.:JS0.796 
6.U82.485
4.98!Ul:J4

-�1. ·152:928

Q74.0U4 
G.452.72R

Ît-.Uă0.702 
2.47,l 0:10 
1.245.!JiO 

-
807..285 
5:J.470 

2:15.827 
-1-15.871:l

·l0.005
:]77:155

fr8iifU15 

540.H92
4.07:1

�6.U15 
JIJ.i:144 
�j54.UU:l 
�l114.2!Jli 
!16.529

-
20.820 
20.08(1 

2:32.001 
1.U02.20ă
: U)fiO. 2-18 

li TAERE DE'TEP}'

-
-
-

-lU7.'192-"
'1U7.l.i68 

.. 

I - '.
L 

I -
I -
I 

-

;] 2'14::600· -

-
-
-

'.I ·14.078 
'.L29.924 
;JIJ0,960 

I J.:J7(:E4'.l.1 
- ,-
-
-

·1.1:170.035
li 2.208:91:J 

li :J.01:)3.520 

!I
·U:)23.:Jl:J(i

·--
-

1.548.Giti 
·659.192

- --
-

-
LUt.5!:lO 
1G1. ms

7.4R6.!l18 
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T.'.A;:s· 
Oe- cantlt-iţll;e .(în-tone) de certai�- pe:felut:ma 1 

\,. ll====rr===F==fi'E
 L_J,,LL,

ll!�rne:;tecareJ/· �� i rătir:,e ' ·1u�ILE Aerat'e 

Aprilie - - - - - '10 5.86G I 4.655.2621 
Maiu __ - - - 781.621 5.6-17.500

1 
Iunie - - - - - ·1.480.807 :3.69U90 
Iulie - -.,- -- ·J.:J30.047 ' :1.;:;:l2.562 

� Au.;-ust - - - -.- ·1.223.4n 12.92:!.i:i05
� Seplemhrie - - - :J.855.:388 : -10.870.883
Î. Octombrie - - - - :�-39

5
898

.0
0�9� I '>�·0<>_9

5�,·-22( j� - · ·Noemhrie - - - - .-). · :.i, 

\-;·, -•• _i::. I
;; Decembrie - - - - 1.4H.uB4 1.,.UoUoO,- Ianuarie · - - - - 3.526.610 26�4liO.t30

Februarie - - - ·1.308.4·[8 :J5.970;·105
Martie - - - � - 1 4.226.445 22.950.470

Tarare 

892.GOO
·1.191. 2

407.06
138--426 
724.487 

·L0:27:Hi8
-1:17.5-11
:'i22.5U1

1.769.798
2.389.796
0.682.485
4,989.934_

. . Total 1126.597.507 !'
i
-'.-lb-.4 -.9-7-6 -.2-0-0

1,;
I
--2

-
t

-
.1

-
5 -2.-9-

28 

Aprilie - - - -- '.l2-.77:J:tn81 :�.�84.494: 
::\fain - - ..- - - H.008.593

1 

0.649.·JOOI Iunie - - - - - 2.272.840 14.033.-1901 

Iulie - - - - - 92:-i:175
1 

5.ti23.81)
� August - - - - - 908.850

! 
t2.0:i3:18-5 

� ·· Septcmbre - -- - :!.680.0!Ju
l 

4 . .-/4.·18.198 
j Octornhrie - - - - 7.7:30.837 -16.:33!:!.622 
� .Noem brie - - - - 5.:303.962, 24.4:.l2.34-·1
·;; Dece111hrie :...:.. - -- 4.7n8.4:181 '13.437.138 
- Iannarie - - - � 1.752.77-JI 24d95.12'J 

Febr11al'ie - - - - 948.51161 29.f i2·1.346
l1 i\fal'tie - - - - - l.9t9.784

� 
'17.H4.867, 

,, ·· ... " Tola! 52.928.9!:ltil J7:J.1Wb427\\ 

I .,Aprilie - - - - - J.9Ut.8721

1 

·12.238.1481\· I M_aiu - - - - 2.:J,76:403 6.990
_ 
.88•[1

1 1 Iunie - -- --- - 850.74:J- i:i.'.l74.-IGH I lulie - - --- 1.654.:itm: ·UJO·L.528
:!;, , A.ug11st - - -- :!.O:li.099

! 
:1.000.400

� • Septernlire - -- 2,.291.US:l 18.-1:18.174
I Octoml!l"i� - - - - 5.078.25-1-i 20.lliiS.41�7 

� Xoemhl'ie 
-

- -- 8.<:i:1'5.9051 :l0.'10:l.376 
;; Decembrie - -- - 3.0(·ji).8571 %.:168.2-Li - I.inuar-ie ,--,- ---- 2.664.-3!:lii 40.006.:124

1 • l•eh!'nai·ie --- - 1,.:124.070 4.G.6·l::UJn8 

674.064 
5,432.728 
4.050.702 
2.473.030 
·t.245.970

867.285,
-3 "701 .) -"-" I 233.827j 

415.879
1 

·I0.00::i
377.-153'
85fi.Hi:il

540.!)!)2 
4.07:J 

20.0'1::i 
•lOii.1.-i-4
fii:i4.U93
:)04.2%

�J(j,629

20.820 
20.080 

2::2.00-1 
·1.062.20i5i\[a 1,:�i�. - � - 'fota-l 11 

2.92:UJlii1 28.78G.103 

.!.I� __ __:_: ________ -"- :JG:102.173l 2:J7.G80.76i:i\l :1,006.248_ 

I 

LOU 
nipuJaţiunilor ,efectuatţ in magaziile .. �.°- silo.Z:uri,,.... ,, :

PJUN 

'I Tăerea 
vârfurilor 

l -
w1.102 
107.468 --

T 
-
-
-

214.660 i-
-

li-
-

li -
·114.578
·129.924
890.965

·L.:37G.411

-
-
-

1 .. 97().03:i

2.208.91;1 

:rnrm.596 11 1.!)28.396 - tl-
1. 548.01.6

6i59.1.02-
-
-
-

101.G90
161.198

Transferare de - S O N D E
Rec,\ntărirn I'

/L -cereale dela un I . . ; .. I depozit ia altul_ ii . Man . I l\l1c1 I 
8.Q2·l.880

812.437
250.GOG
155.0G2

3.004.795 
1.978.74!) 
1.075.Sof i 
1.404.021 
5.fi91.:190
3.409.784
4. 560.209 

·li2:127.045 

26.99·1.836 \1 

1.987.182 
1.722.234 
2.947.374 

784.473 
1.163.897 

601.998 
·1.750.667
1.05d.320

954.7:17 
:L867.35G 
J.575.550 li '.l:G14.H63

18.020.224 fi 
1.984.524 
1.9415.440 
1.823.972 

28.800 
42!1.520 

1.844.792 
n:17.6:18 

3.972.37-1 
'.I.Dfl2.89H 
2.09G.3G7 
Hl94.87,> I1.357.544 

1.881.602, 
-

1'19.57G -
m:11:iG 
120.784 
106.683 

8.168.7'.IO 
1.7'10.097 

176.008 
188.Gf:i'l
1H'.563

7.057.779 

793.413 
240.'177 

27.iiSO
9.782 

1.062.989 
208.10:i 
5-J.2.907 
788.040 
580.825 
140,1,-.33 
8fl4.319 
125.680 

5.329.250 

·-
34.fi2·[
-
-
-

627.330 
89.80}) 

2. 3'16.638
637.927

2.667.21K) 
1.7G5.6ri:1 

831.402 

I 
I 
I 

' 

.. 

- ' 

.. 

l 

,, . 

; 
i;o 
10 

23 
42 
7:T 
�)1 

2-J.:i
330 

ii
I

,. ' 

292 , .. 
84 

14·[ I 
,;: 18·[ 

,1.498 

196 
221 
1'12 
56. 
79 ,, 

138 
3'.l5 
::m::: ,,.

20ft 
rnt 

77 
28 

2.01i:i I 
18 
22 

8 

23 
20 
8G 

119 
24:1 
'l()g 

294 
206 
206 

' 
/' 

'. 

' 
I 
I 

l. 
! .

I 
----

I 
i 
! 
i' 
I
I 
i 
; 
I 
I 

I '
I' I 

I 

I 

2 !2 
1 I. - I 
1 "i' 

·-
1 I 

I 
3 ! 

· 2

-5
.1:J I 4 
t}9' 

I 
I 

,J,J I 

11 
·-- ' ... 

I 
·-

3
I 

2- '...,,. .-, I 
C) I •J I-
') I . _, 

! . 4 ; 
'f i -
-

30 

2 -
1 
1 -
2 

..-
1. 
2 -

. '.l 
-

-- I 

I7.486.91.8 li 20.407.735 8.872.823 1.354 10 

•·
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T ..A.� 
Oe cantitătlle (in· tone)" de- cereale- pe felul �n·putaţiunilor 

F F. L 1J L M A N I P U L A 'f 1 U N I L O B 

IDe,că,:ca!·.e I· Inc/\rcare Magazinaj I 
lei 1. 0,t!ll tona O.Ot hl.10 z.

1 V rac o,r,o p!lnă la 1;; 0,01:;,. io ·• 
Saci O.oo Sept, 1911 0,002 • :Jo • 
c,iruţe 1,00 0,GO tona 111 sus 

li III 

Aerare 
1. 

0,29 

IV-

Ames.lecare 
1. 

0,10/T. 

V 

Curăţit·e. 
prin 

lo\t'O.l'C 
lc-i 

O,!Qlt 

VI 

Tiie,·en 
-.ar(urilor 

la orz 
lei 

2,0011. 

VII 

cr, 'Tone 4.1,0820 T. 1,4C 71S T, 2880!4.77 hi �G597 T. 1G49,G T, 21153 T. 215 T. 

I 
I Suma 1nca-

1 __ § __ 
r

_,e_r_�_'.:_�_
.
_

1 
__ 2_�

�
\
8

�S-1_
,r.

_"-
l
--

2
-
8
_«_

1
_s_.

2
_
0

_
, 
__ ,r-

_
,;_c_s

2

_

.
_ir-

_
, 

1 __ 
"8_4_2,_40

-

!O.G9,75 1rmo,1 ;; 
I 
,----:--...,;.,-

'29,40 

\ 
Col 
cr, 

Tone 21<20�1, T. 

Suma .inca
, ati. 

lei. . . 139788;20 . 

Tone 

Sumn incn
s�t;i 

lei. ... 

Tone 

�t-1 ma .inca
sa.lil 

lei .•• 

3270G3 .T. 

20091,2 8:i 

10�8U :r.

57:196,10 

21:,9,3 T. �0,i01G8J hi. 

H 79�8,30 . �cno 25,2:. 

30lă93 T. 19G029i3 hi. 

1�0393,65 . �9/L044.15 

8778' T.1

51949.SO '25S020,90 

5292R T. 

10,2/lî,10 

3r,102- T, 

72:,l.G� 

71891 I', 

14-378,20 

173/)2i T. 

91� 1,P!i 

2s.r:so T. 

83259,5 'I', -887; T. 

I 

I 

2209 T. 

4"12.'>0 I 
I 

7'187 T.1 

17567 T. I 

351�i.OO 

Ip tot-al-ul ganeral al \îuca,:ărilor in�rii şi suma de lei 
rezultabe din vinderea ti·nheLelor dw eâ-nlar, f<ume ca1·e 

Coloanele - �qv şi. VI în ceeace„priv.eşte cfu.-e-alele 
cereale fiind deja• cu 

89 

:r.., o 'O" 

efectuate în magaziile cu silozuri şi taxele încasate (in tone) 

Rec!n lări re Sonde I
şi trnnsfe 1. 

rnre �lnre 3 00 
1. 1. 

0,2011. Mică 0,30 

Vili IX 

26932 T. mnl'i 14fl8 
mici ;J;J 

r,:J07,25 4:103.90 

I 18C�O T. mnri 2015 
�3{) 

3885,70 6053,90 

20'107 T. mnri 1354 
mici 1U 

1117,30 1.005.00 

' 
10711 T. mnri 1590 

mici 4 

2142,35 47 .1,20 

FELUL l\f A l\ I P �U_L A T l U N I L O R 

�"
�" 
::: 

- --
X 

269 w 

269,00 

480 li" 

480 ,oo 

11,s w 

148, 00 

Gi,t IV 

no,,oo 

Tnxc I Tnxe 
pentru asi- pentru cc-

gurarea cc- renlele 
realelor, 30 d_escă �c:i te 
b. oloo pe la chernl de 
una Jună nord 0,20 

b,lt, 

XI XII 

- 11,1>[20 T, 

3!i33,:i0 2sne3,78 

- 20,;30 T, 

26896,50 uo,,,90 

- 3'1603 T. 

ll3\41,00 on20,:,5 

-

-=-1
18 1G3,,0 176�,05 

I 

"' "' 

;; � 
��P:° 

��ez: 
..s �('j 
oo,!! 

XIII 

-

750 60 

-

i5,05 

-

18,45 

-

tllS,45 

'°" ,. I "''.PJ>m,o< ·I' S 8 � 
2;; la sulă 111 de 25 �n s_ul";?;;;"' 
plus pentru pent1 u in- a...:ă 5. > ....... r ......... , , . , 

larea vapoare tn c c. � x; 

oni.r.ului fari de ore E �-� �
____ reglcmfnt. ( [iJ_!i

XIV XV XVI 

8!970 T. 30189 T. -

' 

13180,8? 4573,40 SOii,00 

684 T. 6'148 T. -

195,(5 967,SO -

1H951i T. 27925 T, -

2G059,85 U88,i0 /J.57,55 

- - -•

2805,90 

I 
- -

1.474,70 pe exercitiul 1913-191.4 şi 727,20_ pe 1914-15 
nu sunt prevăzute în vre-o altă coloană a tabloului. 

în 'tone, nu s'a aditionat la tot>al greutatea -acestor 
prinse în coloana II-a. 

.,., ' --� """ .,- C 
t-. ::,._ 

�-��! 
-; .. � �--e.; " -
o�--
1--"'" 

XVIJ 

1135978 t.

1023971,80 

751681 T, 
., 

677381,10 

968001 T.

793�29,75 

-

45789),56 
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.TAB 

Oe· produsele petrolifere tranzitate prin statiunea de petrol din 

SOLD LA 31 MARTIE J'l'orluse petrolifere intrate 

B,a,ini l 
Petrol B n,;n• I Petrol 

·= Rafinat I Păcură Tot .. d 

R finat I 
. < 

Distil..t Distilat 
I 

, 

1904 - - - - - -- - -

1905 801119' - 6712016 - 7513165 10188212 - 259859!1
1 1906 4104808

1 
2354576 4557308 - 11016692 30657611 40835388 

2436"5i 119395'7 

61169753 

1907 5931135 - 20307127 52391338 127611994 67154839:

1908 12535418 7787672 11854905 - 32177995 64394374196034973 111126856
1 

1909 7556740
1 

8025452 580680i - 21388996 93321145178270998 791729191 
1910 5901173 12165429 506;l315 8577432 3170734� 95123372 198206462 740:11007

1 
1911 101(.19646112060768 3313524 9965252 35!4Dl90 90190174 22887M93 82827081 

1912 7924472 8331402 58î812 4599361 21443047111890814 229235360 724531901 

1913 13916509 9841211 6671621 17\190199 4 """'' 13945520712903654 ,.I 678'8245
I 

1914 931'!313 12387080 7954:sci 9701419 39355622 1_61889262
1

306648340 67985783: 

11115 .
, 

38�2433 331351,95 10497644 14"331005 9Gr.26177 99278268 120894169 3532 I80ă1 

91, 

L.OU

portul Constanţa dela înfiinţarea staţi•unel de petrol (27 Mal 1904)

(In kg,·.) 

Păcură Total 
A n i i 

Produse petrolifere ieşite (In kgr.)" •-. 

I :Pe•.trol 
/ 

Rafinat Disflat 
---;-----:-----_..!_

B._mină 

I 
Pă 

I 
. cură 

/ 
folal 

36174133 

Dela 27 M;1f' 
'1904 1� 1 

Aprilie 1905 

132722i52 1906-1906 

- 247158170 HlOu-1907

- 371556203 Hl07-1908

- ;!50765061 '1908-1909

1srn2us5 385483826 ·rnou -1910

7liWl535 4780!:JG283 1910 -'1911 

221461851 6350-1:1215 19!1 -1!)12 

2U100-t897 78864-8822 191:!-1913 

1664'11�58 8029252-:1:i:1 1913 -1914 

68W.:l065 3?4.-403207 19H-1915 

9377815 19283173 

27353922 385408121 63ăH-49 I 

540597l11 1180270 13 65781011 

54295391
1200186858

1

105203986 
I I . 

98299823 1780332!8
1 

8 ,221020 

286"60988 

129219225 

�37867735 

359685335 

361554061 
967" 128_ 1 · - -

-
b · 0

/
193084582

1 

70245243 9544!84375126294
809033"812274064641 86122068 7-i-88282)47431468&

1
��

940.f:47
1

232331
�

2:
1 

7528
��ss

1
226904326/6489622�8/ 

133414:028
1
288,f:!fo6:i 6149:--091 279021012?623,_f2:i96

1663!18332 30-.i:144985 1 6563409S
l
274161101181Hl38606 I 

704W125 j U92-4:5655/ 32684.-09) 64269557,266649434/
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TAE 

CU �iODUL DE MANIPULAŢIUNE AL 

Sosile în vagoane sau scut'se prin conducte <le la depozitele parliculare 
I 

ANII 

De' la 27 

Mai 190! 

la 1905 

190fi�1906 

19�6-1907 .. 

1907-i�O@ 

1�08-1909 

1sou-rn10 

19:0-1911 

1911-1912 

1912-1913 

1913 - ma 

1914-1915 

I N TO NE 
..... ..rn -�-=--•.-,..,_..,...-., .,,._ ...... �-� ...... �.•' ·---� .� .... � ..... ,. ,, ·=--•• ,~-== ·--�---1

PE T Il OL 
Produse I- -··-=· ---..--= 

Benzină Păt:tu·ă. TOTAL l·ransvazale 
Rafinat Distilat I in tone 

în ,,agoane - - - - - -
Iprin con-

duete - - - - - -

in vago.trie 101882'12 - 2598G�41 - 36-174'15;} -
prin con-

duete - - - - - -

în. ,·agoant 16-104643 1'1952862 243'16752 - 52374257 -
prin con- 14552968 ,28942526 3685300'1 80348495duete - -

ln _Yagoane 26687752 84645683 1290H67 - '124234602prin con- 25703586 42966311 5425367'1 '122923568 duete - -
lll va·llonne 2698G299 87054918 189'15634 - '1:12956851 -
prin con- 37408075 'J0898005i) 9221'1222 duete - 238599352 -

Iln vai;o,1ne 13985'1'144 42409843 185'15833 - 100776820 -piiin con- 5347000'1 t:J586H5fi 60657086 249988242 duete - -

Iln vagoane :-3067764E 40084'13'.I. '15077856 '18132085 103772620 -
prin con 6444572-:l '15812233'.l 589-i3'15'1 28'1511206 duete - -

in vagoane 13317815� 58203860 347'14-1,10 76202535 2022:)8664 t-149750�p: in con- 57072015 170672633 481'1297'1 27i)8576'1D du.:te - --
în va�oane 400600'12 4256-i637 27258549 20987'1201 31975439!1 592::i212 prin con- 71830802 '18667072345'19-i64'1 '11509650 Jl52868'16 duete -

în _vagon.ne 162708854 77406890 '177049'14. 212637928 37045858(j 7270G5:l prin con• 7674635� 2'1 '2958583 50·1'18331 78:J6U969 418'1!)02:{6 duete -

in _n,goane 6242998g 4-1697681 t2tG4643 H4J'l43J2 2�10UOGU45 '198778� pnn con- 99459273 264950659 05821'140 152087526 572318598 duete -

in v:igonne 480655:34 '13034959 3794880 '.IG:J./4.:1217 tM23sr;no 1'170R5n 
pri� con- 5'12'12734 '107859210 31526925 52565748 24:HGM67 duete -

- 93 

LJOU 

PRODUSELOR PETROLIFERE 

I�CAHCATE IN VAPOARE SAU VAGOANE 
IN TONE 

,.,. .... --=-·-. .. -,. ___ = --·�--.,• .. , _ _  ,,,.,.----:,�• --�--------,•-----= -= ---
ANH 

De la 27 în vapoare 

Mai 1914 în va,:;oane 

la 3 ln vapoare 

April. '190::i in •n1goanc 

'l!.J03-190G în vapoare 
i11 va�oane 

in vapo:1re 

·1!)06--1907 in vaboanc 

-HJ07-'19U8 in ,·apoarc 
in vugoanc 

în vapoare 
HJOS-'1909 în ,r.ngoanc 

I '1909-HJlO în vapoare 
in vnguanc 

I i!Jl0-191-1 
in \·npo11rc 
!11 vagonne 

lu \·:ipoa1·l! 

HlH-HJ12 în vagoane 

'191:!-,U)l;J 111 v:1ponro 
in ,ai;;o:u1e 

iu Vil J)OR:'C 
.l!J-1:J-J!JH tn va�oanc 

f, 
_ în V f)Ofl l'C ·H)J.�-'l!J I.o in vn�oa11� 

Benziuii 

-
-

!XJ778'15
-

2735:J922 
-

540::m 11 
-

342!J5J01 
-

982:31973 
(i-1,830 

0674::i71(J 
(i0G!J 

8590:J::28 
-

J 1�187057:J 
(j!J874 

13:l40282:1 
'l20,J 

·J(j(j3l:J8�1:32
-

G5296107 
51::i4018 

PETROL 

Rafinat 

-
-

-
-

I 

38::i408t2 
-

H77'19203 
:3078101 

200'186ti58 
- I

,17t102 l H72 
11246 

-I 93; J409:}J
243(-j,''i-l 

22702:J7fj5 
3 26!!9 

2:32579540 
2::i,lSS'l 

2884[8171 
:J:3!)4 

:20414488::i 
-

988:19875 
405780 

I 

I 

Distilat 

-
-

'10283173 
-

6�1'.193742 
'.128748 

64Gml3f:JU 
'1H'l42·1 

·l0::i0970:34
'10U052 

s:1(jt45:37 
·[60648:1

7:17'14004 
-10:H2::m

8i)834561
287507 

7-)23:J07:l 
529G1 

n l479Hi!J 
'.l::i922 

Uu(:i:J4U!:J8 
-

:12t06G5-1 
57844:J 

Pă.t:Ul'ii 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

!)544·[84 
-

'74U45529 
237291 

2208'1 G312 
Sti97-'f 

2788928[:J 
·12909!1

274WH!J1 
-

Total 

--
28660988 
-

'1290f:J047f 
-128749

2:Ju448504 
'.1419231 

:J5057D28:J 
'10605

� 
35087'148 

'1682579 

373:144835 
'178'14f9 

473407'18J 
7:3909( 

U48498::i41, 
4636-14 

7u219297f 
'14962( 

ti U3J8U06 
-

21\0::i lH!J3 
613824'1 
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-�
·�

c 

< 

27 l\Iai :1 

1904-·1 o;

1905 Hl06 

LU06-1907 

L907-190t 

!!JOS-1909 

1909-19 U 

19,1 0 -1911 

ll.}1!-Hl12 

HH2-1913 

1913-1914 

I 

94. 

TABLOU 

Al rroduselor petrolifere arătând cantităţile manipulate şi 

PRODUSE PETROLIFERE 

Benzină, Petrol rafinat, (lampant) şi petrol destilat 

J ncă:·c. în Acumula,·en Sosiri I n lnc:.Jrcilri Trans,·aziiri 
va,ronnc ln vapoare In lone v:ig p. re· cantil:'i\ilor 
In tone In tone ex.p. în lad'i ln tono 

1 2 3 4 5 

I I 
3617 �,153 1 

286/l0,988 - - 61835 141 

52:J74,2:i7 1::9090,47ti -- 128,749 18J.5!13,-i82

1 236448,50• 679,1H\i 1419,231 36�782,·15c 124 >34,602 

11MJ56,851 3:i9579,283 54of.i,4m 106,052 498098 ,589 
'l0

�
77

�
,82�

1 

359�71,188 4418,051 1682,579 46674-9,832 

::163800,651 746!,297 1,81,4ii9 45888u,042 s.)s3.),63o
l 

1:!60:16,129 398761,634 11449,929 6 0,201 536917 !)18 

107116,4î1 421683,HJ·? 3241,346 874,720 5ă241ii,,29 

1 ,;934r,,8::i6 ,1,83300,163 6743,81'2 20,521 659010,332 

1161i4 !,733 537l77,415 1367681 - 055188,329 

I 

13 

0,3: 

0,35 

o��' o

0,<!5 

0,85 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,:16 

I 

s ume
încassate 

Lei I B. 

7 I

226!D 92 

63557 71 

1:!6973 75 
I 

17:Hl34 5t 

163862144 

160610 11 

187921
1

27

18 634i:/ 5 I
23Q9ti8 6 

I 
22,316 O 

I 

o 

2 

95 

STA T}ST IC 

taxeJe încasate în staţiunea de petrol a portului Constanţa 

p Ă C li R Ă 

-

lnc.;irc, 
Sosiri· ln Scuq;ere cu Inciircări ln va�. 
vagoane tuxă in v:ipourc pt, rccx .In lo�e In tone ln Iona ln rar:'i 

8 !) 10 11 

- I - - -

-- - - I -- - -

- - - -

- - - -

, 

18 32,935 - 9544,184 -

76202,535 - 74.664\�2( ?.37295 

209871,201 11590,650 226815,352 8S974 

.>.12637,928 ,,10,11

, 

278892,81?, 129099 1) 691�1,79 - -

1

11'314,33 ·' 2) 34405,874 
274161,'191 -

117681,6521 I 

Acu111ula-
T1·a 11s va- rea canllt 

2:ll'i cu ar.eaşi la-
ln tone _xij 111 Iono 

12 13 

- -

- -

I I- -
- --

- -
- 27677,169

3047,63:, :51085,359 
3047,6:1� 

2683,896 1,48366,177 
:!683,8 96- 50087n.011 

- 69151,79f
526,841 526,841 

- 388470,523 
34405,874

11 î681,G52
620,101 620,101 

Sume 
încas sate 

Par1i:d Total 

I ------
Lei IH Lei j B, 

H I 1� 16 

- - - - -

- - - - -

-- - - - -
- - - - -

- - -
- -

0,50 13838

1

5�113 '3858

0,50
1 

75542 67, ,8590
1
30 

1 00 ·3047 63 ' I I o.5o 2241s3 o� 226866 9711,00/ 2683 8 I 
I 0.l>O 2ii04'37fi01 O 47, 32985 40

1 2839!19 74 1,00 526 8� 
I 

O,fi(
y

94237 76 
0,47 16411 60 
0,30

1 

35304 49124657 3 951,00 620;10
1 I 

1) 1::i Iunie 1912 s'a scăwt pretul dela O,rio l,,/ tonă la 0.477,

2) Dela 1 Iunie 1913 s'a redus pretul la O,:::lO/ tonă pentrn seuri,
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• 
TA·BLOU 

Recipitulativ de produsele petrolifere manipulate şi taxele tncasate ln statinnea de petrol a portnlui Constanta 
--- - - • •• 

.-\XII l1'l N 1\ K CI ,\Itl 

I==========;:;::=-== 
Sosiri Jn vago�ne 
şi seu rgeri di Ll re

zervoareie 11a rti..: ul. 

--

.. PRODUSE PETROLIFERE 

Benzină P, trol rafin"t ('-•m1)ant). Petrol distilat şi Păc111 ă 

lncărcă1·1 
1n ,rapo re

Jn t<'ne 

1
, T1·ans,1azări r nc:trca L t n va goa11e 

11en t ru 1·eexpetlierc . 

Jn tone In tone 

Acu 1nt1 larca 
canli ă1ilor 

Tn tone 

Su1ne 
încass.1 te 

- . I ln _tone 
___ , I . 1� 8 ... i u

, __ 
2 ŞI "10 

. - - '• . 1 'l " . 
11 . Lei B. • -

• 

iJ ŞI - ., 4 Sl " 
===========" ====-===�'l!:=· =·=========-====================

I 

27 �Iai 

I 

·1904- "l 

�1905--1906 

1906-"1U07 

. 1907 -1908 

✓1908-"1909 

1909-'19"10 
• 
• 

·191 0-191 
• • 

. 191'1-1912 

1912-"19·13 

. -1913--1914 • 

"1914-"1910 
•'  •

• 

I ' 
36.'174.153 28.0S0.988 

52.374.257 - '129.090.476

124.234.602 230.448.504 

132.956.8u"1 359.579.283 

"100. 776:820 359.871.482 

103.972.020 I 373.344.835 

202.238.664 473.407,'183 

• 

· 679.8'10

5.456.40J 11

4.4"18.951 l{

7.464.297 

"14.497.562 
I I 

328.578.322 648.498.544 · 5.9�5.242

460.850.753 

383.044.59"1 

l �3.804.338

81 "1.338.606 

• 260.51-1.193
,• 

. .  

7.270.653

1.987.782

11 708.572 
• 

64.835. '14'1 
I . 

128.7 4� "181.593.482 

1,4"19.23'1 

106.052 

'1.682.579 

1. 781.459

907.50'1

463.694

149.620 

-·-

6.138.24�1 

• 

362. 782."153

498.098.589 

466.749.832 

486.563.211 

691.050.910 

083.465.802 

1; 230.464. 002 

l ."196,370.979

412.'162.344

22.692,29 
I 

63.557, 71 

"126.973, 75 

174.334,50 

163.362,44 

174.448.69 
• 

266.511 57 , 

413.212.47 

514.918,36 

475.890,04 

"156.318,08 
---- ,'f. 

. 
- -

. 
·•--_,..;._· ----·=-==--.::::-----

�------•" ------------- 1-------11-------.. -
, .... 

' TOT 1\.L 1
' 2.059.005.971 

I 
4.442.944.070 59.409.278 12 777.'126 6.574.136.445 2.552.219,90 

I 

-

• 

• 

. . 

• 

. l 

• 

• • 

•
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TEXTUL ACTUJHH ·coll'EM'O'H'Al-Tl'V DE' J)A ,fN..tlJOl!fRt.NHA 

FORTULUI CONS'rANŢ). 1) 

CA_ROL I, 
Prin ii-ratia Inii D.umnezeu şi voint.a, Natională Rege al României. 
«De când România a întrupat Dobrogea prin vitejia ostaşilor 

,:ăi în războiul neatârnării şi s'a făcut stăpână la mah1rile: Mărei Negre, 
g-ânclirea me� a fost i'ntr'una pil'onită la mijloacele. de 'a ·înlesni ex
portul tării în tot curs11l anul1-1i. In scop de 'a deschide· R'On1â'n�ei
căil� nes:t'.ll'şite a.le mărilor am împreunat cele. nouă rnal;iri':l'le Dună
rii dintre Feteşti şi C:ernavoda, ridicând· mijreţnl, ·pod• \i:-Rffi@:_ELE
C:AROL ti·,, iar îil ani.I -1896 am pns temelia porti;l\1i 8onsl-a.nţ{t, a cărui
inaugurare o facem astăzi.

De atunci, treptat cn mijloacele rle care s'a dispus, am avut 
g,rija înainte de toate de a asig'l\ra ispră;ri-rea lucrărilor pentru expor
tul cerealelor şi al pelTol11lui, care reprezintă. 85· la sută diTu e:x;po11tul 
tării. Niidăjrl'uind că Dumnezeu Ya bă-ră1.i Romfmiei' linişte şi îrrr"hel
ş_ugare,. ca să nutem isprăvi ctit mai curftnrl1 portul· întreg, menit să 
:-:bjiască la propăşirea economică a scumpei noastre, Jl>a.triil ast!ă·zi a 
27-a, zi a lunii Septembrie Hl@9 şi al 43.!lea an al' Bomniei: 1Me1'e, um
ina,l,gnrat aseineni· prima magazie de cereale din cel'e .t ce"se clădesc,
fată fi.inrl �,r. S. Regina, AA.. LL. Rn.. Principele: ·Ferdinand l\fdşteJJi
torul Tronului, Principesa Maria, lualtu] clei, miniştrii M'ei, preşed-intii
şi vice-pre�e,linţ,ii corp11rilor legiuitoar·�, în::tlli demni1iari ai · Statt,lui, 
fruntaşii oştirii �Iele şi t:orpul tehnic. 

Spee aminti-re, am semnat acest document încheiat în trei exem
plare hotărând ca dtq.ă sfmtirea lucrărilor l'ăcnte de P. S. S. Episco
pul Dunării de jos, un exetnplar să rl.e aşezat în zidăria cea mare a 
silozurilor de cereale ce se rlă ac11111 spre folosinta co.merci-an�itot; al 
doifea exemplar sii fie aşezat în zidul farului ele la capiHul digrclui 
dinspre larg, iar al treilea să fie păstrat în arl1ira Stat1-tlt1iJl, 

(:-:s) Carol, Elisabeta, Maria, Ferdinand, Elisabeta. :E. Brătianu, 
Gen. C. Bod'işleanr,, NL Pl'rerekyde, E111. Costinescu, S. llavet, T. St�lian, 
V. l\fortun, A. Carp, A. •Djuvara, Nifon, A. Saligny.

Acest act a fost zi<lit de suverani în piatra comemopativă · din 

Actul colli't.moraliv .şi cuvAntihile rQs.t>le lit iq�U�•Ul'llrC �unt: ��t�,-14.•gitl Buleti1111f 
S9� -1:'�lite.lui.lc� r,jo; 10 din 1!189: 

7 
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partea de,:pre mare a primei magazii cu silozuri, care piatrii poartă 
pe o placii. de.1,11\.•onz ut'mătoarea in,-:cripţiune : 

Q Noi, Car�l 11 Re:i'� al Ro111â11iei, pus-am acea,-:tă piatră în .zi11a 
de 27 Seplemhrie 1909 cu p_rilejut inaug11r.'î.rii portului Con:::taDta.

cnyţ�TARILE RPSTl'l'�J I,A INAUGURAREA POR'l'ULTH CON-
,,,· STANŢAI IN ORDINEA IN C.lRE S'AU ŢINUT 

.:i . 

DISCURSUL D-LUI 1IORŢUN 
SIRE,. 

In graLa clip�lor care se scurg, ·adesea 0111ul uu îDtre-irede toată
însemnăta'fea faptelor ce se petrec sub ochii şi în zi.lele lui. 

Ne ·oile, grijile ll'aiului, lupta vieţii şi frămi\.ntările lni ,-:uneteşti, 
mereu îi abat gânclul şi pătrunderea rle la rostul trehil_or ohşteşli. 

De mulle ori chiar, celor care iau parte la să rârşirea ace,:tor fapte 
.le scapă 1mele clin urr11ăl'ile ce vor avea loc în vre1mirile viitoare. 

�-' Traian, slrăm�1lând11-�i aci legiunile :<ale, nu căuta atunci dedt 
.M,-:ă-şi apere ele năvălirile Jiarbare, n1iezul rn:\.ndrei împărătii Romane 

"· şi nu gândia că din acea,:la va naşte un popor şi o ţarii nouă. C:'mcl 
Ştefan cel Mare .. :i Keagoe Basarab, împinşi de cucernica lor eYlaYie 
ridicau �Dnte altat'e, se duceau ei cu gândul că peste Yeacuri · ace,-:le 
locaşuri de rugăciune ror ri soc;otite ca înt:'iile îmholdiri date. arlei 

, . rondneşti? Câncl sulletul chimut al ţăranului nostrn zămi,:lia din gri
jile şi neYoile lui, din neagra lui restrişte doina şi baladele haiduceşti, 
ca ,-:ă-şi aline o clipă amarurile, pricepea el oare, tăran11l neştiutor ,le 
carte, că prin aceasta punea temelia literaturii I omL1neşti? 

Apoi chiar la Plerna, ci\.nd i\1ajestatea Voastră în fruntea fraţilor 
noştri, lu}'llit ca să· focii neamului românesc drum şi loc între popoa
rele l11mii, câti erau acei cari prevedeau că prin acea jerlfă tara Ya 
lnâ o aşa <le repede prefacere?· 

Şi .azi, c,1ud serbăm închegarea acestei rnăreţe lucrări, ci\.ncl inau
gurăm acest port, pricepe oare toată ,:·11flarea românească în ce măs.�ră 
se înlesneşte propăşire:: noa,:tră agTicolă şi dlt ile mult ,:e asignră iD
tărirea noastră economică? 
. Până acum vietii noastre econoniice îi lipsea un organ de res
pirath:ne permanentă. Acum plărn:\.nii ţăr1i s'au 'intreg:it, organismul 
no�tru economic s'a desăvârşit. De acum în tot cursul am1li:Î, pe toate 
vremurile, rodul muncii noastre, liogătiile noastre vor aYea ne.între�
rupta scurgere. · 

Ţara ştie c,U datoreşte ,Majestăţii Voastr� desă1·âr;i.rea ace�tei 
lucrări, cu câtă agerime şi pătrnndere Majestatea Voastră, î,;că dela 
suirea pe tron, Ati arătat dri,mul mărei, cu ce stăruitoare râvnă Aţi 
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îndemnat, A.ţi zorit ca gândul acesta sa rn fiinţă, cu ce încredere în
teleaptă Ati îmbărbătat pe inginerii români; sârguincioşi �i priceputi 
cari, în frunte cu eminentul nostru Saligny, una din -podoabele stră
lucitei domnii a M. Voastre, au adus _la îndeplinire via Voastră dorinţă. 

De aceea to'ată sunarea românească recimoscătoare de vaza şi 
prosperitatea !a care a ajuns patria s11h rodnica �i glorioasa domnie a 
Majestătei Voastre, zice: 

· Să trăiţi l\fajP.state, să trăiască Majestatea Sa Regina, să trăiască
i u hit:i noastră dinastie L„ 

DISCURSUL D-J,UI ANGHEL SALIONY 

SIRE, 
Prezenta Majestă tei Voastl'e �i a Augustei Voastre familii la această 

serbare are o mare însemnătate pentru ţara noastră. �fo sărbătorim 
numai săvttr�irea unor· lucrări din portul Constanta, .. ci_ îndeplinirea 
11nui întreg· program urmat cu ::tt:Ua stăruintă de Majestatea Voastră. 

Prin facerea liniilor Bucureşti-Feteşti, Făurei.:Feteşti şi a podului 
rle p·este Dunăre A ţi dat putinţa ca prod11sele de tot felul ale patriei 
noastre să se sc'1rgă la mare, fără între[•upere şi în timp dP. iarnă. 
Prin facerea port11lui Constanta ci, ach'lncime şi instalatii speciale pentru 
cP.reale, Ati dat putinta de a se reduce navlul cerealelor prin sporirea 
capacităţei vapoarelor �i sc1,rtarea ti1t1pului de încărcare. 

Toate acestea vor contril,ui ca ,:ii_ pL,tem susţine mai cu folos 
concurenţa pe pieţele mondiale. 

In ce priveşte industria noastră de petrol, ea nu ar fi putut Ina 
desvoltarea de acum, l'ăr,1 lucrările pe cari le înm1guraţi azi. 

Sire, primul proect al portului a fost făcut în anul 1881 de ves
titul inginer Hartley, atnnci cttnd corpul nostru terhnic. nu avea ingi
neri experimentaţi în ace,:t fel de l11crări. Un al doilea proect, a cărui 
executare s'a iuceput în .«n1d '1S!1/i, a fost conceput de Inspectorul Ge
neral Cantacuzino în anii 1891-18H4, av;'lnd de sfătuitot· pe Inspectorul 
Guerard, fost director al portului 1Vlarsiliei. De atnnci încoace, atât 
sub direcţiunea mult regretalulni Inginer Dnca, cât �i .-ub -actuala di
recţiune, numai inginerii 1·omil.ni, mai toti i.eşlti din scoala. noastră de 
poduri şi �os·ele, au l11crat la conceperea si executarea lucrărilor por
tnlni. Toţi inginerii. snnt acltlnc recunoscători Majestăţii. Voastr� care 
prin nestrănrntata încredere ce Aţi avut în forţele lor,. le-ati d1;tt pri
lejul ,;ă dovedească, prin marile -lucrări săvilrşite sub glorioasa.5i.hine
cuv,întata V oa,:tră Do1nnie, că merită încrederea pe care. Aţi P\IS-.0 în ei. 

Cn ini111a plină de cel mai nemărginit devotament pentru Ma
jestatea Voastră, ei unesc gfasul lor cu al men spre a striga: Să trăiţi 
Majestate, Să trăiască M. S. Regina f ... Să trăiască dinastia ! ... 
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DIS-i°''URSUJ! 1'1'. 8. REGELUI 

Cu mare bucurie am venit în Dol1rogea spre a inaugura. ma-rile 
lucrări a'le pol''tulni Com,ttmţa rlatorite, ca şi falnicul pod peste Dm1ăre 
ştiinte1 �ii hă110iciei ii1ginerilor rom:1.ni, sub pl'iceputa conducere a 
.. :efnlui lor. 

F)esohiderea drumului pe mare era o trehuintă a propăşirei co
mertului. Porturile maritime, >'unt plămtrnii nnei ţări, de aceia gttyernul 
nu a crntat nimic pentru a rla portului Constanta tot ceeace a· trehnit 
,;pre a înde1 lini iualta .sa misitrne. 

Incă dela început am urmărit Cil cel mai ritt interes şi am su
praveg·hiat aceste lucrări cari a11 dat i;olllertului nostr'u un av:lut aşa 
de 1i�1lernic şi am la�°llt Lot rnai strfms Dobrngea de cărninul f'lră
mosesc. 

. C:n drept. envânt [�Utem clat1 pnv1 acest port ca 1111 factor de cii
-petenie itl 1iro.păşirei noa�tre economice şi ca o mândrie naţională. 

Portul Conshnta, c11 aj11t01:ul servici1,iui nostru maritim, ne-a 
p�is, îri legătliră sţatornică şi directă r.t1 t:îrgurile străine, mai ales cu 
apusul Euro1 ei care este cel mai mare ct1mpărător al prorh1,-elor 
noa'stre na't(onale .. 

Activilatea acestui centri: comercial, care se va desfăşura de sigur 
fără daune pentru })Orturile noastre rlunărniie, va fi adevăratu I haro
�etru al desvoltăi'ei noastre econo.mice. De aceia am crerlinţă că ma
rile lucrări ce s'au săvârşit p,înă acum nu sunt rlecât un ince11ut fată 
rlţ ce r_ă,zervă viitorul, şi că Con:,tanLa rn ăe�eni pef'te un timp nu 
prea îndep_iirtat unul din cele mai importa'nte porturi !ile l\fării Negre. 

Cn acest prilej nu pot să nu remarc azi o legăt11ră strânsă şi 
a11ro-piatil a Doht"Ogenilor de sufletui no,-trn 011 infrai·ea lor în rlepliniî 
,:iaţă constituţionalii a ţării. 

Prin dcea,-tă întrupare rlesăYâr�ită a .Doht"Ogei la Patria Română 
d�fa sâ�ul căreia' nimic n'o mai poate def'părţi, s'a în'făptni t pe veci 
ţintâ ,-trăb11nilor luptători pentrn stăpânirea ţărmului Mării Negre, 
vi.sul hătrân·utui Mircea Voevod si a !ni Stefan cel Mare.

Cu �dâncă ţec{i'noştintâ mt;ltumesc 
0

tnturor pentru primirea stră
lueit'ţ ,cu care am fost întâmpinaţi clin partea oraşului, ca şi pentru 
bun.ele ur�ri c� mi s'au adus în cuvinte aşa rle ci.ilrforoa>'e 5i măguli
toare şi sunt fericit că am plăcutul prilej a ridica paharul meu pentru 
prospera�e� me.reu crescâurlă a portu 1 ui Constanţa şi pen'tru fericirea 
�cumpilor no:itri dobrogeni. 
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I �U�i�C{UN-E 

ln noia_nul tţe�r,ef-!,itJţei 
Şi roQiiţi t.ruf iei, 

Dă-ne ',i,zdJemnul p0cp,inţei, 
l)omnn,e •al-'tiţriş1i !

Şi îJi l:l!'p,t,ct cu 
1
d:tff�r�a 

,Si ci,, paUmi sute, 
. , • ,:, t .... , 

lntăreşterne ;puter..r3_a, 
Urnule-născute !

V<�ia Pa pe noi ne'n-vaţă 
Ca im ba,n '(>,ă'f�t�te, 

Dăfâtar��e ,de, v:i,cpţă 
Şi .D,uhu,le-ş{i�ite ! 

Şi ;în s,uflete c�q�ară 
.Jn,durrare.a-ţi toată, 

CfJ,a·d�q,p ur urqa-f eC'ioară, 
1J!la,icâ-prea-c,urată !

t \ ,, , 

, R·?�ft.tfR!N 
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NU Mf\l PLANGE ... 

Grele vremi şi grea povară 
Peste noi şi biata ţară, 
Moş Ioane din Seimeni! 
După ani_ de pribegie 
Ca.sa ţi-o găsişi pustie, 

,, ,, . Câmpu/-burueni. 

Ţi-i ograda năruită, 
ln coşar tu n'ai o vită, 
N'ai un câine 'n bătătură. 
- Of, aşa-i, aşa-i nepoate,
r;um se dus�ră cu .toate,

Par'că nici nu fură ... 

Rău te scurmă 'n suflet dorul, 
Ca să-ţi vezi din· nou feciorul 
Cel voinic ca un stejar ;
Dar ţi l-a 'nghiţit mormântul, 
Crucea lui o bate vântul · · 

la Topraisar. 

Biata noră şi nepoţii 
Azi îndură greu cu toţii 
Griji, necazuri şi nevoi. 
Nu-i mâncare, nu sunt lemne, 
C'au venit acum, pe semne, 

Zilele de-apoi. 

Greu la deal şi greu la vale! 
Care-i rostul vieţii tale, 
Biet bătrân cu paşii rari? 
Caii-< zadarnic spre icoane -
Nu mai plânge, Moş Ioane 

Din Seimenii Mari. 
ION BENroi'u 
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IDILA DIN MUNŢI 
de 

H. HEINE .

. -... 

•' I 

.tn coliba de_ p,e. munt� 
Locueste un mrner. 
Brazii· verzi ioşriesc în· ·noapte, 
,Lun;:i- străluceşte ·n cer; 

Iar în jilţul din col_ibă, 
Minunat în flori cioplit, 
Fericit e cine sade ....:_ 
Şi,s chiar eu cel fer:cit. 

Pe un scaun stă. copila 
De genuchi-mi rezemp.tă, 
Ochii sunt ca două stele, 
Gura ei înpurpurată. 

Elinde, stelele albasti;-e 
Mă privesc în ochi senin, 
E� şiret pe gură pune 
Albul deget ca de crin. 

Muma fetei nu ne vede, 
Fusu 'n mina ei se sbate, 
lară tatăl din chitară 
Cîntă cîntece uitate. 

Mititica-şi moaie glasul 
Şi vorbeşte pe şoptite ; 
Pin'acum îmi spuse dînsa 
Multe taine negrăite.=:· 

I 

www.minac.ro



104 

„Vai, de cînd mătuşii mele 
I-a fost dat si ei să moară,
Nu mai mergem n"i_ci la Goslar,
Cum mergeam odinioară.

Noi suntem aşa de singuri 
Pe 'nălţimile rpustii ! 
In zăpadă 1 ra"rn·ă •·ntreagă 
Suntem îngro-paţi de vii. 

Mă munceste strasnic frica, 
Inima nebună- mi bate, 
Cînd ·colindă 'n .miez de· n0apte 
Duhurile ··ne·curate•·. 

De cuvîntu-i speriată 
O cuprind ,acum fiorii, 
Cu mîn\rtere-amîndofră 
Isi ·ast1:tnă trchisorii. • ... t-' • 

Fusul sfirîe 'n colihă, 
Brazii verzi foşnesc afară 
Şi duios· răsună . n · noapte 
Veel:iiul dntec din chifară. 

- ,,Teamă n'ai, ca·pilă dragă,
De strigoi şi vrăji" haine -
Stol· <;te i-n'geri zi · şi· n10ap<te
Stau 'de-veghe lîrtgă tine".

II 

Bate br,ad-ul ,la fereastră 
Cu ltmgi.dege1:e 'nverziite; 
Din înalt :tăcu.ta lm1ă 
Blînde raze ne trimite. 

In ·odaia de culcare 
lD.oarme tatăl, 1<doarme, muma. 
Veseli iînsirind: nimicuri 
Doar noi'doi stăm treji acuma. 
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- ,,Oă-te rqgi.�d-es la ,f?omnul
.,Eu,nu .cred, orice_mi-aLspune; 
Tremuratul buzei, tale 
Nu e semn de rugăciune. 

Recea buzei treml,J,nar.-e, 
Cînd, o -:v.ăd, · mă 'nfricosa.ză, 
lnsă teama tmi ... o go�1eşile 
Dulcea ochiului tău rază. 

Mă 'nq©€sc ·că •·pm:rţi •în .suflet 
Al credinţei, drept cuvint. 
Spu-ne, crezi 1 tu 0.are 'n T.atăl, 
Crezi în Fiu si'n Duhul Sfint ?" . ' 

- ,,Cî·nd rnă alintam- la mama
'Pe ·,genuehii ei călare,
Eu credeam ·adinc în 1 1iatăl
Cel .nespus de' bun şi mare.

El din plin zidi ·pă'thîn tul 
Şi pe om .stăpînitor, 
Luna, soarele si astrii 
Le-a pornit pe 'dru'mul lor. 

G înd crescui apoi mai mare 
Şi 'ncepui mai 1nult să· şitiu, 
Cu 'flţeleaptă judecată . 
Am crezmt atunci şi 'n Fiu. 

El a fost acela, care 
Ne-a 'nvătat ce e i•ubirea 
Si primi cu muilte chinuri, 
.Drept ·r-ăsplată, răstign-irea. 

Azi sunt 01.11 cu carte multă, 
Străbătut-am mult păn;iînt • 
Şi din• inima-mi între�g-ă 
Cred acum şi 'n Duhul sfint; 
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Căci făcu minuni si iace, 
· Incărcîndu-se de glorii
Şi pe sclavţ din jug îi sco;ise,
Ni.micind as�pritotii.

El goneşte rele neguri
Si nebuna nălucire,
Ce mereu în-veninează
Veselie şi iubire•.

Cavaleri armati o mie
Are 'n juru-i i)uhul sfint.
La porunca lui stau gata

· Plini de foc şi de avînt.

Steagul lor se 'nalţă · mîndru,
Scot din spede scînteieri
N'ai vrea tu să vezi. copilă,
Aşa mîndri cavaleri?

', Mă sărută, mă priveşte 
Şi m'ascultă_ căci eu sînt 
Unul dintre cavalerii 
Cei aleşi de Duhul sfint. 

III 

Sol tăcut, aiară luna 
Printre brazi se furisază, 
Lampa noastră obosită 
Doar abia mai luminează. 

Blînd lucesc doi ochi albastri 
Cu h,imina lor curată,· 
Ard în pară obrăjorii -
Şi grăeşte mîndra fată : 

. -,,Din mîncări ne fură noaptea 
Duhuri negre uneori: 
Ce 'ncuem în ladă seara, 
Nu se mai găseşte 'n zori. 
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De pe. lapte iau smîntîna · 
Duhuri rele şi păgîne; 
Iar pisica vine 'n urmă 
Şi mănîncă ce rămîne. 

Şi pisica-i vrăjitoare, 
Căci pe timpul cel cumplit 
Ea se urcă noaptea 'n munt�, 
Sus la turnul părăsit. 

Un castel a fost acolo, 
Plin de fală. şi plăceri,· 
Petreceau în strălucire 
Paji, femei şi cavaleri. 

Un blestem dţ vrăjitoare 
Biet castel, căzu pe tine 
Astăzi cîntă cucuvaia 
'Printre tristele-ţi ruine. 

Ins& zise vrăjitoarea: 
,, Doar cuvîntul cel vră1it, 
Spus la ceas de noapte tainic 
Şi la locul potrivit, 

Va preface iar ruina 
I n castel plin de plăceri ; 
Vor petrece iar într'însul 
Paji, femei şi cavalerf. 

Cel ce va grăi cu vîntul 
Va fi domn cum altul nu-i, 
Iar trompete şi chimvale 
Vor cînta mărirea lui". 

Infloresc pe mica· g- ură 
J5ulci icoane din poveşti 
Si din ochii ei albastri 
isvorăsc lumi-ni ceresti. ' 
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Poste mHni. îmi .îQfilşo.aPă 
Părul ei ·cel auriu, 
Degetele mi ·le�alintă 
Ş'apoi, tace 'ntr'un ,tîr,ziu. 

In odaia lini,stită 
::rotu....r,ni pare €Ul.10SCUt, 
Lucrurile-acestea toate 
Par'că le-aş mai fi v.ăzut. 

Ceasul murmură. Chitara 
Prinde singură să cînte, 
Pe că,rări de vis ia�uma 
Gîndu .'ncepe să .s'avînte. 

Iată ora, potrivită, 
• lată locul· p0tr,ivit
Şi-mi aluililecă pe buze
Chiar cuvîntul cel vrăjit.

Vezi, copilă, miezul nopţii
Işi · inclină ncagra-i fr,1,1nte,
Rîu şi brazi în ·freamăt. I1:1,are
Au trezit lDătrî.nul munte.

Din adîncul lui răsună
Cint de ,voci şi de chitară
Şi răsar nenuq1ărate
Mîndre flori de pri.măv,ară

Flori străine, minunate,
,Agitîndu-se 'mpreu-nă,
Işi amestecă padurnul
Strînse 'n patimă nebună.

Trandafirii, Hacări rosii,
Sparg întinderea luminii.
Ca .săgeţi de vii cristale
Către cer se 'naltă. cr1inii.

' . 
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Viu arzîrrd lucesc în slavă 
Stele mari cit mîndrul soare, 
Crini 'n albele potire 
Strîng a razelor splendoare. 

Iară noi mai mult ca toate 
Ne-·am schimbat în astă vară: 
Facle, aur si lumină 
Pretutindeni ne ·nconjoară. 

T.u, _copilă. eşti prinţesă
Si coliba cea de ieri
E castel în care cîntă
Paji, femei şi cavaleri.

Si eu sunt stă;pîn we tinţ, 
Pe castel si toate cele> 
Iar trompete şi chimvale· 
Cîntă imn măririi mele! 

iON B'eNTOIU 
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BĂJENARII 
Lui moş ludor Trufaşu din Seimeni·. 

Cu patru boi, cn cloi, san cu 11idun11l ... 
Pe drunrnri vechi, sau clrnmuri 11ebi'ttute, 
F.i au pornit în care ca 'n redute,
Cu patru boi, cu 1loi, sau cu niciunul
L11s:în1l nimic în m·m1t clec•â,t tunu I.

- Veniţi ele unele? Ei rrispuml: din jos.
- Şi încotro? Şi iţi ri'tspund: în sus.
Atâta ştiu şi-aht.ta an ele s11us.
Şi carul scâ,rţtUe la osii. ros
Clici ei se 1lirn 'în sns şi vin clin jos ....

. - ' 

t;oi•iii tlorm şi mama mare mână. 
Pe jos cei cari sus nu mai încap. 
De roată 1lou1i capre şi un ţa,p. 

'Tn putinei nici urmă de smântft,nă. 
Copiii 1lorm şi mama ma.re mână. 

Din Dobromir, Adam-Olisi, din Calfa, 
Ei au pleca,t de patru săpt1unâ,ni, 
}'ură să ştie umle fi-vor mâni 
Cn să-şi înceap1t iară, cleht alfa, 
Viaţa lor <lin J)obromif, 1Lin Calfa.

Scoboară drumul şi-a11oi far1t uroă 
Şi urcă 'ntr'una şi clin non seobo1tr11; 
Mai e pâ.nă 'n Seimeni numai o moară, 
Dar 11fin' la 'l'aş-punar mai au de furcă .... 
Scoboară drumul şi-apoi iară 

0

lll'Cli. 
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Vorbesc cu ei in foşnet ]ung porumburi 
Aş1t cum au msat şi ei· acas'; 
Dar nu e timJ1 acuma de 11op1t's: 
Pl'in Gura-Dobrogii sunt negre t

l

ii.mburi 
Şi nu mai e nici şoiqltrt tle JJorumburi. 

Dai·, cum e no1q1te-uc11111, au să se cnJce. 
'l'ot n'au nimic 11ici astăzi de mâncn.t; 
Şi mâni or fi l:t cinlt iu vr'un. sa , 
ritci tot mai au o llmit p1i,nă 'n Tnlce 
Şi, cnm e no1t11te-1u•.m11-nu să se culce. 

Inţeapă v1î.11tul; însă C1trul-mare 
De-un ceas 1ie ceruri osiu-şi întloaie; 
Or· sta mît timp nici vorbit nu-i de ploaie, 
Cum stau pe Cnlea Robilo1• po11oare 
Şi, or porni şi ei cu Carul-mare. 

Şi-aşa, din sate 'n sate, bi1.,jcnarii 
In scii,1•ţâitul carelor, alene, 
Hălătluesc pe drumuri tlobrogene; 
Merg să-şi aşeze 'n altă 11a,rte Iarii 
Şi, merg mră s'11Jungă băjenarii ... 

Dragoş Protopopescu 

Cer·navoclă, 7 Septembrie 1916. 
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vo.�.BEŞ'fE T{}M·PS 

E noapte '11 Tomis, noapte demonică acum .... 

Se stinge cea din urmă nuanţii de parfum, 
Căci neagra cal:'.alcadă turanică şi vântul, 

· li spulberă 'n cenuşe şi faima şi, pământul.
E noapte grea ln Tomis - şi nimeni nu ne spune
Mai jalnic ca Ovidiu durerile· nebune
Sădite 'n brazda arsă a ţarinei de ieri ...
Azi nu mai bate vânt-ul anticei primă-veri
Ce-şi trimetea pe vaiuri miresmele de flori
Din Sudul plin de so'llre cântat de atâtea, ori,
Şi nu mai vezi pe 'ntinsul imaculat de mare
Plutind solemn corăbii cu mirt din ţara 'n care
S'a revărsat lumina mai vie 'n omenire;.
Nu-şi mai trimit nici cedrii fiorii de iubire
Spre 'mbătrânitul Tomis . .. Plâng nopţile acolo,
De jale-i sfâşiată şi luna lui Apollo ;
Iar stelele-şi aruncă· pe Tonrts, din neant,
Insângerate lacrimi În loc de diamant.

Dar se aşteaptă ziuă pentru Latini să fiP; 
S'o zdruncina infernul atunci din temelie, 
Or rătăci bafbarii de-dfâta strălucire 
Gonind mai laşi ca luda. Xebiruila fire 
lnfrântelor lor hoituri tărie să le dea 
Să fugă; iar urgia cu biciu de foc să-i iea ! 
Şi dibuind ln calea pe care or vrea să _plece, 
Lumina să-i orbiască, iar marea să-i înnece I 

www.minac.ro



113' 

Mongolicele stârv�ri şi ele vor pomi 
Din ţarinele noastre când se va face zi.' 
!şi vor lua chiar duhul ce-a profanat pământul
Sjin/it cu oseminte romanice şi-avântul
Atâtor legioa_ne, a âiror umbre mari,
Odihnă 11'au. să doarmă alături de b,ulţqri.
E jale mare 'n Toh.ris şi 'll Scythia la· fel
O -floare nu-i di11 câte ne '11duioşa în el
Neyeştedă. Pe drumuri, cruci răş_ăd_ife sp_11!,.
Sub care dor.m mar:tft;li., . Doar-e_le -pe piJ.m{!nt,. -
Mai străjuesc durerea sfi11titilor ·ero.I •,
Ce-aşteaptă- răzbunarec. cumplită· dela. rioh ., . , 

Al n<!_sfrtJ, spu11 bulgarii că 11q mqi ·e n_if!liC 
ln Tomis; iar prin jaful şţ cr/mele lor .z,:c, , 
Că primenesc pământul .trudit şi vor,răr.n(jne. , 
Sttipâni pe metropola ogoarelor române! 

Ce tristă geme mare.a rostogo/ill{f furtuna · 
ln ·portul plin de tidve ce râd hidos, când luna· 
O clipii re'nnălţată di11tr'u11 nocturn potir, 
/şi vede infinitul - un jalnic cimitir! 

Veniţi de-aprindeţi torfe galerelor cu mirt ,. 
Eroi! Veni/i, căci smirnă v'aduc din golful Syrt, 
Şi cântece, pe _care le· plâng coralierii 
De se '_11/i.oară marea ... Slăvesc- corăbierii 
In cinştea desrobirei, ş(-a . inimei zdrobite . 
Cântând, epoci de aur Îll marmorii trăite, 
Ca mărturie sacră de-un milenar rezidiu, 

� • • I 

Căci pentru vot în Tomis� trăia _în �ronz Ovidiu;-
: • ·�·- " w ,,. ·•. 

1907 GEORGE DUMA 

�
.. : .· ... "r.ti\ţ�� 
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Era1 senină noaptea şi -apele senine 
Purtate ·d·e zef.iri1ri pe tremur11l lor lin 
Corăbii c�lătoa.re c11 1,fi,11 zele latine 

• 

• 

• 

,I 
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tr0ceau ţii,cnt prin. 111n b1•ă, pe Pontul Euxi·n. • 

• 

la,111 ScJrtnia.· 1n·ino1·ti c 11· ţă1·111 uri ruinate- - . ,. . � ..
Visa: 1•· <<.păx :ro,nantt)) s11 b fooo,l viu ,lin•_ stete; 
Cu 11egre zifluri T<)mis, antica ei cetat�, • . ,

Păzia latinitatea <1 e· se mintii 1·el•ele. , • 

• 

Şi si11 gu.1· li\,11gă st111a,.ja ce sta ea '11 bro11z tu rnatA 
Inv ălt1it in ii1anta-i O vid p-ri VÎ4t in port· 
C.atargele-ado1·1r1 ite şi 1na1·ett legănatit . ,. · • 

8i 'ncet scttn{la, in ve1·s11r·i 1t11 epitaf ,te mo1·t:
:.-. . . 

• 

·«Acel l�e z11ce-ait�e, p1·in geniul să 11 z•l robit·
E NL�o, <:ânit'treţ11l i1tbi.rilor rluioase .
Drumeţule. ,Ie 'n viaţă1a i.µbirea ai cinstit! 
Şopteşte : f'ie-i ţr1ir1ta! 11şo,t1·ă 1,este oase)):· 

• 

• 

l)e-od·ati't Caucazttl 1t1·ăi'ttlgeră 'n lttin ină ! ·· 

• 
• 

€ă.ldi'tri de- glriaţl't! pisct1,1·i şi <�ocl ri ,ret,hi şi . ma .. r.i 
Rttsa·r tlin negur·i albe ş,ub i�eeea lttni plini 

• 

--.:r Şi -m,area. 011 · Cllrăbi i · ş:f' po 1·t11 r·i Ie r:t.ri. 
• • 

• 
"° • I :"' 

II

111 lacu-ri de lttu1in1t s·e sealll 1ac1t1r1 Dia.na .• 
I11fio1•n,t • t1·esare"�,ne1nitr·gi1t_it1.1 l Pont, 

l • 

Că<�i pes,te-al mă:rii. tr,�1•1111� .. ;.t.şterne . ()osâ11zia.na 
* '( •

,. • t.,._,, ., 
• 

I 

l"'n tf1•11 1n rle-a.,�gint·di1t�_Ţ(l�ti� şi 1•â11t'I1t orizoitt .., . ., . . -• • • 

.. 
Şi l�1 1,m ptivi,t J>oetul (le �1ts, (l·e ltt,11gu. tur1•� 
Hărettţa ·f„erie: a no1,tii i 1tsie.late� 
E� pa:r.e dus cu gândul în veac11 l lui Satt1rn ; 
G:·a 'n. vis ascultăy11a110a cum cântă s1i1-b· cetate. 

• • ţ f 
I • 

• 

• 

• 

• 

I 

•
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)Jra senină 11on11foa şi apefo senine ... 
Purtate de zeliruri 11e lremnrul lor Jin, 

• Corăbii culi'ttourc 1111 ptlnrr.ele lnlfoe
Tro«�eit,11 tăcut sub lu nTt 111, Pont nl t;u;�in.

«Fr11111oasă eşti, o I Tomis, 1,1, Sc.rthiei cullună 18
Şopteşte-1u•1m1. i11 htc•.rimi 1ioetul cel străbun.
}J vis sau c aieve '! Dar din argint de luni
�l vede (111 nt răsare lli'tti·,tnul 1:eu Ne11tnn.

Se 'nna,Jţi't 11iu ttdânmtri în dreapta -CU trident
Şi algele-'i abl1·nă rlin creştet şi ilin barbi,;
IWs1mne-o profeţie 1rnivind spre oeciilent,
1n jur ii s_ar delf'inii, iar marea, stă. să fiarlti.

e<Cetate a rlurerii ·110 intdstat,pământ !
Ţi-or spulbera barbarii penaţii tăi clin vatrit. I
N'o rămânea: «lin tinţ, nici 1datri 11este piatri !
Yei _şti ţe e. pieirea şi .s1>.1Hberul în vânt!

Dar 1ităudră vei renaşte, ('a, Phoenix 1li11 cenuşe,
Metr«'>:11olă măreaţă in Pontul 1<:11xin
Când munţii 1·evărsa-vor spre-a tale yechi cMuşe
O nouă seminţie •lin sangele latin)).

A zis. Şi iu ad·aucnri · se -t•,nfn]l(lă, bi'tt,1·â1m1.·
for Orele în goană rr.bnran în SJ>re -abis. ·.
De tranda.firi tot c1n·ul şi 'nflueărea,ză sânul...

. Poetul sus pe ziduri st,a tot (lie-rrlut în vis.

Era senitti't rr.itm şi a(lele senine ...
P11rtute de rr.etiriu•i po h·emurul lor liR,
Corăbii călătoare cu pânzele latin&
Treceau vc,ios sub· .�o�'r�' ·pe 'Pontul 'Eu:in.
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UN GLAS IUBIT 

Din sbuciumarea asta necur111ată 
. Un glăs iubit mă chiamă blând pe n�,,rie
·De-abia-.Z mai recunosc,-st alţă dqtă

. . . , ·, 

· Doar.el era norocul meu pe lume ..

Din câtă depărtare nu străb.1te' ·
Pe câ.nd eu mă r.:ujund 1ne1;eţ.1 in vreme !
Tot mai încet şi. 'n veci tot mai departe
fobitul gl_as încearcă să mă cheme.

Şi,eti 1hă pie,·d ... O, sc1hnpă ndtucfr·e,
Imagine dt;0 a pururi adoratâ,
Nu te curma cu dulcea amintire
A 'ntregului noroc' de altâ d;dă.

� ,, .... ; 

ROZ/\\ARil'I 
I'• • • • •  
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FROE'CTE, CUVINTE 5� GE"5T\JRI f'UL·GARE.STI 
DIN TIMPUL MARELUI RĂZBOIU , . ' 

S'au exprimat nedun1eriri în privinţa motivelor cari au de
terminat pe Turcia să ia parte la războiul 1nondial, ea care nu 
fusese-în stare să facă fală război'ului balcanic· si care în 191:-Jc

' / 

era cu totul redusă şi extennată. Cu toate acestea, Turcia n1ar 
fi putut rămânea neutrală în conflictul armat dintre cele doua 
grupări de Puteri europene. . . . 

Politica tradiţională panslavistă, cu tendinţa de a pune 
mâna pe Constantinopol şi Strâ111tori şi ele a transforma Marea 
Neagră în lac rusesc.'- politică reluată de.Sazonoff şi aprobată, 
fără reiervă, chiar. si de liberalii lui Miliucoff, -- explică si chiar 

, ., 

just}fică gestul Turciei. Constantinopolul şi Strâmtorile erau, cum 
�unt şi as'tăzi, puncte de intersecţie şi, deci, de- cio'cnire a unor 
mari ,sfere de interese p!)litice şi e-conomice; şi oa111enii cari 
aveau, în 1914, răspunderea conducerei în imperiul senilului _M�h
met V erau liberi să aleagă între perspectiva desfiinţăre_i politice 
a p,atriei lor europene, pe care le-o puneau înainte tendinţele 
politicei externe rusesti, si între cealaltă pers.pectjvă, a simplei 

' ' 

exploatări economice, plină de prevenliunr şi cu aparenţe chiar 
protectoare, pe care le-o îiifătişau năzuinţele Germaniei de in
filtratiune şi extindere în Orient; ba chiar, drept vorbind, acei 
oameni politici ai 'l'urciei, alegând a doua alternativă, n'au făcu-!, 
din punctul de vedere al datoriei lo"r, cea mai rea alegere. 

, Dar Bulgar;a ?.,. Ce motive a putut avea Bulgaria, - mo
tive bi.necuvântate, - ca să se alăture Puterilor Centrale în răz
boiul care a sânge(at lumea?! .. 

' Iată o întrebare cu· răspuns mai complicat. 
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Diri capu!" locului, trebue să recunoaştem că motivul Efea. 
terrriinant pentr.u atitudinea Turciei, nu e lipsit ·"de valoate nici 
pentru a explica, în parte cel· putin, şi atitudinea Bulgariei. O

siăpdnire rusească, deplină şi bine asigurată; la ConstanlirJ.O
pole şi Strâmtori, aproape ml se poale concepe /dră stăpctnirea 
unei zone teritoriale pe malul apusean al Mării Negre. Din 

acest punct de· vedere; politica externă şi acţiunea militară, de 
două ori seculare, ale Imperiului moscovit înfăţişă. ntl numai 
pentru Turcia şi Bulgaria, ci şi pentru noi, Românii, - o gravă 
primej(lie. ·comerţul nostru extern ar fi fost de sigur stingherit 
[cum inai ·ales suntem ţară agricolă exportatoare, ca şi Rusia],· 
şi chiar integritatea noastră teritorială ar fi putut fi serios ame
ninţată, cel pulfn in direcJiunea Dobrogei. Cât despre Bulgaria, 
ea ar fi putut, într'adevăr, să aibă soarta pe care i-o întrevedea 
fostul prim-mii1istru Radoslavoff într'o convorbire cu colonelul 
american Emerson: "Dacă Rusia· ar reuşi să parvinâ ia Con.: 

s'taniinopol prin Dobrogea, noi' ar trebui să ne resignăm a de
ve11i sau o ngiLCne compleclamenle msească, sau w1 Slat-fam� 

· pon"; cceace îndreptăţiă concluzia s·a: nBulguria independentă
nu va consimti niciodată la luarea in stăpânire a Conslimli-
11opolului de către· Ifaşi". Şi, am putea adăoga noi, cu atât mai
puţin Bulgaria avea să consimtă la ocuparea Constantinopoluhii
de către Ruşi, cu �ât ea îAsăşi avea veleităti de stăpânire asupra
marei cetăţi, veleităţi înfrânate, în 1912, prin poticnirea dela
Ceatalgea, '·dar· la care ea· n'a renunţat niciodată. Mirajul bizantin
a turburat în toate vremurile minţile ba·rbariloî• năvalitori în Im
periul de Răsărit, începând cu Goţii şi 'prinţii Waiegi ai Kie
vuhli; iar Bulgarii de astăzi, cum vom vedea, sunt ptea mândri
de descendenţa lor ti.1ranică, pe·ntru a nu-şi aduce aminte în
fie-ce· moment că cucerirea cetă!ei lui Constantin a fost secoli
de-a râ�dul ţinta sforţărilor lui Crum, Si'mÎon şi altor ţari din
dinasţiile cari au cond11s, clupă Asparuch, hoardele „glori•oşilor"
lor străbui1i.'

Dar 11umai_ teama ele c.ucerirea Ccinstantinopolul11i şi Strâm
. t9rilor de ·către Ruşi, oricât de justiPicată, nu explică pe deplin

întreaga atitudine a Bulgariei' în ultimul război şi ma'i puţin încă
. d.ifedfele di ·m-�nifestări_. Alte motive, alte tendinţe şi alte senti

mente s':w �cHlogat "la acenstâ teaniă, motive, te11din\e şi senti
. mente pe care 'Bulgarii ·1e:.au cl-at pe· 'faţă, li1ând d!'ept ·defrnitiv.i
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unele faze lrecătoare ale marelui. co.nflict. Bulgarii şi•au )e�eo-. 
perit- astfel tot sufletul, cu toate cutele, si aseunsurile 1ur; .. si des--

. . . . , . .. . ,.,r, . ,· . .  r ,.J,j ,) : :· 

coperirea făcându:se cu impulsivitatea primitiv_µ_lµj __ · �e sţ yrede 
�J_ăpâry pe situaţij şi pe: vremuri,. a· dat I� J�e.�lă m-apifes_t�ri şur
prinzătpare pţntru unii si interesantt: pentru. toată. lumea. 

' ' . . .. . . . . . .. . .  Astfel, ei ,au început a _se mândri cu  fina lor_, diplom.a1ie. 
care le-a permis să _,,prosteas�ă" pe r�prezent<!nţii �nţ.elegerei, 
pân�. în ultimul momţnt, făcându-i . să creadă în _promisiuni: min
cinoase si în speranţe deşarte ; au început apoi · a .mă'rturisi-Că• 
ambiţia ior n'a fost J?umai de. a, nu se_ lăs� _înghiţiţi ·,9ţ, IJ�a�_ea 
lor „Protectoare"," ci şi aceia de � înghiţi,!ei pe_ a'lţii şi qe a_juca 
un _rol covârşitor în 6alcani, întemeind o „Biilgar/e-Mar;e", care 
s;i înglobeze toate provinciile sârbeşti qela Răşărit�l:!_i'�fora\'ei, 
Dobrogea românească -,,leagănul naţi unei bulgare",� Salonicul 
grecesc - .Betleemul bulgar", - cu eşire la Marea Neagră, fa. 
Marea Egce şi la Marea Adriatică, în legătură imediată cu Austro
Ungaria în. partea Dunării dintre Timoc şi Morava� în sfârşit, 
când au socotit partid.a câştigată, ·au şpus-o pe faţă, fără_înconj�r • 
.că, ei ,se cred poporul chemat-.a civiliza;.Răs.ărituJ e4rop�_an pri.!1 
exterminarea popoarelor ,vecine, 11evredn,ice de'.a,( mai· t_ră{: pţJ<!ta 
pământului, îndeplinind astfel o înaltă vocaţiu•ne istorjcă, de :mare 
însemnătate mondială ... Toate acestea erau motive, aspiraţii şi 
sentimente ce nu aveau nimic afa,e · cu teama înstăpânirei ru
seşti la Constantinopol şi care au influentat deopqtrivă -atitu
dinea p,ovocatoare şi acţiunea războii1ică a. vecinilor no_ştri dela 
Miază-zi în tot cursul desfăsurării războiului mondial. 

* 

j.< * 

': D-1 Vrctor Kuhne, un bun cunoscător al· Bulgarifor · şi al 
Slavilor în ·general, a publicat de curând la Lausanne, s:ub titlul 
„Bulgarii •zâgrc'ivi/i de ei lrişişi'\ o carte ·toarte in'teresa'ntă ·prin 
bogăţia materialului adunat din "discursurile şi interwievurtle· oa
meriilor politici bulgari, . din' ar.ticalele apărute în zfarele nume
roaselor 'partide po!Hice bulgăreşti, din corespond�nţele adr'esate 
dela So'fia ziheior germane, ·austriace şi ungureşti, din cuv,1n1t1-
rile oca1.ionale aie delegaţilor trimişi 11 Berlin, Viena şi ··Bu-da-

. pesta şi la diferite congrese ţinute în ţările neutrafe, din infor
maţiunile dafe presei de agenţii diplomatici. bulgari, într'u� cu-
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yâ�t, <lin toate manifestăril.e pt1blice _ale oamenilor de Stat, pu! 

blkiştilor şi savanţilor din- regatul. vecin 1). : 

· · · · 1 · 

_ S1?icuind în mulţimea cîtatelo'r textuale din preţioasa carfe 
a:d-lui Kuhne,-âtâ( de favorabil apreciată în prefa'ţa d�lui Auguste 
Gauvain· dela journal des Debats, - vom dobândi o temeinică 
documentare pentru ţJnele manifestări bulgăreşti, care şi altmin
tr�lea_ n'au trecut neobservate, iar noi, Românii, vom tnţelege 
mai, bine, în forma lor cea mai autentică, ce fel de sentimente 
însufleţeau şi poate încă însufleţesc pe Bulgari fată de noi. 

Dela început, însă� ca chestie de metodă, credem că nu 
strică să prezentăm, pe scurt, situaţia politică din regatul vecin în 
aju·nul războitilui mondial� mai ales că această situaţie s'a meri
ţinut, aproape neschimbată, în tot cursul duratei' lui. 

E o eroare fundamentală a tuturor celor cari au. avut sau 
au incl'iltlzii despre· Bulgaria; de a considera, .. în viaţa politică 
bulgărească; numai elichelele· şi de· a nu cerceta-îndeajuns fondul
ce se ascunde sub. ele. 

(<Trecând Jela cea 111ai jo:;nieă robie la viaLa pal'lallle11lară 
eul'Opeană, - zit.:� J: Kuhne, - Bulgaria a a,laptat at.:est .nieca-

. nisn1 politic, atat de delicat, mediului şi obiceiurilor tiale, intr\m 
..cl;iip cc nu se mai întâlneşte nicăiurea. Numai în et\.{tva ani <le 
viată fodepend'entă, Bulgari:i aveii deja partide politice etichetate 
-europeneşte. După treizeci t.le ani, Jiverg-i'ntelc, în t.:ltc:;tiuuile '<.le
p.olitică-internă, au <lat na;:;tere la zece parlide ol'g·anizate, - şi
astăzi sunt tot att\.Letl)),

, Aceste partide s'au format pe rând, cu scopul de a co'mbate 
abuzurile de putere şi corupfia celui care se găsea la cârmă, 
adoptând, fireşte, totdeauna un program mai avansat şi suprali
citând pe adversari în privinţa reformelor de înfăptuit. Aslfel, 
vechii conservatori, - ,, ciorbagiii" - cari au guvernat la · înce
_putul regimului parlamentar bulgăresc, au fost răsturnaţi de li-
beralii lui StambuloU; democraţii, o fracţiune liberală, s'âu or
ganizat ceva mai târziu, ca să combată regimul anti-liberal .al li
beraiilor, degenerat într'o tiranie de nesuferit; la râ�dul lor, de-

� . · i) ,Les Bnlgares peint" p:t1· eu.� mcme)), docum�nt.; cil comme,nnirc-, ·re ·ueiqi • 1.t 

redii:,'• par Victor J..uhnc; pr,1facP. de Augusl,e Gau\·aitî, Lil,;aric Pa!o.t el Cic Lausanne, 
Paris, 1()17, 
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mocraţii ·şi-au asigurat o tristă- celebritate·, prin lipsa lor de res
pect ·pentru· libertăiile cetăţeneşti,. şi în -special. pentru libertatea .. 
electorală: 1); şi atuncraceste grnpări s'au mai fărămiţat în. frac
tiuni, chipurile . tot mai avansate, fiecare cu programul, şeful şi 
organul său de publicitate·: -'. prog�esişti, _socialişti-reformişti şi 
socj.alişti;-exremi; - iar în acest timp poporuJ bulgar, el însuşi,;
şiret şi bănuitor, s'a mulţumit să iceară totdeauna poli1icei, sub 
toate regimurile şi în , toate aspectele, numai .foloase persona_le; 
materiale. şi imediate. , ,

Cu drept cuvânt, Guer,in-Songeoq g), istoricul. binevoitor a_! 
Bulgariei, observa că a fost un ._pas nesocotit de a chema pe �ei 
1.500.000 de ţărani, cari n'au auzit niciodată vorbindu-se de Stat, 
ca să aea Statului guvernanţi buni. 

« J\ leg-erile ,) ·- -zil:e el --<«, veau să ,ul,,că falalmenle om-
i'.:i· nipolenia 11µui parlirl: i1,n:edial ,parti,lul avei1 să încredinţeze oa
. rneni!o,· săi toate. s.arcinile int pol'lanle.; şi atunci a9.rnioistratorii 
. tărei ll ll aveai1 ::;il' ni'ai �ugete la. interesele ei, CÎ 1111i11a'i la· .ale 
, <.:elor diu clani'.1l lbr, tiranizând11-şi adrnrsarii: iar rezultalnl arna 
. �ă fie: corupţie !JqfterciW, violenţe -nccnn11cite, llermniJ'a ... " 

* 

* * 

lată care sun·t grupările p'olitice bulgăreşti, după dispariţia 
-v,echiului .partid· conservator,_:_ al „ciorbagiilor u - şi fragmen
tarea part·i��lui,.zis l)beral, al lui Stambuloff :_

.. 1) Gmpnl germanofilului Radoslavo//; o fracţiune a par
tiduiui stambulofist, .avt'tnd ca organ de publicitate Narodni Prauq.
(Drepturile poporului) ; ·

2) Grupul avocqtului Tonce//� altă .fracţiune a aceluiaşi
partid, reconciliată , u precedenta de către însuşi ţarul Ferdi
nand, pentru cola.bora re la guvern pe timpul războiului;

3) Gnzpul „adevăraţilor !flam.bzzlovişli", a _treiâ f�acţiune
liberală, de sub şefia lui Ghenadiefl; cel mai ţnsemnat · orator,
cel. mai abil politi.cian, dar şi cel mai compromis în t6t felul
de. afaceri veroase, având legături cu organizaţiile patriot:ce ma- .
cedonene şi făcând parte şi el din ,.,ni a rele guvern" războinic;

1) f,)in 4 c:'t�i ernu rn Sobranie �uu, li!Jerali, au njun-:; f[l 17<', prin ne�1ai pomenite 
prţ1�iuni electorale, dup.i. ce an c?îpltat gn ve1·n11 '. 

2) R. P. <:u 1rin S,)11geon: ,lli;toi,·c dela Bulgnric», J> ,·,·f�ce de Sclolnmhc�ger, Paris, 
iD13, J), 3'i2. 
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4) Grupul democrat,· reiinoscând de şef _pe Mâiinoff „ avocat
din Spfi.i, şi având ca organ de publicitate· Preporef (Steauul); 

5) Grupul popular zis şi' 11a/ional (.,narodniacri"), cons:-·
derat într'o vreme ca cea mai puternică organixaţie politică, sub 
şefia lui lvm1 Gheşefl, succesorul lui Stoiloff, om politic de oare
care valoare personală, cu tact şi experienţă, dar fără destu1ă 
energie, reprezentat prin ziarul, Mir (L11mea); 

6) Gnzpul msofil al liberalilor-pror,resişli (foştii·ţancofişti)
având de şef pe cunoscutul Dane//; al cărui organ de publicitate, 
l:Julgaria, a încetat de câţiva ani şi care a evoluat în polit:ca sa 
tradiţională, declarând că „amiciţia rusă nu mai există";. 

,) jt,Jicul grnp al democraJilor-raclicali de sub şdi.a .lui 
Neiciu 7'mw/j; având numai patru reprezentanţi în Sobri!nie; 

8) Grupul agrarian al lui Stambuliski (acum la putere),
care se pusese în conflict cu Regele Ferdinand din cauza ideilor 
sale pacifiste, dar Cilre totuşi a votat toate creditele de războiu 
cerute de guvernul Radoslavoff. ... ,,nu pentru guvern, ci pentrµ 
ţară" ; 

9) Grupul socialiştilor-largi (,,şiroki"), condus de Sokâzo/f,
care a sprijinit fără nicio rezer".ă politica războinică prin ziarul 
său Narocl (Poporul); şi, în sfârşit, 

10) Grupul socialiştilor-strâmţi (,,tesni") de sub şefia lui·
l:Jlagoe/f; care prin ziar�! său Rabolniceski Vestnik (jurnalul 
muncitorilor) s'a declarat din principiu contra războiului, dar, se 
întelege, numai când a adus vorba ctespre „imperialismul engl�z" 
şi despre·,, politica de cucerire rusă". 

Vom mai menţiona dintre politicianii de marcă pe vicepre
şedintele Sobranei Momcilof/; pe d€mocraţii malinoffisti Liapce/J; 
turcofil, (despre care Karaveloff spusese cândva că „mulge vaca 
care dă mai mult lapte"), 1llagiaro/{ şi 'l'akef/'; pe 'adevăratul 
stambu 1offist Pelcofl, care luase; în cele din urmă, locul talen
tatului, dar prea compromisului Ghenadieff, în guvernul prezidat 
de Radoslavoff; pe „narodniacul" Boris Vazoff, pe „agrarianul" 
Dimitroff �i pe subşeiul „şirokilor" Pastukoff ... ·. Vom menţiona 
de asemenea şi cele câteva organe de public'tate zise „indepen
dente., -- în realitate mai mult sau mai putin în so!da şi fo·ser
vic:iul �uverrului, -- şi anume: _,,Dnevnik" (Ziarul), ,, Utro" (Di
mineaţa), ,,Zaria" (Aurora), ,,Kamhana" (Clopotul) şi Ralkamka 
Poşta (Curierul Balcanilor) .... Şi astfel vom fi enumerat aproape

• 
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complect toate organţzaţiile în care l!IOPOrul · bulgar se pâ-ate-în
rolă,, to.ţi �inspirnforn hii. politici mai de seam¾,şi toate fântânii€ 
intelectuale din care se poate adăpa. 

* 

* * 

Mai rămâne un factor important în via(a publică buigară: 
Co.roa11a, Ţarul Ferdinand ,le Ooburg, cu c ,re am fi· putut în
cepe.: .. ,,a tout seigneur ... !" şi c'are nu poate fi în niciun caz 
ignorat. 

Ales la 7 Iulie 1887, el se găsia -după trei zile la Rusciuk, 
pc teritoriul bulgar, cu_ toată împotrivirea Rusiei, care nu voia 
să-l recunoască. 1n haosul lăsat de predecesorul său expulzat,
Prinţul de Battemberg, - el continuă de a doua zi politica aven
turoasă şi virulentă a lui Stambuloff: 

<<SLarn huloff ii Pr:'t'i11dispcn�ahil))-ob;:c1·vii G11t":rin Song-eon '} 
- « Mărirnea 5i spai111a acestui \ ,. arwil:k al Bakanilor co:1sti tu iau
o slrajii prntioasii pentru CoroauiL. A�trcl, Fe1·dinand ,:;e. vă�i1
uevuil J'ii suporte l:011ladu l ace::,tui 0111 orlios. "dar 11ccesar .• ,. A v.:l11rl
io gra_dul crl niai înalt :=:enti111enl11l 11Lilului, ci a ciiulat l: 11 rii!J
ilare mijloacele cele rnai lniue de a i11Loal'ee spre binele priuci
pal11lni prrlimili• poli/·ice şi poftefo incliui,Znalc ale s 11put,ilol' siii 1l. 

· ln ce chip ·a făcut Ferdinand 'de Coburg această întrebuin
ţare de patimi şi de po/le spre binele principatului, ne-o spune 
lămurit 'd. Ku h ne 2) : 

<(Ciiznt î11tr'1111 111e1liu pri1nitiv, intr\1h 111e,li11 ll'e ·1iu1·!:\·hezic 
pl'ovincialiî, incnltii, �iilbatecii, 11eincreziitoa:·e �i ucso,;iabilil, Co
lJ11rg· hi propuse ca :-;:u 0i11ii, din prima 1,i, ,;ii zoceasdi e1lul:ati11-
11ea socictii�ei hnlg·:ue, eel p11tin a celei din Soti:J. l se păre:'1, în-

. tr'adeviir, ncce,-;ar de a o face,· 111iiea1· 'în 111i\.'11ra care sil poalil 
da Curtei �ale nn n11lurag·iu '!i Sofiei a,:pedul unei capilale.•- �i 
int1:eprinsn acca,:Lii, ed. 1 u·a!,iune dt!pii ideile ,-,� irnporl;\ în 8111-
g.aria •�li 1,nii'orrna ,-a de hu;:;H' 11ng-t1r,).

Cu o grabă febrilă, Ferdinand de Coburg, puse să se dă
râme binalele şi chioşcurile micei burgade turceşti care era Sofia 
şi să se crniască bulevarde lar,gi, cu edificii moderne, ia� pe de 
.alţâ parte se aplică i:i)mproviza cât ipai iute pqsib!I „înalt.ii so
cietate" bulgărească .. 

Emanciparea societăţei vechi, patriarchale, trebuia, negre_şit,
. ' 

'·J) cHittoir� de l�l> Bulg:,rie-P
1 

Jl, �i'7-��tJ. 
•2) d ... e� llulg:ire� peints p:tr enx. rnt'me::i�,._ p··2,tt1-2n2. 
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bruscatil, şi tran·sformarea vieţei economi.ce a 
monios 'de felul Jui, activată, - ceeace nu se 
cu' b�nii Statului'. 

BuJgarului; parei
putea face d�cât 

t' 1n tr'aclevăr, numai in cati (·a ani, Solia s'a transfonnal �i 
s'a impopotonat cu palatele lrnrghezilor îruLogătiti 'clio furniturile 
Statului şi c11 vilele miniştrilor şi generalilor, ieri fără gologan, 
niilionari peste noapte. Şi, închiaLurilă, gTatie protectiei CurLei, 
toată acea�tii. lu111e uouii, deşi divizată în partide pohlice, se alipi 
<le Curte, izYornl binelui f:L al rănlnil> .... -

Debutul acestei corupţiuni trebue căutat in primii şaptţ ani 
ai don'rniei lui Ferdinand de Coburg (1887-1894).

•<:\ceastă e]Jodi. a furnizat 1Julgarie1 generatiunile de iute-
' leet11ali cele mai imorale, pGpol'lllui hnlgar fnnctionarii cei mai 

corupţi, Curtei o m11]time de curtezani din toate clasele Focie
LiiLei, - agenţi docili, .bnni pe11trn orice întrelJ11i11Lare, dol,1 mi
nistru p,ină la şpio11, - :;:;i în ,.:f,ir·)it vieLii p.11hlice bulgare te111-
peeamenle :;:;i o H1enlahlale de ,:are nici orgaqizatiile politice cele 
niai 'Înaintate din punctul ,k Ye<lere al principiilor nu ,.:'au- µul11t 
incii emancipi1)1. 

Pentru a întăr1 legăturile cu „n_aţiunea", Curtea fu nevoită 
să exploateze organizaţiile „patriotice",· începând cu . organiza
ţiunea macedoneană de comitagi:, întreţinută pe soc<;>teala Sta
tului, făcând, prin această protecţie ocu1tă, să crească îndrăzneala 
acestor organizaţii, atât de periculoase ordinei din Balcani:Toată 
lumea în Bulg·aria ştie c� mai �uite crime sensaţionale s'au comis 
sub aceleaşi auspicii, sub care s'au făcut atâtea averi pripite, tot 
atât de sensaţionale ... 

Locotenentul de husari, urcat pe tron, introdusese la Curtea 
Sd un protocol pretenţios, având ceva din eticheta pompoasă a 
liabsburgilor şi ceva din fastul oriental al Sultanilor. El r'spând1 
peste tot locul fo Europa, cronometrele, butonii de manşetă, acele 
de cravată şi tabacherele de aur cu monograma princiară. Şi pe 
lângJ camarila docilă ce îşi formase la Sofia, _:_ şi în care primele 
locuri erau ocupate de urmaşii lui Stambuloff,-n'a neglijat să-şi 
modeleze oamenii de încredere, destinaţi să ocupe locuri în di
plomaţie, ca bătrânul Naciovici, Dr. Stanciolf; Simior. Radeff, 
Ciapraşikoff, general Markoff, Raiciu Petroff, Paprikoff, Nicolaeff, 
Tantiloff, Savoff, vechiul revoluţionar Hizoff ş. a., şi n'a retras 
un singur moment profec(ia şi ajutorul său şefilor de organiza
ţiuni „patriot:ce", ca Qhenadieff, Gherofi şi Protogheroff, nici 
savanţilor de pănura lui Miletici, lşirkoff, Arnaudoff _ ş. a., nici 
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age�tilor străini, ca evreul-germaA Kaufmann,' - ·repre�entantut 
·fabricei Krupp, cetăţean de onoare al Sofiei! - evreului-austr-iac
Herbst, şeful biroului Presei, etc., etc., etc .... Adevărată curte
orientală, cu tot: arsenalul -de intriganţi şi de intrigi, de momeli
şi de corupţie.

E drept că, dacă încurajarea n'a lipsit, µnde s'a crezut uUiă,
nici compromiterea oamenilor politici n'a fost uitată.

ln Bulgaria, - observă d. Kuhne, � e permis să furi, nu
însă' să-ţi ascunzi furttil L.. M'ai curând sau mai târziu, abuzul,
câtva timp tăinuit, e intenţionat descoperit, vinovaţii sunt daţi
judecăţei şi uneori chiar judecaţi. Niciodată, însă, ei nu-şi ex
'piază greşeala, ori greşelile, căci Ferdinand -intervine to.tdiaiuna
la_ ·timp pentru a-şi salva creaturile, înlănţuind astfel conştii,1ţele
pentru totdeauna.

> 

<(Cine n'a fost suspeclat iii Bul15aria, acuiat şi judecat·? -
.P.re:5edintele Consiliului, R15t,dosla,voff, a fost trirnis înaintea Tri
bunal11lui. pentrucă s'a îmhog·ătiL ileg-al, în timpul rninistel'iatului 
situ ; Colw,·g- i-a redal lihP.rtatea, înainte rle a se fi sfarşit pro
cesu.I. ;:iefnl celei de a doua' fracţiuni liberale, '1'0•11ceff, a fost 
amestecat în fai1noasa _afacere a cumpărării. rngoanelor defectu
oase; el a fost acuzat, conda11rnat c-i sahat prin graţia ţarului 
Ferdinand. Gheuadieff, <·u mult foainte de afacerea De><cla11sii-res, 
care .i-a alras zece ani de ·mimcii, sil·11ică, fus!)se adus pe IJanca 
acuzatilor pentru deturnare rle fomlwi - · Dr. Gi,drff'. care a 
urmat lui Petkoff la prnşiclen�ia. C:ousiliului, a f't'arfit prin a fi 
trimis inaiutea trilJUualelor penale pentru fort, Îlllpreunii ct, toti 
1111ni�ll'ii săi, printre cari ;-ii GlienadiefL - Mini:=:lru I lvancioff', 
şi l'rnte-siiu a11 fost urmiiriti pentrn ţmhogiitire ilegalii.-G-enem/11! 
Raici-ii Peti-off; clespre care ><1' spuneit rle toată lumea <�cii n'ar fi 
putut sii. aibă 11ici ju111ălatea aCel'a cc are, chial' dacă ,-;'ar fi născut 
i:1, Jeafil de g-enel'al c-i a1· fi trăit 1fiU de ani, fără, să i:heltuîascii 
un .bauJ), a l'ost <Ic aseweuea ac11Zat �i apoi liberat, ,;a at;iţia alţii. 
înainte de sfârşitul procesului. - Geuei·alul Scwoff, a fo><t' urmărit 
şi el pentrn imbogătire frauduloasă. - Şef'11l partidului national, 

. Gluişoff, a fost bănuit de a fi coruis ahuzuri în o operă de bine
facere. - Şeful hherrililor prog're"i�ti, Daneff, se· 2·ăseşte încă în 
iustrnctie judiciară pentru catastrofa dîu 1fl,I:1, de care adevă
raţii vinova!;i caută �ă-1 facă dspun:i;ător. - Fo·stul lllinistrn de
ll\Ocrat Liai1ceff .a fost acuzat'�� ahu:.mri, ele., etc., etc.· 

ln Bulgaria regula pare a fi: să treci de. pe f'oioliul mi
nisteria( pe banca acuzaţilor, iar principiul de guvernământ: «Di
._vi.zeaz;ă şi. compromite p_entru a guverna ! ...

. * 

* *
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· Surprinsă de- propria ei înălţare, pe- cât de pr.ipită pe. at-.ât
de artificială, şi lipsită de simţul aut0criticei sănătoase-,· clasa su
perioară a Bulgariei a ajuns_ la cele mai extravagante· concepţii 
.despre rolul ei balcanic .... , european ...• , mondial! Masele populare, 
-- în impulsivitatea lor nativa, despre care „Bai Ganiu-". lui Alecu 
, Konstanfnoff ne dă o plastică imagină, - au suferit şi ele influ
enta acestor concepţ.ii, obliterându-şi dreapta judecată ce - poate 
- ar fi putut să aibă, în alte condiţii.

Bulgarul p.ire1 a fi, de felul lui, lăudăros şi lacom, egoist 
şi intolerant, şiret şi ipocrit, prepuelnic şi brutal, crud (când se 

.simte tare) şi laş (când se simte slab), - însuşiri ce.pot fi, cum 
bine observă d. · K uhne, ori caracteristicile rasei turanlce, ori 
stigmatele îndelungatului scl_avagiu. 1n tot cazul, multe din ma
nifestările intelectuale şi sufleteşti ale Bulgarului, exteriorizate cu 
lux de sgomot şi ostentaţie, nu pot fi explicate după normele 
obicinuite ale logicei şi după legile eticei în general admise. 

* 

* " 

Minciuna, de pildă, e socotită de toată lumea ca un dd�ct, 
uneori ca un păcat. La Bulgari, minciuna e o ca1itate, şi, dacă 
aduce câştig, - o virtute şi un semn de mare inteligenţă I 

Oficialitatea bulgară, cum am relev�t. a purtat cu minciuna, 
în 1915, pe reprezentanţii lnţelegnei în privinta intenţiilor sale: 
o perfidie pe care oamenii de omenie ar ascunde-o, sau ar în
cerca să o tăgăduiască. Bulgarii, din con1ra, se laudă cu ea I Şi
- lucru ciudat - numai Ungurii, - frapi turanieni I - înţeleg,
prizează, aprobă inşelăc;unea bulgărească şi-i fac apologia.

Jată ce scrie, într'adevăr, în această privinţă, A::: UJsag, ziarul 
contelui Tisza, din 9 Septembrie 1916�

«Bulgaria a minţii c11 perfidie. Palt·11 zile ea il eiitat ş/ide
clare războiul, c11 g·,indnl ,:ă ca;;Lig·c timp pcnlr11 pregătirile ei 
militare. DiplornaLia lJ11lgar!i se poate astf'el lămfa de d1,plicilateci ei
C!i<;i nu treb11e ,:ii j11decăm diplomaţi;i. după actele sale, ci dupiţ
re1._i1ltatele ce aceste aele arl11c: s11ccesul :i j11 ·Litkat ar;eastii tar.

Licit a mioistrnl11i r\P Al'acet'i' �trăine Rulg-ar ').
< [n politica rxfornă nu există nici wo-ralii, 11:ici 1n·ornisi1,ne, 

·nici c·uvâ,nt d,• onoa•1·e. Dacă ră;,;hoi11I, 111ai la 11r111ă, nu este alt
ceva decât continuarea politicei exlerne, acea><La, la r.lndul ei, uu

f) Nu şlim dacă a11lorul lşi mai me_nţi•ue pă,·erea şi inai "'" dacă mini•lrul Aface

rilor străin& bule-ar & �i acua wăgulit de lice3t c•aplia1a_t 11 lui •A• JJJni• f 
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M;le ,tr.c,îl· o· introilur.ere la l'iizlioi11. phn 111ijloace mai dulci. 
Nu 11wmai. t,otul e Jiermis in · timl) de războiu, (f.(lr ,avem chia.r 
datoria 11c a 1nmc în 111-i.1cctl'e toal'e mijfo1wele pofrivite penfnt a 
cts-i91tni v'ictoi·ia. Bste 11ermi,- a s11s11ieionâ., .;. si11111lit, a incluM 
in -eroare. �at11ral, acea,:la n11 e tr<'aha g·ellllemc11ilor: <iar cine 
\TP.U ,:iî. rilrnae g·e11Lle111en, ,-ii, 1111 fat:ă 1liplo111aiie !)) 

S -l' poate_.:.. ma·i ştii I - ca, uneori, în diplomaţie, minciuna 
să prindă bine·; dar diplomaţia de impostură nu poate fi de sigur 
cea ma•i bună diplomaţil'. ln tot cazul, ea degradează şi omul şi 
poporul c.ire o face. 

-O anecdotă pretinde că Czernin se plimba într'o după â

mi-a ză cu Radeff la şosea, în Bucureşti, înainte de intrarea noas
tră în acţiune. Diplomatul bulgar povestea celui austriac nu mai 
ştim ce prăpăstii. Czernin s-e mulţum1 a-i. răspunde zâmbind., pe 
un ton familiar: «Eu aed că nici eu nici d-ta ·n'avem .stofă de . ' 

diplomaţi : eu, pentrucă nu ştiu să mint niciodată,-d-ta,- pentrucă 
niciodată nu ştii să -spui adevărul bJ 

li

* * 

O altă însuşire bulgărească, comună şi aceasta "fraţilor" 
Unguri, e megalomania. 

ln această privinţă ne facem o idee dia rolul ce-şi atribu
iau Bulgarii în războiu şi din închipuirea ce-şi făceau despre 
glorioasele lor fapte de a-rme. 

Astfel, după Narodni Prrwa din 5 Decemb1ie 1915, "in
tervenţia Bulyariei a f'ăcut. pe Asquiih şi pe Grey să- şi piardă 
capul; nimic di11 1ăfoelile de altă dată nll le-a mai rămas; 
socotelile li s'au i11curcat CLL desăvârşire)> .... 

La 8 Ia-nua•ie 1916, ministrul Petkoff scria în Berliner Ta
geblalt, că ,,prin intervenţia sa, Bulgaria a grăbit sf'ârşilul aces: 

' tui- grozav ră::boiu şi a decis de victoria Puterilor Centrale "' . 
Independentul Dnevnik din 9 Septembrie 1916 scotea în 

. lumină rolul primordial al Bulgariei' în desfăşurarea· războiului, 
· iar' oiiciosul Narodni Prava din 24 Octombrie scria că „hmn•a

Constanţei prevestea s/âr:�ilul ·războiului · europea11, de oarea
Quâdrup/a ar /i pierdut orice spera11ţă de succes».· 

După două zile, acelaşi Dnevnik vedea în luptele din ·Do
brogea „începutul sf'ârşilului războiului european", şi acelaşi
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Narodni Plav·a constata cu mândrie că „acest· războill' .a fo�
·defi11iliv câştigai i11 Dobrogea",-fireşte de Bulgari! 

Vice-preşedintele Sobraniei, Momcilci'ff, scria în·J\'eues Wie
ner Journal din 5 Ianuarie t 916 că „armata bulga-ră a devenit, 
·după ullimele victorii, atât de pulemică, încât Antanta ar avea
nevoe de dţ>Uă, milioane de s_oldaţi ca să o invinya}:; şi, în
răspu 11sul la discursul Tronului din 15 Februarie 1916, Sobraraia
însăşi constata cu mândrie că ((QJ'matele bulgăreşti s'an desca
ienaf asupra inamicului ca un uragan pc1.ler(lic, siliodu-1 la o
ficgă. dezordonată»:

V:oenni l=vestia din 30 August I 916 spunea· lămu.rit -,- şi
atât de delicat I - că «armatele bulgare vor şti. să crape capul
tuturor dwpnanilor, mai· bine ca wz cioca,n de fier, .şL că «.ele

' vor întrebuinţa metoda germană,.şi ardoarea bulgară pentru a 
răpune hidrn policefală». Aceasta, negreşit, auto�fza pe K.ere·mt'k
cieff, însărcinatul de afaceri bulgar la Berna, să declare, ceva mai 
târziu, corespondentului lui Berliner Tageblalt (7 Noembrie 1916)

că «{or/ele bulgare erau inepuizabile şi puteau s<'i mai ducă 
războiul incă o sută de ani" ! 

Presa mitteleuropeană recunoştd1 „rezistenţa ·ernică a Sâr
bilor" din toamna anului 1916, ,,ardoarea, inteligenţa şi patrio
tismul soldatului sârb", cum şl „imensele dificurtăfi"\ ce au în
tâmpinat Germanii, Aust1 iecii şi Ungurii în expPdiţ:a lor; numai 
oficiosul bulgar Narodr1i Prava din 1 Decembrie 1915 găsia cu
viincios să scrie : 

«Am dat g·ala pe Serbia ,.:j arwata - :sa 111 ffr-o patn1zeci 
de :.lile. Unul din d11:jttlani e,.:te tr:i.ntit la pănii\nl ,;;i Ba!Ganii sunt 
lilJeraţi de flagelul care 'i-a opri mit atâţia ani ... Am gâ,tuit, odată

pentni totdecmna, wi 111izerabil instr-wnent a,l lntPlegP,rei11 ... 
• • 1 ' � • 

Şi·, în alte domeni:, aceiaşi lăudăroşie, aceiaşi meg11lomaoie,-
mai la urma urmelor - amuzantă. 

Cu ce -legitimă mândrie înregistrează de tX.· Narodni Prava 
din 28 Mai :1916 complimentele Germanilor .că „din pu.flcl de 
vedere comercia-l şi industrial numai progresul Statelor-Unite 
se poate compara cu cel a I Bulgariei_!" Şi iarăşi, cu, câtă con� 
vingere şi plăcere reproduce Mir din 3 Noembrie 1916 darea de 
seamă a conferinţei lui Pistov-, secre,tanul �amerei de Comerţ din 
Viena, care afirma _că „Bulg_a.ria, oc,upă,. in privinţa numărului 
ştiutorilor de carie.;_ al patrulea loc î-n Europa, imediat după 
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Anglia, Belgia şi Germania", (deci înaintea Italiei, Frantei,. l�I-' 
·veţ.iei, Danemarcei, Suediei. .... şi chiar- Austriei, patria gţntilului 
conferentiar I) 

Când lucrurile stau_ aşa, nu e nimic de mirare că victoria dela

Turtucaia a fost „llll triumf' al culturei bulgare" (Pn;porel) 
şi că, în general, misiunea Bulgarilor este „de a de=arrna,' de a
purifica şi de a civiliza România" (Balkanska Poşta din ·1s 
Noembrie 191G ), mai ales că „Bulgaria este ţara ur[de liberta
tea, legalitatea şi ju�titia sunt mai bine �sigurate decât · în 
·Anglia" (Narodni Prava din S Iunie 1916), iar..,democraiis.mul
·bulgăresc _mult �uperior. celui american (Passaroff, mioisirul
bulgar la- Berna, iri Frankfîrrler Zeii ung· dif! 2�1 Apr:i!ie ·1917)_ ..

* 

* * 

\ lt , 

I- - ' - .
Se înţelepe dela sine că o �semţnea rasă de ,oamerli e· tot-

deauna dispusă să se _ş__ocoată superioară altora şi nici să 'pri-
mească comparaţia cu 'ele. ·-

Ce credeau, de pildă, Bulgarii despre· ei în• comparaţie- c� 
Utinii? Ne-o spt1ne deputatul Dascaloff, în Cambana dela' '22 
Decembrie rn I S : 

11:Hulg·al'nl lenace a tlal o lectie zdravimă Latinilor occiden
ta1i 1) car·i l'au despretuit în totdea,ina,· c1·eel'i!tidii.:,pse r;-i1peri01'i.11

Cât despre' Ruşi, Bulgarii,_ cari ţineau să se compare cu 
toată lumea şi să se găsească superiori tuturor, iată cum îi 
tratau : 

\(X 11 e nimic 111ai ofensă tor şi 1fot1ic· urni caraghios, pentru 
,m Bulgar)), - zicP Kambana din (i _Decembrie 19-16, - «dţcât să 
fie tralat r.a l'rnte c11 această masă analfabetă, C!L această turmă 
de robi �i r!e llllljici disperaţi Ca\·i alcătuesc reg·imenteie r11se�tÎ)), 

Şi superioritatea Bulgarilor asupra i-,.a.tinllqr şi sja,yilqr �y}ne 
de acolo că Bulgarul nu e latin, cum �e ştie, ş.i ,nu e nici slav, 
cum s'ar fi putut crede, ci de o raşă qeasemănat Sl!.i:ţerio�ră : 

- Bulgarul e turanian !
CQnferinţa din 28 Aprilie Hl l 6 rostită la  Berh,, în_ şala

parlament-ului prusian, de profesoru) Paneff ,şi rezumată--de Fq,11.:-
. \ .. 

fi1rler J:eilu11y din 29 Ap,rilie îşi �ropunea tocmai să facă. acţastă·-

1) Nui, latinii orientali, nu iulrnserilm Inei ln aqinne la aren datii, şi da aceia finii 

diplomaţi bulgari_ Jae 1upaJau, Dar ce cre\le_\!u şi .desl'1'e noi, se vs ve?el.i mai la vale.,

9 
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. eonsfatare, ·că· adec·ă ,,B,1/garul este 0111Lll care· 11u. sa e·11lt1zias-
·11rează pe11lru lt1c1·ti1·ile abst1·acl.e, ci vede ni1111ai ce·eace e co11-
crel, �·eal�'; că ,,de aceea B11/ya1·11l nici nu e de rasă Slav-ă,
căci SlavLLl . se dedă :a idei 'f'a11tastice, pe câ11d B_rzlga1·11l llll Sf> 
,co11sacr·ă decât a/ace1·Îlo1" 1·e(1le'' ; şi· că ,, Bulgarii sunt descen-·

dentli vechilor Huni sl numai Ungurii si Finezii sunt cona-
, , ' 

.: ţiorialilţ lor · în Europa''. · · '· · · 

· · · · Şi să nu se cread·â că aceasta era o părere izolată. Acela•şi
·' 'lucru, de altininteri în"· bună 4parte adevărat, 1·-3 afirmat cu aceiaşi

• 

· · � ·mând•rie, ·vice-preşedintele Sobraniei, a1nint1tul Momciloff, în răs-

•• 

. p·unsul ln un -discurs· al· contelui Appony : ,,�-lr111611ia de senti
. n1ente /a1 cile tioi,ă popoai•e, biz'l !Jar .şi 111agl�ia1·,. poale {i căizlală

· pâ11ă l11 t1·eclLlL1l is(o1·ic cel 1nai de/Jiirlat, în comunitatea ra,ei
turaniene''. Şi ca s.ă nu ma·i cit·ăm pe Kiril Popof, şeful s,ati -
ticei b_4lgăr�şti, (Jtlag!/a.r�rsag _din ·11,_ luni� 1916), nic chiar pe 

. . . . . . � .. .. Anciura, care la Congresul-nationalitătilor ţinut• la Lausanne în
t .( ..C•, - I r • , ""'- ' . i -. ' 

ziua de 29 Iunie '1916, sa1u1a i11 11111nele 1,ăla1·ilo1', pe Bulgari,
ca .. ,pe ,, cel 111 ai ci vi Ii za t t r ţ b ta tar'', ·ne c r f d·e m totuşi a p ro ape 

. _.o�11�aţ·i, să :���p�oducem ·din t�Jegram� lui Ferd;nand de mulţ�mire
pentru primirea făcută pa.rl,i'rrentârilor bulgari la, Budapesta- în 
if·aiu 1916, constatarea că ,, se1zli111e11iL1l 1·ecip1·oc de înrud're ca1·e

·:· lţ�g�« �el� ·a�i1� pop�a1·e �9.nsangvine" exp'i�ă 5irnp.atia dintre ele •
• 

. . .·�:drept că _nici Ungurii_ n'au .rămas nesimtitori la această 
_. av.aJanşă de sen_timente fră/e�li, c� __ ca�e Bulga_rii li s� îrpbulzeau

în suflet. Allrol111a11!J din 16 August 1�16 a ţinut să constate că

«Bi1.lga1·ii, acest popor fino-ta-taro-nomad, ar'L11zcal dela l"o/grt 
.. pe coastele .Jt!Jă1·e.i Neg1·e, devi11<� un fa eteri al istorie1 mondiE le>>, 
· şi că· <<CLI 1„ealis111i1l /iii 111i11tl11al, ccLr·e ii <leosebcsle 11eted <ie
.. '.j"a

.
11fazia, arzătoar„e ·a /JQJ)OJ'LllllÎ Slirb, el a şlilll .',(L-;i c,leag<t lll(j

. lo·acele penir·u a-��i ·descl1ide d1"L111lLll căire ·t11depe11lle11ţă !�i he-
. gemonie în Balcani>). · ., · · ·

· · ... -.> Acest subit mongolism al Bulgarii or şi această netrebnică
I lepădare de ceeace cu pu tin înainte se ·mândreau că consti,tue -• • 

· � m�car în· cea mai mare parte, - fiinţa lor etnică, aveau se înţe-
• l ·ieie, de s�op a linişti pe Nemţi· si a face plăcere Ungurilor; -

: nu rămâne·au totuşi mai puţin acte'nedem11e de felonie şi de s1u-
. gir.nicie..
' 

• • •
.

\ . 

• 
• • • 

. . -' 

... . 

' 

• 

-

• '

.. . ;. ... ... . . ' • • • 

• 

. . • 

. -
• 

• 

•
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lngraliludi11ea Bulgarilor e în deobşte cunoscută. Purtarea 
. lor incalificabilă faţă de Rusia o dovedţşte şi nu e nevoe să 
stăruim prea mult, 

lntr'adevăr, manifestarea· uno-r sentimente ca cele exprimate 
în X.ambana din 8 Septembrie 191G, tare scria că 

,(solrlatii ru�i căzuti �ub cuţitul eroilor • bulg-ari\ implorau;, 
cruiare cu sl1·ig·ăt11l: s1mtein fra.ţ·i! suntem 1;ude ! milă'! 

dar în zadar, de oarece 
«B11lg·arul n'a fost niciodată n1ai' mândru decât în momentul 

c·1nrl a văzut îngennnciat înaintea lni pe protectorul orgolios �i 
la'>! de ieri, vecinul c11irni11al 5i, duş1nan ul ererlitar», 

este în sine însuşi un act atât de monstruos şi atât de vorbitor 
despre · gratitudinea bulgărească, încât se dispensează de orice co
mentarii. 

Dar până unde ·a mers slugărnicia <(Prusaci?or balcanici» 
faţă de_ Prusacii _dela Berlin, - acea slugărnicie de care am mai 
menţionat, - e interesant să relevăm. 

Se ştie că resortul suflefesc al întregei frământări bulgăreşti 
d'in ultimele decenii, şi mai ales din ultimii ani, era întemeierea 
unei Bulgarii Mari, cu rol precumpănitor în Balcani.· 

\tOrigina acestei Bulgarii-Mari, - spuneam uoi' altă dală: 1) 

- stă în prolocol11l No. :1 al Conterintei am hasadorilor .din Cons
lantin�pol (1876), la care se ştie că România' n'a fost măcar co'it
sultată. lntr'adevăr, pe c,lnd r.ontele Jgnatiel'f'vorbiâ, amenintător, de
:ca,utonom.iile sa11 anatoniiif.e 1Jalcanice», Conferinţa căuta să in-
1.'l.ture u11 nou războiu între Huşi şi Turci şi sil găsească o so
lutiune pacinică «spinoasei chestinni a Orientului>>: Ea s'a oprit,
un n10111enL, la ideia creărei unei Bulgarii aulonome, comp11să
din douii prol'incii: una occirlentalii, c11 capitala Sofia; alta orien
tal./\, c11 capitala T�l,·na va, din care· ur1i1it să J'acă pal'ie şi sau
g'iacul T11lcei, adică Dol,rog·ea, p,lnă la µ-uril� Dunăr'eili.

Vom adăoga că Rusia a susţinut acest proect şi înaintea

Congresului dela Berlin, care însă nu ra admis, din cauza îm
polrivirei illi Bismarck. şi că de atunci incoace Bulgarii s'au plâns 
necontenit de :nedrţptatea ce li s'.a făcut şi a cărei?, ;i11drepta'."e 
- ziceau ei, - motivează toată agitaţia lor"Jri:e-dentiştă,• ...

Desfăşurarea ev·cnimentelor 4in urmă jrnpun·ea fosă BuJ,gu
r.ilor schimbarea acestei teme şi c)liai- -ace·stei.mentalităti. cu preţul

.. .. . . .

�• ; � r • 

1) Vazi articolul n·�slru .Propaganda p.entru · •.B11J�a.l'ia-.Maret _ş_i •Dobro'iţea 
1
b11J_gă

rească, lD «Arlaiva Dobrogei> vol. II, No. { (1919). 
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de a-şi vedea desfii11Jală însăiji baza politicei lor in1perialisie. 
Ei trebuiau adecă să-şi manifeste odată mai mult ura contra Ru
siei şi ·ataşamentul faţă de Germania. Şi ;;tunci vorbăretul Mom
ciloff găs1 cu cale să declare într'un interwiev apărut în Yossisclre 

. Z'1itu11g din 13 Februa,ie 1916, .că Bulgaria Marn dela San Şie
Jano era o crea/imze periculoasă\ că ,.Ruşii erau mai primPj
dioşi penlrn B11lgari decât Turcii" şi că „adevăraţii liberatori 
ai Bulgarilor au fost ...• Germanii".

Radoslayoff împărtăşea în totul aces·e vederi. 
· « Aderărata liberare a patriei noastre>>, - scriit ziarul ,:ău

Naroclni .l'rava diu -Ji) .l<'ehrual'ie 1916. - «flatează din momentnl 
1:ând ea a devenit aliata puterniceloi ;;i victorioaselor Imperii 
centrale, care au j11cat la Congresul dela Berlin, când s'a creat 
Bulgaria, 11 u rol tot at:1t de im pol'lan t. Atwuci s'a. fotâmplat că 
Bism.arc1.;, respingitnd ·proectuJ lui Gorceacoft', c� frânt politica 
rusească <le c1,cM·-i re, care void. prin erea.reu Bulgariei dela San
Stefnno, să atinyli Go11sta11t·inopolnl şi St·rrim/.or·ile, s-ub (nişa apa
nuţă <i l·iberărl'i Bi,7garilor. Dacă clipl.011taLia rusească ar ii reu�il 
atunci a face >'ii. �e aJoptc pl'oeclul său, n nsia ar fi doLfmdit 
pntere_a necesară penlrn a lran,-.fo�n1it noul Stal al Hulgarici înlr'o 
vro,·incie rusească ... Biilga-rirr, ind1Jpe·nde·11tă ci in.ciat fo. GongreS11-i 
dela Berlin, graţie triumfului lui Uism11rek nsupra tliplomn
ţiei ruseşti .... La Berlin r::'a11 pus l,azele unei aoevărale inde
pendenţe �i ai1tono111ii hnlg-:.rc, conlrare pansladsmul11i r11ses1:11 . 
.1 ,dJ' 1:· • · , . 

., , Şi,.du.pă şapte luni, la 18 Septembrie 1916, reluând aceiaşi 
temă, organul lui Radoslavoff scria: 

,· 

\,Crnarea I:ulg·ariei dela San Stefa110 .1 fost proectalii 1111 de 
către hrdg-ar-oti111J conte hniatieff, ci ile către clasa capitalistii 
rtl'$ă;,,-;. 'Le.yenda, eă Rirsia ne-a libe1:at, că ea se giî11d·ir1 la, noi şi 

· 11ri,11 urlllare Bulgaria 11u poate riflici,. 1trmele l'Ontra et 1.1n
,,a rămii11e11 deaâ,t, w11 doc.m11ent -it1te,resant venfrn ·i ton·cii viitori ....
)J10· ·ferillire pentru po.porul bulgar cii, legeJHln coit mai de
temut a fost distrns[1., B1tlgn.ria poate 1·rspirr.i i-il,e-r. Visul' 11nî.t

1 

cai·e 1niteci, s'o ·Î11ăb·nşe, a dispc1n1t.

*:;: * 

-Oesp.re brutalitalea Bulgarului ne pUtlm face o idee chiar
şi numai din pasagiile de mai jos. Bulgarul, drept vorbind, nici 
nu•ş1 ascunde brutalitatea, cum nu-şi ascunde minciuna, ba chiar 
se ·laudă cu ea. F0rta bruta 1ă, pe care el ·o face temută când o 
are şi. ,înainte<! căreia tremură respectuos când îi lipseşte, este 
Dumnezeul Bulgarului, .principiul lui suprem, regulatorul vietei 
şi moralei sale. 
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Am putea cita nenumărate exemple de brutalitate cfin vor-. 
be1e şi gesturile Bulgarilor din ultimul răzbc;>iu. Dar aceasta ne- ar 
duce prea departe. Ne vom mărgenl, dar, să relevăm ·nu'r'nai două 
m:1 i caracteristice. 

lntâiu1, este telegrama prea-sfinţitului şi prec:-cuviosului Me
tod.iu, mitropolitul de Stara Zagara, adresată Ţarului Ferdinand, 
cu ocazia cădere i Turtucaei, telegramă concepută în termenii ur:. 
mători şi apărută în oficiosul Narodni Prava clin 1·s Se'ptem
br ie 1916:

c,Sfantul dult e w uoi. Ială pentl'u ce Serbii, En�·lezii şi 
llalieuii, vor muri de sabin soldatilor no::jtri. lfama Rusia" u.aluşlran
a simţit şi lhlnsa ascuţişul ei. Dar 11e va fi cu toate acestea 
1·ecu11oscătoare. J;;a a încercat v1tlo1trea oţelului nostru şi s'a 
convins că elevii ci au· ,levenit remarcabili '1>rofesorh. � 

, 
Altul, e o corespondentă din Negotîn, adresată' lui Bcrlincr

Tageblalt (29 Decembrie 19 '. 6), din care extragem numai' un m1: 
, • • , I pasa�.m 

�Orajul e dera,;tat. In pi·1uite, uuloaele de,;fuudale• innoală 
iu vin şi rachiu. �farforile aruncate, ici-colea, niobilierul <listrus ... 
Uerrnanii !iÎ Au,;triecii sunt departe. Nu se ·mai văd decât · Bul
:;arii. 111, mcw9inea 1,tt'ă:zei im Sârb ucis. l111isese ofiţer, El stă iittins
pe spate, cu, mâinile în lături. O coloană bul9ară trece. Comitagiii o
prwesc. Pumni crisJut,ţi se indrenpti't s11re cel ce-şi llonrme
somnul <le veci. E ura ... ,, '' 

E ceva mai mult decât t:ra. E feroc itatea şi bestial itatea unu i 

p:por bruta', care îşi închipueşte că într'adevăr .,,lumea ea celor
lan şi indrărne/i" ( Ulro dip 12 Septembrie 1916).

.. 

* 

* * 

Sângele celor IC.OOO ,de soldaţi români c,ăzuti pe câmpii.le 
Bulgariei pentru indt>pendcnta ei, cum şi ospitalitatea şi încifra
jarea pe căre totdeauna au gă'sit-o. pe păm.ântul României pa
trioţii şi intelectualii cei mai de seamă ai Bulgar ilor, s'ar fi cu
venit să oblige la oarecdre recunoştinţă pe vecini i noştri şi fată 
de noi, mai ales că noi nu le stătusem în cale, - cum am fi 
putut-o face şi cum ani fost solicitaţi să o facem, - nici în 1885, 
când cu lovitura din Rumelia orientală, nici chiar mai târziu, când 
au inaugurat acea polittcă de sălbateci în Macedonia, cu baride 
de comitagii, cărora datoresc tragicul lor sfârşit atâfia buni �o
mâni macedoneni, asasinaţi mişeleşte cu topoai:ele I şi cu ·cuptele, 
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sub pretextul infăptuirei unui ·,, ideal naţional" bulgăresc,· cc nu 
avea nicio îndreptăţire. Şi cu atât mai lesne le era Bulgarilor să 
se achite de această elementară datorie de recunoştinţă, cu cât 
noi nu le declarasem războiu, ci intrasem în acţiune numai contra 
Austro Ungariei, und_e .aveam milioane de fraţi oprimaţi şi und� 
comunitatea de sânge ·şi de· aspiraţii ne chema imperios la în
deplinirea .unui ideal, pe atât de sfânt, pe cât de necontestat. 

Dar recunoştinţa e o floare ce nu creşte pe pământul Bul
gariei. Diplomaţia bulgară, care, după cum se ştie, a erijat, d n 
principiu, impostura în. normă de conduită şi care era reprezen
tată la Bucureşti prin -cunoscutul impostor Simion Radeff, ne 
dădea. asigu, ări formale şi_ liniştitoare că Bulgaria n_u are nimic 
de obiectat la înfăptuirea unităţii noastre nationale, pe care o 
găsia îndreptăţită şi legitimă, în timp ce armatele bulgare stăteau 
fa pândă, gata să tăbărască, la primul semn în Dobrogea şi să 
ne ata_ce. mişeleşte, pe la spate, după ce trupele noastre vot fi 
trecut Carpaţii, în Transilyan ia, şi se vor fi găsit angajate pe 
frontul de acolo. Iar după acest prim act de duplicitate şi in
famie, cum i'a tradus în conştiinţa publică bulgărească recunoş
tinţa _d�toriţă „liberatorilor Români", - cum ne nume�u Bulgarii 
ani de-arându!, - se va vcdeâ din pasagme de mai jos,· extrase 
şi colecţio�ate' de d. Kuhne ş·i , pe care le redăm şi noi ca pe 
nişte documeute vorbitoare despre· .sentimentele intime de care 
erau însufleţiţi vecinii noştri faţă de noi, la patruzeci de ani după 
jertfirea noastră pentru desrobirea lor. 

D11ev11ik din 1 Septembrie 1916, ocupându-se de intrarea 
noastră în acţiune, avertizează lumea că „Bulgaria e î11 lotul so
lidar<;i cu aliaţii ei•, şi apoi adaogă, cu ură nestăpânită: 

" 

«Bi·1iewvâ11-tcit să ffo ce<t8uZ raf ni!Tei socoitJliloi· cit ,t lt"ŞHtcui-ii , perfizi!,, 

A doua zi, Zaria scria : 
«Sunte111 mun11111iţi a vede,\ pe Ho1wi.uia fret.:,iud <le 1iartea 

i1rninicilor uo�lri -�i lăsfw<l câmp Wicr cicţ-in11.ei noastre,·. 

'La 5 Peptembrie; oficiosul Narodni Prava începe a predica 
nimicirea inamicului infam", care eram noi, proclamând .ca 

„cea mai micli ră.zbu11r1Te indP.părtarea României dela Marer1 
,Veagr,1 şi priva/i1111ea sa w·rpetw1 de e:1ire prin Conslanli11opol
Ji Dar.<la,iele"; iar la 7 Sep·t�mbrie, apucat de un acces de furie, 
scrie cele ce urmează : 
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<iTrebue să zdrobim Romania cu toate puterile no�stre,
fără cruţare şi fări't ri'ţ,gaz._ .. Moarte.Rolllaniei şi. wrmatelor sale 
care, vin dela Nord! Moarte acestui ,•ecin· perfid, .pentt�ic<ţ, noi 
iliş&tw sc'i, putem tră·i ! .Şi de oarece ea (Romania) s.c .. ,sjleşte a ni
rnici ji opern puternicei noasll'e aliate, (;ermania, în ca_lei,l sa li
JJeră spre Asia, aceasta (Ger111ania) m1 .ne va părăsi, ci .va merge 
alăltu·ea de noi . şi ne, va ajutâ sa •i1w·i-n9e1n. pe ace11t . vellin fără 

. credinţă şi fără onoare, concl-its de ccUre nişfo clesl'l-1\naţi, sun-
.. gvinari şi .coru11ţi».

Kambana din 9 Septembrie· spunea cu satisfacţie că 
«prin nimicirea Serbiei a111 cueătit Apusul Peninsulei balcanice de 
influenta ruseascii ; prin nimicirea Româiiie·i vom a::;igurit şi Ră

. ::;a ritul ; )) 

iar, la '13 Septembrie, Namdni Prava, izbucneşte din nou: 
«.\'am li oare \'inovali, noi şi aliaţii noştri, în această Juplă 

pentni 11-iorală ·şi jtist·i(iB (!)' dacă . am lăs:'t neatinsă •indepe11denţQ
bandiţilor şi bri9a11zilor români? l\11 am H aspru osti.ndili într'o zi 
de Istorie pentru tole1'an(a noastră culpabilă ji mize,1·icord'ia,_ noa·
tră fată de uijle ci·iminaU :- Datoria noastră este de a justifica 
r·eputaţia ce avem 1le a 1'i campionii illealnrilor unmuitii.ţei 
şi de a cwră/i, calea ele burneuile rele şi de tot ce este putrecl şi 
coru]lt. Dacă am mai lăsit 1u·n1e, ele ar puteit c<;>ntag·iit din nou 
umani lalea t5Î ar puteit deveni astfel izvon1l. 11nor noui hqJte)). 

Mai milodsă, Balkanska Poşta din f5 Septembrie îşi pro-
pune să ne civilizeze ... î� stil bulgăresc:

«Scopul nostru acl11al, in ce pl'ivejle pe Români, esle de 
a-i dezal'mit, de ct wrcîţ, Slat·nl lor, şi 1le 1t stabili acolo chili-

. 11aţia, adev[Lrata civilizaţie, formată din nwncă, din onoate �i 
din vidule, ca l:t 1m popor bine cresc11t :;_;i cu idei sănătoase.
Sarcina arma Lei .bulgăre)ti e:-;te _de a anmcci, 1rntregaiul la gunoiu
şi de a cnrc'f.ţi în -w·11u'i,, Hulg·aml a ai-ătat wea •11tultă răbdare, lo
lenlnd pe celalall mal al l)unărni o canurenă peric1ilocisă uu uu
, mai penlr11 ea, ci (!i penlrn progTesitl intreg·ei 1u11anitiiti)),

Şi .pentru a stimula pe „puternicii lor aliaţi• la distrugere.a 
noi,istră., _P,:eporeţ din 24 Octombrie scria: 

.. �; 

'· ' '· «Nimicirea Ro1rn\niei rn faue iufrângerea lui SarmiLinevi-
1 Lahilij. Ui.n acest µunct d, re<lere e,;le dar i,;ii zdrobjrea rei•ede 
11 Jţonub1iei este de o i1npoi-tci11ţii dec-i11ivc'f. şi de o necesit<itc ab�o-. 
lufei ·pentru noi şi aliaţii 11oştri >J. 

' . 
• • 

. ,.f��-epend��tul ,J{m�1bana dela 2:6· Octombrie, făcând spu.me
gură, .. 'iaţ�. cum vociferează : ' . . :. . . 

«��xter111lnare ! exterminare rutUcală! ... ,Acest 11011or 1101-
1ron 11n merit,1, răzlm11ai·e11, ci .im·ma-i nimicirea. Nu pentru pă
catele �;ţle lrec11�e c5i prezente, ci pentm a asi9iwâ vi-itoml prospei· 
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a� itmanitcyu
l 

dezvoltarea normală a. Istoriei._ A.cest popor trebue
�a diSJJIIJ'..& oe J•e faţa pănul;ntul111, wm d1spMe cangre'lfa de pe 
trup. 'l'rebuie iitră<Ji pus. h1 mişcare pltJoşnl hii Atila şi ni 
lui Tamerlan� pentru a cudiţi clin nott .�esnl Du.nărei de Catullii 
·romctwi, deveniţ-i- nişte clesfriina{i. )Jxterminnre ·! Crist, el îns11şi n'a
spqs că trebuesc arse la timp hurnenile c:hnpnlui, penlt·nca să nu

• înăbnşe '.'Î i-ă nu nimiceas1,;ă spicele Jmne '? !)l 

ln aceeaşi zi de 26 Octombrie, organul (<narodniadlorn, Mir,
sc�ia: 

•Sttcccsde cQnlra Jlm,uî1nici, la Siul .ca şi lei Nord, pun lli11, -1io,.,
la orclinea eilei chestiunea prehrngirei existentei aw,tiii Stat,. 

. . 

Iar după două zile, la 28 Octombrie, iată cum se exprima 
�i l'Eclw de Bulgarie, otganul oficios al Ministerului Afacerilor 
Străine. bulgăresc 

«Frou,Liera strategicii, {$airnoasa frontieră. strategidi., paznic.1. 
imaginară, a inlegntăiţei romane, n'a· fost de nit:iun ajutor Ho
rnanilor contrn furiei poporu,liii bulgwr ... 

Mâine•Romania 1m va. mai f"i. 
«S�1:fw1·ă: ca şi 8erbia, eci va p·ieri ca şi, aceasta,, aco11m·itc'i ele 

oin·obiii şi ele ruştne>. 

. Şi să inch.eem cu un alt pasagiu din Kambana dela 12 No-
embrie 1916: 

«Poporul româJPl, - zice viruleutul orgau iutlependent, -
<<.este un popor josnic şi poltron, tră1lător şi mincinos, des
frânat şi -violent. E nedrept sfL mai trăinsciL pc faţa pămân
tului şi nu me1·it[L să se mai bucure de razele :-;oarelui, -
soal'ta Românilor trelme să fie moartea şi uimieh·ea ? ••• In 
Româtlhia nii exist(î armatcî regnlq,tă roinâ'ltă, nu sm1t dcl'ttt bande 
(le ta,lhari, şi ?'ă?boiitl nostrn Ctt Romuuia treb11,· t-rau8(01'111Ctf într'o 
,,Strafexp�dition>J. In nurnele wuci·nităţei, trelmesc e.dcnninafc bes
.tiile i'eroce, carll alcăt·iiesc cirma.ta_ i·oinână•. 

·cuin s�· vede din pasagiile de mai sus,· extrase n·umai din
articolele câtorva ziare şi numai din cursul lunilor Sep·embrie, 
Octombrie şi Noembrie HHti, vecinul dela Miazăd urmărea, cerea 
şi doria din tot sufletul zdrobirea, nimicirea, moartea popo

rului român, - acestui popor care n'a ezitat să=Şi· verse sângele 
,pentru ,a:J desrob1 şi chema la viaţă, deşi avea proverbul său 
înţelept: <<pe cine .m:-'. laşi să moară nu te lasă să tră· ştii>. Câte 
asemenea imprecaţii, bl1 sternuri şi simple grobienii n'au făcut să 
apară toţi prozatorii ht.ilgari, în toate ziarele bulgăreşti şi în /ol

timpul cât -a ·durat războiul !. . 
Am zis «prozaţorii». Să nu cumva s� se crea�ă că «poeţii>) 

www.minac.ro



137 

ne-a.u uitai, Pentru a nu ne ocupa .de cei mărunţi, vom spune 
că şi cel mai mare poet al Bulgarilor, Ivan Vazoff

! 7are puhlica
în fiecare număr al J,Jir-ulni câte o poezie, - un fel de buletii:i 
sentimental, ori de comunicat poetic, - ne-a fă:ut cinstea multor 
nobile inspiraţii, de o mare delicateţă de sentiment şi de o ne
întrecută înăllime morală. ln una din ele, întitulată «Spiritu:. lui 
Ovidiu)) (1ltfir din 3 Oct. 1916), dulcele, suavul, genialul poet 
bulgar, parodiind salutul lui Deschanel adresat României, iată 
cum se exprimă despre Români : 

Q \' oi sunteţi puroiul roman, 
· ,(a8v,\.l'lit în ţări depărtate:

(< ll.0111a eternă s'a cnriiţit de putucwc,
<• cotornsindu-se rle voi.

«Voi sunteţi, ca şi ::;lriinio:jii voştri: 
,,desf'dtnaţ1:, /Ja·11r/iţ-i. nsctsini şi robi•>. 

I_n alta, întitulată <cPogrom>l (,llir, I Noembrie 1916), iată 
c'e nobile şi umane îndemnuri se versifică de regele poeţilor 
bulgari, cu p1<vire la poporul român: • 

c,.Să face1,1 powom î11 conlt'a 'impcriiilni cles{rună•;·ei, poftei şi 
u,rci. .. Powom ! �i sii se <leit o lovitură g-roza vii hienei scch'boasc ! ... 
Olt, patrie, e�ti p·e ·Jepliu răzbunată'?,> 

Şi cum să nu vorbească de, pre noi, despre existenţa noastră 
ca Stat şi ca oameni, cşa cum au vorbit· tot timpul publiciştii 
bulgari, - prozatori ş; poeţi, - când oamenii lor de St'at, oa
meni cu răspundere prin urmare, acelaşi limbagiu l'au ţinut Îfl 

to .i te ocaziile ? I · •

Radosla 1 off, de pildă, �ef'ul yuvernului, declara corespon
de11tului fui Az Est \;j Noembrit> 1916) că. <care ferma speranfă cd 
România va încetă de a mai exista ca Stat independent» ; 
_ia� l\Iomciloff, rep�ezentând desigur ş1 de astădată sentimenlele 
_Sobranici, publica următoarele injurii şi ihd_emnuri la crimă; sub
proP.r:e semnătură, în Utro, din· 17 Septembrie 1916:

,, Ochiti LWnll'H ochiu, se ,,:p1111eci în S/i1.ţtele Scripturi, Pcnlrtt
1tr1111t�ii 1;;\Jharilor romani această măsw·cJ 'Jttt µ de a,juns. Câncl 
c ,·orbei de ei, frebne cipliccdr'i mci.xima: 11enh·11 un ocbiu - o sut[1., 
1ientru uu dinte - o mie, 1ie11tr11 un sat b11lg11resc inee)l(liitt 
- zece sate 1·om11,11eşti !,i

Şefii trupelor cti aceeaşi mentalitate şi cu aceeaşi hotărîre
de exterminare a tot ce e românesc s'au năpustit.asupra noastră. 
Corespondentul lui Pester Lloyd, relatând o convorbire cp Tonceff 
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comandantul trupelor bulgăreşti din Dobrogea, scria, la'27 Sep:. · 
tembrie 1916:

<<La înll'ebtu·ea t:C i-ar1t pu.· asupra scopurilor ::;ale irnc
rliatc·, generalul n'a răspuns 1.:11 euviute, ci printr'11u g·est. .t:l a 
bătut c1i pnm.nttl i,n masă, pentru ci-ini spnne ce va j"ace R�mtâniei: 
Trebue �{t zel robim 11e Romt111i». 

. . . 

Bulgarii voiau deci să ne zdrobească, să ne e.xtermine, să . 
ne nimicească, să ne omoare. Un popor într�g osândit a fi şter.s 
de pe faţa pământului\ ca nedemn de a se- mai bucura de ra-. 
zele soarelui !!! ...

Asemenea monstruozităţi de concepţie şi de simţire la un 
neam de oameni ce se pretinde civilizat, .care votşte chiar să 
civilizeze şi pe alţii şi care trăeşte în Europa veacului al XX-!ea, 
- iată cc va surprinde, p0ate. pe unii şi. în tot cazul va proecta
într'o tristă lumină sufletul acestui neam!

.. 

* * 

Războiul s'a terminat; şi dacă ar fi să ne tac·ern socotetilr, 
am vedeă că noi n'am fost nici atât de zdrobiţi, nici atât de ex
•�rminaţi, cât o doreau Bulgari• .. România n'a fost desfiinţată şi 
Homâoii mai trăesc. Ba România a eşit chiar îndoită, ca teri
toriu şi ca populaţie, din groaznica încercare, iar Românii putem 
spune că îşi văd idealul unităţei lor naţiona le aproape integra"( 
realizat. E locul, mai degrabă, să ne întrebăm: cum stau Bulgarii? 

Bulgarii se pot mândr1 că sunt turanieoi, - dacă mai au 
interes să o facă ; - vor trebu1 să recunoiseă, însă, că simţul
realitătii nu !'au avut. 

· · 
' -

. Aşa cum simpla înfăţişare â lucrurile,r', fără cine ştie ce, a-
dâncire a lor; impunea Statelor· mici, ca:re voesc să trăiască,-şi 
printre ete'şi Bulgaria, care n'a i1:butit încă.să fie „Mare", -
linia lor de conduită, datoria· atitudinei lor, într'un conflict atât 
de uriaş, în care Forţa brutală căuta să răpue Dreptul etern şi 
de esenţă dumnezeiască, Bulgaria a greşit, nesocottnd Dreptul 
pe· care nu-l avea şi bi�u·ndu-se pe Forţa care îi lipsea. Şi de 
a.1 tragicul şi ridicolul situaţiunei 53Je. ·

Dacă teama de pericolul ce ar fi putut constitul pentru in
dependf nţa ei, politica moscov;tă de înstăpânire Id Constantino
pol şi Strâmtori, ar fi fost de natură să justifice până la oare-
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ca: e· punct raliarea· ei la Puterile Centrale şi chiar afiliarea ei la 
grandioasa uniune economică a Mitleleuropei, imaginată'de Fre-· 
de_ric Naumann şi sjlutată cu atâta entuziasm la Sofia, apoi în
treaga ei atitudine morală din cursul marelui războiu, imperia
lismul ei nejustificat, tendinţa de dominaţi_une în ,Balcani .-supra 
şi în dauna altorcţ, r.,egalomania ei ridicolă; minciuna de care a 
făcut uz. în angajamentele ei de onoare, ingratitudinea odioasă 
de care a dat dovadă, intoleranţa sălbatecă faţă de vcc.ini, inter.
ţiunile ei mărturisite de nimicirea şi exterminarea acestora, bru-, 
talitatea.cuvântului şi ferocitatea gestulu•, care s'a tradus în atâtea 
ofense aduse fiinţei. omeneşti şi în atâtea mormane de ruine, toate 
acestea sunt şi rămân fără nicio scuză şi demască la Bulgari o 
fire neapropiată şi o mentalitate primejdioasă pentru pacea ge
nerală. 

Şi Bulgaria rec'divează în greşeala ei. Ea se găseşte pe un 
povârniş periculos de când există ca Stat, datorită poate păca
tulq_i iniţial al impulsivităţei unui popor ce n'a dobândit încă no
bleţa unei sufici_ente civilizaţii şi unei culturi sufleteşti mai de-
săvârşite. . 

Intre oameni, vecinul trebue să se aibă bine cu vecinul, ca 
să nu se expue la neplăceri, ca să poată tră1 ş: să şi poată vedea 
cu spor de treburi. Intre State, acelaş lucru. Cele mai multe con
flicte internaţionale ar fi de sigur evitate, dacă Stakle vecine ar 
căuta să le evite, măsurându-şi năzuinţele şi întemeindu şi pre
tenţiun_ile pe noţiunea respectului datorit Dreptulu� fiecăruia. 

Bulgariei însă i a lipsit totdeauna această noţiune. 
De când există ca popor, Bulgarii s'au <lfirmat ca element 

de vrajbă; şi de când a fost din rou chemată la yiajă liberă, 
�ulgaria s'a ilustrat numai prin conflicte sângeroase cu vecir.ii: 
Conflict cu Turcii în 1885 şi în 191:3; conflict c_u Sârbii în _1885,
1913 şi 1915 ; conflict cu Grecii în 1913 şi HH 7; conflict ·cu 
Ho_mân.ii _in 19t3, 1916 şi în anii următori. Şi cu ce mijloace? .. 
E destul să ne amintim crimele bandelor de asasin;. far·,atizate, 
organb ate şi salariate de Statul bulgar. 

Bulgarii .ar, trebu 1 să înţeleagă că şovinismul lor exage·rat 
şi hipertrofia unor sentimente ce nu se şliu stăpâni în iimite cu
viincioase, nu le-a servit la nimic: nu i-au înaintat, cum nu pu
teau să-i înainteze, şi i-au dat înapoi, cum era fatal s :-i dea. 

Acum, slăbită, sleită şi strânsă în cercul de fier în care se 

www.minac.ro



140 

g_ăseşte strânsă, Bulgaria nu insplră măcar milă. Câtă vreme 
Bulgaria se va îndărătnici să rămâe Stal, de pradc'i, cum foarte 
jt1cÎicios observă învăţatul nostru istoric d. profesor N. Iorga, 
ea nu se va putea desvolta şi nu va putea trăi în mijlocul u11or 
vecini pe cari nu-i poate suferi. 

Dar, mai la urmă, Ferdinand de Coburg, pe domeniile sale 
din Ungaria, unde şi-a găsit refugiu după c� şi-a pierdut co-

. roana şi unde, în vremuri mai prielnice, poate chiar avansa la 
grade superioare celui de locotenent de husari, împi'eună cu 
scumpul său preşedinte de consiliu, Radoslavoff, care a fugit 
şi el, la timp, în Germania, - în acea Germanie pe care a ser
vit-o cu atâta credintă, - si la olaltă cu toti sfetnicii săi de �!tă 
dată, împrăştiaţi în. toate părtile, ori rămaşi pe loc în Bulgaria, 
-·u,iii chiar în liniştea şi ră�oarea puşcăriilor, - au acu1n tot
timpul şi tot răgazul să reflecteze asupra rezultatelor politicei lor
bătăioase din trecut. La rândul lor, cei cari i-au înlocuit în pos
huile lor de grea răspundere au şi ei toată libertatea de a cu
geta şi de a hotărî în privinţa politicei viitoare a patriei lor şi
de a trage ori de a nu trage învăţăminte din experienţele făcute ..
Ceeace am dori să se ştie, este cd noi nu le facem nici mâcar
cinstea i_1rei noastre, oricât de îndreptă!ită ar fi, după mulţimea
păcatelor şi neomeniilor lor.

Noi plecăm din aH sentiment; şi recrudescen!a unor răni 
ce încă sângerează, ca şi împrospătarea unor accente sălbatice 
al căror ecou răsună încă, au pentru noi alt în"ţeles. 

E bine să se ştie că cunoaştem şi noi sentimentele Bul
garilor faţă de noi, manifestate în toată libertatea şi din toată 
inima, atunci când se credeau stăpâni pe soarta noastră şi 
·când mai credeau momentul sosit să învârtească iar paloşul lui
·Atila şi al lui Tamerlan, ca să ne extermine; după cum e bine
să se ştie c'ă cunoaştem şi înţeleptul ·proverb bulgăresc, care
spune că «morile lui Dumnezeu macină incef, dar sigur», pro
verb pe care bunii noştri vecini a' trebui să şi-l amintească ori
de câte ori firea lor pornită şi necumpătată- îi ispiteşte a pă
cătui cu vorba ori cu fapta.

IO�\ N N. JWUAN 
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FOLKLOR DOBROGEAN 

CÂNTEC 
Frunză verde mă1'.il.eine 
Au trecut doi ani de zile 
Ş' altă foaie mlltosţat 
Din sat d� când _am plecat. 
La Sălcioara din vale 
·vorbesc vomicii cu jale :
Săracă Dobrogea nc;>astră
Cât erai tu de frumoasă !
Te-am H'tsat împodobită
Te-am găsit neagră p:"trlită.
Şi-apoi foaie mărăcine
Când am plecat eu din tine,
'.Ce-am lăsat numai flăcăi,

Te-am g�sjt numai ţran'iei; 
Te-am lăsat numai copile 
Ş'am găsit lifte p�ţâne. 
.De Unguri şi de Germani 
Şi de spµrcaţi de B-q.lgari ; 
'J'e-am lăsat orase mari 
Ş'�cum cătune �ai rari; 
De unde dai ca că vii 
Numai nli te pustii ; 
Dai la deal şi dai la vale, 
'l'e ia frica, frăţioare ; 
N uma.i case dărâmate 
De obuze şi granate. 

Cules de T. Ccrgău, normalist, dela Ene Gheorghe din satul f�ir.râcri
(:o: stan\a. 

CÂN'.l'IW DIN 'l'UH'l'UC.-\.IA 
Foaie vţ1rde matostat 
Mobilizarea. s'a sunat, 
Ne-a�n despărţit de părinti, 
De părinti şi de surori 
Şi (le-ai noştri frătiori. 
S�i:r:acele nevestele 
Când au rărnas singurele 
Tot oftând şi tot pl:îngânc1, 
Copilaşii mângâind : 
Nu mai plânge, dragul meu, 
C' o da bunul Dumnezeu 
Să vie şi taţăl tău. 

J�.uşi,i luptă de doi ani 
Iar noi stăm :î�1tre duşmăni. 
Nu vedeti, că sunt şireţi 
Că le-a dat Germanul preţ? . 
Şi conserve şi P,esmeti ? 
Domnul Ion, gen.era!,
Basarabeanul tâlhar 
In brigadă ne-a băgat 
Şi0 'ntre duştaani ne-a lăsat 
])(}.. ne a bătut cu ghiulele 
Arme şi mitraliere 
Şi-am ajuns, nevinovaţi, 
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Vânduti de-ai lor comandanţi, 
Şi 'n Dunăre arunc..aţi. 
Săracă Dobrogea noastră, 
Ci.ne fu s·o stăp·1niască ! 

i4� 

Neamţul din ţc1ra nemţească 
Bulgarul din Bulgăria 
Şi Turcanul din 'l'urcia. 

Cule. de T. Ce, gău, normali. t, dela ParascJiiva Tăma1 din Cicrâccj
C:onst,,nta. 

OÂNfl,�O DE DOR 

N earntule, dă-mi drumu-acasă 
La copii şi la nevastă 
Că mi-a venit dor de casă; 
S'a făcut orzul de coasă 
Şi grâul de secerat 
Şi mândra de s · rutat. 
Plecai., mândro, dela tine 
Dorul meu la tin' rămâne; 
Rămâne, mândro, 1a tine 
Sa-1 Îllgt'ijeşti, dragă, bÎne . 
Cum îngrijeai· şi de mine; 
Să mi-l culci în pat cu tine 
Cum ·mă culcai. şi pe mine ; 

Să-i pui dreapta că ătf1i 
Şi c'n stânga să-l rnfog(ti ; 
Inveleşte-1, dragă, bine 
Să nu-l ningă, să nu-l plouă 
Să nu-l pice pic de rouă. 
S'am zis verde mărăcine 
Plecai satule din tine, 
La, duşmani le pare bine ; 
Numai mie-mi pare rău 
Că mă duc din satul meu; 
Căci pe unde mă duc eu 
Nu-i nici iarbă, nici· dudău, 
Nici trur, mfmdro, ca ar t.ău. 

Cules de Va. ;10 f'opa, normalist, dela Sanda Milr�ineanu din Cic,râci.·i
Co1•stauţa. 

CÂNTEC DE RE�CRU'l.1 

Foaie verde şi-o lalea 
Lungă-i, lată-i, Dunărea!. 
Să facem pod peste ea., 
Să trecem în Dobrogea, 
ln Dol:>rogea cea bogată 

· De Bulgari înconjurată
Şi de N emti administrată.
Căci la 'rurtucaia 'n vale
S'a făcut un măcel mare;
Dar măcelul nu-i de boi,
Ci de oameni ca ş.i noi.

Dar măcelul nu-i de vaci, 
Ci chiar de llameni săraci. 

liloaie verde nucă seacă 
La zi'ntâi răcuţii pleacă; 
Ies părintii să-i pctt-eacă .. 
Dar pe mine n·are cine, 
Că sunt singurel pe lume ; 
N'am nici fraţi, n'am nici surori, 
Par'că sunt făcut din ·flori; 
N'am nici mamă, n'am nici tată, 
Par'că ,mnt făcut din piatră. 

CuJes de. Gheţu J., normalist, dela Radu Cojocaru din Taş-punar, Con
' stauţa. 
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CÂ rrrEO 

-]!'oaie verde merişori, 
Măi soldat din roşiori, 
Un' ţi-a fost sortit să mori� 

-Sus pe vtid'i1l munt1lor,
ln grindina gloanţelor,
La poalele brazilor.

-De scăldat, cin' te-a scăldat'�

Norii dnd s·au scul11rat. 
- De jelit, cin' te-a jelit ·1
- Păsările ciripind.
- De ·ngropat cin' te-a 'ngropat?
- Ghiulelele când s'au spart.
- De'mbrăcat, cin' te-a 'mbrlfoat�
- Tara când s'a concentrat.

'

Cules âe C. I. Gheţu. normalist, dela f1ăcănl Cre(u R. din Chior-Cişmea 
Constanţa. 

CÂN'L'EO DE :1 AL1î: 

Foaie verde sălcioarrt 
Dunăre, apă v'oig:ă, 
Face-te-ai neagră, cerneală, 
Să te pui în călimară, 
Să te scriu pe h:lrtioară, 
Să. frimit scrisoare 'n ta.ră :. 
Scrisoare muiată 'n jale 
Să iasă măicuti 'n cale 
Să creadă că-i sărbătoare , 
Şi s'o puie în ferea1,1tră 
Uine-o trece să citească 
O' am fost una la părinţi 
Ca fecioara intre· sfinţi 

Şi mândră în toate cele 
Ca şi luna între stele ; 1 

Şi-au venit băeţi din sat 
Uar părinţii nu m' au dat ; 
Şi-a venit un crai din lume 
Hai cu el să .mă, cunune. 
Decât mă mai cununam, 
Mai bine groapă-mi ,si'ipam ; 
Decât mă mai logodiam, 

- Mai bine mă 'nmormantam ;
Zestrea mea de fată mare
o pusei în nouă care
�i-o dusei peste hotare .. ,.

Cules t.le_ Gheţu J, normalist. din salul Taş-punar, jnJ. Co11'lanţa. 

CÂNTEC 

]Trunză verde rosmariu ! 
.Hău e ele voinic strein, 
Numaj luna mi-l iubeşte 
Şi soarele-l încălzeşte. 
'J.'rece 'n jos, se duce 'n sus, 
Nimeni nu-i dă un răspuns, 
Nu îi , iice : bun ajuns ! 
Suie 'n deal, coboară 'n vale, 
Nici o m[mdră-i stă în cale ; 

'l'rece sar.o n cnrmeziş 
Şi dumbrăvile 'n lungi� 
Vede-o mt1ndră fehsoară 
Oa un r:,ui de ca p;i�a1:ă ; 
El îi zice: dragă, stăi ... 
Ea în lătuxi se tot �1ă ; 
El îi zice : vino 'ncoace ! 
Ea-i ra;spuncle: n'am ce face. 

• I 

.. Culeasă de MariJ1 Antcn, n�r.malist, dela Jl e Viilsan din salul Doro
banţul-Constanţa ,, 
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COLTNDUL FLORIL(lll SFIN1'E 

Jn lllandre ogoare 
Spre soare răsare 
Crescu-mi trei flori sfinte 
Din rai răsădite : 
Floarea mirului, 
Wfoarea vinului 
Şi ·cu-a grâu'ui. 
Ele se 'ntreceau 
Şi mi se 'ntrebau : 
Care e mai mare 
Şi mai de-a cătare ? 
]!'loarea mirului 
½ise soai·elui :' 
-,,Soare, luminate, 
Gând făr' de păcate, 
Judecă-ne soare, 
Oare e mai mare ? 
Oă de n'aşi fi en, 
Dela Dumnezeu, 
N'ar fi creştinare 
Şi nici botezare". 
J!'loar13a vinulni 
Zise Soarelui : 
-,,Soare, luminate, 
Gând făr· de păcate, 
Ba eu sunt mai mare 
Si mai de-a cătare 
Că de n'aşi fi en 
Dela Dumnezeu, 
Nici o bucurie, 
Nici o veselie 
N'ar mai fi să fie". 
Floarea grâului 
Zise Soarelui : 
-:--,,Soare, luminate, 
Doamne cu dreptate 
B.a eu sunt mai mare
Şi mai de- a cătare
Că de n'aşi fi eu
Dela Dumnezeu,
N'ar mai fi nici grâu,

Nici făină 'n casri, 
Nici colac pe masă. 
Nici ospeţe. rari 
Pe la zile mari". 
-,, V oi florilor sfinte 
Ia-n' luaţi aminte 
Că voi fiecare 
Sunteţi de-acătare 
Şi la bucurie 
Şi la sătulie 
Şi la creştinare 
Şi la botezare 
Nu-i una mai marti. 
Şi de-ar lipsi una 
N'ar fi voie bună
Dar de-aş lipsi eu, 
Dela Dumnezeu, 
�ă mai trimit raza 
Care luminează 
Şi să dau căldura 
Care înviiază, 
N'ar mai fi 'n ogoare 
Niciun strop de floare ; 
Şi ce-aţi face voi 
Făpturi din noroi ? 
C.i-mi lu�ti aminte
L'a mele cuvinte
Că altu-i mai mare
Şi mai de-a cătare :
Este Dumnezeu
Cui mă 'nchin şi eu,
Că el ne-a zidit
Şi ne-a rânduit
Cu tot rostul nostru
Şi folosul nostru.
Lui să ne 'nchin/im
Lui să ne plecăm
Si să-l lăudăm
Cu trupul· cu· gândnl
Vremile de-arândul.

Acest colind e alcătuit din trei variante, r.ul, se ca fragmente. Pa, 1Pa în-
tâ;, până Ia răspunsul Soarelui. e culeasă de. 1' Ce,·gău, normali•t drn sa1ul 
Ciccrâcci, Constanţa. 
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UOLINDUr, OSPĂ�!'ULUI, · · 
(Variantă; . 

Icea-mi ces· -domn bun, La margini de .lac 
In ceastă domnie, Doi meri '.inpletiti, 
OalM 'npărl1tie, .Jur prejur de meri 
Bu�.; gum1, mi-a gO,ndit : A iţi mai. mărunţţ}i; 
De-un bun prânz mi-a '.ritins La coadă de lac : 
Dar la prânz ce-a strâ11s? Trec, mi se petrec 
Doi, trei oameni buni Două păsărele 
Megieşi bătrâni, 

'
Chip de rândunele". -

Cu bărbi albe 'n piept Rupse de-mi grăi 
01} sufletul drept ; Dela cap de masă 
In rând s:aşezară Bunul Dumnezeu:. 
Şi îmi ospătară, '...__ ,.Cutare, fătul

° 
meu,

Mâncară, băură Visul ce-ai visat ' 
Şi se 'nveseliră. Este-adevărat. 
Iară cest domn bun,. Cel lac iezerel: 
Bun jupân ·cutare, Vinul ce ţi-ai ·aat;· 
Oam din cap .de inaslt, Cea stană de piatră, 
Ca un domn -de 'casă Masa ce ţi-ai dat; 

, Cu f!],ţă aleasă, Cei meri înpletiţi : . 
Din gură grăeşte Fini ce-ai cununat ; , 
Şi-astfel le vorbeşte : Cei mai măruntei ; 
- ,,Beţi, boeri, mâncaţi Fini ce-ai botezat : 
Şi vă ospătaţi, Cele păsărele. 
Dai· îmi ascultaţi Chip de rândunele, 
Şi mă luminaţi: Nu rni-s păsărele, 
Chiar în astă noapte, Ci mi-s păhărele; 

· Eu cu doamna· mea Să bem noi. cu ele, 
Puţin somn somnaiu; Rar, la zile mari: 
De-un vis că: visaiu: Sara de ajun 
Par'că se făcea�tă · Şi 'n zi de C1;ăci,un 
Ca� din· curte-afară Şi de Bobotează, 
De-un: lac iezenl; Când preoţi boteaz�,. 
La mijloc de lac Lumea 'ncreştinează-,1- • 

Par'eă st;i făcea-ră Lumea şi norodul 
De-_o, stană· de piatră Şi pre noi c�1 . totul, · _'.
Cules dela M,lrache I. Stirbu din corn. Lunr,aviţa Tufcea, d�" Ol'leanu L 

Eri�tea, n�;·malist, Constanta.,,' 

I 
• I  ,' COLIND DE BOIER[ ·,BĂTRÂNI 

, . 

Doi boieri bătrâni 
O le roi, . :P.oamne, 

@� cr1il,cea în mării�--.;...=-�= 

De ce s'au. rugat
Dumnezeu le-a. dat : 
Masă gălbioară 

10 
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Turnată din c'eari'i ; 
In mijlocul ei · 
Doi .pomi-;l'otunzei; 
Vântul trăgln:i, 

. P�amele chica 

)l 
· · Jng·eri le-aduna

Şi Je tdmetea
; Pe· ,uşe· _de J'ai

., 
.. 1 

La foc,ioJ:i de crq.i . 
\' 

. ; \ .

' 

'·cfoles de normalistul T. Cergău · deiâ lort l\loÎi;e ·a n satul. 1C:crâcci, jud. 
Constanţa� 

COLIND DE COt„A;c 
. I' , . . 

Seoal§, scoală, iată mare 
Şi-roi _q..prind�-o lunuinare 
Mi-o lipeşte. /ntre foo_ane 
'Ntre icoane ·•ntre obloane 
C'au ,v�nit .coliµdlitod 
Şi ·fi-or cânta pân�t 'iţ zori 
'ţ'i'-or. �ta,. ţi-or colinda 

t · , l, 

Colac de ,grâu .şi-or lt�a 
Pe colac vadra <;le -vin 
C' aşa-i legea din bJh�i 
Din hlttri1ni, din oat�reni buni. 
sfo;tate' 'n ce1.1stăi �.asă! 
Qruce ţrnmoasă jm . masă ! 
La toti inimă voi o.asă'. 

• '  • • l, , J  

·ccifo� d�la Ch1rilă Ion din Seimenii-mici, 'Consta�ta; 'de Cairill Du-
mitru,"' l'iCnmal st. 1-: • 

) • • 

, . .. . ....

SUS PE MALUL DT N'ĂRII. 

Sus. pe n;ialul Dunării, Cu� bat.· ni:uştile .pe. ele! 
Trec sqldatii, s�rmanii, Sărma,nlt măicuţa .. lui' 
Şi se luptu· cu._duşri1anii. Gcii f

p1ânge de j:ale.� lui!" 
- Şi.� luptă -bitist�mâµd, Căpitan,ul .mi-o vedea 

Cu dinţi 'n pământ ,inuşdnd. Şi di11. gură-i c� v.:\nta:: 
Ca:dţ _ u_nv.1

1 
. cade _dor, - ,,Fa,tă mare, vezi de cale

Cade.-o . mie - de eroi. , C'aşa-i soarta 'lui .să moară:
Căzu. şi .U�ll I . calare: 'I'ot de armă .inp·uş1:iat,
Şi JP:i-1. �eţl�-9 fat� iµ_are. De, baion�tă .'nteria( '.

, . Ba la dânsul se ducea :I!,ără lumină de seu,
- Cu mar1:(ja1e-f bocea: .,,._ ,, Să nu moa1'ă 'n satul său. 
�,,Sărmani ochişorii scoşi Fără Iu1niiiă d·e ceară; '·'
Cum stau ei de cioare scoşi! C'aşa-i sortit ca să moară 
Sitrmane b,uze .l'!ub_ti'.�elt} '· Şol?a.t.ul\1_� I?entru ţară.

. Cules dela Dumitru Bucur din Tortoman-Constanja, de C.onstautinescu 
N,, aot�aHsţ., · '' ·1'. "''-· · . .,_, , : . •  ' :_; 

. � ... :i..· .d .• .:•.;: 
-· . .. � ' '· \ . 

............... =--!--.. 
-: I��\,, t to, 

www.minac.ro



:-:' . 141 

rr.,r�yI;rîA SA1DDL:rJf -. _;. _: �;a;:< '. \ La,casele·S-andalui, , :1 ·.•: llincnta µii-:a murit.:,},"�_.., 
Sandului bogatului, , Oaeă. mf"-mi -.credeti- eaJv.â:ntu.1, 
Săndrileasa ce•ini fă:cea i' .: .. • Veniti de;,.irvedeti moi·niântul". 
Ilincutii- porancea: Cum· ofta, cum •suspina-;· ,,_ 
,,Ilineută;· fată mare, �rurcii toti cre�a1'e�i- da .. ;,:,:. , 
Ia cofei.:: la. spinare Numai unul mitit'el,:· , • \ ,;' :· · 
Şi te ,du la Dunăre Tremmă.,Gim:giul dei_:el, 1,,·t 
Şi-mi.ia aiJă tulbure�•. . i Sabia din şold prindea · :f.. ,: 
Dar nici apă· n'.a, Rat,· '-l'âtele: de•Lsarijila> · , ,,_.; ;::_ 
Pe Dunăre 's' a uitat': ' Sănduleasa"ce;.i:rii: făcea'?,' . l 

Lin, cob�ară ·d'un caic· Dacit vedea •.şi· vedea .. ;.; . ·-: t 
Tot· cu· covoare ,lnvelit, .. : Mâna la brâu ,ea bl-ga,· J 
Inăuiitru .zugrăvit, , · ,- Cheile de,le.scotia, , ,.,}_. :•·; 
Pentru llinca gătit. Odăile descuia; , ; ' ,:. , ,/j 
Uincuţa· ce:.,mi ·:făcea?. Dar nimica:11u aflai.-�(•'. ,,.·r 
Cofele · le;,; arunca; · In pod unul. se suia. c n · · 
Acasă se repezia . Pe Uin,ca.:nii00 afla>·;> .. ,: I 
8i mumă-si>se -răsti a : ,. . Afară că mi-:o scotea,· .'. .. · . 
,)'ire-ai'a·dracul'ui, niafuă, La Du�ăre mi-o .por�ia·, '· r. 
Că nu ţ::-ai băgat· de. seamă! Pe caic ·mi-o \.aşeza. ':. r • , ':.. 

Cu puţul 'in bătătură_ .1:-. ; · Şi mânile-i ·l'.e·lega. , ,,.· '· 
M.' ai trimis · Ja apă ·,bună .. " · Ilincilta ,se ruga : · .·: ·_, ,. . , • 
Sănduleasa ·când· zări:a, · · - ,,'rurciloi:,:: A:galelor; r './ 
Mâna ,pe· ·sapă punea.· Daţi'illli druţnul mânilor , ·; 
Ş'un-mormânt.'îtni pregătia·, ··Să 'mpletes·c· c;odiţele ·· ., i
Oase de vită ·•ngropa ;• Să-mi aşez ,c0sit.ele".· .. 
Cu Ilinca ce făcea?'; Turcii .,milă· îsi fă<i0au:: 1 ·, 

Tocnia 'n pod .o aMundea.>: M.ânile:ii desiegau.. · 
Iacă şi '.rur.ciF intrau,: . ,/( Dar Ilirica ce-mi făcea ?- •:: 
-,,Bună ziua; Sănduleasă, i Dar Ilin� ce-mi. zic.ea� .. ;
Cu fată· de jupâneasă·, , ·· ,, : - "Decât slugă Turcilor. '.•Cu ochii : de: pui'c' aileasă ! : , , ; Şi doică cadânelor. 11 • . , :, 

, N e�a t,rimjs bţ'lşleaga Paşă . , . �ai, bin{t prânz pestilo1:. 
···s'i\' rie dai fata frunîoasrt". I '·") Peştiior şi racilor".': .. :

-,,Turcilor, Agalelor,
Baladă culeasă dela C. Fulgeanu din s,tul Ahdulah-C"nstanţa, de Şte

fan Andrei, normalist. 

CÂNTECUL EMIGRATULUI 
Foaie verde mărăcine 
Plec, satule, dela tine. 
La duşmani le pare bi_ne· ; 
Numai· mie-mi pare rău 

Că mă duc din satul meu, 
Dintre prietenii mei 
Cari-am petrecut cu ei 
·când eram mai mititei.
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Mândrii rău că i-1, părea 
Că Jllă duc de Hngă ea . 
. Foaie verde salbă moale 

Cine face-avere • mare ? 
Misler cu,ale lui vapoare. 
]�oaie verde bob năut, 

· Doamne, de ce n··am murit
Pe -vapor când m'am suit?
Câte oooane,ain trecut !
l\li-era frică că nu - scap.
Ciind m'a lăs.at .pe us'cat
Par'cll din cer -am chicat.

De fumul va1�oarelor
Şi de-al fabricilor,
De focul copiilor,
De dorul părinţilor
Imi venia leşin să mor.
Pl6Sniţi-ar coşul, vapor,
M11Jt m'ai streinat cu dor:
Plesniţi-ar coşul, maşină,·
Mult m·ai streinat ou milă.

l''oaie verde bob năut,
Tot am zis mă• duc, mă duc ...
Şi nimeni nu_ m'a crezut.
Dar ,acuma ştiu, c·o crecl.e
Că m'am dus, că nu mă vede,
In America de nord
Să ştiu cii nu mă mai văd
Nice viu, ·dar nice mort.
Şi-am .'auzit o 1ninciună
C'Amer:ea-i ţa1:ă bună,
Ţară :,bun:� şi ţ,ogat.ă ·
Şi de bani inde'.'3tulată,

148 

Dar nu este cultivată. 
Ţara noastră e mai bună 
E mai bună şi săracă 
Toţi streinii 'n ea se bagă, 
Cine vrea ca să doriască, 
Mea.rgă 'n ţara englezească; 
Cin' nu ştie jalea rea, 
Să meargă 'n America.; 
C' AmeJ·ica-i ţară bună, 
'f ară bună de par.ale 
Dar este plină de jale 

Foaie verde d'avrămeasă 
M'ajunse un dor de-acasă 
De copii şi ele nevastă .. 
Destulă inimă arsă ... 
Scrisoarea dela copii 
Făcută-i numai - făşii : 
,, Tăticule, nu mai vii ?" 

Foaie . verde şi-o lalea 
Arză 'n foc inima mea ! 
Arzti. 'n foc Amer:ica ! 
Să am aripi aş zbura 
Tocmai in România, 
TTnde m'a născut maica. 

Peline, frate peline, 
Amară i frunza pe tine, 
Amară inima 'n mine. 
Amar e cotorul tău, 
Mai ama,r sufletul meu. 
Dorule, bucată rea 
Ieşi' dela, inima mea 
Dorule, bueată mare, 
Ieşi din inimă afar�. 

• Cules dela Gh. I. N edel ·u, comerciant _u.in ',ropraisa1·, Consta_nţa, de
Ştera:n Andrei:/ n·orrnali.st. · 
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fOLKL0R t,\JLG'R'RE:S( DIN DOl'R'OGEftl' 
.. ,. • • .,!. : • "� 

Cules din s�tul Caranasur (Constanţa) de d-ra Lue,,reţia 
Durnit.l'escu, învăţătoare 

'l'UDORCIU ŞI SUL'l'ANCIU 

Zălibel Tudo1:ciu llencă, 
Ilencă, beală ·cotlencă, 
Ilencă, beală 'l'âmofoă. 
Scritum. să lib0f libeli ; 
Scritum să mina minăli ; 
Scritum godă praveli; 
Svadbă sm·ihun nimojet. 
Petăc călescă călesăt, 
U Săbută ieli i pili, 
:Nidele bulcă duv;eli, 
U Pundelnec dari dări1i, 
.U Tornec Sultanciu duftasă.,_ .
Sultanciu, fărdi hăiduten 
l nă portătă pulopăl
I nă Todo ·ce puvicăl:
'l'udorceo, mlădujenecă,
Săs cotel nătuci
Dă mă, Tudorceo, pucerpiş ;
I btilcătă săs tebe dă doclr,
Tea dă nu răcă ţălnni
Guleam băcşiş dă iau dam
Tudorce mami si clumăşi:
:Ni Îtodem, mamo, ni ftodem,
Dă si Sultance purcepe ;
Sultance, fărcli hăiduten,
Toi şi mă, mamo, iubii.
'.l'udorcevătă maicită
'l'ea · nă Tuclorce dumr1şi :
Ia si bulcătă izvidi

'l'udorel s'a ''nd11�git,°de·'llea,�a.� 
lle�na, alba �ăl�ărlireasă, , , . : 
Ileana cea all:/ă; din,-Tarnova,• 
In taină iubitu-s' o.U ; 

In taină ·daruri au pregăti;ti ; 
In , taină logodna • au făcut ; . 
� untă în taină nu • pot. . , 
Vinerea făcut-a� che�ările

,.
,, I' 

Sâ,mbătă au băut şi,. au, mâ;IW&t, 
Duminec \ au adus, JµireB1sa; 
Lu,ni daruri au, dă1:uit,, 
Marţi Sultanciu a,.·venit, . Sultanciu, haidueuţ cel ma,re• 
Şi a bătut la po.-1�tă 
8i .lui Tndorel i-a st1·igp.t -: 
'Î'uclorel · O'inere ·- ' b , . ' 

Scoate vinul cu călclauea 
"' v • ·1:1 d ·1 ::Să ma cmsteşt1, u ore. ;. ,_ 
Si mireasa să vie cu tine, 
Ca să-mi sărute. mâna 
�ă-i dau un clar mare. 
Tudornl îi zice mamei sale : 
�u mă duc, mamă, nu mă ,dus, 
Pe Sultanciu să-l cinstesc; 
Snltanciu, haiducul cel mare, 
El o să mă omoare, mamă: 
:Mama lui 'rudorel 
Ii spuso lui Tudorel : 
Ia scoate-ţi mireasa 
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Nlt Sulta,nciu răcă dă tăluru, 
Smuchini dă i pudări. 
N!1 Sultanciu 1•ăcă tălună; 
Tudorciu răchie mu dadi. 
Sultan duină · nă ·Tudorceo : 
Tudorceo, mlldujenecă, 
Ia si nlizat irmăci, 
Ci imăm puşcă nimerenă., 
Nă tebe de e umere. · 
Ci gu u cilotu. 1uq.ari: 1", -· 
Oi si bulcătă udze. -

r · -:·• · 

f50 

Să-i sărute· mâna lui Sultanciu, 
Smochine să-i dăruiască. 
Lui Sultanciu mâna i-a sărutat; 
rl'udOl'el rachiu i-a dat. 
Sultanciu spuse lui 'l'udol'el : 
Tudore}, ginere, 
Ia fă-te mai înapoi, 
Căci am puşcă· ne'ncereată, 
Pe tine să o încerc. 
Şi 1•� lovit în. frun.te 
Şi i-a luat mirea'sa · 

CÂNTECUL LUI GHEORGHE 
Răzbuleal mi să mlad Gheorgu Ni s'a'nbolnăvit tânărul Gheorghe 
Nl1 Şumen nă bolniţătă , In Şumlcl. în spital; 
Lijeal ne mlogo, ne malco A�ăcutnicimaimultnicimaipuţin 
Dur tri ·mi· ·teli' mes�tă.,; · Decât trei luni întregi ;
M1ogu pucerheal i pugi:uzneal. 'l'are i;'a 'negrit şi ·s'a uratit. 
Gheorgu'viti verni drugaii . · Adevăraţii prieteni ai luiGheo1·ghe
Tii să nl C,.heorgo dumăli : · Ii spuneau lui Gheorghe :
Nă pişi G'heor'go' ino prsni(j · 'Să scrii, Gheorglrn, o scrisoare
Nl toie stară maiciţă, · ·. · Măicutii tale bătrâne, 
Oi să Gheo:r:gu·-'puzgudi. . · Că .tu, Gheorghe, te-ai logodit ,
U ina muma Şumnenc�, Ou o fat I oin Şumla, · 
Nă Siţliga:·tencre i vi,sdc�,'.· : . La trup subţire şi înaltă, 
Nă liti beală i ·:cerven:ă; · . La fată albă. şi roşie. 
Nă imi măhlum·hMuvă, · ., .. ,,. La nume „măb.lum·heruvă". 1) 
Gheorgu drugarI pilsluşe Gheorghe şi-a· ascultaţ prietenii • 
Oi nă p1să ino' pismo'· . ·· •Şi scrise o scrisoare 
Nă neguvătă st3:ră·' fuai�it; •; .:. · Bătrânei sale măicuţe': , 
Ci să Gheorgu puzgudi · . ·'Oă Gheorghe s'a logodit 
Ză ina muma Şi;unnerică, 1 ·u o fată din Şumla,
Nă snăg:i tehcă ·i· visocă, La trup subtire şi înaltă,
Nă liti beală i · eervenă, La fată. ·albll 

.
Ş roşie, 

�ă imi măhlum heruvă. La nume . măl1lum heruvă". 
Gheorguvătă stară maicită · Bătnîna maică a Jui Gheol'ghe '
Oătu pismotu priemă, Onnd primi scrisoarea,·
Săbrală tenchi daruvi· Adună daruri subţiri
Ci ză Şumen trăgănălă. · Şi plecă la Şumla.
Vărveală ştu se vărveală l\Ierse cât nierse
Oătu du Şumen utidi, Şi dnd a,iun:sc lângli Şumla
Du Şumen dn bnzeatriim, Lângă. viile dela Şumla,
Nr� srei;ită idăt voiniti, In faţrt îi vin i:;oldaţii.
Voiniţiti umrilo noseli. Soldaţii duceau un mort.

11 Rugăm pc cei ce ştiu ce !n�emne�ză aceste cuvinte, să ne comunice, 
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Babic'icătă dumă d voiniti : 
Ia si umrilotu slujeti ,, 
I dă gu babâ uplacii, 
Ci im�m sincu, iubi,ţu 

·151 r,·. ' 

· B,aba spuse sold�tilor :
, I�r lăs�ţi ţnprtm,-jos
Să-l plângă baba,

u pusţ�tă _'l'ni'ţcătă)vtiină, .
U Odnn gradlen : g.ulea1Du: 
'fii babicJ�tă' pusţuşe 

-Că !l,m �m fru o�,?r�t. _, , ... ,,.,
In pustia de .}upta, _ cu T,urcu1 
'La' marele oraş 'Adria.iiopol'e.· 
�i a_scultarA pe băbt:ită

.' 1 ! ' 

Ci si umriloti.ţ slojeli 
Ci gu babă uplacă.' 

Şi · puseră mortul jos 
Să-I plângă, baba. · · . 

! ''1: :!

' ... }"'..; 

Oă�u gµ, -babă utvilă, · 
To mii holăm ml'ad Gheorgu: 

Când baba' l'a. descoperit 
Era chiarJâri.lirul' Ghebrghe, :·.: .. 

' I 

Do�nă DtUW.a, săt' săculă __ •: Fata Doina a •asă.dit 
Doine momc: cliladele 1): 1- Doino fată, colindele 1.)_ 
Dvea prăcet· ia'biilciuvi, . _ , . :Qouă rămurele de măr, 
Iabălciuvi, chisălci1ţvi :pe măr acrişor. . 
Sădilăghi 'Doinit, �uni, Sădi tu-le a fata Doina · 
Sădilăghi, 'va:riălisă; 'Le-a r�sădit şi s'a� prms; 
Lis pusnăli, Frunză au dat, 
Tveat ţăvnălu: E'Jori au înflorit, 
V ras vărzi'ili: Poame au legat: 
DYea iabălchi Două mţre· · , , · ' 
Zlatniciuvi, chisălciuvi. De aur .acrişoare . 
Ut căsnălăghi I' oină 'inuina" . Fată.· Dbina' 1�-J- 'tiipt
Ci ghi dadi c�imgie __ Şi le-a dat giuvaergiului 
Utguvori D'oinl' r muma: · ·. ,· Şi i•a spus făt·-1._:Doina: 1 

! :: 

'I 

Na ti, l:Jăinoţ tezi iabălc)-:ii . · · Uite, nene, merele' acest�a: r 1 ·, 

Zlatniciuvi, chisălţ;1U:':i; 1 
· -·":De'_aur, acrişoare;_·:"_'.·,, 1-1 

Dă mi isminişi pricuvan cuvăn'et Să mi le prnfaci în c'>,lati 1Cll cheu�

Istulu van- prăsten _ 
I titiriţi_; 
Oi dă idă nă iurntu, 

· Dă să•·uluie na ină başe ··
Pri d ve, m0mi1''
Dă mii' vidi -rdoito libi
Oi dă caji moit�1 libi : - ·
Dă să zgudim Doină muma.
'l'ui năzdrnvi ză mumata
Doine niome, culacltle.

• • 1 • • , - • • • , ' • , [ tori- · 
Si ''n inel îu formă de scaun· '· 
Şi 'n podoabă de· cap ;
Şi să mă duc Ia: horă,1
Să ină · ·prind în loc· de fr11nte_ 
Lingă două fete; · 
Să ină vadă iubitul ineu 

' Şi ·să spuni iubitur meu: 
!-ă ne logocli1n, fată Doină 
�ă fie fetii cu noroc! 
Doină fată, colindele. 

.. r•� ; ' ·, 

- - ------· -----

1) flefren ce se repeta dup� fiecn,·e vcr,. 
,:/ 1 • , ' • J 
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COLIND DE· BELŞUG 
,, 

Ranel mi Sveti · G'heorghi, Hrănitu-mi-a S:fântul Gheorghe; 
Rano miranel, po Ghiorghiuv den1 0e vreme mi-a hrănit, pe la Sfân-. [tul Gheorghe 1 

Ranel mi rano cone. Hrănitu-mi-a dm vreme calul, 
Sls beal uriz năzubigu; Cu orez alb l'a hrănit; 
Văsennalgu Sveti Gheorghi L'a 'ncălecat Siântul Gheo1·ghe 
Ci utidi tatăc dolo po deadovtisi Şi s·a pornit jos 'la. câmpul bu-

[ ceii-i [ nicului său 
'l'am nămeri tam zăvari A.colo a întâlnit, acolo a aflat
Ina lămea săs tri glavi : O râmă cu trei capete : 
Părvi glăva bealu mleaco, Capul dint{tiu cu lapte alb, 
Ftoră glăva roino vino, Al doilea cap cu stl'Opi de vin, 
'I'rete glăva jelto jito. Al treilea cap cu gr,:rn galben. 
Mleacoto po iusceri, Laptele pe la cicbani, ' 
Vinutu po luzeată, Vinurile prin vii, 
Jelto jito po ceiri Grâul galben prin câmpii. 
Tui nă zdravi Sveti. Gheorghi. Cu sănătate, �finte Gheorghe. 

I 

COLIND DE FA.'r1 MA.RE 
când intră întâia oara. în horă 

Răz igrasă I?alcă muma A. ·nceput să joace fetiţa
Stanca r,ză cuprinenă Uu cămaşe subţire de mătase, 
Cuprinenă, ibrişinenă. De mătase, de ib1·işim. 
Pupită-gă sfiti Ilie: A. 'ntrebat-o Sf. Ilie :
Mari niome, · inalche mome, Ei fetito, fetişoară, 
Coi ti dări tăzi riză Uin' ţi-a dăruit cămaşa asta 
Cuprinenă, ibrişinenă ·? De mătase, de ibrişim '? 
lutguvare malcă muma : Răspunse fetiţa: 
las căt săm bilă malcă, manănă, Eu când am fost mică, mititică, 
Bave}ă:săm Hrista bogă ; A.1n îngrijit de Hl'ii;tos Dumnezeu;
Uari-mi-gă Bujea Maică. .Mi�a dăruit-o Maica Domnului. 
Tui nă zdravi nă mu mata ! Să fie cu noroc fetii ! 

I) ţcfron, ce se repelii dupii fiecare rcrs. 
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GOLIND DE FAT.Ă-l(ARE 

Sealăi muma ran busilec 

To ni stană ran busilec, 

la nai stană srebrn i zlat'u. 
Srebru i zlatu crăstuvatn 
Ci să-i ciulu ceac du ţare; 
Ut guvorel tari Constantin: 
]foi va vazi; devet slughi, 
la ideti duvideti malcă 1J1nma, 
Dă e storim baş ţăt'iţă, 
Baş ţăriţă i viziriţă. 

Utguvorele devet slughi: 
J:ţoită tebe, ţăn 'Constantin, 
:Ni duocle malcă muma 
Oă e storiş baş ţifriţă, 
Baş 1;,ăriţă, i _viziriţă. 
'l'ui nă zdravi ză mumata. 

Fata mi· a semănat de diminea� 
lbusuioc; 

Dar n'a răsărit busuioc de dimi-
. lneaţă, 

Ci a ieşit aur şi argint, 
Aur şi argint cruciş. 
Şi s'a auzit până la ţar-; 
�i a vorbit ţarul Constantin : 
Măi, voi, nouă lllugi, 
Ia duceţi-vă şi aduceţi-mi fetita, 
S'o punem ţarin'ă de frunte, 
Tarină de frunte, vizil'easă de 

lfrunle. 
Riispunseră cele nouă slugi : 
Să trăeşt,i, ţar Constantin, 
Dar fetiţa nu vine 
S'o faci ţarină de frunte, 

, 'J)arină de frunte şi vizirea.să. 
Să fie cu noroc fetii ! 
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TĂTARII DIN SATUL PERVE'LIA (COM. TATLÂGEAC) 
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CONSTANŢA ·• ,.,1_
'·I.• ', • 

Notele ce' ur;neaiă Ie-am- a.d�nat din .s�tu·I Pervelia', co�una:. 
Tatlâgeac, judeţ�l �OQSt;mţa, �_nde întâmpiarea m'a duş să. fiu_ 
suplinitor şi.,,unde am „deschis prima şcoală române.ască după t · 
războiu."', .. , r:..: ·' · '.,, · 

Cătunul a�� v�e'o 6'5 de familii tătăre·şfi · şi" ,5 româneşti. Se 
află la 32 km, de Constanţa şi la 14 km. de Mangalia, nu de
parte de ţărmul Mării Negre. 

Priveliştea satului îţi lasă o impres:e tr ·stă; însă în orice 
caz, mai bună faţă de alte sate tătăr�şti din împrejurimi. Parte 
din oameni stau bine; su.1t ·şi multi săraci, mai ales acum după 
războiu, căci Bulgarii nu i-au cr.uţa"t 'nTci ··pe dânşii. 

Salul. Când îl . priveşti, vezi o adunătură de case răzleţe şi 
mici. Pomi nu sunt mai de loc. Doar i-:i, colo, câte un salcâm 
mai dă puţină umbră. Totul îţi arată că ai de a face cu un po-
por de stepă. 

Casa. La Tătari casa este construită din piatră sau chirpici 
(pământ frământat cu apă, paie şi balegă). Cimentul dintre pietre 
şi ch:rpici e de noroL Acoperişul constă din două sau mai multe 
grinzi, c1:1re merg paralel dela un perete la cellalt. Peste grinzi 
şi pereţi ei pun căpriori oblici , care se încheie deasupra în unghiu. 
T: van nu există. 

Peste căpriori se pun nişte lemne, iJr deasupra lor stuf, 
scaeţi, sau cucută. Vine apoi un strat de paie, unul de pleavă, 
unul de cenuşe şi, în fine, unul de pământ galben. Se pune pă
mânt galben din două motive: întâi pentn,1 c;ă h1tul �alben, după 
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ploaie, 'devin'e. mai tom pact 'de. cât'' c�1·· �egru şi ap,oi · pentru c& :-· 
e mai frumos la culoare, zic d, decât cer negru. 

De obiceiu casa e irnpătţită i'n · două ·camere! u�a. numită 
.i�cher-iui", serveşte ca odaie de dormit, de primit etc., fiind 
cca mai curată şi mai frumos înpodJbită; cealaltă, numită ;,aiat
iui", sau tinda casei, serveşte pentru trebuinţe casnice. · . 

· Forma camei·elor, în majoritatea cazu-iilor, e ·dreptunghiu'- · ,·
lară, având dimensiuni ce vadaza intre 4 până la 5 metri lungime · 
şi intre ·3 până la 4 metri lsţime. I nălţimea e de 2 până la 2½ metri. 

· Casa e aşezată în totdeauna cu faţa spre miazăzi şi faptul
. acesta are şi un temei religios

'.
. de oarece mormlntul profetului ·"''' /

Mohame'd se află sp;e sud, dar şi un temei geografic, _fiindcă pu
nând cisa cu spatele spre nord, se apără mai• bine dt: crivăţ. 

Ca:iele lor au o singură ief re. C�merele au câte o· singură 
ferestruică; în tindă e abia· un ochiu de geam, sau lipseşte 
cu totul. 

· S'oba este oarbă. Se încalzeşte cu paie, întocmai ca la Ro
mârii. ln totalitat➔a cazurilor e con�truită din bucăţi de cărămizi· . ,., 
sparte, lipite· cu �oroL E ·aşezată chiar lâ'ngă uşe, în cam'era 
,,işcher--iui". . · i... ;. 

Spaţiul di.ntre perete şi sobă serveşte ·ca loc de bare,·, de 
oarece· baia este necesară după f,ecare raport ·sexual pentru ambii 
soţi. 'După, prescrip(iile Coranului, baia se face cu apă i caldă. :,. ' 
Această cămăruţă de baie se numeşte ,;hamam" · 1·• • ·• 

ln casă, pe jo;; s'unt rogojini 71Casâr", iar dacă Tătaru� ,e 'r. 

ma( bogat,· aşterne ·covoare „câlâm", însă sub covoare se află· 
tot rogojîni. Pe lângă pereti se află saltele· mici ·de · paie ,,ot-: ,, 
mindâr", ·iar deasupra lor 'altele de lână „giun-mindâr'', -sau de· ·, t 
fulgi de paseri „cuş-giun-mindâr'< '�,-

De-alungul pereţilor, peste aceste salteluţe se înşirue nişte· 
pern,e de perete „duoar-iastâc'', de care te razimi, sau pe care · 
stai şi sunt nelipsite din· orice casă. r,:

De obiceiu în cameră se găseşte şi un scăuna-ş „cursin", 
întrebuinţat numai pentru lampă, sau pentru tava cu mâncare. 

Paturi n'au, căci dorm pe jos, pe rogojină. ·, , .. 
Pereţii sunt inpodobiţi' cu diferite ţesături şi mai ates cu

hatiste 1u·crate în culori vii şi bătătoare la ochi, numite „cevrea''! 
ln ·mai to·ate casele tăiăreşti în tare am· intrat, am" găsit' o • ·

\. . . . : . ·' . � 
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curătenie ex�mplarâ. Prin faptul că -ei nu intră îacllţaţi în casă., 
pot mai uşor să păstreze această curăţenie. 

Lumina iq odăi e slabă, ca de crepuscul, din cauza feres
trelor mici. 

Cµrtea. Locul dinprejurul casei m·ai rar e îngrădit. Obiceiul 
de a înprejmui grădina l-au luat dela Români şi alte neamuri 
creştine. Adesea prin curţile lor trec cărări, pe cari circulă oa
menii din sat. . 

Curtea, dacă există, nu are n.icio __ împărţire. Toate lucrurile 
gospodăr:iei sunt aşezate, sau svârlite înc0ace şi încolo, la voia 
întâmplării . 

Nu obişnuesc să pue zarzavaturi. în jurul casei, nici să să
dească pomi. Nu le place umbra copacilor. Rar câ_nd găseşti câte 
un salcâm la ei. 

Lucrurile le lasă risipite prin curte, fără grije şi teamă, de 
oarece cazurile de furturi sunt foarte rare între ei. 

. Le plac vitele foarte mult şi le îngrijesc cu drag. Predi
lecţia _lor merge mai ales în spre cai. 

Se vede în toale ale lor spiritul şi obiceiurile unui popor 
trăit în stepă şi în libertate. 

După cum ciobanii noştri au o mulţime de porecle pentru 
oi, iar plugarii pentru vitele ma1·, tot asemenea- şi Tătarii. Pe 
cai s. ex. îi numesc mai adesea după culoarea părului, sau alte 
semne particulare. lată câteva porecle pe care le dau boilor : 
sarâ-baş = cap galben; cara-bageac = picioare negre; portocal= 
portocaliul; geainian = bou cu coarnele lăsate în lături; cabac-:
ciutul, cu coarnele scurte; tz.:malac = un bou rotund şi plin la 
trup; ac-cuiruc = cu dalbul; ala:1ea =tărcatul; pâncÎâc = aluniul, 
de culoarea alunei; pamâc = bumbac, bou de cul9area bumba
culu i etc. 

, , . 

Iată şi câteva ,potecle pe care le dau cailor; arap=negrul: 
mali = murgul ; tort-baital = iapă murgă ; cherî-baital = _iapă
murg-îl')chisă; aigâ1: = armăsarul ; cara-baital = iapă neagră; 
cher(-mali = murg-închis; tarî-mali = cal murg; şali-baital =-= 
iapă bălană; tapa! mali = cal schiop; şacal = breazul ; ţocâr =
chiorul ; cula.:- şargul ; girţn-baital = iapă roaibă ; giren-mali= 
cal roib ; cara-mali = cal negru ; borll = surul ; sarî-cula = şar
gul-galben_ etc. După cum se vede, .ei numesc caii lor după cu
loarea părului, sau după vre-un semn particular. Să se observe 
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în�ă că cu vin lele specific ·tătăreşti pentru 
acelea pe care ei le întrebuinţează astăzi 
şi baital = iapă. 

cal şi iap·ă sunt tocmai 
mai puţin : mali .:__cal· 

Am spus că Tătarii au o predilecţie deosebită pentru. cai. 
Es·te o fală pentru ei să aibă cai mulţi, buni şi frumoşi. Intre
cerile cu caii - fie călare, fie cu căruţa, jcacă un mare rol la  ei.

Când un tătar merge pe drum cu căruţa şi un a 1tu I îi trece 
înainte, fiindcă are cai mai buni, el se simte foarte mâhnit şi dă 
bice cailor, de necaz, ca sa meargă mai repede.· 

Despre iliiatul vitelor. Când un Tătar are o vită bolnavă, 
oaie, "acă, etc., imediat o taie şi _o întrebuinţează la mâncare. 
Mortăciuni ei nu mănâncă. 

Cu prilejul marilor sărbători ale Baer(.lmului, Tătarii obiş
nuese să taie câte o vită: de obiceiu o oaie. Atunci· ei eh iarnă 
un hoge, care face rugăciunea asffel : stăpânul ţine vita de ure
chia dre�ptă cu mâna, iar'hogea o ţ,ne de urechea stângă şi-i 
citeşte o slujbă. După aceea vita este tăită şi hogea . ia ca dar 
„bacşiş_" fie pielea, fie puţină carne, fie bani. Solemnitatea·aceasta 
are ceva din sacrificiile antice. 

ln altă vreme a anului, în afară de sărbător.ile Baeramului, 
sunt rari cazurile când un Tătar chiamă pe �oge ca să citească 
s lujba vitei, înainte de a fi ţăiată. 

Trebue să facem o rezervă în ce priveşte pe Nohai. Acest 
neam de Tătari, dacă găses� o vită. moartă, fie şi cal, căci ei 
mănânc� şr cai, - o duc frumos ac�să şi o căsăpesc, gătind din 
ea mâncare aşa cum le plac� lor. Ba ceva IŢ1ai muit : până acasă 
mai târăsc vita şi prin ţărâna drumului, dacă n'o pot duce pe 
sus. I n unele părţi însă· e necesară o citire a hogii. 

Bucătăria. Nutrimentul principal· al Tătarilor este carnea şi 
pâinea. ln genere ei se nutresc mult mai bine ca Ro·mânii. Alua
turile joacă un mare rol în hrana lor. 

Dintre mâncări, cea mai preţuită de dânşii este „caşic-borec ; 
Acest nume este cam „fără perdea", cum zice Românul, de oarece 
„caşic• însemnează lingură, iar „borec'" - 'organul· sexual al 
femeii. . 

Mâncarea aceasta se 'pr�pară · astfei _; se. întinde'. coca, fră-
rn"ântată cu ouă, pe o masă., 'întocmai ca foaia de plăcintă; �e 

• · taie apoi în bucăţele de formă pătrată, având fiecarl! lature de 5
cm. Pe urmă pătrăţelele se îndoaie în forma dţ pungă şi se punţ
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în ele. car ne crudă, tocată foarte mărunt. Carnea poate fi de vacă, 
de oa·e, etc. 1n urmă se pun aceste pungi ţntr'p tingire _în care 
clocoteşte apa şi se lasă să fiarbă bine. ln fine, P"Ste fie1 tură se 
toarnă iaurt şi mâncarea ie gata. 

Mâncarea „tabac-borec" se prepară exact ca şi „caşic-borec" 
cu decsebire că· 1a u_rmă pungile · cu carne sunt scoase dir apă, 
puse într'un alt vas ·şi apoi a�estecate cu, iaurt, unt topit şi us
turoi. Cuvântul „tabac" însemnează farfurie; iar borec ca mai sus. 

Mâncarea ,,cobete" se face astfel : se pune într'o ta.vă o.foaie 
1 de cocă unsă cu unt, întocmai ca la plăcintă. De-asupra se în-

. tinde un morm·an de came, fiartă de mai înainte, tocată şi dmes
t !cată ·cu orez. Peste' carne se aşterne o foaie groa ă de cocă, 

_. . de asemenea un.să cu unt. Apoi se pune să se coacă sub ţest. 
<'-'. . . Mâncarea "Şer-borec" se prepară astfel: Se _tai� ţ)ucăţile de 

. c;ocă în formă rotundă, având diametrul cam .de 1P. crp. ln ele 
-se pun:e ca'rne n_eficţrtă şi apoi se în�oaie foile .de-alun.�ul. dia

.· _metr_ului �i se lipesc la exţremitilţi •. Bucatele astfel pregătite se 
. , prăjesc bine în unt şi m�ncarea e gala. 
' ,_ '· ' La· mâncarea numită „Sa/ma" trebue făină bună. foile de 

. cocă sunt tăiate în �ucăţele mi_ci, de formă pătrată, cu laturea 
· cam de 5. cm. ;\ceste bucăţi se fierb în apă, apoi se. scot şi se
pun în 'alt vas, unde· sunt amestecate cu unt topit, iaurt. şi �sturoi.

Toa,te aCPSte mâncări sunt din grupa aluaturilor. 
0

Ele ser
' vesc _şi ca pâint:· şi ca „udătură", în h_rana lor zilnict 

, ; Tătarii -mai sunt special"şti şi în prepararea pilafurilor şi a . 
alto"r. mâner ri. 

, Mai e vrednic de notat că ei lasă ardeiul roşu-. cel iute -
să se usuce bine, apoi îl pisează mărunt ca făina. Acest praf 
dl': ardei îl pµn în mfincare, mai ales în ciorbă, ca s·ă-i dea un 

.gust bun. · ·· 
· Despre băuturi. Tătarii nu obişnuesc băuturi fermentat,'. Pu

ţ·ini- dintre e.i fac. excepfie. Nu beau vin,. însă beau must (iuzum
. su7zeam�- de struguri). Imediat. ce mustul începe să fermenteze

1' ,-Pentru a' ·se preface_ în vin, Tătarul este opriţ. de Co�an' să-l
mai· bea. . ' . ·· 

1; . . li neori •Obişnuesc să' facă bragă (boza), pe care o prepară 
l cjin mălai (ma,l.ai) din făină de grâu arnăut (arnăut-un), sau din

1
;;,.;, meiu (tafî), • , , ' , . •. •,, ', ,, -, ·· '• .t' ·:,. • , I t . i. i . ;. • ·.··:I· • , 
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· Din_ lapte (siut}, Tâtarii .prepară; ca ş1 noi� lapte acru (tatâc)
brânză (penar), un:t (sari-mai} şi lapte acr:u sărat (11..slu-câtâc), 

Acest ·lapte acru sărat se, prepară astfel : . laptele acru se 
strecoară, printr'o cârpă curată, albă,- şi ceea ce·; răinâne,···după 
ce s'a scurs zer'ul, se. amestec'ă cu . sare (tu1) şi' se ,pune într'un 
·vas, borcan, sau butoi, după cantitarea ce o are omul. Apoi ei
. mănâncă aces·t .lapte acru sărat, amestecându J. în ciorbă, sau în

· ·dJ'ferite -rilâncăr-i.
Despre procurarea apei. Din cauză d adândrnea rfântânilor 

variază între 35-55 m., unele ajung pânăla 60 m·., ..... apa, 1 (,su) se 
�coate cu•·burduful (c@pca) din fântână· (cuiu). Fântâna are seri

\ pete pe care umblă funia (şijftrri-) ;· iar furiia· este:, trăsă fie prin 
,::-:·.,·ajutorul unukcal, fie·cu un aparat. rirdimentar, numit „Kelebe", 
•,: · . pe 'care I învârtesc-doi; sau mai mulţi oamen-i. Fi1riia .se înfăşoară 

în jurul „K1elebu"-ului şi astfel burduful e tras • din fântână,. 
. - ,Despre- agricultură .. Dintre cereale Tă far ii· : cultivă mai cu 
deosebire orzul. (ar·pa), care la dânşii are o dublă întrebuinţare : 
pentru> facerea pâinei şf pentru· hrana cailor:- Un:•:alt.motiv ar H 
şi- faptul că în arie (harman) se treeră mult mai ,uşor :,decât 

:•igrâul - şi• celelalte· cereale. . . . ... 
Grâu· nu cultivă decât pentru strictul necesar, ca! să aibă 

, în diferite ocaziuni· fă'ină mai' bună' decât cea .. de orz, şi ca să 
.ml-i piardă samânfa. ii • i. 1 

Cultivă şi porumb Jnsă .în cantitate neînsemnată. Mămăliga, 
· pe care de, ob_1ceiu o, consumă.Românul, .e:i•o numesc „caceamac"

: SecerişuL0rzului, -sau grâuluf ii fac de obkeitu: c,u coasa 
, ;,:(şal.gî)\ însă în timpul „din.'·'urniă .s'au deprins ca-maşinile de 

• · seqerat, care-i scutesc de prea multă oboseală. Du.pă ce seceră,
··,· . ei nu obişnliesc să•facă suopi,, sau clăi, ceeace-.. înseamnă o,chel

. tueală pre� ni are · ,oe ene·rgie ;-.l ci :tac nişte ,.,di pite ot<iwa. Cu 
·,., ctiipul acesta .însă )se risipesc multe spice şi pro�uctia ta· hectar
·, ►, iese mai mică ... :. -� .,·, J_. / r. ':::•' !, -� \ � .

·, · · t "J:.a· :.tăiatul cocţnilor de, P.Orumb se serv�sc. �.e• şece.ră (prac). 
Când sec�rişul îl fac cu secera, ei pun în mâna. Stângă un 

"·. • fe·J de.•mănuşe numi-tă1 "parmi�n;: 1
', Acest '�p,armac · 'e ,de lemn, în 

•.\;.; . fornrn .a ,două degetare lungi.; în• ca re · y,âră �e.ge.tut, a11.�J,iiţor şi 
1· . .  :. ... �mijlociul, <;,fi să ,.nu le taie �secer.a. ::". _ . ·.;.:: t � i' ::� fl't: I 

·-" . , , •' 1n acela ş -:tifi\p • �u· pe: pqa·u l palmet-,.stângi ... o .pla� QQ lemn
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p'e care, o •ţin strâns cu cele două degete ...:.... arăt.ător• şi' mijlocaş, 
în- case se află introdus parmacul de· lemn. 

FJ de notat că acest parma·c e mai întrebuinţat de lipoveni 
deeât ·de Tătari', cari l-au împrumutat dela ceilalţi. Răspândirea 
parmacul-ui J e mai· ales în ţările din jurul Mediteranei. ,, ' 

Jn jurul easei Tătarul nu cultivă nimic. Zarzavaturile f'e 
cumpără dela grădinari.' In toată munca sa Tătarul e stapâ-nit /je

gândul cum ar termina mai repede şi mai cu uşurinţă. Atenţia 
· 'for: principală se îndreaptă-spre creşterea vitelor: mai ales a ca-

ilbr şi oilor. '' , .,
Tătarii din Pervelia se simt atraşi către negoţ_.

'· Despre 'inbrăcăminte. Tătăroaicele nu obişnuesc a ţese stofe,
sau pânză în casă. Tot ceeace le trehue pentru îmbrăcăminte,
cumpără dela oraş: stambă, atic�, postav etc., ia•r hainele, şi le

· fac in casă ·cum se pri'Cep.
La blirbaţi. Tătarii au trei feluri de cămăşi şi anume: 
1) şcolmec, un fel de cămaşe, care se'nchee pe umărul sf:âng;
2) ilec, cămaşe ce se închee ·în faţă, de-alungul pieptului

ca la Homâni ; 
. 3) colec, o cămaşe rriai lungă, încheiata într'un sini!ur

nasture. 
Dintre aceste trei, şcolmecul e purtat mai ales de flăcăi. 

El este brodat cu multe flori în faţă. Bătrânii poartă ilecul, care 
e mai simplu ; iar femeile poartă ·colecul cel !unu. 

ln cap bărbaţii pun fesul, (fes, sau pes), peste care leagă o 
o f-ăşie lungă• şi• lată de diferite culori, turbanul, - căruia ei îi
zk „Sarâc", sau „Palilă". Cu denumirea de palila ei mai indică 
şi flaneaua de lână, sau de bumbac, pe care o îmbracă pe·corp. 
Au şi ismerie,'cărora le zic „ştan". Peste „şeolmec", sau „ilec" 

·îmbracă o haină rumită „giachet"; iar peste isme_ne îmbracă pan
taloni largi numiţi „şalvari". Iarna mai pun pe ei nişte cojo�ce
mari, cu lâna pe dinăuntru, pe cari le numesc „ton". ln picioare
poartă ghete· ,,condra", .sau ghete, ori galenţi cu tălpile de lemn,
,, Tâbaldrâc".

L'a femei. Femei;t · se îmbracă cu cămaşa „colec", car�
cade până la genunchi şi se'nchee la gât cu un nasture. Pe cap
se leagă cu o basma .. �âicşă", iar când este frig, cu· o b·robo�dă

, de l!fnă ,,şal'�. Babele se leagă pe cap şi f.ăki cu· o� ba�ma nu-
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mită „başârtî 11 sau „m_arama". Peste "col�c'' �le îmhradi d 
haină subţire „giachet" ; peste „giachet" ptiil capot lung până ta 
pământ „paşalî", iar peste .paşali", când se duc în vizită, sau 
la plimbare, pun un al doilea capot, lung de asemenea până la 
pământ, şi de culoare neagră, cu puţine excepţii, numit „şaşap·". 

De „şaşap" se leagă sus la cap, un văl tot de culoare 
neagră, numit .iuspeşe", cu care-şi acopere în întregime obrazul, 
ca să nu fie văzute de străini. 

Ca şi bărbaţii, femeile poartă ismene largi, numite „ştim•. 
Ciorapii, ,, ciorap", ş'-i leagă cu o bendiţă frumos lucrată în cu
lori „ciorap-bal)". 

In picioar� poartă ghete „condra", iar acasă încălt,ăminte 
cu tălpile de lemn „tabaldrâc". 

l)espre podoabele femeeşti. Femeile, în spţcial cele tine.re; 
precum şi fetele, se încing peste mijloc cu u'n fel de brâu de ar
gint (colan), frumos lucrat şi împodobit, uumit în limba lor „Cau
caz-cuşac". Acest Caucaz-cuşac e_ lat cam de vre-o 6 8 cm.; iar 
de lung; cât poate cuprinde o femeie. El se închee cu ni�te ca
tarame în faţă. 

La gât fetete mai ales poartă „gurdila": o salbă de ban.ide 
aur (altân ). 

La mâni poartă brăţări: ,,blezâc"; în degete câte un inel: 
,,iuti1c"; iar în urechi cercei; ,,sârga". Mai toate aceste giuvae
ruri sunt fa cute din· argint: ,,gumâş". 

lucruri de casă care nu se văd la Români. Tătăroaicele lu
crează foarte frumos unele lucruri pe care, de obiceiu fata, când 
st1 mărit.ă, le dă în dar „bacşiş' oa�pe\llor. 

lată câteva din aceste lucruri : 
"Cevre" e o batistă bŢodcită în felurite culori., cu 11,or,i şi de

sen uri. 
„Cse": e un covor de perete, lucrat mimai h1 flori, �u ţ::ulori 

foarte bătătoare la ochi. 
„Marama" : este �n şervet lung cit; 1 m .. 50 şi lat cam �e 

'40 cm. Şi acesta e lucrat în flori. De notat că în .. urele păfli.rn
mâneşti, femeile_ noa�'.re îşi acopere capul cu nişt_e şt!;!rg�rţ lungi, 
lucrate _cu flori şi fluturi, numite "marame".- . . . . '"' . 1 

„Şerbenti"' e tot ,un ştergar„ dar mai. lc:t,. ma,i _lung şj ,IŢl�i
frumos decât „marama".. 

,, Câbras�•· eşte un cov� r de perete cu anu�ite îrifl�ritu ri. 
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Cu ocazia· nunţii, mireasa trebue să dea soacrei noul bu
căţi, între care trebue să intre „o cevre", o „cse", o „marama" 
un „şerbentî", precum şi cămaşa „colec" şi covorul. ,; câbrâs•. 
'Toate acestea, legate şi cusu·e la un Ioc, sunt darul soacrei şi 
poartă numele de „tocâz". 

„Macat" e un soiu de scoirţe ordinaFe, care se pun pe 
jos în casă. E de notat că în româneşte, î_n unele părţi, scoar
ţele se numesc „macat". 

Obiceiuri la naştere. Când naşte o femeie, trei zile nu intră 
la ea decât femeile şi moaş_a. A t.reia zi t�tăl face o masă la care 
chiamă prietenii şi vecini,i, presuro şi doi hogi. 

Un hogP, cel mai mare în grad, întreabă pe tatăl copilului 
ce nume voeşte să-i dea? Apoi scrie acest nume pe o hârtie. 
După aceea întreabă pe mamă şi în urmă pe o rudă. Şi aceste 
două nume din urmă sunt scrise pe câ1e o hârtie. Apoi hârtiile 
suot îndoite, şi tatăl sau mama trage la sorti un bileţel. Numele 
.feşit la sorţi rămâne definitiv numele copilului, în semn că acela 
îi este norocul. După aceea hogea ia copi ul în braţe şi-i strigă 
tare de trei ori numele la ureche. 

Aceasta este toată ceremonia botezului, care, de fapt, nu se 
poate numi botez. 

Hogea nu eliberează niciun certificat. 
Despre purtarea numelui. Un_.ţătar se numeşte după numele 

său de botez şi după numele, nu pronumele, tatălui său. S. ex. 

Bechir Abdulah (tatăl) 
Enan Bechir (fiul) 
Emurla Enan (nepotul) 
Cadâr Emurla (strănepotul) etc. 

Adică niciodată nu se transmite din generaţie în generaţie 
1 n nume de fi.lmilie; ci numele tatălui devine pronumele fiului. 
E ca în vechile noastre obiceiuri, când se zice: Ion al Anicăi, 
Ghearghe al Ioanei, Vasile al lui Stroe, Badea lui Ghilău, etc. 
de unde se vede că la noi . adesea pronumele este luat şi dup_ă 
numele mamei. 

Uneori se obişnueşte a se purta, pe lângă numele tatălui, 
şi acelcţ_al bpnicului. S. ex.: Emurla Enan Bechir, ceeace însem
nează: Emurla fiul lui Enan fiul lui Bechir. 

La pri�ări! n?tarii no�tri obişnu�sc a păstra acelr.ş pro-
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nume pentru toţi Tătarii ce 'descind din, aceeaşi familie. De aceeâ 
în acte vedem scriindu-se :

· '

Bechir Abdulah (tatăl) 1 , - t
Enan Abdulah (fiul) . 1 , ,,.: 

Emurla Abdulah (nepotul) etc. · 
·ceeace este împotriva obiceiului tătăresc. 

lată acum şi un tablou de numele· tătăreşti cele mai obiş-
nuite, atât la bărbaţi, cât şi la femei': · · ' 

la bărbaţi: Abseileam; Apti, Abdulah, 'Ali, Agiomer, Ac
manbet, Abdurahman, Abdulha:i, Achif, Aci, Achic, 8ar1, Boraş, 
Bechir, Boracai, Burmanbet, Baubec, Becmanbet, Curt-amet, 
Curtl-veli, • Calivet, Culamet, Cheşpi, Cherim, Cadâr,' Cod uz, Curt
Emin, Cadri-Seit, Duagi, Esad, Enan, Emurla, Giumali, Gel-

. manbet, Gafar, Geudet, Hagi-Ali, Hagi-Gheldi, lusuf-Zedin, laia, 
lbadula, Mosin, Mubin, Miuniuiup, Men;igi, Ma.laş, Muterem, Negip, 
Nai!, Nebi, Niat, Nasuri a, Osman, O roz- /\li, Oteghin, Peta, Pevat, 
Rasim, Regep, Rasla, Rainaz3n, Riza, Sali, Seitgean, Sâdiec, Septar, 
Semetula, Şabdin, Şerafetin, Şeuchi, Şefchet, Şerpi, Şagan&i, Şer
pegean, Teufic, Tasin, Zechiria, Zevri, etc. 

La femei. Aliume, Alie, Alipe, Atie, Aişe, Caliufe, Cadrie, 
Curtuze, Chi;:inie, Esrna, Mâniire, Mu�piir.e, Mediine, Mensare, 
Negie. Omârzade, ·Ref1ca, Sahrie, Şucurie, Teslime, 'riipe, Urie, 
Um,ie, Zechie, Zelcade, Zemine etc. 

Circumcisiunea. Băieţii sunt tăiaţi îm,Jrejur la vârsta de 6-15 
ani. Cu această ocazie Tătarii fac se•bare mare, la care au loc 
lupte „pelivanlâ::' intre flăcăi. 

Femeia. Fată de bărbat, femt!ia -se găsEşte în stare de in
ferioritate. Ea n'are voe să parti.:ipe la adunări în care sur.t 

· bărba.ţi. Când vin oaspeţi în casă, ea trebuc să treacă în altă
cameră ş' să 'mănânce singură. Oe asemenea n'are vo·e să intre
în geamie, nici si ia parte la înmormântări. 'E de o ign.oranţă ·
şi de o lenevie ne mai pomenită. De altfel şi bărbatul îi atrib.ue
un rol inferior. El e cJnvins ca femeia „n'a1 e altă menire decât
să facă copii şi să şadă sau să serveasră mâncare bărbatt.lui".

Pe Tătăroaică o găseşti mai în totdeauna la vatră cu nasul
,în cenuşe şi în gură cu o lulea cât toate zilele. De cură!enie nu
se prea îngrijesc. De multe ori le vezi cu părut· în neregulă', în-
câlcit, nepieptănat şi căzând unsuros pe umeri. · · 
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Sunt printre ele şi femei frumoase şi curate la port; dai• 
in majoritatea cazurilor ele lasă mult de dorit. 

Mai in toate casele tătăreşti sunt insecte, care se ţin de 
Tătar ca scaiul de coada calului, cum zice Românul. 

Un fapt care vorbeşte dela sine şi care arată starea de in
ferioritate a femeii faţă de bărbat, este următorul : în noaptea 
l'IUnţii, când mirele şi mireasa se văd pentru prima oară singuri 
într'o cameră, ca soţ şi soţie, femeia se scoală în picioare îna
intea bărbatului şi-i sărută mâna, în semn de supunere. 

ln căsnicie femeia nu se opune voinţei soţului ei, ci as
cultă- de orice hotărâre a lui. La Tătari divorţurile sunt foarte rari. 

Despre nuntă. Când un flăcău (delican) vrea să se însoare, 
trimite la fata (câz) pe care, doreşte să şi-o ia de soţie, un bă
trân, care să înştiinţeze despre asta pe părinţi. 

Părinţii fetei, dacă nu vor s'o dea, i,nvoacă diferite pretexte: 
ba că fata este. mică, ba că una, ba că alta; nu-i spune niciodată în 
faţă că nu i-o dă. In cazul când primesc, spun că ..• să mai 
vadă, să se mal gândiască. După ce bătrânul, trimisul flăcăului, 
pleacă, părinţii fetei se sfătuesc cu toate rudele lor ca să vadă 
ce este de făcut. Atunci ei cercetează foarte mult starea şi firea 
părinţilor flăcăului, căci Tătarii în această privi.nţă se conduc după 
două proverbe : 

Alma terecten irac diuşmez. 
adecă: Mărul nu cade departe de pom. 

şi_: Atadan bala tousa igî 
Ata iolun cusa.-igî. 

ade,că : Se_ nasc copii buni 
Dacă tatăl este bun. 

' ' 

·După ce părinţii s'au_ sfătuit, s'au învoit şi au hotărât îm
preună cu rudele, trimit ştire fiăcăului că e3te primit ca ginere. 
Atunci flăcăul trimite din nou pe bătrân la viitoru socri. Aceştia 
laolaltă fixează suma cu care trebue cumpărată fata şt totodată 
fixează şi ziua când trebue înmânată. La termenul hotărât moş
neagul aduce banii din care însă plăteşte numai o arvună .. 

Dacă s. ex. suma a. fost fi�ată la 1'000 lef, - 7CO se dau 
sub numele �e «mer». Mer este un cuvânt arab din Coran, al 
cărui înţeles Tătarii nu-l cunosc. Restul de 300 de lei se dă sub 
�um_ele de „siut•act"', adecă datoria laptelui. 

Niciodată a_cest siu_t-_aci nu poate .. întrece·îu .s,umă_ .i,rner"-.u1, 
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ci totdeauna e mai mic. Din banii pentru siut-act poate să ia şi
mama fetei. Restul, împreună cu „mer", se preface în galbeni' 
pentru salbă „gurdila" şi se pune la gâtul fetei ca zestre. Salba 
are o anumită destinaţie: ea va servi ca bani de· cheltuială la 
înmormântarea fetei. 

Deci, prin „siut-aci" se-plăteşte laptele supt de fată dela_· 
sânul mamei sale, iar prin „mer" se plătesc cheltuelile de înmor-
mântare ale fetei înainte de căsătorie. 

In cazul când flăcăul plăteşte toată suma: şi mer şi siut-aci, 
iar părinţii nu fac fetei SB lba datorită şi,· dacă peste câţiva -ani 
moare femeia, bărbatul nu mai e obligat a plăti pentru înmor
mântare, ci chiamă pe părinţii soţiei sale şi, obiectându-le că au 
mâncat banii „mer", ii sileşte să suporte cheltuelile necesare. 
Dacă părinţii femeii nu vor, Tătarul poz.te să-şi arunce soţia 
moartă în drum şi să nu mai aibă nici o grije, căci şi socrii săi 
n'au făc.ut salbă fetei. 

Dacă flăcăul plăteşte banii „mer" şi „slut-aci" şi apoi strică. 
vorba, nemai voind să ia ,fata, el nu are drept sli ia înapoi nici 
un ban ; iar dacă fata �trică vorba, este obligată să restitue flă

căului toţi banii daţi. 
In caz când ambii tineri se plac şi se iau, în ziua_ câ_od flă� 

căul trimite banii, fata trimite flăcăului o batistă (cevre), sau chiar · 
un „tocâz", sau şi mai multe. Tocâzul se compune din nouă bu- · 
căţi între care intră: ştan = ismene, ilec = căiuaşe, cevre ,· · ba�. 
tistă etc. Apoi flăcăul dătueşte fetei şi socrilor săi câte o pereche 
de ghete "con dr�", fes, cămăşi, etc. Totodată îi inştiinţea_ză ·prir.
tr'un om asupra zilei fixate pentru nuntă şi plăteşte. �r'_r'e�tul d!_n 
suma ce o datorează-; dacă cumva a dat numai o arvună. ' .-

ln · tot timpul acesta flăcăul şi cu fata nu se văd �nul cu · 
altul. 

Nunta ţine câteva zile. lncepe totdeauna Joia şi se· termină 
Sâmbăta. 

· ··• ·

ln ziua nunţii mirele. trimite la mireasă un „vechil" =re-. 
prezentant însoţit de doi inşi, cari se numesc „şaid" = martori. 
Aceştia, împreună cu martorii miresei merg la ea şi o întreabă 
de trei ori dacă vrea să ia· pe flăcăul cutare. După ce fata răs
punde de trei ori că „da!", cei trei martori ai mirelui împreună 
cu tatăl şi martorii miresei merg la hoge, care consfinţeşte că
sătoria, fără ca mirii să fie de faţă. Aceasta se· pet�ece Joi.
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, , A doua zi, Yineri, fot,a vine la mire intr'o căruţă cu totul 
HfOperiţă. Lângă ea şade o ·femeie, cea mai apropiată rudă, iar 
caii sunt mânaţi de un bărbat, ruda cca mai apropiată, s. ex. un 
frate, dl3că are. In urmă vine ş_i mama fetei în altă căruţă. 

Când ajung la. casa ginerelui, scot oiştea dela căruţă şi bagă 
căruţa, puţin pe gura µşii. ,Pe .urmă, un flăcău, care totdeauna e, 
fratele feTe.ţ, sau ruda .ce.a mai apropiată, ia mireasa în braţe pe 
sus şi' o vâră· în casă fără ,să atingă p�agul. 

Camera în care , o duc pe mireasă e despărtită în două 
printr' o. perdea ; de o p3rte a perdelei stă mireasa pânA seara, 
iar ·'de altă parte şe� numai femei, rude de ale miresei, care au 
adus- o, ÎIJlpreună cu mama ei., . 

Ginerele îşi adună prietenii, între cari pot fi şi oameni în
suraţi, dar niai tineri, 

1 
şi face o masă în alta pa;te a casei, în 

aJtt sameră. Ac<?lo sţ cântă cântece diferite, unele religioase: • 
In timpul zilei cântă „dai.J.la", adică toba cea mare, însoţită 

de -un c1arinet ce ţi sparge urechile, iar flăcăii se iau la trântă: 
,,pelivania. sau „pelivaniâc". .. 

Seara are. loc întâlnirea mirilor. Atunci o femeie dă din 
partea miresei fiecărui flăcău câte o batistă ,,c<:. vre", pe care ei o 
le�gă la. cap, sau la mână. ln urmă ginerele este bărbierit. După 
aceia flăcăii cântă cântece religioase. I n acest timp mi�ele sărută 
mâna părinţilor săi şi apoi a rudelor. Apoi pornesc spre mireasă. 

. . Când s'aude , enind mirele în cântecele religioase ale flă-
căilor, femeile şi mama fetei ies afară, iar în cameră.ră_mâne nu
mai mi,reas1 cu două femei, care trebue să ţie de perdea. 

lnai_nte ca mirele să intre în camera miresei, parinţii şi ru
dele ii' pun bani prin toate buzunarele. Apoi hogea . face o ru• 
găciune: 

Oinerele intră înăuntru ca· om însurat, flăcăii stau în prag 
şi în sa1 ă. Acolo un om însurat face o rugăciune împreună cu 
aceşti flăcăi. Pe urmă ies to:i afară, lăsându-l pe mire singur . 

. Atunci fi căul păşeşte spre perdeaua care împarte camera 
în două şi _ pe care o ţin cele două femei. Acestea nu-i dau dru
mul,.până ce nu primesc „bacşiş", iar mirele este nevoit să le 
dea bani mulţi, până să scape de ele. 

Cu acest prilej voiu povesti o anecdotă : 
Odată 1.:n flăcău însurându-se şi voind să ridice perdeaua, 

o femee n'a voit să dea drumul perdelei cu tot bacşişul primit,
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avârid ·intenţia -să-şi bată joc de flăcău şi să-l zăpăcească. Atunci 
flăcău)· încuie• uşa cu cheia, însă oamenii de afară începură să. 
strige că ce face cu două femei de-odată? De ruşine, Tătăroaica 
care se apucase de g!ume, dete drumul perdelii şi ieşi afară. 

După ce flăcăul rămâne singur, el ridică perdeaua şi trece 
la mireasă. Aceasta se ridică în picioare înaintea lui, 'îi urează 
„echium-seleam" = bine ai ven,t şi îi sărută m�na, în semn de 
supunere şi inferiorit,te fc1tă de bărbat. 

In cazul când fata nu e Yirgină, nunta se strică şi părintii 
trebue să restituie fllkăului banii plătiţi pentru �mer" şi „siut-acî" ·
împreună cu toate celelalte ţheltueli pr lejite de !]Untă. 

Dacă după câteva luni dela nuntă femeia m':are, părintii au 
dreptul să ia înapoi dela bărb t toată zestrea ce au dat-o fetei lor. 

ln tot timpul nunţii şi câteva Juni după aceea, camera mi
rilor stă împodobită frumos. Toţi pereţii suni numai „cevre-Je• 
înflorate. • 

Inmormdntarea, Când ţnoare o femee, o scaldă o altă fe
meie; iar când moa,e un bărbat, îl scaldă hog, a. 

La cimitir femeile n'au dreptul să meargă, ca s·ă însoţească 
rportul spre locaşul de veci, ci numai bărbaţii. 

Groapa mortului se sapă astfel : mai întâi se sapă o groapă' 
ca şi la noi; apoi se scobeşte în laturea de est a li. nn cotlon 
subteran, în care -se vâră mortul cu capul înainte, înfăşurat nu
mai într'un giulgiu, - o pânză - şi fără sicriu. Mortul însă nu 
e aşelat cu faţa în sus, ci intr'o rână, ca să privească spre Miazăzi 
spre Meca, unde se află mormântul p;ofetului lor Mohamed� 

După ce mortul este aşezat în bolta aceia, gura boltJi se, 
astupă cu scânduri şi paie, iar groapa se umple cu pământ. 

O vizită la un Tdtar. Un Tătar consideră o cinste faptul 
că cineva se duce să-i viziteze casa. El nici odată nu' spune că 
te-ai dus să mănânci, sau să dormi la el ; ci spune că le-ai dus 
să bei apă din vasul lui. 

Am intrat de multe ori în casele Tătarilor şi în totdeauna 
am fost înştiinţat şi poftit mai dinainte. 

Când intri în casa unui Tătar, păşeşti mai întâi în tindă, 
unde eşti primit de bărbat. Nu mi s'a întâmplat niciodati:. -să fiu 
primit de femeia gazdă. In tindă trebue să te descalţi, căci Tăta;rii 
niciodată nu intră încălţaţi în casă, Poţi însă foarte bine să rămâi 
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în ·ciorap.i sau i'n picioarele goale. Dacă eşti un per.sonaj însem.: 
tlat, ţi se oferă locul din fund, aşa încât să fii cu faţa spre uşe . 
. , .. , 'Fătarjj- n'au paturi,,nic_i scaune. De qur împrejurul '-odăii, jos; 

pe>,Jângă pereţi, ,sunt aşezate perine frumos lucrate, pe care sta'i 
tur.ceşte,cu picioarele încrucişate; iar în mijloc sunt âşternute 
covoare frumoase. 

·• Când intri tn·casă, bihe îrţeleSi că dai bu,oăziua;saui buniî
se.ara, după cum este vremea; la care ei îţi răspuhd urându-ţi 
bpn't.wenit.:Obic,:eiul este·· însă ca, imediat,·ce te-ai aşezat jos ·pe 
p,erină, .turceşte, ,cerell}onia să se re.pete ; ·însă de astăd'ată ei, îţi 
dauibunăziua1 sau ·bună seara,' urându•ţi bun venit! la care t.u trebue 
S'ă:.răspunzi. - " · , i .• 

· 

,,;
· ' 

.· După aceea ţi' se,·aduoe ·dinainte o farfurioară-drept seru-· 
mJ-eră.,- şi tabacherea cu tutun. Dacă, 'în timpul v.izitei la uh· · 
Tătar, faci ţigare din tutunul tău, lăsând la o ·parte tutunul gaz:
dei, aceasta este o notă rea din partea ta. Pe· urmă vine cafeaua. 
Totdeauna, când1 ţi se aduce cafeaua, sau apa de· băut, omul v;ne 
cu ceaşca sau cana în faţă, se înclfoă puţin,.duce mâna dreaptă 
la,inimă; cu· palma lipitl1 de piept, iar cu stânga îti î,ntinde obiectul. 

Casele lor în interior· nu au tavanul orizontal, ci ţuguiat in 
linie .frâ_ntă. Acoperişurile, împreună cu partea lor inferioară, sunt 
la fţl cu ale bordeelor săpate în pământ.. Totuşi camerele ·surit 
curate şi plăcute la vedere. După cum am spu�, de jur împrejur 
au perine•frurnos lucrate, iar pe jos sunt covoare. ·-Peretii' sunt 
împodobiti -cu diferite ţesături, cusături şi alesături în stil oriental: 
batiste, şervete, covoraşe; iar pe ·nişte grinzi, -ce merg para1el 
dela un parete la altul, sunt înşirate batiste frumos imp,odobile 
şi bro8ate. Toate se caracterizează prin combinaţia culorilor foarte 
vii şi ·bătătoare la ochi. Ele se numesc în genere „câlin' !", de 
unde cred că vine şi cuvântul nostru de „chilim", prin care se 
indică „scoarţele" şi „alesăturile". 

De cele mai multe ori, când eşti în 
71
musafârlâc" la un 

T8tar, ţi se aduce să mănânci. Mâncarea e pusă pe o tav� de 
aramă, sau de tinichea, aşezată pe un scăunaş. Cei cari mănâncă 
se„aşează turceşte jos, în jurul tăvii. Ei nu obişnues(; furculiJele 
şi trebue să mănânci cu mârta, sau, cum zice Românul, cu „ghe
ruliţa". Mâncările lor înnoată în unsoare, unt, ulei, ori seu. 

· Se spune ,în general': Tătarii mănâncă··carne 'de cal. Nu toţf
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Tătarii mănâncă carne de· cal, ci. numai .aceia c!rora ei le zic. 
Nohai., 1 

După cum noi Românii ne împărţim în Olteni, Munteni, 
Moldoveni, Ardeleni, �te., .tot aşa şi Tătarii se împart în: Taţi, 
Ch,irghizi, Başchiri, Nohai, iar dintre toţi aceştia numai Nohali 
mănâncă carne de cal. 

Bucătăria Tătarilor este destul de bogată şi ·ei gătesc mai 
ales ·bucate de acelea, la care n'ai nevoie de pâine, ci care se 
mănâncă goale, de oarece sunt făcute în, aşa •fel - di,1 făină' şi·. 
carne -- încât nu simţi nevoia pâinii. Despre numele bucatelor 
şi felul cum se prepară am vorbit pe lar,g în altă par,te.-De altfel 
Tătarii ştiu să pregătească pilafuri gustoase, scăldate în unt. Când 
este o masă mare, sau când, gazda are, îţi dă rachiu ; vin rnsă 
np_, pentrudi nici :ea nu bea, fiind oprită de Coran. Cunos<i însă 
mulţi Tătari, dintre cei· tineri mai. ales, ,cari beau şi vin şi mă� 
nAncă şi carne de porc. . , · 

Dar, să mă întorc la ,,_musafârlâcul• meu din casa Tătarului. 
E de notaţ că femeia nu se arată mosafirilor !]iclodată, ne 

cum să. stea laolaltă cu bărbaţii; trăeşte în stare de inferioritate 
faţă de sotul ei. De altfel, când umblă prin sat-, ·femeile şi fetele 
umblă d.escoperite la faţă, adică îşi dă la, o parte vălut, de pe 
obraz. 

Inainte şi după masă ţi se dă să te speli pe mâini. 
După ce ai mâncat, imediat ţi se dă cafea şi tutun. Cafeaua 

este sau „şecherle", sau „sadei'. Şecherle este cafeaua fiartă cu 
zahărul ei; sad0 este cafeaua amară, la care li se dă o bucatil 
de .zahăr, pe c"re o mesteci în gură în timp ce bei cafeaua. • 

După câtva timp, în care se vorbeşte ·de toate, între altele 
şi de ceva „polilică", pleci luându-ţi rămas• bun -şi ducând cu· 
tine ceva din parfumul orientului .. 

Despre Tătarii numiţi Taţi. După informaţ;ile pe care le  
am, se zice. că în Crimeea, intre alte trib4ri tătăreşti, precum sunt 
Nohaii, Başchirii etc.,. mai �unt şi cei dio neamul „ Tat" pe seama . 
cărora ceilalţi Tătari spun o mulţime de anecdote, ca să ironi
zeze_ inteligenţa lor. Totuşi între Taţi şi ceilalţi Tătari se fac că
săto ii, nu�şi poartă duşmănie şi nu se_consider,ă unii superiori' 
altora. ln sat�I Pervelia sunt câţiva Taţi, cari stau bine. Dintre 
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anecdotele puse pe seama lor, voiu reda cMeva, pe care le•am 
auzit dela ceilalli Tătari. 

, · '/epurele Un Tătar din neamul Tat, numit Curt• Veli, a p1it1s· 
intr'o• seară un iepure� viu,i;neatin·s. El -:avea o curte fără poartă. 
Doar într'un loc al gardului se afla un spaţiu mic;··pe unde in-
trau şi ieşiau oamenii. 

· Curt!Veli dete drumul iepureiui în curte şi în des;hizătura
gardului puse un jug de boi, g�ndindu-se· că astupă bine· locul 
şi că iepurele n'o să poată ieşi. 

A doua zi de dimineaţa, Curt-Veli îşi: căută iepurele, dar 
iepurele nicăeri. Se duse la. gard: jugul la locul lui. Atunci cu 
degetul la cap, chibzui el: 

..:.... Prin golurile juguluî ca să iasă .. ·. n'a putut ieşi Atunci .. 
n'a I putut ieşi decât prin găurile resteelor I 

Măgarul. lntr'o zi un Tătar din neamul Tat prinse un măgar. 
Neştiind ce este acela, strânse tot satul la sfat. Toti se întrebau : 
ce să fie? Ce să fie?

· Atunci unul .mai bătrân dintre ei îşi dete cu părerea :
- ,,Nu poate_ fi decât un strămoş de al iepurelui, căci are

urechile mari ca şi acesta l" 
Şi toţi au crezut. 

Cămila. lntr'nn sat de Taţi, un om bogat avea o bostăn�- -
rie. In acelaş sat trăia şi moş Rifat, un bătrân care tre:cea drept 
cel mai deştept om din împrejurimi şi la care alţrgau cu toţii 
să-i ceară sfatul, ori de câte ori se aflau intr'o încurcătură. 

lntr'o zi intra în bostănărie o cămilă. Păzitorii îngroZţi, 
nu ştfau cum s'o dea afară. Se gândeau ei: dacă ar goni-o din
napoi, are să calce şi alţi pepeni şi alte vrejuri pe lângă cele 
pe care le-a stricat când a intrat. Ce-i de făcut ?

Alergară la stăpân şi-i povestiră pătania ; iar acesta îi mână 
la moş Rifat, deşteptul satului, ca să-i ceară un sfat. Acesta, după 
multă chibzuială vorbi : 

- ,. Duceţi vă, legaţi cămila de câte patru picioare, trântiţi-o
jos, înhămaţi ·la ea patru cai şi scoateti-o târâş din bostan afară I" 

Mai adaog aci încă câteva note şi observaţii asupra Tătct· 
rilor din Pervelia.

www.minac.ro



171 

. Sd-nge nebun, Tăt1rii. zi� la fJAcău, ·"delican"_, ,cuvtânt .care 
instm'lează sânge nebun, fiind compus din două vorbe!, deli--:-- -
nebun şi can sau cat• â - în dialect - sânge. In loi:ul cuvântului 
n.ostru d� fljcău, care sună •cam rece,, ei zlţ,prin unnare.delican
şii astfel, 'În mod poe.tic, îti · redă 1oată vigoa�fa şi ,năvăln.icia ţ•i-
neretii. 

. 
\ ,, 'ic·_ 

Despre frumuseţe, sulimanuri iele. La jătari �ărbaţii nu 

întrebuir.fează niciun m'ijlo� arfficial de înfrumuseţare;_ fe111eile-, 
însă, chiar din frageda cop:lărie. Ele îşi văpsesc părul şi sprin,: 
cenele : părul <te obic;eiu în · roşu, iar .. sprlncenele în roşu şi 
negru. Unghiile şi podul palmelor de asemenea şi le colprează .. , 
în roşu. •, 1, 

Flă,ăilor le p'ac fetele bălane, cu pirul roşu şi sprincenele 
negre. Fetelor le pla.c flăcăii bruneţi, cu sprincenele negre-im-, 
binate. In privinţa aceasta am făcut odată mult haz. 

Mă im prietenisem cu un flăcău -tătar, ,care devenise un "alter
ego" al meu. Odată el îmi spuse şiret: 

- .,Domnu Dascal, ala pete (fete) mult place la tine,; La
tine este „cara" (= negru, brunet) şi sprincena mult este, hre. 
Pacat nu este Tatar". 

Vrea să-mi spue că m'au plăcut tătăroaicele fiindcă sunt 
brunet Ş' am sprincene groase şi că .... păcat că nu sunt. Tătar. 

Vendella. Am în şcoală im băiat sărac de Tătar, al cărui . 
tată a fost împuş<'at de un om din sat la retragerea din 1916.

Odată cu el au fost împuşcaţi şi alţi Tătari, c·ui sunt îngropaţ.i 
în mar�inea satului. 

. Am întrebat odată, întamp)ător, pe un 1 ătar. din sat, care 
ştia bine româneşte, dacă n'a încercat cineva să răzbune pe cei 
morţi. El mi-a răspuns că ou ; dar copiii celor morţi, când vor 
creşte mari, au datoria ,să răzbune moartea părinţilor lor .. 

' I

Rugăciunea. In a doµa jumătate a lunii No.rmbrie 19 I 9-: 
eram aşa de bo·nav, încât zăceam în nesimţire. Multora dintre 
Tătari le părea rău, fiindcă ştiusem s!i ie câştig simpatia. Mai 
ales învăţătorul turc, car� e în_ acel aş timp- şi. hoge la geamie,• 
muiezin, fiind absolvent al semi11aru'ui musulmau din M�dgidia, 
mă vizita .în fiecare zi., 
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·, , Odată, clnd de·schid ochii, yăd ta capul meu pe hogea 1.
G. · ingDnâlid ceva şi alţi câţiva tătari ascultând tăcuţi. li întreb
pe hoge ce spune? -Şi mi a răspuns că zice o rugăciune de în
sAnătoşire din Coran, pentru ca Atah să-mi ajute să mă fac
săn'ătos.

Ascultdnd o melodie tătărească. Mă aflam în „musafârlâc" 
ta;un Tătar. După toate cete obişnuite, precum: trataţii, con
vorbiri lungi despre multe. de toate, se aşternu o tăcere între 
noi, un fel de visare, o lene .... 

Unul începu să cânte o melodie molcomă, trăgănată, plân
gătoare. Ascultând· o, ţi se strecura în suflet o pace, o visătorie, 
nu ştiu ce nelămurit. La glasul celui ce începuse cântecul se 
uniră apoi şi alte glasuri, care crescură ca un torent. Sufletul 
îmi era- cuprins de un fel de durere; îmi reamintiam de trecutul · 
sbuciumat şi nu· ştiu cum, fără să vreau, şi de o iubire trecută.' 
ln cântecul lor par'că se revărsase toată durerea, toată speranţa, 
toată iubirea unor suflete sbuciumate. 

Şi melodia orientală suia, coborh, o ţinea pe o notă, o notă 
dulce, dutce .... O ascultam, o simţiam, o pricepeam chiar. Şi când 
cântăreţii au tăcut, mă cuprinse o părere de rău ca după ceva 
iubit şi 'pierdut pe multă vreme. Par'că mi se înmormânta şi su
fletul meu în tăcerea aceea. 

Şcoala. ln satele tătăreşti eu cred că tn totdeauna a existat 
şcoală în limba lor. Deduc aceasta din faptul că cea mai mare 
parte din locuitori ştiu să scrie şi .să citl!ască, chiar şi bătrânii. 

lnvăţătorii lor au fost hogii, tocmiţi şi plătiţi cu anul de lo
cuitorii· satului. Astăzi parte din ei sunt plătiţi de Statul rom�n. 
însă cred că mai mult de jumătate din ei sunt -plătiţi tot de sate. 

Prin câte sate tătăreşti am umblat, eu n'am găsit să lip
sească şcoala şi hogea. lnvăţătura lor constă din scris şi cetit,,· 
mai ales din cititul Coranului, pe care înşă nu-l înţeleg, fiind scris 
ir.i Jimba ,arabă pe care ei n 'o cunosc. 

Judecata bătrânească. Când. se -iveşte o ..:eartă, sau neîn
ţelegere între Tătari, ei nu aleargă mimai decât la judecătorie, ci 
chiamă câţiva bătrâni, sau oameni de vază ai satului, cărora li 
se povesteşte cum stă pricina ; iar aceştia fac dreptate şi-i împacă. 
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L Acesta e un vechiu obiceiu al lor, cum era şi la Români 
odinioară obiceiul pământului: Rare ori·. se întâmplă ca o neîn
ţelegere dintre Tătari să ajungă în fata instantelor judecătoreşti; 
ci judecata şi-o fac ei singuri, în sat. , 1 

Am avut prilejul să cunosc un caz de acest fel., un Odrecare 
Tătar; X., beţiv de felul său, a mărturisit în gura mare în faţa 
altora cum că el a necinstit pe nora lui Y., bărbatul acesteia a
flându-se în serviciul militar. Să se noteze că o ruşine sau o -in
sultă ce apasă ·asupra unui Tătar, apasă asupra întregului sat şi 

. toată lumea se socoate ruşinată sau insultată. Pe urmă, bineîn.:.

ţeles, s'a stârnit scandal intre X şi Y şi au ajuns, tutr'o seară, 
în .faţa câtorva bătrâni din sat, la judecată. Cu toţii au luat partea 
lui Y ş1 toţi s'au simţit insultaţi. Rezultatul a fost- di. X a luat:o 
bătaie bună de.la toţi. In urmă X şi-a cerut iertare, şi-a retras 
cuvântul, a sărutat mâna tut�ror şi astfel lucruri.le s'au li-niştit. 

Cuvinte străine in limba tătărească din Dobrogea. fo limba 
Tătarilor din Pervelia. cuvântul „capustlt" însemnează • varză'!_; 
iar „haru" însemnează „frumos", sau „bine". Ele sunt împru
mutate din ruseşte, căci în această limba „capusta" şi .haroşi" 
sau „haraşo" însemnează acelaş lucru. De unde se· po,ate dedqce 
că Tătarii din Pervelia sunt veniţi din spre părţile ruseşti. In, afară 
de „capusta" şi „haru", Tătarii nu mai au alte cuvinte p�nlru 
.,varză" şt „bine". 

'CuYântul „ii" · bine, pe care-l folosesr, nu e tătăresc, ci 
turcesc. 

. ' ' ,

Atâ't în tătăreşte, cât şi fn turceşte, cuvântul „bogda,i". )n· 
semnează grâu. Faptul mi-l explic astfel: a fost o vreme câitd 
Moldova era numită de Turci şi Tătari „Bogda-ili"' ad,icij B

1

og
dania,, ţara lui Bogdan Voevod, fiul lui Ştefan ce! Mare,-fâr� şi..:a 
·închinat cel dintâiu ţara Turcilor. Se poate ca ·abia. ·atunci să. fi•

, ( , I , ,� 
� �} . I ! vă·zut e) grâu în cantitate mai mare şi anume d�pă ,ce au.c�,oos-

.. I • i• • • .. ' ' , • ' ' o J ., , • � �. I •.; I f cut Moldova ·ş1 de aceia au numit grâul dupij tară. ·. 
.. . . ..  � {,i -�i J,_, f�;'":. lt 1· 

..... . ....  u,· .,,.,.._ ..... ..: 

; ..... • • ., .. ..� .,, - • I,_.. '. 
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ELEGIE TA T ĂREASCA 

Chetegecmâs bierden 
Daulî toid, ai I 

. Calageac-ia eolimâz 
Geailg�n coid, ai ! 

Teogherec şictî camâştan 
Teobesî daldan I 
Câmâsî geandan airlgan 
Câmâsî maidan I 

Ciorbaga catsan tatî ·
Mai, Dobrogea tuzî !
Câmânâm calgan anasî 
Câinân�m câzî !

Başângqan calsân 
Teregân iapâragî !
Alt.ân eche.n şo Cârâmnân 
Topâragî ! 

Deuvlet verdî ecâă ogâz 
Bât şip fain ; 

.Arcama taiac urdular 
Tugî sai11 I . 

Noi vom pleca de aici 
Cu "daulul" 1), ca nunta, vai ! 
Şi ne-or rămâne i:nortii 
Ca oile împrăştiate, vai l 

Căsuţele noastre cu pereţii de stuf 
Si acoperisul de ramuri I 
Unii se despart de fiinţe dragi 
Şi alţii de averea to·r ! 

Dac'o pui în ciorbă, nu-i dă 
Gust sarea din Dobrogea 
Unora le.:au rămas mamele 
Altora copilele !

Să-ţi fie de cap 
Şi pomii şi frunzele f 
De aur era al Crimeei 
Pământ! 

Statul ne-a dat doi boi 
Şi câte două pâini ; 
Ne-a dat pe spate şi beţe 
Câte fire de păr (în cap) I 

El�gia aceasta se referă la emigrarea Tătarilor din Crimeea 
în Dbbrogea. Cerând oarecare lămuriri asupra el, mi s·•a spus 
d e un cântec vechiu de tot, de vre-o trei sute de ani, şi că îl 
şt�u din bătrâni. Cerând explica'ţii şi asupra strofei a cincea, îţt 
ca,e se spune că Statul le-a dat câte doi boi şi două pâini şi 
ap9i bete câte fire de păr în cap, mi-au povestit că la venirea 
lor în Dobrogea, autorităţile turceşti. le-au dat vite şi pământ . 

. Parte diu, ei, nu se ştie din ce motive, şi-ar fi vândut şi vitele şi
pământul, iar banii i-au cheltuit; pentru. c;are faptă autorităţile 
turceşti i-au tras la răspundere şi i-au 'bătut cumplit. 

1) dau! = toba ,ea mare. 
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Ai variraş, variraş 1)

Caltraiman coinun aş 
Cârdan şictî cârc atlî 

Cârcauda şal atlî. 
Men acamnî tanâiman : 
Cerchez beorâclî şal atlî. 

'I 

Arpa, talcan 2) caurC:âm. 
Eigân gelghe saurdâm. 
M.en acamnî artândan 
Gealangaiac. geurdâm. 
Deort tegherşâc magearî: 
AilanA cheghâi desene? 
Acam chetmi cârn chetsân ? 

Anaşf oghâi desene? 11) 

175 

ELEGIE 

„1 

Hal, tra la la, tra· la la.· 1) • '
1 Tremur, deschide-ţi sânul: 

Din cârt:Jp au răsărit 49 de
i
c�l�-

, . [reţ, 
... \ 

,, 

Şi toţi pattuzeci sunt cu e::aii suri. 
Eu îl cunosc pe nenea (printre ei): 
Are căciulă cerchezească şi calul 

[sur.· 
Orz şi talcan 2) a� . Pt?iiţ�

1 

: 

Zoana la vâut am. vânturat o 
' . .

Eu după nenea al meu 
Am fugit cu picioarele goa'le) 1 

Patru roate. sunt la căruţă : 
Se 'nvârteşte ·spiţa zici tu? 
Nenea dacă nu se duce, cin,e să 

[se .ducă? 
Mama lui e vitregă, zici tu?" 5)

1) Acest «vcwkaş" nu se poate traduce ; i s'ar potrivi, ca valoare, re
frenul •tra la la•, de oarece acest «variraş" se repetă după fiecare vers al 
poeziei, 

2) Talcan„ Orzul se prăjeşte, se pisează şi se cerne, aruncându-se zoana,
sau , ămăş ţa. Din făina de orz, astfel preparată şi amestecată cu zahăr, se face 
un fel de mâncare ca ter�iul nostru, numită •talcann, mâncare pe care Tli• 
tarii o fac mai ales în timpul Ramazanului ş_i pe care o preţuesc foarte mult. 

3) Desene? Acest cuvânt întăreşte afirmaţ. a în propoziţie. Deci •zici tu ?n
ar J1: •nu-i aşa»-? 

Când zice fata «Mama lui e v,tregă, zici tu?», înSemneuă ci mama 
lui într'adevăr e vitregă. Părerea mea e oă prin mmnil trebue sll înţelegem 
noi sgwrtă. 

ln această poezie se vorbeşte de o fatl care şi-a recunoscut fratele 
printre soldaţii ce merg in luptă. Ea îi p1·egăteşte miinoare bună «taloan», .şi 
aleargă după dânsul în picioarele goale. Şi fata îi deplânge s0aria, fiindcă 
amândoi au o maml rea, adfoă o soartă vitregă. .• 

_/ 
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;C_ PATRl,OTIC '. 

Ei, Ooorogea, sanlî ·vet'a'n, 
' 

E
• .. l'o•·: 

b
l

r 
. ' ., t . I 't't• 

1, o oge, pa ne vest a,->·.·
Geanlar sena olsun feda; S�ţletele .,noaştre. pentr,u .'tine se 

• O \  ' • • •  L •  • 

[jertfes�; 
Dobrogea evladies ! Suntem copiii Dobrdgei 1� · :•' ,. 
MHete şan,, vir�riş . •,;', ,'Să şe t,-âmbiţe înctoafă ·naţiunea 
Vetanî g�an yireri�. I • ! ' 'Că,i-noi .ne ,dăm sunetul. ,pţntru

. . . , . . • . . ·: , [p_at ie .. M�let bughiun curba� senp ! ' ·. Nat"lµneâ astăzi_ ţi sţ sac;:r_(fic� Ji.e I
Şanlî vetan1 bi.n Ier iasa t, Patrie vestită „ftlii de arii <>ă tră· 

. . 

' , � 
,,. ';[i•eşti f 

! .•l '• t ... 

, Acest cântec l'am auzit la copiii Tătari din, scoale: mea. Am observat 
ci oame�ii tn vi��tl �u-i' ;�nosc. 1:am u�mă;it origi�e·a şi am aflat diferite 
versiuni. Unii pretind ci a rămas din războiul dela 1877, ceeace nu cred. 
Un' hoge mi-'a1 spus că· poezia e făcută de un oarecare Halim. Isa Celebi, de 
fel dio comuna Endec-Cara-chioi, jude\ul Constanţa, fost elev al. Seminarulitl 
musulman din Medgidia şi actualmenfe hoge-'hatip şi lrivăţător turc la Balcic. 
Nu cred nici această versiune. 

Alţii sp1,m că poezia aceasta ar fi un marş eroic cânlat de J L nii Ţurci 
în timpul ultimelor prefaceri din Turcia şi că ln acel marş cuvântul ,,Do-

'-brogea• e inlocnit cu •osmanlî•, nume pe care-l dau turcii ţării lor. Părerea 
atieasta mi se pare mai plausibilll. Probabil că Halim Isa Celebi o fi copiat 
clntecul, înlocuind cuvântul «osmanlî» prin •Dobrogea», ca să-l adapteze pro
vinciei. 

Cântecul este, de fapt, destul de răspândit. 

'Poveste tălăreaseă. Era odată un munte minunat. La poa
lele lui creşteau bălării, mărăcini şi cucută. Mai sus, pe coasta, 
creştea orz. Dacă te suiai mai sus, găseai păduri frumoase, cu 
izvoare, codri nesfârşiti şi întunecoşi, şi tot mai sus creşteau li
vel!i cu poame ; iar în vârf muntele era cu totul. şi cu totul de 
aur şi acolo 'locuia Feric_irea. 

A'cest munte al Fericirii era aşa blestemat ca nimeni să nu 
se poată sui p�nă în vârful lui. Cel mult oamenii mai.îndrăzneţi 
puteau să ajungă până la jumătatea co.astei, îa codrii cei mari, 
în care trebuiau să se rătăcească, apucând o cale greşită, care-i 
·-aducea înapoi în bălăriile şi mărăcinii defa poale.

· Şi s'au pornit să urce acest munte al Fericirii fel de f„I de
. '., · I I , 

oameni : padişahi, paşi, bei, soldaţi, negustor),, până la cei de pe
\lrmă oameni dela ţară. Mergea fiecare pe drumul lui, cu do-
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I ' •

• 

s I c♦

tlnta În ,uhet ca sl aJungăr la Vârful �cef de aur. freceau prin 
păduri, pr.in pustii, peste râuri şi toţi . c�.lcau ... înaint�, minaţi d�e 
spcranti. · 1 •

• 
• • • 

• 
·', • • • • • • 

• 

• , .. 

' Şi i acă, în drumul lor întâ:lniră uu moşneag ; iar acesta le 
vorbi astfel : , . · · . . > , •. 1

I. • • 1 

- lntoarceti-vă înapoi, nebunilor, că umblaţi zadarnic.· E'u
� . . ' 

am plecat de mic copil să caut- muntele Fericirii şi de-abia târziu.

târziu 'l'am găsit. Iar când �m vrut. sl mă sul în vârful lui,. am 
• ,. ,. l ,� 

ajuns pâna în codrii cei în*tunecoşi. Ac0Jo a început să sufle o 
furtuni aşa de groaznică, încât se desrădăc·inau şi ·copacii şi 
rni-am pierdut cărarea. M'am rătăcit şi m'am pomenit în bălă
riile şi mirăcinli dela vale. AscultaJi cuvâutul' me·u; înfoarceti-v:ă 

• 
• 

IJ 
I . �  

• , 

în ap·o i ! · · · . · · · t
. ,

•

. ;,  . .. , , .. .. 
0ât nimeni n'a · vrut să-l ascutte şi au pornit cu toţii !,.ma·i·:

--departe, mai apr·igi în g6'nd şi .cu d1orul şi mai fierbinte de· a'găsî' · 
muntele fermec·a·t a! Fericirii. . •· . , · =-·

• .. t 
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c'xtR1tse b1N 01t111RlE CANTEMIR·-,, 
(Prima jumătate a secol.• XVII I). 'J 

1 · l, 

' '' 
. ... . , 

I. Dobrogea. Este o provincie situată dincoac� de muntele
Remus (Balcani) şi •se întinde de0alungul Dunării dela Dristor; 
în Romania (sic), până la.gurile acestui fluviu. ')'oată ţara. e· m�- · 
mai un şes, o câmpie vastă, fără râuri, fl.tră păduri 1) � numai 'la 
extremitatea· ei, ·aprbape de Dristor, este o pădure pe care turcii 
o numesc Deli-Orman, sau pădurea nebunilor. Locuitorii ei sunt
de origine turci şi au venit aici din Asia, dar asUl.zi se numesc
Citaki şi sunt vestiţi pentru marea lor ospitalitate. Daci!. trece
vre-un călător prin satul lo1·1�fie-·el. de orice neam sau religie ar
fi, toţi capii de familie ies în faţa portii..şijn modul cel mai prie
tenos îl poftesc a intra în casa lor şi a primi să şează la masă
şi să mănânce din cele ce le-a dat Dumnezeu. Acestea sunt în
suşi cuvintele lor de invitaţie. Acela apoi, a cărui invitare a pri
mit-o călătorul, îl ţine la el trei zile cu cai cu tot, dacă nu sunt
mai mulţi de ti·ei, şi J ospătează fără nici o plată şi cu atâta
curtenie_ şi afabilitate, încât abia li se mai poate găsi pt,reche- în
lume. Ei îi pun dinainte ouă, miere - de care ţara e îmbelşu
gatâ - şi turtă coaptă în spuză, dar care e foarte fină şi gus�
toasă. E de notat, că ei pregătesc câte o cameră anume pt,ntru
primirea oaspeţilor, având în mijloc un cămin înconjurat din
toate părţile de paturi, unde călătorii se pot întinde comod, dup-a.
a lor plăcere. Fiindcă nu au păduri cu lemne, ei încll.lzesc casele
cu bălegar uscat la soare. Case,le le fac din piatră, dar fărlt var
,i nisip, încât pereţii par a fi mai mult o grltmltdire de pietre,

1) De bună seamă, O, Cant• mir se referă numai la stepa Dobrogei, nu şi la regiunea 
,u li�aluri �I păduri dela Nord. 
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decAt un zid soiicl nar, pentru a �e apăra cte lrig,- et mrlru�scl , 
pereţii din afară cu balegă gpa şi•o iau din fântâni; însă, din 
cauza uscl1ciunii solului, trebue să le sape adânc, până la o sută 
de orgnii '!J. Ţara aceasta produce şi cai foarte iuţi la f.ugă, pe· 
cari turcii îi socot de cei mai buni după caii moldoveneşti. 

Eu am trecut adesea prin aceste părţi, fiindcă pe aci imi · 
era calea din Moldova spre Consta11tinopole, şi voesc dar ca 
sl povestesc, cu acest prilej, ceeace mi s'a întâmplat odată în 
drumul meu. 'l'rligeam totdeauna la un locuitor în -satul· Alibeg �), 
la un om cu mare vază şi bogat. Am ajuns odată la el chiar în 
ziua de 22 Iulie, de Sântul Foca şi am văzut că toti muncitorii 
lui-şi avea peste o sută de creştini la lucru- stau fără treabă, 
ca în zi de sărbătoare. Atunci l'am întrebat: 

- Cum de nu, se găsesc oamenii aceştia la lucru ?
El îmi răspunse: ,,Sunt mohamedan adevărat, clar niciodată

nu voiu îngltdui ca oamenii mei să lucreze în ziua aceasta v. 

M'a prins mirarea de aceste cuvinte ale lui şi l'am întrebat 

mai departe : 
- . Ce? Poate că astăzi e sărbătoare la voi?
El a surâs şi apoi mi-a zis : ,, Mă mir că voi, creştinii, nu

ştiti cll astlizi e ziua Sântului Foca". 
- Şi ce aveti vni; îi z:sci, cu ziua Sântului Foca?
- O! amicul meu, îmi replică el, cum de vorbiţi voi aşa?

Acest sfânt, prin minunile sale, a dat dovezi destule printre noi 
de puterea sa. Ascultlt: încă dela strămoşii ncştri ne-a rămas 
amintirea că oamenii noştri, cari nu ştiau nimic despre srtrbă~ 
toarea Sfântului Foca, au trimis în ziua aceasta. pe hzcrălorii

Cl't'Şlini la recoltarea bucatelor de pe câmp şi, cu toate. că aceştia 
le-au obiectat cit este ziua S:fantului Foca, ei totuşi i-au silit cu 
bătaia să indeplinească porunca. Bieţii creştini n'au avut ce face 
şi s'au supus; şi au mers de au încărcat carele cu grtmele stă
pânilor. Dar ce s'a întftmplat pe când se intorceau spre casă? 
Un bătrân, venerabil prin etat ·a sa, le ieşi înainte cu o făclie 
în mânll. şi, înfruntând pe lucrătorii c1·eştini, că i-au profanat 
sltrbll.toarea; puse foc carelor cu grâu. Flacăra se întinse ca ful
gerul peste tot tinutul şi prefăcu în cenuşe nu numii bucatele 

i) O unitate de măsnră; greceşte; orgniâ, 
I) Probabil Ali•bei�cnioj din Jud. Tulcea-. 
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be _se_ mţlt allaq pe câilip, dar şi pe ·cele aduµate,-în., scâ.rte a8�l,., 
Astfel, p�rintii noştri prinzând 'minte din, această :nenorocire� s'.au 
hotărît să respecte această sărbătoare cu aceeaşi· reUgio�itate, cu
care o tin creştinii şi să se abţie dela '?rice lucru. De ţând _ t�nem 
şi noi acest obi�ehi' af'străni'o'şilo'i- noştri, nu ne aminti�- să �-� 

• 
.� 

I 
' ; . \ • ' � • 

.
,, •" mai fi întâmplat un aseme�ea foc 1). (Om D. Oantţirµir: lstor1�

împer.' oto'inan:· voL 1; .P· 309�31 1,. Ed. Hodoş, \87�, .. Buc) .... ' •. 
,,, · "f 1 J ., J , I 1 • , , -

IL Gti.tdrlez, Casimcea. Seniiiif{caţia . numeio:r a�esto� d�u� ... 
localititi dobrogene�Catârlez e mai c�os�u.t sub den�mirea' de.
St. Geo1;ge,:__ se' lămureşte 'din următorul pasaj 'di�- D. Cante_111ir
(Istor. imp. otom·an, vol. I, pag. 372, npta (10),, ed. _rp�,, °)3�: . 
cureş 1, 1876) : 

, , . ., C�ssim Giupl,, Cu, numele ac�sta. nun,iesc turciţ pe: Sân tu�
D�mitru, . qe�pre, care

J 
ca şi _despre St. George - numit, la. �O_hisrelles 2) - zic legendele lor fabuloase, că ,a fost musuli;n�n. 

ţi tin · s�rbli._torile' acestor doi sfinţi chiar în. l?!ilele In. cari l(;l ti,n 
şi creştinii orientali, adecă la' 23 Aprilie şi 26 Octombrie. După 
aceste două zile, ca după doi. poli universali, îşi regulează turcii 
expediţiunile lor �·ăzboinice. 'Duplli 23 Aprilie ei porn!3ŞQ în cam:
panie, iar după 26 Octombrie se reîntorc acasă. Solq.atul cdre 
după St. George nu se prezintă pe câmpul de exerciţiu, îşi pierde 
solda şi recompensa, sau trebue sl:t sufere alte pedepse ; şi ce 
pe.deapsă poate sl:t fie mai amar1' pentru un soldat, decât a fi 
scos cu ruşine din armatlt? Iar, după ce şi-a fltcut serviciul în 
lunile dela St. George până la St. Dumitru, din aceastl:t zi inainte, 
nici un soldat nu poate fi constrâns a se supune generalilor, 
ba chiar nici Sultanului, afară de cazl).l când el, pentru binele , 
public, se leagă de buna sa voie a servi şi mai departe. Căci 
soldatul care după St. Dumitru vine la Ordi-cadisi, sau la judele, 
armate1 şi-i cere Cassim-sigili, adecă certificat, că în a-cest. an 
şi-a împlinit cu credinţă serviciul, ceeace nu i se po�te .. refq�a., 
unul ca acela poate merge sigur şi liber din armată, fădl, teamă 
de înfruntare sau pedeapsă. Căci nici un soldat turc, deşi c1.1 totii 

1) T�adlţia aceasta se mai pll"itrează fi Rstllzi tn Dobroi:ea, Arp amft�o povestitl de. 
Români hi Jnd. Tulcea. 

_2) 'l'raduc!itorui german al acestei istorii, adaugii: «de comun se numette Cbldrelles, 
dar mai corect e Chlsoir•Elle•, adecă «nemmitorul _Ilie», despre al cirul auflet, zic ei, că a 
trecut tn St. George, care sboară prin lume 9i &JuU pe oa :nen ii bu_nh. · . 
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primesc solda pe tot anul,· nu e obligat a servi mai mult de 
şease luni într'un an". 

III. Isaccea: ,,Sac/ce_. Mai foainte se numea Oblqciţa, cetat�
a'şezată pe malul sudic' al D�nărei, nu departe de G11,Jatii Moî'.
dovei. Edificiile vechi ce se văd întrânsa, sunt probe evidenţe de 

. . 

anticitatea ei. Dar nici în ziduri, nici în temelii nu se , ede cine 
ar fi fost fundatorul ei. Se_ paro totuşi că ea este opera colo
niilor �omane în Dacia, sau poate c):iiar a Dacilor, chia,r aşa pre
cum sunt Tulcea, Babadag, Carassu (MegiJia az1) şi alt.a foarte 
vec,hi cetăţi în Ţ)obrogea". (D. Cantemir: Ist. imp. otom, Yol. I, 
p. 406, nota 14, ed. rom , Buc. 187 6).

JV. · Chilia: ,,Moldovenii îi zic ·ohilia, iar · in vechime se 
numia Lycostom. E aşezatli la gura cea' mai ·1ată a !)unării, 
singura pe care pot intrâ năvile din M, Neagră. Nu e departe 
de cetl\tea Akkerman. Ambele aceste cetăţi s'au ţinut mai înainte 
de Moldavia; astllzi se tin de ţara Bugeacului, pe care Moldo
venii o numesc Bassarabia''. (D. Cantemir. Ist. imp. otom , vol._ l, 
p. · 297, nota 89, ed. rom, 1876).

V. Silistra: ,, � eraskierul de Silistra. Toţi Paşii cărora le
este încredinţată apărarea provinciilor nordice ale imperiului 
otoman contra Poloniei, se numesc Paşa de Silislra. Reşedin/a 
'Lor însă esle la Babadag. Silislra e. o cetate aşezată în partea 
meridională a Dunării, în fata României şi e cunoscută de 'toate 
hlhţile noastre moderne. Ea mai poartă şi azi numele grec de 
Drisa şi are un mitropolit g1:ec. Locuitorii turci sunt ·foarte pu
tini în Silistra; mai multi sunt creştini, în special Slavi, Bulgari 
şi Români. Babadag, din contra, e mai aproape de M. Neagră, 
cale cam de 20 ore dela Dunărt>, drtpt în jos de �aceia, numitll. 
la antici Oblucisa. Murii acestor două cetăti: Silistra şi Babadag, 
atest!!. vechimea lor, căci str.uctura lor pare a fi mai mult ro
mană decât turceascl!. ; de unde se poate d_educe cu toâtrt proba
bilitatea, cli ele sunt fundate de Romani, spre a împiedica irup
tiunile barbarilor şi mai ales ale Sciţilor. 

Dincolo de .muntele Cenghe, pe calea care duce din Mol
davia la Adrianopole, se văd· ruinele unei alte asemenea cetăţi 
vechi, care poate avea un perimet u de vre-o patru mile italiene. 
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-Tureii ··o numesq Rosokie-sre, care se vede a fi o. corupere din
cuvântul grec Rossocastro11 etc. 1' (D. Cantemir. Ist. imp. otom.
V 01. II, p. -:l.44-44\ nota '. 7, ed. rom., 1876, Buc).

vl.'Fa:�ryi.c ;_ /l'�tar-Pazargic. O cetate. mărişoară Jn Tra-
. cia, situată la. piciorul muntelui Cenghe, în partea din spre miază

i1oapţe. de aces.ta. A /'ost clădilă de acele colonii lurceşli din 
Asia, cari la ordinul CurJii otomane s'au aşezat in jurul nwn
lel11i Hemus şi care astăzi se nw!lesc Cilaci u . (D. Cantemir. 
ht., imp. otom. Vol. II, p. 448, nota 32. Trad. rom., Buc. 1876). 

VIL Babadag: ,, Reşedinta Paşei de Silistra, care e îrfsiir
cţnal cu apărarea prouinciilor seplcn'trionale ale imperiului. 
Sub Jurisdicţi11nea lui ,1;fall toate ţările dintre muntele Hemus 
°(!Jalrnni}, Marea Neagră, Dunăre şi Nistru. - Cuvân,tul Baba

. daghi, după origina sa, însemnează tatăl muntilor ş: această lo-
calitate se numeşte aş&, din cauza că în partea opusă a cetătii 
e _un munte mai înalt dedt toti ceilalti. In vecinătatea acestei 

· cfltăti i;e află o specie de corbi cari, prin mărimea lor, întrec pe
· toate CPlţ1lalte păsări sburătoare 'l'urcii şi Tătarii îi numtsc Ghiud
gighiµ. Sunt aşa de numeroşi, încât meşterii de arcuri pot îm-
podobi cu penele. 101· toate i;ăgeţile din Turcia şi 'l'ataria, deşi,
pentru acest scop, nu i;e pot întrebuinta decât 1 :::! pene şi acrstea
încă numai din co.adă şi care, de obiceiu, se vând numai cu un

, len. Acestea sunt recunoscute de cele mai bune pentru arcuri şi
întrP.c pe toate celelalte, aşa încât un meşter iscui;it nici nu fo
loi-;eşte alte pene în meseria sa. Dacă cineva are în tolbă mai
multe săgeţi prevăzute cu alte pene şi una e omată cu o sin
gură pană dela aceşti corbi şi o lasă a se atinge de celelalte, ea
le mănâncă şi le despoaie pdnă la lemn. ,Pentm această pu
Lere .·jugulară pare că s'a dat acei;t1r corbi numele tătăresc de
_Ghiudgighin".

(Ghiudyi în turceşte îni;emnează putne; ghill în I. persană
înseamnă poi;esor; deci: posesor de putere. Nota trad. gi>rm.).

(D. Cantemir. 1 st · mp. o tom. Vol II, p. 506, nota 7'2, · ed.
rom., Buc. 1876).

VIII. Colo!1işli poloni transplantaţi de itll'CÎ la l(irkilisse
prin Dobrogea .. 
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,:Sultanul vedea bine ·că nu st3 poatţ asigura de posesiunea 
cetl1tii Camenita, câtă vreme este ·Iocuitli de creştini'; cl1ci aceştia 

:nu numai cl1 informeazlt pe inemici despre tbt ce se petrece 
âciolo, dar încă le arată şi calea cum sl1 poată recâştiga cetatea. 
Drept 'aceea dete ordin ca toti locuitorii teritoriului Camenite i 
să·' treac� peste· D'cinăre şi ·peste muntele Hemu� in provincia 
Kirk' Ecclesia 1)' şi să li se dea pământ acol'o .. Iar locurile păr�
sÎ'te de aceştia le-a· împărtit fa două mii de Spahii, locuitori din 
tinuttlri:e Benderului; Akkerman'ului şi Chili'ei u. · · '' 

, · (D. Cantemir. Ist. imp. otom. Vol II,· p. !i5', ed. rom., 
Buc .. 1876). 

IX. Frâncii. "Ite.tienii; turceşte Hrenghi, nume ce în ge
ne·ral il dau ei popo'arelor din oricare parte a Italiei". 
-" (Idem, vol. I, p. 285 nota 57) . 

. ,,Franchii. Este în uz la turci de a numi inai' toate natiu
nile creştine - cu esceptia Polonilor, Ungurilor· şi- altora cari 
poartă vestminte lungi - ,şi în special pe· Italieni:· cu numele de 
Efrengi, lare de comun se pronunţă Firenki. Dar au şi pentru 
fiece popor un nume de·osebit: aşa, pe Germani îi numesc Nemea-; 
pe Frane'ezi, ·Firansiz; pe Spanioli, Espaniol; pe Englezi, Ingiliz; 
pe Olandezi, Nidirlanda sau Filimendi ; pe Saxoni, Sax ; pe Sue
dezi, Isveci; pe Poloni, Leh sau Lih; pe Unguri, Madgiar; pe 
Ruşi, Moscovli; pe· Cazaci, Kassak etc." 

(Idem, voi. I,, p. 173, nota 19). ·· 

.X . . Porecle turceşti ale popoarelor. /rurci: au obiceiul de 

1) Nota 12) : ,,Numele unei provincii şi cet�ti, care înainte de
aceasta s'a numit Tessaraconta ecclesiai sau Patruzeci de biserici, 
fiindcă atâtea biserici erai.'i. · mai · de mult acolo. Cetatea se află 
la 38 ore de Constantinopole· şi la 12 ore de Adrianopole. Astăzi 
nu mai are nici ziduri şi locuitorii creştini sunt foarte puţini, 
căci fn cca mai mare parle este locuită de evrei, pe cari Sul
/(llwl Mohamed i-a ad11s din Podolia si vorbesc si astăzi dia
lectul lor german compt, chiar ca şi in Polonia'. Ocupatia lor 
principală e a produce unt şi caş, pe care I trimit evreilor din 
Constantinopole, dJpă ce mai întâi. l'au marcat hahamul san 
capul Sinagogei, . cu, s ·giliul său, în semn că este cuşer, adecă 
curat şi preparat de mână evrească ·'. 
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a da !l�emenea �orec' e nu numai generalilor inamici, ci şi po
poarnlor, porecle cari nu prea onorează pe cei ,c�rQra li .se a
plică, d�r care, în unele privinţe, au un fond de adevăr. Aşa 
d. -ex. pe August, regele de acurµ al Poloniei, pe când er-1 prin
cipe elector al Şaxoniei şi general al imperialiştilor în U ogaria,
lurcii îl numiau Nal-Kiran, adecă Frânge-potcoave. Pe Evrei îi
numesc Cifud, 11decă câni ; pe Persani, Kif:lilbaşi =capete •r.o.tii.;
pe Armeni, Bocci=mănâncă că ... ; pe Georgieni, Bjt-ieigi=·mă
mlncă păduchi ; pe 'l.'(ittri, ,�j.� -i�Jgi±�ăn�noă hoit; pe In,�ieni,
Dilenâ=c�rşetori; pe Arabi, Aldlsis=nebu:n,i ; pe;Greoi, Boinm,
sis koium---:--oi fără coarne; pe 'tărani, arabagi=cără11şi; pe in
?.ul��\.?iemi�L_

:z
�arin�r�.•. pe ��ba-ne.zi,, Gigl_1ergi . v��z,�tdri' .. de·

p!ii��*1.; .pc-Moldove111,,J,3.ogg��u nadan=bo1 bogdăneşti 1); pe 
)fonteni, 6inghi'ailc=.Jăutâri;' pe Bulgari ,şi ;S�1;bi, Raid ud=-..:: tâl
h'��:i'i 'pe 'Ţuicii dobi·oge{ii,.Cita'i. �): '?; pe Tigllni, ]firauni=F'a� 
r\\on�; pe ,;Itagu&ani, Ciausus=spioni, trădători; · pe, Bosniaci, .. :. 
Polu,r..:.....prădători, distfogători; corsari: pe Ruşj, Rusi-men�ius=
.iJe"t'\•er�i ;�·pe' Poloni; fq�ul.g�iaur =ingâmfa1i,, aroganţi; pe Gf3r
iµa�1i,, Gumr k�afir=�eruşinati• ealomniatb'ri · pe" Veneţieni, Ba� 
licgi.; pescari ; pe Italieni, Fir.enki h�sar r.enki=Franci de o mie 
de _cul01}, î�şel�to1:i �·pe Fran,pfl,z,i, Ainagi=astuţioşi ; pe Olandezi,
.l?einirgi. branzari; pe Englezi, Oioc.agi=postăvari; pe Spanioli, 
Tem bei leneşi şi ·aşa mai departe; de îndată· ee vin în contact 
cu 'un popor, îndată' îi dş.u un nume' de batjoCUl'ă". 

: (.1). Cantemir. Ist. i�p, otom Vol. I, p. 340-341, ed, rom. 
Buc. 1876). 

C .. B. 

I) filndc• marca \lirii • un. ii,:nbm. . , - . ', 
I) T_ri1ducătorul il�(m.ua �I a�ţştei i�l(!rii e11<li,cll aetlel po1eda de Cit�J,: di=;ard 

cilik ".ar ,r ,aflat 1ub iarci,, 
. r-
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TJte. R1>;u-m41'f,-i,a,s- and the.ir Latids= 
.Rom,dni·i Jii ţdrile lor. 

' i 

Sub aces.t ,tillu a apărut în editu1·a 
itGt'!orge H. Doran Compa.ny » din 
.l\ew-.Ywk, o serie ele hrQŞI.LrÎ s.0»1-' 
nate <le d-l prof. Vasi1le Stoica. . 

Broş.ura IV se dc.upă exclusi\' tle 
D0Lrogea.1';ac1.1pri.ud.epatru capitole: 
1) Sc1Lite iatp1·ice; 2) B�1tarliţia popu
laţimiii; 3) Opera ci1Jîli�fJtorie a Ro
mâniei i4t Dobi·ogea; i) lmJJOl'tanţa 
Dobrogei pentt-u Roo,,â1tîq,. 

Este o ll,crare de compilatie a ceea 
ce s'a scrh, în timpul războiului în 

Jară şi în apusul Eurnpei, cu scopvl 
de a lămuri publicul american. asu
pra problemelol' româneşti. 

ţ. 

; · Cercetările··, rec_ente: a� probat• ci 
populaţia t11J9--romanif, deriniti_ din 
sâqge-le .r.ase1Qr de subdominaţili ro
mană, nu a di3,p�rut niciodat.i clin�
brogea şi_ că ea �·ste ,aceea ciire for
mează e1ei,nent.uJ .pre,pOJ.iderant· al 
popula_ti,e,i din_pro,;i"cia noastiră. 

De la vechii E.lim a1.1torul .t.r�e 
a1>0i la cucerirea şi coJoru.iarea Ro
maoă ; ajunge la Biz-an.t ; îmhrătişează 
in.vaziunea b�rbarilor, printre cari, 
.Bulgarii, putini la. număr. apa.-r ca 
un incident în acele timpuri," cinp. 
cultura romană şi inlluenta grecească 
erau stabilite de secole. Sob rapQI·tul 
numărului şi al \"aiorii sale cultm·ale, 
elementul bulgar din Dobrogea nu 
prezintă cel mai mic, coeficient de 
însemnătate. 

l. Aulorul începe expunerna sa Prima aparitie a cAtor--va Bulg-ari 
incâ de pe Limpul înfloriri Greciei în Dobl'Ogea, s'a Jăcut după pacea 
Yechi, când Elenii, atraşi <ie b@găţiile de la Chiuciuc-Cainargi (1774) şi in 
cat'P. se aflau pe coastele Mării Ke- urma păcii de la Bucureşti (1812), 
gre şi pe malurile Dunării, au în- cand lfasarnbia ne-a fost ripită. de 
fiintat colonii ca Odessos, Dyonisos, către Imperiul Tarilor. Pe acele tim-
Callatis, Tomis, Istria etc. . ___ .. pt!ri,. f.ll milii de Bulgari, ne1nultumite 

Se întelege deci, că inainle de so- de stăpânirea turcească, au emigrat 
!-!irea legiunilor romane. ac.este tinu- în sudul B'as-arnbiei şi .Rusiei. Puţin 
luri au fost dominate de cultura timp în urmă, aceeaşi Bulgari, ne-
111ed:teraneeană. multumiti şi acolo din cauza recru-

Legiunile romane aduse în Moesia tărilqr rm:eşti, trec Dunărea· în te
inferioară şi mai în 1.11;mă în Dacia, ritoriul t1.1rcesc şi se sţabilesc ·iu 
�w avut menil'ea de a popula tara nordul Dobrogei. Aceasta este re
ţii a 1·omaniza în special populatia chimea populatiunii ln,Igare din re
tle la sate. Io cât, dacă infh;enta giunea lacului Razim populatiu1ie 
iîTecească ern tle seamă in oraşe, cea care datettză · auia de 15-20 ani �na-
rltmană il fost hotăr;Uoare la tară. inte de rbboit,I CrimeH. 

\ 

. : ... _:-,.,,·, 
,• •'f 
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-Oontinuitatea elementului româ- confirmă cercetările celorlalţi învif-
j nesc, Î!;!. Dobro�ea, este prf!bi\ţă şi tali� d-l Miletitsck însuşi în Bulletin 

prin Colklor, în căre se găsesc inuite de· l Institi.tt pour l'etude de l'Europe 
şi foluvite refetiJJte1 cu prtv_iii�·l"ct e- su�r.OJ\'8Dh,le, lll, p. 234), scrje-QE!S-
xistenta de sec0Je1�,i-l Ronliâ;wlpr in tnt ·de•'recent, în ·1913 rclncepâ,�d din 
aceustii1 provinoie, ·.A11torut ··110, '}nai y:Jlw1.-.•J>rovadia şi de la-Marea,::t'{'j'ţa-
arată cp., d.upă(�ă.d'erea I011'Jll1iului' gră, aproape de InrfohQ!l,- -p:ân:ă ,la 
Bizaintin, populaţia, ortodo;-,."'ă. flin Do- �\IUăre (în spre nord), eu nu am 
hrogea depin� si1b rapQl't\tlP.Cul- fq.stncapabil să descope1· o. siQgură 
tului, de episco:patul româlW1'iC din lo�ajitate, unde elementul bulgăresc 
BrăiJa, :·, �.1 ,,IH' •-,.., să;'1�:;i..utohton>l. Aceeaşi idee,q �x-

Pe 'limp�l �-âWoiului din:Oiiineea,·: pfi�- iµ diferite Iucr�ri şi pP9fesor?l 
un 9fiter-med1d¾'llTIBez Ganifte�etrd ·� f.s.qhp•"lf,off de la Umvers1tatea dm 
ne dă în note1e · sâle 'de 'ca'.mpa'hie Sofia: 1 . . . . .._· ' . 
. câte-va informaţiuni foarte intere- lu defimhv, pretentrnntle unei ţăn 
'sAnbt ·Asf'-fe1 el' rie• :spline '•că·· deâ- asupra- unui< tinut' ,trebu!!sc," să: .. fie 
Jh.lngu't'I�'tfnării,"în_, f>fibi·oglea;n-tltr• a · foncl-ate pe" asem'ă'n'·u-rea · rle ·.1;asă; 'pe 
·vit�1.1t sale' d'e 'll'o11'i<ă.rlf şî,lfflalli1 1i că , o et1it-ură • cenhmit;· p� ,un •'treow,t 1s
. dBiilgal'ii-i.nt.i·•s'âiil'-'ntln1eÎ'oşiliJ.•••l\iai t0nic1 eon'ltmp·oni,pt'Î'ntr'o· pos'esiune 
·. d�p.arle ·el 's6'ti-e · «Bulga_1;t se ,gă!fe�c ,conlin�ă· d�a-Iungu,ţ, �_llcolelo1•: �•Ni_ci
·tlfirţ1atîn.iuful)\fan\ia'_li'eÎlşifn'ctt,le-�� ·u:1� dm.acesfe iy.aţit1rn_ n"li• sta·�· �n
sate 'm · n1ter1or, intre ,'"Tulet,a · ş1 p1c10are pentru Bulgan. • 

! Kiustei:ige'» }Ji"fI!ai aŢ>'oi el' adaogă ' �fajoi-it�tea_ \ocuitorilor n� surit şi 
<>., olfservaţie �u'gesti'V�, ca't•e' este'dhe- inu au fos! mi;:i?da�ă. 1?ul�ar1. in Do

. matli să'·1hphce· 111u1le 'lucnlri.�c, Gu111 ;brogea a mflop,,t c1v)hzat1�. greacă, 
; 1:•i�\ii }?riv�sc· 'cu __ odW răi pe· l_lo� :yomimă sa•t' piz�ntjnă;' iar_prosperi-
mani, aceştia '-pretmd a fi Bulgan ·ş1 latea mqdP.rn� ,.f1 Dobrogei este. ,ia-

·vc;i rhe!5d Lurcleşfe cu _stteinit'». ,toJ·ită în,,î n.tt-eg.ime Remani.ei.· . 
. . Leja11,i_.care 'ire'C�-;(l1f unu;l <li1;v cei 1·-1 I ·1 ir·• ' t ' 1 ,. d

. 
ă d•, ă· ' t· ·· t· ., ,:t· · ,.,.T ,· · . n cap. au or-Ul ou 

ffil!l au_ onza l CU'I!O$Ctt 01'1 �1 . -m-c1e1 ' ( t' ·r ;··· I ,.. vf . 11' . d t ·r m'vremea sa, scrie': '((Btt'lgarî'i•sant __ ş a lS l(;l a e .PSfll a.lei u;i J ll ,e � e 
în ·mică ·minoritate,"în Dob'rogea» C(?n5l;q1.ţa _,şi 1e.1;1lce:i,, _Ele :-"?rbesc 
'(Lejan :irr Pete'rmari's.'Mitfiheilu•no-en destul de clar ş1 evldenţ;t 

1
c1frelor 

I.a. 1861), · , , t, e�t� un f�pt c�1!creţ care nu lasă 
C . - . , .. , . , . .. mc1 umbră de mdo,ală. 

, ·,,; biar _geogr�fll_'�plg�n, ?11nş1ş�- · a}--Statistica .făc;ută de guv_e'rnul
�and n1;1 _simt 9r_b}t! d_e 'preJude�ăt1- Roman Ia 1°880,. ne ·a\·at/i: . ' ' " ' 

· 1. ,• • I 

. - · Judeţul\ Tulcea-

:normlili 3i _la i,ut� :· . ., , , 
.Qulgari �5·_1!1 __ sută.· ... _.. . ....
Celel�l.te n/lti-ona\ităţi tmpreun.ă. ,43 
.la_ şu_tă_ • .. • 

·'J�det�f C�nsta�ţa
Români 23 la sută . . . ,,
Bulgari t3 Ia sută '. . . . . . . 
Celelâlte · natiohalităti împreu·nă ·54 
la sută . . . . . : •... I • ·' 

�' \ . , . ,, 

. 6:- Statisticile '.iicute ele Guvernul Ro1m\11 ·de Ia 1890 pâ�ă l,a :1911
•ne• a�·a tă pentru. Pohrc;igea .. 

• I .

I • 
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Români 
Bulgari . . 
Tătari-Turci . 
Ruşi-'Lipoveni 
Greci ; . . 
Germani. 
Armeni 
Evrei 
Diferiti 
Total 

1890 
2.422 
3.7.7 

7 
3 
4 
2 
2.538 
2.046 
7.493 
3.993 
·1.227
3.907 
2.527 

189.959 

Repeziciunea cu care s'a inmultil 
populatia românească · nu-i de loc 
surprinzătoare, căci trebue ştiut că 
Românii au avut sarcina de a trans
forma această provincie, - ruinată de 
1:t,rci--in tr'un pământ prosper, bogat 
ş1 modem. 

HI.- Cand llQmâniei i s'a · luat 
Basarabia de sud (l8i8), dăndu-i-se 
în .schimb Dobrogea, Românii au
găsit noua provincie în.cea mai pro
fundă mizerie şi decadentă : câmpii 
sterpe, sate milernbile ·; oraşe sărace; 
nu erau dr.umuri, 111 1 existau şcoli, 
nu se_ găseau spitale ... · ci peste tot 
domma sărăcia, iar bolile bântuiau 
populaţia. 

· De n'ar fi să considerăm rlecat:
constructia porlului rle fier de peste 
Dunăre, la Feteşti-Cerna-voda (care 
poate fi consirlerată ca una din· cele 
n1�i gigantice din lume); - ap1;i 
�lhle ferate, refăcute in întregime 
rntreCerna-Voda-Constanta; cele di11-
t1:e Meg-idia-Ester şi i\fegidia-Bazar
g1c; şoselele moderne, macadamizate 
în toa �ă provincia :· - prefacerea o
raşul�JI Con�tanta după modelul ce
lor �rn occirlent: Com,tructia por
lul111 Constanta cu clig11r� hasine 
(care pot primi 15 vapoare muri în 
acela!'! timp), cu silozuri, deposite 
de _1�etrol, ::rară, uzină, ateliere, ma
gazu etc., încă ar fi o probă in
cle�tulatoare, că spiritul de civili
zatie al României s'a implântat iu 

-1000 ._ I· 1911
1�.69'1 186.334 � 
39.282 48.963· 
39:490 35.922, 

·26.953 34.254 1 

9.105 8.459 
8.75·1 8.490 

1, 2.34'7 3:528 · ·, 
3.415 4.405 
4.807 7.921 

La u,u 111 

. "1911" 
• 1' -,: I 

57.7 
U.3·
10:&o. 
1:10.0 ' 

. ,•2.6 
2.6, 

1d 
·1.4'· '
2:5 

.1f0 

,. , j t' I 

Dobrogea, _şi tara nu a şovăit în f�ta 
sacrificiilor p�, c�re le ,<;.er�u,, lu

. crările �e modernizaJ_'e ale. provi!l�i.ei. 
.Inginerul francez D-i ;MutftJ vor

bind de portul .Constanta, scr,ie\,u:{n
stalatiile portului Constanta. sânt 
dintre cele mai moderne: .cât .de 
departe ni se _par ele fată de coq
cepţiile tu1·ceştl)) (Le MP,nde &.ilka
nique). Un alt franc.ez D-l .P.atd Lab7>e 
Acrie «Lµcrările înfăptuite de �o-
111ăni sânt uimitoare şi rezultatele 
activităţii lor sµnt in adev�r .IJ)agni
fice>> ( ((La vivante .Roumanie» ). . Guvernul român a dus ope�a. ci
vilizatoare până la capăt. _A_ mh'?· 
tlus în Dobrogea, o admm1strat1e 
după concepţiile tarii, călăuziţ fiind 
de cel mai larg spirit de echittlte 
fată de toate populaţiunile ; a înfi
inţ�l servicii sanitare, cu instituţiuni 
ramificate în toată provincia; a clă
dit spitale îu .principalele oraşe·; a 
instalat medici de districte şi agenţi 
sanitari pe la sate. Politia şi sigu
ranta generală au cLu·ătit pro_yinci� 
de numeroase bande de U\lhan; cari 
jefuiau şi terorizau populatiu. 

Numărul şcoalelor primare a spo
l'it de la c:îteva in ·1879, la 309 în 
1910 şi, pe lângă acestea, ş'au în
temeiat scoli normale de învăţători, 
şcoli pro.fesionale; şi s'a mentinut 
!_-i seminarul muflu,lman din Medgi
din, pe care gurnrnul român il în-
treţine. , 

Sub auspiciile iosti1uţiilor româ-
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nse·�ti ··de civilizatte, Dobrogea s'a ri- Bulgaria posedă la Marea Neagră 
dicat cu paşi repezi şi pe terenul porturi foarte avantajoase pentru a• 
economie: productia agricolă a în- costare, cum sânt Burgas şi Varna; 
florit; /creşte.rea de •vite este dintre iar •dela 1913 a mai căpătat ,ieşire 
cele ·mai insemhate ; mori, foâusţrii la l\Iai·ea Egee, pe unde este legată 
vari•ate prin oraşe; .fabrici 'de cirhent dire'ct ·cu Mediterana şi restul o-
şi buto-ane la c·erna-voda ; fabrici ceanelor 1). 
de 1tjg-lă, ceramic'ă şi cărămidă la România cu marea ei bogătie agri
Con�tanta, l\{ed{ţ-îdia şi Cerna-vod·a ; colă, cu petrolul, sarea, lemnele sale 
cariere de var .şi pietriş ; ex:ploatări etc., nu poate trăi fără a a've1;t în a 
de 1ninereuri ca cea de aramă de sa ·stăpânire un port, o ieşire 'la 
la AUân-Tepe ; -mina de ocrli 'de la Mare; căci, dacă i-ar- rămânea Du
·Devcea; p�scuitul din bălţi a fost nărea, ca singura cale pentru navlu,
reglementat etc. etc,, şi, ca conse- comerţul ei ar fi bloqat complect în 
c:;inţă, activitatea comercială a eres- timpul iernii, iar oraşele Brăila şi 

,.cot in 'Pi"OJJottii vaste fată de t�c't(t. G;1Jati; ar trăi. ·sub teama uuei per
. ' · 1n 1008, e·tau în Dobrog<ea 139 de / ·'.rnanente ameniJ}ţări, · dacă Dob'rogea
· iJJăttei, ·pe lângă ·ca:re se mai'adaog-ă · ar fi ·a Bulgariei. România'ar il încă
. o seri11 'Întreagă d'e societăţi -coope- tuşa tă ; comerţul şi viata ei ecQno
'r'ati"'.� pe'ntru _v.ăhzavea .ptqdµct�lo'r. mică ar 'fi strâmtorate., Cum adevă-

, · ' · '' ":;. •- · · ' · rul şi dreptul la . viată nu pot fi în-
·.· IV.-· 'Dob�ogea e'ste ·cu adevărat năbuşite, 'ar' rezulta, na'tt1r'al, războiu
· lmJ_>ortanlă- · .p�htru ,România!•_11'-!_Ii.-u- şi turbhrări pe1'}!letue în Balcani.
: rmu pe'ntru ac·ontu:l de sacr1fic11 fă:- Ro1nânia stăpână . pe drepturil'e ei 
··cme cl.e1tară·în vederea mod-ernizîirei · , i'stori_ce, ·con�tie'ntă · de menirea ei
· �ctist'ei pt:ovin,cii, :dai· ·ea:· ·revîne · cl.1 ·civilizatoare, nu va şovă'i fo faţa

, 'o ihrpoi'tantă 'vitală fată de desvol- oricărui -nou ·sacrificiu pentru 'a-şi 
· tal"ea ultefio'ilră, a ţărei. · men tme d-repturile ,. sa·le : integrate. 

' t." ·�· 

!' 

. � •ţ 

1· •· 

\ • � r 

i ' ;
"' 

! 

ţ, 

.1) N R. A fost I 
• • • • • -� • � ... ... " (. �" ., • 4 : ',; � .. li 

� .. -� 
Jean ·stoenescu-Dunăre ' 
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La pag. 11·, rândul 19 de jos în ·sus, ·în ·100- de mai l-ntâi/ 
811. se citea�că _mii,'ap9i ..

· La pag. 1)2� rândul 11 de jos,în su,;, sli se citeascli:-şi
luna şi Apolio. 

La pag. 113, în loc de 1907 sll se _citeascl 1917. 
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Aducem viile noastre · mulţumiri următoarelor. insti-
-tuţii şi persoane, care au· binevoit a sprijini,. băneşte ti-
rPăritea revistei 11 A alele;'. Dobrogel" :

Banca Românească . 
Club�I Tinerimei 
I. N. Roman ...
o. Oeorgesc� . ·.' .
C�pitan de marină VasJUu
N. Răiculeanu
I. Simionescu . ' . .
Aurel Butu · · •• · . •
Şt. Nistor-Casimcea 
O. Mlronescu . .
Dr. 'frangopol . 
St. Sandu, avocat'. 

\ N· Chirescu . . . 

. .... . 

. . , D-n• A. Chiliescu 
Jng. I. Stoene"scu ,. 

• . y� . '

' . \ 
. "' . 

--

iţ 

. 20�,0. Lei 
. 1000 ,, 
• _2355 " _ _
. aooo .. 

. �600 "'. 
. 250 ., 
.- 2ŞO ,, 

.200 '! ' 

200 „ 
100" ,, 
100 .,, 
100 " 
'60 " 
60 ... 

�o ,,. 

, L  

COMIThTUL 
Societătii CuUitrale Dobrogen'e 

,_ 

.. 

• I
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PUBUCAŢilhE SOCIETAŢII CULTURALE DOBROGENE. _ 

r 

I. N.' Român: Proecte, cuvinte şi gesturi bulgăreşti,

· C. Brătescn: Dobrogea în sec. ")([I: Bergean, Paristrion
I

Jng. E. 8. Lazarovici: Construcţia şi exploatarea portului

Constanta. 
' , � 

/ 

h. 

I 

Abonamentul la „.Analele Dobrogei" este de 10 lei 
pe -an şi se trimite_ d-lui N. Răiculeanu, Ba�ca Româ-
nească-Constanta. 

Abonamentul la ediţia de lux so lei. 
f ·> 

, I ' 

' 
✓ 

\. 
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S. Mehedinţi: Observări antropogeografi9e asupra 
J � Dobrogei, : i. 

, ll,g. 1. Stoenescu-Dunăre: Criza cărbunelui şi eiec- , I 
tr:iflca,rea industriilor şi a căilor ferate. , -

Rozmarin: �everie. ' . . ! .
I. Be-ntoiu; Cântece âe H, Heine. 
C. D. P..arJano :' Scrisori.
B. Constanţa : Sonet.
M. Prico;,ie.: În oarcerea.
V. Helgiu : Şcoala primară în Dobrogea în curs de

. 40 ani (1879-1919).,
• Folk/or Dobrogean.

I. Dumitrescu: Femeile, poveste tătărească ..
C. Brăteşcu: Din l:eQ Diaconul: Războiul" bizan

Uno-rus între I. Tzimisces si Swiatcslav la
Silistra. 

Kr. H. Zaml;Jacc1an: Portul Constanţa şi Româ- · •• 
nia Mare. 1

C. Brătesc_u_: Acte din timpul oc,upaţie� germane în. I· Dobrqgea. - . · 1
RECENZll � G. Cot·iol�i: V. Pârvan : Gerusia din Cal!atis; C. \ Brătescn: C. Litzlca: Castele romano-bizantine în Dobro- f. 

gea; D�. I. Gherghel: Câteva contribuţiuni la cuprinsul Î 
notlunli cuvântului Vlach; G. D. Petre.scit i D Onciul : Fa- , · 
zeJe desvoltăril Istorice a poporului. şi statului român; 
C. B. : Un tablou istoric bulgăresc; I. Benf.oiu: Soveja:
Oameni dela munte; R. : Notă. 

•.;ONS'l'A.NŢ .A 

Tl_.flOGRAF'IA COOPERATIVA "DACIA" 
Sfrada General LaJ10,vari, 11 

.19'20 
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Manuscrisele se trimit D-lui C. Brătescu, profesor_ 

ia Şcoala normală din Constanţa. 1

Redacţia lăsând autorilor toată libertatea, nu-ş1 1a 
asupră şi răspunderea convi�gerilor ('b xprimate în articole. 
, 

, 
I 
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Observlri antrepogsografice asupra ·DobrogBI 

Dintre tinuturile României de azi, Dobrogea este 
. , cea dintăi făş'ie de pământ peste care s'a întins lu-mina istoriei. . I mprejurarea care a aţras îndeosebi . atenţia a-supra acestui colţ de uscat a fost expediţia lui Dariuîn contra Sciţilor,-un fel de campanie napoleoniană,târând după sine toate neamurile supuse împăratălui (700.000 de pedestraşi şi călăreţi, însoţiţi pe lângăţărm de o flotă de 600 de corăbii). Adevărul e că nu cu cinci, ci cu şapte veacuriînainte de Christos, malul de apus al Pontului Euxin era cuprins de lumina civilL2aţiei. Coloniile greceşti· se ţineau lanţ. De aci le venea celor mai JnUlţidintre Greci pânea lor de toate zilele. Prin urmare Dariu, stăpânul ţărmului de miazăzi al acestei mări, al ţărilor până la Caucas şi alGr�cilor din Asia mică, era firesc să-şi arunce ochiiasupra Şciţiei dela gurile Dunărei, când s·a hotărâtsă se răsboiască cu nomazii stepelor dintre Carpaţişi Urali. Dar dacă istoria pomeneste cu mai multeamănunte numai acest mare evenîment, .e lesne deînteles că relatiile comerciale si călătoriile Grecilor'în' aceste meleâguri erau ceva foarte obişnuit. Ins uşiPericle a făcut. un drum în părţile noastre ,. ·ca să a-sigure transporturi de grâu spre Elada. . . . In al doilea rând, e vrednic de relevat că Dobro• 1gea a fost totdeaun� o mare răscruce. de drumuri_. Prin făptura fizică, ea este un iel de peninsµlă între apele· mării şi r,evărsările Dunărei care· mai înfiecare an umple alb�a' în .. toată lărgimea ei. De aceea,·cm:e vrea să treacă din stepele" dela · nord.ul Mării

I 

. I 

., 

ci 
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Negre spre Bosfor şi spre tărmurile calde ale Me
diteranei. acela n'are alt drum mai scurt si mai usor 
decât pela rădăcina deltei.-vadul îngust dela i'sa
cea-şi ·pe la capătul Balcanilor spre valea Ebrului 
(Mariţa de azi). 

Şi în adevăr, pe aci s'au şi îndreptat cele din
tăi năvăliri barbare, începând cu a Goţilor. cari trec 
chiar prin vadu'! dela Isacea. Şi de atunci şi până azi, 
pe aci-pe drumul Dobrogei, al Isacei şi al Bugeacu
lui-a· fost şleaul cel mare al tuturor invaziilor. De

aceea şi Turcii. îndată ce au pus mâna pe Bosfor, au 
curăţat malul mării de populaţia creştină şi au pre
sărat peste tot colonii turceşti. apoi tătăreşti. pen
tru a-şi asigura calea _spre Dunărea de jos. Paşa cel . 
mai însemnat din aceste părţi era cel din Silistra, 
însă e . semnificativ că reşedinţa lui era la Baba
dag, adică pe drumul spre vadul dela lsacea. 

Dar, dacă forma de punte a peninsulei dobro
g,ene impunea un drum în direcţia meridianului(N-S) 
- Dunărea, fluviul cel mai mare al Europei, hotăra
şi ea tot în această regiune un drum în curmeziş de
la apus la răsărit, - deci o răscruce.

Şi acest drum era foarte umblat. De la corăbiile 
colonilor greci şi până a;ri, valurile Dunărei' n'au fost 
nici odată pustii. Pentru cei · vechi, Istrul era «cel 
mai mare râu dintre câte cunoaştemi) (Herodot, IV. 
48). Pe aci a· fost calea de pătrundere spre şesul da
cic şi panonic, adică spre inim•a Europei. Şi aşa a 
rămas din vremea Romanilo'r şi a Bizantinilor. până 
în epoca Turcilor. Cetăţi întărite. armate şi flotile 
au. priveghiat mereu această mare arteră comercială, 
fiindcă acela care avea Dunărea, avea cheia Europei 
centrale, după cum cel care stăpânea Bostorul era 
stăpânul Mării Negre, al Egeii şi în genere al Me'

diteranei răsăritene. 
Astfel se explică de ce Dobrogea şi Dunărea de 

jos au căpătat cu vremea un fel de însemnătate con
tinentală sau, cum i-am zice azi, internatională. Si e 
în adevăr semnificativ că aci s'a şi înfiripat cea din
tâiu organL1aţie internaţională cu caracter de suve
ranitate. ,,Comisia Dunărei" e cel dintâiu embrion 
al Ligei naţiunilor. Răscrucea de drumuri a adus, 
·_deci, după sine leg-ătura într'un punct a unui mă-
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nunchiu de interese economice şi politice de o în
semnătate aproape planetară. 

In adevăr, nu numai pentru România, dar şi 
pentru o mare parte din Europa şi relaţiile e_i c1} 
Asia, dcsvoltarea comercială e legată de gurile Du
nărei şi colţul de pământ dintre Dunărea de jos şi 
mare. De aci rezultă că din tot pământul românesc 
acest colţ de ţară are o însemnătate precumpănitoare. 

Privind într'o singură ochire dcsvoltarea de do�ă 
mii de ani a poporului legat de pământul dacic, pu'� 
tem zice: 

Statul dintre Carpaţi şi marc are doi poli antro� 
pogeogratici: unul e în podişul înconjurat de munţi
polul continental; altul e în cotul dintre Dunăre şi 
mare - polul maritim. Fără hinterlandul muntos şi 
1ără faţada maritimă, orice formaţie politică la Du-
nărea de jos e dungă. 

Dovada s'a făcut de mai multe ori dela Traian 
şi până azi. Cuceritorul • Daciei împlântează acvilele 
în acelaş timp între munţi şi la mate. Sus era Ulpia 
Traiana, jos era Tropaeum Traiani. , . 

' Sub cei dintăi voevozi, cănd principatele se în
cheagă. Basarabii cari stăpfrniau peşte munţi, stăpâ
nesc şi peste Dunăre, afirm:îndu-şi puterea lor până 
la mare în ţara numită de atunci „Basarabia". In 
'sfârşit, în perioada reconstituirii politice (1878-1918) 
întinderea hotarului până la mare şi colonizarea oie
rilor ardeleni, cari au săv[1rsit iără stirea lor o ade
vărată descălecare, sunt fapte prea caracteristice. 
·pentru a nu se vedea lămurit cu.t de adţm�ă era te-
melia lor antropogeografică.

• 

A 

De. aceea, cunoaşterea ştiinţifică a făşiei de pă
mant dm spre mare, precum si colonizarea stiinti
flcă a acestui. ţinut C o problemă de o înseninătate

. superlativă pentru desyoltarea Latinilor din orientul 
Europei. 

. J:?upă cum e cca dintăi regiune intrată în lu
mina istoriei şi cea mai umblată răscruce de drumuri, 
tot aşa Dobrogea e azi porticul de ieşire şi intrare 
în Statul roIJ1ân întregit în marginile sale fireşti. 

S. Mehedinţi
Profesor la Universitatea din Bucure�ti 

.. , Me.mbru al Academiei Româ!ie 

·'
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CRIZA ,CĂRBUNELUI 
Şi 

·ELECTRIFICAREA INDUSTRHLOR SI A CAILOR FERATE
. , 

StăpAnirea izvoarelor de energie de pe glob a forJ,Dat. 
Jncă de pe la începutul secoluhi trecut, preocuparea capt
tală a popoarelor din occident. Această problemă 11 u a în
cetat de a de1eni din zi tn �i mai acută, ea avAnd ca factor 
de reazăm· 11\rgirea activitălii industriale care se desfăşură 
pe· ţinuturi �oul, tinzând să îmbrăţişeze toate energiile ac-
tite ale natluni1or. · ' 
· · Mai înainte maşina ctt vapori erâ singurul agent gene-

. . � 

rator J.ntrehpilltal pe scară întinsă la drumurile de fier, la
, indusf�ii şi la vapoare. Chiar şi în, z'.ilele noastre maşina cu_ 

aQuri ocupă un loc de întâietate în toate aplieaţiunile unde 
se cere realizare·a unui travaliu util . 

. Incontestabil că,:J]laşina cu vapori, pusă în serviciul o
menirei, a fost mijlocul esential de transfbrmare, de pe urma 
căru·a au decurs prefaceri radic�le în viata economică şi sc
clală a popoarelor. {Jşurinta şi repezeciunea transp„rturilor, 
precum şi efectiva transformare a materiilor prime fa pro
·duse felurite şi direct ntilizabilr, au amplificat pe de-o parte
relatiunili6 comerci�le între. natiuni, iar pe de alta au ad�s
o ,cunoaşter,:i mai precisă a bogăJiiJor răspândite_ pe pământ
şi - mai putem adăoga, ca o a tr�ia fericită consecinf_ă-au
tnlesnit apropierea dela ,om la om. Faptele sunt universal,
r,ecnnoscute, iar foloasele aduse de maşina cu vapori sunt
gra�ate în cartea de aur a progreselor ştiinţei.

' Lucrurile şi-ar fi conll_nuat drumul lor natura(iar ma� 
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şina e,u vapori ar fi rămas obiectu) util de atentă Jngrijlre, 
dacă tn strattle globului zăcămintele de cărbuni ar fi fost ne
sfârşite. Din nenorocire însă, minele de cărbuni� ca şi bogă
tiile de petrol sunt limitate; i�r primejdia sleirii lor face o
biectul celor mai grave preocupări din lumea industrială. 

ln timpul marelui războiu nevoia combustibilului ridi
case la toate popoarele, fn special la ·cele industriale, ches
tiuni multiple şi complexe, c�re-şi avură răsunet puternic 
şij tn massele largi; căci ea aliugea problema existentei în 
viitor precum şi stăpânirea indepehdentă a productionH. • 

Cât timp învălmăşagul universal încă dura, grija lnfri• 
gurată de viitor şi marile probleme industriale păreau !nă
buşite în fata tunurilor, care urlau • pieire sau viaţă. : Azl 
fosă, când s'au statornicit hotare şi nebun�a măcelului a tn
cefat, când naţiunile se gândesc mai ln tihnă la ziua de 
mâine, o nouă serie de probleme, care mai de care mai 
vitale, frământă spiritele. Unefe din ele se· impun prin'.gra
ha cu �care îşi reclamă solutionarea şi printre cele care re
clamă imperios ateutiunea noastră, este şi adevărul cii a jt

sUipftn pe combustibil şi pe isvoarele de energie, insemneazll a 
fi stăpOn pe; bogdtiile din viitor. 

'fările industriale, care au de partea lor avanJag:ile 
experientei şi pn elicei din trecut, pe lângă care se mai ada-
ogă şi greutatea ce- le."o dă importanţa lor în politica '·gene-· 
raHi,-d·e îndată ce s'au pus bazele păcii universale, işi pu-
seră în joc toată influenta de ,care erau capabile spre a 
acapara, t11 diferite tări,' zăcămintele de cărbuni, cJe petrol 
de aramă, fier etc., îmbrăcând activitatea lor in sistemul de 
generalizare al afacerilor m"od,erne, care incercueşte la- olaltă 
căi ferate, navlu, construcfiuni de portu.ri, infiintări de ·bănci 
şi comptoare comerciale etr., ln scurt toate mijloacele de 
stăpânire ale vieţii economice. . 

Să considerăm în primul rând Statele-lhnite ale Ameticei 
·de nord, o tară cu imense bogăţii· ale solului şi subsolului
şi co o mare libertate în mişcări, câştigată mai ales în anii
din urmă - şi vom vedeâ că însăşi Statele-Unit� sunt Pre
·ocupate în mod serios de problema combustibilului. Din
analiza ce urmează rezultă clar cât de ameninţate sunt -in-
d�striile lărilor· din Europa. · · · 

I 

I 
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· Diminuarea produc/iei. Statele-Unite suferă de- lipsa de·
mână-de-lucru tn: mine şi aceasta din cauza· exodului impor
fant de-străini care au părăsit , America spre a se întoarce 
in ţările lor natale ce se gă&iau în .l"ăzboiu. Mai mult de 
40.090 de minieri au trecut oceanul în Europa. 1) A-i înlo
cui este o chestiune grea, căci pe de oparte ta vechiul con
tinent au avut Joc prefaceri mari în aşezarea naţionalit�ţilor, 
iar de alta se aşteaptă ca legea de restricţiune a imigraţiei, 
propusă de organizarea minerilor americ�n;, să fie aplicată. 

In timpul războiului Statele-Unite au furnizat ţărilor 
Europene sute de milioane de tone de cărbuni şi, cum 
mâna-de-lucru a scăzut la propucători, America se găseşte 
azi lipsita şi de re_zervcle ce le avea înainte şi, în acel�ş 
timp, este ameninfată de inferiorjtatea rendimenlului. 

După ca�cule făcute de experţi, productiunea probabilă 
a acestei ţări tn anul 1920 va fi de circa 400,000,000 tone 
de cărbuni bituminoşi, pe când cererea se urcă, fn acelaş,,an, 
la circa 550,000,000 tone. Se acuză deci o simţitoare scădere 
a producţiunii de· aproxiµ:iativ 150,000,000 tone. Cu privire 
la antracit, producţiunea este socotită la ·91,000,000 tone, şi 
această cantitate trebue să facă faţă unei cereri de 95,000,000
tone, ceea ce dă un deficit de 4,000,000 tone în acest an. 

Numai o producţiune intensivă a Statelor-Unite ar fi tn 
măsură să amelioreze situaţi�, care ameninţă în mod serios 
întreaga lume industrială. Jnsă, pentru n înplini -acest gol, 
la ce sforţări titanice vor trebui puse şj capitalurile ş� l)ra-. 
tele ame.ricane ! 

Sleirea zăcămii'l.fe!or. In urma studiilor amănunţite făcute 
de geologii americani în tot cuprinsul ţării lor, s'a ajuns Ia 
concluzia că sleirea zăcămintelor de antracit se va produce 
Ia o dală foarte puţin îndepărta tă. Acest combustibil se a pro� 
pie din ce în ce mai mult de categoria articolelor de lux. 
Până acum s'au consumat aproape trei miliarde de tone de 
antracit Zăcămintele bogate devin din ce în ce mai rare iar 
acum se atacă, pentru exploatare, minele de anfracit sărac 
şi foarte profunde. Paralel însă cu această sleire a combus
tibilului, nevoile crescânde ale industriei cer într'un an atâta 

După Revista industrială Ame1icană vol. IV 1920 pag. 39. 
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cantitate de antracit, cât se ardea în timp de patru ani. tn„ 
nainte de războiu. Prin urmare, pe când cerinţele sunt Im-.

pătrite, producţiunea şi rezervele. scad uimitor. 
Viaţa industrială americană îşi reazemă vi.torul ei p'e 

bogăţia cărbunilor bituminoşi, cari, după afirmările geolo
gilor, ar exista în Stalele-Unite în cantitate de 400 miliarde 
de tone. Dar cea mai mare i)arte din aceşti cărbuni sunt de 
calitate inferioară, săraci în gaze şi vapori. Intrebuintareâ 
lor tn indus'trie reclamă modificări esenţiale in construirea 
maşinilor, focarelor, fururilor, · etc. ; iar pentru înfăptuirea 
acest ,r modificări, este nevoie de utilagii ingenioase şi nouă, 
care să < orespundă unei arderi pe cât se poate de complete, 
aşa în cât să nu se piardă nimic din gaze, fără ca energia 
lor calorică să nu fie transformată în energie mecanică. 

Cu privire la bogăţia zăcămintelor de cărbuni şi a pro
,ducfiuuii lor tn Europa şi celelalte continente, situaţia se 
prezintă sub un aspect nu tocmai îacurajător. Din tabloul 
de mai jos se poate vedea regresul în producţia cărbunilor 
in lările cele mai bogate de pe glob. 

Statele-Unite

Apglia .. 
Germania 

Franta 

Belgia 
Japonia 

Producţiunea 

lnainle de războiu 

. 580.000.000 tone

. 287.412.000 ,. 
. 160,000.000 ,, 

40.oco.qoo „ 1)

22.842.000 „ 
'! 

I' 

După �itzboiu 

490.000.000 tone .

214.000.000 „ 
Nu-şi poate 'satisface 

cuiuţele interne, 
Nu-şi poate satisface 

cerinţele interne. 
13.388.000 tone 
Abia îşi sati�face ce� 

rinţele interne. 

') Franţa importa şi înainle de 1·ăzboiu 20.000.000 tone anual. Datele 
asupra produc� unii cărbunelui sunt împrumntate din Revista industrială a
mericană. 1920, tom. IV pag. 38, 39 şi din Etienne Pacorel: La Techniqne 
de la honllle bl�_ncbe Tom I pag. 1.
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Apg'lia 
Gerniania 
Sta.tele-Unite . . 
Belgia ... 
Japonia 
,Africa de Sud . • ,, 
-Canada şi Australia

Exportul cărbunilor 
Inainte de războiu 

74.000.000 tone 
35.000.000 )) 
20.000.000 )) 

I 6,000.000 }) 
4 OOO.OOO >) 

2.000:00U »

2.000.000 )) 

După- războiu 

23.000.000 tone 
Nimic 

20--30.000.000 tone 
Nimic t 

Nimic 

ln faţa unui deficit atât de mare în combus1ibi1, era de 
'aşteptat ca strigătul de alarmă, pe care industriile univer
�le l-au aruncat spre cunoştinţa tuturora, să-şi aibă un 
răsunet. � · 

După primele studii asupra situaţiunii, s'a :ijuns bi con
cluzia că Statele-Unite vor trebui să exporte anual 81.000.000

lone, pentru a umple golul de care suferă industrhle euro
pene. Dar, pentru ca să se exporte fn condiţiile actuale un 
tonaj atât d� grandios,· ar însemna ca _America să trimită _fn 
Europa la fiecare trţi lunt atâta cantitate de cărbuni, câtă 
exporta înainte de�dzboiu tntr'un an I O asemenea opera
fiune este cu totul exclusă, căci lipsesc vapoarele suficiente 
pentru· a asigura transportul u·nui tonaj atât de ridicat. Se 
mai adaogă pe de-asupra şi faptul concret că Statele-Unite 
sunt ele înşile în deficit cu produ�·ţiunea cărbunilor ; _apoi 
di, ÎD fata acestei tări îndrăzneţe, unde organizaţia intre• 
·prţ'nderilor mari înjghebează intr'un total: gândirea, munca
şi capitalul, - stă· descătuşat viitorul de m,liae. Creşterea
populaţiei va mertge paralel cu desvoltarea industriilor şi, de
aci ia 20 de ani, consumatia de cărbuni va atinge un miliard
şi jumătate de to.ne anual I Faţă de evoluţia progresivă a
unei nafiuni, o scadentă de 20 de ani reprezintă o poliţa de
,scurtă durată; căci, ce însemnează p!, ntru un popor cu voinlă
liber-stătătoare 20 de- ani ?

Reţelele de drum de fier americane, aşa cum txistă a
cum, vor fi to imposibilitate absoluţă de a transporta· un a
�,emenea tonaj, mai având pe lângă acestea sarcina de a asi�
gura şJ transporturile curente, indispensabile vieţii economice
a •atianii.
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Rraultă deci, fn urm� analizei· rezumative (de maî sns, 
că toate· �ta tele industriale rr ari ş.i mici de pe glob trec prin
lt'una din cele mai grele crize; aceea a -.combustibilulqi. O 
asemţnea constrângere, care ar pe;iclita vi'itorul i11dust,iilor, 
poate fi socotită ca un cataclis111, ale cărui funeste urm,ri· se 
arată de pe acum neiaduplecate. Şi, fiindcă ios�mnătaţea a� 
cestei probleme vita1e este aşa de covârşiţoar,e, - omeµirea 
s'a trezit la primul strigăt d·e aJa!rmă şi la olaltă savanti, e
cono�işti; ingineri; diplomaţi, au pornit pe câmpul vast al
cerc�tărilor. · ' 

I ' 

Preocupări.le acestea suq.t de aşa natură, ţncât de au 
întrat în s:(era de interese generale ale popo;irelor şi, după 
cum arătăm mai sus, marile tări industriale din apus;; pre
cum şi America, şi-au luat ca deviză a politicei lor viiţoare, 
captarea terenurilor petrolifere, a zqcămintelor de cdrbunj şi a 
izvoarelor. de energie. · , - . · · 1 • 

Pentru ·soluţionarea viilo,arelor probleme din lum(ja in
dustrială, s'a ajuns a se concent,ra .toată activitatea celyr in-
ter�sa ti asupra următoarelor două 'puncte� . ;' · 

Primul constă în a se înlocui pretutindeni maşina. cu ·, 
vapori, mobilă şi stabilâ, care lucrează cu cărbuni, prtcum 
sunt locomotivele dela căile ferate şi cazanele cu vapori de 
Ia f 4brici, - prin maşihi electrice. Cărbunele, odatii scos din 
mină_, nu va mai fi transportatp in diferite gări, -sub forma 
depozitelor de alimentare ale locomotivelor, ci va fl tram
format p.e . lor, în zona minelor� prin ardere·' şi întrebuintat 
Ja propuhi9nea maş·niJor generatoare moierne .Penh'� oh
tinerea curentului electric alterna tiv. ln jurul minei.or se vor 
stabili uzine electrice pro'duclivr, cu.capacităti de milioane 
de cai putere. Dela aceste uriaşe izvoare .de energie, curen
tul el, dric ,·a fi trimis• p1·in cabluri la căile 'ferate, Ia fabri
cile, a t, Ii erele şi oraşele ce vor cădea fn zona de acti�itate 
re.spectivă a izvoarelor de, energie electrică. 

Intocmirea unor asemenea centre producătoare d·e -ener
gie, va soiuti9oa ·dintr'od�tă" problema transportului ·de căr• 
buni dc-.alungul ţărilor, transport al cărui qualituin. poate 
�tin�e la unele state, · după cum am a'rătat mai sus, p-este 
un miliard de tone anual. Jnlăturarta' unor asemenea trans
porturi va reprezenta o economie de' sute d� mili�an'e de1 tone 
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} anual.1· Ba sunt economişti cari socot că�electrHiearea indus-· 
triilor şi a căilor ferate, prin instalarea de centre producă
toare de energie, va aduce o economie mat mare decât ju
m;i.tate din totalul cărbunelui consumat pe pământ în fit:
care an. 

lntr'adevăr. pe de-o parte s'ar pune capăt risipei ce se 
face de căile ferate şi fabrici, iar de alta s'ar ajuoge · Ia o 
mai ratională transformare a agen'tului caloric în agent elec
tric, căci e un fapt câştigat şi ştiut că: o tonă de cărbuni.

transformată în curent electric şi intrebuin/ată sub această formă 
la o locomotivă electrică, produce ace/aş travaliu (lucru efectiv) 
cât patru tone din ace/aş cărbune, care ar arde fn focarul uneia· 
dfntre cele mai moderne locomotive. 

Cât priveşte economia ce s'ar înfăptui prin transforma
rea petrolului in curent electric chiar în regiunea sondelor, 
această economie este cu mult superioară acelei a cărbune-
1 ui. Motoarele perfecţionate, cu combustiune internă, intre
buinfând derivatele' petrolului prin ·ardere, au · rendimente 
care variază între 36-42 Ia sută; pe când rendimentu] celor 
mai finite· maş.ini cu vapori supraîncălziţi, nu atinge 14 
la sută. 

1n special pentru ţara noastră, aşa de bogată in petrol, 
problema lnfiinţării de izvoare de energie în reg unea son
delor şi a minelor de cărbuni este de o valoare superlativă 
şi ea trebue să ocupe atenţiunea acelora cari sunt. chemafi 
a făuri viitorul ţări;, Elech ificarea oraşelor, · industriilor şi 
căilor ferate române c:sle o problemă a timpurilor nouă şi 
pentru înfăptuirea acestei mari opere, sp1::răm că nu vor 
lipsi •nici capitalurile, nici munca, nici cugetătorii· din tot cu
prinsul ţării. 

Să trecem acum Ia analiza celui de al doilc a punct de 
o importanţă mult mai mare, de oarece izvorul agentului
propulsor nu are o durată trecătoare, cum este cazul cu pe
trolul şi cărbunele - ci e de natură ete:rnă. Acest al doilea
punct constă în transformarea energiei căderilor de apă şi a
râurilor în energie electrică şi înt,:ebuinţarea acestei energii elec
trice la industrii,· la căi {erate, la oraşe.

Căderile de apă şi râurile, în albia d rora se preumblă 
neîncetat minunatul lichid «apa», nu sunt de natură a se 
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epuiza. Cât timp soarele va străluci pe firm�inent, vaporii 
de apă se vor ridica de pe oceune şi mări ; ei vor fi trans-, 
portaţi pe inăltimea muntilor, se vor condensa tn atmosferă, 
şi de acolo vor porni la vale, formând cascade şi . râuri. 

Ciclul acesta este perpetuu şi putinfa captării energiei 
apei fn mers îşi are origina în activitatea neprefuitil a soa
relui de unde se comandă legile şi fenomenele care dom
nesc în sf�ra întregului sistem planetar .. 

lJescoperirile şi invenţiile, cu tot ar,aratul lor multiplu 
şi complex, au fost făcute - in domeniul ştiintei positive -
cu o uimitoare arJD.onie, care a înlănţuit în. cea mai intimă 
fuziune, cercetările transcedente din laboratoare, cu aplica
!iunile practice din industrii, unde arta iogin.erească a· avut 
adesea fericite ocaziuni de a deschide orizonturi nouă. Co
laborarea intre savanţi, fizicieni şi ingineri, nu a rămas 
nici sterilă, nici restrictivă: ea a păşit _fără prejudecăţi_ t.n -
lumea largă şi a atras tn cercul activităţei ei puterea ca
pitalurilor şi potenţialul maselor tn lucru, · răspândind în 
jurul lor câştiguri şi foloase care au trecut frontierele.1 . • 

Ast feJ, pe când turbinele hidraulice din vechiul sistem 
Jonval şi Gerard 1) se înlo.:.uiau cu turbinele moderne Mac-,.
Cormic şi Francis - pentru căderile cu înăJtimi mici şi me
dii, având în. schimb debite mari în ape şi cu turbinele. 
Pelton - pentru căderile cu ioăljîmi mari şi debite slabe 
fn ape -, tot ast-fel în domeniul electricităţii, micile di-, 
namuri ale lui Paccinoti, Gramme şi Siemens, au străhl- · 
lut drumul fericit al perfecţionărei progresive; iar in:venta
torii transporturilor la distante •a energiei prin electricitate . 
Marcel-Deprez, H. Fontaine, Gau/ard, Zipernowski, Dolivo-Do
brolsky, Ferraris, Tesla, Brown, Thury, A. Blonde/, au ajuns să 
trimită energia prin electricitate la o distantă de 500 km. 
de la Jocul de producţiune; pe când 30 de ani în urmă se 
socotea ca un mare progres, distanta de 200 metr! · pentru 

_ trimitf rea acestei energii. 
Pe timpul expozifiei universale din Paris în 1889, pentru 

a ,ilumina cu electricitate o singură stradă (Avenue de 
!'Opera) a fost necesar să se instaleze trei uzine: una pe 

1) Urmaşii creatoriloi- lul'binei : Euler, Fontaine, Foumeyron.
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Place de l'Opera, alta tn rue d'Argfnteuil şi a treia vecină 
cu.Opern. 

Pentru zilele noastre, ceJe petrecute acum 30 de ani, ră
mân ca o preţioasă comoară istorică, a cărei valoare este ne
peritoare, căci ea stă legată de lantul nesfârşit al cuceririlor 
şi - totuşi.. ... cuceririle din trecut p,ar o glumă fată dt ca
pitalul imens strâns de atunci încoace. 

OJ la tensiuni. de 50-100 volti, cuni era odinioară, s'a 
�juns azi la tensiuni de 110,000 volti şi, ln America, acest
ridicat voltaj este de tntrebuiotare curentă, graţie perfectio
nărilor aduse în construcţia izolatorilor şi a maşinilor al
ţernative 1 cu înaltă tensiune. 

Lumea industrială, a vând ln mână arme atâl de puter
nice,: turbine .. hidraulice acuplate la alternatoare ele<:trice 
cu tensiuni de sule de mii· de volli 1),_ a atacat pe scară in- · 
tinsă captarea energiei dinamice a cllderiior ş.i cursurilor de 
apă, pe care le-au clasificat sub numele generic · de «Căr
bunele alb)). 

Jn 1891, memorabilele-exptirienţe făcute Intre Lauffen 
ş.i Francfurt, au probat că se poate reaJiza transmile'rea 
ţner.giei, electrice la distanfl foarte mar·i, prin mijlocul cu
rentilor alterna.tivi de înaltă .tensiune. Transportul a !'ost 
făcut pe distanţe de 175 km. cu curent alternativ de 30.000 

· volti, rendimentul fiind de 7 4 la sulă. Succesul ,a fost stră
lucit şi, de atunci, aplicaţiunile transportului eo�rgiei elec
trice prin captarea. energiei apei, au devenit obiectul ateo
tiunei. încordate h1 lumea industrială. _;__ I'e lângă iolesnirrn ·
ce o oferă curenţi; allernati\'i de a transmite energia dec
trică· la mari distante şi pe lângă, faptul' că-ingenioasele tur
bine hidraulice sun-t învârtite de potenţialul purtat· de cas
.caJe şi, râuri, - aceste două genuri de maşini, care lucrea•
ză fn cele niai intim acord, fiiud acuplate una alteia -
mai au şi a,,vantagiul superioritătii rendimentului. Ele par
a-şi însuşi la ·obJtă, soliditatea puterii şi eleganţa prod11cţi
upii travalfolui. Alternatoarele au rendimente ce aliog 94

. la sută, iar turbinele· nu se lasă mai pre jos, ;lingând 85

1) Se anunţă că in America şi E1veţia, se lucrează la transformatori
şi alternatoare rn Irequenţe superioare la 50 şi· cu tensiuni de 200,000 volli, 
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1a sută. Vedem lămurit, cât de Diare ute progrtsul lor fată 
de maşina de vapori, care nu atinge, cu toate perfectionările 
moderne ce i s'au adus, nici 14 la sută, din rendiment. 

Se mai adaogă şi faptul iă turbin-ele hidr;lulice suut 
simple în oonstructiunea lor lipsite de ori' ce. fel de aparate 
complicate - deşi ingenioase - aşa cum le găsim, la maşina 
de vapori. 

Şi, cum după războiu criza cărbunelui este un fijpţ 
constatat şi înn,gislrat cu mâhnire de toate industriile uni
versale, «cărbunele alb» revine acum; pe primul plan, ca 
salvator al binelui uman. - Energia «cărbunelui alb», va .. fi' 

· captată de turb:nele hidraulice şi de alternatoarele lor; iar
aceşti servitori credincioşi vor fi conduşi de conceptia omu-
lui, care este creatorul şi mânuitorul lor. : _ .·

lncă de pe la 1830 se făceau încercări cu· turbinele bi
·draulice ; dar pe a lunci, nici industriile Iiu se· ridic. seră. la
treapta de desvoltare de azi şi nici maşiniJe electrice nu
ajunseseri Ja perfectiune.-Abia în ultimii �5 de ani s�au re
alizat lucruri în stil mare prin caplarra .energiei cascadelor
şi a râurilor; iar dacă pentru acfasta meritul revine de o
potrivă şi savanţilor şi inginerilor din tările o'ccideblale, un
fapt rămâne totuşi în picioare : America (Statele-Unite) fşi
atrage cu drept cuvânt meritul primordial de, a fi tnteles
ln mod practic şi efectiv nesfârşita bogăfie ce o deţiae ncăr
bnnele alb". 1n America au fost clădHe phiă în 19 117 peste
25 uzine h!droelect, ice de o capacitate totală de 1.705.000
cai putere 1) printre care cele mai de seamă .sunt I Niagara
cu 600;000 cai putere ; Kocbuch' de 300.000 cai putere; Mon
tana Power de 200.000 cai putere; Ontario Power de 184.000

• I 
cai putere; Mac Call Ferry de 12(),000 cai putere;· Hanfort
de 90,000 cai putere� etc. De la ac.eşte uzine se trimite ener
gia electrică la distante de 21i0 - 450 klm. depărtare. de la
punctul de producţiune,

Această energie deserveşte atât oraşe cât şi industrii, şi
căi forate, fiind întrebuinţată fie ca lumină, fie ca forţă, mo
trice, fie ca fortii calorifică sau electrolitică, urmând nevoile
fiecărei industrii.

l) Hfanne Pacoret • La Techniq�;· d� I�· Houille Bla_n.rha» · TQ111e II.
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A'mericanii proectează înfiinţarea unor uzine hidraulice 
de o capacitate ce ar părea exagenită pentru cei ce cred că 
blzareriHe ataxiei pot ioflueilţa mentalitatea 'unui popor ho
tărit la lucru şi înzestrat cu persevenntă sănătoasă de a 
brava greutăţile. Singură cascada Niagara este deţinătoarea 
unui t'ravaliu de 15.000.000 cai putere 1), pe care Americanii 
nu vor întârzia de a-l transforma îo energie electrică. 

· Exemplul dat de activitatea c�lor din noul continent a
influentat şi lăr,le europrne şi roadele acestei influenţe au 
început să fie culese; ·căci toate statele djn occident au luat 
ln ·serioasă consideraţie importanta izvoarelor de energie de
tinute de căderile de apă. 

Franţa dispune de uzine hidroelectrice cu o ·cap�citate 
totală de 510 350 cai putere şi ma·i are �ala studiate, nume
roase proiecte pentru viitor printre care cităm : captarea iz� 
voarelor dela Giffe (Haute Savoie) pentru 150.000 cai putere ; 
captarea Rhonului iatre frontiera elveţiană şi cea franceză 
la. Cu loz, pentru SO.OOO cai putere ; captarea izvoarelor din 
Pirinei, din podi�ul central şi din Alpi, precum şi adaptarea 
,râurilor prin diguri şi canalnri de aducere forţată. 

, · D-l Profesor A. Blondei (membru al Academiei fraQceze) 
:apreciază la minimum 10.000;000 cai putere disponibilul <<căr
·bnnelui alb>> fn Franta.

Pretutindeni: în Italia, Elve!ia, Germania, Peninsula 
Scandinavică, s'au ridicat numeroase statiuni hidroelectrice. 
Calea pentru viitorul industriilor este azi cunoscută şi agentul 
genţrator este izvorul lichid pe care-l deţin cascadele şi râu
rile. fodepende■ta economică, pentru vremurile care. vor-veni, 
pare„că va apartine acelor stale, în. mâna cărora <<Cărbunele 
alb» va fi rezervorul nesleit de energie. 

Sub acest raport Jaru Românească ocupă un loc de 
frunte pr,intre Statele Europei. Tot Janţui Carpaţilor este plin 
de râuri repezi şi cascade. Din acest imens rezervoriu sţ 

. pot clpăta energii pe cari nu le putem decât bănui şi care 
nu încetează · de a se rostogoli şi alerga mereu. Ele aşteaptă 
să fie prinse de aplicaţiunile ştiintei positiv:e, şi atunci vor 
răspunde cu smerenie la chemarea omului. Io Ardeal, în 

l) Ph-. Moula11 <Cours de Mecanique» pag. 1176.
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Banat, se g�sesc ·cascade şi râuri repezi' având debite de sute 
de mii de cai putere; toată Muntenia şi Oltenia sunt stră
băfote de râuri mari şi repezi; Moldova îşi arc basinul Siretu
lui şi Prutului ; iar spre răsărit, Nistrul deţine în sânul său 
energii demtie de a fi modulate cerinţelor moderne. 

Precum o afirmă şi D-l Profesor A. Blondei, că în Franţa 
nu sun.t încă complectate studiile grnlogico-mecanice cu pri
vire Ja potenţialul cărbunelui alb, tot aşa nici noi n\t putem 
aprecia decât cu oarecare aproximaţie puterea totală pe care 
o deţine „cărbunele alb" în România. După informatfile riz
tete ce am putut culege până acum, socot la 8,000.000 cai puG
tere ener�ia dinamică a· cascadeior şi cursurilor de apă· din
ţară. Şi chiar de ar fi mai mică această. ,,energie albă", ea
reprezintă totuşi un puternic rezervoriu ·de alimentare .şi,ni
meni nu poate contesta că o atât de însemnată bogăţie, poate
fi trecută cu vederea şi lăsată tn părăsire, pentruca în urmă,
incătuşati tn mişcările noastre din, cauza indolentei, să pri
vim. în jurul nostru cu pasivitatea. omului reseri:maf.

Războiul care a bântuit peste omenire, a adus după bl 
prefaceri mari în multe din vechile aşezăminte · şi · o bună 
parte dia concepţiQn'ile trecutului s·au văzut io.lăturate de. 
avalanşiţ prăvălitoare a vremurHor nouă. A fi tributar prin 
import pentru obiectele fabricate şi care totuşi se pot pro• 
cura pe solul tărei; a fi înapoi cu timpul care cere lărgirea 
şi modernizarea industriilor, într·o tară unde :varietatea pro
duselor debordă prin mărimea quantumuluî ... ; este a nu răs-
punde chemării vremei. 

Ţara Românească este stăpână pe terenuri mari petro
lifere; ea are pe solul ei cascade de apă şi cursuri r�pezi 
de râuri, care o străbat în toate tlirectiile şi care ape se a
runcă toate tn bătrâna Dunăre, al cărei debit uriaş· ·inlocu
eşte cu uşurinlă diferenţele de nivel. Pentru noi c4estiunea 
combustibilului rezidă în captarea energiei izvoarelor lichide; 
şi acest capitol, care interesează direct viaţa industrială şi 
viitorul economic al tării, nu trebuie privit cu uşurinta cu 
care sunt privite faptele sporadice de banală diversiune. 

_ Să cităm câteva din marile proecte pe care le întocmesc 
cu străduintă popoarele din occident şi . ne vom da seama 
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"I ·, . 
ca acolo se pun la cale lucrări mari, în sfera cărora .vor fi 
natural �trase_toate valorile n�tiunilor. 

1n regiunea minelor din Westfalia se vor ridica într'un 
timp· apropiat, puternice uzine generatrice, care vor. în trebu
ia la ca combustibil rărbunele de mină ; iar dela acele uzine, 

� se, va deservi energia. electrică _pe o mare întindere din Ger
. m;mia de Nord, în Olaada, Belgia şi chiar şi în .. o p�rte a 

' 

Fran tei. · 
: . -Dar se prevede că îatr'pn timp şi mai sc�rt, minele de 

cărbuni din Anglia, vpr transîorma cărbunele negru pe _loc 
- în secto.rul_ minelor -; înt-rebuinţându-1 ca combustibil tn
uzine. electr.ice. de capacităţi coµsideiabile (milioane ,d_e ,_cai
putere) şi dţ acolo, prin ·mijlocul unor sisteme de substa
thmi, legate prin retele şi cabluri, ·energia electrică se va
cţistribui î� Anglia şi în Nordul. Frantei. Obstacolul ce se
băn�fa ca neînvins şi anume : . lntinderea' pe sub Canalvl
Mânecei a unor ·cabluri armate electrice, capabile de tensi
uni de 200.000 volfi, - nu mai formează azi nici o piedică,
Clei, în adevăr, s·a ajuns a se construi cabluri cu · izolaţie
.de înaltă preciziune şi experientâ este făcută de citi-va ani
intre oraşele Malmoe şi Copenhaga. La· ,Ma1ome (Suedia) se
află jnstp.lată o uzină hidroelectrică şi de acolo se trimite .e
nergia electrică prin cabluri submarine la Copenhaga�

Paralel cu proectele arătate mai &us, se mai studiază 
tncă şi amenajarea E:ascadei Victoria, (pe fluviul Zambezi) 
pentru a. se alimenta cu electricitate oraşele lohannesburgh 
şi Pretoria, situate la 1,200 km. de puDctul .de captare al 
forteior motrice; iar lntrebuintarea eurenţilor alternajivi se 
socoteşte Ia 150_000 volţi. S� întrevede că mai târziu 2ceastă 
Cascadă va deveni acel izvor. c(lnlral de energie electrică, 
�e _ la care se vor alimenta toate indastriile şi căile ferate 
din Statele ,Sud-Africane. 

.. Din cele arătate în studi�l de fată, reese în mod evi
dent două îapte capitale:, , 

. a) - ţărbunele negr,u, petro)ul şi combustibilul gaz.os 
a.u. ajuns 1a un a�emen.ea stadiu de sleil'.e, în cât nu mai pot
_sat_isfa�e cerdtile din ce în ce crescânţle ale industriilot mon
' diale'. Singurul mijloc de a le economisi este transformarea
,a.gestw. combustibile în e,nergie electrică, ehiar pe locul

, 
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fXfracfiunii lor. De la aceste centre de energie curentul 
electric se va trimite mai departe şi va fi întrebuinţat de căi 
ferde, industrii şi oraşe, fiecare intrebuin1ându-J sub forma 
sub care' îl socoate adaptabil. 

b) - Viitorul industriilor îşi razemă speranţe legitim
cllpătate pe energia dinamică a lichidului «apa>), «Cărbunele 
alb» este nepieritor : el se perindă in cicluri neobosite, în

cicluri perpetue, care îşi trag izvorul din energia universală 
a soarelui. 

Secolul trecut a fost cu. adevărat <<Se�olul , vaporului» : 
Secolul al XX reclamă o schimbare şi pretinde a fi denumit 
((Secolul electricităfii.» 

' * 
* ·•-li' 

De obi_ceiu noutăfile 111 concepţiune ca şi i.n.venţiunile 
cu efecte modeste, dar . totuşi ·cu efecte de ,activă repetare, 
erau primite �u mari rezerve la apariţia lor. Spiritele do
tate cu o largă perspicacitat_e şi care întrţvăd . amploarea 
aplicaţiunilor la care sunt chemate capitalul şi munca, pentru 
a îmbrăţişa întreprinderi şi situaţhmi cu ţa.1::acter de gene
ralizare, erau adesea lăsate să se sbată în apa for; 

Vremurile s'au schimbat şi azi, când tot pământul este 
cutreerat de chemarea la munc� a energ-iilor- active, credem 
cu tofii că şi în ţara noastră, se va ajunge, tn ·scurt timp.
I.a armonizarea într'un total concreHza t, � ea pi talului, a 
muncii şi a intţligenţii .. 

Constanta 4/7-1920 

' ,. 

JEAN' S TOENES,CU•DUNARE 
Inginer· 

.,· 
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REVERIE 

Când staţi pe gânduri duşi, şi totuşi 
Nu vă opriţi la nici un gând, 
Eu nu ştiu de-auziţi, ca mine, 
ln voi pe cineva cântând .. 

. O dulce muzică de şoapte, 
Un cântec blând, tânguitor, 
Răsare dintr'o a{Ilintire, 
Murmură lin ca un izvor, -

Şi'ncet-incet se'n/iripează, 
Se lÎmpezeşte 'ncet-ncet: 

.__ Când liniştit şi melancolic, 
Când zgomotos şi zvăpăiet. 

Şi se'nmlădie, se supune 
Par'că se lasă cârmuit: 
Aci o apă adormită, 
Aci torent deslănţuit; 

S'apropie, se depărtează, 
Se înteţeşte alergând, 
Se, întrerupe, reîncepe, 
Şi pl(m9e, rqde, rând-pe•rân�. , 
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Si cântecul cu el aduce 
In umbra ochilor închişi, 
Imagini, care defilează, 
Şi se'strecoară pe furiş: 

Un deal, un crâng, un lac, o stradă, 
O întâmplare din trecut, 
Inf ăfişaroo unui prieten; .
Profilul unui cunoscut; 

Iar siluetele de-o clipă,-
Aleargă, stau pe loc, vorbesc ;
Cuvinte fără şir şi gestur(, 
Mai slab. ca'� v/s se desluşesc. 

Şi !oale, una după �li�, 
Apar mereu şi curg şuvoi .... 
Dar cine-i neastâmpăratul 
Ce cântă şi vorbeşte' n noi 'I 

r 

J • 

Roimarin. 

I 
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Of! 

tt.elNRIGH HEIHe 

I. 

La poarta casei bătrâneşti 
M'asteaptă primăvara; 
Ca o grădinii din poveşti 
De flori e plină ţara. 

# 

Trăsura merge'n trap uşor· 
·pe drumuri fermecate, 
Iu�ita-mi cată'n ochi cu dor 
Şi simt cum pieptu-i bate. 

E soare, cântec şi parfum, 
Pqdoabe �lipitoare. 
Un mic copac îşi mişcă'n drum 
Căpşorul l�i în floare. 

Din iarbă florile trimit 
Pr,ivirea lor mirată 
Spre mine. ornul ·fericit, 
Şi spre frumoas.a fată. 

Pe holde coasa va cădea, 
Cu zingătu-i curând; 
S'or duce. florile-şi ea 
Mă va lăsa_ plângând ... 

# 

I 
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2. 

Fetnee ·dulce şi iubită, 
Eu niciodată n'aş putea 
Să uit acele vremuri duse, 
Când_ trup şi suflet fuşi a mea. ·! 

Ah. trupul tău gingaş şi tânăr, 
Aş vre2. să-l am şi-acum mereu; 
Poţi pune sufletul în groapă,· · 
Căci suflet am destul şi eu. 

Din el voesc să-ti dau o parte 
Şi' n braţe să te strâng apo�
Aşa vom ii de-atunci nainte. 
Un trup şi-un suflet amândoi. .. 

3. 

Visam o gingaşă copilă 
Cu păr frumos lăsat pe spate, 
Şedeam sub teiul din grădină 
Sub bolta nopţii înstelate. 

Vorbiam, cu drag îmbrăţişând:..o, 
De bucurii şi de nevoi; 
Din cer îngălbenite stele, 
Priveau cu pizmă 'n jos la noi. 

Trezit din vis. mă uit-sunt singur,
E noapte 'n juru-mi şi răcoarţPe boltă ste1ele scânteie 
Tăcute şi nepăsătoare ... 

' . 
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4. 

Din pomi cad foi de vânt bătute, 
Frunzişul galben se 'nfioară-
Ah, tot ce-i scump şi drag pe lume· 
E scris asemenea să moar·ă. 

Un soare ,trist pe vârf 'cte codri 
Aruncă razele-} fugare, 
Părând sărutul cel din urmă 
Al verii gata de plecare. 

Un plâns nebun' din fund de-suflet 
Incet cuprinde 'ntreaga-mi fire; 
Ce văd acum mi-aduce 'n minte 
Trecuta noastră despărţire. 

Porniam departe'n ţări streine 
Şi moartea ta zoria să vie-
Eram ca vara care pleacă 
Şi tu pădurea'n agonie ... 

5. 

· In viaţa mea întunecată,
Lucea un chip odinioară;
Iubitul chip s'a stins acuma
Şi noaptea neagră mă'nconjoară.

Când stau copii 1� 'ntunedc
Se simt cuprinşi de'ngrijorarc
Şi vrând să 'nvingă 'n suflet teama
Incep atunci să cânte tare.

I 

Un biet copil pierdut · în noapte·· 
Eu cânt cu glasul tremurat;
Frumos desi nu-mi este cântul
De teamă totuşi m ·a scăpat. ..
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6. 

De te-a'nşelat cumva femeia', 
Alege-ţi alta dintr'o mie-
Sau, mult mai bine, ia-ţi toiagul 
Şi pleacă'n lungă pribegie. 

Găseşti curând un lac albastru 
Cu triste sălcii plângătoare, 
Să uzi cu lacrimi suferinţa 
Din mica rană ce te doare. 

De urci pe munte singuratic, 
Oftarea şi mai grea îţi este; 
Dar când ajungi în vârful stâncii, 
Auzi cum ţipă şoimi pe creste. 

Un şoim vei fi atunci tu însuţi 
Te vei simţi din nou născut 
Şi slobod. sus vei înţelege. 
Micimea lucrului pierdut. 

Ion Bentoiu. 

. I . 
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C)ătre cetăţenii. Constanţei 
. . 

Numai trei am mai 'rămas: Roman; Grigorescu şi eu, dintre 
acei cari o viată de om am luptat, -ca să denunţăm arbitrarietă
ile vechiului regim, pentru a-i tempera rigorile şi a grăbi acor
darea drepturilor politice Jocuitorilor dobrogeni. Cu acest drept, 
eu, unul dintre ei, l'nă întreb astăd: De ce şi voi nu v'ati 'fo
losit de neatârnarea dobândită spre a vă· crea ·o existentă mai 
omenească? 

· Sub regimul excepţional, Comuna, cu micile ei venituri de
aţunci, ne da apă,_:..nu dela Dunăre, nici atât de filtrată şi ozo
nată,-dar aveam apă; ne ilumina cu petrol, dar aveam lumină ; 
oraşul se, ţinea curat, iar port�!, aşa turcesc cum era, lucra. 

Care e starea de astăzi? 
Veniturile comunei şi împrum.uturile ei de 60-70 de mi

lioane s'au dus pe lefuri şi imitaţii de lucrări. Apa ni se dă cu 
Tinguriţa, · odată pe săptămână. Casele ni se surpă. Canalurile 
miroasă rău. Bâjbâim în întuneric. Inotăm în noroiu. Şcoli des
tule nu avem. Biserici numai două. Tramvai, nu. Oua ocupă 
cea mai frumoasă parte a oraşului. Port se poate spune că, cel 
puţin deocamdat�, nu mai avem .... 

Cum dar să nu ni se im pute · refuzul îndeplinirei datoriilor 
cetăţeneşti ? 

Dacă cetătenii nu aduc, fiecare, măcar o cărămidă la zi
direa progresului national şi comunal ; dacă ,ei trimit. în Par
lament pe oriei.oe li se porunceşte; şi dacă cei însltrcinaţi cu a-
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plicarea legilor mistifică scopul Jor,-dela cine_ să se insp" re un 
guvern, oricare ar fi · el, d� adevăratele nevoi ale tuturor şq,rin · 
cine să înfăptuiască el măsurile luate şi legile· confecţion·ate? 

La Comună mai cu seamă, ne-a fost t şor să vedem dela 
inceput că toate întocmirile de lucrări şi furnituril'e de materiale 
erau meschine şi iluzorii. Şi, ştiind bine că reuşita oricărei in
treprinderi atârnă numai· de capacitatea şi onestitatea celor cari 
o dirijează, n 'am. cântărit nici valoarea gospodărească a edililor
ce ne-am def şi nici nu ne-am dat osteneala să le controlăm
acte'.e, spre a preveni greşelile.

Cine, dar, decât complezenţa ori nepăsarea noastră e vi
novată de lipsurile de care suferim şi de banii ce· s'au aruncat 
1n vânt·? 

Am făcut încă şi mai rău :_ am creat acea privelişte stra
nie, în care vedem de o parte cum masa mare a cetăţenilor ab
dică de voe dela drepturile şi datoriile lor, pe când o mână de 
răzvrătitori, ·profitând de această r1epăsare, pretind - cu zgomot şi 
scandal drepturi, pe care nu le au. 

Să fie oare din năravul ce am 'contractat că mai permitem 
şi astăzi s� fim guvernaţi şi administraţi prin confundarea Des
potsmului cu Libertatea şi a Libertăţei cu Demagogţa ?! .. Dar a� 
tunci de ce ne-am mai vărsat sângele pentru unificarea Neamu
lui, când uităm că dela buna rânduială ce trebue să introducem 
în menajul Ţărei atârnă existenţa sau dispariţia acestei Româ-
nii Mari? ·· 

Nu vedem noi că toţi duşmanii din afară stau la pân-�ă şi 
ne sapă? ... Si ce. să m�i vorbim de duşmanii din afară, când 
insăşi o mână de rătăciţi de ai noştri, bine disciplinati şi gata 
la to&te, ne dispută până şi a doua cămasă ce mai avem. 

Dacă hoi toţi vom sta cu braţele-î.1�rucişat�, defa cine tot 
aşteptăm sa ne apere legile, munca şi economiile ? 

Un guvern, o'ricare ar fi, nu poate sta totdeauna · cu baia
netele întinse ca să ne păziască. Noi cei mulţi si interesati' tre

'bue să-l ajutăm la menţinerea ordin el. In loc de' asta; ne �ăplim 
groapa s\nguri. Considerăm uneltirile şi propagandele subversive 
ca o distracţie ; şi de unde societatea ar trebui să dispreţuiască 
şi să gonească dintr'Insa pe aceşti ciocli ai ei, noi le întindem 
mâna şi le aco�dăm aceiaşi atenţiune ca şi oamenilor de treabă. 
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Rezultatui· este că cu chipul acesta lătim vi�ul şi arivismul, care -
ne otrăvesc moralul şi ne consumă munca. · ' 

Ei, dar până unde o să le întindem'? 
Deja lumea muncitoare, despoiată de războiu şi de dânşii, 

şi ameninţată cu noile haze pe care tot ei voesc să le aşeze 
viitoarei organizaţiuni sociale, se întreabă, cu drept cuvânt, daci 
trebue să mai muncească şi sa strângă, atunci c�nd nici � sigu- · 

· rantă nu mai vede în viitor? 
• 

Acestei latitudini a elementelor bune şi îndrăzneli a para-

ziţilor, ce altă stavilă, firească şt eficace, se poate pune decât 
morala şi solidarizarea cetăţenilor intel·igenţi ? 

De altfel acesta este însuşi- principiul pe care este bazată 
adevărata Democraţie. · ,· . · 

. Nu guvernul şi nici minorităţile impun mişcările sociale, 
ci masa mare a cetăţenilor, ca.re numai ea ştie şi poate să dea 

I • 

îndrumări intereselor generale. Şi toţ ea este datoare să luml-

neze pe ,rătăcifi, în c.hiar folo„ul lor, şi la nevoe să-i şi astâm
pere, fie prin convingere, fie prin forţa număt·ului. . �
. Tot din nechibzuintă am pierdut şi întâi�tatea la despăgu
birile de ra !boiu. In l0c· să ne fi solidarizat ·cu .. toţii, oraşe şi
sate dobrogene, şi să ne fi adresat presei din Capitală, ca să 
pue în cunoştinţă · ţara ·întreagă, oficială şi neoficială, de toate 
nen0rocirile ce îndurăm de trei ani consecutivi de războiu şi o• 
eupatie, ne-am încrezut într'un memoriu, două interrpe1ări şi câ
teva făgăduinţe min�steriale. Apoi când o provincie cu .6-7 sute 

• 

de mii de locuitori, cu tot, avutul l0r, a fost abandonată dela 
• 

început, fără nici o apărare serioasă la năvălirea duşmanilor ; 
când un număr atât de însemnat dintr1înşii au pierit în lupte cb 
mânile goale, fără tun1lr1 şi comandanţi pricepuţi; câr1d Ja jafu-

· 
rile şi r:uina dobrogenilor, afară de anmatele străine, au partici

pat şi anumiţi concetăţeni şi chiav funcţionarii şi coloanele ro
mâneşti ; câ�d autorităţile noastre, după răiboiu, au furat şi spe-

• 

. culat până şi alimentele şi îmbrăcămintea dată de pomană. de 
americani ; când o lume întreagă din Dohrogea nu are nici casă, _ 
nici îmbrăcăminte, nici vite, nici i11str.umente de lucru ;-nu tre-

, 
. . 

·buia ca cu toţii şi cu arice preţ să silim Camerele să numiască
o comisiune compusă din reprezentanţi ai �uturor grupărilor po
litice, care împreună cu un Ministru delegat de C0nsiliu să vie

• • 
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la f�fa ţocului şi să .vadă cu ochii starea de lipsă şi de suferinţă.· 
în care am Jost şi suntem? 

Care piatră nu. s'ar fi înduioşat la vederea acestui specta
col şi cine nu s.'ar fi convins că, în loc să îndoape cu ajutoare 
nemeritate .localităţi care n'au pierdut nimici sau mai njmic prin 
războiu şi jafuri, se cuvenia să ni se dea nouă, cari am pierdut 
totul pentru realizarea idealului românesc? 

N'am făcut aşa şi e regretabil. Astăzi ne-a mai rămas o 
singură poartă, dacă ni se refuză despăgubirile: aceea de a în
treba guvernul. dacă unificarea Neamului numai noi trebue să o
plătim? şi dacă fără restituirea măcar parţială a mijloacelor de 
traiu şi de muncă ce .aveam, mai are Statul drept a ne cere 
plată de dări ? 

Veţi găsi, poate, îndri!zneaţă această scrisoare, dar pe mine 
nu mă tulbură o astfel de apreciere, dacă am fost drept în ju
decata mea. 

Linguşirea, în lumea onestă, nu este o calitate, ci un viciu, 
şi 1ncă un viciu care, de'naturând adevărul, este izvorul tuturor 
relelor de care pătimim. 

Până înainte de războiu hogi1ţiilc ac.umulate de părinţi, moşi 
şi strămoşi, ne permiteau luxul favorurilor şi risipei. 

Astăzi, când existenţ!l noastră este împovărată de atâtea 
nevoi şi când populaţiunea noastră intră în nişte dreptur( pen
tru care nu a fost pregătită, trebue să ne credem ,toţi datori a 
spune focrurilor pe numele lor. Numai astfel vom putea face 
educaţîa politică a poporului şi numai aşa· vom obliga oficiali
tatea a se considera ca slujitoare a Ţării, iar nu stăpâna ei. 

Orăşenii, ca pa1tea cea mai inteligentă a Naţiunii, sunt · 
chemaţi a da exemplu dţ cum se poate păstra şi înălţa Româ
nia Mare de astăzi. 

Hasancea, Joi 24 Iunie 1920, 

II 

· Zori de zi, ori amurg ? 

Incet-încet, intriga, calomnia şi ispita. Ja exemplele celor 
de sus, au făcut ca şi cei cari pâna acum îsi vedeau de treabă 
şi munceau liniştiţi, să se molipsească de boala câştigurilor u
şoare ce li s'a spus că se numeşte „Politică". 
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ln Dobrogea numai ură de class· n'avea de ce sl fie, pen
ttu că toţi au. venit aici fiecare cu meseria şi capitaţul lui, în 
scopul de a naţionaliza provincia şi a se ridica şi ei' prin în
trecere la muncă. 

Nimeni aici o'a fost iobag. Toti au muncit de capul lor şi 
pentru dânşii, în pământurile lor. Comercianţii şi-au făcut nego
ţul cum l-au înţeles. Meseriaşii erau şi sunt destul ,de căutaţi. 
Iar muncitorii manuali au rmpus preturile pe care le-au vrut, ca 
în orice localitate lipsitâ de braţe. 

Atunci ce noimă au la noi propagand-:!le acelea îndârjite şi 
afiliaţiunile I 11 socialism şi bolşevism, care. deşi, prezentate sub 
forme deosebite, ajung la ţ1celsş' rezultat : Aservirea desăvârşită 
a cet ăfeanului la Stat ? 

Ce să mai fie şi frământările acestea, în care toţi cer şi 
nimeni nu dă ni'mic, toţi vor să fie mari şi nimeni mic, toţi dll� 
râmă şi ni meni nu zideşte?. 

Datinele strămoşeşti s'au uitat. Moravurile şi portul natio
nal s'au înstrăinat. oe' limba noastră ne e ruşine. De muncă 
avem spaimă. Şi numai câşfigului ne în•chinăm. 

Câte mame se mai ocupă astazi de casă şi de educaţia so
lidă a copiilor lor ? Ce pot .învăţa aceştia în nişte şcoli cu pro
grama nefolositoare şi dela nişte suplinitori cari, în mare parte, 
ei siilguri nu ştiu şi nu cred în nimic? �um să se mai înmul
·ţiască populaţia, când avorturile trec drept, i�cusinţă şi boalele
neîngrijite,,,. drept fatalităţi ?

Speram înfr'o indrepta1•e; dar nu văd cine dr putea opri
aceste porniri, când puţinele virtuţi şi valori ce neaau mai ră-
mas, Se ţin în umbră.

Ţara e încă bogată, dar incapabilii a se rtface prin ea în
slişi, pentru că din)r'o populaţie muncitoarţ, cinstiti!, sobră şi
supusă, s'a făcut· alts, plină de toate poftele. Parte din ea' ar
vrea să muncească, dar nu poate lupta con'tra îngrădirilor ne
ghioabe ce i se pun.' Parte ar vrea să rămâe cinstită dar necin
stiţii o îneacă.

Dacă aceasta a fost intenţiunea arivişU;or de ieri şi de azi,
se pot lăuda că au izbutit peste aşteptări. Sărbătoreâscă· şi lau
rii cât vor, dar să nu arunce vina pe războiu. Războiu a avut
foa.tă lumea, dar fiecare a îngrijit să-i micşoreze urmările. Nu
mai Ia noi ele sporesc şi _pe ţimp de pace.
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RAzboiul să. {i cerut a se lăsa Dobrogea fără apârare şî 
to:te averile pradă tuturer? El să fi încredinţat şi organizat.co
mandamente la generali de casă ? El să fi inventat şi organizat 
exploatarea furlcţiunilor publice ? Şi urmările lui să fi împiede
cat chemarea la conducerea ţării a unui guvern naţional ? 

Şi apoi ţară de grevă era asta, când lucrătorii câştigă cât 
vor? Bolşevism- şi socialism se puteau naşte aici, când din solu_l 
.şi subsolul, lăsate paragine, ar putea să trăiască fericită îttcă 
de trei-patru ori atâta populaţie ?

Şi nu sunt ,puţini acei rătăclti cari ar voi să distrugi sis
te111ul pe care ,ie este aş€ zată societatea I 

5umli de lume, ,de toată profesiunile şi de toate stlirile, co
chetează cu agenţii internaţionalelor străine, fără sii-şi dea seama 
de prApastia la care merg. De alte legiuni ascunse sunt pii:n.e 
Parlamentele şi Administratiunile. Până şi satele n'au scăpat ne
atinse de acea lepră a ţărilor industriale supra-populate. 

Ştiu cli astfel de dogme nu pot prinde intr'o ţară agricolă, 
în care toţi slitenii sunt astăzi proprietari; dar destul este că 
ne furburii mersul, încetinind ori suspendând, pentru cine ştie 
câtli vreme, desvoltarea progresului nostru. 

Orice sistem de organizatiune socială, ca să poată fţ apli� 
cabil ·cu folos, trebue să cuprindă într'însuf trei idei : Dreptate, ' 
Utilitate şi Libertate individuală.

Sistemul actual le reuneşte el ? 
Da, fiindcă el nu este un sistem artificial, concepţiunea u· 

nul om sau unei adunări, ci însuşi produsul Naturii şi al lsto�
riei, fructul unei experienţe de mii de ani, de când amenirea se 
conduce de facultă/ile ei intelectuale şi morale. 

Pe mAsură ce omenirea s'a înmulţit şi nevoile ei au cres
cut, şi sistemul acesta economic a fost adaptat trebuinţelor ei. 
Se poate ca el sa cuprindă astăzi· unele lipsuri de deta\ju ; dar 
.pentru asemenea Jipsuri, dintre care unele inevitabile, iar altele 
menite a displlrea cu încetul prin î1"'bunătătiri succesive, nu· se 
poate dărâma până în temelii însuşi sistemul sub care lumea a· 
flicut cele mai mari progrese şi pe- care aceşti reformatori im� 
provizaJi n'au găsit încă până acum nici cu ce îl înlocui. 
, . Toţi începem � vedea în aceste utopii teoretice un per,icol 
c�re se măreşte, şi, cu . toate aceşte, _ societatea actual�, care P,re� 
simte o crizA, neglijează să studieze de aproape răul. ce ame-
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ninţă să o distrugă. Arivistul, numească-se cum o fi, - nu vrea 
ca societatea omenească să stea pe un principiu fix. Toate pe 
lume, crede el, sunt aface�i şi nimic nu-l supără mai mult ca 
libertatea .... ·altora! 

Pentru dânşii câmpul cel mai uşor de exploatat este igno
ranţa, care, prin indulgenţa şi compromislunile ei, rămâne cea 

1mai mare primejdie socială. · 
Cu ştiinţă sau fără ştiinţă, aceşti oameni îngâmfaţi de în

săşi neştiinţa lor şi încredinţaţi că prin acest mijloc ei îşi fac 
bine, sunt aliaţii şi pregătitorii socialismului de paradă şi ai 
bolşevismului. 

Este dar o datorie a fiecărui cetaţean conştient a combate 
ispitele şi spiritele acestea flotante şi seci, care cred să · împace 
ziua şi noaptea. Lumea civilizată îşi închipuise ca şi-a câştigat 
pentru totdeauna libertăţile, pe ,când iată că ţie sunt ameninţate 
pe fiecare zi. 

Scriitorii socialişti în general s'au aplicat până astăzi nu
mai la critica doctrinelor economice şi mai cu seamă la cons
tatarea relelor de -care sufere, după dânşii, societatea; dar n'au 
formulat, n'au putut formula un sistem soci!_ll complect, care să 
'poată substitui pe cel actual. Nici măcar nu s'au putut pune de 
acord între dânşii asupra· doctrinelor ce fiecare preconizează. 

Ca definiţie, socialismul exprimă ingerinţa Statului în reia• 
ţiunile dintre producător şi ·consumator; iar ca procedare, el pro
cedează cum îi convine„ fie prin reglementarea_ acelor relaţiuni, 
fie prin concurenţa ce face Statul industriilor private. Dar toc
mai fiindcă socialismul, adecă intervenţia Statului în contractele 
particulare, este de o aplicaţiune foarte· diferită şi variată, acest 
sistem devine cu totul superficial şi el alterează profund reia«

ţiunile sociale în toată organizaţiunea lor de producţiune şi - de 
distribuire a produselor. 

In sistemul acesta) proprietatea privată a tuturor mijloace
lor de producţiuoe, precum: pământ, case, ateliere, mBşini, unelte, 
etc., trece în stăpânirea Statului. Dela el va trebui să ceri de aci 
în colo lucru, unelte, până şi chiar acul cu care să-ţi cârpeşti 
rufele, împreună cu tot ce-ţi trebue pen.tru consumaţiune .. Nu
mai atâta n'au spus: 'dacă mâncarea - ţi-o vei putea găti acasă, 
ori va trebui s'o iei dela cazanul colectiv. 
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Spuneau basmele de o turmă şi un păstor: Nu cumva noi 
vorn fi acea turmă ? , 

De s'ar introduce oricare din sistemele preconizate, la cată 
decădere moralii şi materiala nu s'ar supune inteligenţa, munca 
şi prevederea omenirii, mai ales dacii, 'în afară de calapodul în 
care ele ar fi mărginite, s'ar mai lua individului şi putinţa de 
a-şi transforma economule în capital, care să garanteze existenţa
viitoare a familiilor!

De unde pot şti. aventurierii că proprietatea unui om este 
însăşi viaţa lui ?'că ea îi aminteşte tot trecutul şi-i leagă toate 
speranţele în viitor? că· prin ochii şi mânile proprietarului de 
casă a trecut fiecare cărămidă zidită? că deodată cu pomii plan 
taţi <le el în grădină au crescut şi eopiii ·săi? şi că în prăvălia 
negustorului este îngrămădită' nu.·'.minîaCmunca lui de o viaţă 
întreagă, dar,.ş!. ci�ţ ştie câte datorii? 

Numai -clupă ce studiezi c.u deamănuntul operele maeştrilor 
gândirei, vezi câtă .deosebire este între dorinţa lor de - � construi 
ceva folositor omenirii şi între pornirile ·destructi_ve ale celor 
cari nu ştiu decât şă · dărâme. A.ceia se inspiră dela experienţele 
trecutului, pentru· a îmbunătăţi viitorul; pe când aceştia, 'i·n or-· 
birea lor de glorii sau averi, sapă, inconştienţi, la însuşi mor
mântul neamului lor. 

Jn Joc ca printr'o înfrăţire să pună fiecarţ ştiinţa şi ac
tivitatea lui în comun, pentru o aşezare de interes obştesc, se 
ceartă 'pe măriri;_ 9:tunci când naţiunea n'are de nici unele .. 

Era vreme, acum, să încerce a introduce la noi buruienile 
ce n'all prii:is. nicăiure13, nici în vechime, nici azi? N'au vă�ut şi 
nu văd în Ungaria şi Rusia bunătăţile Par�disului ce r�con;ia�dă? 

De_la a netezi unei� piedici reale şi incomp,atibile·c.u nevoile 
societăţii de azi, până la a dărâ.ma tot edificiul, fără să-l' poţi 
înlocui, _es,te,Jleparte. 

Mă rezum:, 
Cetelţ ,de_ ţov,răşl pretind. că ţara ar _înnota ţn fericiri,' daci\ 

munca şi ec·onomia naţională ar fi · conduse de dânsele, după 
program�!�Jc;m, f�re cer, în esenţă, desfiintarea desăvârşită a 
personalităţii de azi a cetăţeanului, spre a o trece Statului, ca�e 
trebue prefiicut în a-tot: f���t.�1J .... _ ... 
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Ce mai vreţi? ... Vă pi ângeaţi că nu aveţi oam.eni d�stoinici 
să vă. cârmuiască. Iată-i, au răsărit I Au cap. Au piciQare. Unii

î,nalti. Alţii .sp!t(?ŞÎ. Toţi zbiar.ă. Toţi .dau şi ţipă .... Mai oameni, 
cum să fie? 

· Const. D. Pariano

Hasancea, 8 Iulie 1920 

SON·ET 

LUI N. I. 

· Tu drzi tot diamantul sclipitor al minţii
Să-i duci în. zboruri largi spre armonii stelare ,·

, Şi, ca un preot sfânt înamorat de-altare, 
/ Cădelniţezi pe căi miresmele credinţii. 

' 

Drumeţ neobosit spre albe" idealuri,·· 
Tu .... omenirea toat' ai vrea s·o fericeşti! 
O, inimă bogată ln lumini cereşt(! 
Ce greu răzbaţi printr'ale răutăţii valuri! 

·când ei... cu ochi nepăsători, sau plini de ură �: J 

Şi sterpi de flacăra puterii ce învinge,
Iţi şueră huliri din veninoasa gară ...

I 

Ci 'n veci de veci un adevăr nu se va stinge -
De la lsuş atâţea inimi li îndură l -
Viaţa-J «sfâ�t potir de lacrimi şi de sânge».

B, Constanţa �- · 

--===--· _,. __ , 
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INTOARCEREA 
1
) 

Filip fusese abătut tot timpul zilei, dar mai ales către 
seară se simţi stăpânit de-o nebănuită·desnădejde. Sprijinit 
de geamul deschis al pridvorului, privea liniştita înserare 
şi gândurile lui se grămădiau neJiniştite şi tur�uri. 

La câţiva paşi înainte se ridicau zăbrelele scu·rte ale 
unui gard; îndărătul lor se zăria� cărările a,Jbe şerpuind 
printre pomii grădinii, iar de-asupra cerul nemişcat se 
contura uşor. Un vânt tânăr îşi învedera· fiinţa: împrăştia 
în văzduhuri valuri de miresme pătrunzătoare, de 'ncete 
murmurări şi de cânturi minunate. · 

Dar ochii lui se 'ndreptau mereu spre colţul grădi
nei, în umbra căreia dispăruse Maria. · 

Cu şapte ani în urmă, în pridvorul acesta larg se 
născuse şi se 'mputernicise iubirea lor. Despărţiţi de îm
prejurări şi îndepărtare, îşi scriseră făgăduindu-şi iubirea 

. cea mai puternică, până când părinţii Mariei aflară des
pre dragostea fiicei lor, şi nici o scrisoare de-a ei n'a 
mai putut ieşi din sat. 

Nebănuinl:i cţ s'a întâmplat, fieca1;e învinovăţi pe celă
lalt_ de nestatornicie şi micime de suflet. Au tost frămân
tări îmbelş_ugate pentru el, un puternic necaz sufletesc 
pentru ea .... şi _'n urmă, neclintitul ,timp îşi îndeplini opera 
lui calmă şi statornică : se uitară. · 

Cu patru ani în urmă s'au revăzut în Bucureşti. Era 
o după amiază înăbuşitoare de Iunie, şi se plimba pe o
alee singuratică dela şosea, când huruitul unui automobil
îi atrase atenţia. Se întoarse şi-1 pi;ivi. ira o trăsură roşie,

1) Din volumul •Suferinţi• ce va apare în Editura Casei Şcoal�l-0r.

, -

" 
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deschisă, şi 'n scurta ei trecere, văzu lămurit chipul Mariei. 
Se aşeză pe-o bancă, şi cu fruntea rezemată în palme aş
teptă să se 'ntoarcă... să o vadă iarăşi... şi cine ştie ? ... 
poate l'ar vedea şi ea ! ... Dar nu s'a mai întors. 

Toţi anii de despărţire şi de 'durere, toate visurile lui 
sfărâmate, toate lacrimile, se îngrămădeau acum cu pute
rea realităţei trăite... ochii i se umeziră şi un vâjiit pu
ternic îi învălui capul. 

Cu buzele strânse, cu ochii jncruntaţi într' o hotărâre 
supremă, se 'napoie în oraş. 

O căută pe străzi, prin localuri, pe la spectacole. Dar 
fu zadarnic. Cercă pe la hoteluri, şi-o 'nemeri. ,Sfios ca 
niciodată deschise uşa ce i se arătă, dar o exclamaţie de 
bucurie generală îl întâmpină. Incurajat astfel, deveni mai 
stăpân pe sine. L'au reţinut la masă şi pentru că' plecau 
cu trenul din seara aceia, îi însoţi la gară. 

Târziu se opri la o berărie. Orchestra cânta un vals 
melancolic, şi �n leagănul sublimelor acorduri îşi refăcu 
visul scump, visul' pe care anii cruzi crezură că-l pot în
gropa. 

Zilele care urmară trecură c,u greutate. Şi cu fie ce 
zi, căuta tot mai mult anii trăiţi odată... şi amintirile-i 
erau din ce în ce tot mai luminoase... Iubirea veche se 
trezi cu toată puterea şi tiJ\ereţea ei. 

Intr'un timp luă drumul sătuleţului iubit. Revăzându-l, 
simţul care-l stăpânia, nu era duioşia amintitilor, nici bu
curia revederii unor locuri iubite... ci simţul plin de taină 
pe care·l ai în faţa necunoscutului apropiat. Casele mici 
cu ferestre înflorite şi curţile curate îi surâdeau. Le ştia pe 

· toate şi-i ·venia să le răspundă, dar îşi ridică privirea către
casele mari din margine, şi surâsul îi muri pe buze.

· ·,Acolo era doar taina cea mare, al cărei sens însemna
viaţa sau moartea lui.

A intrat în curte cu pasul şovăitor, dar l-au primit
cu bucurie. A trecut o jumătate de ceas până să se arate
Maria. Era surâzătoare, părea vădit bucurată, dar se gă
tise ca pentru cine ştie ce fapt însemnat., Şi se întristă.
De ce se gătise atâta,? Doar nu era un strein şi.. doar
nu venise pentru o vizită de 1.lll ceas.
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Strânse mâna care i se î.atinse, . reoe, Q.epăs:ătoare, 
streină parcă. Se aşeză pe un scaun. departe de. ţ\,: şi 
câteva clipe se distră privindu-şi degetele., Apoi dispăru 
intr'o cameră, de unde se întoarse cu .o tavă plină de 
ceşti şi de pahare. · 

Trebuia să 'nţeleagă dar că nu mai era vechea prie
tenie. Trebuia să plece! Cu faţa 'ntunecată de umbra unei 
dureri greu stăpânite, se ridică încet, şi câteva clipe ră
mase neclintit în mijlocul casei. 

Mama Mariei îl privi îngrijorată. 
- ,,Eşti obosit? ... Vrei să te odihneşti? ... Mario, adă

ceva de mâncare, că omu-i venit de pe drum!" 
Maria se ridică. 
- "Dar •.. Doamnă ... " îndrăzni Filip, cu glasul ne-

hotărât. 
- ,,Dar? ... "
- 71Aş fi vrut ... Am aşa de puţin timp liber; .. «< ·

- ziNu cumva vrei să pleci?�
- ,/Vedeţi... Aş· fi vrut să mă întorc ... '€
Maria se oprise Ia un pas în faţa lui şi-l privea.
- ,,Astăzi? Se poate aşa curând?" întrebă ea ..
Filip îşi ridică privirile. Ea părea mai galbenă.la faţă,

şi bluza subţire trf.lmura sub bătăile inimii. · 
-. ,, Vii odată 'n şapte ani şi pleci aşa ... dup'un ceas?" 
Stăruinţa aceasta îl zăpaci. A rămas totuşi., 
Şi de patru zile se simţea stăpânit de-.o puternică 

nelinişte. 
A 'ncercat să-i amintiască trecutui, dar ea se feri: 

părea că trecutul îi era rieplăcut. Cercă să pună mai multă 
. intimitate ,între ei, dar Maria îl învăluia veşnic_ într'o. po-
liteţă rece. . · · · .' . 

Şi-acum, privind liniştita înserare, se, gândia la cauza 
care a putut strecura în sµfletul Mariei o înstreinare• aşa 
de puternică. · 

Işi umplu pieptul cu aerul curat al· serii� oftă pre
lung şi·şi ţintui privirile în colţul de grădină unde o .ştia 
pe ea. Şi iată .... ceea ce i se îrifăţişă ochilor, fu ins,ăşi 
deslegarea tainei celei mari : în geamul înclinat îşi· văzu 
imajinea. Faţa-i era ·slabă,. puţin· galbenă,_ ave�.: �ruie�a-
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· dânci către ·colţul gtirii şi era încadrată de un păr· cat·e·
· începuse să albeaşcă pe· alocu19e_a. Fruntea, netedă altă-

• 

. dată, era plină de brazde: - : . • , · � . : , Se privi mult, îşi întipări bine cliipul acesta al omu- · 
•• 

1 lui sortit singurătăţii. , � ' . 

I 

. Şi privind încă odată coiţul grădinei, su19âse amărât ,, 

·- ,,Sărman naiv ce-am fost!" ,
I 

. . Se ridică dela. geam, făcu doi paşi, apoi s� opri �e-
. eului . şi se gândi. Se va resemna. Va munci în_doit ca 

· · · · �--. pân' acum, şi dacă această muncă îl va slăbi şi�i va scurta
· · viaţa, 1cu-atât mai bine. Avea însă nădejdea că '.n faţa

• 
• 

. -unei munci, puţin obişnuită unei vieţi omene�ti, visurile
• \ l chinuitoare de până acum se vor şterge. 
• 

• 

• • 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

O luă 'ncet către ·g1·ădină. La zgomotul paşilor, Ma
ria tresări, închise cartea pe care-o citea şi-e asc�nse sub 
f alduril·e rochiei. · 

, · 
· 

I 

• 

„ El se aşeză alături. Inima îi bătea pute1·nico 

,, Te căutam, domnişoară. - . ·
Ea-şi ridică ochii întrebător.i� , · · . 

I 

• 
• 

„ M' ai văzut- intrând aici cam de rriultişor ! "· vorbi 
• • 

( 

ea_ cu o f oa te uşoa1·ă nuanţă de necaz. 
-�i • • 

• • · J - • • Lucrul acesta îl simţi Filip şi se 1ntristă. . · -✓ • ..

· · , .. Se aşeză pe-aceeaş bancă� . 
\ 

• 

•• •

\ • 

• I• ,,Aveam o vorbă. amândoi ... o vorbă veche de tot ! 
Ea-şi ţintui ochii în pământ. · . . . 

··� ,, Ţi-aduci aminte? ... /Cu ani 'napoi ... vorbeam alt- ...
: · · fel... chiar pe· ba11ca asta ... '' dai· bătăile ini1nii se 'mpu-

� . ·. terniciră aşa de mult, în.cât nu m�i putu vorbi. - . ., 
. , ... · ---- ,, Timpul a trecut foarte g1·eu.·.. şi noi n'am rămas
. · . ,. aceiaşi în trecerea lui ! " vorbi ea încet şi fără să-şi ridice 

' 
... ochii de jos. · . 

I
• r • • ,, Da, Mario ! ... Ne-am schimpat mult ... M' am scJ}im-

: · · , bat eu, căci tu ai rămas aceiaş fată frumoasă. Pe niine 
„m'au schimbat durerile�·· şi 'ndepărtarea de tine ... mi-au 

�, albit tâmplele 1a douăzeci şi �ase de ani!� .. Su'b gene nu 
� .· · ·mai incăpură lacrimile şi se strecurau de-a bjnelea pe 

' 
' 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

,, 

• • 

obraz. Şi-l cuprinse desnădejdea în faţa ·ac_estui \;is cl�dit 
, . cu trudă şi dărârµat de vitrege vremuri. · · . . , . · 

. . Maria se 'ntoarse puţin, îşi · rezen1ă coatele ·pe ge-
• I 

• , • • • • • 
' 

• 
t • " • .l ... , • 

✓ ' \. • 
1 

I I ' • 

• - • • 

I ' I • • • , . • 
I • ..., ,

.. • • 

•' • • 
., 

• 
I 

• •• • ' • 
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nunchi şi fruntea 'n palme şi privea nemişcată cum un 
şir lung de furnici bătătoreau în curmezişul cărării, · o 
veşnic nevăzută cărărue. Şi i se păru un simbol acesta : 
pe largul, nesfârşitul drum al vieţii, iubirea lor scurtă 
era o cltrăruie de furnici ; fiecare furnică era un gând 
frumos, o speranţă... Ar fi vrut să-şi simţă mijlocul în
lănţuit .. ar fi vrut să-i simtă sărutul cald �e umăr ... dar 
el sta departe, nemişcat şi cu 'nfăţişarea unui om care 
înfruntă durerea. I se părea că simte 'n aer, ceva străirţ, 
necunoscut, care se impunea simţurilor ei cu o putere 
de neînfrânt. 

- TJ De altfel ... " începu el cu · glasul domol; ,, de alt-
fel iţi dau dreptate! Am fost naiv... am visat o iubire 
care poate n'a existat. .. c�are nu putea„J 

Maria tresări. O mânie uşoară ii coloră obrajii ... 
- n Care-a fost... şi care încă putea · să fie ! ci Si · 

gândul ei străbătu anii înapoi. II vedea retras, tăcut,., in
chis ca 'ntr'o cetate de taină, mai apoi citind şi discutând 
împreună. Şi-atunci era mai vorbitor, îi recita poezii de 
o nespusă frumuseţe ... ,şi to'cmai târziu,, banca pe care
stăteau acum, i-a simţit stând alături şi şoptindu-şi ceva
nespus de _încântător... A urmat o despărţire grea de ani .
de zile, fără semn de viaţă măcar, şi vorbe rele ajunseră
la urechile ei.

- ,, Te· vei fi întrebat cine-i vinovatul, şi poate m'ai
învinuit pe mine... Te rog să mă ierţi. De bună seamă, 
voiu fi făcut greşeli mari în faţa ta... şi -poate te-am su
părat mult ... Dar în totdeauna m' am gândit la tine ! 1YI'am 
sbuciumat, ţi-am scris mereu ... Şi cele mai neînsemnate 
fapte ale mele erau supu,se unei alegeri aspre, dupl:t cum 
mi'nchipuiam că-ţi plac sau nu, ţie ... " 

Şi cum ea sta încă gânditoare, el îşi ridică mâlla 
stângă. Un ceas brăţară ieşi la iveală. Era de aur, cu za
lele fin cizelate, înfăţişând flori de o ging&şie rară. ln ju
rul cadranului erau presărate mici diamante încadrate în 
rame ce le dădeau înfăţişar�a de stele tremurătoare,. 
. - ,,L'am cumpărat pentrucă sem�na cu cel pe care-l

a1 tu ... Şi l'am purtat veşnic cu :mine ... Mi 'nchipuiam că
este un dar scump ..• " şi se opri şi 'ncepu să-şi facă vânt

,.. 

www.minac.ro



.230--. ··- .. 

ca· �i -�âtld o puternică zăpuşeală l'ar fi cuprins. Dar nu 
era zăpuşeală. Se 'ntunecase cuprinsul tot şi frunzişul 
grădinei tr�mura în drumul unui vânt răcoritor. 

Ochii Mariei sc1ipiră. Revărsând bucuria care dintr'o
dată o cuprinse, privi mica bijuterie. Işi alătură mâna ei 
de-a lui, şi cele două obiecte arătau o perfectă potrivire. 
Şi aceasta-i păru. un simbol. După ani de uitare, sufletele 
lor îşi recăpătau vechea lor haină şi ca cele două mici . 
obiecte, arătau la fel. 

· Işi lăsă mâna în voia mânei lui. El o strânse şi o.
căldură plăcută i se urcă in obraz . 

...... ,,Spune�mi Mario!. .. Mă mai iubeşti fu?" 
- ,,Eu te-am iubit în totdea:una, şi dacă ... "
- ,,Atunci" întrerupse Filip, ,,totul a fost un.vis râu".

Să-l uităm!" 
. · Maria se lipi de el, îşi 1·ezemă obrazul de pieptul lui,. 

şi repetă încet, gânditoare : 
. - ,, Uri vis rău ... şi vorbe rele au fost... şi slăruinţi: 

pe care de-abia acuma le 'nţeleg ... Dar nu! ... Nu se va .

intâmpla aşa cum doresc ei ! " şi cu mâna arătă spre casa · 
care nu se mai vedea prin noapte. · 

Vântul frământa mereu acelaş drum, turburând pacea 
miilor de frunze, şi silindu-se să stingă nenumăratele ·stele 
care răsăriseră sus„1 • 

Maria se ridică. 
- -· ,,Să mergem.!" spuse ea hotărâtă. ,,Du-mă ori

unde crezi tu... Nu vreau să · mă rrlai întorc în casa care 
era să fie mormântul fericirii mele! Să mergem". 

Ş1 se pierdură în noapte. 
Mihail Pricopic 
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ŞCOALA PRl�ARA DIN DOBROGEA 
IN CURS DE 40 ANI (1879 - 1919) 

La 14 Noemhrie 1878, in sunete de clopote, care pentru 
întâia oară acum îşi spuneau, cântecul cu glas deschis şi fără 
temerr,-în privirile nedumerite sau îogrijorate, vă.tăşeii tu
turor satelor din cuprinsul Dobrogei, dela Silistra până la 
Mangalia şi, spre miază-noapte, până în stuhurile bălţilor 
din delta Dunărei, au dat de· veste prin strigăte, în graiul 
celor cari-i ascultaa, la toată suflarea omtnească că pămân
tul unde trăiesc se alipeşte pentru totdeauna la sânul Ro� 
�miniei. 

In mersul lor leneş spre bordeie, musulmanii fură cu.
prinşi de îngrijorare;· vestea cea nouă înfioră încăperile mur-. 
dare şi întunecoase, căci faima dorobanţului pătrunsese până 
departe in adâncurile cele mai pustiite. Şi atunci neamul pră
dător al Cerchţzilor nesta torn id ,_ cât mai rămăsese în urma 
invaziei Cazacilor furioşi -, se trezi din zăpăceală şi porni .
pe calea pribegiei în locuri mai ferf te, tn spre Constantino-. 
pol şi dincolo, peste Bosfor, în Anatolia arsă de soare. 

După dânşii, 'fi după zi, an după an, o parte dintre 
Tătarii cu ochii mici şi şireţi şi Turcii gânditori, părăsiră 
şi ei locurile trecutului, în nădejdea unei vieţi mai tihnite, · 
mai liniştite şi fără munca istovitoare pe care o vedeau în 
firea şi apucăturile Românilor. 

In urma lor, prin mijlocul Dobrogei şi de-alungul mării,_ 
rnmase o stepă nearată, un pustiu de temut, cu iarbă înaltă 
şi burueni până la creştet�} calului, cu răufăcători fioroşi 'şi 
vestiţi. (Deli-Ali). 
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Ici colo însă, tn fundul unei vai ascunse, unde apa se 
găseşte mai cu înlesnire, tot mai pufăiau din când în când 
hornurile unor bordeie tătăreşti şi turceşti, sau se înălţa fu
mul dela câşla unui mocan ori cojan îo.stărit, sosit cu oile ' 
din Basarabia şi Ardea]; încă din ·vremea stăpânirei turceşti. 
ln preajma pădurilor Deliormanului, qela Ostrovul româ
nesc şi până la Cocargeaua Găgăuţilor la sud şi dela Garga
Jâc până la nordul Babadagului, pe lângă lacul Razim, spre 
nord, se aciuaseră Bulgarii abia veniţi; .:_ cei dela sud, prin-. 
tr'o pătrundere înceată din regiunea Rasgradului, cei dela 
nord, imigrând dinspre Rusia şi Basarabia,. de unde obliga
Jiile serviciului militar, îi pusese pe drumuri. 

Insă pe dreapta Quhărei, dela Silistra şi până la Mah
mudia Tulcei, iar de âcolo pe malul lagunelor dela Agighiol, 
Sarighiol şi Babadag, precum şi în mas_ivul păduros al ju
deţull:l.i Tulcea, răsuflau acum în voie cei de un neam şi de 
o lege cu noi. Acolo, în zilele de sărbătoare se prăznuiau în
bună pace mucenicii creştinismului, iar v01'1>a românească
se întinde� mereu şi fără temere. Scăpaseră bieţii oameni şi
de caraula turcească şi de prădăciunile Cerchejîlor neîm
bJâoziţi.

' lncetul cu încetul, Dobrogea luă o altă faJă : în locul'
pustiului de temut, arături şi semănături cu maşina ; iar pe 
lângă cişmelele şi puţurile părăsite, pe ruinele ·satelor, din 
care uu mai rămăsese' decât numele, sau chiar alături de bor
deiele Turco-Tătarilor, se ridicară sate nouă roip.âneşti. Co
janii din Brăila, Ialomiţa, Buzău şi Râmnicul-Sărat, Vlăscenii, 
Teleormănenii, Ilfovenii, . Doljenii,· Moldovenii, etc., durară 
case arătoase ca de oraş, hambare şi Iilagazii, .în sfârşit o 
gospodărie car� ne dă m�sura înstăririi Românul u'i şi a mân
driei lui de om cuprins, aşa cum numai ln Dobrogea i-a fost 
dat c.uiva să vadă până la 1916.

Paralel cu această viaţă de bună stare începe a se de- · 
păna firul învăţăturii de carte, despre care în anii din urmă 
s'au spus multe vorbe bune. Patruzeci de ani sunt de atunci· I 
Şi aceşti patruzeci de ani de şcoală şi de �viaţă românească, 
precum şi grozăvia şi pustiul care s'au abătut asupra Do-· 
brogei între 1916-1918, m'au îndemnat să dau la iveală în
semnările ce urmează. Ele' vor pune la îndemâna oricui cu-
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noştint_ele despre viaţa din trecut a învăţământului ,Ia sate 
şi a fiecărei şcoli în parte diq jud. Con�tanţa, precum şi 
munca depusă pentru luminarea poporului de către cei d,in
tai apostoli ai Dobrogei. Mai încolo se va afla d'espre· loca
lurile de şcoală, mândre, în'căpătoare · şi curate ca un gând 
bun, făcute de săteni şi numai cu cheltuiala lor; apoi sporul 
şi intinderea învăţăturii de carte chiar în cătunele cele mai 
răsleţite şi fără de grija nimănui şi, în sfârşit, se va arăta 
şi stăpânirea duşmănoasă de doi ani de zile a inamicului, 
precum şi încercările de ba tjo'corire a sufletului nostru din 
partea unui neam sălba tec în apucăturile şi simţirile mie. Jar 
la urmă, ca încheiere, vom arăta ce· s'a putut face dela 1 De
cembrie 1918 şi pană la sfârşitul anului şcolar 1919. 

Va fi o înjghebare necompletă - o simţim - căci şi iz
voarele au fost sărace. (:âlev::ţ dosare gă�ite într'un pod, câ
teva foi răvăşite. şi adunate de _ici şi de colo, abia m1-au în
drumat paşii cum să cercetez tot trecutul, să spicuesc şi să 
adun lucrurite mai - vrednice de ţinut n.1inte şi de altă lume. 

Povestirea aceasta, mai mult un document al vremuri
lor de ieri, va cădea, poate, în viitor pe mâna altui cerce
tător de lucruri vechi, sau pe·mâna dascălului din sat. Şi 
răsfoind foile îngălbenite de vreme, le va fulgera în !iUflet o 
clipă şiragul bătrânilor dascăli ai Dobrogei - unii robii mun
cii tăcute şi a1 zilelor de sacrificiu, alţii martirii zilelor de 
prefacere şi luptă a neamur�lor pământu lui - şi toţi vor ve
dea ce grele au fost începuturile învăţăturii in acel pustiu, 
care a fost Dobrogea la 1878. 

Pe cei dintâi învăţători veniţi îi văd şi eu cu lumina 
sufletului : unii dintre ei tineri, abia ieşiţi' de prin şcolile_ 
normale din Bucureşti şi Iaşi,, sau din Seminariile Ruşilor şi 
Ismailul.uf; alţii încărunţiţi, vechi şc,olari dela Academia Mi
hăileană şi dip preparandiile Transilvaniei, - toţi. băjenari 
basarabeni - cari în iai:na lui- 1878 şi 79 s'au lup_tat cu as
primea frigului şi ne·voile vremii, c� să ajungă la Constanţa, 
sau să primiască îndreptări dela Tulcea, pentru a-şi începe 
lucrul. 

li văd pe toţi cum descălecară· Ion, Donea (Academia 
l\lihăileană 1854) dela Satul Nou-Uolgrad, Ia Beştepe, pe ma
lul Dunării, lângă Mahmudia; !orz c. Brătescu (tatăl __ geogra-
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fuluFC. Brătescu) - dela Tigheciul Cahulului�Ia Câşla l�ngă 
Tulcea, după un mic popas în Osmancea Constanţei ; Nichi
for Ludovic - dela Muravlevca BoJgradului, - la Niculiţ� 
lâDgă lsacea; Carol Vişinescu, - dela �eruşai în Basarabia, 
la Casapchioi - Constanţa (şi azi e tot acolo şi conduce cea 
maibififiţşcoală); apoi Petre Dima, seminarist din Ismail -
dela Caragaci - Bolgrad, la Somova - Tulcea; Oh. Chisenco, 
dela Capaclia Rizeşti-Cahul, la [iji19, aproape de malul Du
nării, în faţa Galaţilor; Natalia A. Petru, cea dintâio dăscă
liţă din Basarabia, dela Tomai în jud. Cahul,-la Ollina_:!:ons
tanta; Acelaş drum la urmat şi soţul ei, Atanase Petru, se
minarist dela 1863, trecând prin Enghezul mare-Constanta; 
Constantin Condreq, dela Furmanca şi Chitai în Basarabia 
prin Bogdăneşti-Tutova, Ia Dobromir-Constanta; Ioan Ne„ 
grescu, - dela Cişmeaua văruită - Bolgrad, in Coslugea din 
părţile Ostrov:ului; Gheorghe Ştefănescu, - părintele celor 2 · 
fraţi învăţători: Petre şi Traian Ştefănescu, morţi în luptele 
dela- Turtucaia din 1916, dela Leova-Cahulului, la To rai
sar-Constanţa; 1 Gheorghe Popa Ghibăneanu- tatăl profesoru
lui de pedagogie Ghibănescu, - dela noul Caragaci aproape 
de Reni, la To al pe Dunăre ; Ion Şoltescu - cu două clase 
la Academia Mihăileană, 1873-dela Endec Burnu şi Cişmeaua 
văruită-Bolgrad, la Osman Fl!_câ; Dumitru Cârjău, dela Chi
lia Basarabiei, la Se�ci; Dumitru Rozoleanu, la Sci
mertlLMfil'i ; Petre Popescu tlela Babele în Bas�rabia, la Bu
g�c-Constanţa ; Teodor Mârza, Gheorghe Voiţă, Pangraţiu 
Nichicescu şi alţii, despre cari izvoarele găsite nu dau ştiri 
mai .lămurite pe unde şi-au început apostolatul înainte de a 
veni în Dobrogea. 

Sosiţi cu gospodăriile în spinare şi copiii de mână, abia 
pe la sfârşitul lui Kprilie 1879, când razelA căldicele ale soa
relpi le îngăduiră să înceapă învăţătura şi fără de foc, avârid 
în loc de bănci scâoduri aşezate pe patru pari bătuţi în pă
mânt, iar dr�pt tablă de scris o cutie mâi mare de nisip, ci 
au deschis cele dinlâiu şcoale oficiale româneşti în saţele 
din lungul Dunărei. Celelalte şcoli din satele cu neamuri a
mestecate, s'au închis curând; viaţa lor, viaţă de floare efe
meră! Invăţăforii de pe acolo rămaseră câtăva vreme numai 
ca not�ri, căci învăţăto.r:ii din Dobrogea la început au fost 
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numifi şi notarl. Şcoalele 1liri satele· româneşti fasa� şi-ari. �r� 
mat drumul croit, căci ele s'au sprijinit pe tnceputu.ri mai 
vechi de şcoală. potrivite vremii şi locurilor. -

· · ·

Jn adevăr, cei dintâi învăţători din Dobrogea, cu mult 
înainte de 1878, au fost cântăreţii dela bisericile -de scân.:. 

duri, absolvenţi ai şcolii româneşti din· Silistra, fiind plătiţi 
pe an cu câte 5-10 băniţi de bucate şi cu alte venituri, după 
cum era şi satul de mare ş.i după cum ştiuse omul să rupă 
preţul.· ln satele aşezate in cine ştie ce mi}loc de pădure. sau 
vale adâncă,· cel dintâiu învăţător a fost şi câte lin mocan,
care, odată cu oile aducea şi_ învăţătura de carte românească 
pe care o căpătase şi el prin părţile Sibiului şi Braşovului.·. · 

Jntr'o largă măsură ru dat ajutorul lor şi bătrânii-ca-· 
tiheţi, - făcuti preoţi numai pentru că ştiau să cânte şi să 
citească E"anghelia, - bătrânii cu barba albă şi cu duhul 
blân(jeţii, cu amintirile trecutului, pe cari i-am întâlnit şi eu 
acum 15-16 ani la Ostrov şi Oltira, la Aliman şi Beilic; la 
Rasova şi Cerna-Voda. 

- Aceşti bătrâni din lumea curată a trecutului, câte un
dascăl mai inimos (dascălul Eftimie, dascălul Mihail), un mo
can de cine ştie unde, au pregătit sufletele pentru sămânţa 
cea bună aruncată de1a-' 1878 şi 1879. de normaliştii stăpâni 
pe meserie, oameni noi şi învăţaţi cum nu mai apacase lu
mea din Dobrogea niciodată. Poate că la oraşe, la Constanţa; . 
la Tulcea, şi chiar la Cerna-Voda vor fi fost şi înainte oa
meni mai învăţaţi in ale şcolii. E drept că se pomeneşte in
lr'o hârlie dela 1889 despre Costache Petrescu (autor de cărţi · 
didactice) că a funcţionat in Constanta; Constantin Andreiaiz

dela 1 72 în Tulcea şi Maria Gheorghiu tot înainte de 1877 
la Tulcea. Veniţii dela 1878-79 au muncit cu atâta simţire Şi 
dragoste de meserie, încât bătrânii de azi din rândul intâiU: 
de şcolari, le pomenesc numele cu un respect aproape sfânt 
şi numele lor pluteşte parcă intr'o aureolă în satele unde·

şi-au împrăştiat învăţătura şi sufletul lor. 
Ou începutul anului şcolar 1880 capătă viaţă şi alte 

şcoli, mai departe, în fundul Dobrogei, ln satele bulgăreşti. 
Despre aceste sate, in treacăt, câteva vorbe : ele sunt strânse 
în două regiuni despărţite cu aproape 100 km·. Jntâia regiune 
cuprinde satele Almalău, Canlia, Galita, E�echioi, <;uiugiuc 
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Lipnita, Dobromir şi Asarlâc, toate tn partea de sud-vest a 
jud. Coastaoţa, cu populaţiune strecurată prin pătrundere din 
spre Rasgrad şi Balcani în zona românească a Ostrovului şi 
Parachioiului. A doua regiune se găseşte tocmai în nord
estul jud'. Constanţa şi estul jud. Tulcea, cuprinzând satele 
înşirate dc-alungul celor trei lacuri mari, cu vârstări de veche 
populaţiune românească dobrogeană : Gargalâcul, Peletlia, 
Inan - Cişme, Duingi, Caranasuf, Casapchioi, Mihai-Viteazul 
(Sari-Ort), Potur, Hamamgia, Ciamurlia de jos şi de sus, Bei
daut, Caramanchioi, Baş�hioi, Congaz; iar spre Dunăre, Cerria. 
Intre cei dela sud şi aceştia din urmă, cari sunt veniti diri 
spre Basarabia şi Rusia, sunt deosebiri în port şi dialect. Ca 
do.uă ostroave, mai sunt două sale 'bulgăreşti în plasa Man
_galia, locuită înainte aproape numai de Tătari, iar astăzi ma•i 
mult de jumătate de Români. 

Şi în aceste sate se înfiinţară şcoli româneşti, in,epând 
să se clădiască şi localuri aşa precum se făcuse în sţ1tele ro
mâneşti tncă din primăvara anului 1879. D�la 188! şi 85 în
cepe o nouă perioadă odatâ cu împroprietăririle. Populaţia 
omenească sporeşte şi umple golurile lăsate de emigranţii 
despre cari am pomenit mai înainle că şi-au luat drumul 
spre alte locuri cu viată mai uşoară. De prin această vreme 
se tnfiintează în satele din mijlocul judeţului Constanţa şi 
fn partea Tulcei, unde aşezările omeneşti căpătară o încre
dere şi· o tărie mare, şcoli de băeţi şi chiar de i'ete, aşa că 
după zece am de stăpânii e românească- - în 1889 - func
tionau în toată Dobrogea aproape 100-şcoli la sate şi• 18 la 
oraşe� La sate, în plină viaţă erau şcolile din preajma Du
nării şi din vechile sate româneşti mai din :mijlocul Do
brogei; apoi cele din satele cu Bulgari, Găgăufi şi Nemţi. In 
satele cu populaţie amestecată cu Tătari .sau Turci, din par
tea sudică a judeţului Constanta, precum erau Caraomer, 
Enghez, Gheringec, Osmanfacâ, etc. şi-au întrerupt firul vieţii 
după câteva luni de funcţionare, căci au fost greutăţi peste 
închipuirea oment!ască, aşa că învăţătorii de prin acele părţi 
au fost frecuţi în alte sate. In partea de nord a judeţului 
Constanţa şi în centrul Tulcii se găsesc şcoli înfiinţate între 
1884 şi 1889 la Boascic, Ca_rtal

1 
Carol I 

I 
Dulgheru etc, 
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Acestea rămân şi mai: departe şi prind rădăcini cu vi1iţă 
sănătoasă. · , 1 • 

Din anul 1889 am găsit nişte însemnări pe care le ijau 
1a urma acestei povestiri, socotindu-le de mare preţ pentru 
începuturile şcoalei oficiale -dobrogene de 40 ani. fosemnările 

. acestea privesc toată Dobrngea şi din ele se vede că perso
nalul învăţătoresc era de cea mai bună stofă: normalişti şi 
seminarişti tineri, pe lângă cei veniţi din Basarabia. Amin
tesc aci, dintre cei veniţi după 89, pe toţi cari ai.I muncit 
b.eîntrerupt în Dobrogea: Ioan Atanasiu la Lipniţa, AL. Vasiliu
la Mârleanu, Const. Dinu la Ghiolpunar şiBugeac, Iosif Ca
reisa la-Mangalia, Smaranda Patriciu la Gârliţa, D. Dimofti la 
Caraomer, Gh. Boeru Ja Caramurat, Oh. Adam la .Şarai, Ec. 
Petala Ja Topal, Vasile Paraschiv la Aliman, T. Niculescu Ia. 
Gargaiâc · (între 1881-89 a !'uncţionat la Silistra, Ia şcoala ro
mânească) Oh, Petrescu la Potur•, Tară Lungă la Văcăreoi, T.

Mârza Ia Pecin�aga, C. Coinescu' I; Făgăraş, N. Negacinschi, 
la Atmagea, Elena Nour la Canlâ-Begeac R. Topor la mah
mudia, şi alţii, pe cari cetitorul ii va găsi trecuţi în însem
nările de mai Ia vale. 

Toţi aceştia n'au venit odată, ci an după an, p!lralel cu 
.tnfiinţ�rile de posturi nouă, sprijinite de munca vrednicului I 
de amint.t Ion Bănescu. revizorul aprig şi de temut al Do
brogei. In ade-var, upa plecarea lui Oh. Sion_.:.câotăretul do
rurilor şi al dragoştei de neam, cel dintâiu revizor şcolar 
al Dobrogei, funcţionând abia un an şi ceva - Bănescu îşi 
închină toată puterea de muncă şi de jertfă pe care numai 
cel care are sufletul întocmit ca al său o poate simţi, colin
dând intr'o lună de zile dela Ostrovul Silistrei până la Tul
cea. Nu dasc,ălii, dar cei de altă slujbă tremurau Ja numele 
lui. Energic până la violenţă, nu s'a dat în lături de a lovi 
un notar pentru că nu pusese toată stăruinţa ca să adu
că lemne la şcoală. Bănescu isbutise să fie ţinut în a
ceastă slujbă-prin vrednicia şi faima muncii sale - vrem·e 
de 15 ani schimbat numai de vre�o două ori, dar chemat 
îndărăt după o lună două. Prin stăruinţa lui se ridică local 
luri bune, de piatră şi cărămidă, cu cheltuiala locuitorilor. 
Apoi el aduce material pentru şcolari, hărţi, tablouri. şi chiar 
ciasornice: o bogă!ie. cum nu se ·ana· în alte. părţi. Ţot el 
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atrase numai învăJători buni, cărora li se punea înainte un 
salar sporit de 100 lei lunar� la care se adăugau subvenţii.de 
la comună. Mai era pe vremea aceia şi un alt câştig : se da 
pământ; şi învăţătorul tânăr, om dela ţară prin naştere, le-
gat de pământ, cerea loc- în I)obrogea. Mai târziu a prins 
bine şi energia lui Bănescu şi pământul : cel dintâiu a făcut 
dascăli cum numai cine a stat câtăva vreme_ în Dobrogea şi

s'a întors apoi în ţară şi a făcut o asemă�are, o poate 
spune·; iar pământul, după ce s'au făcut şi în l)ohrog«>a sa
larii ca în ţară, i-a ţinut pe învăţători legaţi de şcoală şi de· 
locuri. De altfel cea dintâio legătură este cea adevărată, căci 
este sufletească. 

Cu anul 1890 începe a doua fază a vieţei şcoalei -pri
. mare din Dobrogea. De aci încolo ne vom ocupa numa,i de· 

judeţul <_::onstanţa. 
De acum încolo acest judeţ rămân'3 cu un singur con

ducător; iar însemnările găsite, cât şi cunoştinţele mele de 
16 ani sunt ip. legătură numai cu actastă jumătate a Do
brogei. 

Trei ani şi mai bine şcoalele îşi urmară cursul lor, fără 
vreo întâmplare mai de seamă. 

La 1893, �prin noua lege a învăţământului (a d-lui T. 
Ionescu), se desfiinţează şcoalele de fete, care luaseră fiinţă 
încă din 1879, alăturea cu cele' de băeţi, în satele mai mari ; 
iar îl'lvăţătoarele dela şcoalele desfiinţate trec în postul al 
doilea? la clasa I, pe lângă şcoalele· d,e băeţi, care devin mixte. 

Pleacă şi Ion 'B�nescu din. revizorat. Un gând nou-iz
vorât din nevoia şi grija ca viitorul învăţător de sat şi oraş 
să fie luat chiar din mijlocul populatiunei dobrogene, gând 
arătat de Ioan Bănescu celor dela conducerea ţărei-luă viaţă. 
în 1893. Atunci se înfiinţenă cea dintâio şcoală normală de· 
băeţi în Constanţa cu elevi adunaţi de prin sate chiar de 
Î3ănescu, mai mult prinşi cu arcanul, căci şcoala era o groază 
�i o cheltuială. Astfel începu şcoala normală sub conducerea 
lui Băn.escu şi cu profesorii Măgură, Ma/coci Petrescu, Mohor„
Costacea şi alţii, cu limbile turcă şi bulgară, gând dreptul 
celor dintâi· absolvenţi să· fie institutori, iar celorlalţi, învă
ţători. In Dobrogea in ceeaşi vreme, la 1894, se ţine un na
men pentru învăţătorii' cari dorian să fie înaintaţi ca institu-
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to1·î·, măsu1·ă luată atât din cauza lipsei de institutori 1 1a· oraşe 
cât mţ1i cu seamă pentru a se cur.Dla odată cu neîntelege
rile âin acea vreme, isvorâte din pricina legii şcolare do-

. brogene-şcoa!a · Pl'in1ară din Dobrogea având o anumită lege 
I • 

de conducere. ... . 
Prima şcoală at· fi făcut minuni,-pentru că în . fruntea 

ei era un om cu însuşiri neobişnuite de energie, putere de 
muncă şi pricepere în cond11cere --- dacă după. trei ani de 

• 

funcţionare n'ar fi fo·st. desfiinţată şi elevii trimişi la Câmuu-
lung şi în alte părţi. O parte· din elevi, cei mai nedesprip.şi 
cu departările, chiar S

7au lipsit de şcoală. Totuşi am câşti8at , 
mult de pe urma ei, căci ne-au dat cei mai buni învăţători 

. pe care îi avem azi în Dobrogea; o bună parte dintre ei 
• 

au ajuns, institutori prin �xamene, fie la Constanţa, fi-e în 
alte părţi şi toţi fhcând cinste corpului dăscălesc prin muncă 
şi pricepe1·e. 

... Am câştigat iarăşi, în măsură dealtfel nu tocmai 
mai e. dorinţa şi stăruinţa unor părinti ca să--şi dea copiii la 
şcoalele normale şi seminariile di u Gala ţi, Bucureşti şi alte 
părţi, prin însăşi .exemplele pe care, le avuseră subt ochi 
dela cei dintâi absolvenţi de şcoală normală. Dar ce. folos 
mare ne-ar fi adus această şcoală o simţim noi, cari de 15 
ani am văzut perindându-se pe aici, an cu an, tineri 
învăţători născuţi şi cr,escuţî în alte părti, plecâQd îndărăt 
după câte-va zile de funcţionare, după o lună două sau cel 
mult 11n an. ln istoricul fie cărei şcoale pe care-l dăm Ja 
urma acestor însemnlri, cetitoriul va căpăta_ o dreaptă şi 
limpede lămurire de trecerea numai meteorică a multor 
ivnţători tineri prin. Dobrogea. . · .. 

• 

Să ne întoarcem iarăşi la viata şcoalei primare, 
• • 

Anii dintre 1895 şi 1899, au adus schimbări văzute• şi 
pipăite" Sate româneşti răsar ca din plmânt·; în locul. bor• 
deielor ·mohorâte se ridică acum gospodării luminoase ca:re 

' 

te fac să te opreşti ; în loc de lene, o întrecere aprig� Ia 
muncă, aşa cum o înţelege R·omânul când are unde a se 
învârti. In parte? Mangaliei se ·fnfţintează din nou şcolile 
cărora li se curmase viaţa; înspre Ostro,v, altele; la .nord11I

drumului de fier Cerna-Voda ............ Constanta, in satele Safischioi, ·

Şaragea, Pantelimon· etc, se înfiinţează 14 �oale·; peste:. tot
, 

• 

• • 

• 

( 

' 

• 

• • 

• 

• • 

' 

• 

• 

• 

, ' 

• 

• 

• 
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fo. ju'def, '3i; ·iar in oraşul Constanţa · îşi ia fiinţa încă d 
şcoală primară' de băeţi şi una de fete, 

Personalul învăţătoresc în aceşti zece a.ni se completează 
cu noqnaliştii eşifi din şo.olile de peste Dunăre, fii de învăţători, 
preoţi şi gospodari dobrogeni; iar în urmă cu norma-lişti, 
tot fii ai Dobrogei, trecuţi ·prin şcoala normală din Constanţa. 

La aceştia se mai adăogară unii necăjif.i, martirii unor 
, gânduri frumoase, care înfierbântaseră multe, minţi începând 
cu 189?, mi se pare; şi unii învechiţi în câte un păcat, pentru 
care locul ·de ispăşire era mai dinaînte ştiut, în Dobrog'ea.' ,,Te-oi da pe mâna dascălului" înspăimânht şi înspăimântă 
focă mamele nesocotite, pe copilaşii zburdalnici şi buni de 
joacă doar. 

„Să-,ţi faci bagajul şi să te găteşti pe'ntru Dobrogea" J 
se spunea celuia care avea de ispăşit un păcaţ sau o credinţă 

Şi dacă micuţului :au-i ia nimeni pielea la şcoală, precum 
·n ameninţă mamă-sa, apoi celui deochiat prin fapte sau vorbe
nepotrivite locurilor şi pregătirii sufleteşti a societăţii de pe
acea vreme, i se da aici cea mai necăjită cătună pentru
pocăinţă. Şi, în adevăr că se pocăia. Nu ştiu graţie cărei
împrejurări, dar în Dobrogea se muncia pe capete de rămânea
miaunat cel căzut aici aşa din senin ; şi după ani de zile,
întorcându-se îndărăt, rămânea cu deprinderea de om al
datorie, ş� al dragostei de meserie. Poate că dela început
porniseră şcolile pe drum bun, ia-r pe de alt:\ parte huna
sţare materială făcea pe toţi cetăţenii să-şi dea copiii la
şcoală mai bucuros ca ,în restul ţării.

Această constatare au fâcut-o toţi în văţătorii1, mai' ales 
' ce� cari au trecut prin Dobrogea şi judecă lucrurile cinstit 

şî drept, cum şi cei de aici pe cari greutăţile şi nenorocirile 
răsboiului i-a făcut să ţie şcoală prin judeţele Covurlui, 
Tutova Fălciu, Vas'ui şi în alte părfi; între 1916 şi 1918.• 

Tot în aceşti 10 ani - ·1ss9;99 - se urmează şi. cu 
c'onstruirea şcolilor în fiecars sat, unde se găsea cu cale să 
se înfiinţeze. N'au prea fost ele aşit cum trebuia să fie; de 

. aceia în urmă s'a simţit nevoia să se facă altele, aşa cum 
le-am avut până îa 1�16. 

Am ajuns la 1900. Asl:l,sinarea lui Mihăileanu de către 1 · comitagii Bulgari a trezit un interes mai viu pentru Dobrogea
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unde, dripă atâtia ani de viată . românească, g�nduri rele 
tnc�pură să încolţiască în sufletul unei minorităti nationale. 

Ca răspuns la aţeasta, un brâu de sate româneşti, , 
întemeiate de v.eterani _ şi fiii lor, acoperiră zona de hotar
dela Ostrov pânâ la Mangalia. _ . 

· Tot :icum sosise şi .altă vreme: aceia a tovărăşiilor,· a
băncilor populare, a bunelor învăţături dincolo de pragul 
şcolii primare, a cercurilor culturale, - epoca lui Haret.
Dragostea de a tnvăta carte trece c·a un fulger peste tot. 
Venirea lui Haret în Dobrogea la 1904 şi vizitarea şcolilor 
de la Ostrov, Oltina, Asarlâc, Adamclisi etc, a umezit multe 
priviri, a sldit multe nădejdi, a isvodit multe hotărâri. Un 
ministru să vie prin fnfundâturile acelea . . . . . . . a fost 
straşnic lucru pentru popor! El venise ca să se încredinţeze 
de opera îndeplinită, despre care auzise ca de un basm; 
căci Scarla.t Vârnav, prefectul dela 1900, om de o rară hotărâ
re pentru bine, ajutat de un inimos conducător al şcoale_Ior, 
D l Paul Paşa, cun_oscând sufletul dornic de carte al sătenilor, 
dăduse poruncă să se lnfiinteze î11 fiecare sat comitete 
şcolare şi să se strângă bani pentru şcoli, 

Nu credem în minuni, căci minunile sunt o poveste şi
totuşi sub ochii noştri s'au ·petrecut aici minuni.· Un cătun, 
şi după dânsul altul şi altul, - căci numai satele mici 
n'aveau şcoli pe vremea aceia, - se împodobiră cu cele mai 
frumoase şi arătoase clădiri de cărămidă arsă, cu feresh e 
mari şi luminoase ca nişte ochiuri liniştite de -apă şi cu 
grădini împrejur. 

Scarlat Vârnav, prefectul, a plecat în 1904 odată cu par• 
titlul din care făcea parte ; dar sămânţa aruncată de el a con• 
linuat să dea rod, Au venit apoi anii de sărăcie 1907-1910
şi totuşi, eititorul atent va observa din tabelele de la urmă, 
că locuitorii nu ştiau de frica lipsei; Dragostea de prog�_e�, 
ambiţia şi îndem1ml deoparte, nevoia de în vă lătură şi dra:- \ 
gostea

. 
de carte de altă parte, dădeau imboldul să se ridice, 

an după an, şcoale nouă. Ce fel şi cum se făcea, am vilzut-o 
cu ochii noştri între 1904-1906 în �atele Adam-Clisi, Ghiol
lunar, Cherimcuius, Nastradin, Techechioi. .. ce nume bar-,, 
bare, cititorule străin de Dobrogea şi ce frumoase sate curat 
ro�âneşti, cu oameni de treabă, munc.ltori şi de inimă L 

4 

www.minac.ro



· 242

Gospodarii din Gh:o1punar şi Nastradin au cerut în 
190-1 să li· se înfiinteze un post de învătă+or: N'aveti local I 

· li s'a ră!;puns. I n trei luni de zile I-au dat în pri nire cu bani
plătiti numai de locuitori. Patru, cinci mii de lei, cât va fi
costat pe vremea aceia o şcoală, nu era o sumă mică pentru
o s�tă de familii cât avea un sat. De aiciînsă alte ambitiuni :
sătenii din cătunele vecine nu se lăsară mai pe jos ş: în al
doilea an ... minunea gata ; aşa că până la sfârşitul anului
şcolar 1909 luară 'fiinţă încă 60 de ş�oale rurale ţu localuri
noi, nouţe. S'au înfiinţat tot în această vreme şi o sume�e
nie de posturi, al doilea, al treilea şi al patrulea, ca o com
pletare a nevoilor din fîecare sat şi numai acolo unde oa.- menii aveau local cu toate sălile trebuincioase. 

Dacă am cercet� mai binE', am găsi încii un factor ho-
. târâtor la înfiinţ-area şcolilor: dărnicia statului. De pe la 1907, 
c�nd conducătorii s'a u încredinţat că poporului li trebue şcoală
şi că numai aşa neamul riostru va putea ieşi din' făgaşul greu
tdţilor, statul a intervenit cu mult efect îil promovarea în• 
vătământului primar. Şi vor mai fi ele şi alte cauze, dar noi 
plecăm de la lucruri pipăite. Cititorul va vedea că numai 
_în 1907 -19Q8, s'au înfiinţat 38 de posturi nouă; pe când în 
trecut, ia afară de anii 1879- 80, nu se înfiinţau de cât 3-4 
posturi pe aa, ş 1, câte odată, nici unul 

Dacă paralel cu înfiinţările dt! posturi, am ,fi avut şi o 
şcoală normală în Constanţa, am fi întrecut cn mult pe cel 
dintâi judeţ pus în fruntea tabelei ştiutorilor de carte,-ta
belă publicată ia 1909 şi 1913,-că�i am fi avut un personal
conştient şi hotărât la lucru. · 

.. 
. ln adevăr, privind perioada 1900_-1910, v.edem- foarte 
puţini învăţători, cari, veniţi ia judeţul Constanta� să fi ră-

. mas aici, afară de .cei legaţi de pământ prin naştere sau 

/ 
prin căsătorie. Personalul învăţătoresc scade simţitor . .11.\ a
ceastă vreme prjn înfiintarea de posturi nouă în ţari:i", 

1

• prin 
ieşiPea Ja pensie a bătrânilor, sau prin reînto?rcer-ea ·ia ,ca• 
tedra lor a celor pedepsip pentru cari, până la 1904, mi se 
pare, Dobrogea era încă UD loc de exil. '_Câte un no�m�lisl 
codaş de serie, sau câte un idMlist, tânăr -eu gândurfcur.a..te 
şi frumoase pentru I 11 minarea satelor,_ plăti fi cii•. ,z0�60 · de 
lei Innar şi abia mai târziu cu 80,-şi-au irpslţ ·o ·_,pa.iţe· cţln 

. � . ··�·· ... · .  �� . : . ·. 
. .. , .,., .. .. 
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tln�retea _lor, dar şi-au lăsat o parte dtti · sufle tur lor·· prin 
meleagurile Dobrogei. Satele erau frumoase, oamenii ile trea
hă, dragoste de carte destulă, numai că cei veniţi se reîn
torceau îndărăt după un an doi, fericiţi, şi prea bucuroşi c\\ . 
prin ajutorul cine ştie cărui puternic al zilei, se pot înapoia Jn 
sânul familiei. 

· Tot în această perioadă şcolară se petrec şi .alte lucru'ri
· vrednice de dat la iveală. De pe la 1 1903 începe înfiinţprea
grădinilor de copii în satele cu populaţie amestecată. Nu
mărul lor a fost mic la început ; cu timpul însă au ·atins·
rilra de 53. Se lnfifoţcază apoi bănci populare, coruri bise
ric�şti, cursuri de adulţi, şezători săteşU, teatru şi serbări
şcolare. Era o întrecere spre mai bine şi o · muncă aşa · de
frumoasă, încât ne în_trebăm cite odată: cine ne-a sc.bimbut
până in-tr'at:îta suiletul? Şi această întrebare .ne vine. tu
minte nu pentru noi tineretu), speranţa viitomlui, .ci p-entru
bătrânii de la 1879, pe cari şi după. 1909 i-am .văzut neclin
titi la datorie, învăluindu-şi în glume sărăcia şi nevoile.
Unii dintre dânşii, osteniţi· de diurn, ne-au părăsţt, oq.ihoin
du-se ·în umbra orucilof singuratice; alţii, răznindu�se de
cârd, in bucuria unei pensioare şi a zece hecfare de pămân.t,
încă mai dau îndemnuri, povestind '<lin trecutul lor sbuciu
,mat, dar duios de plăcut, _tineretului ştiutor de multe' şi d_e
· toate. Se bucurau şi ei, bălrâqii, de jedfa băn·eascâ a ,popo-
rului pentru tnăltarea acelor şcoli fr�moase şi încăpă'toare,
privind cum seminţele aruncate. de dânşii, de la sosirea 1d.r
în Dobrogea, dădeau roade peste rot. Căci lo_caluri de şcoaiă
se ridicau an după an, chiar în cătune d -e câte 30 de familii
-precum Derenchioi, Iusui'punar. ş. a., sate etirat rom�n-�şt_q�ălrânii noştl'i dascăH. au simţit fiorul bucuriei şi mâ�
d'.riei româneşti Ia 1913: Dobrogea mârită, iar în ceiace p_ri
. veşte în vă tă tura de carte, în al treilea rând' p-e tabela ·, pu-
bli�a tă pe jude te în acelaş an.' · · 

. · · :.- . : ·: ·. ,
Astfel ne-a găsit răsboiul cel mare· la· sate: tn fiecar'e 

din ele cu câte un cuib luminos, o casă mândră, aibă 1şi ·cu
rată ca un gând huo, unde. rofau copii intr.'o -�urte. ma're �
lături de o grădină> Îll care mâna unui dascăl •'inimos '_şi_:�
ş�z�t sădi.a, intr'un pământ cam uscăcios:. ş.i săra�;. po�·'iş:9.ri 
cel puţin pentru verdeaţă şi umbră, dacă bruma· ·târzie ·::fo 
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, scqtu11â fructele. Câ:te o bibliotecă formată din cărtj adunate, 
.sau trimise de Casa şcoalelo_r� împodobia fiecare şcoal? ; căci 
numai intr.e 1899-190·4 se înfiinţară în jud. Constanta 40 de 
biblioteci săteşti, iar de la 19)9 luară fiinţă şi altele. Adăo-

. .gati apoi câteva muzee, ca cel de. la Casapchioi şi mai ales 
�� l3 .Hâ o_ya., __ a cărui faimă s'a. d!lL,pânt d�art�: câ

teva săli speciale de „teatru cu cortină, ca cea de Ia Anado_J
cbioi, dar mai presus de ori ce sufletul _dornic de cultură.
şi :veţi avea o imagine apropiâtă de ceia ce a însemnat şcoala 
.,primară românească tn satele Dobrogei.- E de prisos să mai adăogăm c\ şcoli şi posturi nouă 
s'au tot înfiinţat până în ajunul răsboiului. In anul 19�4
Stat-ul luă pe seama sa de odată 36 de posturi, îqfiinţând J.n 
. ac;elaş timp şi în oraşe şcoale nouă. Vlrednic de pomenit este 
faptul că pe când şi cătunul cel mai umilit şi-a făcut Io�al, 
ora,şul Constanţa, cu 5 şcoale de băeţi 'şi 4 de fete, nu ar;e 
d,eeât un singur' local propriu şi acela cohstrui't tn 1891.

pµpiLacest mic i-storic al şcoalelor primare din judettil 
Constanta, trecem la starea dureroasă dill viata şcoalei dd
hl'.Q.gene, la ocupaţiunea din 1916- Hi18.

· Cel dintâi gâad pe care l-au avut Bulgarii la invadarea
[}Qbro,gei a fost să distru_gă .Qpera culturii române-şti. Cei 37 
ani de activitate dăacălească dăduseră rezulta,te despre care 
Peşef, ministrul de instrucţie al Bulgariei din Martie 1917,
în urma vizitării Dqbrogei; s'.a exprimat astfel în faţa unor 
:ziarişti: • Oa, Românii au lucrat prntru şcoală ; mai I mult 
Jn«:ă, _ei �u pervertit sufletul copilaşilor noştri din· Dobrogea 
bulgărească" .. Această constatare .o făcuse la Enichioi, jud. 
Tulcea. Că s'a lucrat pentru Dobrogea, stă mărturie statis
tiqa din l 909, în care jud. Constanţa e clasificat al treilea, 
având 44°/

0 
ştiutori de carte -,-venind după Covurlui şi Brăi

la,-iar jud. Tulcea al patrulea, cu -43°/
0

• Că s'a lucrat · pen
tru Dobrogea, stau mărturie şi cele 155 loca-luri de şcoală 
nu}llai- în jud .. Constanţa, cele 174 şcoale săteşti şţ ,17 'de <>· 
r�şe; apoi .,bi}>liotecile populare din satele mai mari- şi con· 
,ştiinţa românească pătrunsă addnc tn sufletele Românilor 
dobrogeni, 
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Ca să nu-şi desmintă caracterul distrucfiv al rasei for 
turanice, Bulgarii, la venirea lor, -au ruinat şcoalele rolnâ
neşU, aµ ars arhiveJe şcolare şi bibliotecile, au prădat ma
terialuf didactic; . mobilierul a. fost în parte ars, fn P,arte 
transportat în cefo ·câte-va sate bu1găre1ti. In'Februarie sau 
Martie i917 au întemeiat societatea «Dobrogea)) ·cu scopul 
bine hotărât de a înfiinţa şcoale bulgăreşti fn toată provin
cia. Insă, ct;i toată propaganda lor, cu toată convingerea ce 
căutau să o strecoare în sufletul populaţiunii dobrog.ene, că•' 
Bulgari� va stăpâni până Ia gurile Dunării, n'au căpătat re
zultatele dorite. In ! atele bulgăreşti şcolile au mers: cărţi 
gratuite, îndopare cu tot soiul. de sperante pentru viitor. ţ.n 
satele româneşti însă, nici î11v,ătătorii improvizati din sal
dati, nici avocaţii ce volan să scape se .serviciul frontului şi•
nici celelelte «mari intelighenfe», n'au putut trăi şi rezisţa, 
spiritului. ·fin şi batjocoi·itor al Românului. 

. B4Jgarii, odată stăpâni ·pe Dobrogea cu ajutorul tunu-
lui german, nu s'au multumit să înfiinţeze şcoli numai- �n 
satele bulgăreşti. Cu binevoitorul concurs al guvernului de 
Ja Sofia, societatea ccDobrogea)) des·chise cursurile de la �a
b�dag şj _dete dr�mul la 108 şcoale cu 200-210 invălători• 
tn toată DJbrogea. Pentru ca armonioasa limbă •a descen
de�ţilor lui A,paruh să răsune· pe tot cuprinsul ţării cotro
pite, l!q desc1!:!_s 7 coale bulgăreşţi,.)11.. regiunea românească· V 

.. a _!i!rşovei şi 9 în regiunea Megidiei, unde nu se află nici J 
urmă. de sat bulgăresc. 

Metoda lor de câş 1 igare a sufletului: un bulgar, ce ştia0 
şi• româ�eş.te, îmbrăcat în uniformă militară, intra în co�
mună însoţit dti o „intelighentă ", un inspectdr, şi după· ce, 
nplica . .oamenilor că de-acum Dobrogea rămâne pentru ve
cie Bulgarilor, Ie oferia grafriit cursuri serale şi din zilele de 
sărbătoare, pe11tru a Ie înlesni învăţarea limbii oficiale. Li 
se mai da gratuit. şi c'ărţi, ptecu m şi tablouri, adăugând că 
numai aceia vor primi aj,1toare şi bonuri, cari-şi vor trimite 
copii la şcoala bulgărească. 

· Oamenii dădeau din cap, aşa cum fac· e� în semn de
aprobare, ,dar cu neîncrederea în ochi. Câte-va zile veniau 
la cu.-surile serale, până vedeau ce· e rn ele, apoi pe încetul 
lăsau pe bulgar singnr cu peretii. Cât despre copii, penttu
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car.i trebuie �ttfl�t- ca să-i atragi la şcoall chiar de a doua 
zi 'fşLvedeau de alte treburi, sau de. joacă. Că aşa a fost, 
ne-a_m putut convinge la reîntoarcerea in Dobrogea·: nici _o 
şcoală bulgărească înfiintată in sate româneşti n'a rezistat 
măcar un an de zile. Ba chiar în unele comune, ca o contra 
balansare a propagandei bulgare, s'au deschis şcoale ro
mâneşti, Ca -exemplu tn această priviniă avem Cara-omer11l 1 

sat mare românesc în &udul judetului, Murfatlarul, Cernaa 
Voda, Cochirleni, Anadolchioi ş. a. 

· ln' Cara Omer, în anul 1917-1918, a funcţionat şcoala
românească sub conducerea D-rei M. l,.ăzărescu, o româncă 
vrednică şi cu simţire. ln Septembrie 1918, Bulgarii aveau 
acolo o etapă. Ei înfiinfară un comitet condus de un român 
nemernie,cu scopul cie a întreţine şi înlesni şcoala bulgărească. 
Ca răsr,uns, Românii înfiinţară şi ei ,o eforie, in frunte cu 
d-nii �linciu, Tacorean şi alţii, p�entru tnt�eţinerea şcolii
româtJeşti. lnvăţălorii bulgari dacă au văzut că nu e rost, au
pă-răsit localitatea după câtva timp .

. Existenţa· şcoalelor bulgăreşti în satele române a· fost. 
aşa -de trecătoare, că la, îutrebarea mea prin sate, 9amenii, 
răspundeau:. ,,o· fi fost, da noi n'am văzut", sau: ,,s'a plimbat 
un bulgar prin sat câte-va- zile; · spunea că-i ş'i fnvătător. 
Copiii nu s'au slrâns la şcoală". Atât de mult ri 11,1işcase 
prezenţa învăţătorului bulgar, că parcă nici n'ar fi existat 
pentru ei. 

.Din cele 108 şcoale bulgăreşti, despre care eu însumi 
am.citit că au functional in Dobrogea, am găsit în jud: Con
stanţa urma a 23. ln acest număr intră şi cele din oraşul 

J Constanţa, din Megidia, Hârşova, Ost�ov, Cerna-Vodă unde, în 
cele patru d·n urmă, neam de neamul bulgăresc n'au av.ut 
şcoH. 

..Alături de cela 23 şcoale buJgăreşti şi 9 nemteşti au 
mai funcţionat şi 20 româneşti. Existenţa acestora a fost 
înso!ită de un lant de durerL Pentru a vedea cele ce suferiau 
<lascălii noştri; repro'duc aci răspunsul invătătorului Şt. 
Popescu din �atu- �ou la circulara No. 1343)919. 

„Satul e locuit numai de Români ; şcoala românească a 
�uncţional' în Timpul ocupaţiei sub conducerea subsemnatului 
de la JO Martie 1917 până la 1 Dec. l�H7. Atunci înYă!ătorul 
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român a fosf arestat mişeleşte de Bulgari, băfot îngrozitor şi 
dus legat ·1a satul Bazarghean, 1a comandamentul bulgar, · 
Aci l'a judecat şi condamnat Ja moarte pentru că a îndrăznit 
să tnvete româneşte copii din „Dobrogea bulgărească, u -ziceau 
ei. Scăpat ca prin urechile acului, m'am refugiat pentru a 
doua oară în jud. Ialomiţa". 

Invăţăloarea Ioana Stăn!că de la Calfa-chioi - sat ro
mântsc - a primit două paturi de ar mă, izbite cu ură şi 
sele, de la un barbar bulgar, pentru că i-a spus cu hotărâre 
şi verde că Dobrogea a fost, este şi va fi pământ românesc. 
Şi Bulgarul n'a găsit alt mijloc de a-şi susţint: lăcomia de 
cât lovind o l)iată fată fără apărare, care avea şi ea dreptul 
să-şi iubiască neamul. 

Nu am o statistică a copiilor cari au urmat în şcoli sub 
ocupafia streină. Numlirul lor, îa genere, a fost mic, chiar 
tn �atele bulgăreşti. In ceea ce priveşte cărţile, Românii au 
avut de suftrit mult, de oare ce toate cărţile noastre-au fost 
sau a1se, sau cenzurate, rupându-li-se anumite capitole..

Personalul didactic român se compunea, sub ocupaţie, 
din patru titulari, întorşi la posturi prin Ml!rtie 1917. şi din 
suplinitori cu putină ştiinlă de carte, dar cu multă bună 
voinţă şi dragoste pentru a servi cauza românească. 

Clasele, în-afară de oraşul Constanta, au funcţionat .ia
case· parlicularr, cum a dat Dummzeu, de oarece localurile 
de şcoală au fost ruinal_e, sau ocupate. Iar cele ce au sclipat 
neatinse până in Noembrie 1918, Ia retragerea Bulgarilor, 
dacă n'a fost cine să Ie apere, au p1ătit şi ele tributu), fiind 
văduvit� de uşi, ferestre şi chiar de podele. Aceasta numaf 
in satele ro.nâueşti. Prin cele bulgăreşti au trecut flt ă să se 
atingă de ş.oală, încurajând toată populaţia şi copii că Do
brogea lot a Bulgariei va rămânea. Copii fură îndemnati, la 
plecarea lor, să nu freguentez� şcoala românească ek. Sfat 
de prisos I Ştiau doar ţăranii de o lrge a obligativităţii 
invăfAmânlului primar, dar mai. era ceva: era turnat în 
sufletul lor ceva din tradiţia culturală românească, ceva mai 
puternic decât nişte îndemnuri necugetate. 

Din această înşirare a faptelor peti:ecute dela 1916 până 
la reînloarcl'fea noaslrâ, se vede cinstit şi fără nici o părtinire 
că, urmaş-'i poporul�i care la 620 au trecut prin D.obrogea

7 
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spre regiunea Rasgradului şi a Şumlei, unde au sălăşluit, 
au căutat pe căi nedrepte şi silnice să schimbe sufletul po
po_rului dobrogean, să distrugă tdt ce poartă urina cultriri'i ._şi 
vredniciei româneşti, să stăpânească acea'stă Dobroge frumoa�ă, 
unde m�nciseră în ceia ce priveşte şcoala o sumă de dasc_ăli 
inimoşi, această Dobroge de al cărei .dor �·au prăp_ădit 'în 
refugiu şi apoi în Moldova o bună parte din cei veniti la 
1879, sau din cea dintâi fază a vie tei şcolare dela 1880--188H. 

N'au isbutit să distrugă .decât partea materiei : localuri 
şi vieţi o:neneşti. Sufletul românesc a rămas şi mai· ofeÎit 
ş·i va rămânea, pentru că !ntre noi şi dânşii e . un hotar dela 
clădirea neamurilor: 

Unul istet, plin de viaţă, pricepe . lesne. lucrurile, iese 

lesne din încurcături, ştie să-şi facă şi să tie prietenii şi

prieteniile şi câte altele ; iar celalalt greoi la cugetare, răzbu
nător până Ja crimă; unul ca o ,zi de Mai, celălalt..... par'că i 
ninge şi tot plouă ; 'uri.ul glumeţ, celălalt ursuz; unul te 
priveş.te în faţă, celalalt se uită_ într'o par.te. 

Ce am găsit in Decembrie 1918? . .

Şcolile săteşti ruinate sau distrusţ:i până la pământ; 
tnvăţătorii titulari împrăşti�Ji în toată ţara, iar o parte din 
ei jertfiţi pentru întregirea neamului ; o sărăcie şi o jale de 
lume amărâtă şi' pe d.rumui-i, 1 cum numa) în ,Dobrogea, şi 
mai cu seamă în.judeţul Coqst.anţa ..;. ;a_p!o�pe curat româ-

. nesc - a fo�t în iarna a1:rn'1u1.1918_ s·pre 1919, ·pani\ târziu 
. î,nspre _vară. . · · · 

, Cele 20-cie şcoli româ1;1eşti-�pµseseră şi ele din.Octombrie 

Bulgarii, fiind lăsa ti de capul. ţor1 au· început cu persecuţiile 

şi tot felul de răutăţi, .aşa că şcolile una după alta au ,fost 
închise. Au mai- rămas cele din Constanţa, de care nu în
drăznia u să se atingă, cum şi cea din Ceq1a-Voda .... 

Dar, după debarcarea aliaţilor la <;onstanţa, căti·.e &fâr
şitul lui Octombrie 1918, o îngrijor;ue pătrunse în sµflf te. 
Istoria se repetă: la 1878 Cerchrjii luau drumul spre necuno_scut 
alături de Tătarii gălăgioşi şi Turcii gânditori ; ;ar către 
sîârşitul lui Noembrie , când începe retragerea Bulgariţor din 
Dobrogea, învăţătorii lor su trebuit să plece aşa de repede, 
- şi doar nu mai era răsboi, - că şi-au uitat şi bagajele.

Atunci au tresărit şi au- răsuflat în. voie _n� nµmai Ro-
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mânii, cari- se reîntoarseră la casţle lor, dar par'că întreaga, 
.fire. 1n cei doi' ani de ţ;lăpânire aspră· şi lipsită de, bunul 
simt, întreaga lume suţerise· numai amaruri.; Atunci au· tr�
sărit, mai mult ca ori care, sufletele dascălilor cari zeci de 
ani, �nii chiar patruzeci de ani, munciseră în Oobrogea:·A
tunci, la 1 i Deceµibrie, la câteva zile după reîntoarcerea au
lorităfilor noastre, institutorul director N. Andreescu şi-a 'în
ceput activitatea. adunâud copiii în geamia din Cernav<;>da, 

)aerând cu aceiaşî stăruinţă cum făcuse în �ei 35 de ·ani.: ln 
. aceia�j vreme,_ t9fi învătătorii şi instili:ttorii judefufoi, �.a,ri 
au s�ăpat, de ·ctânc·umi războiu, dela Potur Jâag( Ba�a4,ag 
ş.Î pânij ţa ,Ostrov lângă Silistra, dela Carac_icul? M�p·g�li�i şi 
până dincolo. de Capugiul Hârş_ovei, Loti cei cari şi-au form·at 
.�onvingere� c�,_scăpaff din ~faia mort.ii şi din plQala de gl_oante 

.,'au datorii :mai 'niari 'de lodepfinit ca' până �ll 1916,' n'au 
'·' r! ·' 'J' . � !.. .. ,._' ! _.. • . • ' ' .1 ,_,:• , • J • 

1
���get�t o clipii, .4e · a. se ,reîntoarce Ja camm în vagoane 
i:i�foc�Izite:··pe . ;şlepu.ri în b�taia gerului şi pe . Marea Nea-
grji� �mare J-)�şigură şi aşa de ·periculoasă din �cauza mine• 
,lor. 'roti, · cu . lacrămi de bucurie, înghetati ca vai· de dân
şii, înotând prin zăpadă şi noroiu, în căruţe sau pe jos, 
s'au reîntors acolo unde în trecut îşi sacrific2seră aoii' tine
retei, sau trăiseră frumoasele zile· ale copilăriei. Iar unii, când
,n'au putut căpăta vagoane ca �ă•şi ia gospodăria şi ce b_ruma
·adunaseră prin Moldova, au plecat cum au putut, singuri,
fară sotie şi copii, numai să ajungă aici, în Dobrogea, cu
loale că ştiau ce-i aşteaptă şi că nu vor găsi nic.i de unele.· 

Luna lui -Ianuarie ne-a apucat încălziţi numai cu su
fletul: Ja sate le lipsiau şcolilor uşile, geamurile, sobele; nu
erau lemne. La oraşe, au început cursurile numai la · Con•
sfanta şi la Cernavodă în geamie. 

,, 
Şcoala din Hârşova fiind arsă, iar în lot oraşul 'fiind

greu de găsit o casă mai spaţioasă pentru şcoală s'a înce
put activitatea mai târziu. La Ostrov, s'a reparat in pripă
şcoala 1de băeti, pentru ca să func)oneze şi pentru fete; la
Mcgidia, se afla un local mai bun,' însă era lipsă de lemne,
de �obe �i de câte tre�ue la o şcoală. In judeţ mijloacele puse
la mdemâ0.ă erau restrânse şi fără putere d� a face totul. Ici,
colo, au răsărit oameni de ispravă cari s'au pus în serviciul
şcoalei, iar_ re.zultatele mărturisesţ îndeajuns munca lor; Aşa
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amintesc· aci cu recunoştintă numele administratorului de·, 
plasă .dela Adam-Clisi, Ion Dinu, care în timp de 15 zile. a 
pus în stare de· fucctionare toate şcolile din plasa sa, 29 Ia 
număr, însărcinând cu tiaerea cursurilor, în localitătile unde.. 
1ovâţătorii îşi sacrificaseră viata prntru neam, chi_ar dasci Iii . 
dela biserică. Abia în urmă s'a prezentat per sonal:ul cl'l mai 
multă ştiinlă de carte. Afară de şcolile din plasa Traian s'au 
:piai deschis cursuriie şi in alte sate, unde s'a -putut înfiripa 
câte. ceva mob:lier, s�ăunele cu trei piei oare, pietre, cărămizi; 
ba au stat copiii şi pe jos, turceşte, ca la 78. Aşa au luat flintă 
peste 100 de şcoli din satele judetului Const.anta în lunile 
Ianuarie şi ·Februarie - cu mobilier de adunătură, cu şcoli 
cârpite, având drept geamuri scânduri, sau şi lără de acestea, 
sau .în câte o casă părăsită şi fără stăpân, copiii stând pe. 
sc�unele s�u turceşte; având în he de tabele de scris UJile, 
îar unde n'au fost uşi, podelele. 

ln luna Martie până către începutul lui April:e, când au 
dat căldurile şi a început să se învioreze firea, au luat fiinţă 
şi celelalte şcoli, în aer· I ber, pe câmp în zilele cu soare, sau, · 
în şcoală în vremea ploioasă şi fără putintă de sfat afad. 

Se cadt să facem aci şi o descriere mai amănuntită a

stării localurilor de şcoală, acum după războiu. Pentru o mai 
bună înfelegere . le împărţim în trei p.ărli : bune, în satele 
bulgăreşti, sau bunişoare; stricate sau distruse cu totul tn cele 
româneşti. Pe aripele gândului le văd trecând prin lumina. 
sufletului ·aşa cum le-am privit cu jale, începând dela 2 Ia-. 
nuarie 191!) şi până la .sfâr�Lul anului şcolar. In partea de

sud-.vest a judetnlui şi în 'partea de nord, în satele bulgă
re•şti, pe acolo pe unde l-am dus pe cetitor mai la începutul 
acestei povestiri, lotul era neatins. Localul comp'e', cu bănci 
multe, ba mai multe şi mai bune c.a inaint.e, luate din sa
tele româneşti vecine, cu câte 3 table (Canlia .etr.) cu sobe 
„Godin" el<', In cele româneşti, dela Mangalia spre tord pâuă 
la Calea ferată <:_:ernavoda-Constanţa, iat spre apus până la 
Dunăre, o jale şi un am·ar .. Unele din şcoli purtau nu nu
mai urmele obuzelor şi şrapnelelor (Enghez, Tallâgeac, etc.) 
dar şi urmele răzbunării din 1918 când cu retragerea arma
telor bulgăr-eşti, având uşile, ferPstrele şi toată lemnăria arse. 
Tot ln,aceastii parte, câteva şcoale au fost distruse până, în te-

www.minac.ro



melie, cum este tn Hairanchioi, "E"nigea, Cocargea, şcoale con ... 
struite intre 1890 şi 1900. 

ln aceiaşi stare am găsit şj ,şcoalele din partea nordică; 
a liniei ferate. Ferestrele şi uşile arse şi chiar. duşumelele. 
De tavane nu mai pomenesc, căci le despuiaseră soldaţii ger-, 
mani, făcâcdu-şi Jădi!e de trimis dr-ale mâncării_ familiilor lor, 
acasă. Mai spre miază Doapte-huă, pe unde au fost lupte 
grele, începând dela Seimenii mici şi Boascic pe J;>unăre, şi ·1 
pânâ diDcolo de Hârşova cea arsă în întregime, dela _Sarai/� 
şi Cartai şi până la mare, prin Erchesec, Satischioi, Saragea, · 
Ter21�hioi, Pantelimon, Pazarlia, Cavargic, Gheleogic şi până 
la Peletlia lângă mare, n'a mai rămas nimic din clădirile,,
care făceau mândria satelor, fala Dobrogei. . 

· 

Toate şcolile din această parte &u fost arse, iar cele care. 
au srăpat de vâltoarea focului, au fo�t distruse, luându-li-se. 
lemnăria pentru tranşee. lată dar care,era starţa localurilor· 
tn Ianuarie 1919: 15¼ din ele bune; 70¼ stricate, fără uşi 
sau geamuri, iar rrstul păshâni nul)).ai zldurile �iuruile, sau 
numai urma ţemtJiilor. In aceste din urmă sate, multă vreme., 
cursurile vor avea Ioc în case închiriate, insuficiente peatru. 
populatiunea şcolărească, îng:-ămă<Ută ·atât din cauza lipiei de 
tnvătătJră timp de doi ani şi mai bjne, cât şi din dragostea 
isvorâtă în urma războiului, de a se învăţa c�.rte.' 

Trecem la personalul ilidactic -- învăţători şt institutori. 
Răzl:>oiul ne-a găsit cu aproape jumăll;!te, din acest personal,: 
compus din titulari; restul,_ suplinitori îără, pregătire, fără 
sigur antă şi continuitaJe de. muncă,. �ingura. car� dă naştere· 
la curente săn&toase şi îndreptări spre mai bin�. Războţul 
cel mare a rărit rândurile . luptătorilor din- învăţămanlul. 
primar al .judetului_ Constanţa·; căci aproape 40, şi din'tre. 
cei mai buni, au plătit cu pretul vifJii bucuria care şălăş-_ 
lueşte în sufletele noastre azi, după întregirea pământului ro-
mâ.nesc. , . 

Amintesc pe cei' cgri au închis o�hii prea devreme, t� 
zilele d-e jerf fă dela Turtucaia� fra_ţii Ştefănescu Petre şi Tra
ian din Oopromir şi Ghiuvenlia., Papadopol Petre din AnadoJ,.,
chioi, Perianu Marin din Pazarli& şi Oh. Gheorghe din Q3trov.
Pe frontul Top'raisarului au pierit':. Butuligă, ·v .. Făcăianu
din ChiorJi�me, Oprea Hârâciu şi Stănescu dela M0gi�lia, .iar:;
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to: alte,, părti, tn �arpa ţi şi I.a Mărăşeşti au, ridicat poti'rul 
jertfei: C. Popescu din Almalău, T, Aron din Urluia, D. Pro
topopescu din Bazarghrnnu, C. Petrescu din ·Daulucbloi, · .A/. 
Muntenescu din Casapchioi, N. Istrăţoiu din Co.cargea, C. Bal

muş din Gheringec, Oh. B. Jlihai din Polucci, M. Vioreanu din 
. l\foslubei şi altii dintre cei tineri, suflete ·în cari abia pâl
pâiseră fiorii dragostei de meserie--tineri cari au preschim
bat, ab'ecedarul şi duhul dăscălesc cu sabia şi glasul războinic. 

i Alături de ef, au trecut în lumea nouă a <lreptilor, poate 
fărij, speranţă de a se mai reîntoarce la cămio, bătrânii ve
ter.ani fn ale dăscălie1 1 cei dela 1879 -- I. Negrescu, Nat. Ata
nasiu, Petre Popescu, Dima Ghizdăre�ti şi cei dela 1881: Atanasiu 
·upnita, Jfaldăiescu Oltina şi Ionescu Chio.seler; iar în Ian-ua
rie 1919, ·arzând de dorinţa reintoarcerei cât mai în grabă,
se stinge, în urma unui tifos exautemat:c căp2 tat lâ o ser-

, lia-re şcolară în judeţul laşi, Lucre/ia Florescu, vrednica şi Ini
moasa dăscălită dela Caceamac. Cu acelaş su11el, Olimpia Dinu, 
tnvătătoare la Pantelimon, este co-sită ca o floare primăv�
ratică odihnindu-se sub cele mai frumoase gânduri scrise pe 
crucea din cimitirul Bârladului. 

Lipsa tuturor acestora ·este adânc simtit�.,Şi de multe 
ori numai încrederea ce o căpătam la sutlet, că ·printr'o 
munca până la jertfa de sine şi ai tăi pukm împlin-i golu� 
rile·i am sperat, aici, .tn judelui Constanta, în resuita te cât 

,rkai bune şi pipăibile. . , , . • 
, ln tot ·cursul anului ·şcolar, 6 şcoale rurale n'au putut 

Ina t1intă de loc, celelalte 168 ·au... ajuns. cu b ne până la· ·I u
lie. Personalul a fost ;după cum se v·ede : 120. titulari şi 136

supiinitori, parte di11tre cei vechi, parte noi nnmiti pentru 
întâia oară.· La· oraşe au funcţiouat 43 titulari şi 20 supl-ini
tori. De fapt au functiona:t mult mai multi suplinitori- de 
cât cei arătati ; căci, din pricina sărăciei şi a gt·eutâtilor ·, de 
traiu-11'a veau nici pâinea zilnică,-multi au ·părăsit şco-lile 
după o lună, ·două şi au fost numiţi· alţii. 

Şi lotuşi, au muncit cum au putut; iar dreptatea ,-şi a
devărul iese din socoteala f{ cută iu Iulie şi August: 

La şcoalele dela sa te au ·fost înscrişi 14200 copii, cam 
60 de şcolari de învătător, dintre cari au urmat regulat p.r&te 
8600. 
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La _şcoalele dela oraşe au fost lnscdşi 2546 copii, 50 de 
fie care mstihttor şi au urmat regulat câte 40 şcolari de in
stitutor. Şcolile rurale au dat 176 de absolvenţi, iar cele ur
bane, unde a mai fost o continuitate de muncă în cei doi_ 
ani, 202 şcolari. Numai cu zece ani în urmă au absolvit, atât
în şcoalele rur,ale cât şi in cele· dela oraşe, peste 1200 şcolari. 

Io cele 53 �ădini de copii au fost înscrişi 2358 copii adică 
45 de fie care conducătoare şi au urmat regulat 1802, sau 36
copii de şcoală. Inspecţia şcolilor şi a lucrurilor dela 2 Ia
nuarie şi pâ:n� în Iulie s·a făcut tn 157 de zile, pe un drum 
lung de aproape 2000 kilometri. 

Aceasta-i viata trecută a şcolilor din judetul Constanţa 
· vreme de 40 de ani. Războiul a lăsat urme adânci în suflete,
pe- care nici odată şi nimeni nu le va putea şterge. Vor pp- _
vesti bătrânii, copiii de azi, toate suferinţele şi toate sălbă
ticiile războmlui, tşi vor aduce aminte şi de cei cari i-au fn
vătat carte şi n·au avut vreme să le-o sfârşească, pentru că
răsboiul le-a răpit pe bunul lor invătător. O cruce poate, în
fata şcolii, va vorbi multă vreme şi învătătorilor, cari se vor
perinda pe aici, de cei pomeniti de popor.

Ca şi firea după o furtună năprasnicii, aşa şi şcoala do
brogeană îşi urmează cursul tot mai liniştit, tot !.pre mai
bine. Ea va împlini, a'n după an, lipsurile aduse de răsboi
şi· în cele din urmă privind înapoi, îşi va spune: încercările '
prin car-e .,am trecut au' fost o je, tfă, dar şi o isbândă�pri•
viti-�ă.

VASILE H�LGIU 
Revizor şcolar Constant� 

I 
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Şcoalele rurale din Dobrogea� infiinţate până, la 1889 
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,;l 

" _ Luncaviţa şc. oăeţi " 
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j şc. fete 
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Calaloi jud. Tulc"ea Asa.rlâ.: j�d. Constanţa .lijila jud. Tuke� Boas\:ic jud. Constanţa Cocarg a jud. Constanţa 
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,, ,, 1882 " 

" " 

,, 1882 ,, 

" 

· 1 � 

r 
- Salariul I

.:]_' Felul - Numele .Lei La ce şcoli a mai 
.3 � �i Pconnmele Ce· st-udii posedă construc1iei .., :::, 

tl� I
funcţionat 

I ·µ., p.. învăţii.tor11 1ui 
l_ �=-"""- . , - --Anghelina Oen- 1887 7(LExtern,t 20 

·" " ddno T/lmă�Pni şi Miclănşeni-Roman . cl!.rămidă nearsli Româlli Franrisc Enăşes- N�rmalis'.-Taşi 1871 Colib şi -Bolgrarf Ed lch oi si Os•rovul de .sus-Constanţa 
" gard 

p'alră zid 

cu E·ena Enăşescu Şc. centr. lă Bucur. 1880 
" Gh. Ad�m Români D. C.irJ·ău şi Bulgari Se1ni.tiar ·1880 2 clase normale ·1873Bulgari Eleonora Nour Şc.· c ntr fete Iaşi 188-i 

Sar.ii-Constan ţ1 Oracn, Anadol şi Ituiia-1 BRsarabia, Seimen·i mici şi Parachioi-Constnnţa ŞPoala la nn loc eu 
Pr,mlria, local de Români D: Niţescu piatl'ă N ormalist�G.i!-a ţi cărămidă ne arsă ,, Noriii alist-laşi 1857 Bol�ract cărămidă :,jum·. RBolm, Vladim.Popov:ci comercia.lă-Galaţi 1880IJIIW. U g. 

Ha,giabtli.lln ş' S1t!nl no-u:;:,.,
I Casapchioi-Constanţa Başchioi-Tulcea cărămidă nearsăl Români Ecat. Popovici 1 clasă gimna2iiali . 

.. Rom Ita! 
„ u '/4 Nemţi N. Neicu

'14 Bulgar· Normalist-Sibiu 1885 70 1� P,;s\ava -Tal= 1873 1J J Noul Caragaci-Bolgrad piatră Bulgari Petru Dima Seminar Tsmail .. , Somova -Tulcea nuele 2 el. secundare inst,tu-Români Ari st ţa Marinov ·tul Bolintineanu 1882 100 • Mihăilesti-Vlasca I t Capaclia, Hagi�urd-Ba-
" 

" 

., 

., 

" 

Germani Ruşi Români Bulgari cărămidă nearsl- ,,Şc�J� !a un loc cu Bulgari Pr1man_a, !�cal de omânipiatra nuele jum. Rom: IJum. lluş1 
I 

Gh. Cb'sencu Normalist-laşi -1876 130 • sarabia 
J1jila

1 
Satul Nou-Tulcea. Brănza-Bolgrad Teodor ·Mârza 1) Normalist-Bucureşti 1875 130 • 20 -ci�::r��{: şi BaimacliaJberingic. Mârleanu şi Coeh rleni-Constanta Maria Dobrescu Şc. profes. Brăila 1882 7( 30 1J l Şipet-Timi:ara 1859-82

Ilie Ştefan · · 1857'Prepârandia-Arad 3 clase 70reale-Germane din Vârşeţ I Elem Grecu � el. primare Galaţi 1872 100
1 

• Al A Z• . ,,, Se. normală Carol I Bu- �o ex. · avoian.. · cureşti 1888 · 1 
• 

] 
Comisar şcolar în Transilvania 1885 • Chilia veche, Calica şi Sarighiol jud, Tulcea

2;:> Vasile Popescu Normalist-Bucureşti 1887 60. I . .Mateeseu Normalist Tg. J.u ·1888 60 11 Peletlia-Constanţa 
1) Decorat cu medalia Ser-..-. eredincirs.
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Racliman 
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Salul-Nou şc. băeţ 
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Oltina şc. băeţi 

» şc. fete

Cuzgun 
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i:i" 
<i:i 
,!:: 
cd 
<,I 
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" 

" 

" 

" 1884-
" 

" 

" 

1885 
18861 
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" 

11888 

şc. fete 1884 
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pr opriu 
,, 

' 

,. 

" 

" 

" 

,. 

" 

" 

" 

" 

" 

Ftlul cons,rucţ; ei 
�cca la la un loc cn Primăria, local de 

cărărr idă 

piatră 
icărl!midă_nearsa 

piatră 
gard 
nuele 

piatră 
că-rămidă nearsa 

piatră 
' cărămidă '$coala la un loc cu , ]Primăria, local de, căr�midă . , cărămidă 

piatră 
paiante 

$alariul :§ -Num le Lei 'i3 � La ce şco'i a mai 
Q) ~::, şi Pronumele Ce stud i posedă 

� 11111� 
funcţionat � p., învăţătorului 

Români El. Caraanghel 2 el. secundare 1886 70 . I.IO -

B�lgari D. -Dimofle .Normalist-Bârlad 1880 115 
Caraomer şi Esechioi -Constanţa 

., N, .'.'l'egacin-ki Şc. cornere. G,laţi 1881 100 10 Slobozia-Brăila 
R->mâni Alex. Alecu Normal st Galaţi 1884 70 Tuzla-Constanţa 

,. Sofia Popovici Şc. secund. fete Iaşi 1881 70 20
1 

-

' C:onst. Cornescu 5 el. liceu Iaşi 1886 �o 20 -
., Andrei Artimes Normalist Galap 1884 

,1 
2J. -cu B,;j or, şti-Covurlui Ruşi El: Bogdan 2 el. secund: 1882 15 Văcă• eni-Tulcea 

Bulgari Ecat. Pop1tu 1 clasa normală „Elena 70 Gârli\a-Constanţa Doamna'· 1880 
Români I.Popescu Costir Normalist-Galaţi 1885 &C �C -

" M. Vasiles:u Şc. normală a soc, 1887 80 I� -

" Rada Moroianu Bacal. în Braşov 1880 7( 4( 

" Maria Minculescu Şc. sec, fete Galaţi 1888 �o -

li :i: :-:�i I Iosef Careisa I Normalist 1881 jrn,f · //2djrsaccea - Tulcea
Români • Gb. Motarga Normalist-Tg. Jiu 1885 1" N albant-Tulcea 

cărăm'dă nearsă 
C-tanţaMoisescu Şc. centr. Craiova 1886 j . -
I. Ionescu 1) Gimnaziu Galaţi 1e8'l 1 Enigea-Constdnţa

" gard şi nu,Je 
gard şi p_aiante 
Şcoala la un loc cu Primăria, local de platră 

piaţră 
z.id

piatră 
,cărămidă nearsă I 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Ecat. Ionescu 3 el, secondare 1887 

Atan. Vasîhu
Atan. Petra 

N or�a.list-halaţi 
Preparandia Ja,i şi SEm·narul din Huşi 186a 

Tomai-Cahul Bu iuc-Enghez-Constanţa
1''at. Petru Externat Iaşi 1871 145 10 Tomai-Cahul 
Al. Romilă Normal.-T.-Severin 1882 115
Gh. Ştefănescu Normalist-Iaşi 1871 145 
D. Gavrilescu
Ana Cinski 
EI. Eftuşescu 

Normalist-Iaşi 1878 
Şcoala greacă seaundar-lsmail 1881 
Şc. secund. raşi 1875 

160 
115 
115 

18 Coslugea-Constanţa, 
Tăbălăeşti şi Covanr,-Făl-10 i ciu / Leova-Cahul. Toprais'r şi Satu Nou-Constanţ 

I Româmşti-'Iaşi'10
1 

j Herţa--Dorohoi Băleni-Bolgrad 10/ Raşova--:--Constanţa
,20,.Topal-' Constanţa

1) Decorat cu medal:a Ser·v. credincics.
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Numele şi Prbnximele învăţătorului Ce studii posedă Salariul Lei La ce şcoli a m.ti funcţionat 
Gh. Eftuşescu NormaHst 'aşi -- 1151 20:Ba���abi� · -· Mario Armeanu Normalist Bucureşti 1883 1J 20 Saragea-Teleormao

Români Gh. Voiţă normalist Gr. Rozoleanu M. Vasiliu- vezi anex·� C.
cărămidă nearsa Bulgari Carol Vişineseu Normalist-Iaşi 1876 rnc 

Nerusai-·Basarabia20 Chilia-veche-Tulcea 

: 

cărămidă - piat, ă"
" 

zid 
., 

" 

piatră 
" 
" 

" 

" 
EL Dumitrescu 4 el. pria,, Tulcea 1880 IOC 20 -Români Nic. Aodreescu Normalist-Galaţi 1882 11f 15 

Bulgari_ 
112 Bulg. 1 12 Turei
,Bulgari 
Români 
_ Bulgari 

" 
"

" Smarand Andr. Şc. profesională 1883 115 Cochirleni-Constanţa 
Ioan Negrescu Normalist Iaşi 1872 130 l Şiş:ani-Fălciu10 Cişmele- Belgrad I Coslugea şi Ostrov-C-\1

Olimp Negrescu Şc sec. fete Galaţi 1885 . !so 10;I :lJJ Raşova-Constanţ 1 
Endecburnu si C•smeaua I văruită din 'Basarabia 

N. Muzicescu Normalist Bucureşti •Ca- Uf>rol I• 1879 Eufr.'. Muzices:u i el. prim. Câmpina 1885 70 
I. Şoltes :u Cons anţa 2 el.- academ M hăii. 1863 16] J 0smanfaeâ şi Cuzgun -

l Dela 1881 -87 a funcţie• Teod.-Niculescu Normalist 1881 70 15 nat la şconla româneas-1 I că din Silistra
r.. Popescu Seminar Huşi 1868 1145 1� Smu]ţi-Cuvurlui

I 
„I Oltina şi Satu nou-C-ţa Ican Atan� siu Normalist-Galaţi 1881 115

1 

1� - -
,J l NoulCaragaci siFnrman-Gh. Ghibăneanu ·Normalist Carol I 1872 f.15

1

. 
10

1 
ca-B,sarabia. _ Topal-Constanţa ' 

Petre Pop seu N orma!ist-Bncuresti 187î 130 1� Babele-Basarabia · I J Bugeac Constanţa Srrar. ropescu Extern. fete laşi 1874 115i LI Gârliţa-ConstanţaSarai ,; ' cărămidă nearsl Români Ioan Bănescu Seminar !aşi 1884 · 70 .- 2d

Caramurat 188t ,,_ !·RomâniGermani Turci 
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Normalist 1asi � 187'1 145 
� r 

. 10 Furmanca-Basarabia 
Seminar lsmai I 
Normalist Carol 
Normalist Bârlad 
Normalist Galaţi 

• 

I 
1872 
1883 

1880 
1883 

100 •

6 

• 80

1·15 •

. 

2 Vlahchioi Constanţa
r 

15 

Cochirleni s1 A1iman • 

15 t Constanţa 
10 

Gâ1·liţa-Ga,Jjţa . ,, )1 
I 

'' 
Bulga�i Anghel Vlădescu Normalist Carol I 1877 7 • 10;

.- � Potur-Hamamg:a 1884 • 

: '• �, Oh. Sorescu • Şc. norm. Prahova 1886 70 . 15 
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• 

Dulgh��ru 
. ./
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Cai-tal Sir·iu 
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-
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188
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Români Gr1. Boer u Liceu Br�şov 1881Normala D.:va 
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. 8 10 Caramu1·at-Constanta ' 
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Bulgari 1Tb. Paraschives Normalist Bucureşti 1880 115 Isa cea-Tulcea„
- • 

Români M. Lu.mezeanu Normalist-.Tga Jiu 1884 
• 
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.&.�EX.A .. 

Scoalele urbane din Dobrogea infiintate pănă la 1889

..., 

I
...; . ·5 

�' 

.... ,., 
Q Q el ·1t� �a -; Felul -

.E Ol o 'i:: 
o Localit.alea ,s tJ 

( 
� ., -; zE

o:: strucţie1 c:.. p.. "' 
o 

I � 
::: 

o 

O ' 
.; p..- p.. 
ll.. 

Judetul Constanta
I I 

1 Constanţa şc. fete 1878 I 
, 

1Români 
2 " şc. băeti 1878 iProp1 zid 1Greci 3 

3 

I
Cernavoda şc. băeţi 1

8
7
9

1 

" cărămidă Români 2. 
4 " şc. fete 1879 " 11 " 2 

5 Hârşova ş�. băefi 1879 Români 
2 ,, " Turci 

6 " şc fete 1879 " " " 2 

7 Ostrov şc. băeţi 1879
1 

" zid Români 2 

8 " şc. fete 1879 " zid " 2 

9 Megidia şc. baeţi 1879 I Români '2 " Turci 
10 " şc. fete 18791 " " 1 

-

Judeţul Tulcţa 
Rom/J.ni Tulcea şc. băeţi 1872 part. zid Lipoveni 4 
Bulgari 

2 " şc. fete 1879 " zid " 3 

3 �abad,g şc. băeţi 1879 c�rămidli Români 
2 prop. Bulgari 

Turci 

4 • şc fete 1879 part ' 2 " " 

5 Isacea şc. băe/i 1879 zid Români 1 

6 
I 

. 
şc. fete 1879

1 
1" " " " 

7 !Măcin şc. băeţi 1879
1 
prop. I 2. 

I 
" " I 

I 8 2 " şc. fete 1879 " " " 
9 Sulina şc. băeţi 1879 „ Toate na-

şc. fete 1s8olpart 
,, \ionalilăţile 

10 2 " ,, 

www.minac.ro



FOLKLOR 008-ROGEAN

CÂNTECUL RĂZBOIULUI 
Foaie verde ·,,'un dudău 
S'a siţpărat Dumnezeu 
De-atâta păcat şi rău. 

' A pus vrajba 'ntre popoare 
Şi-i lasă ca să s'omoare 
Pe Francezi şi pe Germani, 
Că ei sunt mai mari duşmani. 
De la Marna la Verdun, 
Numai fum şi guri de tun, 
Curge sângele nebun; 
Iar mai sus pe-un _deluşor, 
Ce măcel şi ce omor ! 
Curge sângele la vale 
De ia voinicul călare. 
ln Galiţia de n01·d 
Curge sângele pe glod 
De ia gonitoru 'n not. 
- Foaie ver""de iasomie
'N. noaptea de · Sânta Marie

Vine rândul Roinâni�i. 
Bate toba, sun gorniştii, 
Să s'adune rezerviştii, 
Complectaşi la complectare 
Că sunt gata de plecare. 
Foaie verde de măr dulce 
Ieşi măicuţă 'n deal la crucA 
Şi vezi ţara cum ne strânge
Şi ne 1nşh-ă câte doi
Şi ne duce la tranşei. 
Cad g' oanţele peste noi 
Par' că-s picături de ploi 
Şi Germanii vin şuvoi 
Curge sângele şiroi. 
Foaie verde matostat 
Pământule blestemat, 
De câti ani nu ,te-a plouat, 
De sugi · sânge închegat ? 

Oiiles· dela St. Pe,1··ia·mt clin Ch-iorci.�ine-Coiistanţa, ele Peria-nu V-le, 
normal·ist. 

CÂNTEC DIN RĂZBOIU 
Frunză verde trei migdale 
Devale la Turtucaia 
Curg gloanţele ca şi ploaia ; 
Şi ghiulelele grămadă 
Vin ca fulgii de zăpadă. 
Foaie verde bob năut 
Cât e Oltul de adânc, 

Eu mă mii· cum l'am trecut; 
L'am trecut cu meşteşug 
.Pe două scânduri de nuc 
Şi pe doi maldări de stuf. 
'l'recui Oltul j!lmătate 
M'a cuprins Neamţul din spate 
Şi Turcul din altă parte; 
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Şj Bulgarul priu stufiş 
'rrăgea gloante pe furiş ; 
Şi cum vine-un cositor, 
M'a lovit drept în picior, 
De-am rămas făr' de-ajutor 
Şi-am umplut lunca de dor. 

Impărate Ferdinande 

265 

Dă poruncă printţ" o- carte 
Surorilor de prin sate 
Să nu poarte părul coc, 
Că au frăţiori în foc ; 
Sit poarte părul pe spate 
Că au frăţiori la moarte. 

Cules dela Mih1J1,lache l\fonole cUn Pazarl-ia-G-helengic-Gonstanţa, 
de Stcm Mihail, normcilist. 

CÂNTEC DIN RĂZBOIU 

Foaie verde de secară Numai trupe româneşti 
Mi-a trimis Regina 'n tară Prin tranşee şi prin . măşti ; 
Mi-a trimis Regina carte 'I inerei fără mus tată 
Pentru fetitele toate Se luptă cu Ne:mti -'n fată. 
Să nu mai poarte mărge' e Foaie verde meri domneşti 
Oă ţara-i în chinuri grele ; Să vii, ma_mă, să priveşti 
Să nu mai poarte panglici Luptele la Mărăşeşti ; 
Că ţara-i făr' de voinici ; Să vezi, mamă, cum luptăm 
Să nu mai poarte cercei Şi în sânge ne scăldăm; 
O'au pierdut prea multi flăcăi. :-iă vezi şrapnele venind, 
Foaie verde trei scântei ·'Obuzele bubuind
Trei leaturi de bobocei Săbiile zăngănind, ..
Umblă Averescu 'n ei Baionetele lucind, 

· 

Să-i împartă prin tranşei. Şrapnelele cum- fac groapJi, 
Din Oituz în Mărăşeşti Obuzele cum ne 'ngroapă. 
Să stai, Doamnei să priveşti 

C-i�les dela Maria {{. Neacşn cUn Topraisar-Gonsta11ţa, ele G-heorglviu
Racln, norinali1:1t. 

FOAIE VERDE. TREI GRANATE. 

Foaie verde trei granate 
Voi fetitelor din sate, 
Rău ati fost, neică, ursate 
Să n'aveti de flăcăi parte. 
Ţările luptă de moarte 
Pentru sfânta lor dreptate ; 
Sa 'nvrăjbit frate cu frate 
Ş'au luat foc ţările toate. 

Foaie verde de trei flori 
Dar şi voinicii flăcăi 
Sunt ursiţi mai rău ca voi: 

Ţara-i tine concentraţi 
Să meargă peste Carpaţi ·, 
Să dea mâna cu-ai· lor frati ·; 
C'avem pe Bulgar în spate, 
Pe Ungur la miază-noapte. 
Oar pe Ungur când ,}'aş prinde, 
Ca p'un caine l'aş întinde. 
lVIi-a strâns ofiteri, soldaţi 
lVIi-a luat buni şi reformaţi-; 
Dispensaţii n'au să lupte, 
Oi sunt obligaţi s'ajute, 

,·· 

·'
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Nu eu pame, sau parale, 
Ci măcar cu boi ,şi care 
filă transporte de mâncare 
Pân' aproape de luptare, 
Că de-acolo duc ţăranii 
In spinare ca ţiganii. 
In ţări s'au făcut spitale; 
Prin case mari şi prin şcoala 
Doctori şi cu domnişoare 
Stă ziua, noaptea 'n picioare, 
Dă la răniţi ajutoare, 
Le dă ţigări şi bomboane 
�i-i leagă mereu la rane. 
- Măi, soldat, când ai murit
Cine mi te-a jeluit'?
- la, păsările ciripind
Şi măicuţa mea plângând.

266 

- Da' cine mi te-a scăldat? ·
Norii când s'au scuturat
Şi roua când a picat.
- Cine mi te-a 'mpodobit ?
Iarba când a răsărit
Florile când a 'nflorit.
Să vii, maică, să mă cati
In vârful Carpaţilor,
ln bătaia gloantelor,
C'acolo mi-a fost să mor
Fără scândură de brad,
C'am luat parte la atac.
Dumnezeu s' o milui
Şi din mine-o răsări
Viorele şi bujor,
C'. m fost al tării fecior.

Oules de T. Get·gă-ii, nor-maUst, dela Paraschiva Tămaş d·in C·icrt1cci
Gonstanţa. 

CÂNTEC 

Frunză verde salbă moale 
l. e la Galaţi mai la vale
Se aude-un zgomot mare
De tunuri şi de chesoane :

Trece•un regiment · călare,
Pe secfii şi pe plutoane ;
Colonelul comanda :
La stânga şi la dreapta;
Soldaţii executa,_
Din inimă greu ofta.
Colonelu-i întreba :
Ce oftaţi soldaţilor ?
De dragul plirinţilor,
De jalea fetitelor,
De mila copiilor'?
Fr\)nză verde salbă moale,
Să trăiţi domn' Generale,
Mai căutaţi la cnntroale,
Lit foaia de liberare.
De când m'a mobilizat
N'am dormit o noapte 'n pat,
Numai pe pământ uscat,

Cu rănicioara ia cap 
Cu puşculiţa 'narmat 
Şi tot' in tranşei băgat. 
Frunză verde de-avrămeasă 
Primii scrisoare de- acasă, 
Din teritoriu oc,upat; 
Tata, mama-i sănătoasă ; 
Nevasta o duce bine; 
Copilaşi 'ntreab' de mine : 
Mamă, tata când mai vine'? 
Tat-tu-i, dragă, la războ , 
Nu ştim de ştie de noi, 
Ori trăeşte, ori e mort, 
Că de el nu ştim de .loc. 
Foaie verde mărăcine 
De ţi-e dragă, dor de mine, 
Să vii, dragă,să mă cati 
Intre Prut şi 'ntre Carpaţi, 
C'acol' sântem adunaţi, 
De-alungul Siretului 
Şi 'n munţii Oituzului. 

01iles de Vasile Popei, normalist, delei Ene G:heo1·glte q;in sat·ul Gi
c·1·âcci-Gonstanţa. 
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CÂNTEC SOLDĂŢESC 
Foaie verde murele 
Pe sub malul Dunării 
Trec soldaţi cu �ârdurile 
Blestemându-şi mumele 
Care i-a făcut pe ei 
Aşa nalţi şi subţirei 
De trece glonţul· prin ei.

De erau mai mititei 
Trecea glonţul peste ei. 
Foaie verde bob năut 
Trece trenul bubuind 
Vagoanele păcănind 
ll,ănitii în el gemând 

Cu sângele şiroind. 
Foaie verde · baraboi 
Plângeţi voi, plângem şi noi 
Că ne-a; rănit la rlizboiu. 
La războiu la Turtucaia 
Vin gloanţele ca şi ploaia 
Şi ghiulelele cu droaia 
Foaie verde de · trifoi 
Pică unul, pică doi 
Pic' o mie de eroi. 
Pică unu 'ntr'o clirare 
Şi mi-l vede-o fată mare 
Şi-i aprinde-o lumânare. 

Cules dela llf. N·iţ-it di-n Frătileşti-Ialomifa de Ni(it Ion, ·normalist, 
Constanţa. 

CÂNTEC DIN TRANŞEE 

Cucuruz cu frunza -'n sus 
Neamţu 'n • groapă stli ascuns; 
De îndată ce·-o ieşi 
Drept în cap I' oiu ne meri 
sa-m'i răzbun dorul de-ai mei 
Ce-au rlimas sub jug la ei. 
El de-acolo 'n orice �i 
Strigli către noi de-aci, 
Ca la ei să ne predăm 
Şi acasă să plecăm ; 
Jnsă noi nici n'ascultăin 
�ici în seamă nu-i băgăm. 

Neamţule cu ochi şireţi, 
Degeaba te încumeţi ; 
Noi aşa am învlitat 
Şi părinţii ne-au lăsat 
Ca· de-a pururi· la războiu 
Să nu mergem inapoi ; 
Ci 'nnainte tot mergând 
F;-i · pe duşman sfărâmând, 
Visul să ne împlinim, 
Ţara să ne-o întregim 
Cu al Mureşului plai, 
Cum a stăpânit Mihai. 

Citles dela d-şoarn, I::,, Ionescit-Co11sta-11ţa de Gara-man Nicolae, nor-
m�� . , 

. 

CÂNTEC DE PE GRANIŢĂ 
Foaie verde grâu curat 
Rău, mamă, m'ai blestemat 
De-am ajuns acum soldat, 
Acum când sunt însurat, 
Stau în armă rezemat 
Intru 'n codru 'ntunecat, 
ln pustiul cel înalt 

Şi mă uit cu jale 'n sat. 
Decât viaţă 'n grăniceri 
Mai bine de mic să inori, 
Căci e viaţă 'ntunecată 
Fi cu jale-amestecată. 
De când sunt în g1;ăniceri 
Par' că sunt căzut din nori. 

•
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De când la hotar m'a dat, 
Eu odihnă n' am aflat, 
Sltrbătoare n'am serbat. 
Când e zi de sărbătoare 
Lumea iese la plimbare .. 
Eu cu arma în spinare 
Cu treizeci de 'ncărcătoare 
Şi mă duc în patrulare 
Pân' la pichetul -vecin 
Amărât şi plin de chin·; 
Tot cu ochi 'n spre hotar 
Să nu vie vr'un- bulgar ; 
Tot cu ochii· pe duşman, 
Doar o trece 'n · acest an ; 
Tot cu ochii în spre ei 
Dar �ii gând la 'pruncii mei ; 
Căci inima nu mă lasă 

Ca să uit dorul de casă. 
Când de ei mi•aduc aminte 
Dor cu jale mă cuprinde. 

Foaie verde, foaie lată, 
Să mă văd scăpat odată 
D · n astă pustietate ! 
Teamă mi-e că mor ca mâine 
· Şi n' o şti nimeni de mine

· Numai fiarele 'n pădure.
Când aş şti c'aş mai scăpa
Şapte zile le-aş serba,
�,apte zile într'o seară
Să mă văd la mine 'n ţară
Să · mă văd la locul meu
Şi apoi... ce-o vrea Dumnezeu !
Să mai văd ai mei ce fac
Ş'apoi pot să mor cu drag.

Ciiles în safol General-Cernat, jucl. Cousta'llţa, ele J.l,Ianea Yictor, 
normalisţ. 

CÂNT EC 

Foaie verde trei migdale De şurupurile toate 
Pe poteca dela· vale· Şi de şina de sub roate, 
Cânt' un grănicer a jale. . Că prea mă duseşi departe 
Mândra-i face o :ntrebare: �i nu-i cine să ·mă cate. 
- De ce cânţi aşa a jale? Tata-i mort şi nu mai poate; 
Ori ţi-e grea arma 'n spinare� 1\fama-i putredă pe o parte ; 
- Nu mi-e grea arma 'n spinare, Surorile-s mititele,
Ci mi-e dor de-acasă tare. Nu ştiu cărările mele, 
Foaie verde trei granafo, Şi mai am doi fraţi mai mici 
Trep.ule, n'ai avea parte Nu ştiu sama printre munţi. 

Co1111micat de E. Zloteci clin pcirainnl'at-Constanţa.

FOAIE VERDE MATOSTAT 

Foaie verde matostat 
Spune-mi, mamă, adevărat 
Ce ţi· am fost eu vinovat 
De-aşa rău m'ai blestemat· 
Munţii, codrii, să.:i străbat 
Şi Dobrogea -'n lung şi 'n lat 
Pân' la oceanu 'ngheţat ? 
;:;;i ia1· verde matostat, 

De-acasă când am plecat 
Zîua bună nu, mi-am luat 
Nici -'o vorbă n'arn l�sat. 
Fraţii şi surori s'au strâns 
Şi s'au pus cu toţi pe plâns ; 
Mă plângeau surorile 
Ca p1·ivighetorile ; 
Mă plângea sora cea mare 
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Cu coadele pe spinare ; 
Mă 'plângea a, mijlocie 
Cu părul pân' la călcâe ; 

Frunza 'n codru se despică ; 
Dar când m!! plângea şi mama 
S'apleca de jale iarha. · ,. 

Mă plângea şi cea mai mică 
Comimicat de E. Zlotea din Cara-Mm·at Constanţa, 

CÂNTECUL LUl IVAN 

Măi Ivane, cruce 'n sân 
Si la inimă păgân, 
M'ai chemat să te ajut 
Şi ca 1 uda m' ai vândut ; 
Eu mă zbat ş, ard in foc 
�i tu stai c 1 piatra 'n loc. 
Batri.-mi-te cu amar 
Câte pietre-s pe hotar, 
Câte pietre sunt în stânci 

Câte stânci în vlti adânci! 
Mă I vane, barba ta ... 

Să puieze corbi 'n ea ! 
Puii când or da să creasclt 
Ochii să ţi-i ciugule·ască 
Şi cu ei în ,;iioc să zboare 
Cât e lumea pe sub soare, 
Ca s'arate cum te bate 
Sfânta noastră de dreptate. 

I 

Cules dela Bădilă.Dwm,it1·u dvn sa.tul Pazarlia-Constanţa, de Mi
hăilescu E. Gheorghe, nornia,list. 

CÂNTECE DIN RĂZBOIU 
Când o fi, mamă, să mor 
Să mă plângi, mamă, cu dor; 
Cu dor, mamă, �i cu milă 
C'am rămas numai c'o mână; 
C'o mână si c'un picior 
�'am ajuns' un cersetor. 
Şi iar verde foi de nucă 
Cântă cucul jos în luncă 
Şi-mi cântă mie de ducă, 
Să mă duc si să mă 'ntorc, 
La tranşei ca să pun foc. · 
Aoileo I tranşei, tranşei, 

De trei ani săpăm la voi 
Si v'aţi dărâmat pe noi ! 
Iar tu, Dunăre, turbat�, 
Ne-ai 'necat oştirea toată. 

* * *
La fabrică la Berlin 
Se lucreaz' un Zepelin; 
Zepelin cu· bombe· mar/ 
Ce omoară militari ·; 
Zepelin cu bombe mici 
Ce omoară tot voinici. 

Culese dela deinobilizaţi-i. di11- commia Pantelimon-Constanţa, de C. 
Martinescn, normq,list, • 

DOI:\1A 

Si-am zis verde foaie lată, 
Maică, inimă de piatră, 
Mai scobori din cer · odată 
Să vezi, maică cum trăiesc, 

Pe lume cum vecuesc: 
O zi bună, două rele, 
Aşa trţc zilele mele ; 
O zi bună, una rea, 

I, 
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Aşa-mi petrec viata mea. 
Să ştiu, maică, c'ai veni 
Drumul ti l'aş pardosi 
Cu piatră, nisip de mare 

'10:--------------

Să vii, maică, tot tnai tare; 
Nisip şi piatră măruntă 
Să vii, maică, tot mai iute. 

Cnles dela Elena Gheorghe din Sev;nenii-Mici Constanţa, de Chirilă 
Dumitru, normalist. 

I 
CÂNTEC DOBROGEAN 

de sub ocupaţia drăină 

foaie verde mărăcine, 
Mai bine d'urt an de zile 
Viaţ' amară ce-am trăit I 
Multe zile-am chinuit I 
Cu bulgarul, şarlatanul 
Şi cu hoţul de germanuJ. 
Ne-au mâncat, ne-au înşelat, 
Dar acum li s'a 'nfundat. 

Cules de normalistul 'I, Cergă11„ de la Ion Moise din satul Cim·acci 
Const<inţa. 

CÂNTEC DE DOR 

Sus e luna, jos e noru, 
Departe-i mândra cu doru; 
Departe-i mândra, departe 
Două vămuri ne desparte 
Două vămuri s'un deal mare 

' 

De nu poţi trece călare. 
Dar· nu-i vina -calului 
Nici a potcovarului, 
Ci e vina mândrei mele 
C'a pus casa 'ntre vălcele. 

Cules de normalist1d T. Cergă11, de la N. Spătăceanu. din satiil Ci
cr4cci·Constanţa. 

CÂ NTEC 

Grânelij vara se coc,

Zis-a badea să nu joc 
Pân' la storsul vinului, 
Când oiu fi mireasa lui. 
Postul iată c'a trt;cut, 
Badea 'n ciudă mi-a făcut ; 

Câşlegile încă trec 
Si eu to fată-mi petrec. 
Bădiţă, sufletul meu, 
,Pedepsite-ar Dumnezeu 
Nici mai bine, nici mai rău 
Numai cum oiu zice eu ! 

Cules de la Pricopia M. Pricop, din Abdulah-Constanţa de Ştefan
Andrei, normalist. 
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CÂNTEC 

Foaie verde de mohor 
Pasăre de la izvor 
N'ai văzut pe-al meu fecior? 
- L'am văzut la Bucuresti
Săpa la tranşei nemţeşti ' 
Şi mi-a spus să nu-i duci dor
Că de· o fi o pace 'n ţară,
O veni la primăvară,
Iar de-o fi vre-o răutate
Ţi-o trimite numai carte.

Cnles de la D-ra Rad1i din Capugi11-Constanţa, de Md.ndru N. I., 
1iormalist 

CÂ_NTE C 
Foaie verde de mohor 
Dimineaţa când mă scol. 
Intâi plâng şi-apoi mă spăl 
Si mă rezăni de usciori 
Şi mă uit în sat cu dor 
Cum trec fraţi la frăţiori, 
Surorile la nurori. 
Dar la mine n'are cine, 

Că sunt singurel pe-,lume, 
Strein ca un pui de cuc;, 
Strein oriunde mă duc 
Şi n'am nici un cunoscut; 
P'un drum plec, p'un drum nJă 

duc 
Strein sunt' unde mă duc. 

Cules de la St. Perian1-i din Chi01·cişmea-Constanţa, de Vasile Pe
rianu, normalist. 

CANTEC DE DOR 
Pe unde-mi umblă doru 
Nu poţi să mai ari cu plugu, 
Că s'agaţă plugu 'n dor, 
Şi trag boii de s'omor. 
Unde umblă dragostile, 
Poţi ara cu vacile; 
Plugul merge vâjiind, 
Vacl\e trag rumegând 
Şi argatul lor cântând, 
Şi din gură cum cânta, 

Argatul grăia aşa : 
Haideţi, hai, vacile mele, 
Să ar tot câmpul cu ele, 
Să semăn grâu şi secară 
Ca să scot ,foamea din ţară; 
Că-s de trei ani în războiu 
Si-a intrat foamea în noi ; 
Suntem goi şi fără 'haine, 
Măcar să scăpăm de foame. 

Cules dela Anica I. Mihu din Cogelac-Constanţa, de Caraman C. 
N,, normalist. 
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CÂNTEC 

Foaie verde salbă moale· 
La puţul cu două zale 
Duios plânge-o fată mare 
De ursita care-o are. 
Şi iar verde salbă moale 
N'am cui face o rugare 
Să-mi taie plopul diri vale, 
Să-mi facă un pod pe mare 
Să treacă neica călare, 
Cu Cămaşa albă floare, 
Spălată de-o fată mare. 

Ciiles dela Pletea N. din Capn{fiu-Con.stanţa, de Mltmdrn N. L, noi·-
m.alist. 

GHIŢĂ CĂTĂNUŢĂ 
(Baladă l1aidncească. Vm·iamtă) 

Pe cel deal, pe cel colnic 
Trece-o mândră s'un voinic; 
Si voinicu-i frumuşel, 
Parcă-i tras printr'un inel ; 
Şi m'ândruţa-i g�lbioară, 
Când o vede neica, moare : 
Ghiţă-i cu mândruţa lui 
Cu d'alba drăguţa lui, 
Şi doispre'ce armăsari 
Doisprezece lăutari. 
Din câti lăutari avea, 
Nici unul nu-l mulţumia, 
La mândruţa se 'ntorcea 
Şi din gur' aşa-i zicea: · 
Cântă-ţi, mândro, cântecul, 
Că mi-e drag ca sufletul ; 
Cântă-ţi, mândro, cântecelul, 
Că mi-e drag ca sufleţelul. 
Dară mândra ce zicea? 
Bucuros, Ghiţ' aş cânta, 
Dar mi-e glasul femeiesc 
Şi s'aude-a haiducesc; 
Si-i puternic la cântat 
Si s'aude 'ndepărtat. 
Mândra 'n cepe a cânta, 
Munţii mi se clătina, 
Văile îmi clocotia 

Şi Codrea mi-l auzia. 
Şi cum Codrea-I auzia, 
Inainte le ieşia : 
Darabană de haiduci, 
Cin'zeci, măre, fără cinci. 
Pân' la patru zeci si cinci.. , 
La luptă m1 se lua 
De când soare răsăria 
Şi 'n chindie ajungea; 
Zi de vară până 'n seară 
Ohi!ă şi Codrea luptară. 
Dară Ghiţă ce zicea 
Brâul când se deslega? 
Spre mândra-i se întorcea 
Şi din gură o 'ndemna: 
- Lasă, mândro, calu 'n frâu
Şi-mi leagă pustiul brâu.
- Luptă Ghiţă, luptă, dragă,
Şi nu-ti. pară că e şagă
Căci care oţi birui
Tot de-un bărbăţel mi-oţi fi I
Ghiţă cum o auzia,
Tare rău se năcăjia
La Codrea se repezia
Şi-aşa bine mi-l trântia
De pe loc că si plesnia.
la mândra se 'înturna
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Şi din gur' aşa-i. z,icea : . Numai una a rămas 
-Hai, mândrţ1ţo, la Bogdan Să-i fac vâ'rf tn .acest ceas; 
Unde-am avu't târla an. ·' De-o vrea bunul Dumnezeu
Nouă clăi de· fân cosit Să-i fac vârf' cit capul tău.
La toate vârf le-am făcut; .

Cules de Pw;caşii Glt., normali.st, rf.ela lfeculai Jarnea din Car�-Mu-
rat-Constanţa. 

· . . . .  , .. . =====

PE SUB DEAL, PE SUB PĂDURE 
Pe sub deal, pe':sub p,ădtire 
Trece o nevastă 'n lume 
Fugită de la bărbat 
Cu pruncuţ nebotezat, 
Pruncuşorul tot plângând 
Şi nevasta suspinând. 
Ea din gură îmi grăia: 
-Taci, pruncule, nu tipa
Căci pe noi ne-or auzi
Valeo! hoţii pădurii.
Nici vorba n'a isprăvit
Şi hoţul a şi ieşit
Şi din. gură i-a grăit:
-Of, nevastă, lumea noastră!
Ţipă-ţi pruncul la pământ
�i hai cu noi Ia hoţit.

-Ba eu··pruncul n'oiu.1ipa,
· Că mi-i sc9mp ca viaţa ·mea.
· Că pruncul meu• e · 'nvăţat, ·· 

ln apă caldă scăldat . . ·
Şi în leagăn legănat · · 

- Şi 'n colo şi 'ncoace dat:
Strigă hoţu-a doua oară :

·-Of, nevastă, lumea· noastră!
Ţipă-ti pruncul la pământ
�i hai cu noi la hoţit,
Că i-om face legănuţ ..
lntr'un vârf' de cărpentiţ;
Vântul., când o trăgăna
Ploile ţi l-or sclălda? ·
Oare ţâţă cin' i-o da?
Da Măicula Precista.

Cules de Titus Cerga11, :riormalist, delu:11n�-M�ise din sahtl Cior<icci
Co14stanţa. 

/ I • • 

CÂNTEC HAIDUCESC. 

M'a făcut mama haiduc 
Fără bât, fără nimic, 
Fără palos si pistoale, 
Numai cu' palmele goale.' 
Mă dusei la hălăciugă 
S'aleg de-o biată măciucă 
Nici mai mare, nici mai mică 
Numai cât încape 'n glugă. 
Mă dusei pe la tufani. 
Să omor la ăi mocani, : · 
Să iau galbeni şi parale 
Drăguţe· la numărare; 
Şi iesii la druml\l mare ' ' .. '. . . - �� ' ... :.: ·�:

Sî-mi iesi ur1 boier mare : 
::...Bună 'ziua, boier mare! 
-Mulţumescu-ţi dumita·re !
-la dă-mi două, trei paralel
Dar boierul ce zicea? ·
Hai sic.. . . în m ........ l 
Aoleu I ·măicuţa mea I 
Mă făcui micuţ în glugă· 

' Să scot drăguţa măciucă.; 
'Da' el credea. că-i- dau urdă. 
Ş.i 'ncepui a număra, 
Cu măciuc 1a-l măsura. 
Oădui una, .dădui două, 

... .. ,, 
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:Nia asfeptat pân' la nouă : 
Scoase cin'su.te de lei : 
Nici nu m'am uitat la ei. 

274 

Si dădui de sapte ori, 
Şi dădui de nouă ori, 
Scoase mii de gălbiori. 1

I 

Cules de P1işcaşu Gh., 11or11ii;1,list, _dela N. Jornea din Cara-Murat
Comta.nţa. 

COLEA. 'N VALE LA MOLINĂ. 

Colea 'n vale la molină 
Este-un puţ cu apă l;>ună 
Ş'o pârlită de maşină, 
Se duc fetele de mâf\ă. 
Acolo de ajungea, 
Logofătul poruncia : 
-Sue lană pe maşină
Că dau cu cravasa 'n tine I
-Iacă neică .m'am suit,
Oasele mi le-am zdrobit.
Opreşte, neică, vaporu
Că mi a apucat picioru ;
Opreşte, neică, maşina

Că mi-a apucat şi mâna; 
,Opreşte, neică, valeu I 
Să_ vie şi tatăl meu, 
Să-mi adune oasele 
De pe fusul -troambelor ; 
S'adune oscioarele 
Din ciurul toazelor ! 
Colea 'n vale la fântână 
I-o pârlită de maşină
Unde-a pierdut Iana mâna, .
Mânuşiţa şi piciorul
Mai la vale tot trupşorul ..

Cules dela Gh. Coman din Torfomati-Constanţa, de. Constantinesc1i 
N., normalist. 

CÂNTECUL LUI VLAICU 

Frunză verde sălcioară 
Jntr'o zi de primăvară, 
Bună veste intră'n ţară, 
C'a venit de peste munţi 
Din frumosul sat Fierbinţi 
Făt frumos şi tinerel, 
Numit �v1,aicu Aurel i 
Şi-a venit cu tainic dor, 
Să cuprindă lumea 'n zbor, 
Ca un .şoim vestit de plai 
De pe vremea lui Mihai; 
Şi s'aşază 'n Bucuresti 
Lângă curţile domneşti, 
Fermecând o lume 'ntreagă 
Cu-a lui pasere prLbeagă, 
Ce sboară tot spre Carpaţi, 
Către fraţi 'nstreinaţi. 
Dar nu trece doi, trei ani, 

S'aprinde focu 'n Balca{li, 
Când Românii au sărit 
Şi pe loc l-au potolit, 
ln frunte cu Vlăicuşor 
Ce făcea minuni în zbor. 
Frunză verde trei stejari 
Vlaicu-mi trece spre Balcani, 
Făcând tecunoaşteri mari, , 
Cu-a lui pasere măiastră, 
Drept în Sofia să-mi iasă ; 
Suindu-se tot mai sus, 
Ca să nu fie ajuns . 
De tunul Bulgarului, 
·Pe munţii Balcanulu�
Iar Danef când l-a văzut

,• .• l 
:,- 1, 

N'a mai ştiut ce-a mai vrut; .
Tare s'a înspăimântat, •
Iute pacea a 'ncheiat
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In oraşul Bucuresti, La groapă când_ te-au pornit, 
Fala Ţării Romăneşti. Pe la Palat te-au trecut, 

Vlaicule, VJăicutul mamii, Rege, Regină te-au plâns 
Aşa ţi-au voit duşmanii : Gu toli miniştrii la rând 
Când ai dat să treci -Carpa\ii, Până te-au pus în mormânt ; 
Să dai mâna cu toţi fraţii, Armata ţi-a defilat, 
Norocul te-a părăsit, Lumea 'ntreagă te-a jelit 
Pasărea te-a prăbuşit, Dela mare pân' la mic; 
Şi pe tinţ :te-a zdrobit. lat: de-asupra pe mormânt 
Cu salvarea te-au·-luat , l -Trei -fetiţe plâng_la rând.:
Şi'n .Cât11pina Je-�u băgat ; Plânge sora mare: trate, 
Doctorii te-a 'nbălsămat, · , · Cu păr auriu ·pe;: spaţe,; · 
Şi în tren te-au asezat, Jeleşte cea mijlocie 
ln Bucureşti te-au' adus, Cu părul pân' la călcâe; 
ln Sfântul Gheorghe te-au pus .. Jeleşte şi cea mai mică 
Te-au ţinut do.uă, trei zile Frunza 'n codru se despică. 
Ca să vie toţi la' tine,: · Te-au plâns fraţi;- te·au plâ_ns su
Prietenii şi-ai tăU.t:aţi . _: rori 
De dincolo de Carpaţi,' Şi-ai Ardealului .fec-ioti ;.·. · 
Cu flori te-au jncunut1at

1 
' • Te-a plâns mamă, te-a plâns tată 

Decoraţie ţi-au dat, _ , Te-a plâns România, toat:î,_: 
C'ai fost brav ,:ş_i" d_eyotat.. · 1 

<'Mles dela Prieopia M, Pricop din satnl Abchdf.Jh�Cotestanţa;-·cte Şte-
fan Andr�'i,,pormalist, . . · .'- -:

'7 . . 
. ·- .. JJ "D1) 

·- _., .. .. - --� �,U .. , --· 
_jh L�-� ·\r 

_·-_: '. ::· _ ct· _ u:J1 
· 

. .. :- .  ';I 

I 

r � .. 1' 

. ,• · ......
.. 
'· • ' • . 

f.:....,·, 

. ' • i . 

, ,  ... : .... 

www.minac.ro



• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

' 

.... 

• 
• 

' 

I 

• 

I 

• 

• 

• • 

• 

• 

\ 

• 

I • 
' 

I 
• 

. ' 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

• • 

l • 
• 

• 
• 

• 

• 

....... ..... . 

• 

• 

• • I

• 

I 

• 

/_ 

• 

• 

- .

I 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

• 
• 

• 

♦ 

• 

-v

•

• 

•• 

• 

j 

-

• 

' . 

\ 

• • 

,:- ' " '"'� .. 
\ . 

• .

• 

•• 

• • 

I 

• • • 

• 

• • 

• 

GEi 
• 

• 

• 

' 

I 

• 
• 

, 

• 

• . ' 

CL1les di�· satu.I Casapchioi (Const-anta) de N�· Crivelescu, rao.rimalis·t
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•• • 

Veiiit--am la voi · · · · ·
.. . . . 

• • 

. . • 

• 

. D.(;)şli sme vii 
_Dobri gt>ste, 
Dobri .�oste, • 

Oaspeţi buni, 
Oaspeţi ·b11J1i, 
Colindători. 

. -

• 

· . =- Colooari. 
• •""•I

Doşii s�e „:vii 
Vlvr: 

poluno�ti, 
Da vi nosim 

• 

• 

, .. :. . . .. B lag hi- v'6Sti -: , . . ·. . .

. ' . 
-

• 

. ,. 

• 
• • '

• 

• 

Venit-am la voi • 

I 

• 

• 

In .miezul. nop.tji, ...... , : ·· 
. Să vă aducem · f

• • 

... Bog se rudi , 
·.·., � · ... � \,-··.·.Veşti.bune·:: : 

. Dumnezeu· s' a nUscut. •1·�·· • �--

• 

• 

• • 

• 

... 

\ 

• 

Snoşti vecer, 
Snoşti vecer, 
Po vecera ... 

, 
\ 

• 

Astl sea1'ă,· 
I 

· Astă searA,
• 

Pe 'nserate.
' Ot ·Boga vi De la Dumnezeu

Mnog9 zdravi ! 
A ot nazi • · · 
Veselbita ! 
Da ste zdravi 
De godina! 
Da ste jivi · 

' Do amina! 
I 

• 
• 

' 

. . . . . . lVI ul tă săn� ta te ! 
• • .:.,• .,. • .. .f. , ., •• ori · 

De la noi 

• 

• 

Veselie·! 
811 f1ti slin�toşî 

� � 

Până la anul! 
Sl trliti 
In ·veci! 

·Cules dela Ilie Mitiu} de 19 ani, din Casapehi0i"
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-
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• 
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, ctind se J'oacil ho'J•.a neîncheiata .. . _ 

I 

I 
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• • 

Orev, orev, zi'en. orev, Nuc, nuc� :verde nuc 
· Oii.tu risteşi pu plllninal, Când creşti pe m-g.nte · 

Pu pl · nin� pu r�vină, J?e munte şi pe câmp� , 

• 

I 

• 

;Padălu lut� slăna Cade bruml arz!toare 
• • 

• 

• 
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• 
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' 
Ciitu mene malei: mum:�· 
Brallii mu'mS" 'bujur tveti · 
Em gui brală, em placălă-: 
Lulo ·boje, mlli boje, 
Ză şt0 ''mie bujur ţveti 
Oă. tu neamăm părvu liubi, . 
Az dă bira, to dă gledă, . 
I az dă chice, to dă zemă ? 
Iz pătiu vărvi iuluvaci, 
Iuluvaci, biluvaci. 
To d Stancă pudumă; 
Milei, Stanche, ni dei placă ! 
Az şe băde pervu liubi 
Ti şe bireşi,. i az şe gledăm ; . 
Ti şe chicişi, i az şe zămăm. 

Ca mim;• .. o: %11Îi:il JtU'; - .. 
A adunat· fata flori de bujor. 
Le aduna şi plângea 
Ah, Doamne, milostive. Do.imi11�1 
De ce mai .sunt flori de bujor•' 
Dacă n'am .pe întâiul iubit; 
Eu să le culeg, el s·ă le--priviască, 
Eu să mă gătesc, el să- le ia,�
Pe drum trece văcarul, 
Vitcarul, bivolarul. 
El vorbi Stancăi : 
Taci, Stanco, nu mai plânge. 
Eu voi fi primul tău iubit. 
Tu să culegi,, eu să privesc, 
Tu să te găteşti,' eu să �i le ia-u. 

Cules d� L-itcreţia D111witresc·u, invaţcUoarn, cfela o fald 11w,re l(fo 
Casapchio-i- Coiistanţa. 

RADD ·.şI Tl:JDOR 

Oăcă vi pom-en o stanalo 
Na Beidaut, selu guleamu, 
Na Ciulac Vălcuută svadbă � 
Sfirchi i căvah sfirehă; 
Na. burba, na pilivanstu, 
Radi i Tu'dur dvamă.· 
Tii să 7 ă,lavehă; 
Beli-si răte plescăhă. 
Radi 'l'udur zălavă 
�in' gu nibe îzgănă 
'F cerna zimea gu putupi; 
Tudur dU: Bogă isv'ică : 
Po scoru Dina dă dode. 
- Diţata Dino dă gledliş
l Dimca dii gă jeniş.

Ce ispravlt s'a 'ntâ•mplat 
In Beidaud, sat mare, 
La nunta lui Ciulac Vâ1cu ? 
Fluiere şi cayale cântau; 
La trântă, la pelivănie 
Radu şi Tudor 
S'au �pucat; 
Mânile albe plesniau. 
Radu îl ·prinse pe Tudor 
Si-1 ridică în cer 
Şi 'n pământul negru il izbi. 
Tudor strigă pân' la Dumnezeu: 
Să vie iute Gina. 
- Să vezi de copii, Dino,
Şi s'o măriţi pe Dimca. •

Cules dela Maria Ivanova din Casapchioi. 

S1'0IAN ŞI URSUL 

Stuianedeşe i pieşe, 
Maică-mu u divan stueşe, 
Stăclă ceşe tea dărjeşe; 
Toi să put musta pusmivă. 
Stuian.llva maic;ita . . 

Stoia:p. bea şi, mânca, 
Mamă•sa ' divan şedea, 
Pahar dfl sticlă ţinea; 
El pţ'l sub mustaţă râdea. 
Mama, Lui Stoian 
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Tea na Stuian dumaşe- : 
Stuiene·, sinio, Stuieile, 
Cătu ideş t pieş, 
Şto să: put mu�ta pusmivaş ? 
Stuian.. mame dumaşe : 
As şi tă, m_amo, pupităm 
De dă să, mamo, puscrie '? 
Ci mă Ţariu vicăl. 
Ci imă mecica pilivan, 
Şes gudini hranena, 
Tri gu�ini, ucena. 
- Se şi tă, mamo, nameret.
Stuian maică-si pusluşe
I si pri Ţari utide
I si na Ţariu vicăl :
Ţariu liu, Sulimaniuliu,
Zaşto ma vi caş, '.fariuli u ?
De tii toita mecica,
M.ecicata pilivaneata ?
As dodah da se pubore.
I să Stuian fanalo
Săs mecicata da se bore ;
I să puboreha
Td dena i tri noşte.
Netu să mecica ustavă
Netu ·stuian umuriavă,'
Cătu Stuian răsărdisă,
Ci si meci ca ta· izgănă,
I du nihe izgăna.
'F cerna zimi agu putupi.
I sărtetu i izvade
l na Ţariu gă zănese
I na Ţariu dumaşe,:
- Na ti, Ţare, mecicata.
'Mecicata, pelivaneata.
Cătu trescă tă trise,
Săs nea da sa isti.reavăş.

278 

V orbi lui ·Stoian : . _ 
Stoiene, fiule, Stoien�, 
Când bei �i mjin:inci, . · 
De ce râzi pe sub IQ.ustată ? 
Stoian spuse mamei sale : 
Eu, mama, o să te 'ntreb 
Unde să mă ascund, mamă? 
Căci m'a chemat Ţarul. 
Si are un urs voinic, 
Şase ani hrănit, 
Trei ani învăţat. 
- Maică, tot o să te găsia.scă.
Stoian o asculta pe măsa
�i se duse la Ţar.ul
8i Ţarului i-a spus :
Ţarule, Solimane,
ue ·ce mă chemi, '!'arule ?
Unde ti-i ursul,
Ursul voinicul ?
Am venit să -mă trântesc.
Şi se apucă Stoian
<...u ursul să se trântiască;
Şi se t�ântiră
Trei zile şi\ trei n�pti.
Nici ursul nu se lăsa,
Nici Stoian nu obosia
Şi când nii se supără Stpiari.,
I-i mi.I înşfăcă pt urs,
Jl ridică pan·ă 'n. cer
Şi-l izbi în ţărâna neagrli.
i\ poi ii scoase, inima 
Şi i-o dete Ţarului . 
Şi Ţaru,l.ui li zicea: 
Na-ţi Ţarule, ursul, 
Ursul, voinicul. 
Când frigurile te-or trem1,1ra 
Cu ea să te lecueşt,i. 

Cules dcta 1Ue Miţiti (19 ani) din a�sa11chioi. 

CÂNTECUL LUI S'110IAN 
Povniş li, mamo, znaiş li 
V' ga beşi zla zimă, 
Zla zimă, gladnă gudină, 
l Iii behme devet drugarj,

Tii minte, mamă, ştii; .. 
Când era iarnă grea, 
Iarnă grea foamete mare, 
Ne-am întovărăşit nouă pl'iete,xii, 
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Să zllc�lnahtne: cogutu sreşnim Ne-am jurat: pe cine-otn întâlni 
Slfo crliftă mu dă să prîcistim. Ou sângele lui să ne 'mpărtă_şim. 
Sreşnahmi, mamo, sreşnahmi, Şi-am întâlnit, mamă, am întâlnit, 
Sreşnahmi bati i bulca Am întâlnit pe nenea şi cumnata 
Săs măşcă rojba. Cu un prunc băetaş. 
Sicichite mirno minaha; Toti trecură în pace; _ 
As mirno ni minah; In -pace eu n'am trecut: 
Drlipăm hatii i bulca u gurata, Am atras pe nenea şi cumnata în 

Nlităhnam deditu na şiş 
Turem bulca da pei, i bati 

Dă vărti deditu uf ogănea ; 
Setne ustaoh-ghi tam, 
Stignam moita verna drujina 
Sreşnahmi, mamo, sreşnahmi, 
Sreşnahmi ina perdea ; 
Ot tri stărni oglin zapaleh 
Ougatu oftite bleinea, · 
Zvezdite uL-nibetu paaaha. 
U tam să săvărnahmi, 
Minahne pri ini grozde ; 

Sicichite, mamo, cusnaM ; 
Az, cătu pusednah, 
Moita răca isăhnă. 
- Stuiene, mamo, Stuiene,
Devet gudini lija-1 si
Devet pustelcbi izgni,
Oşte devet dă lijişi,
Pu cuneţ, no�tum, dă mineş,
�ăs iglata dă să putpirăş
�ăs st�lbă u gărnetu dă· slejiş
Na dănutu turschi dă sedniş.

pădure, 
Am înfipt copilul în frigare, 
Pusei pe cumnata să cânte şi 

pe nenea 
Să 'nvârtească copilul· pe foc ; 
Apoi i-am lăsat acolo, 
Şi ajunsei ceata mAa credincioasă. 
Am întâlnit, mamă, am întâlnit, 
Am întâlnit ·o târlă ; 
Din trei părti foc i-'am pus 
Când oile behăiau, 
Stelele din cer cădeau. 
De-acolo ne-am întors 

, Şi-am trecut pe lângă nişte stru• 
. . 

guri: 
Toti, mamă, au gustat; 

'Eu, când am vrut să gust, 
Mâna mi s'a uscat. 
- Stoiene, mamă, Stoiene,
Nouă ani ai zăcut,
,Nouă saltele ai �utre�it, 
Incă nouă să mai zam, 
Pe aţă ca pe pod să treci, 
ln ac să te razimi, 
Cu scara în oală să cobori, 
In fundul oalei turceşte să şezi ! 

G1iles dela lltfaria Iuanovna, de 18 ani, clin Casapchtoi, . 

/ 
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FEMEILE 
(Poveste tătăreas'că) ''· 

Era odată un om care avea o fată aşa de bună 
şi de frumoasă, cum rat_ mai poţi găsi, - şi de aceea 
era râvnită şi peţită de toţi flăcăii de prin ·prejur. 

Odată veni unul şi o ceru. Cum flăcăul era de 
neam bun, frumo� şi bogat, tatăl i-o făgădui. După_ 
aceia veni- un· altul şi -văzând că tatăl nu vrea să i-o 
dea,-fiindcă o făgăduise celuilalt,-trimise vorbă că 
dacă nu-l primeşte de ginere, atunci el va· veni cu 
tot neamul lui şi-l va omorî, îi va pustii toată averea 
şi-i va lua tata. Omul. n'avu încotro şi făgădui fata 
şi acestuia. La urmă veni un fiu de paşă,-adus: de 
faima f�tii, - ca s'o ceară şi omul n'avt1 ce tace şi-i 
dete- şi acestuia răspuns bun. 

Acum; ce era să facă bietul om'? Se· sbătea, dân
du-şi cu pumnii în cap şi smulgându-şi păr.ul, căd 
avea· ·numai o singură fată şi o făgăduise la trei flă
căi. Intr'o zi, mergănd el amărât pe câmp, se întâlni 
î1:i drumul lui cu un pustnic, care strânge·a burueni 
pentru mâncare; era tare bătrân şi avea o barbă albă 
revărsată: peste piept. Pustnicul,-văzânrlu-1 pe OIŢI a
mărât, - se opri din cules, puse mâna streaşină la 
ochi şi-l întrebă de ce este necăjit. Omul îi povesti 
tot amarul lui, iar bătrânul cu barba albă îi zise :

-· ,�Nu mai fii necăjit, căci te scap eu. Să mer
gem amândoi la casa ta I" Şi porniră la drum. Pe 
când mergeau, pustnicul întrebă: 

- "Ai acasă o căţea şi o pisică? "-

- ,,-Am, răspunse omul, - dar ce faci cu ele '? u.

- ,, Vei vedea!" şi porniră înainte.
Când ajunseră acasă, omul aduse pustnicului că-
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ţeaua şi pisica. Bătrânul întinse toiagul, -spuse încet 
câteva vorbe neînţelese şi de.odată căţeaua $i pisica 
se prefăcură în două fete, care nu se deosebiau intru 
nimic de cea a omului. 

- "Uite, - zise pustnicul,-ai acum trei fete, pe
care nici tu nu le ,poţi deosebi una de alta; dă fie
cârui peţitor câte. una şi pace ·bună." 

După aceia bătrânul îşi luă toiagul şi plecă. 
Omul, rămas singur cu cele trei fete, nu mai 

cunoaştea pici el care ·este fata lui cea buhă, ': 
In urmă, au· 'venit ·cei trei flăcăi şi au 1ual · fie

care câte o tată, făcând nunţi mari cu alai. 
Vreme de un_ an după aceia, i s'a făcut dor o

mului şi s'a dus să-şi mai vadă fetele şi ginerii. A 
mers el mult pe jos şi -într'o seară a • ajuţis _la unul 
din ei. A găzduit bine, a mâncat bine, . ca, la fata şi 
ginerele lui. A doua zi .de dimineaţă, stând de vorbă 
cu ginerele său, l-a întrebat cum o duce cu. femeia '? 
Acesta răspunse : 

� ,, Aş duce-o bine, numai atât că uneori urlă 
la mine ca un câine". · · . 

Omul pricepu că aceasta era fata .făcută dintr'.o 
căţea. Plecă de aci ,şi se duse la cel de al doilea gi
nere. Când întrebă cum o duce, i se răspunse,: 

-., Aş duce-o bine, numai atât că uneori mă zgârie 
ca o pisică" .. Şi omul pricepu că aceasta era făcută 
dintr'o pisică. Când ajunse la cel de al treilea ginere 
şi-l întrebă cum o duce cu femeia, acela îi răspunse: 

-· ,,Sunt foarte mulţumit şj n'am nimic de zis''.
_ -:)mul începu să plângă, căci acum îşi recunoscu 

fica 1ui cea bună.. . . 
· Şi de atunci în lume sunt trei feluri de fori1ei:

cele născute din femee, din căţea şi din pisică. Să te 
ferească Dumnezeu să ai parte de vreuna . din cele 
două din urmă. 

Culeasă de Ia Zecheria Dm:agi, lăLar <lin satul Pervelia 1 Co111. 
TallAgeac, Jud, Constanta de 

I. DUMITRESCU

lnvăţător-Pervelia 
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DIN LEON DIACONUS 

Războiul bizantino-rus intre Ion Tzimisces şi Swiatoslav 

LA SILISTRA 

Cartea IV cap. 5. Pe când (tmpăratul Nicephor) îşî 
trecea timpul cu acestea 1), 1 iată că veniră soli, de la 
Moesi 2), spunând că stăpânitorul lor îşi cere obişnuitul
tribut şi că pentru aceasta au fOst trimişi la Îl:r,lpăratul. 
Iar acesta, umplându-se de _mânie peste firea · lui,-căci 
de altfel era un om măsurat şi nu 'se lăsa stăpânit din
ttodată de vre-o ·supărare, - ridicându-şi glasul zise: «E 
o ruşine ca Romeii, victorioşi prin arme asupra ori că
rui duşman, să pHHiască tribut ca sclavii unui neam scythic
păcătos şi spurcat !» Apoi, întorcându-se către tatăl său
Bardas-căci din întâmplare se atla alături, având ran
gul de Caesar-îl întrebă, parcă. nedumerţndu-se: ,,oare
ce vor" Moesii de la mine cu tributul acesta pe care-l
pretind Romeilor? Sm .poate că m'am născut să fiu sclav?

. ·şi oare voiu plăti tribut Eu, augustul imparat al Romei
lor, unui neam spurcat şi calic?". Porunci apoi ca solii
să fie pălmuiţi peste obraz şi le zise : ochaide, plecaţi şi 
vestiţi pe stăpânul vostru cel îmbrăcat "în cojoc că în 
curând prea puternicul şi prea strălucilul împărat al Ro
meilor îi va călc� ţara şi-i va plăti tributul cu vârf şi în
desat,: ca să se înveţe minte, de trei ori sclavul di:n stră· 
moşi, şi să cunoască pe Domnii Romeilor ca· stăpâni, 

1) Cii serbările penwu ciicei·'i1·ea cetăţii Tru·sus <lin Asia Mic4,
�) Moesi=l,omitorii <lintre Balcani şi D1măre.
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iar nu să le ceară tribut ca unor robi». Zicând acestea, 
îi trimise spre ţara lor ;-· iar el, strâng�du��i toată ar
mata, porni în ·potriva MO'esilor şi câte ceui.ţui . erll,u ve
cine cu Romeii, pe toate le cuceri prin atac .. Insă mai 
apoi, cunoscând locurile şi văzându-le sălbaţece. tare şi 
pline de păduri,-căci poetic vorbind în Ţara Moesilor „re
lele se îngrămădesc ·pretutindeni peste rele", . plină · fiind 
această ţară de codri şi prăpăstii şi mlaştini şi de . bălti, 
fiind apoasă ţara şi acoperita. de păduri dese şi ipchisă 
de pretutindeni de munţi nestrăbătuţi şi aşezată lângă 
Haemus şi Rhodope şi_ brăzdată de râuri foarte mari,
toate acestea văzându-le Nicephor, s'a răsgândit să-şi mai 
ducă armata nealcătuită a Romeilor prin lo�uri primej
dioase, ca să nu cadă ca o turmă. spre măcel în mâinile 
Moesilor. Clici se povesteşte că nu o singură dată s'au 
războit Romeii prin clisurile Moesiei şi_ că au fost . nimi-
ciţi în chip duteros. 

cap. 6 : Deci luli. hotărârea să nu , se mai primej• 
duiască prin acele locuri grele şi sălbatece, ci, adunându-şi· 
armata, se întoarse la Byzanţ şi apoi, chemându-I pe 

· Calocyres, pe care-l înţestrase cu demnitatea de paţrician,
un om îndrăzneţ şi înflăcărat, îl porni la Tauroscyţii .pe
cari în graiul comun îi numim Ruşi, câ să le înpartă au
ru) dat de dânsul, în greutate de cincisprezece centenarii 1)
şi să·i conducă spre ţara Moesilor, pe care s'o . ocupe.

Astfel Calocyres plecă la Tauro-Scyti; iar împăratul
1

ducându-se la circ, conducea jocurile equestre.
Cartea V. cap, 1. .. .Iar Calocyres patrician\].l, care

fuses"e trimis la Tauro-Scyţi prin poruncă împărătească,
de îndată ce ajunse în Scythia, legă prietenie cu Dom
nul acestei ţări şi, cumpărându-l cu daruri şi fermecându-l
cu meşteşugite vorbe-căci peste măsura. de lacom de
c11.ştig este neamul Scythic şi aplecat către daruri,-l'a
înduplecat să porniască in potriva. Moesilor cu o armată
numeroasă; apoi, învingându-i, să· )e ia ţara în stăpânire
si să se aşeze in ea ; iară lui să-i inprumute oşti inpo
triva Romeilor, ca să puie mâna pe putere şi să. capete

· 1) Despre valoa·rea acestei sunie, vezi Schta�zer la Analele lui Nestat
V. 180,5 şi Diiccmge: G-loss,w Gr. I 633.
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c·oroana imperială. Pentru aceasta el ti promise- daruri a.şar de 
mari din comorile înpărăteşti, cum nu se pot înşira în vorbe. 

cap. 2: Iar Swiatoslav 1), căci aşa era numit de 
Tauri, când a.uzi aceste vorbe, nu-şi mai putu stăpâni 
pornirea sufletului; ci, cucerit de speranţa averilor şi vi
sând stăpânirea pământului Moesiei şi

1 
cum era um: băr-

. bat cu suflet aprins şi îndrăzneţ şi puternic şi sârguin
cios, stârni în massă toată tinerimea Taurilor pentru acea 
expediţie. 

Aşa dar, adunându-şi o armată, de ,60.000 de băr
baţi viguroşi, în afară de mercenari, porni în potriva Moe
silor înpreună cu Calocyres patricianul, cu care se legase 
prin lanţurile prieteniei, fiindu-i ca un frate: Iar când a
junseră la Dunăre şi se pregătiau să coboare pe -uscat, 

· le ieşiră înainte Moesii cari, aflând de aceasta, pregătiseră o
armam de 80 .OOO oameni. Insă Taurii, coborând din 1u·ntrî
cu foarte mare însufleţire şi acoperindu-:;e cu scuturile şi tră
gându-şi săbiile, făceau mare măcel în Moesi. Iar aceştia,
ajunşi la grea cumpănă şi ne mai putând ţine piept, o rupseră
la fugă spre Dorystolum 2 ), un oraş întărit al lor. Se spune
că în aceeaşi vreme Petru, Domnul Moesilor, un bărLat
religios şi venerabil, zguduit de această înfrângere neaş
teptată, căzu în boala epilepsiei şi după puţin timp ară
posat. Dar acestea s'au petrecut în Moesia ceva mai
tarziu. ,Insă Nicephor, împăratul Romeilor, de 1ndată ce
înţelese planurile Taurilor şi cum toată viaţa sa .fusese
sârguitor, treaz, prea puţin aplecat somnului şi nu cu
totul rob plăcerilor - căci nimeni n'ar putea .spune că I' a
văzut chiar în tinereţe pierzându-şi timpul cu petrecerile
-luă dispoziţii de tot soiul: instruia pedestrimea, înarma
cohortele, orânduia falanga călăreţilor şi înbrăca în zale

· călărimea; De asemenea, · fabricând maşini aruncătoare,
el le aşeză în turnurile cetăţilor şi legând· de turnul de
pe ţărmul Bosforului un lanţ de fier, ·ce se nqmeşte de

1) Sphenclosthlabus.
2) Dorystolimi=Silistra, Durostor. Cronicarul rii.s Nestor scrie că

S'IViatoslav a ciicerit Bul9aria la 967. La. 968 a fost chemat Îfll patrie;·îtt 
contra Pecenegilor, cari atacai, Cli-ievul. Ditpă ce-i i·espinse, el se întoarse 
din nou la Silistra la 971 şi bătii pe Biilgai·i .intt•'mi q.,l doilea raeboi-it, 
despre cq,re scriitorii biz,mt-ini ni, spmi tii�ic. . : ...
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obiceîu „ Centenarium ", îl întinse de-acurmezişul · strâm
torii pe nişt� trunchiuri foarte mari şi-l legă de turnul . 
castelului din partea opusă. Şi cum era activ şi adânc 
fn planurile sale, njmenea dintre muritori n'ar fi bănuit 
din faptele lui in potriva cărei naţiuni va porni războiul. 
Iar lui i se părea folositor sii-şi facă prieten pe unul dintre 
duşmani, socotind că astfel va fi superior celuilalt şi că-l 
va. învinge mai uşor, 

cap. 3 : Aşa dar, fiindcă văzu că nu va putea ajun
ge. la o tnţelegere cu Taurii, căci aflase că patricianul 
Calocyres, care se abătuse de la drumul cel drept şi-i 
disputa tronul, având mare trecere la Swiatoslav, nu va 
lucra nici de cum după placul său, hotărâ să trimită 
soli ,mai degrabii la Moesii cei de aceeaşi lege ca şi dân
sul. ·Porni aşa dar la ei pe patricianul Nicephor, supra- , 
numit Eroticul şi pe Philotheu, episcopul }!:uchaiţilor, ca 
să-i câştige făcând apel la religia lor comună-căci Moe
sii cinstesc legea creştină fără controverse-:- şi să ceară . 
de la ei pe copilele· de neam domnesc ca să Ie lnsoţias� 
oă cu fii împăratului Romeilor, aşa în cât, prin această 
înrudire, să se lege şi o pace şi o prietenie nestrăţnutată : 
între· Moesi şi Romei. Moesii primiră cu bucurie solia şi 
urcând · copilele de sânge doţnnesG în nişte care-căci . 
femeile MoesiJor obişnuesc a călători în care-le · trimi- • 
sera. la Nicephor împăratul, rugându-l să le vie cât mai 
curând într'ajutor şi să înlăture de la grumajii lor secu
rea Taurilqr. .. 

cap. 6-9: Impăratul Nicephor este ucis in urma 
unei conjur!:l,ţii şi-i urmează pe tron Ioan Tzimisces 1 ),

Carţea IV cap. 3: Portretul lui Ioan Tzimisceş : 
1.1Avea faţa albă, de o -culoare frumoasă; •părul blond şi 
rar spre frunte; ochii ageri, albaştri ; nasuL fin şi potri-

1) C1, privî,re l(), nmnele de Tzimişces, Leo Diaconul scrie în cartea . V cap. 9: ,,era numit Tr!imisces--iar această poreclă J?e limba armeană, 
wadi,sci, vn gt·ece1te, însem1ieasă ,,1muiachites": căci .şi_-a ccipc'itat-o fiind 
f oa1·te scurt de statm·ă". In greacti, mecl:ieva.lă ,.nui:::achites" . însemna pitic. 
O etimologie deosebită o clă învătahil armean, Cfrbied : în Armen•ia mare 
ea:i�tă iin oraş „Ce1nişgaizag", n�1,me care însemnează „sandal de p1wp�- · 
rc'f,'•, pe cai-e-l .pqarti'i or.ientalele. In antichitate acest oraş se nmnia I{ie
r?ţiolis. In el s•a· 1iăsciit Ţimisces, care în armeneşte se scrie•,, Cemişghig' 
şi�-ms.e«m?Jă „s_<mdctlaş. de purpur.el'.'., : :: : _ .· · ... - .. • ... · . .. : :·. , , ..

" 

.,. 
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vil; bai:ba roşcată· şi pătrată, iar în partea 'de ]os potri
vită. ·şi cam puţină, în ce priveşte statuta, era lat in · 
piept şi în spate şi avea o forţă de uriaş şi mQltă agi
litate în mâni şi atâta vigoare, în cât cu greu ai fi stat 
înpolrivă-i. Asemenea eroilor, era lipsit de Jric'ă şi tare 
în nenorociri şi de o îndrăzneală, surprinzătoare pentru ' 
corpul său cam puţintel. Năvălia singur, fără teamă, ··tn 
oasfea inamică şi făcând un mare măcel, se întorcea iute 
la ai săi; .'nevătămat. In sărituri, Ja jocurile . cu mingea, 
la aruncatul lăncii, la încordatul arcului şi la săgetat, in- ·. · 
trecea pe toţi cei de o vârstă cu eL Se spunea chiar di, 
aşezând pairu cai înşeuaţi unul lângă. altul şi avântân
du-se dintr'o ·parte, întocmai ca o pasere,, s�ria peste cel 1 

din partea. �eialaltă.' Trăgea aşa de bine c�. săgea'ta la_ 
, ţintă, îlil cât- o petrecea şi printr'un inel şi întrecea şi pe· 

faimosul insular cântat de Homer în străpungerea ţintei · 
cu săgeata. Aşezând •O minge de. piele în fundul unui vas 
d9 · sticlă şi dând. pinteni calului, o izbia I din fugă cu un 
băţ aşa că, scoţând-o din fundul vasului, o purta prin 
aer; 'iar vasul rămânea în acelaş loc nemişcat şi neyă
tămat. · Ei:a mărinimos şi darnic mai presus de toţi: ori
cine ar 'fi cerut de la dânsul ceva, nici odată

. 
nu pleca 

înşelat în speranţele sale ... Astfel făcea bine tuturora · cu 
bunăvoinţă şi veselie, înpărţind ca un profet· ·nectarul 
binefacerii ; şi· dacă Basilius, ,prefectul Cubiculului, ri'ar 
fi întârziat această pornire nesăturată spre dărnicie,· în 
curând ar fi golit însuşi tesaurul imperiului prin risipa 
faţă de 'Cei săraci. Acest defect mai avea împăratul Ioan, 
fîin'dcă era aplecat prea· mult· spre băutură:, şi vin şi os:. 
peţe' şi · se arunca cu lăcomie în plăcerile trupeşti. 

cap. 8: Impăratul Ioan îşi frământa sufletul în multe 
griji şi sta la cumpănă în răspântie, de teamă să riu 
gr�şias.că . drumul drept. Căci lipsa de hrană şi !oametea 
b�ntuia de trei ani imperiul Romeic.);i m_ai . �meninţa şi 
primejdia Ruşilor, deschizându-i· perspective nu tocmai 
înveselitoare) precum şi incq.rsiunile Cartaginezilor ş1 .. A
ra�ilor în Siria de· lângă Antiohia, .care de curând trecuse 
ub stăpânirea. Romeiior� Insă foametea, acest rău' ne

siruit, el o înlătură adunând.provizii cu sârguinţă ,şi iu� 
b 
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tea1ă din toate târ5urile. Infrânse atacurile Agarenilor 1)
' cu ajutorul trupelor de orient, comal)date de patricianul . 

Nicolae care, fiind eunucul casei împărăteşti, prin multe 
exerciţii căpătase iscusinţa războiului. Cu Swiatoslav, ca
pul oştilor ruseşti; hotărâ să· lege pace. Astfel, trimiţând 
soli la dânsul,· îi propuse ca, primind plata promisă lui 
de către Nicephor pentru invazia în Moesia, să se întoar
că Ia casa sa şi în Bosporul Cimmeric şi să părăsiască 
Moesia, care aparţine Romeilor şî care din vechime încă 
face· parte din Macedonia. C,ăci se spune că Moesii, des
făcându-se de Cotragi, Chazari şi Cumani, neamuri hi
perboreice 

2), îşi părăsiră locuinţeţe lor .părinteşti şi, ră
tăcind prin Europa, au ajuns să se aşeze în Moesia în 
vremea când stăpânia la Rome� Constantin supranumit 
Pogonatul 8) şi că de la şeful lor Bulgar şi ţara s'a nu
mit mai apoi Bulgaria 4). 

cap. 10: Iar Swiatoslav, îngânfându-se de- biruinţa 
sa in potriva Moesilor şi trufindu-se cu barbară îndrăz
neală-căci acmn era stăpân puternic în ţară şi prin 
cruzimi neobienuite ţinea în .frâu pe Moesii fticoşi şi spăi-
ntântaţi, mai ales că, luând prin luptă Filipopolea, se 
zice că, după obiceiul barbar, cu multă cruzime a cru- . 
cificat 20.000 oameni prinşi în cetate, iar pe ceilalţi ·cari 
au rămas, predându-i-se, i-a maltratat- dete solilor Ro
mei_ răspunsuri trufaşe şi îndrăzneţe,: "că el nici odată 
nu va părăsi această ţară roditoare, dacă nu i ' se vor 
plăti sume mari de bani, răscumpărându-se în acelaş 
timp cetăţile şi robii �i câte a câştigat prjn răzbqiu; că 
dacă Romeii nu vor să-i plătiască acestea, atunci să pă
�ăsiască Europa, unde nu au ·'nici un drept şi să s_e re
tragă în Asia ; că, in fine, sub alte condiţii nu va putea 
fi pace intre Tauro.;;.scyţi şi Romei". Iar împăratul Ioan, 
de îndată ce primi asemenea răspuns din partea unui 
Scyt, trimise soli cari să-l înştiinţeze astfel : că „pacea, 
dăruită nouă din ·vremuri vechj .şi pe car� Dumnez�l!. 

·· 1) Agareni=Samsini, Ambi.
2) Neam1iri nordice, din spre Volga.
-:l) C•tin Pogonahil 668-685.

4),Fals. B_ulgtţ�i, Volga11i de la�fl, V"lpq,.
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ne-a ,păstrat-o neţulhurată, nu se cade să fie cât�şi de. 
puţin -smintită de noi, fiindcă Providenţa este aceea· care 
conduce totul · şi fiindcă noi ne conducem de legile creş
tinilor. Pentru aceia vă sfătuim ca pe nişte prieteni . şi, 
vă îndemnăm să ieşiţi pe dată din ţara care nu ·vă a
parţine, fără întârziere şi fără tăgadă, cunoscând că, dacă · 
nu veţi da ascultare -acestui sfat sănătos, nu noj, ci voi 

, înşivă veţi fi aceia cari veţi tulbura străvechea pace. Şl 
acest răspuns noi nu vi-l dăm cu îngâmfare, căci ne 
punem nădejdea în Christos; Dumnezeul cel fără de Illoarte 
aşa-. că,. de, nu veţi ieşi din ţară de bună .voie, vă vom 
scoate şi ,făr' de voie. Şi cred că nici tu nu ai uitat de 
nenorocirea tatălui tău Ingor care, . nesocotind tratatele . 
încheiate cu jurământ, s'a pornit cu multă răscoală . şi 
cu nenufi\ăra_tă mulţime de luntri, plutind . spre regina o-.: 
raşelor 1) şi în urmă s'a întors cu multă durere,.cu zece 
luntri numai, în Bosporul Cimmeric 2), făcp.ndu-se el sin
gur vestitorul neno.rocirii sale. Trec cu vederea şi. moartea•. 
lui grozavă când, riâicându-se cu războiu-i� con.tra Ger�. 
maniJor, şi fiind prins de aceştia, fu legat de tru,;ichiul 
unui arbore şi ,spintecat în două. Şi cred că nici tq ., în„

suţi nu-ti vei vedea căminul dacă .vei constrângţ armele 
Romeice sfi porniască înpotrivă-ţi, ci până. Î!}tr'atâta .vei. 
fi zdrobit chiar în ţara _în care. te afli înpreună cu oştile.� 
tale, în cât nici .o corabie nu va scăpa .spre Scythia ca.• 
să vestiască sfârşitul tău grozav". Iar Swiatoslay, il)fu
riindu-se de un astfel de răspuns şi cuprins de mânie 
şi- trufie barbară, răspunse astfel: .,,Nu văd nimic c�re 
să. siliască pe împăratul Romeilor să vie Ia · noi ; să nu 
se osteniască deci. cu drumurile spre ţara aceasta, căcţ . 
ngi inşine în curând ne vom înşţra corturile , 13: porţile.· 
Biz�nţuluţ şi V(?m încinge o·raşul cu un val întărit şi I

i

�-. 
vălind intr'ânsul, îl vom cuceri cu forţa, dacă merită a· 
tâta osteneală, şi v.om dovedi cu fapta că noi nu sunt�m 
d<?ar nişte �eşteri, .. cari ţrăe.sc di_n munca mânilor,. c;. 
bărbaţi de sânge, ce se luptă cu armele cu duşmanii._ Şi . 
poate că el judecă forţa rusească

1 
din neştiinţa,, după 

.. � � . 

1) Constantinopole. _. . . : . _· . _· · ·' . __ ' _ · ·:. ·
2; Str. Cherci s� Ie1ii•ettîe între � Ai°ovÎl,lui · şi ·M'.,.;·Nea'iff'ă,.!:, 
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·:vre._.o n1uieru�că crescută la· umnră, sau după nişte copii
cu caş la gură, de încearcă a ne spăimânta cu astfel de

'ţă'" . 
( amemn r1 . .. . . . .

Cap. 11 : lmpăratul, · de îndată ce primi acest răs
puns trufaş, înţelese că nu mai este timp de tărăgănat,
ci să 'pregătească totul cu cea mai mare sârguinţă pentru
războiu, ca să preîntâmpine invazia ·aceluia şi să-i in<;hidă

- drum.ul spre regina oraşelor.- Numai decât el alese o ceată
din tinerimea vitează, pe· care o numi "nem,urit_oare" şi·
porunci să fie gata pe lângă dânsul. Apoi alese pe Bardas,
--Magistrul miliţiei, supranumit şi Sclerus, fratele Mariei care
a- răposat după căsătoria cu- ,împăratul, un bărbat ager
şi de o-rară virtute; îl alese apoi şi pe patricia:r:ml Petre,
cel ce fuses@ numit _Prefect încă din timpul împăratului

· -Nicephor pentru calităţile şi vitejia, sa în războiu, -. căci
··se povesteşte anume că pe vremea când Scyţii intraseră
· ln Tracia, Petru, deşi eunuc, Ii-a eşit înainte cu legiunea
sa ; iar ducele Scyţilor, om uriaş la trup şi bine înzăuat,
r.ăsucindu-şi suliţa ;enormă, şi înaintând călare' între cele
două oşti, se fălia că cine ar îndrăzni să se măsoare cu
dânsttl. Iar Petru, adunându-şi _puterile şi curajul şi, îm
, potriva aşteptărilor tuturor, repezindu-şi calul cu pintenii
şi prinzându-şi lancea cu putere, o înfipse cu amândouă
m4ini!e în pieptul Scytului ; şi a fost aşa de grozavă lo
vitura, încât vârful îi striipunse spinarea, străbătând şi
zalele, iar uriaşul se prăbuşi la pământ fără a scoate nici
un cuvânt : la care privelişte nouă şi de minune Sc_yţii,
spăimântându-se, o rupseră la fugă. Pe aceşti doi coman
danţi ii alese împăratul şi le porunci ca, adunându-şi for-

. (ele,- să porniască spre părţile vecine ale Moesiei şi să-şi
aleagă în . acele locuri taberele de iarnă ; apoi să-şi hâr
'şiască oştile -bine; să supravegheze ţinutu], ea-nu cumva
să-i scape pe. Ru�i în ţară şi să trimită în locurile duş
manilor oameni îmbrăcaţi în straie scytice şi cunoscători 

·' de ma:i multe limbi, aşa încât sa isco,diască . planurile lor
şi apoi să le comunice împăratului. Primindu-şi aceste în
sărcinări -dela împăratuli . ei porniră la drum cu oştile in
Europa. . . _. . . - _ .. . . . ____.

Cup .•. :·12-:- Ruşii, cum aflară de trecerea. lor:, .trimiseră
'l 
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· înainte o· parte din oaslea lor, căreia ii ·adăoga11ă şi -utt
mare· număr de· Huni şi de Bulgari. Iar m�gistrul mili
ţiei, Bardas, aflând de sosirea lor şi cmn de altfel era
om ager şl întrepi:inzător, se folosi de acest prilej şi cu
mult curaj şi însufleţire, după ce-şi adţmă în jtţruJ sQu
trupa de eliti1., por�nci să se ridice steagurile ca �ă se
măsoare cu duşmanul. II trimise înainte pe Ioan Alaca
cu însărciD'area de a iscodi pe Scyţi, spre a-şi. face ,o

· ideie de numărul lor şi în ce loc au tăbărât şi ce anume
· fac şi apoi, văzând acestea, să repeadă numai decl1,t un
·sol, care să-l vestească de toate, prntru ca în urmă �4;şi
po.ată orândui oastea pentru războiu. Iar Ioan, luându-şi
tovarl\şii • aleşi, călări fără zăbavă spre Scyti .şi . chiar a
doua zi trimise înştiinţare la Magistrul mîliţiei cu îndem-

. nul să vie cu toată puterea armatei, căci Scyţii nu sunt
departe şi că au tăbărât în apropiere. . Auzind · acestea,
Bardas . îşi împă.rţi oastea în trei, poruncind ca o parte să

. ţie drumul drept, iar celelalte două s� meargă .pe de lături
prin păduri şi, de îndată ce vor auzi glasul trâmbiţelor 
sunând atacul, să năvălească din ·ascunzători: După ce 
porunci ac.estea comandanţilor, el porni de-a dreptul în 
spre Scyţi şi• începu !upta cu străşnicie. Iar oştile .duş
mane il întreceau în număr, .socotindu-se la peste 30.000 
oameni, pe când ostaşii lui Bardas, împreună. cu cei cari 
stăteau ascunşi in codri, abia dacă erau vre-o 10.obo .
Intre acestea cele două oşti lov�ndu-:;e de aproape şi că
zând cei mai- puternici dintre luptători, se ,spune că _un 
o�recare Scyt, încrezându-se în puterile şi mărimea trupu
lui său şi repezindu-,.se călare· dintr.e ai săi împotriva lui
Bardas, îl izbi cu sabia în coif; însă lovitura ţăzu. za
darnică, iar lama, curbându-se în· cască, lunecă alături.
·Iar Constantin patricianul, fratele lui Bardas, un tânăr 9ă
ruia. abia îi mijeau tuleie in barbă, însă . voi,ntc la trup şi
în forţe, se aruncă. cu sabia năvalnic asµpra Scytului.; şi
acesta, temându-se ae rană, îşi .aplec.ă trupul pe şoldul
calului, evitând· lovitura pe care însă. o primi calul îl) gât,
care-i fu tăiat în curmeziş ; iar. Scytul ,prăbu�indu-�e la
pământ odată cu calul, fu ucis de Constantin. , .. . ,;._

:· · .. Cap. '13:.: .Deci cump.ăil.a :biruinţei JncliliJndlJ�_se când 
' ... 
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î�tr',o parte, când _intr'ţllta şi iară_şi aplecâQd�:-,se ţân<l spre 
· Qriii,· când ·spre alţif, Bardas porri.ricî să (se· �un� tl'ântbi-

, I ! • ·, I ! •7 , ' �- I I 

ţele puternic şi . să cherh� hştile îzf ajutor; · 'iar' acestea; ·fa
auzul goarnelor ieşind din ascu.n.zători,1 cad 'în spatele Scy
'ţilor cari, cuprinşi de fric'ă, şovăesc 'spre fuglL ·Şi· inc� nu
pprniseră _ bine pe_ fugă, c:ând. uri fruntaş diritre· Scyţi, ·deo
sebindu-se_ de toţi -��ii alţi pdn mărim�a trupurui ·şi:· prin
strălucirea armurei, dând ocol printre cetele vrăjmaşe, 'in
demna pe ai săi spre· biruinţă. Inpintenându-şi ·. cal�l 6ă
tr�- ·acesta, B_ardas Sclerus îi despÎcă ţeasta· şi trupul p'ână 
la cifigătoarea săbiei•; şi nici coiful nici pieptarul ·nu-i 
împiedic� lovitura braţului şi tăişul paloşului, ci, spirite
. câridu�l in două, îl doborî la pământ. Iar Ronieii, scoţând 
·iu:i strigăt de bucurie,. prinseră curaj, în. timp ce; Scyţ'ii,
sp�imântaţi de această nouă şi. neobişnuită ·lovitură�·· ·pă
ră•sirâ. lupţtt şi în urlete o rupseră la ·fugă. far Romeii,
urmărindu-i pân� în amurgul serii, îi · ucideau fără milă.
Se �pune că în această bătă'Iie au pierit dintre· Ro�ei 55
de ostaşi, i�r răniţi au ··tost foarte mulţi •şi dintre ·cai âe

. asemenea mulţi au fost ·ucişi: Iar dintre Scyţi au pierit 

. m�i muit de 20.000. Astfel s'a terminat lupta între Romei 
. şi Scyţi. In timpul acesta· împăratul Ioan · îşi treceş. · cu 
·: grabă dştile · din Asia peste HellesponP-) in' �uropa�; cu
gâa� să le ierneze în ·părţile Traciei · şi Macedoniei. Acolo

.. ele trebuiau să se exercite zilnic în arme, ca nu :cumva
. să. se . arate moleşite în lupte şi să aştepte sosirea· pri-
. măveriL Căci împăratul hotărîse ca d-e îndată ce primă�.
vai:a, sosind după tristeţa · iernii,' va fi preschimbat fata
cerului, inseninânâu-I; el· însuşr să porniască cu războiu 
în contra Scyţilor, ducând· cu · sine toată tăţia oştilor.· 
· · · Cartea VII cap. 9 .: In ·timp ce comandantul Bard·as

'·'tre�e în Asia cu o parte din ·trupe' ·ca ·să potolia:scă� o 
· răs'coală, Ruşii pradă şi pustiesc părţile; Măcedoniei: 

Cartea V ifl cap 1 : "Iar când posomora!� 'iernii se 
preschimbă în senin de· primăvară, împăratul,· ridicând pe 
dată steagu( crucii,• porn( 'înpotriva_Tauro-Scyţilor. Şi mai 

.. întâi · el 'tr�cu pragul bisericii Mântuiterului .. Pe ·care-f 1a� 

... ' -� . ·� ,_ ., .... :_ . � . •' . . . . . .... :,, .. . �-

1) Dar,;lanele,
t •• :: ��-: .. ·-.:.::··�.�. ,:· '.:� :, ..... :�:-�· .. :· :� 
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dorăm în Chalcis, ca să-i ceară îndurarea; ş.i văzând câ
lăcaşul de rugăciune este prea mic, încât abia puteau 'în
căpea înăuntru cincisprezece oameni, trecând încovoiaţi 
şi cu greu ca printr'un labirint întortochiat,. el dete po
runcă să se clădiască din temelii mai mare şi mai fru-

, mos· isi el însuşi însemnă Jocul zidurilor pe pământ. Apoi 
se duse la dumnezeiasca şi prea strălucita biserică a_ In
ţelepciunii cereşti de unde, după ce prin rugnciuni ceru 
un înger, care să meargă în fruntea oştilor şi să le a
rate drumul, trecu In biserica Maicii Domnului din Bla
cherne în cântece de imnuri. 

\ 

Şi acolo, după ce prin· rugăciuni ceru lertnrea păca-
telor după obicei, se urcă în palatul ce se afla tot a
colo, având' a inspecta triremele 2) aruncătoar� de foc. 

Corabiile stăteau la rând intr'un golf al Bosporului, 
unde ,se întinde liniştit şi la adăpost portul pentru mar
furi, încovoindu-se într'o curbă uşoară până la mare şi 
până la un rău care s'aruncă acolo in mare. Iar împă-, 

, ratul, după ce inspectă plutirea şi luptele triremelor, în
deplinite după ştiinţa şi regulele ostăşeşti, - şi erau acolo 
peste 300 corăbii, la care se adăugau şi u_n număr de 
şalupe şi bărci, care acum se numesc obişnuit "galee" şi 
„monere" şi după ce dărui cu argint pe vâslaşi şi pe 
luptători, îi trimise la Dunăre ca să păziască vadurile, 
pentru ca nu cumva Scyţii, dacă ar rupe-o la fugă, să 
poată pluti spre ţara lor şi spre Bosporul Cimmeric. Se 
spune că Dunărea este unul din fluv1!le ce isvorăsc gin 
Eden sub numele de Phison şi că, isvorând de la răsă
rit, intră sub pământ prin înţelepciunea. Creatorului şi 
apoi, izvorând din nou din munţii Celtici, curge prin Eu
ropa, şi în urmă se aruncă în Pontul ce se numeşte Euxin, 
de_sfăcându-se în cinci guri. Unii însă cred că Phison 
străbate India, numindu-se mai de obicei Gangele, pe 
unde se găsesc şi pietre de smarald. 

cap. 2 : In timp. ce triremele plutesc către Duntire, 
împăratul Ioan, plecând din Biza�ţ, sosţşte la Adriano
pol cu toate oştile. Se zice că acest oraş a fost zidit de 

1) &ordbi� cu 3 r4ndurî de v�sle.
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Oreste, fiul lui Agamemnon, când, după moartea f]lamei 
sale Clitemnestra, rătăcindu-se, s'a oprit aci; de aceea 
el se numia mai înainte Orestiada. Mai târziu împăratul 
Adrian, fiind în războiu cu Scyţii şi încântat de poziţia 
locului, l-a lntărit cu ziduri puternice şi 1-a numit A•, 
drianopole. 

Aşa dar, după ce împăratul ajunse aci, fu înştiinţat 
de cercetaşîi cari deschideau drumuri spre Moesia, că 
pasurile cele grele şi înguste ale munţilor, care se nu
mesc Clisuri, fiindcă sunt ca şi închise, nu-sunt aproape 
de loc păzite de Scyţi. De aceia adunându-�i generalii şi 
taxiarhii, Ie vorbi astfel: "Camarazi! Credeam că Scyţii, 
aşteptând sosirea noastră, vor fi închis cu toată grija 
trecătorile şi strâmtorile munţilor şi drumurile cu valuri 
săpate, aşa în oât- sa. nu putem înainta fără -greutate. A
cum însă, când sosirea sfintelor sărb�tori ale Paştilor i-a 
înşelat aşa în căt să nu ne stăviliască drumurile �i tre
cerea noastră, crezând că noi nu vom intra în războiul 
cel cu multe suferinţe şi chinuri tocmai acum, părf.\sind_ 
straele Gele scumpe şi procesiunile şi luxul şi _teatrele,
mi se pare foarte nemerit să ne folosim cu grabă de a
cest prilej şi, apucând armele, să trecem numai de cât 
strâmtorile mai înainte ca Tauro-Scytii, prinzând de veste 
de apropierea noastră, să puie stăpânire pe tl'ecători. 
Căci, dacă vom' fi stăpâni pe clisurile acelor locuri şi vom 
cădea pe negândite asupra lor, cred că vom cuceri, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, de la primul atac Preslava 1) ca
pitala Moesilor; şi apoi înaintând mai departe, vom sfă
râma şi trufia ruseasca. 

cap. 3: Astfel vorbi împăratul; iar generalilor şi 
taxiarhilor li s'a părut această cuvântare plină de teme
ritate necugetată şi zadarnică, căci erau îndemnaţi să 
ducă oştile Romeilor în ţară streină pe nişte drumuri 
primejdioase şi grele. Şi fiindcă rămăseseră tăcuţi o bu
calii. de yreme, împăratul mâniindu-se, le-a vorbit astfel, 
luând din nou cuvântul : «Eu ştiu că războiul se face nu 
chibzuind câte primejdii şi răni nevindecate aduce el cu 

/ 

1) Praestlilava, la pQalele Balcanil01· nordici, lângă râul Camcic,
nu departe de Şumla, 
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si_pe". ci cu tnflăcărare şi curaj, Că ·unul'� sunt din 'cc)-
p1lărie îpGercat în ,lupte şi care, precum şi, yoi o ştiţi', am , 
câştigat · atâteaC trofee şi biruinţe. Iar acum când norocul;,_· 

I întinzându·nţ braţele, nu ne dă pas să lucrăm"după voi�\ 
cred �ă şi voi nu veţi nega că trebue să păşim îndră·z:- 1. 

. neţ. la, fapt,e, voi care aţi, adunat atâta iscu�inţă _ diµ în
tâmplările ,şovăelnice şi nestatornice ale ·răzbqaielot. De 
a_ce�a, dacă aveţÎ încredere în sfaturile mele, să prindem. 
a.cest .prilej câtă, vreiµe ScyţH st_au în trândăvie şi n'au
aflat de sosirea noastră şi biruinţa �ă încunune trecerea ·
clisurilor. Căci de 'ndat� · ce v<;>r înţelege . că_ noi voim a. 
trece şi-şi vor f,i îngrămădit oştile duşmănoase la strâni�
tori, 'rriă 'teni că vom isbuti. �u _bine şi. să nu �juqgem'.
în încurcătură şi niari· gteµtăţi. Sqs inimile da_r ! Amin-·. 
tiţf-vă că sunteţi Romeii tari aţi învins odinioâră pe toţ( 
duşmanii cu arina şi să pornim ·numai de cât, dovedind 
prin fapte virtutea µoastră. ! » · · . · . · .

cap. 4 : ·vorbind a,(:estea, iinp'ăratul porni la- drum 
îtn.�răcat într'o �rroură sirălucitoare, călărind pe_ u;n cal' 
�ân§ru şi ager şi ·purtând• pe umăr· o· lance lu1;1gă; iar: 
înaintea sa. mergea falanga numită 1a "nemuritorllor" .în� 1 

hrăcată numai în zale. In urmă veniau 15.000 'dintre le;. · 
gionarii cei mai viteji şi 13.00) călăreţi. Restul armatei: 
împreună cu mercenarii, târând cu sine heiepolele 1) şi 
şi .tot felul de maşini de războiu, înaintau încet la coadă, 
su� c�tnatida lui Basilie, căruia .împăratul îţ ·încredinţase 
această sarcină. 
- · Astfel, după ce trecură cu bine toate . locurile pri)

mejdioase şi sălbatec�, înpotriva aşteptă.ni lor, împăratu!'
porunci popasul şi s,e odihni cavaleria şi pedestrill).ea pe '.

un deal_întăi'it de la natură, fiind înconjurat din· dou:ă·
părţi de un râu având belşu·g de apă; iar ziua urmă�
toare el îşi _porni _ taberele din zori de ·zi şi, �rânduindu-ş(
falangele în _coloane adânci, se îndreptă spre Preslava.
Mai porunci· ca trâmbiţţle să. �u�e ..necontenit, cimhalel_e
să răsune„ tobele să huruie: Ca un freamăt nespus r·ă,
suna I totul. La . glasul trâmbiţelor se . treziau ecourile ' în 

• • • I • •, •· • , � ,• • •• • ' r- • i • / 

i) h.elepole =· maş�ii peti.trii asediul �etdţilo/ ,. ·.·. /, ·,_- · ·'.'..' \;. ,;_'.· ,· '., ;. ;\
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munţi,. '.armele zăngăt_1iau, caij nechezau, oştenii: .chiuiau, 
şi se îndemnau Ia luptă după: obiceiu. Atunci Tauro-Scyţii, 
cari văzură cum înaintează oştirea in ordine, apucaţi pe 
negândite, fură cuprinşi de îndoială şi de spaimă. Şi prin- . 
zându-şr armele cu iuţeală şi aruncându-şi. scuturile pe 
umeri-iar acestea sunt foarte tari şi, ,ca să-i a,ere mai 
bine, sunt lungi până la picioare-se opriră în cete vi
gurJase, acoperiţi de , scuturi ca de nişte solzi, pe un 
câmp din faţa cetăţii, ca să se opuie Romeilor, urlând 
ca 'nişte fiare şi scoţând strigăte fiorpase. Iar Romeii, . 
înaintând spre dânşii, se luptau cu barbăţie şi săvârşiau 
frumoase fapte de arme. Cum îns 1 multă vreme lupta 
rămase nehotărâtă, împăratul dete .poruncă „nemuritori
hir"- să dea un iureş în aripa stângă a Scyţilor; ş i  a
ceştia,. dând pinteni cailor, năvăliră asupra duşmanului 
ct'.l IJl,ncile întinse. Iar Scyţii, fiind pedeştri, nu putură -
ţine piept, căci ei nici nu au obiceiul a se război de-a'n-
călare · şi nici nu se deprind cu .acest soiu de luptă. Aşa 
dar, neputându-s·e măsura' cu · lăncile, ei o rupseră la 
fâgă şi se 'închiseră între zidurile cetăţii ; iar Romeii, ur- _ 
mărindu-i, îi ucideau fără' de milă. Se spune că în această 
ciocnire au pierit 8500 de Scyţi. 

, . cap. - 5 : Cei cari au mai rămas, închizându-se · fn 
cdat , · ţinură pj.ept, aruncând s_ăgeţi .de pe zi duri şi din 
lacuri mai îpalte. 1n vremea aceea patricianul Calocyres, . 
despre care· s'a scris mai sus că � c�mdus odinioară oa
stea rusească in Moesia, aflându,-se în Preslctva, de 'ndata. 
ce află de sosirea împăratului Gare nu putuse rămânea 
neobservat din cau·za strillucirii însemnelor imperiale şi a 
scânteerii fulgerlUoare a aurului,-furişându .se in timpul 
nopţii din cetate,· fugi la Swiatoslav, care se afla cu toate 
ajutoarele la Dorystolon·, numit acum şi Drista 1). Şi ast
fel scăpă Calocyres, iar noaptea rec.hernii. pe Romei - din 
luptă. In ziua . următoare sosind şi_ celelalte oşti din urmă· 
împr�tmă cu maşinăriile de asediu-şi aceasta s'a petre
cut în Joia mare, când Mântuitorul nostru, păşirld spre 
suferinţă, a comunicat discipolilor săi inv.ăţăturile salva-

l) SiliBtra, 
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toare după cina cea de taină - împăratul.· Ioan, ieşind din· 
tabără de dimineaţă şi orânduindu-şi falangele :în ·unghiu,. 
porunci să sune trâmbiţele şi să se apropie ·oştile de zi, -
duri, ca să se ia cetatea cu asalt. far Ruşii, îmbărbătati 
de comandantul lor Sfencel 1), care avea locul al treilea 
după Swiatoslav, aşezându-se la crenelurile zidurilor, în-. 
cearcă a respinge pe Romei, aruncând de sus . asupra lor 
suliţi, săgeţi şi pietre. Romeii la rândul lor, apropiindu-se 
şi trăgând cu arcurile, cu aruncătoarele de - bolovani, cu 
praştiile şi cu suliţele, într'atâta îi covârşesc pe Scyţi, 
în cât nimănui nu-i mai era cu putinţa. să· rămâie pe zi"." 
duri fără primejdie. Insuşi împăratul, poruncind cu gla
sul mulţumit să se puie scările la .ziduri, spori prin in
demnul său nu cu puţin atacul; şi nu era nimeni care 
să nu se lupte -eu vrednicie sub privirile împăratului şi 
să nu spere că va obţine pe dată ·răsplată pentru oste:
nelile · sale. 

-· cap. 6: In timp ce· Romeii se f�ământau şi apropiau
scările de ziduri, un oare care tânăr din părţile orientu� 
lui, căruia abia îi răsărise un puf roşcat în barbă,· cu 
numele Theodosie Mesonyctes, prinzând într'o mână pa
loşul, iar cu cealaltă ţinându-şi scutul deasupra capului„ 
ca nu cumva să fie lovit de săgeţile aruncate de Scyţi, 
se urcă pe o scară; şi pe când era aproape de crene
luri, îndreptându-se către un Scyt care-l pri via · şi care 
căuta să-l doboare cu lancea, îi dete o asemenea lovi� 
tură în ceafă, în cât capul retezat al barbarului se ros� 
togoli la pământ dincoace de ziduri împreună cu coiful. 
Iar. Romeii chiuiră la noutatea acestei privelişti şi imitând 
îndrăzneala -celui ce s'a urcat întâi, se aruncă în număr 
mare pe scări. Intre acestea Mesonyctes, urcându-se pc 
zid şi punând stăpânire pe creneluri, rost()golPşte de sus 
foarte mulţi Ruşi ce se luptau împrejurul său, decapi
tându-i. Astfel, de oare ce foarte mulţi Romei se urca
seră cu iuţeală pe cetate şi- din toate puterile doborau 
pe inamici, Scyţii părăsind crenelurile, se refugiară în chip 
ru�inos în palatul regal, care era înconjurat de un zid 

1) Sfegkelos : ja, Cedreiu,s ; Sfa99clos; idem în Scyli,tzes, Lu,ptci ctelci
Pt·eslava e povestită mult mai pe larg de Cedren1�s. 
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puternic• şi unde - se -păstrau comorile. Moesilor, lisând 
deschisă numai o poartă. Şi pe când se petreceau. aces
tea, oştile Romeilor, îngrămădite înprejurul cetăţii, după 
ce sfărâmă şi dărâmă ţâţânele şi drugii .porţilor, năvălesc 
înăuntru şi fac un mare măcel în . Scyţi. Se spune că tot 
atunci prinzându-l p� Boris, regele Moesilor, înpreună cu 
soţia şi ·copii.-şi el se cunoştea după barba sa roşc3:tă 
şi deasă-îl duseră la împăratul; iar acesta 1-a primit cu 
onoruri, numindu! «stăpânitorul:» Bulgarilor şi_-i �puse că 
dânsul a sosit numai ca să răzbune nenorocirile aduse 
Moesilor de către ·scyţi. 

_cap. 7: Iar Romeii, de 'ndată ce pătrunseră în ce
tate, năvăliră pe uliţele înguste, ucizând pe duşmani şi 
prădând· averile. Apoi ajunseră şi la palatul regesc, unde 
fuseseră îngrămădite cetele ruseşti. Iar acestea, apărân
du-se înăuntru cu înverşunare, măcelăriau pe toţi oştenii 
cari ·pătrundeau pe poartă şi astfel doborâră până la o 
sută şi cincizeci de viteji. Văzând acestea împăratul, a
lergă în goana calului şi. dete poruncă cohortei, pretorie
nilor să năvăliască cu toată puterea asupra duşmanului; 
dar când văzu că nu foloseşte cu nimic, -fiindcă toţi cei 
cari pătrundeau pe poarta cea îngustă erau prinşi cu 
puţină osteneală de Sc_yti şi apoi tăiaţi cu paloşele-el 
opri atacul nechibzuit al Romeilor şi porunci să se a
runce de pretutindeni foc cu balistele. Şi izbucnind o 
o mare vălvătaie, care mistuia· totul din cale, Ruşii, pă
răsind locuinţele în număr de pesi:e şapte mii, se îngră
mădiră pe un loc deschis al palatului şi se pregătiau a
colo de apărare. lnpotriva acestora împăratul trimise pe 
magistrul Bardas Sclerus cu cohorta sa de viteji. Iar. 
Sclerus, după ce înconjură pe inamic cu falanga celor 
mai aprigi luptători, intră şi el în luptă. 

Şi, de şi Ruşii ţineau piept cu străşnicie, aşa că nici 
unul din ei nu da dosul, totuşi Romeii, covârşindu-i prin 
vitejie şi iscusinţa războiului, îi uciseră pe toţi. In aceeaşi 
luptă pieriră şi foarte mulţi dintre Moesii cari au sărit 
intr'ajutor Scyţilor, ca duşmani ai Romeilor. Iar Sfencel 
îşi află mântuirea fugind cu puţini d�ntre. ai săi la 
Swiatoslav; dar ş-i el a pierit mai apoi, după cum am 
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aflat: ,Şi ·astţel �ăzu Preslava IQ ·puterea Romeilor <Iµpă:
o luptă de două zile. · · 1

cap. 8: Iar Ioan împăratul, răsplătindu-şi armata 
după cuviinţă, îi dete repaos şi, sărbători acolo dumne
zeeasca înviere a ·MântuitoruluL · Apoi, alegând dintre Ta
uro-Scyţii captivi pe câţi-va, îi trimise_ la Swiatoslav, �a
să-i vestiască cucerirea cetăţii şi pi�rirea - a lor săi şi
să-i mai spună să nu şovăiască, ci cât mai în grabă să:, 
aleagă una din două : sau să depue armele şi să I dea · 
ascultare 'î_nvingătorului şi, obtinând iertare pentru -indrăz-:-: 
neala sa, să părăsiască ţara MoesieL; sau, dacă nu--vo
eşte, ci stăruie încă în încăpăţânarea sa obişnuită, atunci 
să. se· pregătia,scă ·din toate puterile. a respinge oştile Ro• . 
meilor . .Acestea porunci să fie vestite lui Swia,toslav. Iar· 
dânsul,• mai întârziind câte-va zile în cetatea pe care,_,.. 
după ce zidurile cete· dărâma.te au fost întărite şi după 
ce lăsă în ea cuvenita straje, - o boteză după numele său :• 
loan-opolis,- porni la drum cu foate oştile sale spre Do-· 
rystolum.. Pe acest oraş prea vestitul Intre împăraţi Con
stantin, l-a zidit din temelie şi i-a dat frumuseţe şi în
tindere· în vremea când, arătându-i-se în cer semnul' în
stelat al crucii, a înfrâat pe Scyţii ce năvăHau cu furie 
şi duşmănie în potriva sa. In drumul său, împăratul cu-. 
ceri şi Pliscu-va 1), ce se mai ·chiamă şi Dinia şi multe 
alte oraşe, care trecură din mânile Scyţilo-r· în puterea· 
Romeilor. Iar Swiatoslav, după ce afJă. de înfrângerea de 
Ja P.re·slava, căzu Ja grea su,Părare şi o socoti de rău 
augur : inslJ cum era înflăcărat ·d� -trufie scytică şi in
gânfat de biruinţa asupra Moesilor, socoti că va înfrânge 
el! u_şurinţă oştii� Romeilor. 

cap. 9: Şi văzând că Moesii se înstrăinează de dân
sul şi intră în ascultarea împăratului, frământând multe 
în mintea sa şi chibzuind că, dacă Moesii trec la Romei, 
.nu i se va sfârşi nici lui cu bine, prinzând cţintre Moesi 
i>e cei mai bogaţi şi m_ai de viţă, în număr până la 300, 
se răzbună asupra Jor în chip nelegiuit şi neuman : Căci 

' 

L Astăzi. Aboba, lâagă calea femt<'f, Riiscvuc-.Var-iia, ceva mai Sfre· 
:N, W. de Novi-Pi;J;;c>;r. -
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ti ·ucise 'tâindu-le cap·etele; iar mulţimea ·cealaltă o vârl····; 
Ia: închisoare. · 1 

• • ' 

Apoi, a�unându-şi toată mulţimea Tauro-S-::yţilor, al 
căro.r riumăr se urca _ până la 60.000 de· războinici; se · 
pregăti ip potriva Romeilor. Şi cum împăratul înainta măi· 
încet pe· drum, eâţ1-va Scyţi mai inimoşi, · însufleţiţi . de . 
o oarbă ·îndrăzneală, depărtându-se de oastea rusească
şi ţinându-se în ascunzători, nivăliră fără de v.este asu-·
pra cercetaşilor, noştri şi omorâră o parte din ei. Iar -im- .
p_ăratul,· văzându-le cadavrele risipite pe drum, îşi înfrână
calul .. din mers şi, -depUngând. moartea compatrioţilor săi,
porunci ·să· fie descoperiţi· ucigaşii.· Şi atunci iscoadele 
trimise·, �cormonind cu ·hărnicie• pădurile şi ;ttJfişurile, a-: 
duseră în faţa împăratului pe vinovaţii prinşi şi înlănţuiţi ; · 
iar împăratul poruncţ ca să-f gcîd.� pe datf; şi iscoadele,· 
îi tăiară cu să'biile pe toţi până la unu1. Iar când oştile 

_ se apropiară de . câmpul din faţa Dorystolului, ·ce se obiş� 
nueşte ·;ţ se numi şi .Drîstra, Tauro-Scyţii îşi desfăşurară 
şi ei în ·linie de bătaie falangele lor compacte şi tari d:e· 
suliţi şi scuturi� · aşa încât să aibă înfăţişarea unor :ziduri'· 
şi . astfel îşi aşteptau duşmanii. Impăratul; la· ,rândul său', 
aşeză pe Romei în faţă, aşa că la aripi puse pe călăreţii 
i9zăuaţi, iar în spate pe arcaşi şi prăştiaşi, dândµ'-le .. _po
rupcă să arunce săgeţi necontenit şi apoi porni . ata.cul..

Cap. 1 O : Acum cele două oşti se luptau pţ 1toată: · 
întinderea piept la piept şi cu mare învierşunare şi multă 
vreme lupta rămase· nehotărâtă. Căci Ruşii, pe ·deoparţe 
se războiau cu mare râvnă, temându·-se ca nu cumva să-şi' 
piat.dă faima biruinţelor lor · totdeauna câştigate, faimă ce· 
înflori a la toate neamurile' vecine, fiind învinşi acuin in 
chip ruşinos de Romei; 1ar de altă parte pe Romei· îi a
ţâţa teama de ruşine şi âinbiţia �a nu cumva· ei, cari �U,'
răpus pe toţi adversarii cu armele şi cu virtutea, luptân
du-se_ acum cu un popor de. pedestraşi, cari nu ·au cieloc 
�Liceiul c.ăl�ritului, să cadă' învinşi ca nişte recrii\i ne
pricepuţi• )a 'r�zboiu şi să-şi piardă : toată fâima câştigată· 
până atunci.• Şi astfel1 frământate de a'semenea gânduri, 
ce_le _dciuă: .oşti· se războiati vitejeşte : ' Ruşii ins'â se an:i'n-; 
cau îndrăznef asupra Rdm�iloi'; cu o 'cruzime: şi o furie· 

. ' 
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animalică, urlând ca ţtişte fanatici ; în timp ce Romeii le 
răspundeau după obiceiul şi iscusinţa artei militare. După 
ce mulţi căzură de ambele părţi şi cum biruinţa încă în
târzia să se hotărască până spre seară şi-şi apleca cum
păna când într' o parte,· când în cealaltă şi cum amurgul 
începea s'ă se facă noapte, împăratul dete drumul călări
mei să atace cu vigoare şi îndemnând oştenii să-şi arate 
curajul prin fapte ca adevăraţi Romei, el le înălţă cura
jul. Iar aceştia se aruncară la atac cu o rară însufleţţre 
şi trâmbiţaşii sunau atacul şi de pretutindeni Romeii sco
teau urale. Deci Scyţii, .nemai putând _ţine pieptul, luară· 
fuga şi şe închiseră în cetate _şi mulţi djntre ei au pierit 
atunci. B.omeii însă cântau cântece de biruinţă şi aduceau 
laude împăratului ; iar acesta îi răsplăti împărţind onoruri 
şi o spete şi prin aceasta îi făcu· şi mai aprinşi pentru luptă. 

Cartea IX, cap . .  1: A doua zi de cum se iviră z,o· 
1·ile, împăratul îşi întăr.i tabăra cu un val puternic astfel : 
în faţa Do11ystolului, la o anumită depărtare · în câmpie, 
_se înalţă o movilă nu tocmai mare� Aşezându-şi tabăra 
acolo, el .porunci să se sape un şanţ de jur împrejur, iar 
pământul ccos să fie aşezat pe marginea şanţului ce în
conjoară tabti;r[.t şi să se înfigă suliţi pe valul de pământ 
înălţat îndeajuns, iar peste suliţi să se aşeze scuturile _la 
rând, aşa încât şi şanţul şi valul de pământ scos din el 
să fie ca un zid pentru oaste, iar duşmanul să nu poată 
năvăli înăuntru, ci să fie împiedecat de a înainta, dacă 
cumva_ ar fi ajuns până la şanţ. Aşa îşi întăresc Romeii 

_ taberele în ţară str�ină. După ce locul fu întărit astfel, în
ziua următoare împăratul îşi mişcă oştile orânduite spre 
cetate. Scyţii, privind de pe turnuri, trag în falanga Ro
meilor cu săgeţi, cu pietre şi cu tot ceeace pot arunca; 
iar aceştia atac� de jos pe Scyţi cu prăştiile şi săgeţile. 
lnsă lupta dusă în ,acest mod nu izbuti la nimic şi Ro· 
meii se traseră în întăriturile lor şi se îngrijiră de hrană ; 
iar Scyţii mai spre amurg începură a ieşi cu călărimea 
dintre ziduri şi· atunci pentru întâia oară se înfăţişară ei 
călări. Căci aveau obiceiul să meargă în lupte totdeauna 
pe_deştri, fiindcă nu erau deprinşi nici a se urca în şea, 
nici a se-, război de-a călare, Atunci Romeii iute prinseră 
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armele şi ·sărind pe cai şi �mulgându-şi suliţele cele lu�gi 
de care se folo�esc la atac, s'aruncară cu mare însufle
ţire în luptă. lat duşmanii, cum nici nu se pricepeau mă
car să-şi strunească cu frâul caii, izbiţi de ai noştri, în
toarseră spatele şi se închiseră din nou intre ziduri. 

Cap. 2 : Tot acum s� văzură cum veniau plutind în 
susul Dunării triremele aruncMoare de flăcări ale Romei
lor împreună cu corăbiile încărcate cu bucate ; ·pe care 
ai noştri, când le văzură, fură coprinşi de o mare bucu
rie, în timp ce Scyţii se tulburarl:\ foarte, fiindcă se te
meau de focul lichid, pe care-l aducea cu ele. Căci afla
seră dela bătrânii din neamul lor cum flotR nenumărată 
a, lui Ingor, tatăl lui Swiatoslav, fusese mistuită în i:_>ontul 
Euxin 1) de focul medic al Ro meilor. De �ceea adunân
du-şi în grabă luntrile lor, le duseră sub zidurile cetăţii, 
fiindcă Dunărea udă aci o lature a· Dorystolului. Iar co
�ăbiile noastre ignif ere, înconjurându-le, le supraveghiau, · 
ca nu cu!llva Scyţii, coborându-se în luntri, să fugă în 
ţara lor. In ziua următoare T,auro-Scyţii, ieşind din cetate, 
îşi orânduiră liniile de bătaie în câmpie, acoperiţi fiind de 
scuturi mari până la picioare şi de platoşe. De asemenea 
ieşiră şi Romeii din tabăra lor bine înplătoşaţi. Şi s'au 
luptat cu înverşunare de ambele părţi, iar biruinţa nu se 
hotil.ra, înclinându-se când intr'o parte când în cealaltă. 
Atunci un oştean din falanga Romei1or, înaintând către 
Sfencel, care ·era cinstit de Tauro-Scyţi în al treilea loc 
după Swiatoslav, doborî pe uriaşul ce se lupta înverşunat 
cu o indrăzneal� tinerească ; după care întâmplare Tauro
Scyţii, spăimântaţi, începură a· se retrage din câmpie şi 
a se închide in cetate. 1n aceeaşi luptă T€odor, supranu
mit Lalacus, un om vrednic de temut din cauza puterii 
trupului său şi nebiruit,· a ucis foarte mulţi duşmani cu 
o ghioagă de fier, pe care o învârtra cu atâta dibăcie in
mân�, în cât strivia cu dânsa şi coiful şi ţeasta . duşma
nului. Astfel Scyţii apucând fuga, se întoarseră în cetate .

. Iar împăratul adună pe Romei în tabărl:\., poruncind să
se sune retragerea ; şi răsplătind cu daruri şi bucate pe
oşteni, ii însufleţi şi mai mult la luptă. · · 

.• ..: : .... ,. 
\ 
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· � : ţap. 5: :; Insă Buşii, .refăcându-se. diq nou, .jeşiră_ ia-
- .r_ăşi la câmp, srnndti-se din toate puterile· oa· _,să d�.a 

, maşinilor de războiu ale Romeilor ; căci nµ_ puteau sµ-
- _porta zgomotul cu ca-re erau aruncate săgeţile şi mulţi
Scyţi erau doborâţi zilnic, fiind loviţi de bolovanii 'a,run •
caţi. Paza balistelor 1) o avea Ioan Curcuas magistrul mi
liţiei şi i·udă cu împăratul. . Acesta, ' când V;ăZU, duşmanul
înaint�nd cu îndrăzneală, sări_ pe cal, aşa amorţit ele vin
şi de somn cum era, fiindcă -1upta se reîncepuse dtipă
ospăţ, şi ieşi înaintea lui cu trupele sale alese. Dar. calul,
�ând- într'o groapă, îl aruncă din şea. Atunci Scyţii, v�
zându-i armura strălucitoare şi podoabele calu.lui luda.te
cu multă. frumuseţe, căci erau din belşug înflorite: cu aur,
socotind că el este împăratul, n_ăvălirid grămadă · asu:pră�i,
îl ciopârţiră sălbatic bucală · cu bucată cu paloşel� ·şi·· se
cţ1rilţ ; iar capul, înfigându-l într' o suliţă, îl aşez:ară pe .ce
tate; şi-şi râdeau de Romei ţ::ă le-au du_micat pe· irµpă-

. .ratul lor ca . pe. o victimă Iar această soartă a. indur�t-o 
Ma_gistrul Ioan pentru nelegiuirile. sale făptuit� inipotriva 
bisericilor, căci se zice că el a pustiit multe piserici :tn 

. Moesia, însuşin_du-şi vestmintele şi vasele sfinte ca avere 
: . particulară. 

Cap. 6: Ruşii; încurajaţi de a.ceastă izbândă,· ieşind 
din cetate în ziua următoare, s.e orânduiră în linie .de bă
taie ; de asemenea Romeii, înaintai·ă spre ei în coloane 
iţdâaci. Oştirea Scyţilor o comand� Icmor, un urfaş de o 
cruzime rară, dfre · venia al doilea în putere după Swia
toslav. far Anemas, un oştean din garda palatului,· tiui 

._ satrapului din Creta, văzându I cum aleargă îndârjiţ · im
. prem;,.ă cu. garda care· I însoţia şi cuni cjoboară ,:nulţh;ne 
de. Romei,-::-îmbă-r��tându-se în sufletul lui şi ·trilgân,dU:-şi 
paJoşul dela coapsă, . îşi repede caiul înfierbântat. cu· pin

.. tenii în spre Icmor şi _izbindu�şi _paloşul îQ gâţul gol· al 
.. Scytului, ii rostogoli la pământ caoul împreună cu- mâna 
dreaptă. La prăbuşirea şefului lor Scyţii scoasei:.ă. un urlet 

: .. amestecat cu vaeţe,. i_ar Romeii năvăliră·. iarăşi la a"tac, pe 
: . __ car�: �ţiş�aµii _neputân�µ-i resP,inge şi zăpitciţi de ·�oarţ_ea 

generalului lor, a-runcâ�du-şi. scutµrile ,pe spate,. se r,etfa· 
I • ·• ' •• • •• • •  

,' '/ • ,
..t 

• • 

1) M�ini de războiu pentru aruncCJt .bolo�ani, · · -- · --·--·-
, .•. ·i·-:; \ .. 1 � ••• ..t..:.. ..1, 
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,seră: .în ce.tale, în· timp ce Romeii, urmându-i, omoară cât 
: ·pot iµai muiţi. Se .lăsase acum noaptea şi era )unil. plină 
· pe cer ; iar ei risipindu-se pe câmp, îşi adunară morţii ;
apoi, îngrămădindu-i lângă zid şi dând foc la ruguri, ii
ar�erit :împreună cu foarte mulţi robi, bărbaţi şi femei�_în
junghiindu-i după obiceiul ţării lor. De asemenea făcând
sacrificii, ei înecară în Dunăre mulţi copii ,de ţâţă şi pui
de găină, , cufundându-i sub apă. Căci se spune că ei,' in
spirându-se din obic.eiurile eli-neşti; aduc mqrţi1or sacdfi
cii şi libaţiuni, fiind iniţiaţi în aceasta fie de Anacharsis şi
.Zamolxe, filosofi� lor, fie de către soţii lui Ahile ... Căci şi
Arrian în Periplul său spune că_ Ahil.e,. fiul -lui .Peleu,. a

.. fost -Scyt, fiind născut în. orasul. Mirmecium, care se află
lângă marea Maeotidei �) şi că, alung�t fiind de ScyH pen
tru cruzimea şi trufia -sufletului său, şi-a _ales locuinţa mai

. apoi în Thessalia. Şi dovezi limpezi pentru aceasta sunt
felul togei sale încătărămate, lupta pedestr�, părul roşcat, 
· ochii albaştri, trufia, m_ânia, cruzimea, pentru care şi Aga-
memnon, mustrându-l, îi spunea : . . .

„ Acestuia îi sunt dragi doar cearta şi războaiele_ şi
lupta."

Iar Tauro-Scyţii.până în ziua de azi obişnuesc a sfârşi
certurile cu omor şi sânge. Şi că sunt un nea�n îndrazneţ
şi �ăzboinic şi viguros,. ill{Vadând asupra tutqroi' popoa
r,elor vecine, mulţi. o mărturisesc şi· intre alţii şi duni�e

.zeescul :ţllzechiil, vorbind astfel: "Iată eu aduc asupra. ta
pe Gog şi Magog . şi pe regele Rhos ". Dar dţstul. despre •
sacrificiile Taurilor_: . . . . .. 

Cap: 7: Intre acestea Swîatoslav hotil.rî să-şi adune 
. -chiar din zori de zi . sfatul, fruntaşilor; care în limba.. lor 

se. �urne� te, ,, comento,n". Şi adunând_!)-se cu tqţii .în. ju�ul 
său şi -,înţrebându-i ce trebue să facă;, unii erau �:e păr�re 

. şă_ scape cu fuga. în orice chip, urcân_du-s.e în lu�tri no,apţ.ea. 
târziu, de oa.rece ei nu mai pot ţine piept călăreţilor in
plătoşaţi, mai ales că şi-au pierdţtt pe toti copduc;ăt�rii 

. cei. vestiţi prin vitej,ia for, cari încurajau armata şi aţâţau 
pe. ostaşi Ia luptă; alţii,· dipipotrivă, erau. �,e părere .să 
�ntind�. dr�apta Romţilo.r. şţ 'llstfel, primind .. pac�ea, ·:.S.ă-şi 
.. 

. . •· ;: ,::•..,:::,· .�-\ ,:: •� :, :•< �� -�
l
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. cruţe rămăşiţele armatei; căci a se strecura pe furiş din 
cetate nu e lucru uşor, deoarece corăbiile ignifere păzesc 
în' toate părţile la·malul Dunării, încât ar incendia pe data 
totul, dacă ar îndrăzni să pornească pe fluviu. Atunci 
Swiatoslav, oftând adânc şi cu amărăciune zise: "Dacă 

· ingenunchiem ruşinos în faţa Romeilor, atunci s'a isprăvit
· cu g]oda armelor ruseşti, care au supus fără multă ·greu
tate neamurile vecine şi au ţinut sub ascultare fără văr
sare de sânge atâtea ţări; atunci de ce ne ma.i. lăudăm

· cu bărbăţia strămoşilor şi ne mândţim că puterea -ru
sească a rămas până acum nebiruită, dacă 11e sbatţm în
tot telul pentru mântuirea noastră. Nu noi ne vom în

toarce in ţara noastră ca nişte fugari, ci, sau · vom trăi
ca î�vingMori, sau vom muri cu· glorie, săvârşind fapte
de bărbaţi viteji". Şi astfel luă sfârşit sfatul lui- Swiatoslav.

Cap. 8: Se mai povesteşte 'şraceasta despre Tauro
Scyţi, că niciodată până in ziua de azi nu s'au dat bi.ruiţi
vrăjmaşilor, ci, văZând �ă nu mai· au scăpare, şi-au spin·

. tecat cu sabia măruntaiele şi astfel şi-au pus sfârşit vieţii. 
Ei fac aceasta fiindcă au credinţa că aceia care e ueis 
de un duşman în război, după moartea sa şi după des
facerea sufletului de trup, va sluji pe.lumea cealaltă celui 
ce l-a omorît. Şi temându-se de o asemenea sclavie, 
Tauro-Scyţii mai curând îşi găsesc scăparea într'o moarte 
de bună voie, decât să slujească omorâtorilor. Şi astfel 

· de credinţă a prins rădăcini Ia ei. Şi atunci, după ce
ascultară cuvântarea şefului lor, hotărâră să încerce pri·
mejdia cu bucurie pentru a se mântui şi să ţie piept
puternic forţei Romeilor. Aşa dar în ziua următoa're - şi
era ziua a şeasea a săptămânii şi a două zeci şi patra
a lunei Iulie - ieşind din cetate la asfinţitul soarelui cu
toate trupele, ei hotărăsc să se lupte pe viaţă şi pe
moarte, înaintând în rânduri dese, cu suliţele întinse. La
rândul său şi împăratul îşi scoase din tabără legiunile

· Romeilor. DesJănţuindu-se Jupta, Scyţii atacă cu vigoare,.
străpungând pe ai noştri cu sulîţiler ranind caii' cu săge
ţile şi doborând pe călăreţi. Atunci Anemas, cel care do
vedise atâta curaj omorându-l pe Icmor, văzându0l pe
Swiatoslav cum s'aruncă cu lndră;nealăi:şiJuri.e-. în R.oI.Q.ei,
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ş1 cum îşi îndeamnă falangele, - repezindu-şi calul, zboarâ · 
către el cu frâul slobod -- căci aşa obişndia să facă ade
sea şi în acest chip şi mai înainte pe mulţi Scyţi îi do
borâse,-îl. loveşte cu paloşul în umăr şi-l răstoarnă cu 
capu'n jos, însă nu·l poate omori, căci l-a apărat tunica 
de z�le şi scutul pe. ţare le luase, temându-se de suliţele_ 
şi săgeţile Romeilor. Anemas însâ, înconjurat de ceata 
Scyţilor şi căzându-i calul sub suliţele lor

) 
după ce omorâ 

mulţi dintre dânşii, căzu şi el a<:olo ca un viteaz, neîn
trecut de nici · unul din semenii ilăi în fapte războinice. 

Cap. 9: Iar Ruşii, prinzând din nou curaj dup� 
moartea acestuia, scot urlete tari după obiceiul lor şi 
fugăresc pe Romei. Iar aceştia încep a da înapoi, ferin
du-se de atacul sălhatec al Scyţilor. Atunci împăratul, 
când văzu oastea Romeilor şovăind, temându-se ca nu 
cumva, înspăimântată de năvala oarbă a Scyţilor, să 
sufere vreun ,dezastru, - îmbărbătându-şi oştenii din jurul 
său şi zmulgându-şi lancea cu vigoare, .s'aruncă el în
suşi în contra duşmanului. Tobele huruiră, trâmbiţele sunară . 
atacul, iar Romeii, văzând atacul împăratului, îşi întoar
seră caii şi se repeziră cu bărbăţie în -Scyţi. In acelaş 
timp se stâ�ni un Vârtej amestecat cu ploaie care, întu
necând cerul, s'abătu · peste duşmani şi pulberea înălţată 
le orbi ochii. Se spune chiar că a apărut şi un bărbat ' 
îmbrăcat în alb, -care conducea pe Romei şi-i îndemna 
să atace pe Scyţi şi că el, stârnind un măc_el, a zăpăcit 
foarte tare oastea inamică. Şi se mai spune că nici in
nainte nu l-a vă-zut cineva prin tabără şi nici n'a mai 
apărut (lupă luptă, -deşi împăratul a pus să-l caute, ca 
sa.-I dăruiască din larg şi să-i aducă mulţumiri pentru 
ostenelile lui. Dar, oricât l-au căutat, nu l-au găsit. 
De aci n'a mai rămas îndoială că acesta a fost marele 
între mucenici Theodor 1), pe care împăratul obişnuia să-l
cheme într'ajutor sie-§i şi armatei sale ca tovarăş. Se 
mai povesteşte încă o întâmplare · cţ s'ar· fi petrecut în 

1) Credidţa aceasta sinceră şi naivă desp1·e intervenţia sfinţilor îtt 
lilptele creştinilor apm:e şi î1i cronicarii noşt•l'l, s. ex. la Grigore Ureche, 
care sptme că hii Ştefan· cel Mare i-au venit în ajutor, în rdeboiul cu 
T�rcii, Sf, Cha<>rgh, şi Sf. Ditmitru, 
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seara din ajunul bătăliei. In Byzanţ, unei fecioare închinate 
lui Dumnezeu i s'a părut că vede în vis pe Maica Dom
nul_ui, înconjurată de bărbaţi · de foc purtând lănci în 
mâini şi că ea le-a vorbit astfel: ,,chemaţi-mi-I pe mu
cenicul Theodor" şi că numai decât i s'a înfăţişat un 
tânăr voinic şi înarmat. Acestuia îi zise Născătoarer.i. de 
Dumnezeu : ,, Doamne Theodore, Ioan al tău, luptându-se 
cu Scyţii la Dorystolum, se află în mare cumpăn�. De 
aceea aleargă iute şi sai în ajutorul lui. Dacă nu te 
grăbeşti, el va cădea, în mare primejdie". Iar el îi răs· 
puns� că e gata să dea ascultare Maicii Domnului' şi· 
Dumnezeului său; după care cuvinte el· dispăru şi în a·

celaş timp sbură §i somnul de pe ochii fecioareL Şi a-
cesta fu sfârşitul visului ei. ·' · 

Cap. 10: Romeii însă, urmând după dumnezeescul 
bărbat ce mergea în fruntea lor, reîncep lupta cu vrăj
maşul §Î se porneşte un g_roaznic măcel. In cele din urină 
Scyţii, ne mai putând opri atacul falangelor noastre de că
lăreţi, şi loviţi pe la spate de magistrul Bardas, supra
numit şi Sclerus - căci îi înconjurase cu trupele sale,-o 
rupseră la fugă. Până la cetate ei sunt striviţi în picioare 
şi s'a făcut un măcel spăimântător. Puţin a· lipsit ca în
suşi Swiatosla v să fie prins, aşa rănit şj plin de sânge 
cum era, dacă noaptea ce căzuse nu l-ar fi apărat. Se 
zice că în această luptă au fost tăiaţi 15.500 Scyţi; că 
s'au prins până la 20.000 de scuturi şi foarte multe pa
loşţ. Dintre Romei au fost ucişi 350, i�r răniţi au fost 
nu puţini. Şi astfel au câştigat biruinţa Romeii în acest 
război 1). Iar Swiatoslav, chinuit toată noaptea de pieirea 
armatei sale, era sfârşit de durere şi mânie. Totuşi;· în· 
ţelegând că nu mai poate nimic împotriva armatei oirui
toare şi că datoria unei bune căpetenii este să nu se 
dea învins sorţii iri nenorociri, ci astfel să lucreze, încât 
să cruţe viaţa oştenilor săi,-hotărî să trimită de dimi· 
neaţă sol.i Ia împăratul Ioan pentru pace şi credinţă cu 
aceste condiţiuni: ca Tauro-Scyţi{ să predea Romeil@r 

1) In total, siib cidurile Silistrei ai� av1d loc şase lupte în&re Romei
şi Srviatoslav, 

. . 
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cetatea Dorystolului, să înapoieze prinşii, să para
siască Moesia şi să se întoarcă în ţara lor; iar Ro
meii să le înlesniască plutirea spre patrie şi să nu-i 
atace pe d1·um, cu corăbiile ignif ere, - căci se temeau 
foarte de focul medic, care poate preface Ş'i pietrele 
în cenuşe; pe deasupra să-i mai aj-ute cu bucate · şi 
să-i socoată în numărul amicilor, având voie a merge 
la Constantinopole pe·ntru negoţ, aţa precum se hotă-
râse dir vechime. 

Cap. 11: Impăralul pr:mind aceste condiţii cu bună
vomţă - căci el înţelegea allfel pacea decât războiul şi 
ştia că una foloseşte popoarelor: iar celălalt le pierde -
consfinţi învoielile şi. tratatul şi• le dete grâu, măsurân
du-le câte două .măsuri de cap. Se zice că au primit 
atunci grâu 22.000 de ostaşi, câţi mai scăpaseră de 
moarte, din cei 60.000 oameni ai oştirei ruseşti; ceilalţi 
38.000 că,zuseră sub loviturile Romeilor. După ce se 
întări tratatu), Swiatoslav' ceru învoire a se întâlni cu 
împăratul. Iar acesta nu-i refuză dorinţa, ci îmbrăcat 
într'o armătură aurită, ci:1.lări până la malul Dunării, 
însoţit de o nenumărată mulţime de oşteni călări, stră-
lucitori de aur şi de arme. Iar Swiatoslav sosi plutind 
pe fluviu într'o luntre scytică, aplecat pe vâsle şi tră- · 
gând împreună cu ceilalţi, ca unul de rând. Şi era 
astfel la înfăţişare: statura potrivită: nu era nici prea 
înalt şi nici prea subţire; avea sprincene stufoase, ochii 
albaştri, nasul cârn, barba rară, afară de partea de sus, 
păroasă, cu peri deşi şi lungi. Avea capul pleşuv; numai 
de ambele părţi ii atârnau nişte cârlionţi, arătând no
bleţea neamului său. Grumazul îi era tare, pieptul lat, 
şi membreţe bine legate. In taţa lui se citea tristeţea 
şi sălbăticia. La una din urechi îi atârna un cercel în
podobit cu două mărgăritare, între care �e �fla o piatră 
scumpă. Haina îi era albă, iiedeosebindu-se întru nimic 
de a celorlalţi decât prin curăţenie .. Astfel, după ce 
vorbi puţin cu împăratul asupra păcii, stând pe banca, 
luntrii, se intoarse la ai săi. Şi aşa s'a încheiat r5zboi1:1ţ 
d�ntre Romei şi Scyţi 1).

1) .Stăp4nwea miSwiatoslav la Silislra a diţral c4ţiva ani dela 967-,972
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Cap. 12: Iar Swiatoslav, părbind Dorystoiui şî 
fAcând schimbul de prizonieri după tratat, se urci ln 
luntri împreuni cu trupele ce i-au mai răll\as şi porni 
spre ţara sa. Şi pe când plutia, îi intinsern. curse Pe
cenegii, un neam de ciobani, numeros, nutrindu-se cu 
păduchi (! ?1) şi locuind tn care ca nomazii ; şi ei uci
seră aproape pe toţi Ruşii şi, împreună cu ceilalţi, il · 
masacrară· şi pe Swiatosltw, încât puţini ajunseră tţca�ă 
să'nătoşi dintr'o armată aşa de mare. Iar împăratul Ioan, 
după ce dărâmă numai în patru luni puterea rusească, 
după cum s'a arătat mai sus, şi după ce luă în stăpâ
nire Moesia, boteză Dorystolum, după numele oşteanu
lui şi mucenicului Theodor:, Theodoropolis, şi lăsând 
aci o straje potrivită, se întoarse la Byzapţ · cu trof�e 
foarte mari, unde îl întâmpină oraşul întreg în a.lară 

· de ziduri, oferindu-i coroane şi sceptre făcute din aur
şi pietre preţioase. Ei mai aduceau şi un caţ din aur
curat, înhămat cu cai albi, rugându-l să se urce în el
şi să facă obişnuita intrare triumfală. Iar el le primi
coroanele şi sceptrele şi-i- răsplăti cu daruri mult mai
mari. Insă nu putu să se urce în car; ci aşeză pe un
scaun de aur al carului icoana Maicii Domnului, îmbră
ţişând pe Dumnezeu-cuvântul şi pe care o adusese din
Moesia, aşternând sub ea tunici de purpurii de-ale Moe
silor şi coroane. El jnsuşi, călare pe un cal scump,
mergea în urmă, purf ând pe cap diadem11

, iar în mâini
coroane şi sceptre. Păşind în triumt · prin mijlocul o
raşului ce se acoperise cu stofe de purpură şi se gătise
-după obiceiul nun!ilor cu ramuri de laur şi cu haine
ţesute cu aur, el se îndreptă spre biserica cea mare a
Inţelepciunii dumn-ezeeşti. Acolo,· ridicânduQse rugăciuni
de mulţumire şi după ce consacră lui Dumnezeu
cea mai mărea!� coroană a Moesilor ca cele dintâi
roade ale prăzii' de r�zboi, se dase în palat şi porunci
ca Boris, regele Moesilor, să depuie insemnele regale.
Ele erau: tiara înconjurată cu purpură şi sandalii roşii.
Pe rege ii împodobi cu demnitatea _Magiştrilor. Astfel

1) In text [theirof agos=cel ce se mili·eşte cu poame de pin, cit pădi1chi .

. � .  ' 
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impJratul Ioan, smu]�ând birntntele în scurt timp, tn
potriva aşteptării tuturor şi înfrângând şi doborând la 
pământ prin pricep'erea războiului, prin raţiune, virtute 
şi îndrăzneală, îndărătnicia Ruşilor şi sufletele lor în
flăc�rate, şi .supunând Moesia imperiului romeic, îşi 
petrecu iarn.a in Byzanţ şi răsplHi poporul ,cu daruri 
d�pă obicei, râştigându-1 prin sărbători şi ospeţe. 

Traducere din limba greacă după ediţia Bonn 
de C. �RĂTESCU 

LEO DIACONUL 
S'a născut Ia Caloe, un orăşel în Asia proconsulară·, lângă mun

tele Tmolus, nu departe de izvorul râului Caystros. Pe atunci regiunea 
aceasta depindea de thema Thraciei. După ce trecu de vârsta copilăriei, 
pleeă Ia Constantinopole pentru studii şi acolo văzu pe împăratul că
lărind prin oraş în ziJa Inăltării, în anul 966, în timpul unei răscoale 
populare. Prin urmare se va fi născut pe la 950 d. Cr. Pe la 973 că
lători în Asia ,Mică. La 981, fiind în colegiul .sacerdoţilor şi impă�atul 
Vasili� Bulgaroctonul pornind cu războiu în contra Bulgarilor, Leo i 1 
însoti Ia atacul Triaditei (azî Sofia), aducându-i servicille sale. La i -
toarcere abia scăpă dintr'un atao- ne·prevăzut al Bulgarilor. De aceea 
de câte ori în istoria sa face mentiune de Moesia (Bulgaria Dunăreană) 
el pare că-şi aminteşte cu teamă. Alte date din viata sa de mai târziu 
nu se cunosc. A murit după anul 989. 

De la Leo Diaconul ne-a răma;; o cronică în care se povestesc 
trei războaie bizi,nline: 1) cel Cretan, 2) cel Asiatic şi 3) cel Rusesc. 
Toate faptele povestite simt contemporane cu el si se citpr·ind între anii 
959 şi 975, · ' 

Stiltd opere,:. ln epoca lui Leo Diaconul eloquenta era in floare, 
Fiecare scriitor credea că se va acoperi de laude dacă va folosi multe 
flori stiiistice, vorbe intr'ales şi rare şi metafore originale. Prin aceas
ta însă expunerea credincioasă a adevărului cade pe planul al doilea. 
Leo Diaconul n'a căzut in asemenea defecte chiar în măsura altor cro
nicari, precum sunt Theophilactus Simocatta sau Nicetas Choniates, 
totuşi nici el n'a scăpat cu totul de manierismul vremii sale. Se ob
servă şi la u:insul întrebuinţarea de termeni mai neobişnuiţi, mai rari ; 
acumulare de sinonime; paradă de sentinţe şi. expresii din Homer, A
gathias Myrineus şi alţii ; manierism ; originalităţi gramaticale. Dar 
,opera sa are şi calităţi. In primul rând a scris fapte contemporane cu 
sine, şi de aceea este folosit ca izvot· iştoric şi ele alti scriitori, între 
cari vom . cita pe Se y litzes şi Zonarns. · In special în ce priveşte lttptele 
Bizantinilm· cit Swiatoslav la SiUstra, Leo D,iaconiil este it,1�i.citl şi cel mai 
preţios izvor. De aceea, fi-inclcc1, faptele povestite de el se leagc'i. şi cu isto·ria 
Dobro9ei noastre, atn dat .Zn traducere 1·omânească acele pagini d·in îsto
ria lui Leo Diaconul, ca1·e în special ne privesc. Traducerea s'a făcut 
după ediţia clin Bonn, 1828. 
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FORTUL CONST f\Nîf.\ 51 ROMRNIPt 'Mf\RE 1)
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DE 

KR. H, ZAr.\BACCIAN 

Comerciant-Constanţa 

• I 

Cresterea teritoriului României, care a devenit acum Ro-
' . 

mânia Mare, va avea - s'a spus de atâţia în repeţite rându�i -
o înrâurire binefăcătoa·re asupra desvoltării portului Constanţa.

Progresu I realizat de .oraşul şi portul nostru,' dela anexiu ... 
· nea Dobrogii până astăzi, este mai nimic faţă de perspectivele
ce se deschid în viitor celui mai mare port maritim al tării.

Făcând o comparaţie între importul şi exportul celor trei 
porturi mai însemnate ale României, constatăm ur1nătoarele: 

• 

, 

prin 

In anul 1885: · · · · ·
• 

• 

I 

Brăila 
r Galaţi 

Constanta 

I -

Jn anul 1894: 
• • 

lmport 
. ' 

•

• 

, Export· 

· 89.310 tone 
7 4.949 ,, 

334.323 tone 
210.657 „ 

. '\ 7,529 ,, • 39.539 ,, 

I 

"' 

Import 
_ 

· 
Export 

- --- ------

• 

Brăila 197.903 tone 494.900 tofle 
Galati 177.826 „ 305.333 ,, . 

.. ' 

l 

, 

• 

• 

Constanţa 17.916 ,, · 87.870 ,,
· 

I 

• 

• 

I 

După anul 1895 însă, stabilindu-se legătura cu restul ţări1 
podul de'la Cernavodă şi, 1nai târziu, te(minându-se 1 t1cră�

• 

l) P,u()lică-11•1, c-1,, plclce,1·e acest 1nic ai·t·icol al cl-li,,i J(,j•. TI. Za-,,1,lJ(r,cc·ic1/JJ, .•
cu 1nenţ,iu1iea că afirinătJ·1ile ll-sale sunt aşa lie aclevă1·ate .şi. pc'i,flr.tttn$e ar.lâ1t1J(: 

în conştiinţa Co1istă1iţe'liilo'i·, încât ,'ii· u11, alt specialist, d-l lngine;· Stoe.
tiescu-Diină/;·e s' a, opi·it la ele î'lit'l':1-{,'ft a1·t1icol p·ubZica,f

) 
su,b a,ltc,'t t·o'l·,n·iă, îtei 

Arhiva Dobrogei, - N,R. 

• • 

• 

• 

• www.minac.ro



311 

rile de mărire şi modernizare ale portului Constant�, oraşul nos
tru a luat locul de frunte în statistica exportului : 

In 1912: 

Constanţa 
Brăila 
Galaţi 

Export 

1.273.000 tone 
618.000 „ 
306,173 „ 

Bastimente încărcate 

757 tone 
388 „ 

346 „ 

ln ceeeace priveşte importul, Constanţa se află în stare de 
inferioritate fală de Galaţi şi Brăila, de Mrece oraşul nostru nu 
posedă antrepozite, docuri şi absolut nici un utilaj necesar, nici 
măcar magazii suficiente, care să poată uşura transporturile şi 
să atragă marele import. Importanţa unor antrepozite este ct.e 
toţi recunoscută, căci ele oferă nu numai avantajul că înmaga
zinează cantităţi mari de mărfuri într'un Ioc sigur,-dar incă şi 
depunătorii, cu recipisele lor (warante), au posibilitatea de a le 
lombarda la Banc� Naţională, avantaj care numai la Brăila şi 
la Galaţi se oferă negustorilor. 

Cu toate acestea, dată fiind marea importanţă ce o are 
Constanţa în comerţ, şi importul s'a desvoltat enorm la noi, aşa 
că în 1912 diferenţa între cele trei porturi nu e aşa mare: · 

Galaţi : 203.00,0 tone 
Brăila : 176.700 „ 
Constan a: : 162.000 „ 

Aceasta era starea lucrurilor până în ajunul războiului eu
ropean. Până la această dată România se găsia în sfera de in
fluenţă politieă şi economică a puterilor ce11trale şi, de aceea, 
trei pătrimi din transacţiunile noastre, făcându-se cu Germania 
şi Austro-Ungaria, schimbul produselor se realiza mai ales prin 
trecătorile Carpaţilor. 

Astăzi lucrurile s'au schimbat. Legăturile politice şi finan
ciare ale României cu puterile aliate vor determina şi legături 
economice mai însufleţite. 

Având în vedere, pe de o parte, lipsa de materii prime, 
lipsa de tonaj, greutăţile •financiare şi alte consideraţii. care cad 
în desavantajul Germaniei; iar de altă parte, ţinând seamă de 
faptul că mărfurile cele mai obişnuite, precum şi organizarea 
produc!iunii în massă revin, după războiu, ·Americei, Angliei şi

Japoniei; cum în prezent România Mare are un teritoriu şi o 
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bogăţie îndoită şi o populaţie de 18.000.U0O locuitori, di�punând 
de bogate şi variate materii prime, de combustibil, ape curgă
toare etc., ceeace va înlesni o producţiune supraabundentă; ne 

. putem închipui ce desvolt,are va putea lua în viitor portul Con
stânţa, cu atât mai mult, cu cât el stă deschis navigaţiei tot 
anul, ceeace nu· e în cazul porturilor -Dunărene, care îngheaţă 
iarna, 

Beneficiile ce vor rămâne în Constanta, numai din manipu
. larea mărfurilor ce se vor tranzita, vor fi considerabile; popu

laţia oraşului se va mări faţă de nevoile crescânde de braţe şi 
de personal necesar desvoltării transacţiunilor şi de inevitabila 

• stabilire de noi întreprinderi de comerţ. Industrializarea regiu
nii Constanţei e,_fe iarăşi un punct capital, căci pentru multe
mărfuri şi materii prime, transformarea trebue să se facă în punc
tul de export, de unde să se distribuie produsele, gata de con
sum, în toate părţile. De asemenea şi cu materiile prime importate.

Jnsă, faţă de perspectiva ce se prezintă oraşului Constanta,
sacrificiile şi sforţările noastre de până acum nu însemnează de
cât prea puţin şi este de neapărată nevoe să ducein o luptă în
interesul portului nostru, studiind nevoile lui şi nerisipind ener
giile noastre în lupte politice inutile şi în chestiuni secundare.

Principalele proiecte, în legătură cu· desvoltarea portului
Constanţa, în afară de reconstruirea podJJlui de peste Borci;a, ar fi: 

1) Terminarea liniei ferate Megidia-Tulcea, aşa în cât acest
judeţ nordic al Dobrogei să fie definitiv legat economiceşte cu
Constanţa ; _ .

2) Un pod peste Dunăre. la Hârsova şi o cale ferată Hâr
şova-Constanţa, a·şa încât să se poată' face o legătură directă cu
Transilvania prin regiunea petroliferă a - Prahovei ;

3) lrizestrarea portului Consianta' cu un utilaj modern, cu
antrepozitG, cu diverse instalaţiuni, tu o gară în port, cu o mare
centrală electrică, care să furnizeze curentul necesar industriilor
mari şi mici de transformarea produselor.

4) Selecţionarea şi încurajarea elementelor pregătite pentfu
desvoltarea economică, cărora să lj se încredinţeze conducerea
instituţiunilor în legătură cu viata economică a portului.

5) ln sfârşit, ca un .deziderat pentru mai târziu, săparea
unui canal Cernavoda-Constanţa, care va oferi pentru noi avan"

/ 
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tajul deplinei stăpâniri, ceeace n,u e cazul cu canalul Sulinei ; 
şi, pentru a ne asigura un debuşeu, şi în Basarabia, un pod, care 
să lege această provincie cu Dobrogea pe la Tulcea, iarăşi ar 
fi de mare folos. 

. . 

Numai aşa oraşu•! nostru, l�gat prin căi ferate şi poduri cu 
toate provinciile româneşti de peste Dunăre, şi apoi înz�strat cu 
tot ce caracterizează un port modern şi un centru industrial, va 
putea trăi o yiată economică puternică şi va merita denu111irea, 
cam pripită acum, de „perla Mării Negre" . 

. \ 

I • 

/ 
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ACTE DIN TIMPUL OCUPATIEI GERMANE IN DOBROGEA 

D-l Vlădoianu fostul secretar al· Primăriei din Cotistanţa, ne-a pus
la dispoziţie câteva acte, 1·ă,,nase în Dobrogea pe unna aclministraţiei 
germane. Mulţiwiind d;-l-ui sec1·etar pentru interesul viu ce-l poartă revistei 
noastre, impărtdşim cititorilo1· noşt-ri aceste acte ·în fradi,cei·e românească. 

Constanta, 14 .4ugust 1918 

La desbaterile asupra promovării germanismuJui în 
Dobrogea, tn şedinţa de azi, au participat următoarele per
soane: 

1. C�pitaaul de cavalerie Cuntze l dir1 p1rlea administrat.iei

2. Căpitanul Baron von Ruedt f etapelor. 

3. Căpitanul Martin
( 4. Locot�nent�l Kessler din part· a o K. M. (fnâltulul co· 

5. Dr. Sudhoff ma11d1menl Markensen). 

6. Sublocot. Beermann
7. Căpitanul SchmiJt, Constanta
8. Parohul Constantin Biella, Conslanţa
9. Parohul Ovel'beck, Cara-Mural

10. Parohul Meyer, Constanţa
11. Plugarul Ed. Brenner, Fachria
12. Plugarul \V. Klett, Cobadin
13. Plugarul Leyer, Cobadin
14. Peter Menges, G.ra-Murat
15. Negustorul Gottlieb ,Resner, Constanţa
Căpitanul de cavalerie Cnntze deschide şedinta şi salută

pe cei de faţă, 
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Punctul I: Fundarea Uniunii . 

.,Comitetul, ales tu Cogelac, pentru întemeierea Uniunii, 
se ocupă actualme'nte cu proiectul unui statut al Uniunii. 
Acest comitet are de gând să propuie alegerea unui preşe
dinte şi a unui comitet general, compus din membrii şi re·
prezentanţii grupelor locale. S'a socotit mai practic ca comi
tetele locale să ia fiinţă numai în comunele mai mari, ln care 
se află şcoli germane şi ca ţinutul să fie î11părtil în circum
scripţii formate, fiecare, din mai multe sate. S'a mai hotărât 
ca comitetul să redacteze cât mai neîntârziat statutul şi să-l 
prezinte domnului căpitan de Cavalerie Cunfze. Acest statut 
va fi discutat şi definitiv redac'tat Marţi 20 August, Ja orele 
3¼ într'o şedinţă prezidată de căpitanul Cunlze. 1n acelaş 
timp se vor alege şi preşedinţii grupelor locale. Apoi se vor 
trimite statutele aprobate către aceşti preşedinţi, cari de 
preferinţă, vor fi fnvăţăţorii ge1 mani, cu rugămintea de. a
deşfăşura o eL1ergică activitate de propagandă. După aceasta 
se vor convoca coloniştii germani . la o nouă întrunire, cu 
scopu] de a lua o hotărâre în privinţa statutelor şi de a în
temeia Uniunea. 

Se simte nevoia de a se urca cotizaţiile băneşti ale mem
brilor. Cotizaţiile vor fi deocamdată de 2 Jei. După întemeie
rea Uniunii se vor stabili relaţii cu „ Uniunea pentru germa
nismul din streinătate" si cu Sasii din Transilvaniml. 

. , 
I 

Pnnctul H : Primirea cetăţeniei germane. 

,,Se alrage atenţia asupra faptului că primirea cctăţe
n1e1 germant:l de către coloniştii germani, e legată de insem:
nale greutăti şi mai presus de toate va atrage asupra colo
niştilor însemnate desavantagii. 

Ca cetăţeni ai imperiului german, ei vor fi priviJi de 
cdlre guvernul bulgar ca un co1p strein în stal; vor f

t 

păgu
bi(i in drepturile lor, comunale şi particulare prin legiferări 
şi vor avea să îndure mari şicane din partea gHvernului 
bulgar. 

Consulul german nu le va putea fi de cât de puţin a
jutor. De aceea e mai biae ş/.i s\j reriuoţe la primirea' celă ... 
ţeniei germane», 

' 
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Punctul III :-_ EIJ'ligrarea spre Germani(1 .. 
,,.Se arată că ar fi de dorit, în interesul imperiului ger

man, ca coloniştii germani să se întoarcă far în patria ger
mană tn număr cât mai mare. O emigrare în teritoriul ger.
man de· colo_nizare nu e de recomandai, din cauza condiţiilor 
economice şi administrative de �colo. Dinpolrivă, teritoriile de 
curdnd cucuile: Curlanda şi Li1Jonia, pqr a f'i f'oarle potrivite 
pentru colonizare. La obiecţiunile domnului locotenent Kess
ler, că o emigrare parţială a coloniştilor germani ar risipi 
aşezările actuale şi ar desfiinţa legăturile comunităţilor, se 
răspunde că_ pentru imperiul german 100 colonişti germani in 
Curlanda au mai mult preJ decât 1000 in Dobrogea. 

Această afirmare a fost tăcută de căpitanul Schmidt ·şi

a găsit aprobare; în special ideia de a se trimite o comisie 
din Dobrogea în sus numita ţară de colonizare, pentru a stu
dia condiţiunile de acolo, a fost bine orimită. 

Se hotărăşte ia unanimitate de a nu $e fate nici un pas 
spre emigrare, înaiEte de a se stabili în ce condiţii se va 
putea face emigrarea din Dobrogea şi imigrarea în noul te

ritoriu de colonizare (Curlanda). 
Punctul IV : Bănci, societăţi cooperative, ele.

ţ 

„Se arată că aproape in fiecare sat mai mare a existat 
până acum o bancă populară, dependentă de „Casa Centrală" 
din Bucureşti, şi cuprinzând, ca membri, 'şi persoane ce nu 
fac parte din comunitatea germană Jn Cara-Murat mai func
ţionează inc� o cooperativă· de cumpărat'e şi ,,ăozări. 

Se exprimă dezideratul de a se inf
i

inta bănci nouă, cu• 
prinzând ryumai membri germani şi care să se federeze fnlr'o 
asociaţie, proprie lor, -în Dobrogea. Se înlătură, ca imposibilă, 
ideia dependen!li acestei fedtrale de o bancă din Germania : 
de asemenea, ca nepractică, aceea a dependenţii de o insti
tuţie de bancă germană din Sofia, de oar�ce o asemenea 
bancă particulară nu poate avea niciun interes pentru pro
păşirea unor astfel de societăţi şi va acorda cu greu credi
tele cerute. 

De aceea ar fi de dorit ca băncile germane să intre î1z de
pendiflţa băncilor a celui stat, căruia li va apar/ine mai târziu 
Dobrogea, 

www.minac.ro



�11 

Se hotărăşte a se proceda astfel : băncile existente vor' 
face mai întâiu o cerere către „Casa Centrală" din Bucureşti 
prin �ijlocirea administraţiei etapelor, pentru predarea scrip
telor lor. După aceea îşi vor relua activitatea. D-l căpitfn 
Martin adaos� la aceasta că el va obliga "Casa centrală" să 
plătiască imediat băncilor germane bunurile ce se vor mai 
găsi şi să le acorde cred'it în măsura cea mai largă. Tot o� 
data va trimite un controlor de încredere tn Dobrogea, car� 
să îngrijească de reînfiinţarea acestor bănci. De tndată ce se 
va clarifica soarta Dobrogii, băncile vor păşi spre lichidare şi 
apoi se vo1 întemeia alte bănci după legile stăpânitoare. Se re• 
comandă ca. la tratativele asupra predării Dobrogii, să se a
sigure coloniştilor dreptul de a se asocia intr'o federală pro
prie a lor. 

Fundarea de bănci nouă nu intră acum tn discutie. D�I 
locotenent Kessler va încerca să obţie din Germania un spe
cialist în materia ..societătilor cooperative pentru Dobrogea, 
care să străbată satele nemteşti din Dobrogea în vre-o trei 
luni, să cerceteze ce cooperative se mai pot întemeia şi 
să ajute pe colonişti cu vorba şi fapta. D-l locotenent Kessler 
va face un referat către administraţia etapelor asupra rezul
tatului ostenelilor sale, şi în special, asupra pretenţiilor bă
neşti ale specialistului 'chemat". 

Semnat: Cuntze-

Despre reîntoarcerea tiiranllor germani din Dobrogea ln 
Imperiul german. 

,,Indemnul dat de prea înaltul nostm comandant, exce
lenţa sa generalul feldmareşal von Hindenburg, ca germanii 
cari locuesc în ţări negermane, ca .supuşi ai unor ţări străine, 
să se adune in ţările dela Baltica, ce se vor organiza tn vea 
derea germanizării lor,-a fo�t primit pretutindeni cu bucuri� 
de către Germani şi va .fi susţinut în realizarea sa de orice 
bun german din imperiu., 

· Proiectul acesta însă n'a fost îafeles cu claritate şi bine
delimitat ia totalu.I său în această provincie. 

Scopul său, car.e constă mai intâi în re.p,atriarea din 
străinătate a Germanilor, mai mult sau mai pulin înstreinat 

/ 
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de germanism, şi numai dură aceia în admiterea lor ca ce
tăteni ai statului german, - s•a confundat cu pretenţiile ace
lora ce vor -să rămâie pe ogorul Lor sub stăpânire străină· în Do
brogea, dar cari ln ace/aş timp cer şi cetăţenia germană ·precum 
şi o protecţie germană la fel cu vechile „ Capituldţiuni'" ce au exi-

' stat mai înainte în 1 urcia. Această din urmă chestiune, de si
gur, va trebui să fie despărtită de aceea a reîntoarcerii ger
manilor în Germania şi ea nu va putea fi regulată decât mai 
târziu, printr'un angajament intre Germania şi statul ce va 
stăpâni in viitor DobrogEa. 

Chestiunea repatrierii trebue tratată cu multă atentie, 
căci experienţele din anii 1905 şi cei anteriori cu privire la ree
migrarea Germanilor d(Jbrogeni în coloniile din Prusia de est pre-• 
cum şi emigrarea lor ln America, ne-au învăţat că nu orice ne
mi:lţumit din această provincie a ajuns să fie mulţumit în Ger
mania sau aiurea şi nici că s'a acomodat acolo, sau a ajuns url 
bun cetăţean al imperiului. Prin urmare e necesară o matură ju
decată în alegerea fiecăruia dintre cei ce vor să reemigreze, cer
cetându-se valoarea sa pentru germanism şi pentru /ara germană 
din punct de vedere moral, cât şi civil şi asigurându-ne de hotă
rârea sa ; căci ar fi o ingratitudine fată de patria noastrii. dacă 
i_am trimite acolo, pentru refmprospăt�rea populaţiei amestecate, 
nişte elemente chiar aci dubioase, cărora să fie nevoită ·a le su
porta povara 1). -

Se va ţine prin urmare seamă în prima linie de hotă
rârea liberă şi neinfluenţată de nimeni a fiecăruia, dacă îo
tr'adevăr voeste a se reîntoarce în Germania, sau a rămâ-

� 

nea aci. Este sigur că o deliberare cu totul desinteresată a 
celor cunoscători ar ajuta mult. Suntem noi oare ase
menea cunoscători ai chestiunii, aşa în cât să putem şi să 
voim a lua asupra noastră sarcina unei totale schimbări în 
existenţa unui agricultor ? E cip.eva aci care să• cunoască 
suficient condiţiile de viaţă ale provinciilor baltice pentru a 
le putea cântări· cu condiţiile de viaţă n.le ţăranilor germani 
dobrogeni? 

Eu sunt de părere că un număr de plugari dintre Ger
manii demni de încredere de aci at trebui să facă o · călătorie în 
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provinciile Baltice, unde să ia informaţii dela funcţionarii germani 
şi dela populaţie şi, pe lângă aceasta, să se convingă cu proprii 
lor ochi de starea lucrurilor, pentru a-şi face o părere şi apoi, 
întorcându-:e, să comunice consătenilor lor cele văzute şi auzite. 

Incă un sfat aş avea să dau şi �nume să nu se priviască 
chestiunea sub latqrea confesională, ci exclusiv din punctul de ve
dere naţional, de a aduce folos patriei noastre ca buni Ger
mani, fără deosebire de confesiune. 

Semnat : Inginer H. Schmidt 
Căpitan imperial Wiirtemherghez 

dela 1892 în Dobrogea, iar de la 1902 cpnsul german aci. 

Constanta, 12 August 1918. 
·.' ' 

' 

Cele de mai sus sunt convingerile mele dela conferinta 
convocată de d-l Westphal, Miercuri_ 14 August 1918. 

Schmidt 

STATUTUL 

UNIUNII GERJ\'\ANILOR DfN DOBROGf:A 

I. Scopul Uniunii.

§ 1. Uniunea Germanilor · Dobrogeni are de sc�p să
sprijine pe coloniştii germani din Oobrogea : 

a) în menţinerea naţionalităţii lor;
b) îh munca pentru propăşirea lor economică;
c) în reprezentarea intereselor lor 'fată de administraţie;
Sediul Uniunii .este la ...... 
§ 2. Uniunea va aduce la indeplin.ire ţinta propusă

sub litera a) : 
1) prin încurajarea şcolilor popuiare germane în Do

brogea; 
2) prin înălţarea culturii generale la tinerii ce pă·răsesc

şcoala şi la adulţi ; 
3) prin înodarea şi· menţinerea legăturilor cu Uniunile

identice din patrie şi streinătate; 
4) prin ori ce soiu de activitate de educaţie naţională.
§ 3, Uniunea va aduce la îndeplinire punctul b):
1) prin instrucţii date asupra tnbunătăţirii ,gospodăriei;
2) p.rin sprijinirea şi infiintarea de asociaţii agricole •
. 

I 
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II. Membrii Uniunii.

§ 4. Membri votanţi pot fi, fără consideratie de cetă
ţenie, toţi germanii ce locuesc în Dobrogea, şi cari posedă 
drepturi civice şi sunt trecuţi de 20 ani. 

Inserierea se face de comitet după cerere orală sau 
scrisă. 

Membri de onoare pot fi, fără consideratie de naţiona
litate, persoanele cari au adus oare care serviţii Uniunii. 

§ 5. Cotizatia fie cărui membru va fi de 2 lei anual.
Cei ce întârzie cu plata cotizaţiei, vor fi lipsiţi de dreptul 
de vot până la achitare. 

Cel ce· nu-şi va- fi plătit cotizaţia mai mult de doi ani, 
va fi şters din lista membrilor Uniunii. 

_ § 6. Fie ce membru, are numai un vot. Dreptu.I de voi 
ou se transmite allei pers_oane. 

�li. Administraţia Uniunii. . 

§ 7. Afacerile· Uniunii vor fi conduse:
a) de comitet;
b) de o comisiune mai numeroasă a Uniunii;
c) de adunarea generală�

,, 

A. Comitetul.

§ 8. Comitetul Uniunii se compune din S membri aleşi
de adunarea membrilor; din aceştia cinci, unul va. fi preşe
dinte, unul vice preşedinte şi al treilea secretar, iar ceilalţi 
oolaboratori. Durata fnsărcinării va fi de doi ani. ln fie ce 
an vor fi înlocuiti· doi, sau trei dintre membri·. La început 
înlocuirea se va face prin sorţi; mai apoi după vechimea 
serviciului. Realegerea se admite. Membrii din comitet îşi 
vor îndeplini însărcinarea lor onorific, fără plată; totuşi vor 
primi, ca spese, o compensaţie bănească. 

§ 9. Preşedintele va presida şedinţele comitetului, ale
comisiunii şi adunării generale. ln unire cu secretarul şi 
casierul va semna scriptele Uniunii. 

_ § 10. Secretarul va încheia procesele-verbale în �edintele 
comitetului, ale comisiunii şi aduo·ării generale; va ţine Co• 
respondenta şi va alcătui lista l}lembrilor. 
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· § 11. Casierul va fi ales de membrii comitetului din
sânul lor. El va conserva ·hârtiile de valoare şi documentele 
mai importante ale Uniunii, precum şi banii, va face înca
sările ia schimbul unei chitanţe şi plătile, care ·vor fi apro
bate de preşedinte.• El va ţine registrele şi va da cont, la 
cerere, comitetului, în ori ce moment ; iar la finele anului 
va încheia socotelile.' 

§ 12. Comitetul se va întruni după nevoie şi va fi con
vocat de către preşedinte, după chibzuiala sa, ori după ce
rerea unui membru. Hotărârile comitetului sunt valabile, 
dacă sunt de faţă trei dintre membrL La ori ce hotărâre se 
cere majoritatea absolută a voturilor. 

ln caz de paritate de voturi, votul preşedintelui e ho-
tărâtor. 

§· 13. Comitetul e obligat :
1) a resblva afacerile curente ale U aiunii ;
2) a pregăti şi îndeplini hotărârile comisiunii şl adu0 

nării generale ; 
3) a administra averea Uniunii după directivele date

de comisiune ; 
4) a hotărâ în privinţa acceptării de donaţiuni şi func

ţiuni. 
§ H. Totdeauna se va lua şi incuviintarea comisiunii

în ori ce hotărâre a comitetului asupra cheltuelilor şi altor 
sarcini ale averii Uniunii, care trec de suma de 200 lei. 

§ 15. Ori ce membru votant are drept să facă propu
neri comitetului. Dacă propunerea este sprijinită de zece 
membri votanfi şi se consideră ca urgentă, preşedintele e o
bligat să convoace pe membri într'o şedinţă de consfătuire. 

B. Comisiunea Uniunii.

§ 16. (.omisiunea se compune din comitet, din repre
zentanţii tuturor grupurilor locale şi din cinci_ membrii aleşi 
de adunarea generală. ' · 

§ 17. Comisiunea va fi convocată de comitet cel puţin
odată la şase luni, sau şi în orice caz· de nevoie. ·S.e va pro· 
cede la chemarea ei, dacă cel puţin cinci membri din comi
siune consimt Ia ·aceasta. Şedintele comisiunii se vor ţine la 

9 
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· sediul Uni11nii. Şedinţele sunt hotărâtoare, dacă cel ·putin o
treime din membri sunt prezenţi. Dacă după prima invitare

' nu se poate ţine o şedinţă în chip legal, atunci, după cel 
mai de vreme o săptămână, se va· convoca o nouă şedinţă 
cu aceeaşi ordine <ţe zi şi atunci, fâră consideraţie de număr, 
se vor putea lua hotărâri. 

§ 18. In toate hotărâ,rile luate de comisiune se cere ma
joritatea absolută a voturilor. (n caz de paritate de voturi,
-votul preşediatelui e hotărâtor. Nu se admite nici o suplinire.

§ 19. Comisiunea e obligată :
1. a da instrucţiuni comitetului cu privire la atingerea

scopurilor Uniunii şi a administraţiei bunurilor Uniunii; 
2. a alege doi controlori cari, după încheerea situaţiei

anuale, să cerceteze încasările, cheltueJile şi starea cal>sr.i şi 
după a<.eţa să inchee o dare de seamă; 

3. a st.:1bili ordinea de zi pentru adunarea generală;
4. a dispune încheierea socotelilor la fine de an.
§ 20. Se va lua încuviinţarea adunării generale ori de

câte ori comisiunea va lţta hotărâri asupra unor cumpărări, 
amanetări (hipotecări), înstrăinări de averi imobiliare, pre
cum şi asuprA, cheltueliţor şi altor sarcini ale averii Uniunii, 
ce tI·ec de. 2000 lei, sau care au ca urmare o grevare dura
bilă a Uniunii. 

C. Adunările gem rafe

§ .21. :\[embrii votanţi ai Uniunii se vor a'duna io fiece
an !n luna Md îotr'o adunare generală, ca să ia cunoştinţă 
de raportul anual al comitetului, să facă alegerile membri
lor Comitetului şi asociaţiei şi să discute asupra ori căror 

,• proptinel'i şi proiecte, după care să ia hotărâri. Invitările se 
vor face- de comitet, care va fixa ziua aduoărij generale. 

§ 22. l\.dunări generale t xtraorqinare vor avea loc după
necesitate şi în tirma comunicării propunerii de -către comitet. 

a) dacă comisiunea o hotărăşte;
• 

b) dacă 50 de membri votanţi o cer in scris, ârătâod
propunerile. 

§ 23. ln ori ce adnnare generală ordinară se va pre
ciza locul adunării viitoare. Asupra alegerii' locului adun ări 
generale extra ordinare hotărăşte comisiunea i 
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§ 24. Adunarea generală_ poale lua hotărâd indepet1-
dent de numărul membrilor prezenţi. 

§ 25. Adunarea gtnerală va ' lua hotărâri nitma"i 'cu
simpla majoritate a voturilor. In caz de paritate de voturi, 
votul preşedinteluî e hotărâtor. Hotărârile asupra schimbării 
statutelor şi asupra cumpărărilor� hipotecărilor şi înstrăină
rilor bunurilor 'nemişcătoare au nevoie de '!, din voturi .. 

Alegerile se fac· prin predarea buletinelor de vot şi cu 
majoritate absolută. 

In caz de•paritate de voturi, se va·110tărâ prin sorti. 
§ 26. In adunarea generală se vor lua hotărâri numai

asupra acelor chestiuni, care sunt la ordinea zilei., 

- lntemeierea grupurilor locale.

§ 27. Uniunea se compune din grupe locale, care se
vor infiicta după nevoie. Asupra intiintării de grupe locale 
va hotărâ adunarea generală. 

§ 28. M�mbrii gr�pelor locale vor ak ge din sânul lor
un conducător şi un casier. Conducătorul este membrn al 
comisiunii Uniunii şi conduce corespondenta între comitet 
şi membrii grupelor locale. EJ ţine tabloul Ji1embri.lor după 
instructiunile secretarului Uniunii. Casierul îocasează contri
buţiile Uniunii după ladicatiile casierului Uniunii şi le varsă 
la termenul indicat de casier. 

Disolvarea Uniunii. 

§ 29. Pentru disolvarea Uniunii e nevoie de hotărârea
aduoării generale, care trebue să numere cel putiu '/

5 
din

tre memarii volanţi. 

ln caz de diso/vare a' Uniunii, averea rămasă, după acope-
1 I 

rirea tuturor sarcinilor, trece la· Uniunea pentru germanismul din 
străinătate, care o va putea întrebuinţa, după cum va .crede de 
cuviinţă, pentru scopurile germane din Dobrogea. 

• � •: ,1 
... 

·{ 
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Copie 

Administraţia civilă din 28. 8. 18.

Administraţia eta.pelor germane Con,Qtanţa, 25 4-1ig11st 1918 
No. 7796 

Către 
Comandantu: a etapelor 

Constanţa 

Vi se tr'mite în anexe câte o dare de sea.m� a.s\wra ş�dintei 
ţinute la 14 curent pentru promovarea germanismului, preQQ.lll şi 
patru e�emplal'e gin proţ}ctul de statut al Tlnimni germanilor 
!)obroge�i. Proieelul de slatµt a fost întocmii de comisiunea 
aleasă (a 23 Jµlie' in Tariverde, la intrun(rea delegaţilor şi a 
obţinut aprobarea administra.(iei. 

In § 27 al pr.oectu�ui de statnt sa__ prevede 1nfiintarea de 
grupe locale. Ca sediu al grupurilor locale se impun in prima 
linie: Constanţa, Mangea-Punar, Gogea/ia, Facria, Cobadin, 
Cara-Mural, Mamuzlia, Sarighiol, Tariverde, Cogelac şi Colilia. 
Celelalte sate locqite de colonişti germani se' vor_ ală.tura, după 
cerere, la una din acesţe grupe LQ�a,le 1). lnţeIP.eierea şi delimi
tarea- grupurilor locale va avea loc în congresul Uniunii, convocat 
în prima jumătate a lunii ,Septembrie. 

Pentru ca congresul să fie populat şi participanţii să fie in
struiţi de mai ;nainte aşupra h1semnătăţii sale, se recomandă a 
se găsi cât mai curând oameni de 1noredere cari să lămureascli 
pe coloniştii germani asupra problemelor Uniunii şi asupra ho
tărârilor ce .urmează a se lua ·şi să-i îndemne a participa în numlir 
mare. Poate că pentru aceasta ar fi potriviţi îrmc1ţătorii recru• 

· taţi dintre solda�ii germani, de oarece dânşii sunt experimentaţi
în ehestiuni de congrese şi de propagandă •. E de dorit ca fiece
comunitate să fr luat hotărâri, înainte de a -se prezinta ]a congres,
�supra ataşerii ·lor la un� din grupe!A locale şi asupra alegerii
unui reprezentant.

Pentru· ca societăţile înjghebate să poată intra numai decât
în acţiune 1n satele germane, se recomandă membrilor comite•

'1) :':,'ar pwrea, după aceste dispoziţii, că nmiiă-n,1 Germanilor Do
brogeni ar fi cine ştie cat de mare. Pentt-u lămurirea cititor1il1ii, diip('t in
stişi statistica germană dela j_q_ li'eb-i:uarie 1918, ei nţi era.ii mai mit.Iţi de 
64.30 ·în zona etapelor .germane .După statistica noastra dela 1 Ian. 1913, 
se găsia1i în. toată Dobrogea tibid 7697 suflete de germani, adică un procent 
c:ie 2,,.�1

0 din întreaga popidaţie, 
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" 
telor să tn.tetvle Id «Casa Centrală» din Buc-uteşti spre a li u
înapoia registrele şi a li se trimite un controlor pentru reorga
nizarea băncilor lor. Propunerea se va adresa- la administraţia· e
tapelor, secţia Z. · · 

Se atrage atenţia asupra faptului, ca acest prilej să fie fo

losit cu cea mai mare grabă, pentru ca membrii băncilor să 
intre cdl mai curând în posesia banilor lor. Noua ol'ganirtare a 
băncilor trebue d'e altfel privită cu înciredele. 

Semnat : Cmîlie 
C<Zpifan de Cavtliefie-

In -sfâtşit un ultim act din a-ooastll afacere, snn-ă -astf.el : 

Admloistratla oraşului Constanţa, :# Sept 1-918.

No. 51,80 

lnştlfntare 
la No. 18033 din 29 August 1918. 

Activitatea de propagandă pentru Constanţa şi ,Anqd6lclii6i 
l:!e încredintează preotului comunităţii germane, parohului Meyer 
stabilit de multi ani în Constanţa. In comuna „ Viile Noi" munca 
de propagandă se încredinţează învătătoru'ui de· acolo, glotaşului 
Winter. 

Către Comandatura etapelor 262 
Loco. 

Administraţia· oraşului 
No. ·1712 

Oătre· 

Căpitan : Cuntze 

Ccitt'sttw,,'ţa; ·2:i- (Jot. 191.-'
i 

C ortfal1dâtfh• r'â' e t'a p""elbr' 
Constanta 

Alăturata dispozitie·nu priveşte oraşul Conşlanţa, de ciarec·e 
şcoala bulgara din Constanta. nu e decât continuarea ţ;!Coalei bul
gare din tîm'p de pace. 

Şcoala ,,bulgară care funcţionează în Anadolchioi, 'in· şcoala 
română de mai înainte, se va privi ca' românească, conform• dis
poziţiei. Numărul şcolarilor se ridică la 50, dintre cari 40 de na-
ţionalitate bulgarii, şi lO Români. 

Căpitan: (nese11tnat). 
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Administraţia oraşului 
No. 2166 

Către 

326 

Co-n&tanţa, 3 Dec.'19i7 · 

Comandantura etapelor 262 
Loco 

N mnitele cărţi didactice vor putea 
I 
fi folosite în şcolile ro

mâneşti. Pasagiile condamnate au şi fost jnlăturate din cărţi de 
clltre comandantură, ·cu excepţia lecţiunii dela pag. 67 şi 68 din · · 
manualul de geografie, in care comandantura n"a gisit nimic su
părător. Totuşi şi acest pasaj a fost înlltturat acum. Celelalte clrţi 
folositoare in şcqlile · româneşti, fie arîtmetic_i, sau gramatici, au 
fost şi ele supuse examinării. In ele nu se găseşte nimic care să 
provoace reclamatii. 

Căpitan': (nesemnat) 

Administraţia etapelor germane Poşta,.militară g6rmanli258,1B.I.18 
în Dobrogea 

.No. 404 

Către: 
Comandanfora etapeior 262 

Loco 

Di.n mai multe sate din zona' etapelor ne sosesc înştiinţări 
asupra conduitei inadmisi.bile ·a soldaţilor bulgari, trimişi ca în
_văţatorl. Ei participă 'pe J aţa 1n mare măsură la proppganda 
bulgtlrească, siluind populaţia prin ameninţ<'1ri şi constrângeri să 
semneze declaratii care să aibă ca urmare alipirea Dobrogii la 
Bulgaria şi fo ace/aş tinw să con/ie · ofense la adresa administra
ţiei germane. In unele safe ei participă in mod neadmisibil la 
administraţia comunală. Ei şi-au procurat ştampile cu insctipţie 
bulgărească, precum şi formulare bulgăreşti de permisuri pentru 
drum. Cu colaborru:ea consilierilor comunali ei au emis paşapoarte· 
şi au încasat pentru ele taxe; apoi au convocat adun<'1ri ale co
munităţilor şi au încercat să obţie plata sa/arului rJe î11văf<'1tori. 
E nevoie ca 1n toate- localită/ile în care se afiă învaţători bul
gari, aceştia să fie din scurt supraveghiafi şi mai ales să fie·1n
piedicaţi dela orice amestec al lor in afacerile comunale; iar 
ştampilele comunale bulgăreffi cu insemne/e statu(ui bulgar, să 
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fie confiscate şi să se cerceteze dacă nu cumva în chip fraudulos 
aceşti învăţători sau consilieri comunali nu emit bilete de liberă. 
circulaţie. In asemenea caz se vor pedepsi toat!') persoanele civile 
ce au participat la emite1·ea unor asemenea bilete, precum şi aceia 
cari s'au folosit de ele, în măsura în care au depăşit �rdonanţel6 
privitoare la circulati!3, Se va face deci o amănuntită cercetare 
asupra oricărui caz de conduită neadmisibilă a î"nvăţătorilor bul0 

gar1 Şl se va înainta aci. 
!::'.eronat: von Unger 

Loc. General în act. şi i-1ispecto1· 

Secţiunea materiilor industriale 
din Admlnistratia etapelor germane 

din Dobrogea 

Constanţa., 22 April 1918

No. 6782 

Către: 
Administraţia oraşului 

Loco 

Din ordinul şefului marelui. stat major, se va elibera petrol 

populaţiei civile deocamdată numai în scllimbul aurului. Pentru. 
aceea nu se vor mai cere cartele de peti·ol. 

Administr�tia etapelor germane 
din Dobrogea 

Biroul materiilor prime de război 
No. 6644 

Subtocot . .şi şef al secţ.i·iinii 

Brabant 

Constanţa, 24 April-i6 1918

Către toate c:omandanturile de etape 

Tunsul oilor vâ începe la 10-15 Mai şi se va termina până 
la 5 Iunie, după cum urmează mai jos. ,Mieii intră de as�menea
în aceste prescriptiuni. 

Inainte de începerea tunsului, proprietarii vor comunica co-
mandanturilor locale câte oi şi miei posedă. ' -

Oile, înainte de tunsoare, vor :fi spălate de necurăţenii. 
Tunsoarea se va face astfel încât să se scoată lâna dintr'o 

bucată. Se vor preda ak'ttea \<lâni)) câte oi şi miei există. 
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Luarea i:ri primire a lânii se va face în urma plătii efectua.te· 
de cumplkătorii firmei Iosef Michell, cari au asupra lor un permis 
(ausweis) eliberat de administraţia etapelor. Cump.ărătorul v.a da 
proprietarului oilor o adeverintă de cantitatea lânii pJiedate şi de 
preturile plătite. 

Tunsoarea oilor dintr'o turmă bolnavii de vă1·sat şi de r.âie 
se va face la urmă; dease.n:ienea şi tunsoarea oilor bolnave din o 
asemenea turmă. Oamenii ocupaţi cu tunsul oilor bolnave vor de
siniecta cu grije hainele, încălţămintea, mâinile şi foadecile şi în 
genere toate lucrurile ce au venit în atingere cu animalele bol
naye, Lâna din aceste turme se va :împacheta în saci purtând in
dicaţii asupra provenienţii şi n. :felului molimei şi astfel se va 
expedia. 

Preţurile ce se vor plăti de cumpărători t,lîriwilor sunt 
următoarele: 

Lâna de pol-spangi, fină ca mătasea, 4. lei chilogramul. 
Lâna de ţigaie, _ţurcană, lână grisă şi neagră : 3 lei kgr. 
CircumscripţiJ.le vor avea o deosebită grije ca nu cumva · 

această lână să fie dusă prin contrabandă în Dobrogea bulgă
rească sau în zona de operaţiun:, unde se plătesc preţuri cu mult 
ma1 mari. 

Cumpărătorilor li se va da tot concursul necesar. 
aebensburg 

C<lpitan de marina 
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RECENZI 

V. Pârvan: Gerusia din Callatis. An. Acad. R0rn. Ser.

II. Tom. XXXIX, 1920,
ţ un studiu important relativ la viaţa socială-religioasă :în

sec. I._ d, Cr. în Callatis şi, indirect, în toate oraşele de la Po1_1-
tul-stâng. O stelă de marmură găsită Ia Mangalia în două fraq;
mente, cu o lungă inscripţie in onoarea Jur Apollonios, un generos 
hioefăcător al con�etăţenilor săi, adaugă lumini nouă la cele ce 
se ştia pănă acum în această chestiune. 

O interesaotă schiţă istorică precede studiul propriu zis. 
J. ,.Callatis, fica Heracleei Pontice, nepoata străvechei Mega re

doriene'', a fost la apogeul puterii pol1tice în epoca dintre anii 
400-250 a. Cr. Stăpânitorul Traciei, regele Lysimach, voind a
supune oraşele de la Pontul stâng: - Callatis dete semnalul
răsvrătirii la 313 a-. Cr. alungând din cetate garnizoana duşmană.
Apoi se alie cu cele}ate colonii ameninţate, cu Tracii şi cu Sciţii,
precum şi cu rivalul lui Lysimach, cu Antigonos, care ii şi tri
mise ajutor pe uscat şi pe mare. După o resistenţă de câţi-va
ani, abia pe la 302 a. Cr. Callatis ajunse din nou sub puterea
lui Lysimach. ·_ lncercarea făcută de <;:allatiani pe la 260 a. ,Cr.

de a supune cetatea ionică Torni, nu isbuti ; ba încă îi aduse i.n
conflict cu Byzantium pentru supremaţia îa Pontul stâng ..

De acum începe decăde1·ea politică şi militară a cetăţii ; 
însă prosperitatea economică continuă mai departe. Comerţul de 
cereale era principalul isvor de câştig. «Statul Callatian avea o 
lege specială, care fixa raporturile dintre creditori şi debitori>). 
Bancherii «primiau depozite şi deschideau conturi curente». :Me
contenitele atacuri ale barbarilor pe uscat, plaga piraţilor pe mare 
şi concurenţa Chetsonesului Tauric în ţ:omerful cu cere,ale, aduc 
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deţăderea Cal)atidei. Având o puternică „conştiintă doriană"; ţinând 
la �ialectul lor, în care scriu mai toate inscrivtiîle; călători îndrăzneţi 
şi i::omercianţi harnici,� Callatianii au avut totdeauna strânse legă
turi şi cu centrele ionice de pretutin�eni. - Ca dovadă de. activitate 
ştiinţifică avem pe Demetrios Callatianul, care intre 216-200 a. Cr. 
SCfÎSe ,,Despre Asia şi Europa"în 20 că,rfi, folosite de geografii şi is
toricii posteriori. Sub stăpânirea romană, Callatis păstră însemnăta
tea comercială; însă o viaţă politică proprie nu mai era cu putinţă: 
în schimb, viaţa, socială şi· cultura Iau un-avânt mare. 

11. Din inscripţia amintită mai sus se vede că, pentru
glorificarea lui Apollonios, pristavul va vesti la sărbători publice 
că· ,,poporul încununează pe gymnasiarhul şi agonothetul şi pe
primul tntemeetor al gerusiei şi gerusiarhul dintru început al ei, 
cinstindu-l pre dânsul cu inăl_ţarea de statui de aramă şi· chipm i 
pictate". Ca agonothef, oferi a sărbători şi jocuri, însoţite de jertfe 
şi terminate cu ospeţe. Ca gymnasiarh, supraveghea în deosebi 
educaţia ephebilor (tinerii" ln vârstil de serviciu _militar), şi avea 
grija jocul'ilor şi întrecerilor din gimnaziul oraşului. 

Cetăţenimea din toate oraşele greceşti st: împărtic1 în 4 
colegii, după vârstă : ,copiii, ephebii, bărbaţii, b�trânii. Fiecare 
categorie avea �reptul de a utiliza gymnaziul pentru exerciţiile 
sau petrecerile corespunzătoare vâr·stel. Pe lângă dărnicie, meritul 
special al lui Apollonios este că a constituit gerusia, adică a
sociaţia bătrânilor din Callatis, separând-o dt:i celelalte cate
gorii de cetâţeni şi devenind gerusiarhul, preşedintele ei. Tot 
deodată stabili ca g·mnaziul să nu mai fie folosit laolaltă de 
toţi, ci hotări timpul şi locul din gimilaziu destinat fiecărui 
colegiu de vârstă. Pentru ca gerusia, abia constituită, să aibă 
o existentă reală şi durabilă, el ii dete un fond cu care să se
poată prăznui în mod demn sărbătoarea „neocorică'', adică în
cinstea familiei imperiale pe care „el întâia dată'' o înfiinţă anume
pentru gerusia din Callatis. Pe lângă aceasta, gerusia din Callatis
avea toate „atribuţille social-religioase, pe care gerusia le avea
conLemporan în toate cetăţile greceşti", actele ei având un ca
rc�cter quasi-oficial în viaţa publică a cetatii, intocmai ca şi ho
tărârile colegiului ephebilor şi bărbaţilor. '

Inscripţia enumără sHbătorile la care Apollonius va fi in
aoronat : la adunarea cea mare, când se alegeau. magistraţii 
anului viitor; la „Caesarea", sărbătoarea-în onoarea familiei im· 

www.minac.ro



331 

:periale; la eArhătoarea bâlciului celui mare; la „Diomvria",

$ărbătosrea umidităţii roditoare dela sfârşi tul toamnej, când se 
Qdoră „Pământul Mamă", şi ]a praznicele publice ale poporului. 
Sarbatoarea „diomvria" cu numelr ei original, necunoscut tn 
restul lumii ·greceşti, denotă spiritul creator al Callatianilor în 
viaţa religioasă şi importanţa agriculturii pentru existenţa cetăţii. 

ln sfârşit, amintirea lui Apollonis va fi tternizetA prio.

statui de bronz şi tablouri cu chipul 'lui, expuse în gimnaziu, 
portice, temple etc., lucrări nepăstrate până azi: dar a căror 
valoare artistici 1:1utorul studiului o deduce judecând după tehnica 
obiectelor de teracotă din acea epocă, ajunse până la noi. 

Amănµnte caracteristice ·şi analize luminoase îmbogăţesc 
acest studiu, dându..:ne un tablou sugestiv despre viata- socială, 
religioasă, artistica. a Callatianilor în secolul l d. Hr. _

G. CORIOLAN. 

C. Litzfca : Castele romano-bizantine tn Dobrogea .
. Sub acest titlu autorul •publică în Convorbiri Literare No. 

3-4 din IVIarHe8Aprille 1920, un fragment dintr'o lucrare mai 
mtinsă ,, Topoprafia Balcanică în Evul-Mediu", care va apare în 
Analele Academiei Române. 

ln cartea IV ·a operei sale ,,De aedîtfciis", istorîeul bizantin 
Procopius din Cesarea pomeneşte ca stelele clădite, sau reparate 
qe Justinian ia lungul Dunării, de la Belgrad pănă la Silistrs. 
Ajungând la „Scyth_ia minor'' (Dobrogea), cîtea7ă următoarele 
l'ocalităţi întărite : Hagios .l(yrillos, Ouimiton, fbidă polis, Aegissos 
şi Halmyris: 
. ln urma săpăturilor făcute de d-1 V. Pârvao, astăzi ştim 
pozitiv' oâ Oulmîtân este Vicus Ulmetum de la Pantelimonul de 
de sus ; iar Aegissus, pomenit de Hierocleiî, lti11erariul -Antonin, 
Notitia Oignitatum etc. se ştie de mult că era la Tulcea. 

Rămân� identificarea localit�ţilor lbicla, Hş.lmyris şi Hagios 
Kyrillos. 

lbidâ.. ln toate editiile lui Procopius stă tipăr;t: lbida. 
Ţinând seamă de faptul că ne găsim întl''O regiu.oe unG!e ·popula
ţiunea., deci şi numirile topografice daco-tracice sunt destul de 
numeroasP, d-l Litzica e dispus a vedea în finala-da o prescur
tare sau o eroare de lectură din dava, în cât numele întreg ar 
ti sunat Ibidava. ln ceea ce privesţe partea întâia a numelui, 
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având· în vedere diferit!::le confuziuni· de litere din scrierea majus
culă: şi minusculă greacă şi alte consideraţiuni filologice şi pa
leografice, - d-sa propune mai multe lecturi : Nibida, Albid�, 
Dabida, Nikîda, Alkida, Dakida etc. Numai desgropările -viitoare 
vor arăta care' din aceste forme e cea adevărată. 

Pentru localizarea oraşului d I Litzica îl cautâ pe drumul 
cel mare, care străbătea Dobrogea de la sud la nord în toată 
lungimea.· Acest drum pleca dela Marc1a.nopolis (Devnia, la 
apus de V arna), trecea pe la Abritua (Abtatcalesi), Tropaeum 
Trajani (Adam Clisi), pe la cetatea de la Mircea Vodă, pe la 
Dorobanţul, prin Ulmetum (Pantelimonul de sus), până la Stava 
Rusă., Aci drumul se bifurca : o iamură apuca spre N W prin 
Orta-chioi şi Niculiţel' până la Noviodunum (Isacea) ;, iar alta 
spre N E prin Baba-dag şi se termina la Aegissus (Tulcea). De 
oare ce localităţile citate de Proropius: Ulmetum şi Aegissus, 
se găsesc, una la extremitatea nordică · şi cealaltă chiar pe 
acest mare drum militar,- e aproape sigur că şi lbida tr�buie 
să fi fost tot lângă acest drum. Şi, fdndcă punctul strategic cel 
mai important la N. de Ulmetum era la Slava Rusă, unde drumul 
se bifurca şi unde mai venia şi a treia. cale secundară care, prin 
castrul de la Ceamurlia de jos, unia drumul cel mare din mij
locul Dobrogii cu drmul cel mare de pe litoralul marin spre 
Histria şi Tomis, - de bună seamă că lbida .sţ afla la Slava 
Ruşă (Chizil Hissar-Cetatea Fetei). Aci se află ruiAele unei cetăţi 
foarte mad,' având o suprafaţă de 24 hectare, cea mai însem
nată cetate din cele cunoscute în Dobrogea. Laturea nordică e 
de ,3H m., având două turnuri în colţuri �i cinci turnuri inter
media.re; laturea de est are 404· m. cu şapte turnuri, dintre 
care unul în colţul sud-estic şi şase pe parcursul zidului; laturea 
sudică are 435 m cu opt turnuri, din care trei pe vale şi cinci 
pe· un deal de 150 m. înalţime, dominând inprejurimile; far 

1aturea de vest are 591 cu opt t1:1rnuri, dintre care unul chiar 
pe vârful dealului. De la W. la E, cetatea era tăiată de un pâ
râu, a cărui intrare şi ieşira pare a fi fost chiar lângă porţile 
de răsărit şi apus. lntinderea mare a ruinelor, precum şi nu
mele de polis (-oraş) ce i-1 dă Procopiu�, ne arată. că aci avem 
de a face cu un adevărat oraş întărit, iar nu cu un castel, sau 
castru oarecare (castellon, sau frourion). 

Hagios Kyrillos, după d-l Litzica, trebueşte cautat pe 
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drumul Dun!irean, între Sucidava (aproape de Silistra) · şi Uime• 
turn. După d I W�iss, un bun cunoscător al Dobrogii, ar fi la 
Rasova. lnsă d-l Litzic9, bazat pa faptul că punctul strategic 
cel mai important pe drumul între Durostorum - �lmet.um 
era la Axiopolis (-Cernavoda), îl identifică cu această localitate, 
cu atât mai mu't, cu' cât tot-aci se termină şi întreitul val de 
apllrare - valul lui Trajan - care leagă Dunărea cu Marea 
între Hir.og-Cernavoda şi Constanţa. De şi Procopius citează în 
opera sa şi oraşql ,.Axiopa"-Axiopolis, totuşi, având în vedere 
că sunt destul de frequente cazurile când Procopius citează 
aceeaşi localitate de două, sau chiar de trei ori, fie cu aceeaşi 
formă, fie cu forme mai, mult ori mai puţin deosebite, - ceea 
ce ne duce la concluzia că autorul s'a servit de mai multe izvoare 
la compunerea operei sale, - este foarte posibil ca Hagios 
Kyril!os să fie la Axiopole. Argumentul cel mai hotărâtor pentru 
această identificare îl află d-l L;tzica în martirologiul Hieronymian 
unde se pomeneşte de trei ori un sfâ.nt, Chirii, care a pătimit 
chiar la Axiopole. Devenind sfânt local, probabil i s'a ridicat 
aci o biserică a c:'îrei V8Zii a dus la inlocuîrea numelui vechiu 
al oraşului cu numele sfântului. Aceasta se va fi petrecut 'prin 
sec. V, VI d. Cr., căci numele topice creştine încep să· apară 
prin sec. V. 

Halmyris era o localitate lângă lacul Razim, pe care Plinius 
cel Bătrân îl numeşte tot Halmyris. (N11tur. Hist, lV, 24). Acest 
oraş e pomenit de scriitorul bisericesc Philostorgios din sec. V., 
care scrie că 'Halmyris era situat în Moesia Europeană, în regiunea 
Dunării şi că într'o iarnă, îngheţând fluviul, barbarii l'au treDut 
şi au cuprins oraşul. De altă parte, ltinerariul Antonin citeau. 
la 9000 paşi de Sa/sovia ( cetatea de la poalele Beştepei, lângă 
Dunăre), pe drumul mare spre Histria, loDalitatea Salmorude (din 
Salmorus, corespondentul latin al lui Halmyris), care e identic 
cu Halmyris. Deci localitatea se afla la N. lacului Razim şi a 
nume între el şi Dunăre. 

· După �-1 C. Moisil, or,aşul ar fi fost lângă satul de azi Moru
ghiol, unde există urmele unei vechi eşezări romane, exact la 
9000 paşi (-131/z km) de la Sal�ovia. Insă localizarea la Moru
gbi1I, deci. lângă apele dulci ale Dunării, nu explică numele de 
ii�m�ris ş.i, de aceea, d-l V. Pârv�n îl aşază la pun�tul nµmit 
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azi Cetatea Zaporojenilor, adecă aproape de Dunavăţ şi lacul 
Razim, unde de asemenea se a!lă urmele unei cetăţi mari romane. 
Deslegarea definitivă o vor aduce însi numai săpăturile ar
heologice. 

Cei ce se interesează de trecutUI Dobrogii, nu pot de dit 
s!\ mulţumească d-lui Litzica pentru interesantul d-sale studiu. 

Dr. J. Oherghel : Ctţte11a contribuţiuni la cuprinsul noţiunii 
cuvântului „ V/ach". 

In Nr. 5-6 din Mai-Junie 1920 al Convorbirilor Literare, 
d-l Dr. J. Gherghel îşi continuă cercetările sale mai vechi, de
un pasionant interes, asupra mult desbătutei chestiuni despre
continuitatea Românilor în Dae.ia Traiană. Ideea fundamentall.
firul roşu din acest articol este că numele de „ Vlach" are o
origine mai CUI ând orientală de cât germanici, de ,oare ce el
apare încă de timpul Hunilor la nordul Dunării ; iar faptul că
cuvântul de „vlacb", cu înţelesul de „cal" apare la multe neamuri
înconjurătoare până la Germani, Litvani şi Normanzi, pare a
reflecta, înpreună cu alte indicii, ,,o concepţiune adânc inrÎidăci
nată la popoarele cele mai felurite despre patria nord• danubiană
a poporului nostru, din timpuri ce se pierd în negura trecutului''.

Interesante sunt amănuntele acestui articol. 
ln isvoarele apusene numele de ,, Vlach" se poate urmări 

până în epoca lui Carol cel Mare; de aceea mulţi comentatoti 
şi istorici i-au atribuit o origine germanică. In literatura bizantirlă 
însă el apare mult mai de vreme în crn vântul ,, V/acherne'',
prin care se desemnează biserica, palatul imperial, poata de 
aur, băile şi podi.li dintr'o parte a Constantinopol�i. Numele de 
„Vţacherne'' pare că plistrează în el amintirea cea mai veche 
a poporului nostru. După cronicarul Genesios din sec. X, 
Vlacherne şi-ar trage numele de la· un duce scyt „Vlachernos", 
omorât acolo. Cuvântul Vlachernos însă, însemnează, ln bizah
tina sec. X (vezi dicţionarul lui Suidas) ,, Vlăstar de Vlach'', 
adecă de Român. [G-enesios-Basilei0,i, ed. Bonn. 1834, IV, pag. 85],

Urmărind mai departe chestiunea, d-l I. Gherghel găseşte 
în ctonicarul Theophanes un pasagiu în care se povesteşte 
despre o regină a Hunilor Sabiri, numită Voarex, care. a trecut 
la Greci cu-100.000 oameni, după moartea bărbatului ei „ Valag''
Ştirea aceasta de Ia începutul see. lX,. se referă la evenimente 
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dir'I sec. V. (TlteophQ,nes-Ci·onogt·aphia ed. Boim. 1883 Tmb11er p. 175;

1939, I p. 269). 

Cu trei secole înainte de Theophanes, un alt cronicar bi
zantin, Mala/as, dă în ,,Chronographia•' sa o rţlaţiune de aceeaşi 
natură. lnsă aci regina Hunilor Sabiri se chiamll. .,Voa'', iar 
bărbatul ei mort :·,, Vlach". (Malalas-Cronographia ed. Bonn 1831 p
430. Scrie com înt,re 490- 578, d1ipă Krumbacher p 325).

De oare ce. Vlacherne exista şi în sec. V,� căci împără-·
teasa Pulcheria (450-457) construi acolo o biserică frumoasă, 
închinată SL Fecioare Maria, - rezultă că Vlacherne „ar fi 
fost o colonie a unei populaţiuni româneşti lângă Constantif1opole, 
venită acolo din spre Scyţi înainte de mijlocul sec. V.•'

Tradiţia despre o populaţie românească de lângă Constan
tinopole, asemănându-se în datine cu Scyţii, ba având şi aceeaşi

origine, se găseşte şi la cronicarul Pachymeies, din sec. XIII. 
Pachimeres: de Andronico Palaeologo ed. Bonii. 1835 p. 106. 

lnsă ştirea cea · mai . veche despre un · duce scit ucis la 
Vlache1·n�. de la care duce îşi trage numele şi acest loc, se află 
la Dionysios Byzantios care, după C. Muller, a trAit după dărâ
marea Bizanţiului de către Septimiu Sever (196). Dionysius scrie : 
.,Tertius (locus) vocatur Blachernae a quidam rege ibi regnante''. 
[O. M1'i-ller: Geogi·aphi Gra,eci ininores: Dinoysii Biz. :Anaplns Bospori 

Thracii, Paris 1861, II p, 2--101/. Mărturia cea mai veche datează, 
prin urmare, cam din sec. III d. Cr. 

Toate aceste · mărturii ii îndeamnă pe d-l I. Gherghel a 
respinge etimologia cuvântului Viach Elin 11Volcoe" (Tectosages), 
admisă' de cea mai mare parte din istorici şi filologi, după reco
mandaţia lui Tomaschek, şi a-i admite o origine orientală. 

Ca #adept al convingerii că 11leagănul străvechiu c1l Româ
nilor pare a fi fost cu precumpănire tot ţările noTd-Dunărene'', 
d-1 Gherghel mai aduce în sprijinul acestei convingeri încă
câte-va argumente, în legătură cu cuvântul 'Vlach.

La Cumani cuvântul „ulah'' (neamurile turce nu pot pro• 
nuoţa pe acest' V iniţial ca V) a ajuns să însemneze_ .,cal". 
(Kuun : codex cumanicus Budapest 1880 p. ll9 etc.) Hasdeu -a
rată că Românii, m�ştenind obiceiul vechilor locuitori ai Panoaiei, 
se îndeletniciau din timpuri �trăvechi cu jugănirea armăltarilor. 
Aceasta se vede şi din terminologia : calului jugănit la diverse 
popoare ca : Germani, Poloni, Ruteni, Litvani. (Hasdeu în Orien. 
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talisten-Congress zu Wien, Romănische Revue 1886. p, 648). 
La ace.5te exemple d-l Gherghel adaugă termenul de „ulah" al 
Cumanilor, de „blakkr" al Normanzilor şi forma ,,ulagh" la 
Mongoli. Autorul se întreabă: cine să fi fost jugănarii interme• 
diari, cari să fi transmis Românilor meseria Sarmaţilor? 

Ungurii numesc pe Români: «olalu,; însă Ungurii, dupli toate 
probabilităţile, au împrumutat acest nume dela un neam turco
tatar ce a venit în atingere cu Românii, înainte de venirea Un
gurilor. Acest neam trebuie sa fie, după d-1 Gherghel, Chazarii,
aliaţii din sec. Vfl ai împăratului Heraclios şi cari locuiau pe 
la Nordul Crimeii şi M. Azovului. ln Chazari s'au contopit şi 
Hunii Sabiri, peste cari a stăpânit, după cum s'a pomenit mai 
sus, şi regina, al cărei soţ se .numia Vlachernos. Dela aceşti 
Chazari, în mare parte mozaici, ne-a rămas în toponimia ţării 
noastre nume ca „Jidova", ,,Movila Jidovilor", etc., jidov având 
înţeles de ,., uriaş". Această nomenclatură presupune un contact 
între Români şi Chazari. O seminţie de Chazari, anume Caharii, 
s'au alipit mai târziu de Unguri, ceeace a avut ca rezultai că, 
între multe alte cuvinte, Ungurii au primit dela ei şi termenul 

' de „Olah". 
Şi la Normanzi apare numele Românilor. Forma « Bloku

manaland» = tera Blacorum (et Comanorum, am adăuga noi)

se găseşte la cronicarui islandez Snorri Sturlesson (1178-1242).

Acesta povesteşte că împăratul bizantin Alexe I Comnenul (1080 
-1 I 18) «Kirialax)) (Kyrios Alexios), pornind contra barbarilor
p�gâni dela nordul Dunării, a dus oştile sale îo ţara Românilor
«Blokumanaland», trecând prin câmpiile Pecenegilor «Fe:zinavol/w,.
(Dobrogea? Bugeacul ?) Denumirea de.Blokumanalancl a· cules-o
autorul Edei probabil din gura mercenarilor Normanzi dela
curtea bizantină.

Toate aceste izvoare de mai sus ne arată o ţară a Româ
nilor în nordul Dunării în timpuri destul de vechi, aşa că pe 
b11za lor D-1 I. Gherghel poate urmări «o concepţiune adânc
înrădăcinată la popoarele cele mai felurite despre patria nord
danubiană a poporului nostru din timpuri ce se pierd fn ne•
gura trecutului». 

D-1 1. Ghergr.el nu•şi pl'Opune să deslege problema aceasta
destul de1 grea; urmăreşte însă să atragă atenţia şi a altor cer
cetători ai · evulµi mediu asupra unor izvoare, care pot da în-
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demnul la o prell\(:rare mai departe a problemei. Cercetările 
d�lui Gherghel au nevoie încă de limpe.zire. Pentru viul interes 
ce ni' 1-a trezit studiul d-sale. am crezut că e bine să stăruim 
ma(. molt asupra lui, adăugând însă că rezultatele pozitive, la 
care ne-au dus până acum cercetările istorice şi filologice, înlă
tură concepţia PXclusivistă a formării' poporului româri numai 
lri nordul Dunării. Pe măsură ce studiile critice smulg isvoarelor 
adevăratul lor înţeles, o concepţie mai organică îşi face loc. 

Poporul Român nu s'a format numai în nordul Dunării ci

şi în tot .cuprinsul peninsulei Balcanice şi când apare pentru 
prima oară în istorie, îl găsim risipit din părţile actuale ale 
Greciei până în Carpaţii Maramureşului şi podişul Podoliel şi 
.dela ţărmurile M. Negre până la coastele M. Adriatice. Sfârticat 
de înfiltrările slayo-turanice, el reuşeşte să se închege prin mi
grări ,şi radieri dela• centru la centru mai ales în Dacia TraJană, 
pe când în restul peninsulei .Balcanice rămâne în insule izolate 
într'o massă străină, care ,caută a-l desfiinţa pe măsură ce trece 
tlmpuL 

C. BRĂTESCU 

o . . Onciul.: Fazele desvoltării istorice a pop9rului şi Sta
tului român. Discurs rostit. în şedinţa· solemnă dela 14.. Mai 
1919 la Academia Română. 

Fazele desvoltării istorice ale poporului şi Statului ro
mân, zice ,d-l Onciul, privite în perspectiva timpului, se în-_ 
fătişează cu o regularitate matematică, desfăşurându-se în 
serii simetrice,. încât par a fi determinate de o lege sau or
dine inerentă faptelor istorice. Citind cuvântarea d-lui „On
ciul, s'ar părea că o providenţă hotărăşte, în epoce aproape 
egale, fazele desvoltării istorice ale poporului nostru1 în de
cursul. celor 18 secole trecute. D-sa îşi împarte discursul în 
trei capitole, fiecare. corespunzând câte unei mari peri_oade 
.de şase secole. 

I._ Prima este epoca de formaţiune a poporului român . . Ci
tând pe �iklosich,. sustine că orig.inea naţionalităţii române 
pleacă din timpul depărtat, când piciprul Romanului a �ăl
cat pentru prima dată pământul Illyricului; dar punctul de 
plecare al istoriei române, �csfăşurate' pe pământul , Daciei 
Trafa;ne, nu poate fi altul decât cuct:rirea rom�nă ce a pus 
tuJtelie poporul,ni r_omânesc, în ta�a caţ"e este p�tria lui is� 
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torică şi unde s·a desvoltat-Statul naţional al Românilor. Pe
acest teritoriu al Daciei s'au adus Traco-lllyri romanizaţi 
cari, încrucişaţi cu fraţii Daci, au pus temelia poporulu'i ro
mânesc. El s'a format în unitate teritorială şi etnică cu ele
mentul romanic din provinciile dela sudul Dunărei şi fn le
gătură neîntreruptă cu lumea latină din Occident: Aceastâ 
unitate s'a menţinut şi după ce Dacia a fost pierdută pentru 
Imperiu, pânlt la aşezarea Slavilor şi Bulgarilor la miază zi 

- de Dunăre, în secolul al Vll-lea, când elementul român din
Dacia Traiană ră!llâne izolat şi în afară de orice legătură, '
directă cu Imperiul şi cu lumea latină. La această dată po�
porni românesc era format; el îşi avea limba lui, deosebită
de latina vulgară şi de celela1te limbi romanice. ln această
perioadă de formatiune, Românii au primit şi creştinismul,
dupâ cum arată terminologia creştină de origine latină, for
mată după regulele fonetice ale limbii româneşti.

ll. A doua perioadă e caracterizată prin începuturile de w
ganizaţie politică a poporului românesc- până la f armarea Statu
tui naţional, sub influenţa predomnitoare a Statului bulgar ·în
prima jumătate a acestei epoci, a Regatului ungar în a doua ju
mătate . .Bulgarii turamci au format îa Moesia un Stat de ctu-•
rată mai lungă (679-1018), care Stat întmzându-se şi la
miazăzt de Batcan\ a cuprins tot teritoriul locuit de Români
în penmsula Balcanică. Apoi, slavizaţi şi creştmaţ1, au exer-

. citat asupra poporului românesc, prrn ·Stat ş1 Biserică, acea
infJUenţă slavă, ale cărei urme a!l ramas inllpante In orga-
mzat1a noastră ulterioară, atiU pol1t1ca cât ş1 bisericească.
Dar aceasta influentă s'a exercitat ş1 la nordul Dunării, a
supra_ Romamlor dm lJacia lui- Traian, în penoacta de linişte
ce a durat intre distrugerea puterii Avarilor de Carol cel
Mare, şi până la aşezarea Ungurilor 1a· Panonia, adică mtre

_ 790-890. ln acest secol de 1imşte, elementul roman ctin pa
cia lui Traian a . fost întărit şi sporit prin admigraţiuoea e
lementului din sud, pus în mişcare prin invaztunea. slavo� 
bulgară, în aşa măsura, încât a putut să absoarbă cu totul 
pe ::itovcnii conlocuiton, cari ne-au tasat ata.tea urme în 
umbă şi toponimie. Prin urmare, elementul latin din sudui 
Uunăm, atât de numeros la început, scade până la rămăşiţa : 
Macedo-Română de astbi, pe când· elementul Daco.Roman 
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era ·.precumpănitor la venirea Ungurilor. Şi tot în acest se
coJ, după r,sipirea A varilor şi in_vaziunea Ungurilor, s'au 
putut forma cele dintâi alcătuiri de organizaţie proprie Ia 
Românii .din Dacia. Organizaţia aceasta pare să fi fost pro
movată şi prin elementul român venit de peste Dunif.lre şi 
care aducea o cultură cetăţenească mai desvoltată, formată 
îndelung în- Imperiu. Această alcătuire politică este organi
zaţia judecească sau cnezească-voivodală.

Regatul ungar catolic, întemeiat Ia anul 1000 prin creş
tinarea Unguri)or sub egida bisericii latine, în vreme. ce Sta
tul bulgar fu desfiinţat prin. Bizantini, a ·înlocuit iDfluenţa 
bulgară Ia nordul iluviului, până atunci susţinută mai ales 
prin Biserică, şi a determinat· apoi istoria poporului româ-
nesc . în vechea Dacie.

1 , Voevodatele cuprinse între 1]sa şi ·carpaţi au fost su-
puse şi anexate la- Regatul ungar, iar cele de dincoace de 
Carpaţi, aQ. urmat să fie cuprinse ,în sfera influenţii ma

ghiare, mai ales Oltenia, veche ţară românească, cunoscută 
ca atare - după documente ungureşti şi papale.- ·sub nu
Qlele de ţara Severinului. Pe · la finele secolului XIlI-lea, se 
face unirea celor două. voevodafe în unul singur (1290). Cam 
acelaş proces de unificare s'a petrecut; -ceva mai târziu, şi'
cµ,. voevodatele din .Moldova pe la jumătatea sec. al X[,V-lea 
(1359). Ambele, princiRate surori au· fost întunecate în lupte 
cu Regatul Ungariei,. care ridica pretenţiuni de bUpremafie· 
asupra ţinuturilor descălecate de peste munţi. ·Unirea sub o 

1 

singµră domnie a voevodatelor mai vechi, alcătui'te din u-·"•. 
niuni de cnezat'e, întemeierea _dinastiilor naţionale ·şi cuce
rirea neatârnăriii în lupte vitejeşti contra supremaţiei ungu�·· 
reşti, aceste fapte au îndeplinit intemeerea Statului 'DaţîonâT•; 
şi în Ţara Românească şi în Moldova: 

III. După această epocă întemeietoare, după şase s_ecole :,
de reiistenţă a poporului româa sub stăpânire şi influenţe 
străine, ce au condiţianat desvoltarea organ'izaţiei lui politice
până la· formarea Statului naţional, istoria română intră iii 
a treia fază a desjăşurc'irii sale, aceea a Statului ioinân, care 
deaseme'nea durează ,şase secole şi se încheie cu 1ntregirea Sta-·
tuiui national prin unirea tuturor Românilor din cuprinsul Daciei 
Traiane: Ea ·prezintă două perioade de câte trei secore. ·

/ 
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a) Prima perioadă e caracterizată prin domnia dindstillor
naţionale în ambele Principate. 

Perioada aceasta se închee cu unirea trecătoarea a tărilor 
surori sub Mihai-Viteazul, ulti�ul din rândul domnilor ce 
până atunci, în ambele Principate, s•au succedat tn bonti
nuitate dinastică, în linie bărbătească aproape neîntreruptă. 
Luptele pentru neatârnare

! prin care s•a îndeplinit îote�eerea 
Statului în Principatele s·urori, carapterizează întreaga peri
oadă a dinastiilor nationale. Epacile ei culminante sunt : 
domniile- lui Mircea-cel-Mare (i- 1418), a lui Şlefan-cel�Mare 
(i" 1504) şi a lui Mihai-Viteazul (t 1601). Fiecare din �ceste 
epoci închee, la rândul lor, câte o subdiv:ziune de aproxi
mativ un secol de desvoJtare caracteristică. Acea&tă perioadă, 
pe lângă desvoltare� politic2, precump_ănitoare sub domniile 
dinastice, mai' este ·însemnată şi din puact de vedere cul
tural. Biserica română, întreţinând unitatea bjsericeasciÎ prin 
vechi leglHuri birnriceşti, a fost şi principala sostinătoare a

conştiinţei de unitate naţională, în perioada dinastiilor. 
b) Perioada a doua a fazei, ce cuprinde 'istoria St�tului

român până la unirea politică de azi a patriei româneşti, e

caracterizată prin desvoltarea ideii naţionale ce la ,sfârşitul pe
rioadei precedente începu a se manifesta pJ·in formarea limbii 
literare şi concretizarea ideii de unitate naţională. Ea se în
cheie cu îndeplinirea unităţii politice a Româtiiior, ca sintetri is
torică a desvoltării naţwnale de pâQă acum. Pe, când ia perioada 
precedentă. desvoltarea istorică era predominată de ideia 
religioasă, în perioada aceasta se afirmă ideia naţională prin 
cultura limbii şi scrierii româneşti, în legătură cu ideia la
tinităţii. Ideia naţională a latinităţii a fost aceia prin' care, 
mai ales, s·a desvoltat şi întărit ideia unităţii naţionale; 'iar 
ambele idei învietoare, una fecundând pe cealaltă, au creat 
România de azi.' ' Io această perioadă deosebim deasemenea trei subdivi
ziuni Garacterislice de câte aproximativ un secol fiecare. 

' 

1) timpul Domnilor pământeni din diferite/amilii (1600-1711116):
2) timpul Fanarioţilor 1711/16-1821); 3) Renaşterea naţională
sub domniile pământene dela 1821 şi realizarea aspiraţiilor naţio
nale sub noua dinastie a Romdniei. Curentul cultural din epoca
de înflorir� a lui Matei Basarab şi Vasile Lupu a, fost. co"n 
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.tinuaf, fn epoca de de..:adenJă politică din timpul Fanarioţi
lor, de către Românii de· peste munţi : ambele - curente cul
turale. unite. au adus Renaşterea următoare, semnalată prin 
mişcarea naţională dela 1821, care a pus capăt domniei u. 
militoare a Fanariotilor şi a itlaugurat restaurarea politică 
şi culturălă sub domniile pământene. 1n timpul restauraţiunii 
sub domniile pământene după fanarioţi, aspira!innile natio
nale erau îndreptate mai ales �pre trei dorinţi de căpetenie: 
unirea tărilor · surori, întemeierea dinastiei şi neatârnarea. 
Unirea Princpa1elor într'nn singur stat, România, realizată 
sub ultimul Domn ales dintre păff ânteni, Alexandru I. Cuza, 
a fost prima cucerire naţională în această direcţiune. Dinastia 
şi neatârnarea, încoronate cu regala coroană de oţeJ, ni le-a 
adus. binecuvântata domnie a întemeietorului · dinastiei şi a 
Regatului Român, Carol Intemeietorul. Urmaşul său, Majes
tatea Sa Ferdinand L regele glorios al tuturor Românilor, 
a îndeplinit cea mai îualtă aspiraţiune de' până acum a nea
mului românesc şi din punct 4e v;edere 'cultural. 

P.e lângă desfăşurarea fazelor istorice ale poporului ro
mân în serii simetrice, se mai constată faptul că epoca di
nastiilor naţionale şi cu aceea a dinastiei actuale sunt cele 
mai glorioase din istoria neamului nostru. 1n fata unor ase

menea constatări, mai poate fi vorba de un joc al hasardului 
sau de o coin:cidenţă de împ_rejurări norocoase? D-l Oncţul 
spune: «Se vede că şi fenomenele istorice - deşi deti:rminate, 
pe lângă condîtiunile fizice şi împrejurările timpului, de 
actiunra individuală sau colectivă a oamenilor şi în special 
a ma'rilor pusonalit�ti - urmează, 1n linii generale, duptJ. o 
lege sau ordine supremă, cu necesitate istorică». 

G. O. PETRESCU 

Profesor la Şc. normală din Constanţa 

Un tablou Istoric bulgilresc. Poartă titlul: ,.Istoricesca 
carta na BăJgaria ot osnovanieto nă bălgarscoto tarstvo do 
dnes 679-1915". 

Dimensiunile: 95X62. 
Jumătatea de sus a tabloului cuprin-:le 25 coloane de 

marmnr:i, în vârful c�rora .se află bustul câte unui tar bul
găresc. Ca cât farul a. fost mai însemnat, cu atât şi coloana 
e mai înaltă. 

I 
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I 

Primul ţarat' cuprinde 12 col<>ane" cn următ_otii, · ţari : 
_Asparuh 679-7QO : Tervel 700-720; Cardam 778: 803; Cr,um 
303-814; Omortag 815-830; Preşian &37-852; Boris _I 853-889;
Simeon 893-929 ;  Petăr J 927-969 ; Boris H 969-971 ; Samuil
971�1014 şi Ion Vladislav 1015-1018. In tolaJ, primul ţarat a
durat 339 an,. Pe coloa_na cea mai înaltă stă Simeon, care
pentru aceea e făcut -cu, gunt larg deschisă, ca unul care a
jungând cel dintâi în vârful unui deal, striga un „ura!" for
midabil. Aceasta a fost intenţia artistului. Primii şase ţari
au capetele acoperite cu- nişte coifuri rotunde, cu cerc la
bază în jurul capului şi ţuguiate spre vârf. Asparuh şi Car
:dam au câte o pană în coţf; Crum are două. Oe la coif se

. lasă nişte zale ce le acopere urechile şi ceafa. şi se.- iBchee
sub bărbie. -Port feudal apusan.-De la Boris în colo ţarii 
poartă coroană bătută în pietre scumpe roşii şi albaslr-e şi 
cu 'cruce deasupra, afară de Samuil şi l?n Vladislav, ·cari au 
tot coif .. Coroana ar însemna aşa dar 'independenţa recunos
cută. 
, După aceea un spaţiu gol înseamnă uobia bizantină>)

dintre anii 1018-1186, adică 168 ani. 
Urmează al doilea ţarat bulgar cu J 1 coloane de mar

mură şi cu următorii ţari : Asan 11186-1193; Caloian (Ioniţă) 
1196�1207; Asan II 1-218-1241; Mihail Asan 1246-1257.; Cons
tantin Tih 1258,1277; 'Smileţ 1277-1279; Gheorghe Terter 
,1280-1291; Teodor Sviatoslav 1296-13,22; Mi_h�il:Sişman !323-
1330_; Ion Alexandru 1332-1371 şi· Ion Sişman 1371-J.390. 
Dintre aceştia, Asan I, Caleian şi · Mihail Sişman ·sunt 1·c
prezentati cu coif, iar ceilalţi cu mitră, sau coroană cu 

· pietre scumpe şi cruce d_easupra, afară de ţarul· Sţni,let� Pe
coloana cea mai înaltă e pus Asan 11.

·vine un al doilea· spaţiu gol, care e notat cu „robia
turcească" dintre 1391 şi 1879, adică 486 ani. · · .. 

Urmează, în fine, două coloane de marmoră: pc prima
mai mică, e pus Alexandru Batemberg· 1879-1806; iar pe a
doua Ferdina.nd I 1887-(fără da.tă).

Jumătatea de jos a tabloului cuprinde sub fie care din
cele trei grupe de ţari câte o hartă, indicând cea mai mare
Jntindere teritorială a statulu.i bulgar.

Aşa, sub Simeon, în sec, lX, ta tul e arătat că cuprin• 
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de teritoriul limitat la nord de o granită ce merge de la 
-gurile Chiliei la Siret, apoi pe Milcov până tn Carpaţi; de
aci pe creasta Carpaţilor Moldovei şi Galiţiei până Ia gra
niţa Sileziei, de unde coboară spre SWlla Dunăre, ceva mai
la E de Comorn; urmează apoi cursul Dunării Ia vafe pâoă
la gura Dravei şi de aci pe Drava în sus până intr'un punct
de unde coboară drept spre S la contluen fa râului Vrba cu
Sava; urmăreşte cursul acestui râu �ână la izvor şi de aci
la Adriatica, la S de Spalato.-Graniţa. de miază zi porneşte
de la golful Burgas, trece ,Pe la N de Adrianopole, pe la N
. de Seres şi Salonic, face un mare ocol spre sud în Tesalia
spre· golful Arta şi apoi urcă paralei cu coasta M. 1onice, 1a
o anume, distanţă de tă'rm, până la strâmtoarea Otranto. Pe
coasta Adriaticei mai rămâne în afară de ţarat o făşie în
gustă, începând la N de Valona şi terminându-se 1a Scutari.
lată visul cel mai .măreţ al megalomaniei bufgare.-Jn Mol„
dova şi Basarabia ca şi peste NistrJI se notează «Atelcuzu»,
cu explicaţia nPărtile Maghiarilor, sau Turcilor"; iar mai
spre nord se înseamnă „părţile s1avoneşti11

• Prin Ungaria a
puseană se pune „ Velica Mora via", iar la S lângă M. Egee
şi Mediterana: ,,Imperiul byzantin" sau „Rimsca dîrjava".

Intre alte cariosităţi ale acestei hărţi, menţionăm că 
Bucureşti e numit «Perun», întocmai ca unul din ·zeii slavi
lor păgâni; iar ca localităţi mai însemnate in tările româ
neşti se dau numai cele cu resonantă slavă: Predeal, Braşov, 
Sighin (Sib:ul), Toplita, Bistrita, Dobret (Debreţin) ; apoi 
�Iocren, Vinga, Lipa şi Ruşava tn Banal; Severin în Olte
nia; iar în Dobrogea Drăstăr (Silistra) şi micul Preslav, pe 
care, D-zeu ştie după ce izvor, îl pune la Cernavoda. ln 
Atelcuza notează Tecuci şi Belgrad (Cetatea Albă). 

Deoparte şi alta a hărţii sunt notele explicative, din 
care aflăm că primul ţarat bulgar a durat 339 ani şi că, 
lntre alte oraşe, avea şi Silistra şi Tulcea I (După ce �.isvor 
,,a fi constatat n.istenţa Tulcei, cu acest nume, în sec. IX. 
iarăşi D-zeu ştie). Cu multă mândrie. se mai afirmă că acest 
ţarat cuprindea: ţinutu.rile ungureşti, România (sic), Bulga
ria no:-dică şi sudică, 1\-hcedonia, Tesalia, Epirul şi Serbia. 
Capitala a fost "Velica Preaslava", adecă Marele P.reslav. 
Suprafaţa ţaratului lui Simeon atingea 598.000 «kb. klm.>> 
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(sic). Si, fh fine, se mai. adaugă că pe atunci numai doua 
state erau mai mari în Europa: imperiul Francilor şi ţara.:
tul Bulgarilor I · 

. 
Sub al doilea grup de coloane se dă harta Bulgariei din 

sec. XIll, de sub tarul Asan II. Ea se razimă pe trei mări:· 
M. Neagră, M. Albă(= Egeică) şi M. Vânătă (= Adriatică).
Graniţa de N. e cursul Dunării, dela vărsare până la apus
de Belgradul Serbiei; cea de Apus, dela Sava până la Alessio
pe Adriatica ; iar cea de sud, spre Grecia : o linie dela Ter
mopile până Ja M. Ionică, în dreptul insulei Chefalonia ; şi
spre Constantinopole : o linie dela sud de Midia pe M. Neagră,
până la gura fluviului Mariţa. Capitala acestui ţarat e 1a

Târnova. Suprafaţa e de 290.000 „kb. klm." (sic). Ţaratul a
durat 207 ani, dela 1186 la 1393. Ca ,oraşe nordice i se dă:
Silistra şi .. Tulcea f Totuşi nici în această v,reoie Tulcrn nui
e pomenită de vreun isvor istoric." 

'Pe această hartă Românii _sunt notati numai in Carpaţii 
Olteniei; cu numele de «Vlasi». 1n câmpia Munteniei autoru 
scrie: «BăJgari)). Şi această câmpie, împreună cu Bu_geacul 
Basarabiei, e dată ca fiind stăpâoită de Asan li. 1n sudul 
Moldovei sunt notati «Cumanii»; iar dela o linie ce ar porni 
cam dela Oituz ·spre N-E peste Chişinău şi mai departe, 
peste Bug, - dela această linie către nord e scris nRusca 
dârjava" = stăpânire rusească. La apus de Ca.rpaţi <Se pune: 
,,Crăia ungurească". 

In fine, a treia hartă, de sub ultima grupă de coloane, re" 
prezintă Bulgaria aşa cum o ştim după răsboiul din 1913.

I se dă suprafaţa de 114.000 „kb. klm." (sic). 
· Autorul tabloului este B. Antonov. Tabloul e tipărit pe

hârtie de cretă şi e destinat a fi distribuit în şcoli şi biblio
teci prin încuviinţarea Ministerului instrucţiuQ.ii publice din 
Bulgaria,. după cum se vede şi din indicaţia: ,,Cartata e o
dobrena ot Ministerstvoto n& Narodnoto prosveaştenie i prea
porjcena za' vsicichi ucilişta i bibliotechi". Exemplarul pe 
care-l avem sub ochi, împrumutat nouă de d-l Costa.cea, in
stitutor pensionar din Constanta, poartă şi o ştampiiă, pe 
care se disting bine vorbele: ,,Narodo: .. Fond. Dobrodja"; pro
babil: Fondul pentru educaţia poporului din Dobrogea. 

Tabl01ui de acest soiu s'au răspândit, după informa-
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ţiile noastre, şi prin satele b�Igăreşti din' Dobrogea 'tn timpul 
ocupatiei inamice. c. B. 

Soveja •• oameni dela Munte", editura- Soce·c & 1920 
Bucureşti, preţul Iei 7.50. 

Activitatea de până acum a d-lui S; Mehedinţi pe te
rtinul ştiiaţific, didactic, social şi politic a · dat la ivială o 
personalitate complexă şi minunat înzestrată sub to�te pri
vinţele. Acei cari au urmărit această activitate, au putut 
vedea destul de limpede, că tn toate producţiunile sale, scri
sul şi vorbirea d-lui Meliedinţi se înfăţişază cu înalte însu
şiri utistice. Io_ «Cosll"OS>), în ccPoporoh>, to «Altă creştere», 
în confer_inţele şi prelegerile universitare, ia discursurile po
litice, ba cliiar şi în manualele sale de şcoală eşti isbit dela 
început de bogata culoare a stilului, de plasticitatea şi nou
tatea imaginilor, de armonia frazei şi mai ales de simtul 
deosebit al yalorii cuvintelor. De aceea volumul din urmă 
de care ne ocupăm acum şi cu care autorul, sub pseudo
nimul Soveja, îJi face intrarea in literatura beletristică, nu 
a fost pentru noi o surprindere. Din potrivă, avem co11vin.
gerea că autorul ne-a făcut să aşteptăm prea mult. 

Nuvelele şi schitele care alcătuesc volumul «Oameni 
dela, Munte» ne înfăţişează sub .toate aspectele ei viaţa din 
ţinutul Vrancei. Prinşi to linii �igure şi învăluiţi de autor 
într'o caldă simpatie, vedem mişcându-se, gândind şi simţind_ 
pe urmaşii vechilor plăeşi ai lui Ştefan cel Mare, fie in ca
drul măreţ al muntilor lor, He rătăcind cu turmele prin 
câmpiile Jlngeacului. 

Pe lângă fogăturile sufleteşti ce autorul păstrer ză cu 
acest colt de ţară, care i-a fost lengănul copilăriei, d-sa a 
fost. îndemnat să-l 'inobiJeze cu prestigiul artei nepieritoare 
şi de faptul că aici · s'au păstrat mai curate, din împrejurări 
lesne de ioţeles, însuşirile caracteristice ale ras.ei noasţrr. ,, 

Găsim în <cOameni dela Munte» un remarcabil talent 
de povestitor. Fraza curge nesili,tă, ca firefcul limbii noas
tre populare, fără să-şi piardă câtuşi de rJUfin caracterul Ji-
1erar, iar particularităţile de limbă sunt întrebuinţate cu 
tact şi cu măsură, contribuind în chip minunat la redarea 
culorii locale. Ici colo fli aminteşti de J, Slavici (,,h1vătăto,.
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rul din Pădureni") şi mai cu seamă de Ion Creangă, căci 
autorul, dispreţuind ciudăJeniiJe cu pretenţii de originalitate 
riscată ale scriitorilor din urmă, continuă tradiJia cea bună a 
prozei româneşti. 

Soveja e un tip vizual cu un asculit simţ-de observaţie 
·şi cu o intuiţie adâncă a frumuseţilor 1mturii� ceeace dă păr
filor descriptive ale volumului o neobişnuită -putere de evo
care. «Moşnegii)), «Faguh, «Ciutacuh, trei schiţe al căror
subiect este de o simplitate descurajatoare pentru alţi mâ
·nuitori ai condeiului, au dat prilej Jui Soveja să îa,zestreze
Jileratura noastră' cu trei nestimate. Aceasta e o dovadă ho
târâtoare de bogăţia sufletească a a_utorului şi de talentul
·excepţ.ionaJ, pe care ni-l desviHue volumul «Oameni dela
Munte)). � ·

· Nuvelele cu intrigă mai complicată, cum este de pildă
'«Buruiană)), unde analiza sufleteasca trebuie adâncită şi re
dată cu adevărul lucrurilor trăite, nu se ridică la valoarea
·bucăţilor de mai sus. Ele �e citesc totuşi cu interes şi cu
plăcere, căci lipsurile semnalnte sunt cu prisos implinîte de
ce)eJaUe calităţi ale scriitorului.

Jn această scurtă .recenzie nu s'a pulul stărui asupra
frumuseţilor de amănunt, care se întâlnesc pe fiecare pagină
din ,,Oameni de 1a Munte".

Cine vrea să aibă câteva ore de curată emotie artistică
şi în_ aceJaş timp· mândria că lot „se mai scrie" în ţara
noastră, trebue să citească negreşit volumul.

l B·

Notă. D. Const. D. Paria no, mare proprietar, fost sena
tor şi prefect de Constanţa şi. unul din fruntaşii vieţii publice 
dobragene, ne trimite peQlru numărul de faţă al „Analelor''

două. scrisori, cuprinzând vederile, cugetările şi impresiile 
d-sale, prinse şi fixate pe hartie în Jiniş'ea - vai! prea mare
acum, după devastarea inamică - a somptuosului d-sale
conac dela Hasancea.

Publicăm cu plăcere scrisorile d-lui Pariano, după cum 
vom publica succesiv şi pe cele c� ni se mai promit, pen+ru 
francbeJa, convingerea. şi dragostea de bine ce respiră din 

I 
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ele'; şi simţim de-abia trebuinta să adăogăm că vederile, cu
getările şi impresiile exprimate în ele sullt cu totul perso
nale autorului, ca şi stilul d-sale limpede, curgător şi pe 
alocurea energic, caracteristic şi printr'an particular şi sim-
patic arhaism_. 

R. 

,· 

. .

' 
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La No. 1 pag. 109, strofa ante-penultimă, rândul al 2-lea 
să se citească: 

Ne-am schimba_t în astă oară. 

In No. 2 pag, 285, rândul al 3-lea de jos în sus: se va citi: 
cartea VI în loc de IV.

I 
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PUBLICAtJILE SOCIETĂTII CULTURALE DOBROGENE 
. , , 

J� N. Roman : Proecte, cuvinte şi gesturi bulgăreşti. 
C. Brătescu ·: Dobrogea fn set. xll: Bergean, Paristriori.
Jng. -E. B. Lazarovici: Construcţia şi r,xploatarea portului

Constanţa. 

Vasile Helglu_: Şcoala primară fn Dobmgea fn curs de 40 
de a_ni (1879--1919). 

Abonamentul la· ,,Analele Dobrogei" este de 40 lei 
pe an şi se trimite d-lui N. R'ăiculeanu, Banc� Româ

nească.Constanţa. 

Abona entul la ediiia de lux : 80 lti . . ' 
·, ' . 

I 
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Manuscrisele se trimit D-lui C. 'Brătescu, profesor 

la Scoala normală din Constanta . 
. ' •' .t 

Redacţir lăsând _,.autorilor toată lil)ertatea, nu-şi ia 
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asu pră-şi răspunderea con◊ingerUor _exprimate în articole. 
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M•••vn �l,Ar.ado,111.iet �•h" ' 

Cel care GUnoaşte trecutul istoric ,al Dobrog..cti 
şi a călcat mai îndelung pământuLei, oqsen�ând: qa� 
meni, .locuri. şi lucruri, acela nu va lua ,dr.ept e�a.:. 
,gerare, părerea că. ea nu are samăp în ·Europ>a. •,Ai • 
crede că un uriaş din vremea leg.endelor •.. v-roind, s.ă 
facă o jucărţe.pentru vre-un cqpH -de al său, a,făurit 
acest pământ SCUJ.11.P nouă, încingându-l cu rlanţ .4e 
ape dia trei părţi. 

Pămân.tul ei este, în miniatură, o, aq.unătuvă-<;le 
tot soiul de relief uri, întâlnite . în largul fomji. Jci 
munţi. mai încolo dealuri, .podişuri, şesuri.,ki bolţa 
largă a unui munte, de gra,nit, dincolo piramida.\�� 
por6r a Consulului. Lângă Măcin se ,ţin şire de ,şj.r-e; 
mai spre Măl)ăstirea Cucoşului podişuri înaJte ·do· 
roci eruptive,: spre margine «muqţi» .r-�zleţi -ca d)e-:-. 
nis-tepe. Pretutindeni varietate de·forme, qe cµlpri, · 
de îmbrăcăminte. Creasta de lângă Camena--�onţrias-:
tează prin. porfirul roşcat, desgolit, cu pă_durile-,dese
din spre Ceamurlia; ciriteii �drenţuiţi', numai. spjil)i. 
st:r:ânşi grămadă, susţinâno.u-se reciproc,, de pe şpi
narea Bestepei, _par -cerşitorii vţgetaii. faţă <;Ie ·teii 
mari, tufoşi dintre Meidanchioi şi Nic9liţţL, . , : 
. De te scob_ori mai spre. sud, dealurile -c,u, _spin·a:. 
rea· ca _neţezjtă cu .p,1âna, sun't numai ;ogqa.z:e'., şi.J,1ă;
ş,uni·. '·Rar, spre vârful Tor, piatra de' i:lesut,t ţes.e.. la 

' 
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iveală. Dacă îţi îndrepţi paşii către Sarinasuf, şesul 
întins e una cu luciul mării. 

Varietate neintrecută este şi în pământ. Mine
rale de tot soiul; roci şi mai felurite: dela granitul 
exploatat la Turcoaia, până la marmure 1el de tel 
împestriţate, ori caolinul alb ca crida; dela cvarţul 
ca cristalul, până la minereurHe de cupru şi fer de 
la Altân -tepe, ori Cineli. o urzeală neîntrecută for
mează temelia acoperită de lutul galben, uşor sgâ
·riat de fierul plugului.

Spre nord, svârcoliri}.e cele ·mai vechi ale pămân
tului au ridicat munţii; spre· sud, păturile din pă
mânt nu· au fost decât usor înălţate sau lăsate, când
oprind valurile mărilor trecute, când înlesnindu-le
să înainteze pârţă Ja poalele munţilor mai falnici de
�ât.'.,a,zL .

D'apoi variaţia apelor? Spre răsărit Marea Nea
gră mărgineşte Dobrogea cu azurul valurilor liniş
tite; spre apus bătrânul Istru îi mângâie coastele
cu. lenevitele lui. ape. pe când spre nord delta, nu
mai stuf, ascunde svâcniturile unei vieţl bogate, la
care iau parte pământul care se naşte şi vietăţile
care îl împodobesc.

Jn munţi, izvoarele gâlgâie mai adesea : îri dea
luri, unde şi unde, aşa de rar, în cât e loc de slavă
pentru Creator: mai la sud stropii rari de ploaie cu
sgârcenie sunt supţi şi duşi la adânc: apa rece se
scoate cu lanţuri lungi trase de cai; este magnetul
chemător de oameni. Spre nord râurile cu·rg în văi
largi, umbrite; spre sud; ,Temelnic, în brăzdături

· adânci, cu malurile apropiate, miniatura vestitelor
văi din Colorado. Peste tot se întinde un ·cer mai
adeseori senin; când norii nu..:1 întunecă, soarele se
uită lung· indărăt, răspândind pe cer ca şi peste
ţarini, mantia de purpură a asfinţitului.

b ·adevărată corabie a lui Noe, este pământul 
•1 Dobrogean. Mai ales pri mă vara şi toamna, când a..'. 

pele sunt împânzite de puzderia păsărilor călătoare, 
furnicarul cel mai bogat de animale în Dobrogea se· 
află. De la mistreţii cărora le place desişul. umbros 

" ai plaurul�i,_ până la helghea ca ninsă. lungă de � 
sc�ioapă ; dela vulturul măreţ şi pajur� voinic&, până 
� i. 

. ' ., • . l • \ • ,. 
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la auşelul ce-şi ţese din pâslă cuibul ca o pungă. a
ninându-l de :vârf ul ramurilor de salcie, or.i pescăru
şul albastru numai smaragde şi topaze; ·dela şarpele 
lui Esculap, gros şi lung, până la şopârliţa cu bumbi 
de sidef; dela lenevosul somn şi· gustosul morun, 
până la svnrluga cât un vierme; dela lăcusta pustii
toare, până la ţânţarul aducător de friguri,-tot no
ianul animalelor felurite mişună prin iarbă,_ pe' sub 
pământ, în ape ca şi în aer.· Unele au .venit de de:

parte; altele, musafiri vremelnici, dau un colorit exo
tic. Flamingii din delta Nilului iac uneori vizită nea
murilor sale dela gurile Dunării, iar vestitul; şarpe 
Boa îşi are drept reprezentant pe Exijx jaculus, care 
stă toată ziua ascuns în nisip. Familii răsle_ţe de foci 
stau ascunse în grotele săpate de valuri.la ·caV:arna. 

Şi plantele dau Dobrogei un caracter· exotic. 
Pâ·nă aproape de Agighiol, liliecii infloresc pe coasta 
dealurilor, iar seminţele plantelor din Transcaucazia 
şi Persia, au încolţit pe pământul.dobrogean, alătu
rea de obişnuitele flori de prin mele[!gurile n9astre. 

Acela_ş amalgam se observă şi printre oameni. 
Nu este numai babilonia in ,spaţiu, dela Tătarii în 
stângere şi Găgăuţii cu origine enigmatică, pină la 
Italienii cari au menţinut vioiciunea lor meridională \ 
până în satul Cataloi. E mai ales variaţiunea în timp. 
ln Dobrogea, mai mult decât oriunde, se găsesc su
prapuse civiliza ţiu ni stinse, străvechi, straturi ,isto
rice, continuând pe cele geologice. Era într·o vreme 
ceia ce azi e polul nord, marginea lumii cunoscute, 
limita cotlonului marin în legătură cu_ Medi.terana 
străbătută în lung şi lat; vechii istorici pomenesc 
de gurile Dunării cum se pomenia pe vreme·a · lui 
Cristo:! Columb de gurile Orenocului. Se mirosia bel
şugul grânarelor dindărătul lor; se întrezăria impor
tanţa stăpânirii lor. De aceea pe marginea Mării.· ca 
şi pe marginea Deltei, la Istropolis, ca şi la Ulme:
tum. se înşirau cetăţi. puncte de observare·, greceşti·; 
romane, bizantine, genoveze, turceşti. . , 

In brazda răsturnată :de ·plugul noului' colonist, 
pe· lângă aurul seminţii asvârlite, sticleşte şi· aurul 
monedei înmormânt_ate de ·mii şi mii de anL' Sâ:pgele 
ostaşilor lui- Dariu ·s•a· amestecat cu acela al tuhtror 
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-popoarelor din· ca.re se ,trag .neamuriJe de azi dih
-peninsula rBalcanică. Dobrogea era trunchiul prin
-�;,:e -seva :rădăcinilor resfirate in întinsa stepă .eura-
siatică, trecea spre cununa ,frunzelor şi a roadelor

,desfăşurate mai târziu ,în sudul Europei; era puntea
-Pe unde, iairnă şi vară, veacuri peste ,veacuri. fur.ni-
-carul o.menesc 'nu mai contenia.

·Stratnrilor istorice s'au suprapus -acelea ale 1Ie

· gentielor. 'Cu toate că J:)Uh'oaiele Gurg-eau pe •aici,cu
-vi�oiGiune, cum-clocoteşte apa în gâtuitura din munte.
nu.:e de·admis· ca.frânturi din 'viaţa atâtor neamuri

:.diferite s·ă,nu •fi răn1a·s1ocului; procesul transformării
:..inconşfatnte a· sufletului atâtor popoare felurite, nu ,se
1im,ate să�nu 'fi 1rămas .ca. o abureală măcar, în su.fle
.tul ;unora tlin popgarele· de azi. Folklorul dobrogean
are -aceeaşi importanţă ·ca .şi descurcarea trecµtului 
·-vijelios al .provin'Ciei noastre transdanubiene. , · · 

. • De .trecut s-e leagă prezentul ; : prin el. zilele de 
· mâine. Do·brogea, cu gurile .Oun:ării ·şi• portul Cons-
tanţa,, este I fereastra pe unde se aeriseşte cuprinsul

.ţării. :pe unde vine lumina şi căldura casei, noastre.
1altfel o clădire bogată dar plină de umbră· şi în care
-.srardntinde mueegaiul grânelor putrezite. -Fără '. ea
ne-fam,înăduşi în,săul nostru. Ea,e prietenia1lumei
.largi, ce ne scapă de duşmănia lăsată cu ,voia a,o�s
:tră ·să se incuibe la hotare, de jur împrejur. Drumu
lui dela nord la sud, din vechime, s'a substituit ePl
dela apms spre larg-ul fomii.-,Puntea de ghiaţă pestţ!
.care spune Ovidiu că treceau neamurile străv.e�hi
,prin ·nord, noi am înlocuit-o prin cea duralnică, o
�-podoabă a civilizaţiei noastre. care duce la Cons
'ta1nţa. Am spart zidul de ape şi am creiat, o poartă
-nouă, nu ma.i puţin importantă în vi,itorul economic

-al i:Europei, ca şi cea veche. Eţt este a noastră; tre-
e'buie ··să ·r.ămâie a noastră. G1asul veehilor amintiri,
-pri.n titulutura lui Mircea, ne-o spune mereu. F�nd:ul
curat romănesc. descălecătorii- ciobani din -vârful mun
ţilor, ni-l repetă· într'urţa. Sân.gele cel0r dela-- Pfevn-a
U întăreşte în con.ştiinţa noastră .. :Prin muncă, prin
.dragostea în care învăluim oamenii şi. locurile din
,e<.l,· resonanţa_- glasului ·st:i;ăvechiu.trebue. mărită,._ pen-
4r..u-. ca să se .. păst.r:-e-ze în :v.:iitor. -A�sta ·.este„.d·�tofia 
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?e azi, mai ales, datoria sfântă a celor ce-şi due viaţa
1n ea. 

Jucăria fiului de uriaş· este aşa de perfectă, în 
cât studiul ei poate da de f..urcă unei armate între�i 
de cercetători. Orice speciaţist poate g·ăsi de lucru 
în ea; numele multor învăţaţi străini şi români este 
legat de ea. Dela Herodot la Moltke, dela Strabo la 
Peters. dela t_Spr-att la Suess, cei mai de s·eamă oa-
1neni de cercetări, şi;-au îndre.ptat privirea spre acest 
pământ în toate interesant. Răscolirea ţărnei care 
acc>pere cetăţile vechi„ ori cercetarea pământului atât 
de va1--iat, studiere� adaptării fiinţ�lor în d�lta ce se 
1ormează, manifestaţiunile frămân·tării de convieţuire 
a atâtor elemente etnice, închise în acelaş · mediu. 
tauna., flora, antropologia ei, atât de caracteristice 
prin amt;stecuri de 10rme depărtate cu cele locale, 
de forme ancestrale cu altele noi, i·ac din Dobrogea 
un laborator intens, un câmp de cercetări cu roade 
preţioase pentru orice· ramură de ştiinţă, dela mi
neralogie şi până la sociologic .. 

. Prin străduinţj-1 serioasă a tuturora, pri o cola
borarea asiduă a cercetărilor şi a Dobrogenilor cari 
ţin la bucata lor . de pământ, a Românilor cari îşi 
dau seamă de excepţionala bogăţie şi variaţie a ţării 
lor, se poate înfăptui undeva, pe pământul ei, acolo 
unde se ,,a găsi u11 suflet de om ene1--gjc şi cu
voinţă, cel n1ai frumos monument al dragostei de 
loc: un n1ândru mtt1eu regional. Numai mâna să o 
•întinzi şi se poate prinde de oriunde ·un obiect in
teresant prip .... sine, păstrat· pentru generaţiunile vii

toare. Un muzeu complect, b.ogat, variat, cuprinzând 
toate domeniile, dela. piat-ră, gâze şi până �a oameni, 
se poate ltsne înfăptui, ca altar al dragostei de ţară 
semn:·de · .reală şi puternică legătură între trecutul 
până în vremea po,1eştilor şi ,r iitorul atât de mândru 
în tre1ări t. 

•• • • 

• 

. . .. . .. .• 

• 
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· (Din Sul!y Prudhomme)

Albaştri, negri, dragi, frumoşi, 
Câţi ochi n'au căutat spre soare I 
Acum ei în morminte dorm, 
Iar'. soarele tot mai răsare. 

Nopti dulci, de-un farmec negrăit, 
,Atâţia ochi au încântat! 

. Şi-acuma stelele lucesc, 
·. Iar ochii s'au. întunecat .

Să se fi slâns privirea lor,
Pe totdeauna abătută?·.
O, nu I ei numai s'au întors
Spre-o lume nouă nevăzută;

Şi precum . stelele ce cad
1n cer îşi schimbă locul lor,
Aşa şi ochii aţipesc,
Dar nu-i adevârat că mor I

Albaştri, negri, dragi, frumoşi,
Deschişi· spre ţărmuri fără nume,
Ei dincolo de groapă vad,

· Când s'au închis aici, in lume.

Rozmarin 
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• .: Un artic-01 al lui Ion lonesca-d.ela-Brad • 

• • I 

' 
, 

, 

i 

• 

• • • 
. 

.La .începutul anului 1 s·s5, Ion lonesc·u-dela-Brad a· publicat 

• 

în revista lui Vasile Alexandri dela Iaşi 1) un articol tn.titulat 
<<Românii· din· Dobrogea», mai puţin cunoscut decât - opera lui
agronomică, etnografică şi statistică; apArută la Constantin·opel,· 
în toamna anulut 1850, asupra căreia v·om·reven·l-cu câteva·cu'� -··· 
vin te m�i departe. : · .: ··:

· In legătură cu studiul de faţă, diim aci, în · rezumat, artfc�-· · ··-: · ·.
Iul distinsului agronom şi statistician român·, atât pept�u obser•i • · :�. · · · 

' • ,I 

vaţiunile şi constatările lui interesante, cât ·şi pentru sentimen- ·.·
tele patriotice ce i-au dictat frumoasele cuvinte de încheiere. ,,·· �-

• 

. 

' I ' 

«N t1 ··este t�1ră pe lume,» ,� zicea Ion· Ionescu-dela-Brad, --
�care, într1aşa îngustă întindere de pământ, să euprindă mai-
mltlte monumente artistice, ca Dohrog·ea.... . . . 

<.< Din distanţă în aistanţă,» - ndăogc\ el! - «foarte aproape una 
· de alta, pe movile şi pe dealt1ri, se văd 1·t1inele cetăţuilo1„ ro
mane, atât pe -ţărmurile �Iă1„ii, cât ş1 pe malul Dunărei. Aseme-

1) « Roin4n-ia Litet"arct» No. 2 din 8 · Ianu�rie -1856.., ·p. 13 -'15. · i
• 

• 
• 

, 

' 

•
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ua, 1n miji.oul i�tii, t1e văd, din zare în zare, deosllhi de ruine.le 
de cetăţi, atât de multe. movile naturale &li artificiale, iaetlt, de 
Ie-am privi ca morminte de oşti, - din cnre multe şi sunt, -

\ am putea zice di Românul în Dobrogea calcă pretutindenJ pe
ruinile măririi strămoşilor săi. 

e:Pentru un arheolog român, Dobrogea antică este o mină nouă 
.rii ina-vuţită. Cetăţuile roman·e, dărâmate de toate gintele ce 111,1 

călcat pe pământul Dobrogei, sunt semne invedernte de temeiu
rile ce nveau Romanii de n vedea năvălind pe acolea asupra lor, 
ca prin o poartă firească, toate neamurile barbare din Europa. 
şi Asia. Căile de la mare la Dunăre sunt făcute de Romani, stră
mo:iii Românilor. Aşa, intre altele, este un drum aşternut ,;u 
piatră, care merge paralel cu şanţul, căruia Turcii, impreunlî 
cu celelalte popoare, ii zic şa,,iţul liii Traian; illt drum merge 
dela Silistra la Balcic .... 

«Coloanele de marmură şi de grnnit, eapitelurile de -stilul cel 
mai curat, ornamentele iscusite ce zac în ruine sunt o dovadli 
în1:redinţătoare că Romanii au ocupat locurile acestea pe când 

ţ ;4 · a��l�· la• dâ��ţ -�jun_s'e's�f� '!r;·_�el' �1ai i�,al_t gra� d� fofllor�I'�: !!ia
' ICiu-sten�, veu 1doh scob1t1· cu o· 1scusmţa; pot :uee, · nemutalli 

încă. Tot acolo, în zid, am găsit o piatră cu două capete de bou, 
incunjurale eu ghirţandă şi despărţite cu stele, piatră ce sea
mănă cu ornamentele �asei municipale din Turin; un aghezmala1· 
mare, de marmoră, sculptat întocmai ca benisteriul din Pissa; 
zidul de la Mangalia, care formează portul ruinat, seamănă cu 
acel dela Civita Vecchia; templul Dianei dela Amcerea 1)1 des
gropat de călugării români, cari 'şi-au făcut acolea o mănăstire ; 
templu) dela Nicpliţel, cetate zis.ă a lu.i T_raiai;i, _prefăcut în bise
rică; s'tăvila - ăe piatră pe drumul Silistrei şi o n1ulţime de alte 
asemenea lucruri rămase din vechea străkcire n Dobrogei, sunt 
o dovadă de ini·â1,1rirea popoarelor-"apusene asupra· acestei ţări,
� marginile. intre Europa � AsiaJ>.

Dopă· aceaStă··caldă ami�tire· a trţeutului, Jonescu ·trecea la 
starea ·Juorurikn1 de atunci, din 1850, şi constata că pământul Do
brogei e „bpn şi roditor" ,-:-·:nu mai rodit�·r 'derâ·t al Moldovei, 
dat: mai favorizat "în privinţa îndămânări)or negoţuluif', având 
Dunărea şi Ma11ea tieagră, ,,co· o m·are întindere de ţărmuri pen
tr.n o ţară aş� de nţică"; ,căi dela Mare, de,alungul Dunărei, până

I la SiHstra, t.l a găsit· 7bdţ sate româneşti, aşezate la· poalele l!o
. drilor "'i· pe malul apelor, - ,,-căci- Românului îi place umbra de' 

codru verde şi răcoafea de. apă limpede,. la alt .loţ. să .nu�I cauţf, 
ci ,i'u-1 gllscşti",-şi că Românii' din acele sate „aveau o avere, 

I în vitr, tn nti_ere şi ln oloiu, ce· se puteă estima la 15.410.500 1
\ lef"', ceeace 'constituia .,, o stare de prpsp,eritate de. care 'nici un

ţăran.de pe suprafaţa -pământului nu •Se bucură". ' ' 

www.minac.ro



Mai departe, el arăta că Rom'âoii din' satele dqbrogene sunt
veniţî din• toa!e părţile, locuite de Români, aşa încât• el akătuiau
,,mai în fieş-ce sat o Dacie în miniatură-", adăugând 1nsit că

�
\

„trebue să facem o deosebire însemnată fntre · fmpoporâmea ro- 1l
mână• statornic aşezată în ţară, şi între acea păstorească, care 

· vine acolo, pentru păşunatul vitelor sale din îngustimile munţilor
Ardealului"; arăta, apoi, că aceşti Romtlni, trăind bine cu Turcii

şi având· deasupra lor numai pe ·1mpăratul, care este totodatâ
şî proprietar şi căruia îi dau dijmă „din ce s.e face şi - când se
face", au a jut1s la aşa bună-stare, - ,,cu toate pustiirile urmate
fn atâtea rânduri în cursul celor 50 de ani trecuti" ,-în cât nu
numai că n'au dat îndărăt, dar încă „au crescut neîncetat şi au
adaos fericirea lor materială». Tot ceeace lipsea Românilor do
brogeni pe atunci era ,.pânea sufletească!" Căci, 

«trăind omul bir.ie şi îndestulat fiind în nevoile cele tl'upeşLi, 
vinr, apoi la aceea de se simte şi de celelalte nevoi, mai,subli,me, 
p,e care de asemenea cată a şi le îndestula. ,�şa, pretutind-eni. 

\ 

RoJ)1ânii din Dobrogea simt nevoia de dascăli, pentru a dă. învă
ţăt\)ră fiilor lor'. lu· câte-.-a sate am şi găsit dascăli, pe cllri ii 
ţineau ei, cu cheltuiala lor. Este cutare sat care im s'a lăsat·
până n'a furat din 'ţ'ara Româneascli un dasdl, pe care ii tin 
Românii în Rinul lor, mai bine de ct11n n'ar· fi în sânul lui A
bPaam. 

•Româmii acolea romântzeasă pe toate popoarele împreună locui
toare cu dânşii. Toate neamurile celelalte vorbesc limba Românidui. 
<Ju Turcii şi cu Tatarii eu m'am ·înţeles în vorbc'i, româneşte. hi bi
serică,, şi chiar pe 'Unde sunt Bulgari, popii tot fo româneşte ca.ntă 
:1i cetesc. Acum de la sate români.zarea a străbătut şi prin târguri. 
A.,a, in cetatea Silistra; Românii, cari sunt mai piiţini la nwrnă-r, 
au f acut şi. pe Bulgar şi pe G·rec a, ascnilta î,i roinâmşte rugăciunea, 
zisă de popă grec. In şcoala oraşului, sidită şi. ţinută c11, cheltuiala 
altor neaniuri, dascălul, carele este Bulgar, m1Jaţă pe tine•ri fo liwiba 
,·onţat1ă, ca una ce este înţeleasă de toţii.,. 
Şi dopă ce adăoga. cu un legitim sentiment de mândrie, că

,,aceste şi alte aseminea fapte �u'1l o vie dovadă despre desvă
lirea la care poate să ajungă Românul nostru, când se află în
împrejurări priincioase şi este îo stare de a lucra din toată inrma
pentru sine şi ai săi", Ion fonescu îşi încheia artiiolul cu urmă
toarele reflexiuni şi deziderate: 

«Ce ar lipsi oare Românului 'din DoLrog·ea, &tu, mai 11ine zi
c-ân<l, cum ar întrece el pe Românul din Principate; câ_nd de a
colea ar putea trage ceiace-i li11seşte acolo: cult1t1·a su:{tetea11că 
.,i desvoltarea naţi01ială ! 

«Nevoile Rornfmului di,n Dobrogea, în privirea morală, !iiod-
1\ar, până la oarn-care grad, tot aceleaşi cu· ale tutnrol' celor 
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trăitori" în celelalte provincii române, oare· nu trebue sit clint/im 
să Ie îndestulăm deopotrivă, ca prin înde�tularea aceasta srl, a-· 
sigurd,m cât m-ai bine viitorul. nostrii naţional ? 
• ,,La asemenea · deşteptare morală şi naţională mult ar fi de

folos călugării adunaţi în cele două mlinăstiri din Dobrogea, iar
n;iai ales cei din mănăstirea dela Cocoş, cari, în· curs numai de
zece ani, au ajunfl, prin singure străduin_ţele lor, a dă. stăpânirii;
7000 de lei pe an, ceeace reprezintă o exploatare a.gricola: de mai 
bine. de 100 OOO de lei.

C<La ce grad de bună stare -n'ar ajunge totimea Românilor din. 
Dobrogea, când un aşeeămclnt. statornic le-ar închezăşui de:zvăli-· 
rea· lor mai rleparte în privirea religioasa şi na.ţională, imp1·e1mll, 

. şi nedesp<X,rţită !s 
, .. 

* •

Sunt, cum se vede, in acest articol, constatări interesante 
în privinţa stării materiale a Românilor din Dobrogea de acum 
70 de ani, dar mai cu seamă în privinţa stării lor morale şi 
culturale. Şi să nu se creadă că Ion Ionescu-dela-Brad cedează 
vreunui sentiment de dragoste pentru ai săi, când afirmă că 
limba românească er�, şi pe atunci, limba. vorbită· de toate nea
murile împreună locuitoare tn Dobrogea; că tn româneşte slu
jiau prin biserici preoţii greci şi tn tomâneşte îşi făceau lecţiile 
dascălii bulgari, pentru ·a fi înţeleşi de toată lumea; şi că el în
suşi tn româneşte s'a înţeles cu Turcii şi cu Tătarii în timpul 
excursiunii sale de trei luni şi jumătate pe �eleagurile acestea. 
Las'că fostul elev dela Roville şi agronomul recunoscut, care era 
el, nu s'ar fi lăsat irifluenţat, cu una cu două, de sentimente şo
viniste, când făcea operă de ştiinţă; dar„ afară de aceasta, dup1 
câţiva ani, la l861, francewl Lejean face aceiaşi constatare, 
aritâo_d că, deşi Turcii în general nu învăţau bucuros limbi străine, 
totuşi, din ca.nza relaţiunilor de tot felul cu unele neamuri creş
tine din Imperiu, au fost nevoiţi s!l înveţe limbile acestora, aşa 

\ 

în cât vorbiau greceşte în părtile greceşti, bulgăreşte în părţile 
1 bulgăreşti şi româneşte în Dobrogea 1); iar acum în urmă d. dr.

,; �orge PJ ofiriu.,, vorbi rid într'un articol despre cultura românească 
\.; sub d1Jminaţia tnrcă începe cu cuvintele: ,,Este îndeobşte cuHos

cut că sub dominaţia turcă limba vorbită de populaţia creştină 
din Silistra ţra limba românească ; persoane cari trăesc şi astăzi 

1) G. Lejean,: «Etnog,·aphie de la Turquie d'Europe,,, 1861, p. · 35 .... 
cet ce n'est que par suite d� relations frequentes, commerciales ou �utres, 
que ce,,x (les Turcs) du N. E. par lent le bulgare, ceux du S. E. le grec 

' et cei� de la Dobroiidja le rowmain» . 

., 
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ne asigura că nu numai localnicii o vorbeau. dar şi cei venili erau 
siJiti de trebuinţele vieţii să şi-0 apropie• 1). Fenomenul s'a ob
SPrvat de altfd de mult şi în Ardeal, unde Sas•1I vorbeşte romaneşte 
nu numai cu Ungurul, dar şi cu Sasul din altă cetate, unde se 
vorbeşte alt dialect săsesc; şi aceasta se datoreşte, poate, nu a
tât însuşirilor intrinsece ale limbei româneşti,-mai vocalică 'şi ) 
mal lesne de învăţat decât cea maghiară, de pildă,-cât mai cu 
seamă marelui număr de Români din Ardeal, cu cari şi Ungurii 
şi Saşii vin în zilnică atingere şi cari, prfn'tr'un proces firesc şi 
fără nfoi o siluire, de-alungul veacurilor, au sfârşit prin a-şi im
pune limba. 

Ceeace e· de regretat, este că Ion Ionescu-dela-Brad, ab
sorbit de studiile lui agronom'ice şi statistice, cu caracter pur şti- 1 

fotiflc, nu ne-a lăsat mai multe informaţii despre· începuturile· 
culturale ale Românilor dobrogeni, despre setea lor de tnviită
turl, despre foamea tor de pttne sufletească, despre dascălii fu
raţi din Ţara românească şi despre alte lucruri de acest fel, 
văzute cu ochii lui, căci am fi astăzi mai documentaţi în această· 
privinţă, şi am avea mai multe cunoştinţe şi mai multe date 
precise din prima jumătate a secolului trecut. 

ln ce priveşte a doua jumătate de veac, avem informaţiuni 
�i date mai numeroase, atât dela Tulcea câL şi 'dela Silistra, cele 
două centre ale vieţii culturale româneşti, aşezate la cele două 
extrt mităti ale regiunii dunărene locuite de Români. 

Astfel, din Tulcea, ştim că funcţion� o şcoală condusă de 
dascălul C. Andrian şi că guvernatorul „sangiacului", albanezul-· 
musulman fsmail Kemal-Bei, (ajuns mai anii trecuţi, sub prin
cipele de Wied, prim-ministru al Albaniei), nu numai că permi
sese liberul învătământ în limba românească peste tot, dar chiar 
însărcinase pe invătatul călugăr, de origină transilvAneană, Nifon 
Bălăşescu, să organizeze şcolile româneşti ce funcţionau de mai 
de mult în Tulcea, în satele dimprejur şi de-alungul Dunărei, şi 
să înfiinteze astfel de şcoli în satele în care nu existau. 

Ştim de asemenea, din Silistra, că înainte 9e 1870, cu mult 
mai 'nainte, functiona, acolo, o şcoală românească, ce dăduse 
serii de absolvenţi, şi că, sub directiva institutorului Costache 
Petrescu se organizase un serios început de mişcare culturală şi 

· 1) :-iSilistrau an, I No. 13 de Dumineră 22 Iunie 1919.
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n�ţionaJ.ă, cu tendinţa de a se înlinde tot mai mult, în sfere tot 
mai largi, şi de a cuprinde, dacă s'ar fi putut, Dobrogea tntreagli.

Dar, dacă nu putem da amănunte şi fapte precise dinainte. 
de 1850, suntem fericiţi 'că un număr de hârtii vechi, rămase de 
la Costc3che· Petrescu, ce ne-au fost încredinţate de d. Dimitrie 
Alessiu, agronomul-şef al judqului Constanţa, înrudit cu el prin 
încuscrire, ne pun in situaţiunea de a î<"lmulţi informaţiunile de 
până acum asupra acestei din urmă mişcări, ce-şi avea, în preajma 
anului 1870, centrul de radiere la Sillstra, cum şi de · a stabili 
legături cu epoca de mai 'nainte, de care ne vorbeşte Ionescu.-
dela-Brad. 

Aceste informaţiuni - şi mai ales uriele deu.lii - vor pă'rea' 
multora oţioase; ele, totuşi, socotim că nu' vor fi l!psite. de 
ori-ce; interes, măcar pentru cei ppţjni cari se ocupă de asem·enea
.chestiimi; mai ales că tocmai aceste lucruri micL sunt semnul 
marilor silinţe şi al sacrificiilor ce făceau Românii dobrogeni, sub

dominaţiunea turcească, ca i;ă-şi păstreze limba şi legea, cele_ 
două atr, bute esenţiale ale naţionalităţii. 

Şi de oare-ce această modestă mfşcar.e 'culturală şi naţio
nală dinainte de anexare e legată de familia Petreştilor,-nu în 
deajuns de cunoscută

1
-să înc_epem prin a dă câteva note bio

grafice asupra ei, şi în special asupra celor doi reprezentanti 
mai de seamă ai ei pe terenul cultural," - dascălul Petrică şi 
dascălul Costache, - rămânând să le complec1ăm, pentru a·cest 
din urmă, la sfârşitul studiuiui de Hă, cu unele date mai recente, 
c.âad rolul lui dela Sjlistra încetase.

II 

.. Dascălul Petrică" şi ,dascălul eostache". 

lntr'un caiet vechiu, cu scoarţe pestriţe, auroape desprinse 
d'în legătură, şi cu hârtie groasă, rară şi verzue, având miro.sili 
particular, de mucegaiu, al cărţ;lor de demult,-caiet ndintru ale
dascălului Petre Mihail", pe care u.rmaşii Petreştilor îl păstrează 
cu· scumpătatr, ca pe un document de familie, »lnceput cu mila
lui Dumnezeu cel sfânt", nu se ştie când, în prima jumătate a· 
veacului trecut,-•şi cuprinzând ·însemnări datate încă din 1843,

ni se păstrează câteva note preţioase
1 

tare ne dau. amănunte 
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despre o stare de · lucruri de acum 80 de· ani, · ameninţtltf':!i 
cadă cu totul pradă uitării cei de veci, ca toate lucrurile ome-

neşti pe' lumea asta. ·' .;
Dascălul Petre Mihail, căruia a aparţinut ·caietul· şi care a 

făcut în el cele mai multe 1însemnăl'i, s'a născut, după cum·-tn
·suşi arată,·1a·1 August"l819 şi s'a căsătorit la 8 lanuarie.1839
cu Nieuijrra lui Mitu ·'Tachici. 

· •
De unde va fi fost originar, nu ştim. ve·dem însă că tatăl 

său Mihail, născut desigur în secolul al XVIII-lea, a murit·la '2 
Februarie ·1844 la Silistra şi s'a îngropat în cartt!a bisericii Sf.
Gheorgh_e din cetate ; că tot a.:olo s'a îngropat unchiul său 'Pa

naiot Ciocă, mort la 19 Aprilie 1845, ccjoi, în săptămâna lumi
nată» şi socru-său Mitu Tachici, mort la l3 Noembrle '184;6 ; icţr 

·soa·cră-şa, ,;maica Sora", răposată Ja 10 'A.µ_ril 1844, cu doi ani
şi jumătate mai 'nainte, s'a îngropat în curtea bisericii din Os

trov. Ceea· ce ne face să credem în temeinicia versiunii· că fa

milia Petreştilor e originară din Dobrogea, - o familie de ,;Df
cieni", cum îşi spun Românii stabiliţi din vechi pe malul drept
al· Danărei, spre a se deosebi de Cojert.i şi de Mocani, adică
·de Românii veniţi, în urmă, din judeţele de. peste Dunăre şi de
peste munţi. 

· ' 

lndată după căsătorie, greutătile încep să împresoare pe
dascălul Petrică. Cop,iii i se nasc unul după altul (10 în 20··de
ani de căsnicie!) şi bietul dascăl· 'i-a tot ins·emnat şi el, nume
rotandu-i, la pagina 8 a.caietului: I) Gherghinica, mi s'a născut
la 2 Noe�brie 1839, ,,carea a şi murit" ; 2) fleanca, la 1 Iunie

'1841 ; ·3) Costache, la 30 Ianuarie 1843; 4) 'Măriuţa, la ·26· tarife
1844; :S) Despina, la 13 Martie 1846; 6) Hristache, la 5 Martie

'1848;· 7) Ufa, la 20 IuJ-ie 1849, ,,carec1 a şi murit" ; 8) Gheorg!te
la 25 Iulie 1851; 9) Paraschiviţa, la 14 Oetombrie'l853 (moartă
în 1855) ; şi 10) Simion, la I- Septembrie 18.56 (în ziua·. 'de Sf 
Simion Stâlpnicul). ' ·. ·

Pe lângă casele în care locuia, dascălul Petrică se 'vede
eă mai avea o · prAvălie, · închiriată pentru CRfenea,, cu· 15 ·1ei ·pe
lună şi o viişoară, al cărei rod îl · vindea cam în 6 lei vadra�

• ·Aces·e ·venitori nu·-i puteau însă ajunge, ia sii facă faţă greută
ţilor, tot mai mari,, ale vietii ; de aceea el căuta noui surse de
venituri; --şi ce sursă mai' indicată" şi mai sigură pentru' un orii
'ca·. dânsul, ·:decât pune rea în· valoare: a fovăţăfurii c�ştigat,. /p-oâfe
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,dela vre-un .dascăl al vremii, poate chiar dela tatăl său Mih.11i1 I 
. Clici dascalul Petrică se vede a fi fost om cu cunoştinţe multe 
şi serioase pentru vremea lui. Scriea româneşte, cu chiril,ce, bine 
şi cursiv; vorbia şi scriea greceşte, corect; vorbea turceşte şi se 
pare cil ştia şi sii scrie; vorbta - şi probabil scriea - bulgăreşte . 

. Şi dacă aceste cunoştinţe nu erau de natu, ă să impresiooeze pe 
contemporani ,-căci, mai toţi, vorbi au aceleaşi limbi� unii chi11r 
mai multe, invăţându-le empiric, din zilnicul contact,-• apoi das
călul Petrică ştiea şi alte multe lu.:ruri, pe care ei le i};:norau: 
Ştiea toată slujba bisericească ln româneşte şi în greceşte; ş1iea 
notele muzicale bizantine şi pute� câot� după ele; avea, din cetite 
şi din int:iiţie, noţiuni de stil. şi putea scrie, cu rost şi eu şart, 

. nu .numai scrisori P.rietenilor, ci şi a:adresuri:» celor mai înalte 
feţe bisericeşti şi politiceşti:-domnului dipitan Costafor, coman • 

. dir al punctului Calaraşi, ,,marelui Polcovnic şi cavaler de ordine 
împărăteşti K . .Domnul Odobescu", "Slăvirei sale Niuman-efendi 
stăpânirorul cetAţei Silistra" şi chiar „lnălţimei Sale marelui Domn 
din tot principatul Valahiei, slăvitului Iorgu Bibescu", având şi for
mulare solemne, copiote în caietul său, ca nu cumva să uite ceva 
din cerinţele protocolare şi să greşească; ştiea să facă actele de 
notariat cele mai obicinuite : diate, înscrisuri, foi d� zestre, - şi 
la nevoe chiar pecroloage; ştiea multe lucruri din literatura bi
sericea, ă, care, povestite, recitate ori cântate de el, nu se puteli 
să nu mişte pe ascultători şi sA nu le stârniască .admiraţia ; ştiee, 
apoi, reţete utile, - de pildă: ,,cum să facă cineva mult. magiun 
pentru glas", -lucru. c .e pentru el însuşi, din capul locului, ca 
cântăreţ, înfăţişă, up interes practic; -iar. o nepoată a lui (Ma 
Despinei) ne asigură că ştiea unde trebuili. să sapi puţul, ca să 
găseşti apă, fără greş ; - şi alte multe cunoştinţe ce va. mai fi 
având şi de care nu ne-au rămas urme. 

Şi acestea nu-s numai vorbe. Despre toate ne-au rămas 
însemnări pe foile octogenarului caet, unde găsim, pe .lângă cele 
m11i.sus menţionate: «prea-măriri», în elinica, sfântului ·Gheorghe, 
sfintei Maria, sfintei Ana, sfintilor Mihail şi Gavril, sfântului Ion 
Botezătorul,. celuialalt sfânt Ion, gură-de-aur, sfântului Nicolai, 
celor 12 Apostoli, sfântului Vasile-cel-mare, sfântului Grigorie
teologul, sfântului Anton, sfântului Spiridon, sfântului Dumitru 
şi celor trei-Erarhi; apoi ,pomeniri», tot în elinic�, ,,pentru )fa
iestatea Sa S�renisimul şi prea Milostivul nostru lmpărat Sultan
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Ab.dul-Megid, stăp�nitorul nostru"; pentru ca „s.ă-1-păzească Dum
nezeu ca lumim�. ochilor" şi „să supue pe toţi protivnicii şi 
.duşmanii", cum şi „p_entru prea virtuosul şi mult-Iubitul-de-Dum
nezeu Episcopul pn a sfintei Episcopii a E vmPniei şi al nostru 
StH pân" şi pentru „ prea-sfinţi I ul şi de Dumnezeu trirnesul Iero
nim•, Mitropolitul prea-sfintei Mitropolii de Dristra, cel inai slăvit 
stăptinitor al tntregei ţări de-a lungul Dunărei şi al nostru Sttl
pân şi Despot''; după ac·eea, ca intermezzo, în grraca modernă, 
Ctintecul turturelei, pe care de sigur dascălul Petrică de multe 
ori îl va fi cântat, după ce, în prealabil, va fi ingurg taf o oare 
care doză de „m11giun pt3ntru glas" şi pe care Enăchită' Văcă
rescu avusese grija să l traducă pe· româneşte, îrică din ultimele 
clecenii ale veacului XVlll-Iea, în cunoscuta-i „Amărâta iu'rtureă.1

' 

(dacă„ toluşi nu cumva grecul dascălului Petrică n u  va:n ·
,.
tra1-

du�" el pe marele Vistier şi Spătar al Ţărei-Munten·eşti !); până

ţii axiome,· în greceşte: «Cea mai trebuincioasli: tnvăţtlturli. este 
stl te desveţi de rele» şi proverbe iil aceiaşi limbă, (căci -pe ctl'e 
româneşti, ştii1,du-le bine pe dia afară, nu simţea rielioia să le mai 
îos�mneze): - .,După ·ce am dobândit stână şi vacă, to/i niă salută"· 
(un fel de:· "doriec eris felix multos numerabis âmicos" ... al hii 
Ovidiu) ... Er�. adh-ă, dascălul Petrică un ·cim învăţat la' Sil1stra· 
(cineva ne asigură, după cum a auzit şi ei dela altd: "mult mai îa:
văţat· şi de cât 'Mitropolitu1"!), cu cunoştinţe varia1te, · care' nu 
putea să nu se impue mediului înconjurător· şi care· nu· putea 
să nu se gândească a trage un tolos oare-care din această ·su.: 
perioritate, pentru a-şi uşu, a traiul lu'i şi· a lor lui. 

P!! o pagină, nenumerotată, din caiet, găsim, într'adevăr, ur.: 
'Jl'.iătoarea- -notă : · 

· '-.Anul 1847, Martie tntâiu: m'am tocmit la şcoală,' ca sa

învăţ copiii carte rumânească": 
Şl imediat, în ·continuare; sumele primite în contul anga

jamentului·: 

' .. , 

.!00 lei, diu mâua lui kir Petrache ; 
'150 l> iar din mâna dumnealui, februarie 28. 18!8: 
50 '. )) del'a Dim o, penfru şcoală;' 
30 » <lela Stoian Fâncitiu, iar pentru şcoală;, 
50 , » .dela kir Petrache, când am fost la Bucureşti: ia ,-1848

'Iunie 12, 
· · 

--- ·,.
680 

. ' , . 
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· Pe pagina din faţă, attă socoteală, ca -scăderi suc�esive :

�· lei m':un tocmit siî. slujesc Ia şcoală şi l� biserică, eu_ con
cliţie să primesc dela biserică câte lei 60 pe luni şi eei
lalţi să-i primesc dela şcoâlă. 

720 » am primit dela biserică pe un an; 
·1280 !l (rămâne).
·100 » am primit dela Ivan a lui Kiorogl11;

1180 )) rămâne.
,100. ·» -am prjrnit dela Tudurati Mungir ..

. 1080 .,>l (rămân�) .
. . 500 » am primit dela kir Bacanu, epitropul hi.:&ricei .
. 508 » (rămâne). 

, Faţă de -aceste însemnări, din care se vede că dascălul 
-Pe,trieă se t.ocmise- la 1 Martie 1847 să , învete pe copii . carte
fll,m(lneas.că la şcoa,la din Silistra, fără alte i,ndicaţit,mi .l.ămurl
Joare, câte�va întrebări se, pot pune:

· .1) Ge şcoala era ·aceea: romilneoscă? bulgăreas"ă'? , ori
,grecească ? - Chestie de fapt, la care nu se. poate raspunde
·făi;ă date pozitive. Naţionalitatea celor cari plătesc ar I fi un in
·dic�u. ;: dar kir Petrache, kir B Jean u şi Tudaraş, Man giru pot. fi
şi, români şi greci, •iar Dimo, Stoian Fânciţiu şi Ivan , Kioroghi
pot ·fi şi români şi greci. şi bulgari. Mai serios ar ft argumentul
ce s'ar putea trage din împrejurarea că dascălul P.etricd tratează
.la 1848, În acelaş timp,. cu aceeaşi autoritate şi cu acelail sa/ar.
şi pentru şcoală şi pentru biserică; căci dacă despre şcoală poate
fi îndoiala a cui era, despre biserică, nu e -nici o -indoială ţă
era biserica românească, cu _hramul „Schimbarea la faţă''; . de
.unde �r urma că şi şcoala era tot. românească. In tot cazul, ceea
ce s'ar putea admite este cel mult că ea era a tuturor naJiona/i{ă
_.ţJJor creştine din Silistra, pe care autorHaţile turceşti le îngJobaa,
cu 'înţeles religios, în cuvântul rum.

2)_.Limba romttneascd era limbă de predare în. şcoala dela

Silistra, sau simplu obiect de studiu ?-Iar chestie de .fapt, peotr-u
a direia elucidare ar trebui dale. .01că admitem că părinţii
ţineau să-şi învete �o.pi! în' limba lor-şi ipoteza e admisibilă,
atunci limba românească nu putea fi ·decât obiect de s�udiu, cel
puţin pentru c.opîii de alte naţionalităţi. Dacă io�ă ne gâridim că

· 'e vorba ·de .o şcoală eleme,1tară, unde e greu de presupus oă s'ar
fi dat copiilor primele noţiuni în mai multe limbi şi cu·n,.q.i�malte
alfabete de odatd, trebuie să deducem că limba ro_l!Jân1:1ască erâ
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chiar' limbă de predare, ca cea mai răspândită şi cca mai Cl:•

noscută de copii. 
3) Există şcoala din Silistra şi înainte de 1847? - Ches

tiune la care nu putem rilspunde, dar care s'ar putea elucida 
prin cercetări în localitate. Şi dacă, după cum s'ar părea, exisfit, 
atunci .cine tnvăţă mai înainte pe copii carte rumânrnscă ? - La 
această întrebare atât putem răspunde: că dascălul Petrică e 
primul dascăl român cunoscut, fără a fi exclusă posibilitatea de 
a fi fost şi alt dascăl, ori poate chiar şi alţi dascali români, mai 
vechi, necunoscuţi încă. 

4) Dascălul Petricii Mihail, care în 1847 şi 1848 invăfă pe
copii carte rumânească în şcoala de la Si!istra, e una şi aceiaşi 
persoane! cu dascălul „bulgar'' pe care Ion Ionescu L-a cunosc·ut 
acolo în 1850, şi care îşi făcea lecţiile în romt:meşte? - Noi 
credem că da, şi că Ion Ionescu s'a înşelat numai asupra naţio
nalităţii dascălului Petrică, ceeace se poate lesne explica, mai ales 
că dascălul vorbea bine şi bulgăreşte. Un lucru rezultă cert, din 
toate informaţiunile ce avem, şi anume: că dascălul Petre Mihail a 
condus mai tărziu, la Silistra, o şcoală curat românească, unde 
a frzvăţat pe copii până la moartea Lui, şi ci\ la el a învăţat 
carte, între a)tii: răposaţii Cristache Triand11fil, Dumitrache Căli
nescu, Petre losifescu-Droc şi d. D-tru Păsculescu, încă 10 viaţi 1) • 

.... Pe scoarţa din urmă a caietului, pe care el a însemnat, 
pe rând, cu mâna sa, moartea tatălui său Mihail, a soacrei sale 
maica Sora, a unchiului său Panait Ciocă şi a· socrului său 
�litu Tachici, cineva, în continuare, a scris cu creionu',. tot în 
litere chirilice, şi altc'.nev-a, mai târziu, a îngroşat cu cerneală, 
următoarele cuvinte : .şi el singur, dascălul Petre Mihail, a ră
posat August 2J anul 1859 şi s'a îngropat în curtea bisericii Sf. 
Gheorghe din cetate"; după care fiul său Costache, la 15 Fe
bruarie 1866, cu litere latine, sub semnătură pro;,rie, adaogă în 
parantez : «frz a cărei curte acum este edificatc'f biserica bulgă
rească Sf. Apostoli». 

Dascălul Petrică moare astfel în vârst!I. numai de 4"0 de ani, 
lăsând după el. pe soţia sa Niculina cu şapte copii nevrâstnici. 

* 

* * 

11 Dr. George Profiriii, a•·ticolul citat, 

www.minac.ro



366 

Costache, al treilea lui năsout, avea atunci de abia 16 ani
şi 1 1

2
• lnvăţase carte la tatăl său şi vorbia de-acasă cele patru

limbi pe care le verbia şi el. 1n şcoli secundare ori superioare
nu se ştie să fi umblat. La moartea tatălui său se g�sia la Rus
c:uc, unde fusese tr'm:s să înveţe croitoria de haine bisericeşti;
iar şcoala românrască din Silistra, întemeiată de dascălul Pe1rică,
a fost condusă, după moartea lui, p1nă în anul 1861, de fiica
sa Despina 1).

C:escut în frica lui Dumnezeu şi însuflându-i-se de mic
copil sentimentul iubirii de neam,-ce caracteriza de altfel toată
acea epocă de deşteptare şi de renaştere naţională,-Costach n,
(de aci înainte Petrescu, după numele de botez al dascălului Pe
trică), doritor de învăţătură cum era, cetia tot ce-i cădea în
mână şi, imbogă indu-şi astrei zi cu zi cunoştinţele, la doi ani
după moartea tatălui său, în 186 t 2), fu în stare să ia condu
cerea şcoalei, din mâinile surorei sale Despina. Căci Costache
nu era numai un autodid11ct 8), ci şi un om de energii", aşa în
cât şovăitoarea neîncredere a celor 18 ani <1e-i avea pe atunCli,
rra înlăturată de ardoarea adolescentului de a ca.lca pe urmele
tatălui său şi de a fi de folos mar.1ei, frc,ţilor şi „conf-aţiloi-"
săi din Silisti a şi din satele învecinate.

Şi ocazia nu i-a lipsit. Pe sora lui llrnnra mai mult el a
măritat-o, la 17 lanu a ie 1865, după Petre losifescu, alias Petre

( I. Droc, român ardelean din Răşinari, venit de copil la Silistra,
văr bun cu d. N. Droc-Barcian, fostul director al liceului din
Giurgiu; pe frate său Simion el l-a învătat carte în şcoala din
Silistra, el 1-a trimis apoi la Bucureşti, să-şi continue studiile în

· 1) Vezi „rticolul men1iouat al d-lui Dr. George Profiriii.
2) In prefaţa unui Abe�edar_t�irco-ron�an, tipărit de el la [\usciuc

în 1874 şi dedicat ((Prea Emmenţ1e1 Sale Mitropolitului Durostolo-Cer
ven�kii Domnului Domn G RIGORlE)), la a ,căruia «paternă gene
rositate)) s'a văzut nevoit ,;ă recurgă, ca şă-1 poată imprimă., Cos
tache Petre;;cu însuşi ne . 1;;1n�ne : «Suh�emnatul ele trei-spre-zece ani

profesionând miRi11nea de mst1tutor: la şcoala română din Silistra>J, 
etc., de unde urmează că. el profesa dela 1861. - Vezi articolul d-lui 
N. Ca1·tojan: «un dor:ument priYitor la Istoria culturii româneşti în
Dobrogea înainte de anexare», în Arhiva Dob1·ogei voi. II No. 1 pe fa
nu arie-Aprilie 1919, p. 72-76.

3) D. Di-. George Profiriii ne spune, în articolul citat, că învă
ţas� şi_ latineşte şi franţ�..eşte şi mai ştia pictura, arhitectura, croi
toria ş1 alte meşteşuguri. 
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liceul sf. Sava, el a intervenit să. fie primit ca bursier la Matei 
Basarab 1); şi a făcut şi pentru ceilalti ce a putut 2).

Pe „confraţii" din Silistra şi din satele în vecinatd de ase
minea i-a ajutat, ori când se găsiau la necaz şi aveau nevoie 
de Intervenţia cuiva, cunoscător de limbă şi de legi, pe lângă 
oamenii stâpânirii . 

.... «De câte ori bietul tata»,-scriil Simion Petrescu într;un 
articol intitulat: Dristornl 1iostm si apărut în Unive1·sid ·din Bu
cureşti, 8) -«şi în urmă fratele n.ieu · mai mare Constantin Pe
trescu nu erau deştepta ţi, în mijlocul nopţii, din cel mai dulce 
somn, de persoane care veniau să anunţe că cutare român sau 
creştin a fost arestat, ducându-se la conac, la paşi, ca să-i· libe
reze ! Cine susţinea procesele lor în fata Cadiului decât ei?» 

Ca să poată face faţă cu cioste rolului său de pater Jamilias, 
ce şi-l luase fn serios, Costt1che trebuia să munceiscă în toate 
direcţiunile şi să câşttge cât mai mult. La 1862, - un] ari după 
ce a luat conducerea şcolii,-vedem că se tocmeşte şi el, ca şi 
tatăl său, cântăreţ la biserică, cu 100 lei pe lună, căci şi el fo. 
văţase doar rânduiala bisericească; ţine apoi elevi în gazdă, în 
casa părmtească, unde se pare că avea destul loc; şi tot atunci 
proiectă o asociaţie cu viitorul său cumnat Petre fosifescu-Droc 
pentru alte întreprinder'i, căreia însă nu vedem să-i fi dat urmare. 

Ş;oala românească din Silistra a fost mai tâ, ziu recunos
cută şi subvenţionată de Statul rom;în, în condiţiunile în cari au 
fost recunoscute şi subvenţionate şcoala din Turtucaia şi cele din 
Macedonia; el voia totuşi să-i asigu,-e şi mai b:ne existenţa �i 
de aceia, ln 1865, concepu ideia organizării unei Efrrii,-110 fel 
de comitet şcolar,-care dela 18GG apare ca o instituţie deose
bit�, sub preşidenţia sa de drept. 

1) lnainte chiar de a-şi tel'mina studiile, Si1,1ion a fost nun1il
maestru de g·imnaf;tică la ]\[atei Ba,-arab. La 1884 el a organizal o 
trupă şi a facnt 1111 lung turneu de vre-o zece ani în Enropa şi A
merica, dând revrezentatii la Pari:::, Berlin, Londrn, 1\fadrid, Lisal1ona, 
Rouen, llavre, New-York, St. Louis şi alte oraşe, cu succese de i:are 
au vorbit elogios zial'ele şi reYistele epocii. 1\Iai cu seamă (iica sa a
doptivă Eugenia (acum d-na Jean Alessit,) s'a distins prin înmlăd1erile 
corpului de o mare virtuozitate, atrăgârnl atentiunea rnstitului prn
fesor Dr. R. Virchow. care a scri6 asupra jocului său un lung articol 
în «Zeitschrift fur Etnologie>l, Berlin 1891, p. '189-228. 

2) Fratele său I-Iristache s'a înecat în Dunăre la 19 August '186'1,
în Yârstă de 13 ani. 

3) No. 4 de sâmbătă 5 Ianuarie 19-13.
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Şcoala însă, numai şcoala, nu era o arenă destul de mare, 
care să mulţumiască ambiţia tânărului dascăl întru îndeplinirea 
"misiunei" S!de,-sfinte iluzii ale tiaereţii I El ia deci contact di
rect cu «:amabilii lui centraţi> din Silistra, pe cari îi mişcă şi·i 
zgudue, întinzându-şi apoi mereu, tot mai departe, sfera cunoş
tioţelor şi prieteniilor, cu ten dinţ!l mărturisită de a cuprinde toată 
Dobrogea într'o mare mişcare culturală, pe care el o întrevedea 
ca o posibilitate indiscutabilă. Şi astfel, în 1869, el pune bazele 
"Societăţii române pentru cultură şi limbă", pe care în anul ur
mător o organiză definitiv, cu statutele, cu regulamentul, cu 
registrele şi cu sigiliul ei, şi pe care el a prezidat-o tot timpul cât 
a existat. 

O altă instituţie românească din Silistra, care trebuia scoasă 
din lâncezire, erll Comunitatea bisericească; şi Costache Petrescu 
a şfut, intr'adevăr, să o stimuleze, făcând apel la spiritul de 
jertfă al tuturor şi punând în valoare o mulţime de energii latente. 

De aci încolo viaţa lui Costache Petrescu se confundă cu 
însăşi viaţa acestor trei instituţiuni; şi din hârtiile rămase dela 
el, oricât de puţine, se poate vedea ce mare activitate şcolară, 
şi mai ales extra-şcolară, a desfăşurat el, până în ajunul anexării 
Dobrogei la Bomânia. 

Hârtiile rămase dela C03tache Petrescu sunt ur.nătoc1rele : 
1) Nouă caiete, făcute- de el, din coli de hârtie liniată, în

doite şi cusute între ele, din care trei cuprinzând iflsemnări de 
tot felul, relative la Şcoală, la Efo�ie, la Societate şi la Comu
nitate, iar şase statisticile populaţiunii româneşti din Silistra, 
Oltina, Câşla, Beilic, Ostrov şi Bugeac ; 

2) Statutele Societăţii de cui l1ră şi limbă şi Regulnmentul
lor, o broşură de 31 de pagini, imprimată la 1871 în tipografia 
lui C. Petrescu-Conduratu & I. G. Costescu din Sucureşti, calea 
Mogoşoaei No. 7; cum şi o diplo::nă în alb din cele ce se dis
tribuiau membrilor Societăţii; 

3) O adresă a Primăriei comunei urbane Ştirbei (Călăraşi),
in original, şi câteva concepte pe hârtii răzleţe. 
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III 

Eforia şi şcoala romaneascll din Sllistra 

Cea mai veche din aceste hârtii este un caiet din 1865, in• 
titulat: ,,Registrul sau breviarul de intrare sau primirea episto
lelor oficiale ale I nstitutorelui ş coalei române <;:ostach i Petrescu 
şi a!e Onor. Eforii a şcoalei ", în care găsim înregistrate, pe o 
singură pagină, numai trei adrese: 

una, cu No. 1160 din 19 Aprilie 1865, (ajun.să la Silistra

după şapte zile, la 26 Aprilie), din pa•tea lui Andon Adămescu, 
directorul „Monitorului Oficial", prin care i se aduce la cunoş
tin ,ă că Io altul Guvern român a binevoit a da ordin Imprimeriei 
Statului ca să-i trimeată pentru şcoală câte 100 de exemplare 
din orice carte didactid tipărită acolo; 

a doua, cu No. 1201 din 22 Aprilie 1865 (ajunsă la Si 1 is

tra la 30 Aprilie), din partea aceleiaşi autorităli, comunicându-I-se 
o listă de felul -şi numărul cărţilor ce i se vor trimite şi expe

diiridu-i-se tot odată un prim transport din acele cărţi, în şase
pachete (No. 395--400); şi

a treia, cu No. 5279 (ajunsă la Silistra la 7 Maiu 1865),

dia partea prefecturii judeţului Ialomiţa, semnată pentru prefect 
de St. Gogălniceanu, împreună cu restul cărţilor, în 13 pachete 
(No. 401-413).

Costache Petrescu era pe atunci în al cincilea aa al ca
rierei sale. Eforia şcoalei, judecând după titulatura registrului, 
exista; iar Statul român, după cum se vede din cuprinsul adre
selor, venia în ajutorul ei cu cărţi şi cu alt materia.I didactic. 

Sub,idiile Statului român erau însă neîndestulăto.are, ceiace 
se vede dintr'un alt caiet,-sau „mănunchiu", cum îi spuneil Cos
tache Petrescu,-cel mai interesant din toate,-întitulat:,.Memo• 
rialul Societăţii române din Silistra", în care totuşi găsim felu
rite însemnări privitoare Ia toate cele trei instituţiuni culturale  
ce funcţionau pe atunci în ac;el oraş. Afară de taxa de frecvenţă 
de 10 lei vechi pe an de elev,-taxă de care cei mai săraci erau 
scutiti,-bietul dascăl nu se nde să fi avut alte venituri stator
nice, pe care să fi co!ltat, aşa încât Eforia, pentru a putea 
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face fată cheltuelilo·, se vedea nevoită să se adreseze, fie au!o
rităţilor, fie particularilor, pentru a obţinea subsidii. 

Astfel, la 20 Ianuarie 1871, Eforii se plâng au1orităţii comu
nale din Călăraşi, că „sunt foarte trişti, că nu pot îndeplini datoriile 
ce intră în sfera misiunei lor", cerând primarului şi consilierilor să 
le întindă 71 0 mână de ajutor". La acest apel, primarul C. O.

Poenaru-Bordea răspunde Erorilor, cu adresa No. 542 din 2� 
Februarie 1871, că „Consiliul, în limitele restrânse ale fondu
rilor sale, a oferit suma de 240 de lei în ajutorul şcoalei române 
din Silistra", adăugând ră «în anul viitor sp.ră a fi mai fericii,· 
spre a aloca în bugetul szu o sumă suficientă, pentru a satis
face zelul de lumină ce au confraţii noştri din oraşul D-voastră>. 

Ce mare eveniment a fost la Silistra această donaţiune I 
La 3 Aprilie, Costache Petrescu se şi duce la Silistra ca să o 
încaseze şi să o facă venit Eforiei ; iar aceasta se grăbeşte a 
ruga Ministerul I nstructiunii să ordone a se publica în „ Moni
torul Oficial" o mulţumire publică Primăriei comunel Ştirbei 
pentru donaţiunea făcută în folosul şcoalei româneşti din Silis
tra, .;singurul liman de scăpare al naţionalităţei noastre romdne 
din 1partea dreaptă a bătrânului Danubiu, naufragiată de vdn
turile sorţii şi strivită de atâtea elemente străine". 

Dar „generoşii donatori" erau şi pe atunci rari. ln tot de
cursul anului 1871 nu s'au mai făcut _alte ofrande, decât o liră 
olomană (==104 Iei) din partea lipscanului Enache Dimitriu din 
Bucuteşli şi alta de doi napoleoni (==182 lei) din partea lui Ion 
Dragomirescu (,, Memorial", pag. 22). Aşa în cât bietul dascăl 
nu ştia cum să mai înoade cele două c,1pete ale aţei cu aceste 
venituri, cari, la 16 Ianuarie 1871, atingeau cifra de 778 de 
Iei....· vechi! 

La 5 Aprilie 1871, Eforia se adrese"ză iar Minislerului cu 
rugămintea să-i trimeată' gratis 200 de exemplare de Abecedar, 
200 de Caligrafie, 100 de Aritmetică pentru clasa alII-a şi a IV-a, 
cum şi un rând de hărţi geografice şi câte 50 de coale matri
cole pentru fiecare clasă; iar la începutul lui Octombrie, I. M. 
Riureanu, directorul liceului Matei Basarab, dărueşte şcoalei din 
Silistra 60 de exemplare din sciierile sale: 20 din 71 1storioare 
pentru copii", 20 din "Datoriile copiilor către părinţi" şi ·20 din 
,,Cele două surori, sau Frumoasa şi Urâta". 

* 

-j< -j< 
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lntr'un caiet de 6 foi ni s'a păstrat c11talogul şcoalei pri

mare din Sillstrn pe anii 1869-1870. 
Cupertâ albastră, a �aietului, pe lângă titulatura de: ,,Listă 

de numărul elevilor înregistraţi la şcoala română din Silistra în 
anul şcolar 1869-1870, începută la 18 August 1869'' şi pe lângă 
adnotaţia, semnată de institutorele "C. Petrescu", că „această 
lh1tă serveşte şi pe anul 1870-71", m.ii poartă şi p1:cetea Efo
riei, de mărimea unei piese de 2 lei, · având gravate împrejur, 
între două stde, paralel cri circonferenţa, sus, cuvintele : « Eforia 
şcoalei române», jos, suprapuse: a:18661> şi «Silistria», iar în 
mijloc o cumpănă în echilibru şi în.tre platanele ei un ochiu, din 
care pleacă, ca dintr'un focar, raze în toate direcţiunlle, spre pe
riferie,-ceiace însemna: luminii şi dreptate.

Catalogul înc.epe pe paginile 2 şi 3, ar.;tând pe tot spaţiul 
lor, în rubrice deosebite: «No. de ordine», «fdmilia şi numele· 
elevului», «data naşterii, anul, luna şi ziua>>, ,,data venirii la 
şcoală, anul, luna şi ziua", "clasa", "naţiunea elevului şi locu1 
natal", ,,profesiun�a părinţilor", ,,numele şi connumele cores
pondentului· şi „diferite observaţiuni". 

Elevii înscrişi în anul 1869-70 sunt în număr de -4:,1, din
trd cari 34 băeţi şi 7 fete şi nu sunt trecuţi în catalog nici în 
ordine alfabetică, nici după clasele în care frecuent3u, ci cu totul 
întâmplător, probabil după cum veniau să se înscrie. 

Dăm aci numele lor, cu indicaţiunea „numărului de ordine'' 
(în cifre arabe) şi „clasei" din care făceau parte (fn cifre latine) 
şi cu lămur,rea că pentru patru elevi această ultimă indica
ţiune lipseşte: 

�.s 

.li 
< 

11:111 I
< 

Numele elevilor 
C/J 

Numele elevilor 
Ul 

·"' <
0 L 

...J ...J .
zo 

u c..: 

·l Totescu Marina I 91 Stoicescu Nicolai II 
2 Petrescu Simion absol. 10 Sterescu Nicolai II 
3 Angheluşescu Demosten II HI Elefterescu Petre II 
4

1 
Dimitrescu Petre ll 12

1 
Călinescu Arist_otel II 

511 
Popescu Dimitrie II -13

1 
Altmann Lulhv1g II 6r op osc,, Ivan oa II 14 Iliescu Gheorghe IT 

7 Nedelcescu Costache II 151 Dimitrescu i\faricuta II 
8 I vănescu Costache II 16 Dimitrescu Petre II 
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., ., li < .. " < 
"O" 

Numele elevilor 
cn "d" 

Numele elevilor < . :; < li-0!6 

��. !I 
..J o� 

Zo 
u 

1� Mateescu Teodor II 

18 Atanasescu Pericle u 

1 C-tinescu Alexandrina li 
20 Nuţescu Iancu lI 
21 Grigorescu Demostene u 

22 Popescu Teodor ' li 
23 Popescu Dobre I[ 

24 Dumitrescu Ion II 
25 Elefterescu Sultani lI 
26 h'ănescu Gheorg·he I[ 

27 Avrămescu Grigore -
28 Atanasescu Gheorghe --
29 Ivănescu Donciu -

30,; Chiţescu Gheorghe 
�Hr Gheorghescu Apostol
32, Boicescu Domnita 
33 Antonescu Petre 
34 Antonescu Daniil 
35 Antonescu Atanase 
36 l\Iardirosian Cheorc 
37 Popescu Zaharia 
38 Nae Mitesc:u 
39 l\Iarinescu Costache 

11 •1 Atannsescu Efimi•
4'1 Stănescu Marin 

IJ 

I 

I 

II 
lII 

nr 
u 

II 
III 

[ 

11 
II 

I 

I li 
-

Toţi aceşti elevi au urmat regulat cursur ile, afară de unul 
(Stoicescu Neculai din Cocargea, care s'a reîntors acasă, după 
cum se spune la rubrica «ohservaţiunilorn) şi numai unul a ab
solvit cursul primar (Simion Petrescu, fratele dascălului Costache, 
„fiu de profesor", după cum se spune la rubrica "profesiunea 
părinţilor"). 

Din indicaţiunile dela rubrica „naţionalităţit•: putem pre
ciza ra, din cei 41 de elevi, 2 erau Bu'gari (Totescu Ma
rina şi Ivănescu Costache), 1 German (Altmann Ludwig), 1 Grec 
(Elefterescu Sultani) şi 1 Armean (Mardirosi,rn Cheorc), iar res
tul de 36 Români. 

După „locul natal'': 35 erau din Silistr�, 2 din Vaidomir, 
1 din Ostrov, 1 din Cocargea, 1 din Călăraşi şi 1 din Tran
silvania. 

In sfârşit, dintr'o Notă dela finea catalogului vedem că nu-
. mărul elevilor şi elevelor ar fi fost de 126, dar n'au fost toţi 
primiţi şi trecuţi în registru, .,per.tru că n'au plătit legiuita taxă 
de 10 lei pe an, pentru diferite spese mici''. 

:;: 
* *

In anul următor (1870 -71) şcoala a fost frecventll tă de 
un număr de 80 de elevi şi eleve, adecă de un număr îndoit 
de mare decât cel din anul precedent. 

Catalogul acestui an e mai cu îngrijire ţinut. El are ace
leaşi rubrice, şi ordinea înscrierii e tot cea ihtâmplătoare, a pre
zentării. 

Iată numele elevilor din acest an, cu aceleaşi indicatiuni: 
a ,,numărului de ordine" şi „clasei" din care făceau parte: 

www.minac.ro



373 

u �, 

�JJI 
-< 

'Cl C 
Numele ,, Pronumele Numele fi Pronumele 

"' 

o:.; 
< 
...J 

zo t.,) 

� 
Elofte,oscu Potce III 41 Angheluşescu Demosten ([ 
Marinescu Petre III 42 Dimitrescu Co!:!tache IV 
Atanasescu Efimia I 43 Săndescu Slave ( 

4 Beniamescu Iancu I 44 Săndescu Enciu I 
5 Atanasescu Pericle II 45 Zahariescu Gheorghe Ju 
6 Popescu Dimitrie II( 46 Petrescu Ion I 
7 Chitescu Gheorghe II 47 Pravatieşcu Gheo1;ghe I 
8 Iliescu Gheorghe II 48 Dafcescu Nicolai III 
9 Ionescu Costache IV 49 Mărculescu Elefterie I 

1C Dimitrescu Petre I 5( Atanasescu Alexandru I 
'11 Vicescu Stoian lII 51 Gheorghescu Cristache I 
1� Ionescu Gheorghe li 52 Gheorghescu Nicolai IV 
1� Ionescu Don ciu II 5� Vasileşcu Dumitrn IV 
14 Popescu Zaharia III 54 Ionescu Ştefan I 
16 Dimitrescu Maria I 55 Ionescu Dumitru I 
16 Sterescu Niculai IV 5( Grigorescu Evangheli I 
17 Niculaescu Gherghina II 57 Nedelcescu Malagmatina I 
18 :tlfatee&cu Teodor IV 58 Păsculescu Despina I 
'19 Nedelce:;cu Costache III 59 Culescu Gherghina T 

20 Jeculescu Nicolai I 60 {onesct: Iordan [ 

21 llieşcu Caliope I 61 Dimitrescu hanciu 

I
I 

22 Marinescu Aughel I 62 Chiriţescu Costache III 
23 Săvulescu Veneţia I 63 Pauaitescu Gheorghe 

I 
[ 

24 Călinescu Aristotel III 64 Săndescu Gheorghe I I 
25 Stoenescu Elefterie li 65 Georgescu Nicolai I I 
26 Grigorescu Demostene II 66 Mărculescu Gheorghe I 
27 Popescu Petcu )V 67 Mărculescu Ilie I 
28 Mărgăritescu Enache 1 68 ConstantinescuAnastase I 
29 Gheorghescu Constantin I 69 Stoenescu Mantu l 
3( Allmann Ludwig III 70 Mihailescu Ion I 
31 Mănescu Pande!e I 71 Popescu Teodor IV 
32 Ionescu Grigore I 72 Popescu Dobre !II
3� Vlădescu Anghel II 73 Georgescu Teodor I
34 Antonescu Petre IV 74 Florescu Petre I
35 Antonescu Danii! II[ 75 Lăzărescu Marin II
3E Antonescu Tănase It 7,6 Leibu Iţic I I
37 Dimi trescu Teodor CV 77 Ionescu Ion / 

Ii 
38 Stoenescu Toma I 78 [onesc u Teodor I
39 Atanasescu Gheorghe I 79 Ionescu Ilie I
40 Atanasescu Zamfira I 8( Constantinese;u Teodor lil

Dacă apropiem între ele cataloagele celor doi ani, vedem 
că din cei 40 de elevi cari au frecventatîn 1869-70, unul a ab-
8olvit cursul primar, I 2 au fost promovaţi în clasele următoarP ,· 
11 eu rămas repetenţi şi 16 n'au mai urmat şcoala. 
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., -· 'ln· c1;1falogul· anului 1870-71 figurau deci numai 23 dl' e
levi din anul precedent, promovaţi .ori repetenţi; restul de 57 
erau noi veniţi. Ei n'au fost însă tvţi înscrişi în clasa I-a, cum 
s'ar putea crede, ci unii au fost admişi în a H a, ·alţii în a III-a, 
altii chiar în a IV-a de-a dreptul-ceeace dovedeşte că mai învă
ţaseră şi în alte· şcoli. Din ac('st punct de vedere popuhiţiunea 
şcoalei primare din Silistra din anul 1870-71 se înfăţişează astfel: 

Clasa I: 44 elevi : 4 repetenti şi 40 înscrişi din nou ; 
Clasa II: 13 elevi : 1 promovat, 4 repetenţi şi 8 înscrişi 

din nou. 
Clasa III: 14 elevi: 7 promovati, 2 r0petenti şi 5 înşcrişi 

din nou. 
Clasa IV: 9 elevi : 2 promovaţi şi 7 înscrişi din nou. 

După naţionalitate, elevii din ultimul an erau : 1 German 
(Altman Ludwig, fiul agentului de vapoare), 1 Bulgar (Popescu 
Petcu, fiul popei din Vaidomir), 1 „Arnăuchean" (Dimitrescu 
Ivanciu), 2 Evrei (Beniamescu Iancu, cum se vede, .,româoizat" 
şi Leibu !ţie; fiul cârciumăresei Rifca Iţ'c, cum se vede, ,,nero
mânizabil"), iar restul de 63 Români. 

După locul de naştere, ei erau: 65 din Silistra 6 din Ol
tina, 3 din Vaidomir, 2 din Ostrov, 2 din Cranova, 1 din Bu
ge.ic, 1 din Satu-Nou şi 1 din Galati. 

După profesiunea părinţilor, ·numai o în 1869-70 şi numai 
9 în 1870-81 erau plugari; 1·estul: preofi, dascăli, negustori şi 
meseriaşi,- (cârciumari, băcani, bri;şoveni, lipscani, brutari, cis
mari, croitori, blănari, ferari, ciurari, boiangii, căruţaşi, lumână
rari, abagii, pietrari, cHăuşi, caş :avalgii. erc.),-toţi orăşeni. 

Observăm, în sfâr�it, că şj în anul 1870 - 71, după o men
tiu,1e a institutorului Petrescu, ar fi urmat să fie înscrişi 106,

dar câ parte din ei n'au plătit „ l egiuita" taxă de 10 lei pe an, 
pentru întâmpinarea micilor spese, şi n'au fost admişi, afa, ă de 
9, cari din catalog se constată că au fost scutiţi. 

IV 

Societatea română de cultură şi limbă 

La 12 Octombrie 1870 s'au pus bazele unei noi iostituţiuni 
cnlturale: ,,Societatea română de cultură şi limbă din Si!istra". 
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Scopul ei, definit de art. II din statute, era următoi ul : 
. .. A. propaga, prin toate mijloacele putincioase, într& Ro
mânu dm aceste părti învăţătiwa limbii materne (româna), a ajuta 
Comunitatea romană şi Eforia şcoalelot· 1·omâne de aice în af ace• 
f"ile şi mi.qiunca lor ; 

A conlucra la dezvoltcwaa ecllicaţimiii naţionala şi a apcfr<i 
privilegiile ei : 

protejând şcoalele urbane şi rurale din toatd: Dobrngea şi · 
stăruind a înfiinţa şi o şcoală de fete în oraşul Silistm ; 

cerând şi arLivând prin stăruinţele sale î11mmlţirea şi fni· 
bmiătăţirea şcoalelor; 

stăruind din toate puterile pentru exacta punere in lu
crare a donaţiunilor făcute în favoarea învăţăturii publice ; 

apărând drept11rile legitime ale corpului învăţătoresc, prin 
toate mijloacele legale ; 
. ajutând pe junii şcolari romdtti lipsi(,' de mijloace de aci �i 

din Dobi-ogea; 
stăruind a susţine o şcoală c-i, 11af;r-u clase pt··imare pentru 

jimi sai, adulţi, în orele de noapte iarna şt în iiilele de !ălrbătoare 
vara şi a complecta _biblioteca şcoalei pentni folosiil naţ·wnal•, etc. 

Chiar fără a mai socoll acel „etc." cu care această enume-
rare se îHcbee, trebue să recunoaştem că „Societatea" îşi pro
punea un mare program de muncă, pentru a căruia aducere la  
lndeplinire ar fi trebuit să aibă însemnate mijloace materiale şi 
o nestingherită hbertate de a, tiune.

Puteau fi membri toţi Românii cari manif-stau această do
rinţă prin� cerere adresată preşedintelui, iar acesta putea slt-i 
admită imediat, rămânând ca comitetul să le decearnă mai târ
ziu diplomele c•1venite (art. IV). Persoanele condamnate şi ne
reabilila�e pentru delicte ordinare şi ir.fam1nte, cum şi membrii 
corpului didactic pe drept îndepărtaţi din posturile lor, pentru cauză 
de moralitate, nu erau primiţi (art. V). Persoanele care, fiind admise, 
cădeau ulterior în culpă pentru vre-o conspiraţie politică şi membrii 
cad nu-şi platiau la timp cotizaţiile ori pdrdeau calitatea de Român, 
se excludeau din Societate (art. VI). Societatea ţinea aduniiri gAne
rale odată pe an şi comitetul odată pe lună vara şi odată pe săp
tămâna iarna, afară de şedinţele extraordinare, ce se puteau ţinea 
de câte ori se simţea n·evoie (art. VII). Ea avea să se declare de 
finit iv constituită de îndată ce statutele aveau să fie semna te de 
20 de membri (arr. VIII). Comitetul societătii se compune1 din 
un preşedinte, un vice-preşedinte, un casier şi trei secretari, 
(art. IV). Fondurile se alcătuiau din cotirntiunile membrilor de 
un leu pe lună, din cotizaţiuni�e de un l�u odată pentru tot-
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dea una, la primj rea diplomei, pentru acoperirea cheltuelilor ti: 
parului, şi din darurile, subventiunile şi donaţiunile ce i s'ar 
face (art. XIII-XVI). Pentru înlesnirea membrilor din ţările ro
mâne, s'a dispus ca ei să-şi poată plăti ·cotizaţiunile şi să poată 
încredinţa donaţiunile unor delegaţiuni, compuse din câte trei 
membri, cu reşedinţa în capitalele tuturor judeţelor (art. XVI). 

Regul11mentul avea 7 I de articole. 
• 

Membrii primului comitet au fo,t: Prt?şedinte: C. Petrescu;

Vice-preşedinte : Părintele Chr. Zaharia; Casier : C. Său/eseu;

Secretari: P. 1. Droc, N. Petrescu şi S. Teodorescu; iar mem-
• 

brii fondato1„i, adecă membrii aderenţi ina inte de imprimarea 
s1 atutelor,- în ordinea în care sunt trecuţi în .ele,--următoarele 
persoane; 

• 

· 
f Uonstantin Petrescu 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 
·19

Constantin Săt1lescu 
Petre Săt1lescu 
Nicolai Petresct1 
Stoian Teodo1·escu 
P. I. Droc
Ilie Gheor·gl1esct1
Costache Nicolaesct1
Dimitrie Păsculesctt
Dimit1·ie Călinescu
Nicolai IordănE seu
Sava Răd11cănesct1
Apo

1

stol Gheorghescu 
Nicolai Eustaţesctl 
Păr. Chr. Zaharia 
f:.heorghe Pavlescu 
Nicolai Călinesctl 
Enciu Călinescu 
Tănase Triandafi1 

• 

20 Nicolai Stef an 
21 Voicu Iliescu 
22 rvianole Chiţescu 
23 Pr. Teodor din,, aidon1ir 
24 l\iiihalache Iliescu 
25 Cl1i1„iţă Teodoresct1 
26 I vanc�iu Teodoresctl 
27 Di1uitrache Anghel 
28 Anton Teodo1„escu 
29 Gheo1„gl1e Nicolaesc'-1 
30 Christacl1e T1„iandafil 
31 Pr. Gheorghe din Ostro\1-
32 Nt1 ţt1 Stan 
33 Peti·e Petresct1 
34 · D. Cl1irescu din flaso,.rata 
35 Ivancit1 Vicescu 
36 G. N. �eamtu
37 C. Petresct1-CondL11„a ttl

l1În B11c11reşti 

• 

·Societatea îşi avea sigiliul ei deosebit, de forma şi mări
mea celui al Eforiei, purtând, confot rn art. 72 din Regulament, 
pe lângă titlu � marca imaginei lui Rom ulu şi Remu t,, -în trea
căt fie zis, slab executată. 

• 

* 

Ni s'a păstrat, cum semnalăm mai sus, şi un exemplar din 
diplomele ce ie dădeau membrilor admişi ai Societăţii. Diploma, 
tipărită pe o coală în mărime de 56 X 40, ( din care deseni1l, îm
preună cu chenaru], ocupă 46)(35), poartă sus deviza ,,Lumină
Progres'', scrisă pe razele unui soare ce mijeşte de după 11n nor 

• 

• 

\ 

• 

• 

•

• 
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întunecos; imediat după aceea titulatura Societăţii, într'o ban
derolă artistic desfăşurată pe un fond gălbui; în colţul din stânga, 
emblema Societăţii, cât se poate de corect desenată: lupoaica, 
tolănită, în stare de repaos, cei doi copilaşi lângă ea: unul su
gând, inconştient, altul cu mâna stângă pe botul · ei, privind-o 
nepăsător, aproape afectuos, peste umăr, şi în fund, dintre nişte 
copaci, un cioban surprins şi oarecum speriat de spectacolul ·ne
aşteptat ce i se înfăţişa; în sfârşit, jo_s, pe fond alb, menţiunea 
că „în şedinţa dela ... domnul •.. a fost numit membru ... 
al Societăţii• şi loc pentru semnăturile membrilor comitetului şi 
pentru No. dip!omei. 

„Memorialul SocietăJii" ne dă oarecare lămuriri în privinţa 
activităţii sale. El e scris în întregime de mâna preşedintelui 
Costach� Petrescu (de uade se vede de ce puţin folo� îi erau 
cei trei secretari), şi nu e primul «Memorial» : In frunte, pe 
cupertă, stă scris, într'2devăr, «No. 2»; ceva mai jos, dnpă ti
tulatură, se lămureşte că e «urmare după Memorialul No. h şi

la sfârşitul ultimei pagini (a 28-a) într'o notă, iscălită de preşe
dintele C. Petrescu, se adaogă că „ Memorialul Societăţii ur
mează la mănunchiul făcut sub No. 3, început la 11 Noembrie 
1871 ". Ne lipseşte, adecă, şi începutul şi continuarea şi sfârşitul 
,,Memorialului"; iat· în „mănunchiul" No. 2, ce-l avem dinainte, 
ni s'au păQ,trat, pe cele 28 de pagini scrisf', 9î de însemnări, de 
la No. de ordine 28 din 15 Innuarie (ceeace însemnează că în 
,,mănunchiu\" No. 1 enu 27 de inregistrăr•), până la No. 125; 
din seara zilei de 11 Noemb, ie 1871, de unde înregistrările trec 
în "mănunchiul" No. 3. 

«Memorialul Societătii» nu e, drept vorbind, numai. al So
cietăţii, ci şi al Eforiei şi al Comunităţii, de oa-rece, cum am 
mai spus-o, găsim în el înregistrate şi corespondenţa şi hotă- • 
rârile acestor instituţii. 

Cu privire la „ Societatt." găsim, că la 16 Ianuarie 1871 ea 
avea un activ de 568 de lei vechi, după deducerea cheltuelii de 
210 Jei şi 10 parale. Cât despre pasivul ei,-sau mai bine zis, .da
toria ei „flotantă•, - se dau lămuriri în şedinţa dela 31 Martie 1871: 
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.... «Membrii prezenţi fiind în număr <le 18, şedinţa se de
clară deschir;:ă. Preşedintele, sunând clopoţelul, dă seama voia
jului său la Bucureşti pentru tipărirea staţutelor, diplomelor, 
sigiliilor, biletelor de cununie şi al te spese, adică: 

«Imprimarea a 1000 exemplare statute . lei 728.-
«Imprimarea sigiliilor (două) . . . . • " 136. 11� 
«Imprimarea diplomelor, 500 exemplare • , ,, 318. 1 12 
«Imprimarea a '1000 bilete de cununie . ,, 182.-
«SpeselP. voiajului . . . . . . . . . ,, 318.-

«In total . ,, 1683.-)) 

O situaţie, de sigur, nu înfloritoare, dar care s'a mai ame
liorat în urmă, f dnd dat că aceste cheltueli se făceau odată 
pent1 u mai multă vreme. 

Dintre perso,mele cu care Societatea stătea în corespon
dentă cităm pe V. A. Ureche, I. M. Riureanu, căp;tan Dimitrescu, 
I. Minculescu şi Ion Dimitrescu, din Bucureşti; pe C. G. Poe
naru-Bordea, G. I. Perieţeanu, Iorgu Ionescu, Dumitru Man ole
şi Alexe _Yineş din Ialomiţa; pe N. Droc-Barcian şi Enache
Zamfir din Giurgiu ; pe Dumitru Rădulescu, magistrat si C. Pe
trescu, inspector şcolar al judeţelor Ialomiţa, Brăila şi Râmnic,
din Brăila ; pe Gheorghe Mihăilescu profesor la şcoala comer
cială din Galaţi şi pe Diamandi I. Manole din Braşov, care, -
rugat să facă adesiuni print,e „confraţii transilvani"-răspunde
că va aduce el însuşi, în primăvara viitoare, reiultatul, la Silis
tra. Iar _printre primii membri aderenţi vom mentiona pe Di
mitrie Cyrescu (sic) ,.institutorul român din Rasovata" 1) care
figureaza şi în statute cu numele corect de Dimitrie Chirescu,
tatăl d-lui avocat N. D. Chirescu din Constanţa, preotit mai târziu
le. parohia Cernavodei, în comuna pe care fiul său avea s'o
administreze, ca rrimar, după 4f, de ani �)

1) Intâlnim „Rasovata", cu terminaţiunea bulgărească tfl,, odată
în statutele „Societăţii" şi de vre-o două ori în manuscrisele ră�ase 
de la Petrescu (alternând cu Rasova); de asemenea în harta Im Io� 

• nescu dela Brad. Rasova însă a fost totdeauna sat curat românesc ş1
Românii uu i-au spus niciodata altfel decât „Rasova" sau „Ra_şova"
(cuvânt vădit înrudit cu „Riişava" (Orşova) cu înţelesul arhaic d�
((Roşia·,J), iar une 0ri şi „Rasanata", formă ce o găsim în articolul d-lui
D. Niţescu, institutor din Tulcea în articolul «Dobrogea în ajunul a
nexării», clin «Dunărea de jos», Galati, No.12 din August 1909, p.13:
«Intr'o zi aud pe mama zicând t�tei: Nită, un băet avem. Să-! dăm
·Ia şcoală la Râstinata (Rasova) on la Cerna1�da (Cernavoda), să rnveţ11
şi el ceva, măcar cum să se roage h;i Dumnezeml.

�) Deşpre părintele Chirescu din Cernavoda tot d. D. Niţescu ne 
..,, 
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V 

eomunitatea română din Silistra 

Tradiţiunile noastre bisericeşti în Dobrogea, ş1 10 special 
Jn Silistra, au o vechime destul de mare. Amintim numai faptul 
că Mitropolia din S_i1istra a fost zidită de Grigore Ghica J, care 
a domnit îu Muntenia intt'e anii 1672 şi t 67 4. Ace as.ta se vede 
din hrisovul lui A 1 exandru Ipsilanti, Domnul Ţării Româneşti, 
din 21 Martie 11777: 

.... «Socotim Domnia mea şi pentru sfânta şi dumnezeiasca 
l\Iilropolie dtn cetatea Dârstorului de pe Dunăre, la care se cins
teşte şi se pră;;nueşte hramul cinstitului cap al sfântului slăvi
tului prooroc înainte mergătorului şi botezătorului Ion, fiindcă
această sjantă ]Mitropolie a fost ziclitrY., şi înălţată de răposatul 
Ghica Grigm·ie Vodă cel dintaiu l1672 -1674), d1tpă pidinţa vrem1,1-
,·ilor ele atmici• 1). 

Despre acest Grigore Ghica Voevod cronicarul Ion Neculce 
ne spune că era om .harnic şi tare şi sumeţ şi gata la răspuns 
şi la toate socotelile". Dar ce vremuri grozave vremurile lui I 
Vremurile evocate, cu atâta putere. dll Sieokewicz in vestita lui 
trilogiei, când impulsivul „Mehmet, Jmpăratul turce.;c s'a sculat 
singur cu sine\-cum ne spune Nicolai Costin,-,,cu toate pu
terile sale. cu mari oşti turceşti, şi Tătarii cu Han cu tot, şi au 
purces cu toată greimea în ţara�leşească, trecând prin Moldova, 
asupra Kameniţei", şi câ'ld, cu toate aceste, Grigorie Ghica,
silit să ia şi el parte la expeditie,-găseşte timp să zidească Mi

tropolia din· Dârstor, după cum contemporanul său Duca-Vodă 
al Moldovei, care şi-a pierdut atunci şi tronul fără nici o vină 
şi n'a lipsit mult să-şi piardă şi capul, găseşte de asemenea timp 
să zidiască mânăstirea Cetăţuia de lângă Iaşi,-vizitată şi de 
teribilul Sultan,-deş1 ţara îi era sleită de oştile turceşti, jefuită 
şi robită de hordele tătărăşti şi bântuită de podgheazurile leşeşti. 

· Mitropolia dela Silistra, a fost apoi restaurată, după aproape

spune în articolul citat mai sus (p. '18) că «a fa0ut fapte frumoase 
româneşli)) şi că <<În timpul războiului, pentru patriotismul său şi dra
gostea de neam şi pentru că înclrăsnis!! a-şi face datoria de păstor în 
acele timpuri prea tu lhuri, apărfmdu-şi credincioşii de nedreptăţile ce 
se �omiteau, era cât p'aci, nici mai mult, nici mai putin, să fie pus 
d� Turci în g1 .1ra tunului, abia scăpând, ca prin minune, pe o corabie 
dm port, sub pavilion străin>). 

1) G. Popa-Lisseann: «Incercare de monografie asupra _cetăţii
Drăstorului-Silistra)),· -Bucureşti, 1913, p. 223-225. 
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ŞO de ani, de Grigore Ghica al Ii-lea (1748-1752) ş1 m 
sfârşit înzestrată de Alexandru Jpsilanti, care, prin acelaşi 
hrisov din 21 Martie 1777, dArucşle şi bisericilor din Babadag 
şi Boazchioi (Cernavoda), amândouă din eparhia Mitropoliei Dâr• 
storului, câte 25 de taieri de fiecare, plătibili la sf. Gheorghe 
şi ]a sf. Dimitrie,-,,ca să-şi cumpere tămâe, untdelemn şi făclH 
de ceară",-ceeace dovedeşte cominua preocupare a voevozilor 
noştri de soarta RomâAilor .dobrogeni şi în deosebi ·de aşeză
mintele lor religioase. 

Acelaş gând a preocupat şi pe unii particulari, buni crfŞ· 
tini şi buni Români, mai cu dare de mână. Astfel, biserica din 
Babadag a fost zidită în 1828 şi rezidită în 1856 de Români 1);

un român t,ansilvănean, ieromonachul Vizarion, a zidit mănăs
tirea Cocoş, în 1843, şi un alt român transilvănean, Niculai 
Hagi Ghiţă, originar din Poiana Sibiului, de lângă S�lişte, a 
rezidit-o şi a· înzestrat-o cu toată averea lui, consis11l.nd din 
15.000 de galbeni, 500 de oi şi 15 cai, după cum arată inscrip
ţia din 1852 2) .... Şi mai în toate satele, cum din bătrâni se 
pomeneşte, Românii dobrogeni îşi aveau, dacă nu biseI'ici, cel 
puţin modeste case de rugăciune şi preoţii lor. 

Cu asemenea tradiţiuni nu e nimic de mirare ca Mitropo
iltul Grigorie 1,al Durostolo-Cervenskii", care păstoria Ia Silis-

, tra în 1874, şi cu al cărui ajutor Costache Petrescu 'şi-a putut 
tipărl Abecedarul turco-român, să fi fost de origină român tran
silvănean,-cum a fost Informat d. N. Cartojm de către d. N. 
Droc-Barcian, mai ales că d. N. Droc-Barcian e în măsură sA 
ştie bine lucrurile de pe atunci, din Silistra 3)-şi să fi ridicat 
la demnitatea de protopop pe părintele Chr. Z:iharia, preşedin
tele Comunit3ţli şi vice-preşedintele Societ§ţii române de acolo. 

* 

* * 
Orice comunitate religioasâ, prin îns3şi natura alcătuirii 

sale şi scopul ce urmăreşte, se oc:ipă de lucruri mărur1te, pre-

1) C. Teodoresci,: «Din trecutul Dobrogei», 1897, p. 16-17.
�) At·hinia1idriful Roma-11. Sorescu: «Mănăstirile dobrogonell, Bu

cureşti, 1914, p. 20. 
8) Se pare că după I1wcmim cel din «pomenirile» dasrălului Pe

trică, în scaunul Mitropoliei dela Silistra a urmat un alt gr4î)c Dionisie,
amintit de dr. G. Profiriu, şi apoi românul Grigorie. 
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cum : fixarea cotizaţiunilor datorite· de envriaşi,-adicl „aruncul 11 

. pentru întâmpinarea cheltL elilor,- regulata lor încasare, plata le
furilor personal, lui bis:ricesc angajat de· ea, cumpărarea celor 
necesare oficierH serviciului divin, reparaţiunea localului biseri
cii, când se simt� nevoie, ett'. şi rare-ori, în caz de contestaţi
uni litigioase, reprezentarea ei în justiţie, prin anume împuter
niciţi. De aceea existenţa ComunitAţii interesează mai mult decât 
însăşi activitatea ei ; şi în ce priveşte Dobrogea, e neîndoelnic 
că asemenea comunităţi, legate de însăşi viaţa sufletească a po
porului, funcţionau, mai mult sau mai puţin organizate, 1n toate
centrele şi 1n toate satele unde erau biserici sau case de rugă
ciuni româneşti. 

Comu.nitatea românească din Silistra îşi a VC<!. regula nentul 
ei, sig Jiul ei deosebit şi un registru special, în care se treceau 
diferitele ei operaţiuni şi hotărâri. Ele nu ni s'au păstrat. Din 
„Memorial" vedem însă că registrul Comunităţii în anul 1871 a 
costat 14 lei vechi; că în acelaş an, la 13 Aprilie, s'au cheltuit 
22 de lei cu o petiţie către Miutesarif, pe care s'a aplicat nu
mai sigiliul Cornu nităţii, dar care nu ştim ce cuprindea; şi că 
membrii · erau tăcuţi atenţi une-or;, că sunt d ':ltori să se con
forme Regulamentului.

Pentru seara zilei de 8 Maiu 1871, Costa.che Petrescu a 
convocat adunarea membrilor ,,Societăţii", ,,Eforiei" şi „Comu
nitătii" în şedinţă generală, având a discuta şi a lua 'hotarâri 
în privinţa următoarelor chestiuni : 

d. D,!rea rle seamă a casei g·enerale ;
c(2, Ilegularea plătii colizalinnilcr; .,.
«3. Aleyernn ci 6 1nemb1·i clin Conwnitcite pentrn consili?rl Mi

tropoliei şi regulatele şerlinţe ale lor; 
•-4. Chestiunea bisericvi noastre · si 

«G. O ami11 lire generală a lttcriii:ilor nciţi.oncile române, după 
<;11111 Ll'ehue să se refere, având în vedere sarcinile ce-şi impune 
fiecare din aceste Lrei institutiuni române fată cu lumea: şi ne
cesitatea unei excnrsiuui prin comune". 

S'au prezentat numai: 14 membri ai Societătii , 7 ai Efo
riei şi 6 ai Comunităţii. Deşl preşedintele regrelă că nu s'au a
dunat mai mulţi membri, el totuşi găsl necesar să facă darea- de 
seamă dela punctul 5 al ordinei de zi ; să procea<:lă la alegerea 
celor şase membl'i ai Comunitătii in consiliul mitropolitan, ale� 
gându-se (probabil cei 6 prezenţi): Ilie Mitache, Anton Teodo� 
i;cscu, Neculai Ş·.efan, Neculai !ani, lvanciu Teodorescu şi Mi-

'ii 
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tioă Oprt'scu şi �ă numi&scă pe părintele Chr. Zaharia, preşe
dintele Comunităţii, şi în funcţiunea dt:i casier. Tot atunci s'a 
hotărât ca „membrii consiliului Mitropoliei ·să se adune la Mi-· 
tropolie în şedinţe regulate, Joi seara, pe la orele 12-2, şi în 
toate Duminicile, după eşirea din biserică". 

Pentru ziua de 12 August 187 J, Costache Pelnscu a con
vocat o nouă adunare generală a membrilor Societăţii, Eforiei 
şi Comunităţii. La această şedinţă au răspuns 20 de membri. 

«G. N. Neamţu ia cuv,lntul şi interpelează nro-enta chesti
iini·i bisericii; 1;:e adresează la preşedintele ComunitiiLii, obiec
hl1idu-l că nu-şi înBeplineşte datoriile, cum nici membrii Co
munităţii, căci nu se adună regulat în şedinte, · cluva 1·egnlament. 

«Preşedintele C. Petrescu face aceiaşi oh,:ervaLiuue şi a
rlnnarea decide a se mai face o petitiune şi a se dit Caimaca
nrnl1ii, cerându-i-se reznltatul chestiunii bisericii Roinrîn.ilor 
( «Schimbcirea la {aţei,,) clin Silistra.

E regretabil că nu ni s'a păs·rnt nici o însemnare care să 
ne lămuriasC'ă: fn ce consista acea „chestiune a bisericii Româ
nilor din Si!istra"? Găsim numai că după două zile, la 14 Au

. gust, peti!iunea era redacfată, că i s' a aplicat numai sigiliul Co-
munităţii şi că s'a înmânat Caimacamului de către o delegaţiune 

· compusă din C. Petrescu, D. Stătescu, I. Teodorescu, Ant. Teo
dorescu şi Gr. Pavelescu, în frunte cu părintele Chr. Zaharia,
preşedintele Comunităţii. Interven1ia însă a fost infructuoasă, de

· oarece „Caimacamul respinge petiţia şi dă o copie după .ordinul
Miutesarifului din Rusciuc în privinţa judecăţii bisericii''. Şi tot
ce mai ştim în această privinţă este că cu p·etiţia s'au cheltuit
13¼ lei, că s'au mai dat 12 la Casieria generală şi că la 11
Septembrie Comurritatea a primit dela Căimăcămia Silistrei, sub
No. 410, ,,mazbataua" &dresată Miutesariflicului din Rusciuc, cu
câre trimisese acolo pe C. Petrescu şi A·,t. Teodorescu cu
procura Comunităţii No. 86; dar despre obiectul litigiului Co-

. munităţii-ru cine îl va fi avut-şi pe care se vede că ea 1-a 
pierdut, tot nimic nu ştim. 

O şedinţă importantă a Comunităţii a fost şi acea dia G 
Octombrie 1871, la care s'au luat oarecare măsuri pentru spo
rirea• fondurilor ei. 

«Comunitatea română din Silislra)>,-spune Jl,IemorinlitT, -
arl11nând11-se în şeclinLă, la şcoală, a deliberat a se tri111ite î11 re
vizie prin co1n11nr'le rlin ace,:t j11rleL pe părintele, Sacltelarie J\n
gh�l ?in Oltina ţii Dimitrie SLătescL,, instilutorul clasei I-a şi a 
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h-a din Sifo;Lra. Pe lang-ă revizorat, numitii· vor sll'finge -ajutoal'il
prin pantahiiza Comunităţei No. 122 pentl'u G·omu_nitate. S'a mai 
tăcut o tarifă în care se arată taxa fiecărui obiect şi care s'a 
trimis la. fiecare comună)). 

Pentru a se putea justifica, la nevoie, că e îndreptăţit a 
face rPvizii prin comune, Comunitatea a dat la mâna păFintelui 
Anghel Sachelarie un ceFtificat, în care se predzează caracterul 
acestei însărcinări şi limitele ei, în cuprinderea ·următoare: 

«Comunitatea română din Silistra, în şeclinta dela 8 Oc
tombrie an. 1871, numeşte pe cuvioşia sa pă-rintele Anghel Sa
chelarie ca revizor al comunelor rom-fine din judeţul -Silistra. 
Cuvioşia lui va avea dreptul de a face revizie mimai când Co
munitatea îi va ordona şi când neapărata trebuinţă va cere re
viwirea; va raportit Comunităţii toate împrejurările ce i11tră în 
cercul însărcinării sale. Insărcinai;ea sa este: ele a face obser
vaLiuni preoţilor dacă işi îndeplinesc datoriile religioase în bi
serică şi către popor; .al cloilea, <iacă preotii împlinesc regulele 
date de Comunitate; al treilea, va povăţui pe popor să trăiască 
în pace, să meargă la biserică, să-şi dea copiii la învăţătură, să 
fie crerlincioşi lui Dumnezeu şi Impăratului Sultan Abdul-Azis, 
ca astfel să fim plăcuţi lui Dumnezeu şi oamenilor. Prin ur
mare, toti preoLii, ciorbagiii, exarii şi tot poporul român din a
cest judeţ sunt rugaţi să-l ·recunoască şi să-l ajute la trebuinţă. 

«Dat în Silistra, 1871, Octomhrie 8)), 

Ni s·a păstrat şi textul Pantahuzei (apelului) lansate c-u -a
cea ora�iune, cu care preotul. Anghel -Sachelarie şi· insmutorul 
Dimitrie Stătescu erau lndreptAţiţi a strânge ajutoare pentru Co
munitate. Iată-l : 

« Prea c11cernicilor preoLi, cin�tiţi ciorbagii, exarî şi toti 
binecu v:1n taţii creştini pra vo�lavnici clin cornnnele rornf1ne ale 
judeţului Silistra,-pace ! 

<<Comunitatea română din Siljstra vă roag·ă să bineţoiti a 
? ajula, fiecare după pu�enp_ �i y��a. srr, cu ori-ce vă va _lăs�
1mrn::.. Pentru aceasta s a  trrnus parmtele Anghel' Sachelarie ş1 
domnul invătălor Dimitrie Stntescn c11 această paniahuză. Acest 
ajutor se strânge spre binele şi folosii! no�lt·n româ,1, şi Comu
nitatea nădăjdueşte că veţi priimi cn b11curie şi ca nomâni veţi 
da ajutoare cât se va pute;\ mai îmhelş11gate şi hunul Dumnezeu
să ne ajute să ne putem lumin:'1. 

«Preotii sunt rugati · a umbla împreună cu purtătorii aces-
tei pantahuze. 

«Silistra, 1871, Octombrie 10». 

Iată şi tar;fa ce s'a stabilit atunci, îo care se ;Jtată ,taxa 
fiecărui rnbiect,,-adică fiec�rei _slujbe bisericeşti,-în folo.sul 
preoţilor şi dascălilor, şi care nu tl'ebue să fie' confundată nici 
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cu ofrandele benevole date în folosul Comunitătii, mei cu • vlă
dicia" ce se plătia de fiecare sat îa folosul Mitropoliei: 

·1. La naştere, i;elirea apei - - - -
2. La botez- - - - - - - - -
3. La biletul de botez- - - - - -
4. La molifta de 40 de zile - - - -
5. La sfeşlanie- - - - - - - -
G. La cununie: I, II şi III - - - -
7. La înmormântarea oamenilor - -
8. lrlem, copiilor - - - - � - -

9. Stalpii: Evangheliile Joilor şi Sâmbetelor
10. Sărindarul - - - - - - - -
H. Parastasul - - - - - - - -
12. Maslu, de fiecare preot câte 10 lei -
13,_ La ·pomană- - - - - - - -
14. La sf. ffmtânei, câte 5 lei rle stăpfm

.. 

_!:.'.'_�11 
La DascăT

Lei I Pal', Lei \� 

·l
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2
3

20
20
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20 

20
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2 

2 
2 

2 
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Cele trei instituţiuni româneşti din S!listra,-,, Eforia", ,,So
cietatea" şi „Comunitatea",--tindeau la unul şi acelaşi scop: 
cultivarea sentimentelor româneşti prin şcoală şi biserică şi răs
pândirea Învăţăturii de carte şi spiritului de ordine printre Ro
mânii dobrogeni; iar Costache Petrescu era, oare-cum, sufletul 
lor şi avea un vădit ascendent asupra tuturor. Aceasta e atât 
de adevărat, încât, după cum am vl!zut, la anumite epoce tus
trele instituţiunile erau convocate în adunări genera le în acelaş 
timp şi în acelaşi loc,-la Şcoală,-şi bugetele lor au fost mai 
totdeauna amestecate, acoperindu-se cheltuelile uneia cu venitu
rile celeilalte. Costache Petrescu se credea îndreptătit să inter
vină, cu toatA. autoritatea, une ori, când lucrurile nu mergeau 
tocmai bine, aşa cum I am văzut intervenind In şedinţa dela 12 
August 1871, aşa cum intervine mai târziu, în şedinţa dela 11 
Noembrie, când a convocat pe membri pentru a discuta cu ei 
oare-care chestiuni de regulament şi „pentru a face oare-care 
obsuvaţiuni asupra neglijentei 1n care slall membrii acestor in-
stituţiuni». 

Din rezumatul acestei d n urmă şedinţe afltm că şcoala de 
adulţi, care era un deziderat al statutfllor Socielăţii din 1870, 

funcţiona în toamna anului 1871 şi membrii prezen\i erau chiar 
stăruitor invitaţi să o fcecvt>nteze. Nu se poate iarăşi trece cu 

\, 
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vederea, fără un cuvânt de meriti, tă laudă, propulsfunea dată fn
tenisuJui pentru biserică şi şcoală, prin inspecţiunile dela .sate şi 
prin încurajarea absolventilor şcoa1ei din Silistra, de a-şi con
ti1rna studiile în gimnaziile din ţară, cum e cazul elevului Căli
nescu, intern în clasa a V-a la „Matei Basarab" şi al tlevului 
Stănescu Marin, căruia, f e lângă un cuvânt de caldă recoman
daţie,· ce n'a putut s:î-i lipsiască, i s'11 dat, dela casa Eforiei şi 
,, un ico ar (=20¼ lei), spre a merge în Bucureşti ca să stu
dieze clasele gimnaziale". 

Oda1ă, la 5 Maiu 1871, fie pentru a stim1Jla zelul altora, 
fie pentru ,a-şi degaja propria răspundere,-în tot cazul în exe
cutarea unui vot al adunării generale,-Costache Petrescu , 1a
leg1:;" conturile fiecărei instituţ'uni; şi atunci se constată ră ,,So-,· 
cietatea" avea un activ de 1 l69i lei şi un pasiv (împreună ru 
imprimatele neplătite) de 156411

2 
lei, adică un deficit de 39481

4 

lei; ,,Efori12." : un activ de 2209 lei şi un pasiv de 37i lei, a
decă un excedent de 1832 lei; iar „Comunitatea": nici un ac
tiv, şi un pasiv dJ 702713 lei, care era deficit curat I E drept că 
situaţia „Societăţii·' urma să se îmbunătăţească după plata da
toriilor pentru imprimate, iar in ce priveşte „Comunitatea", ea 
şi a putut în curând plătl din datorie 5 L6 1 l

1 
lei, ia ·30 Iulie 1871, 

ajungând să fie, de sigur, pe toamnă, când a încasat produsul 
1 

colectei cu pantahuza, cea mai bogară din cele trei instituţii. , 

VI 

eâteva statistici dobro_gene 

Dintr'un alt punct de· vedere, tot atât de interesante pen · 
tru însemnătatea elementului românesc din Dobrogea în a doua 
jumălak a secolului trecut, sunt, de sigur, şi statisticile popu
laţiun. i româneşti din Silistra, Ostrov şi câteva sate dinprejur. 

Statistica lui Ion Ionescu-dela-Brad 

Cu 20 de ani mai înainte, în primăvara anului 1850, din 
însărcinarea marelui Vizir Reşid-Paşa, Ion lonescu-Jela Brad a 
întreprins o anchetă agricolă în această provincie, în tovărăşia 

- inginerului român Jovanu, şi a publicat rezultateJe ei într'o serie
de articole în „Journal de Constantinople", pe care apoi direc
torul ziarului, Noguez, le-a extras, în toamna a�eluiaş an, în
tr'o broşură întitulată' ,, Excursion agricole dans la plaine de 1a
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DoQrodja" ,- însoţită1 cte o hartă1 etnografică şi topografică a Do
brogei şi dedicată Sultanului, pe atunci domnitor, Abdul-Megid 1).

Din acel studiu, cu caracter quasi-oficial, pentru a căruia 
al�ătuire· nu � lipsit nici c0ncursul autorităţilor locale, rezuHă că 
Ionescu şi Jovanu au vizitat 388 de sate din caza-lele (plăşile) 
Tulcea, Saccea (Isaccea); Măcin, Hârşova şi Baba (Babadag) ale 
sangiacului Tulcea, şi Kiustenge, Mangalia, Balcic şi Bazargic ale 
sangiacului Silistra ; şi că au găsit în acele sate, peste tot, un 
număr de 15.764 de familii, repartizate, după naţionalitate şi im
portanţă numerică, precum urmează: 4800 turceşti, 3656 româ
neşti, 2225 tă1ăreşti, 2214 bulgăreşti, 1092 căzăceşti, 747 lipove
neşti,. 300 greceşti, 212 ţigăneşti, 145 arabe, 126 armeneşti, 119 
evreeşti şi 59 germane. Familiile româneşti veneau, cum se vede, 
în rândul al doilea, în ordinea importanţei numerice. 

Pentru Dobrogea-veche (lăsând la o parte, caza-lele Balcic 
şi Baiargic), numărul familiilor româneşti rămâne acelaş, de 
3656, şi ele, vin în primul loc ca însemnătate numerică, faţă de 
2268 turceşti, 2225 tătăreşti, 1194 bulgăreşti, 1092 căzăceşti, 747 
lipoveneşti, 250 greceşti, 172 ţigăneşti, 119 evreeşti, 76 arme
neşti şi 59 germane. De unde urmează că Români, Cazaci, Li
poveni, Evrei Şi Germani nu locuiau în Ca:lrilatţr,-cel puţin în 
satele vizitate de Ion Ionescu 2). 

" In articolul din „România Literară" pe care -îl rezumăm la 
începutul acestui studiu, Ion Ionescu, precizea2ă că cele 3656 
de familii româneşti dobrogene se descor.1puneau astfel : 4603

bărbaţi, 4728 femei, 6789 ,băeţi, 8367 fete, 1800 juni-feciori şi 

•1) Despre acest studiu scriea, la 4 August 1850, Ion Ghica, din
Boyatlgekeuy, lui Nicolai Băkescu, următoarele: 

«Ion.eseu s'a întors împreună cu Jovanu. Au făcut o lut:ra1·e
foarte importantă asupra Dobrogei: tablouri bine lucrate �i t1'ei hărti:
una etnografică, una topografică şi a treia drumeaţă. Ionescu publidi
o serie de articole asupra călătoriei lui, în Joiwnal ele Constantinople.
Nog·uez (directorul ziarului) îi face şi o broşură din adunarea acelot' 
a1ticole>l,-Vezi «Scrisori inedite dela �L Bălcescu şi Ion Ghica>>, adu
·uate şi publicate de N. Cartojan, Bucureşti, 1913, p. 25. 

2) E bine de retinut că în Dobrogea-veche Bulgarii er·au nrai 
l

numeroşi în regiunea Babadagului (871 de familii, faţă de 674 romft
neşti), stahiliti fiind «depuis u·ne vingtaine d'annees, abanilonnant des
terres ingrates pour celles hien plus fertiles qu'ils ont tromres clans
ce pays>l, iar în caza-ua Tnlcea nu er:111 clec:U 200 ele familii hulµ-ă�
reşti faţă de 1290 romfmeşti. 
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17 4.4 fete mari, reprezent6.nd astfel o populaţie de 28.031 de

suflete. 
Ci(rele lui Ion fonescu sunt confirmate de statisticile ulte

rioare ale lui Bielosercovici şi baron d'Hogguer (1878) şi de in
dicaţiunile, aproape contemporane, ale lui Camille Allard (1856), 
Lejan (L861) şi Peters ( 1865). 

Statisticele răma�e dela Costache Petrescu 

Intocmite pe o scuă mai întinsă şi pent1 u trebuinţe de or
dine practică, nu se poate totuşi tăgădul inte, esul ce înfăţişează 
statisticile populaţiunii româneşti din Silistra şi câteva comune 
învecinate, ce ne-au rămas dela Costache Petrescu. 

Cea mai veche, întitulată ccStatistica Românilor din urbea 
Silistra din anul 1870 Noembrie în 26>> este „elaborată" chiar 
de el, după cum se spune pe cuperta caietului şi a servit, de 
signr, ca model pentru celelalte, căci toate cuprind aceleaşi ru
brice, şi anume: ,, Numărul" (de orjine), ,,Familia" sau, altele: 
,.Numele şi Porecl:1'', apoi: ,, l\faturi", ,,JunP', ,.Copii" şi „Bă
trâni", (ultimele patru rubrici fiind subîmpărţite în două, pentru 
a arăta sPxul inşilor). A'3t-fel pa aceiaşi linie, orizontală, s'a în
semnat: mai întăiu No. de oJdine, apoi numele şi pronumele· 
şefului familiei, iar în rubricele următoare: câţi „maturi", câţi 
,,juni", câti „copii" şi câţi „bătrâni",--.bărbaţi şi „femei". 

Dăm, pe rând, despre fiecare statist'că câteva lămuriri a
supra formei în care ni s'a păstrat şi asupra rezultatelor ce con
stată şi cităm, din fiecare, nume de familii (�au „porecle"), din 
care une1 e se păstrează încă de urm�şi. 

· a) Populaţia româneascri a Silist1·ci din 1870

St,itistica populaţiunii româneşti din Silisira e scrisă ceteţ, 
de Co,tache PetrfSCtJ. Pe patru pagini, pană la No. de ordine 
116, ea s� urmează regulat ; se continuă apoi pe pagina a 6-a 
până la No. H5, şi pe pagina a 8-a până la No. 183; revine 
după aceea, în continuare, pe pagioa a 5-a până la No. 212 şi 
pe pagina 7-a până la No. 241 şi se sfârşeşte pe pagina a 9-a 
cu No. de ordine 249, având câteva din ultimele nume ;;crise 
cu creionul. 

Descompunerea familiilor pe numărul membrilor e făcută 
în rubricele respective numzi până la No. de ordine 201; · pen
tru ultimele 48 de familii nu � făcută. 
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. In sfârşit, statistica n'a fost totalizală nici însoţită de vre-o 
notă explicativă, după obiceiul lui Costache Petrescu. 

Toate acestea ne fac să credem că lucrarea, exactii pen
tru ceeace cuprinde, e o lucrare necomplectă, care nu arată 
toată populaţia românească din Silistra. 

Vom observa în sfârşit că la No. de ordine 131 Costache 
Petrescu se trece şi pe el cu soţia lui, fără copii şi fără alţi 
me'mbri ai familiei. 

Aşa, cu  lipsurile cu care se înfăţişează, statistica constată 
un num!ir de 249 de capi de familii romdneşti în Si/istra, re
prezentdnd o populaţiune de 8J7 de suflete, din care : 201 băr
hati, 178 femei, 95 tineri, 44 fete, 152 băeţi, 131 fetiţe, 8 bă
trâni şi 28 de bătrâne. 

· Dacă am adăuga numai lipsurile semna1ate,-fără a mai
socoti că statistica nu pare a fi cornplect",-incă ar trebui să 
conchidem că populaţia românească a oraşului Silistra, în 1870,

era de peste 1000 suflete.
Ială şi numele proprii ce întâlnim: 
Abagiu, Anastasescu, Andreescu, Arabagiu, Arab-uşea·c, A

vram, Baba-Chirana, Baba-Joe, Bacanu, J3adea, Balicciu, Banu, 
Bădălan, Beanu, B�regu�, Birjaru, Boiangiu, Botea, Bratu, Bru
taru, Bugeceanu, Burunsuzu, Buzatu, Cafegiu, Caicciu, Cantara
giu, Caraconcea, Caramiş, •Carizu, C1sapu, Călinescu, Cărămi
daru, Cepoaică. Chior-Pzscale, Chiulhangiu, Ciocăneşteanu, Cts
maru, Ciuraru, Civitu, Cocoş, Cojocaru, <;:oleaşa, Cr[gun, Cristea, 
Croitoru, Dan, Di meiu, Dimorian,' Dinu, Dobre, Dragne, Droc, 
Dudu, EniU:-Feraru, Frunză-verde, F.-vânt, Gavazu, Georgescu, 
Gheorghescu, Gheorghiu, Ghi!aci, Ghiţuleasa, Golea, Guleamă, 
Guşu, Hsgioglu, Iliescu, Iordan, Iordănescu, Ivănescu, Letcae, 
Lumânăraru, Mane11, Muno!e; Marcu, Măcelaru, Mămăligă, Mân
dru, Mircescu, M:,tache, Mocanu, Mbraru, Moşu, Muşatu, Neamtu, 
Nicolaescu, Nicolache, Nuţescu, N uÎU: Olteanu, Opre3cu, Ostro
veanu, Palabu;r, Panaiot, Pascale, Păsculescu, Pavlescu, Pân
daru, Petrana, Petraru, Petre, Petrescu, Petrică, Peşte-lung, 
Pravăt, Prodănescu, Răducănescu, Rădulescu, Roşu, Sandu, Său
lescu, Seizu, Sintion, Sintionescu, Sinţaru, Simion, Stan, Stan
ciu, Stătescu, Stoian, Stroe, Surdu, Şiretu, Şontea, Ştrengăriţa, 
Teodorescu, Trandafir, TrandPfirescu, Trifu, Tuculea, Tudorache, 
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Tunsu, Turcu, Ţăranu, Ţiganu, Ţinţaru, Vasilescu, Vicescu, Vi
zitiu, V_oichiţa, Zaharia., Zangogioglu, Zavergiu. 

h) Populaţia românească tt Oltinei şi 011.şfoi clin 1873 �i 1874

Pentru satele O/tina şi Câş/a avem două rânduri de sta
tistică, pe doi ani (1873-1874), în două caiete deosebite. 

Stati_stica O/tinei, din primul caiet,-în care s'au trecut sta
tisticele pentru ambele sate, pe. 1873 . ....,.. cuprinde cinci pagine 
ce.teţ scrise de părintele Anghel Sachelarie din Oltina,---;-care, după 
cuiu ştim, în 1871 era însărcinat, împreună cu institutorul . Di
mihie Stătescu, să strângă mijloace cu pantahuza pentru Comu
nita�a românească din Silistrn. 

Rubricile, totalizate, arată o populaţiune de 127 familii 
româneşti cu 779 de suflete: 167 bărbaţi, 157 femei, 40 tineri, 
34 fet� 18f> băeti, 169 fetiţe, 13 băt�âni şi 14 bătrâne. La sfârşit 
se fece,menţiunea ca sunt 10 femei văduve şi 9 oameni săraci;

apoi urmează iscăliturile primarului întâiu, Agi Neagu, ajutorului 
Ion Mit1, c u  muiururile lor, cum şi ale preotului Anghel Sa
chelarie \i preotului Necolai, (acesta din urmă cu chirilice). 

Ca \Ume de fa!T)i!ie găsim: 
Ada� Andrei, Aparu, Baba-Culina, Baboia, Baba-Oprina, 

Banu, Băt�ă, Bălănică, Bârja, Boncia, Bozgarieiu, Bula!Ţladu, 
Buzalâcu, Clara-Stoian, Cârriumaru, Cârgilă, Chirea, Chiriac, 
Cicu, Cioba\u, Ciuculeacă, Cocoş, Coman, Costandache, Coţo
fană, Craiov anu, Croitoru, Culea, Curân, Curtu, Diacu, Dima, 
Dineu, Dodii, Enciu, Enio, Floree, Fotea, Frangu, Gae, G1rgilă, 
Gârdea, Gelia

�

Gherghiniţă, Ghergicu, Girnpirea. Goglează, Gos
podin, Grecu, · rosu, lan11che, Iordan, Lefterică, Manole, Marin, 
Mărcuţă, Mişca, Mitea, Mitu, Miţoi, Mocanu, Moraru, Mo oi, 
Mustăţea, Neag , Onea, Onică, Oprea, Pae, Pant�c:i-vel, Peţa, 
Popescu, Proic

j

Protoghiru, Radu, Rotia, Saghină, Sandu, So
coteală, Sloian, cl�pu, Şecheru, Şe1ban, Tăgui, Todor, Torică, 
Ţăranu, Ţeri1:1.n, elicu, Voicu, Zainea; 

· Statistica sa lui Câş/a din acelaşi caiet, pe 1873, e dato-
rită tot pădotelui\Angbel Sachelarie, care o iscă1eşte, iscălind 
şi pe reprezentan'p\ autorităţii comunale, neştiutori de carte şi
fără muiururi: Cos,che. Todor, primarul întâiu şi Ivan Bulgaru,
primarul al doileJ rare însă DU figurează în statistică, dacă nu 
cumva i se mai zicea şi Ivan Cazacu, singurul „Ivan'' ce-l g�-
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sim printre locuitoti). Cuprinde numai o p'lgină şi constată o 
populatiune românească de 29 de familii, reprezentând 127 de 
suflete: 28 bărbaţi, 27 femei, 6 tineri, 8 fete, 29 bărbaţi, 25 fe- / 
tlţe, 2 bătrâni şi 2 bătrâne. 

· Notăm ca nume de familie:
Arahagiu, Balaban, Băjănaru, Caiman, Cazaco, Chioru,

Găină, Maiduca, Moraru, Saraosu, Stoian, Şerban, Torică. 
La 14 Noembrie 1874 s'a întocmit o altă statistică, pentr 

ambele sate, scrisă în alt caiet, de altă mână, destul de ceteţ 
care aproape nu diferă în rezultate de cea din anul precedcn. 

c) Populaţia ronu1noască a Beilicului din 1873

Statistica locuitorilor români din Beilic din 14 Maiu J 73 
e scrisă de mâna unui începător, care de abia cunoştea alfabetul 
şi nu ştia nici să deosebiască cuvintele într·� ele. E, dintr

�
1 ate, 

cea care se prezintă mai rău, din acest punct de vedf e. In 
schimb, însă, ea pare a fi o lucrare complectă, totaliz ă, în
cheiată, iscălită de primarul Gheorghe Manole, de ajuta ul său, 
Jani Panait Radu, de popa VrJicu şi de popa Ion (ac/sta din 
urmă cu litere chirilice) şi poartă în dreptul numelui fior doi
reprezentanţi ai autorităţii comunale două muiururi (ppţi} tur
ceşti, care dau lucrării, oarecum, caracterul autenticit�ii şi ofi-
cialităţii. , 

· Erau, după această statistică, la 1873, în Bei/ia 127 de fa-
milii româneşti, care reprezentau 459 de suflete, şi nume : 125

bărbaţi, 124 femei, 31 flăcăi, 36 fete, 41 băeţi,. 80 tiţe, 11 bă
trâni şi 11 bătrâne. 

-Din numele proprii, a căror cetire e sigură, cităm urmă
toarele: 

Arnăutu, Baba-Nearşa, Barbu, Brănduşu, B lgaru, Butoiu,
Oalgiu, Candelgiu, Cara-Bageac, Cazacu, Călin, Cargilă, �ăslălău, 
Ciorbagiu, Coconu. Cocoşică, ·Colacu, Costea, vacu, Crăciun, 
Croitoru, Dan, Dascijlu, Deli Ghrnrghe, Dodiu, tin. Gardargiu, 
Oheorgt.escu, Ienică, Leică, Maceacu, Manole, ârleam1, Mihai, 
Mihale, Mincu, Mitache, Miticu, Miţa, Mocanu, • oş-Danu, Moş
Dinu, Neagu_, Negoviţil, 0.E:-ea, Panait, P�n, Bârzan ?), Petcu, 
P_Qp,a, Potlogea, Radu, Roa1ă, Homânu, Sătr-o ahu, Seim�neanu, 
Sivriiu, Sterpu, Taraba cu, Târnă, Tilimilr, Tra dkfir, Trofin, T ..:
doraş, 'făranu, Urechiatu, Uzmaru, Uzun. 
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d) Populaţia românească a Ostrovului din 1874, ·

Statis·tica locuitorilor români din Ostrov e din• Ianuarie 
1874. E4 e întocmită de institutorul Grigore Goşea, care sa vede 
că era învăţător la Ostrov, iscăl,t propriu, cu acest titlu de "in
stitutor" pe cuperta caietului, sub C. Petrescu, ( car� iscăleşte, cu 
altă cerneală, ca "director"). 

Statistica cuprinde 11 pagini, cu rub1 icele totalizate la fie
care pagină; dai· o recapitulare îotr'un total general, ori vre-o 
vorbire la sfârşit, iscălită de cinev9, care să arăte că lucrarea e 
terminată, nu se vede. 

Aşa cum este, statistica. constată 294 de familii româneşti

în Ostrov, compuse 'din 1330 de suflete, şi anume: 263 'bărbaţi, 
280 femei, 119 tineri, 93 fete, 270 băieţi, 268 fetiţe, 14 bătrâni 
şi 23 bătrâne. 

Ca nume proprii însemnăm următoarele: 
Adam, Andronache, Anghel, Baba-Chira, Balbac, Banu, 

Barbu, Bădăracu, Bănică, Bidechiu, Binbasi, Bisioc, (Busuioc?), 
Bouoc, Bo�iu, Botea, Br�ag, Burlacu, Burtea, Cainargeanu, 
Cangea, Cara-Anton, Caracaş, Cara-Dragne, Cara-Gangiu, Cara
lon, Cara-Manole, Cazacu, Căinoiu, Călărăşanu, Cazacu, Cântă
bine, Chibuţoaia, Chircea, Chirmscu, Chiţulescu, Ciacâru, Cio
lacu, Ciorbagiu, Cimpoca, Cimpoiaşu, Civitu, Cochirleanu, Co

coşelu, Cojocaru, Condrumaz,. Costandache, Costea, Coţofană, 
Creţu, Cristică, Croitoru, Cu-moară, Catâru, dadea, Danciu, Da
marica, Delea, Deli-Eniu, Dinu, Dioslea, Dogaru, Dragon, Duda, 
Dunacu, Eanu, Fâtăilă, Fildeşiu, Florea, Galiceanu, Gâlceavă, 
Goşea, Goştilă, duguşio, Hangiu, Hoţu, Hdstu, Ion, Ixaru, Lef
ter; Leţcae, Logofătu, Lulea, Lungu, Manea, Marcu, Matache, 
Ma�rodin, Maxim, Mialciolu, ,Micu, Mişca, Mitiş, M!!,r_ţa, Mo�nu, 
Mogâldoaia, Mogoş, Moşu, M11tă-casă, Nanu, Neacşu, Necula, 
Nedeliu, Nuţu, Olteanu, Panache, Pascu, Pătraşcu, Pârjol, Pârli
oală, Pârpală, Pisica, Pisicaru, Popa, Popa-Stan, Popa-Stancu, 
Popescu, Poştaru, Postea, Preda, Prunaru, Puiu, Putcil, Recu, 
Hoibu, Roşu, SJchelarie, sava:- Săracu, Sfântu, Sfreatcu, Soare, 
Socote11lă, Slamnă, Spârc2, Stoenică, Stoica, Sterian, Strde, Şi
retu, Şopu, Ştirbu, Tataru, Tărănoiu, Tudorache, 'făraou, 'fi
ganu, 'finteru, U1lă, Ursu, Vttză-verde, Vâjeilă, Vlad, Voiciliî, 
Voinra, Zaim, Zave,git:. - -

'--
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e) Populaţia romttnenscă a Bugeacului din 1874

ln sfârşit, ultima statistică ce mai avem ea satului Bugeac:
o lucrare începută, ce nu pare a fi terminată, scrisă de un în
cepător, mai mult sau mai puţin lizibil, pe două pagini, cu ru
bricile netotalizate, după care urmează şase pagini albe şi tocmai
pe a şaptea menţiunea de încheiere: »Comuna Bugeac, 1874,

Noembrie 5- Vlădicia ,s'a strâns şi s'au erttlt 3 bătrâni şi 3 să
raci", iscălită de preotul Costandin şi de Velicu Ciorbagi, pri
marul, care îşi aplică şÎ muiurul în dreptul iscăliturii.

Totalizând rubricile ce:or două pagini s :rise, găsim o po
pulaţ•e rornfoească de 53 familii cu 230 de suflete: 53 bărbaţi, 
54 femei, 21 tineri, ·23 fete, 46 băPţi, 29 fetiţe· şi 4 bătrâni. 

Iar ca nume propr_ii : 
Anton, Baba Chir�. Baba-Tudorn, Cârnu, Cercel, Chechea, 

Chiţu, Cocoşoae, Cornoveanu, Dima, Docta, Dragne, Fotino, 
Gavrilă, Ghişanu, lanazu, Iordan, Lungu, Marin, Micu, Miron, 
M�nu, Neagu, Nech1for, Pai feni, Partenie, Pascal, Petri, Stan
colu, Surdu·, Tlu„ Todor, Uzunianu, Văcam, Vanu, Velicu, Zuia. 

Tablou rczuurntiv 

Strânsă înlr'un s·ngur tablou rezumativ, populaţia !Omâ
nească din cele şa:;,e localităţi recenzate sub direct1a şi din în
demnul lui Costache P�ti·escu, în preajma anu lui 1870, era aceasta: 

..; 
,_ 

I 
Q) -� ·oo 

ol "â, ·;: �' i::l .., ] -� <ol <ol 
�Locali lalea ..Q 

I.�
Q) ....,. ....,. 

.t: .... 
.... s _, Q, :z ..., ..... 

ci ol .,. Q) QJ >ol Q) )ol )ol o 

z l;r., i:i:i c:.. c:.. -'1 c:.. A:; P:i E,-< 

: 'l \ Silislra ·I 249
! I 1311 8 1 20·[ '178 93 44 '152 28 s:l72 Oltina · I ·170 ·167 157 40 34 185 ,l(jg -13 1 ,14 779 

. 31 Căşla 2!) 28 27 6 8 29 2-I 9. 1 2 '127 ·127 '125 124 1 131 3G 41 01 
-111 'l'I 4G!J 4 Beilic 80 · 5j Ostrov 294 203 280 1-l!J ();J 270

1 
2681 14 1 231:i:io6 Hugeac 53 53 54 1 2'1 23 46 2!) 4 -12:JU 

1 9221 8371 820 3,12 238 12:.11 102. 52. 78 :nm 
Dacă ţinem ·seamă de lipsurile relevate în statistica Silistrei 

şi de faptul că această statistică şi cele ale Ostrovului şi Bugea
cului nu par a fi complecte, trebue să conchidem că populaţiu
nea românească din cele sase /oca/ităti recenzate depăşia cifra

' , ' 
de 400C de suflete. 
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Sfârşitul unei „misll:lni" şi începutul une.i datorii · 

După ce Costache Petrescu, la 1865, a căpătuit pe sora sa 
mai mare, Jleanca, mărftând-o, cum am arătat, cu Petre Iosi
fescu-Droc, era firesc să se gândiască, în calitatea lui de şef al 
familiei, şi la căpătuirea celol' două mai mici, ceeace a şi făcut, 
căsătorind pe Despina - ce-i mai zicea şi Virginia - cu Marin 
Popescu, negustor din Turtucaia, fiul lui Neculai Popcea şi pe 
Mariuţa, - cu Neculai. Călinescu negustor din Silistra, pe care 
l-am văzut figurând printre membrii fondatori ai „ Societăţii de
cultură şi limbă" ; şi s'a căsătorit şi el însuşi - nu ştim anume
când: înainte ori după aceea,-cu Gherghina, fata negusţorului
Trandafir Bacanu din Silistra, cu care a avut un copil, Mircea, mort
de mic, şi de care în curând s'a de5părţit, pentru a se căsători
a doua oară cu Sultar.a, văduvă, tot din Silistra, de care se pare
că îl lega o veche afecţiune şi cu care n'a avut copii. Fraţii săi
Gheorghe şi Simion, acum sburătăciţi şi-au văzut fiecare de
rostul lui, ajungând cel dintâiu inginer-hotar,1ic şi cel de al doilea
artist-gimnestir, apoi proprietar rural, întreprinzător de multe
şi în sfârşit - ziarist.

lnformaţiunile ce le avem dea pre şcoala românească din 
Silistra după 1871 sunt mai puţine, deşi ea a mers în continuu 
progres, până în primăvara anului 1878, când a fost închisă de 
Bulgari. Un „proces-verbal" de mai târziu (din 15 Iulie 1897 1) 

iscălit de inginerul Gheorghe Pet,,e,;cu-Durostoreanu, de artistul
gimnastic-român Simion Petres,rn, de învăţătorul Gr. Muşică şi 
de advocatul Marin Stănescu, cu care se lansează o listă de sub
scripţie, în scopul de a ·se strânge fonduri pentru redeschiderea 
şcoalei şi „pentru a se ridica un modest monument marelui pa
triot al Romtrnilor de pe malul drept al Dunărei, răposatului C. 
Petrescu", arată câ în această epocă şcoala românij din Silistra 
„ajunsese a atrage la cursurile sale mai toată populaţia şcoalelor 
bulgară şi greacă, ba chiar vre-o câţiva eievi lurci", lucru ce a 
îndemnat pe guvernul român "să o subveo!iomze" şi pe auto
rităţile turceşti „să o recunoască oficial. ca institut de cultură şi 
instrucpune în Statul otoman"; şi că această favoare îi „atrase 

1) Tipărit îa tipografia „Modernă" a lui Gdg. Luis din Bucureşti.
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invidia ceiorlalte naţionalităţi"; iar „ura contra profesorului-apos
tol. C. Petrescu, crescu in I\ şa grad, că viaţa sa era în joc". 

, Şcoală deo5ebită pentru fete, aşa cum statutele "Societăţii" 
îşi propuneau, nu s'a·,putut înfiinţa; un pas s'a făcut însă şi în 
această direcţiune, ·de oarece, după informaţiunile d-lui Dr. G. 
Porfiriu, între anii 1875 şi 1878, la şcoala de băeţi funcţionau 
şi două învăţătoare f)entru fete, plătite de guvernul român. 

Turburările din Serbia dio 1876, care au fost preludiul răz
boiului. r.uso-româno-turc din _anul ur.mător, au creat, fireşte, în 
tot Imperiul noului SultaA Abdul-Hamid o atmosferă neprielnicii 
oricărei mJşcări culturale- şi na\ionale din partea supuşilor lui, 
creştini; :aşa încât activitatea celor trei instituţiuni culturale 

· româneşti a fost şi es, ,cu necesitate, redusă. Cu -toate .aceste
dintr'un raport adresat Domnitorului Carol I la 12 Iulie 1876,

menţionat în „Anuarul gimnaziului Ion Maioresl.'u din Giurgiu"
pe 1912-1913, p. 62, rezultă că „Societatea română de cultură
şi limbă" din Silistra dăinuia încă, în 1876 1). In ce priveşte şcoala,
ea n'a fost închisă decât în Martie 1878, de autorităţile bulgă
reşti 2),· ca un prim semn al spiritului de tolerantă şi respectului
pentru liberlăţile cetăţeneşti ce aveau să se desvolte în noul Stat
balcanic\ în tem �iat şi cu jertfa eângelui românesc.

f.- · Se ştie, intr'adevăr, că ·după războiu, Congresul dela Berlin
a atribuit Silistra României, punându-i chiar obligaţiunea de a
construi un pod peste Dunăre, în a monte de .:etate, pentru a
stabili legătura cu noua ei provincie, dar că �eprezer.ita-ntul Ru
siei în comisiunea de delimitarea frontierei dobroge_ne, confor
mându-se ordinelor dela St-Petersburg, s'a împotrivit cu o în
dărătnicie dusă până la ameninţare; aşa încât, în cele din urmă, cu
toată împotFivkea reprezentantului Frantei şi mai cu seamă celui
ai Italiei, graniţa a trebuit să se fixeze pe o linie convenţională,
plină de sinuozităţi, între Silistra şi Ostrov ; vechea noastr-ă Drisfră,

stăpânită de Mircea-cel-Bătrân, dela 1387 şi luată de Turci dela

Români, în preajma anului 1420, a trebuit să fie atribuită Bul
gariei ; iar podul de peste Dunăre a trebuit să se facă în aval

de Silistra; la Cernavodă, în dreptul văei Oara-su.
Această împrrjurare. a fost 0 primă ocazie de răcire a ren 

1) N Cartojan, art'colul citat clin „Al'hiva Dobrogei".
1) Dt. G. Porfii·ii,, articolul citat din „SUistra ". 
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la!iunilor dintre noi şi, noul Stat dela miază zi:. şi să ad�ug�ni 
că nici dupâ aceea aceste relaţiuni nu_ s'au îmbunătăţit. Ani d� 
zile incidentele de frontieră s'au ţinut lanţ, iar chestia Arab
tabiei, puţin a lipsit să ne ducă la un conflict armaţ. 'B.ulgariî, 
liberaţi, ţine au cu orice preţ să-şi arate recunoştinţa faţă de Ro
mânii-liberatori! 

ln această perioadă Costach.:! Petrescu a avut multe. de pă
timit. Procesul-verbal m11i sus amintit ne spune că „viata lui 
era din zi în zi ameninţată", iar o nepoată a lui, d-na E,lena 
Inocenti, fiica Despinei, ne as'gură că a fost şi arestat, împreună 
cu un ofiţer român Angelescu şi ,pe jn�nc_tul de a fi executat ca 
trădător, dar că Românii lui din Ostrov, Marin ,Pâtea şi Cons
tantin De.bre Dicu, ţmpreună cu baba Uţa, mama popei T�dor, 
(care, acesta, înv�ţase carte la dascălul Costache, de s'a făcut 
popă), j. au sărit în ajutor şi, rec�rgând la o stratagemă iste_aţă, 
au izbutit să 1 scape de sub pază şi să-l treacă DunăJea î11tr'o 
barcă la Călăraşi. Fapt e că del� 1878 Costache Petrescu n'a 
mai pus piciorul în scumpa lui Silis-tră, unde s'a născut şi a co
pilărit, unde şi-a cheltuit ·cei mai frumoşi ani ai tinereţei şi în
deplinirea „misiunei" sale culturale şi naţionale, unde odihn,eau 
somnul de veci tatăl său Petrică şi unchiul său M�hail şi unde · 
mama sa Niculina, acum înaintată în vârstă, conNnua să-şi ducă 
zilele în casa bătrânească. 

La 16 Decembrie 1878 Costache Petrescu, care figura în 
cadrele corpului didactic di.n R'Jmâriia, a fost numit institutor şi 
director la şcoala primară din Constanţa, având ca singur ajutor 
pe Şeic Isleam, numit tot atunci, pentru limba turcă; şi, Ia 6 
Februarie 18 79, el inaugurează această primă şcoală românească 
din Constanţa în prezenţa prefectului şi a celorlalţi reprezentanţi 
ai autorităţii, după cum rezultă din monografia inedită a şcoalei 
ce ne-a fost' pusă la dispoz;ţie de actualul ei director d. G. Tă� 
năsescu 1). 

Nemulţumit cu atâta, în anul următor el a înfiinţat, din proe 
prie iniţiativă, o şcoală de adulţi, după modelul celei din Silistra, 
în localul comunei de pe strada Traian, uflde mai târziu s'a 

1) Din această monografie rezultă că şcoala primară No, 1 din Cons•
tanţa a funcţ'onat la început numai cu 2 clase, p.'�nă la 1881, când s'a In� 

, fiinţat clasa a 3-a; în �nnl urmă'or s'a înfiinţat a ft-a; iar în privinţa p•·r• 
sonalului didactic, nu.mai din anul 1890-91 ea are patru institutoJ'i, 
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mutat pompîel'ia şi apoi primăria şi unele astăzi functionează 
serviciul sanitar al comunei. Acolo „dascălul Costache", în 1880

şi 1881, făcea cursuri de noapte cu tineri şi bărbaţi de toate 
neamurile, după ce peste zi mai dădea şi lecţii de limba română 
la şcoala comunităţii bulgare. 

Cunoştinţele şi acti vi!atea lui erau necesare şi în alte dîrectii. 
Chestiunea regulării proprietăţii rurale din Dobrogea era 

pe atunci cea mai însemnată preocupare a dobrogenilor: atât a 
celor cari a-veau drepturi vechi de valorificat, cât şi a celo· cari 
urmau s!i fie împ.roprietăriţi pe disponibilităţile mirie ale Statului. 
Comisiunile de plasă, ir.Jstituite în conformitate cu regulamentul 
din 5 Iunie 1880 pentru adunarea vechilor tit'uri de detenţtu11e 
·tapi'z, - ce urmau să fie verificate de comisiunea centrală dela
Bucureşti şi schimbate cu titluri noi, de proprietate absobtă, ro-
mâneşli,-începuseră să funcţioneze; şi Costache Petrescu, bun
cunosclltor al limbii turceşti, era indicat să aibă partea lui de
muncă în această împrejurare.

La 10 Feb1 uarie 1882, el s'a rftras din învăţământ şi a fost
numit translator oficial la prefectura judeţului Constanţa; Arhi
vele judecătoreşti şi administrative abun·dă încii de traducerile
lui din această epocă, pe baza cărora, s'au recunoscut atâtea
d1·epturi şi s'au respins atâtea pretenţiuni neîntemtiiate.

Mai târziu s'a retras şi dela prefectură şi a deschis un biu
rotÎ de notariat pe Strada Carol, unde e azi hotelul Comercial,
mai ales pentru traduceri din limbile orientale în româneştţ. Pe
atunci el a publicat şi câteva articole în ziarul·. Constanţa" al d-lui
Petru Grigorescu, tratând despre verseturile din Coran strigate
şi cântate de muezini din minaretele mo ,cheelor şi geamiilor,
despre scrierea. cu caractere arabe, despre modificarea sunetelor
primitive prin aplicarea punctelor diacritice şi despre alte câteva
subiecte.

In ce priveşte şcoala românească din Silistra, pe care el a
fost silit s!i o păra3iasră, informaţiunile culese de d. Dr. Geo�e
Profiriu dela bătrânii de acolo sunt că intre 1879 şi 1882, ea
n'a funcPonat, fiind închisă; că Bulgarii au dărâmat-o chiar şi au
zidit pe locul ei o şcoală nouă, numai pentru ei (cum au făcut
şi cu bisertca) ; că mai târziu, în 1882, comunitatea română, prin
stăruinta lui Petre losifescu-Droc, cumnatul lui Costache Petrescu,
a redeschis-o în alt _local, unde se găseşte a�um casa cu No. 44

, -� 
. .  ,,.,-;-.. 
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4ln strada Gţneral ·tiârie.u; că răposatul Petre. Pobre şi alti ro
mâni s;au duş la �UCUţţşti şi� �bţinând_ ajutor dela guvernul ro-: 
mân, ţ.u adus cu ei pe d�scălu] Tudor Nicul.escu, care a fonc ... 
ţionat dela J882 până la 1885; şi cil, atunci, autorităţile �u im
puş comunităţii româneşti s� ·aibă şi dascăl bulgăresc. şi să l 
plătiască cu 1500 de Jei pe an, dar comunitatea neputând p1�tl, 
şcoala a fost din nou inchisă; 11şj cu ea sţingându-se can�ela 
românismului, desnaţionalizarea elementului românesc. înce9u 
vertiginos". 

ln acest timp, la -Constanţa „dascălul Costache", - cum .îi
spunea toa-tă lumea şi după ce s'a retraş din învăţământ, -,- iş.i 
trăia µltimii ani, :in sărăcie, .ţorcând din caerul scumpelor. lui 
amintid dela Silistra şi povţstind prietenilor întârziaţi greutăţile 
ce a trebuit sil în:vingă, -luptele ce a trebuit· să dea şi primejdiile 
la care a trebuit să se expună, peAtru a i.nvăţa carte rom-âneasd 
pe iubiJii lui "confraţi" dela _Silistra, .în şcoala întemeiată dţ 
latăl său "singurul liman de scă,pare al naţionalitătii române din 
drea,pta bătrânului Dan.ubia, n\lufragiată de vântu.rile sorţii 'Şi 
strivită de atâtea elemente străine". 

Şi C\J ,cât ani+i treceau, tqt mai poşo,morâţi şi mai monotoni, 
cu atât şi -scumpele lui amţntiri se .întunecau şi_ se . pierdeau _în 
negµra lor; - pâl!Jă când .... 

•... ,.La 13 lt1nie 1893, or�le 101/1 a. m., Constantin Petrescu, 
ln !!-tate de 50 de ani, de pro.fesiu.ne institutor, domiciliat în Co�s� 
ftanţa, căsătorit cu d-na Sulta,na Petrescu, în etate de 35 � ani-, 
de profesiune menajeră, fiul defunctu_liti Petre Mihăilescu şi �I 
defunctei Niculina Petrn Mihăilescu" ,-cum spune actul de deces 
No. 167 /189_3, - şi-a gat obştescul sfârşit la domiciliul său din 
ştrada Călăraşi No. 1 (acum strada Cristea Georgescu 1).

Printre. martorii cu cari d. Petru Grigorescu, ofiţerul stării 
civile, a constatat decesul, figurează şi Dumitru Stătescu, fostul 
institutor dela Siiistra, care a plecat odată „cu directorul" său 
de acolo, .urmându-l peste tot locul, până la moarte, şi care pe 
atunci exercită profesiunea (de sigur, mai bănoasă) de .. pescar!

1J Informaţiune:i din „Re1Ji/$ta Ji;toricii," an V, No. 6-7 pe Iunie-ful'e
1919 după care „C. Pelrcscn, fostul institutor din Si!islra, de· al cărui abe
cedar vorbeşte d Cartojan, e a· tim la Văl enil-ll.c-:\fonte, încă. sllni\to� şi zd,R· 
văh", e, cum se vede, �re�illl.. 
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Actul de deces greş'eşte nun1ai cârid afirma că" maina ;,da's
Călului Costache", Niculina; era „defunctă" î� 1893. 1n realitate 
ea trăia la Silistra, unde a şi murit după doi ani, ia 19 Iulie 
1895 ... Şi apoi pe rând şi-au ·dat ·cel din urmă tribut to:i copiii 
e_i : Gheorghe la 9 Februarie 1902, în Bucureşti, Mariu(a la 9 
Noembrie 1915 în Silistra, Simion la 15 Aprilie 1916, în Cons
tanţa, lleanca la 1918 în Silistra şi Despina la 26· Octombrie 
1918, pe timpul refugiului în Bucureşti. 

Astfel s'au stins două generaţiuni ale unei modeste familii 
româneşti din Dobrogea, care ne-a dat pe ·cei ·dintâi dascăli cu
noscuţi ce l-am avut la Sili str a şi mult urnită cărora serii de ge
neraţi uni au putut învăţa carte românească m cei 30' de ani ce 
s'atl strecurat dela 1847 până la 1878.· · 

Ei ·şi au considerat via!a ca închinată unei „m'.siuni" şi şi-au 
îndeplinit cu cinste datoria în vremuri grele, deşteptând prii1tre 
,,:confraţii" !or români conştiinta naţ' onaHtăţii lor şi ferindu-i de 

' . 

' . 

desna\ionalizare. Oricât de modestă ar fi opera lor,· ea nu ră-
mâne mai puţin meritorie, dacă mai ales ţinem ·seamă de îl'npre
jurările în care s'a făcut. 

· Acum începe datoria Statului român de a intensifica cul
tura românească în Dobrogea, cu mijloacele si înlesnirile' ce-i 

' 

stau la îndemână, pentru a putea menţinea în dreapta Dunărei 
ceeace am dobândit_ cu grele sacrificii de sânge : înstăpânirea 
noastră temeinică şi nezdruncinată 'Ia Marer. Neagră, ca o condi� 
ţiune · esen/ială de desvoltare economică, culturală şi naţională •â
întregului neam românesc. · 

IOAN N. ROMAN 
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INI/V\Ă DE MA/V\Ă 
(Din Jean Rlchepin) 

A fosl un biet băiat odată 
Nebmi îndrăgostii de-o fală 
Ea nu-l iubia şi-i zise:: • Mâine 
Vreau să-mi aduci! să dall la câ(ne, 
Inima mamei fale". Zboară 
Băiaii1l, mania şi-o omoară, 
li smulge inima şi iar 
La draga lui aleargă .... Qar 
Fugind· căzt1. şi în ţârână 
li scapă i1Jima din mână,, 
,5i inima se prăvăliri, 
Şi, prăuăliI?du-se, uo1bia, 
Şi inima'nlreba mereu: 
,,Nu le ai lovii, copilul meu?" 

Rozmarin 
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CANTECELE CREAŢIUNII 
de 

Heinrich Heine 

l 

La'nccput iăcu Divin.ul 
Stele mii si mândrul soare 
Şi făcu pe' boi în urmă 
Din. a frunţii lui sudoare. 

Mai târziu meu şi tiare, 
Lei cu g-hi'are lungi, trufaşe·, 
Apoi, ,leilor asemeni, 
Mâţe mici şi drăgălaşe. 

In sfârs"it făcu si omul, 
Domn i)e lumea nou zidită; 
Iar,- cu chipul lui întoomai, 
Şi maimuţa mucalită. 

Dracul, deci, privi şi râse: 
«Doamne, singur te repeţ.i ; 
Copiind pe boi, acuma 
Dai viţeilor vieţi 11) 

2 

Către drac grăeşte Domnul : 
«Fac asa, căci însumi vroi: 
Mii de_' stele după soare 
Şi viţeii după boi; 
După leu cu lungă ghiară 
Eu întocmai fac pisica. 
După om eu fac maimuţa,
Insă tu nu faci nimica I» 
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«Spre vecinică glorie astfel zidii 
Pe soare, pe oameni, pe boi şi pe lei 
Şi'n urmă-ca singur un pic să pelrec
Maimuţe şi stele, pisici şi viţei». 

4 
Abia·ncepui cu zor zidirea lumii 
Şi'n şase zile totul fu sfârşit, 
Dar planul ei, ce-i singur o minune, 
Eu mii de ani adânc l-am chibzuit. 

Zadarnic lucru-i orice plăsmuire 
Şi'n scurtă vreme poţi să cârpăceşti, 
Dar numai planul ei şi chibzuinţa 
Arată lumii cât de meşter eşti. 

Sutimi de ani cu gândul m'am bătut 
Şi greu de tot putui să-i viu de hac. 
Un doctorjuris cum să-l lac mai pine· 
Şi chiar pe micii purici cum să•i fac. 

In a sasea zi de lucru. 
Zise Domnul încântat: 
,,Gata-i azi creatiunea, 
Totul merse minunat. 
Poleeste mândrul soare 
Oceanul nesfârsi\ 
Verzi şi lucii sunt copacii.
Totul pare zugrăvit. 
Mieii albi ca alabastrul 
Cakă iarba cu siială,-
Ce splendidă c natura 
Şi cât c de naturală ! 

Cerul tot şi"ntreg pământul 
Pline sunt de-a mea mărire
Până'n veci să- mi cânte omul 
Laudă şi mulţumire! 
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<<1Vlaterialu1, stofa poeziei, 
Nu poţi aşa oriunde s'o găseşti ; 
Nu-i zeu să facă lumea din nimica, 

· Cum văd că fac poeţii păn1ânteşti.

Zidii pe om din tină cum putui, 
I-am dat apoi din sufletu-mi scântee
Şi din grăsimea coastei stângi a., lui
Făcui cu drag şi splendida femee.

Zidji tot ast1el cerul din pământ 
· Şi din femee îngerul ceresc,

Căci stofa-şi are preţul ei întreg
Din arta celor cari o croesc'' .

• 

7 

,,De ce zidii făptura toată, 
Eu n'aş putea nici însumi spune, 
Simtiam în suflet cum mă arde 
Nestinsa mea vocaţiune. 

O boală fuse'ntreg temeiul 
A tot ce ast fel am zidit,-

. Creind puteam să-mi vin în iire, 
Creind m'am însănătosit'• !

• 

• 

• 

• Ion Bentoiu 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • •

• 

• • 

• 

• 

• 

I 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
• 

• 

• 

.. 

• 

• 

•

• 
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V I 5 \J R I DE: f Pi T /\ 
[Miidchentriiume) 

Trad. după Hans Benzmann 

I 

Si ea şedea brodând mereu· 

,.; : � 

L5i-adânc cânta un cântPc sumbrll, greu, 
Cânta. de crinii ce se· vestejesc, 
De dragostele ce .se ofilesc, 
De-un .marin.ar deparle'n noapte şi in vânt, 
De /clele ce părăsite sunt. 

II 

.5; /ol cânlă pân' seara srăpălă; 
Din sân apoi năframa şi-o lu& 
Si puse'n ea o f loare'ncclişor, 
Ce-alungă aasul-răll şi ori ce dor; 
I,z brâu aşa, încet, o potriui 
Şi cu'n suspin copila adormi.... 

Lu lan Costin 
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V I\LOI\RE-f\ l:DlJCf\ TIV I\ f\ DE".SE-MNULlJI 

Cf\ OBIECT DE .STlJDllJ 

In programul şcoalelor de toate gradele, sunt două 
feluri de obiecte, teoretic-e şi dexterităţi. Numirea aceasta, 
da.tă -de legi şi regulamente, e schimbată de elevi şi pă
rinţi intr'o altă numire mai potrivită, adică : obiecte prin
cipale şi secllndare. Puţini elevi dintr'o clasă dau atenţia 
cuvenită fiecărui obiect principal ; dar când un obiect e 
secundar şi regulamentul nu prevede niciun mijloc de con
strângere, atunci jndiferenţa e complectă. De aceea, în 
şcoalele unde aceste obiecte sunt bine predate şi elevii 
se prezintă mulţumitor, aceasta este exclusiv meritul das-
călului care predă acel obiect. 

Obiectele secundare sunt: Desenmu!, Muzica, Cali
grafia şi Gimnastica; '$Î pentru a marca mai bine aceas
tă d_eosebire, legile şi regulamentele numesc pe cei ce 
predau aceste obiecte, maeştri, având salarii şi grade dife
rite de ale colegilor cari predau obiecte principale �i sunt" 
numiţi profesori. Când s'au tradus programele noastre din 
limba franceză, (programul desemnului liniar în prima formă} 
s'a tradus şi cuvântul „maitre" cu maestru, cuvânt care 
n'a corespuns cu sensul ce-l au cuvintele „maitre" sau 
l'l maestro ", după cum n'au corespuns nici programele 
franceze cu firea şi puterea noastră de a le aplica. 

Dintre dexterităţi, desemnul se predă o singură oră 
pe săptămână. Celelalte se predau de două ori pe săp
tămână; dintre acestea, gimnastica mai are şi două ore 
de ansamblu. Repartiţia aceasta a făcut-o legiuitorul după 
cum· a crezut că un anumit obiect este mai mult sau mai 
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puţin important pentru învăţământ şi, după cum vedem, 
desemnul a fost considerat ca cel mai secundar dintre 
obiectele secundare. 

Ce valoare educativă are desemnul şi dacă, potrivit 
ace&tei valori, n'ar merita o mai mare importanţă didac
tică decât aceea pe care i-o dau actualele legi şi regula
mente, aceasta ne-am propus să arătăm; dar sarcina e · 
cu atât mai grQa, cu cât mijloacele de cercetare şi de
monstrare ne sunt foarte reduse, iar subiectul e.tât de .... 
secundar. 

* * * 

Inainte de a arăta cum ar trebui să fie considerat 
desemnuJ, să vedem pe scurt, cum a fost şi cum este 
considerat el Jn prezent, în şcoalele noastre secundare. 

Avem şcoli de Belle·Arte şi Com1ervatoare de muzică; 
dar aceste şcoli au menirea lor specială: au pregătit şi 
pregătesc artişti, pictori şi mu2icanţi

1 
iar nicidecum maeştri 

de muzică şi desemn. Niciuna din şcoalele de Belle-Arte 
din Iaşi sau Bucureşti n1are vre_-o secţiune pedagogică, 
unde elevii să fie măcai-îndrumaţi spre uiriera didactică. 
Aceste şcoli, potrivit scopului ce urmănsc, de a forma 
pictori, au şi programul alcătuit în vederea acestui scop. 
Elevii învaţă ca studii practice: desemnul, modelajul, pic
tura şi sculptura; iar cunoştinţe teoretice: anatomia ar
tistică�. istoria artelor� perspectiva, estetica, etc. 

Pentru a fi admişi în şcoalele de Belle-Arte, candi
daţii, pe lângă aptitudini J& desemn, trebuie să prezinte 
şi certificatul de absolvire a unui curs secundar. Se făcea 
excepţie pentru elevii cu talent, cari erau înscrişi, fără a 
mai prezinta cert•ficatul de abRolvire, Ia început ca au
dienţi, ia-r mai târziu ca tlevi regulaţi. Candidaţi nu erau 
prea mulţi şi cum cei puiini, cari se înscriau, aveau toţi 
talent, excepţia a devenit regulă ; iar cei cu diplomă de 
absolvire a cursului secundar, erau o biată excepţie. 

Pe atunci-zic „pe atunci", pentrucă expunerea mea, 
ca toate E'Xpunerile pe seuri, începe dela Adam,-Minis
terul de Instrucţie avea nevoe de maeştri de desemn şi, 
cum absolvenţii erau puţini, numia la catedrele vacante 
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pe aceşti elevi cu talent, numai după doi-trei ani 'deJrec
ventare a şcoalei de Belle-Arte. Aceşti candidaţi de pictori 
rechiziţionaţi pentru a fi maeştri de desnmn, ca şi copiii 
de trupă dela muzica militară, deveniţi maeştri de muzică 
şi sergenţii majori înaintaţi la gradul de maeştri de gim
nastică, sunt cei cari au pus piatra fundamentală învăţă-

mântului dexterităţilor dela cursul secundar. c� te generaţii 
n'au trecut pe sub ochiul vigilent şi mai cu seamă pe ,sub 
mâna acestor pictori! C9te urechi n'au fost desmierdate 
mai mult sau mai puţin plăcut, de aceşti muzicanţi· cu 
talent"! Echilibristică, piruete,- salturi, a plecări înainte, cred 
că sunt cuvinte introduse în limbă din epoca aceasta de 
copilărie a învăţământului nostru. 1n orice caz, dela a.
ceşti maeştri ne· a rămas moştenire desconsiderarea obiec
tului şi a titlului de maestru. E cam mult de atunci ; acum 
nu cred că a mai rămas vre unul, decât cel mult pensionar. 

La noi au fost în totdeauna prefaceri repezi, nu atât 
de mari ca în prezent, dar au fost şi conform legii ce
rerii şi ofertei. Cu cât absolvenţii şcoalelor de Belle·Arte 
se înmulţiau, cu atât condiţiunile de numire deveniau mai 
grele. Mai târziu s'au ţinut concursuri pentru fiecare ca
tedră şi, de data aceasta, oricât de talentat a.r fi fost 
candidatul, trebuia să prezinte un certificat de studii şi 
diploma de absolvire a şcoalei de Belle-Arte. Urmează 
apoi examenul de capacitate pentru trei specialităţi: De7 
semnul, Caligrafia şi Desemnul liniar, cu diferite şi com
plicate probe pedagogice. Din aceste trei specialităţi, nu· 
mai desemnul se învaţă în şcoala de Belle-J\rte, iar ca
ligrafia, desemnul liniar şi practica pedagogică, le prepa
rau singuri candidaţii. La examenele de capacitate lucră
rile de desemn erau, într'adevăr, în cea mai mare parte 
lucrări de artă, iar cele I alte probe lăsau de dorit, cum 
era şi firesc. Cu explicaţia aceasta, nimeni nu mai poate 
fi surprin3 că sunt maeştri de caligrafie cari scriu, cum 
spune poporul : 

Scriu la tine, 
Vai de mine, 
Talpa gâştei, 

. Gândul II,Juş_tei, 
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Când _îi vedea slova mea, 
Să fugi încotro 'i pute a.

Sunt desenatori foarte buni, cari scriu foarte urât, 
unii penlrucă nu le-a plăcut să scrie frumos şi n'au vrut 
să înveţe, alţii din cauza naturii lor nervoase, alţii în 
sfâr�it, fiindcă afectează scrierea neglijentă, crezând că 
neglijenţa în scriere va fi interpretată drept semn de ac
tivitate şi superioritate intelectuală, când, în realitate, ne
glijenţa în scriere nu poate fi interpretată decât aşa cum 
trebue să fie luată orice neglijenţă: ca o necuviinţă şi o 
nepoliteţă faţă de cei cari sunt siliţi să citească mâzgă
liturile „talpa gâ�tei". 

Orice desemnator cu bunăvoinţă şi cu nervii în stare 
normală poate fi caligraf, pentrucă scrierea caligrafică e 
desemn şi, ca urmare, toţi maeştrii de desemn ar fi şi 
caligrafi, dacă în şcoala de Belle-Arte ar ti avut măcar 

, cele mai elementare îndrumări. Dar şi orice meşteşug, fie 
cât de modest, . ucenicul trebuie să-l invfţe dela un maes
tru. Numai caligrafia, care e un meşteşug atât de delicat, 
o ramură de artă, maeştrii cari o predau trebue să o
înveţe singuri, dacă o învaţă, şi dacă nu, atunci predau
ceeace nici ei singuri nu ştiu.

Pentru desemnul liniar, zis şi technic-industrial, sau 
real, matematic, am d!;l făcut aceleaşi observaţiuni ca şi 
la caligralie în ceeace priveşte pregătirea maeştrilor. Im� 
portanţa acestui fel de desemn pentru secţiunea reală de 
Jiceu n'o micşorează nici chiar programele, care prevăd 
două ore pe săptămână, iar nota are mai mare valoare 
decât cea dela desemnul liber. 

Cu toată importanţa recunoscută a acestui fel de de
semn, şcoale]e de Belle-Arte n'au nicio catedră de de
semn liniar, iar viitorii maeştri, ca şi pentru caligrafie, nu 
capătă din şcoâlă nici o îndrumare. 

Ce departe a ajuns iniţiativa particulară, care a des
chis pe Calea Victoriei ateliere de lustruit ghetele, şcoli 
de dans şi Academii de biliard ! 

Practica pedagogică e mai grea de învăţat, dovadă 
existenţa atâtor Seminarii pedagogice. Autoeducaţia, cu 
toate· că e susţinută de unii, nu se poate generaliz�t. -Urnii 
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viitor maeetru, oricât de mult talent ar avea, după ce şi 
1-·a epuizat învăţând cele trei specialităţi, ii rămâne prea
putin pentru pedagogie, ştiinţă despre car.e în şcoalele de
Belle-Arte nu se pomeneşte nimic.

Toţi membrii corpului dida�ti� învaţă şi practică pe· 
dagogia înajnte de a li se fi înc11edinţat cated1·a; pe câ11d

maeştrilor de dese1nn li se încredinţează 1nai intâiu ca
ted1·a şi apoi practică şi învaţă ei singui·i pedagogia ; a
dică li se cere să citească fără ca cineva să le fi a1'ătat 
l ite1·ele ! Cei mai bu11i pictori, absolvenţi ai şcoalelor de 
Belle-Arte, treceau peste toate aceste greu tă ţi şi, sp1?e 11e-
norocirea lor, deveneau 111aeştri, obligaţi să predea ce 
n'au învătat şi să uite ce ştiau. Unii di11 ei mai co11ti-
nuau să se ocupe de pictură, neglijând obilgaţiuniţe ma-

estrului ; alţii 1·ă_tăceau în goana după doi iepttri ; puţini 
s'au 1,esen1nat > căutându-şi răsplata şi 1nângâerea iluziilor 
pierdute, în ca1·iera de dascăJ. Aceştia au dibuit, deso1·ien
taţi, dai' au muncit n1e1„eu. Experimentân4 şi contin�u co
rectândt1-se, s' au . pe1"ff cţionat chiar. l\tlajoritatea lor se 
co11sideră c l1iar ca 11işte deplasaţi, · 1'et1"ograda ţi. P1·oble--

. mele pedagogice nu-i interesează. Ei suspină după idealul 
pierdut şi n'au destulă voinţă de a-şi fău1�i ill1 altul. In pre
darea lor, în Ioc de entuziasm şi că.ldură comunicativă, 
copiii văd oboseală şi plictiseală. Pt:ntru u11ii, ·ntreaga lor 

• 

activitate în clasă se reduce Ia rrienţine1'ea ordinei, acti-
vitate înco1·dată şi obositoa1·e, mai ctt sea1nă atunci c�ind 
devine sport., .. 

La dexte1"ită t.i elevii sunt înclinaţi sâ fie mai deso1·

donaţi. Maest-1�u1 11u <- xplică prea mult, nici nu ascultă ; 
trebuie să facă corect11ri generale. şi i1Jdi vidu ale. J_)a de
semn, prin însăşi nalura obiectului, elevii tr�buie să facă 
anumite mişcări necesare: ascut c1�eioane, şterg cu guma etc. 

Această libertate de mişca1--e şi 1·umoarea ce se pi•o-

duce, încurajează naturile vioaie şi cu în-clinare spre des
ordine să facă şi alte mişcări şi sgomote care, ia clasele 
numeroase, unde supravegherea se face mai g1"E: 11, dege
nerează într'o complectă deso1·di11e. 111 foa1,te uşo1· ca un 

· maestru puţin energic şi nep1·egătit să nu--şi mai poată
mfnţinea ordinea în clasă şi să devie o sarcină pen.tru

• 

I •
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directori·.· Din acest punct de vedere lecţiunea de dexte� 
1•ităti cere o mai mare încordare de supraveghere, iar din 
partea maestrului mult tact şi pricepere pedagogică. Pentru 
obiectele teoretice, fie profesorul expozitiv sau euristic, 
ordinea se menţ·ne mai uşor prin ch·ar natura obiectului 
şi prest:giul ce i-l dă clasificaţia de obiect pri-ncipal. Pentru 
ca ordinea să fie menţinută, elevii trebuie să fie ocupaţi; 
iar ca să-i ocupi, tl'ebue să ştii cum. De unde ·să ştie 
bietul pictor mulţime d� lucruri subtile, în afară de spe;. 
cialitatea lui, dacă în şcoală nu le-a învăţat, iar în prac
tică nimeni nu i le-a arătat. La greşelile celor nEpregă
tiţi, Ministerul răspundea cu o nouă dispoziţiune, mai umi
litoare, care apăsa mai greu asupra maestrului deja des
curajat şi desorientat. 

Din cauza raporturilor nenormale intre maestru şi elevi 
se năştea ·UL'ă şi răzbunare. Elevii răm!ineau corijenţi pen
tru desordine, nu pentru reavoinţă, ceeace a facut pe Mi.
nister să suprime corijările ,Ia dexterităţi, De atunci ;re ... 
gulamentul prevede că: «elevul care a avut reavoinţă la 
dexterităţi, nu rămâne corigent, ci e pemmtai .fa altă 
şcoală". Pedeapsa n'ar fi mare în oraşele cu mai multe 
şcoli secundare, dar în „orl.!şele din provincie corespunde 
cu eliminarea şi dacă părinţii sunt săraci, cu eliminarea 
definitivă. 

"Reaua voinfă o .conslală ,Dirigintele CL'l maestru.[ 
respectiv în primele bimeslre,. aceiaşi impreuaâ cu Di
recloml in ultimele bimeslre". Deci o adevărată Comi
siune de anchetă transportată 1a faţa locului, pentru a 
constata că d-nul Ionescu Goe din· clasa I B şi-a tăiat 
cu degetele foile caelului de caligrafie, sau l-a strâns în 
patm şi l-a pus în buzunar, să-i fie mânile libere la sărit 
capra. 

Când nota mai mică de cinci Ia dexterităţi se pune 
cu atâta control şi ceremonial,. cine ar mai putea spune 
că regulamentul nu le dă importanţa cuvenită. Tolu�i, 
maeştrii se simt umiliţi pentrucă regulamentul- îi declară 
incapabili de a aprecia singuri reaua-voinţă. Diriginţii de 
abia îşi îndeplinesc îndatoririle stl'ict necesare şi nu mai

au timp şi pentru anchete de felul acesta. In ultimele bit-
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mestre maestrul e în bună companie, pentruca Dirigintele 
e declarat incapabil de a constat.\ reauavoinţă şi el e 
pus sc1b controlul Directorului. Noroc că nu mai sunt hi
mestre, căci ar păţi-o şi Directorul ! 

Pentru a evita această tutelă, maestrul nu pune note 
mai mici de 5 şi, în asemenea caz, toată notaţia e mărită 
cu unul saµ două puncte, pentru a păstra proporţia între 
diferitele grade de apreciare. Elevii notllţi mai mult decât 
merită „işi fac provizie" şi în ultimele bimestre lucrează 
sau nu, după cum sunt de capricioşi. Aceşti elevi promo
vând, continuă procedeul în clasele următoare şi a&tfel se 
întăreşte .tradiţia că la dexterităţi nu rămâne nimeni, ori
cum s'ar purta. 

Tutela maestrului e motivată de unele abuzuri; dar 
pentru unele excepţ;i, ·nu-i drept să se ia o măsură ge
nerală; mai drept ar fi fost să fie tutelaţi numai abuzivii. 
In loc de această dispoziţie, luată de Minister drept pe
deapsă, mai potrivit ar fi fost să fi lăsat ca conferinţa 
_şcolară dela sfârşitul anului să-şi dea avizul şi să reme
dieze orice abuz, ceeace face şi acuma· când moderează 
exigenţa oricărui profesor. In schimb, s� se fi menţinut 
pentru desemn corigenţa, fiind chiar al patrulea obiect de 
corijat în cursul inferior şi ai treilea în cursul superior. 
Elevul corigent, învăţând la celelalte obiecte, va avea ne
voie să varieze munca lui, exercitându-se Ia desemn, aşa 
cum face în timpul anului; iar toamna va prezint a un 
carnet de schiţe şi crochiuri după natură din excursiile 
lui şi din. memorie. Corigenta Ia desemn, ca orice măsură 
întrebuinţată cu pricepere, ar fi o uşoară pedeapsă şi un 
stimulent pentru unele naturi, bune în fond, dar oarecum 
răsfăţate. Existând corigenţa, notele la desemn vor re
prezenta în mod just aptitudinile fiecărui elev; ba, chib
zuite bine, în urma unei analize minuţioase, chiar media 
-notelor celorlalte obiecte,'. pe când în starea actuală nu
.ajută decât a mări fictiv media generală.

După cum . am arătat la început, în programele ac
tuale desemnul e prevăzut cu o singură lecţiune pe săpa

tămână ·ia toate clasele ( afară de clasa II şi secţia reală, 
unde se predă de două ori pe s�ptămână), . ceeace faoe 
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i2 de Iectiuni• pe· an, ·dacă nu sunt sărbători. ·lh schimb, 
pentru muzică, programul prevede două lecţiuni, plus două 
ore'· de ansamblu, eventual trei lecţiuni pe săptămână la 
cursul inferior, deci de trei ori mai multă importanţa de 
cât i s'a dat desemnului. Importanţa didactică a muzicei, 
nimeni nu o tăgădueşte. Vreau să arăt numai că legiui
torul, faţă cu muzica, a neMeptăţit desemnul, nedandu-i 
cel puţin o importanţă egală. Pentru aceasta ·voiu face o 
comparaţiune între muzică şi desemn. 

Desemnul cultivă simf ul vărnlui şi simţlll muscular.
Muzica cultivă numai simţul allditiu.
Simţul muscular, în combinaţie ·cu cel tactil, ne face

să cunoaştem forma, distanţa, volumul, iniinderea, · siz
praf afa, situaţia,· etc., deci toate elementele care compun 
ideea de spaf iu şi ideea de timp. El ne confirmă exis
tenţa unei lumi în afară de noi şi ne ajută să o cunoaş
tem. Organul special acestui simţ fiind tot sistemul mus
cular, el este un simţ precis, pozitiv, nesupus iluziilot· şi 
halucinaţiilor, simţ ce controlează senzaţiile primite prin 
'celelalte simţuri. 

Simţului vizual îi corespunde, ca senzaţii proprii, cele 
de lumină şi de cllloare; iar simţului auditiv îi corespunde 
numai un singur fel de ·senzaţii : cele de sunet.

Aceste două şiinţuri, auditiv şi vizual, ocupă treapta 
cea mai· înaltă în clasificaţia celot· opt simţuri şi pentru 
aceasta pot fi numile şi· simţmile nobile,· pentru elemen
tele estetice simple ce prezintă senzaţiile lor proprii. Un 
sunet armonic sau o culoare produce asupra noastră o 
imp.resie· plăcută. Comparate aceste dbuă simţuri, vedem 
că cel auditiv are un singur fel de senzaţii, iar· cel vi
zual două senzaţii proprii ; iar prin acţiunea lui, pune în 
funcţiune încă două simţuri care contribuesc şi ele cu 
senzaţiile lor proprii la complectarea şi mărirea impresiilor. 

Dintre toate prezentaţiile venite dela toate simţurile, 
senzaţiile vizuale sunt în genere cele · care se reproduc mai 
uşor şi totdeauna mai exact. Ele au proprietatea celei mai 
mari reproductibilităţi (t·eviviscenţe). 

Potriv,it_ cu complexitatea de elemente psihice pe care 
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le pune în funcţiune, simţul văzului, din acest punet de 
vedere, îl consider superior simţului auditiv . 

.Mulţumită culturii .simţului văzului s'au desvoitat în 
omenire cele trei arte plastice (sau statice, pentru că. se 
estind în spaţiu şi implică. mai puţin ideea de mişcare) : 
Arhitectura, Sculptura şi Pictura; iar priu asociate, Mi
mica (cu dansul şi arta dramatică). Cultivând simţul vă
zului, elevii vor avea .putinţ.a de a înţelege şi simţi trei 
arte; iar dacă cultivăm simţul auditiv, va simti şi aprecia 
una singură, -muzica. 

Dintre arte, muzica s'a desvoltat mai întâiu, apoi ar
hitectura., sculptura şi. pictura. Muzica vorbeşte în special 
simţului, nu raţiunii. Tillal bucăţii in genere sugerează 
idei, iar nu melodia în sine. Pe.ntru a simţi muzica nu se 
eer multe. cunoştin.ţe. Ea impresionează puternic şi ime
diat, iar elementele ei de impresiune, -sunetele, -se s-ting 
odată cu ecoul ultimeJor acorduri. O simt pasările şi ani
malele, copilul în leagăn şi omul primitiv. Dovadă că mu
zica nu ,pretinde multe cunoştinţe, sunt geniile muzicale 
precoce, care au ajuns la o remarcabilă desvoltare la vârsta 
.fragedă a copilăriei : Mozart W. la 4 ani, Florit.zel von 
Reuther .la 8 ani, Bronislaw Hubermann la 10 ani, Enescu 
Ja 12 ani. In ·schimb istor.i•a artelor nu citea 1.ă niciun ar
hitect, sculptor sau pictor, care să se fi ,manifestat pu· 
ternic la vâr5ta de 8 sau 1 O ani. Din cele expuse se 
vede lămurit cât de impo-rtantă e cultivarea simţului -vizual. 

Din punct de vedere pedagogic importanţa e covâr.
ş-itoa-re 

Pentru desemn e nevoe de o mulţime de oondi_tiuni 
materiale. E ·necesară o sală cu lumină specială şi cons„

tantă, un anumtt mobiJier, un model, materiale .necesare 
(hârtie, creioane, gumă, etc.). Mai trebue exercitată şi mâna. 
Pentru muzică nu e nevoe de o sală cu lumină specială; 
elevii pot cânta, stii.nd in picioare, în marş, la lumina Ju
nei, în 1.-ren sau în barcă; ei au de subordonat un singur 
organ, iar condiţiunile materiale se reduc la un camerton, 
care nici el nu cere o prealabilă pregătire. Un e.lev poate 
cânta oricând vrea., dar nu desemnează decât alunei când 
poate, dovadă sunt recreaţiunile, care sunt numai mişcări 
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şi cântece. Dela emiterea primelor sunete ale unei me· 
lodii, până la ultimele note ce se pierd, a trecut UFl timp 
foarte scurt în comparaţie cu o bucată· de desemn, ispră
vită după mai multe lecţii. 

La muzică elevii se împart în trei categorii : a) -Cei 
cu voce şi ureche; b) Cei cu ureche şi c) Cei cari n'au 
nici voce nici ureche. Aceşti din urmă, oricum li s'ar 
emite un sunet, indiferent de timbru şi intensitate, nu-l pot 
aprecia, nici. reproduce. Urechea lor de cele mai multe, ori 
e needucabilă şi atunci li se spune că "n'au ureche", cu 
înţelesul că le lipseşte complect simţul auditiv muzical. 
Pentru ei nu exif3tă sunete armonice, cum nu există cu
loarea pentru orbi. Numărul ior e distul de mare; într'o 
clasă poate ajunge până la un sfert. In schimb,, la de
semn profită toţi, şi cei cu defecte fizice. Am avut elevi 
miopi, bolnavi de nervi, le lipsia unul sau două degete, 
mâna dreaptă atrofiată, sau nu vedeau cu un ochiu. Pe 
nici unul nu l'am scutit de desemn şi caligrafie. Le-am dat 
o deosebită atenţie şi, cum în totdeauna aceşti elevi au
multă bunăvoinţă, au devenit chiar cei mai bunr din clasă.

Simţul văzului e educabil. Expresia "n'are ureche", 
dela muzică, nu se poate întrebuinţa la desemn că »n'are 
ochiu" sau „mână". Pot fi ochiul sau mâna needucate, 
dar nimeni nu le contestă existenţa. 

Simţul văzului având două senzaţii proprii, daltonis
tul, care nu va vedea culoarea, va aprecia efectul de lu
mină. Ambele aceste senzaţii sunt controlate de simţul 
muscular, care pipăe, ridică, măsoară şi compară. Pe când 
simţul auditiv, având un singur fel de senzaţii, nu le p<;>ate 
conlrola. Un elev fără ureche cântă falş şi cântă înnainte, 
fie singur sau în cor; el are convingerea că cântă bine; 
pe când un elev, care a făcut un desemn, se jenează să-l 
arate; alţii îl denunţă şi, când îl prezintă, zâmbeşte oare
cum ruşinat, ştie că are greşeli şi, când i se atrage aten
ţiunea asupra lor, se convinge imediat şi .Ie corectează. 

Profită la muzică cei cu .ureche şi cei cari au şi voce 
şi ureche. Aceşti din urmă sunt mai: puţini, - e corul,
cam o optime din numărul. total al elevilor dintr'o şcoală. 
Cu aceş_ti-a din ur�ă se ocupă mai mult maestrul ; ei au 

<ti 
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două ore de ansamblu. Pentru ei şcoala ia• vacanţă cu o 
zi sau două. în ajunul vre-unei serbări. Ei sunt haina de 
sărbătoare cu care se prezintă şcoala la orice solemnitate. 

La muzică sunetele se pierd imediat după emisiune, 
pe când desemnul rămâne şi se poRte corecta şi controla 
după un timp cât de îndelungat. Oricine poate şti cum a 
scris sau desemnat în copilărie, dar nu poate şti cum a 
cântat, fără ajutorul .gramofonnlui. 

1n definitiv, simţul văzului e superior simţului audi
tiv, e mult mai important pentru educaţie, după cum vom 
vedea. E mai educabil şi educaţia lui se face mai greu 
decât · a simţului auditiv. Toate acestea sunt motive evi
dente ca desemnul să fie considerat de programe cel puţin 
egal cu muzica şi n'am înţeles niciodată ce a avut în 
vedere legiuitorul, când a prevăzut la desemn o singură 
oră pe săptămână, iar la muzică trei, socotind-o prin a
ceasta de trei ori mai importantă. 

Din cauzele menţionate, învăţământul desemnului a 
suferit şi mai sufere încă. Dacă elevul din liceu nu-l în
vaţă, mai târziu medicinistul, naturalistul, militarul, geo
graful sunt nevoiţi să·l înveţe, căci din cauza acestei la
cune în educaţie, sufăr mari greutăţi în pătrunderea �i 
stăpânirea cunoştinţelor lor speciale. Toată lumea intelec· 
tuală dela noi consideră desemnul ca o carte pe care o 
pot citi numai firile dotate cu talent înnăscut. In diferite 
împrejurllri, când e vorba de desemn, aceşti intelectuali 
se arată jenaţi că nu se pot pronunţa şi îşi declină com
petenţa, regretând că „ n'au avut talent" şi deci posibili
tatea de a simţi mulţumirile sufleteşti, ce le procură acest 
exerciţiu frumos, recreativ şi educativ. Chiar pedagogii au 
considerat desemnul, multă vreme, sub aspect artistic sau 
utilitarist,· bun numai ca elevul să se serviască de el mai 
târziu, pentru practicarea unei arte sau meserii. 

Desemnul în şcoală e mai mult ştiinţă decât artă, e 
un mijloc· de înţelegere şi exprimare, după cum sunt cu
vintele spuse sau scrise. El complectează cele două exer
ciţii fundamentale : scrierea şi cetirea şi ca şi ele ar tre
bui să devie o acţiune mecanică. In adevăr, caligrafie în
semnează scriere frumoasă, artistică; şi, dacă ar fi con-
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siderat desemnul ca o artă, atunci . ar. şti să scrie atâţi 
câţi ştiu să desemneze. Caligrafi sunt puţini,· după cuin 
şi desemnatori-artiş1 i sunt puţini; dar de scris, ştiu să scrie, 
mai bine sau mai rău) toţi câţi au terminat cursul pri
mar. Un asemenea absolvent poate să-şi exprime gândul, 
potrivit cu gradul lui de cultură, prin cuvinte scrise, dar 
nu şi-1 poate exprima prin linii sau imagini. 

lnceputul trebuinţei de a desemna se pierde în în
tunericul trecutului îndepărtat, la omul preistoric. Preoţii 
egipteni îl întrebuinţau, nu numai ca o înfrumuseţare, ci 
ca scriere hieroglifă. Fenicienii au compus alfabetul, m1 
din imagini, ci din semne convenţionale. Vedem, prin ur
mare, că .desemnul poate fi întrebuinţat ca scriere, iar 
scrierea nu-i decât un fel de desemn vulgarizat. Carac
terele grafice ale scrierii variază chiar după naţiuni. Sunt 
caract({re chinezeşti, greceşti, latineşti, armeneşti, germane, 
turceşti, slave ; din aceaşta cauză şi din cauză că semnele 
grafice reprezintă cuvinte proprii limbilor respective, scrie
rea nu poate fi întrebuinţată, ca desemnul, ca un limbaj 
universal, deopotrivă de bine înţeles de toate neamurile. 

Pentru grafologi, scrierea caligrafică nu prezintă nici
un interes, nu le spune nimic, fiind ceva silit şi neper
sonal. Scrierea obişnuită e revelatoare; în ea scriitorii 
pun ceva din personalitatea lor; ea e fotografia gesturi
lor şi a ritmului pulsaţiilor. Din studiul ei analitic grafo
logii iscusiţi deduc caracterul scriitorului. Desemnul ar
tistic, ca putere ele revelaţie, se poate compara cu scrie
rea artistică ; dar în şcoală, nefiind vorba de manifesta
ţiuni artistice, susţin că desemnul liber al elevilor e tot 
atât de revelator ca şi scrierea obicinuită pentru grnfologi. 

S'a spus că: ,,educaţia este meşteşugul de a trece con
ştientul în inconştient" (Gustav le Bon). 1n adevăr, scrierea 
la început, când se în ·:aţă; se desemnează ; e în faza con
ştientă; ne gândim la forma literelor. Mai târziu, în urma 
exerciţiului, scrim literele fără a ne mai gândi la forma 
lor ; acţiunea devine mecanică., aproape automatică ; aten
ţiunea, în momentul scrierii, e îndrept;:i,tă asupra conţinu
tului şi atunci conştientul a trecut în inconştient. Desem
nul e o acţiune conştientă susţi1:p1tă de colaboraţiunea · 
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tnaî multor senzaţiuni şi al unei complicate operaţiuni in
telectuale. Pentru acest motiv căteva foi de desemn a]e 
aceluiaş elav, îmi spun lămurit dacă elevul are exerciţiul 
desemnului, simţul proporţiei, al formei plastice, al pers
pectivei, al luminei şi culorilor ; dacă are gust pentru fru
mos şi spirit analitic; în fine dacă e tip vizual interior 
sau vizual reflexiv şi constructiv. Desemnul, în afară de 
însuşirile sufleteşti de mai sus, mai relevă şi altele de 
ordine mai mult fizică; dacă elevul · e plăpând sau ener
gic, dacă se exprimă clar sau gângăveşte, dacă e. con
ştiincios sau neglijent, curat sau murdar, ordonat sau 
desordonat. Din cauză că desemnul este un limbaj sufle
tesc al copilului, a devenit şi un mijloc de a cunoaşte 
sufletul lui, creindu-se astfel o psichologie a desemnului, 
asupra căreia şi-au îndreptat atenţia toţi fruntaşii gfmdi
rii. Iată pentru ce am spus mai sus că nota la desemn, 
bine chibzuită, ar reprezinta valoarea raală a elevului, 
adică nota medie a celorlalte obiecte. La desemn elevul 
nu poate fi mai mult sau mai puţin preparat; facultăţile 
lui intelectuale şi concretizarea lor în desemn rămân a
celeaşi, neschimbate, decât în mod treptat, potrivit cu 
progresul ce-l face. 
,, Desemrzul este promotorul întregii aclivilă(i omeneşti" 

Intr'adevăr tot ce ne înconjoară, ca creaţiune u
mană şi are forma vizibilă şi tangibilă, a emanat dela 
desemn, care a servit ca prim' model. Materia primă s'a 
transformat, însutiindu·şi valoarea, dar desemnul e la baza 
celor trei ramuri de activitate om�nească. Artele, Indus
tria şi chiar Ştiinţele au lu1t naştere, s'au desvoltat şi se 
vor perfecţiona cu ajutorul desemnului. In şcoală desem
nul e auxiliarul şi colaboratorul tuturor obiectelor de studiu. 
Desemnul se adaptează. la orice principiu pedagogic şi 
acele principii se pot aplica şi la o lecţie de desemn. 
Dela simplu la compus, adică dela schiţă la detaliu; dela 
nehotărât la hotărât: umbrele sunt de abia indicate, mai 
apoi precizate, asemenea culoarea; dela concret la abs
tract : întâiu desemnul după model, apoi desemnul • din 
memorie; - dela empiric la raţionat: întâiu exerciţii de 
des·emn şi apoi studiul perspectivei, adică reproducerea 
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pe foaia plană a dimensiunii a treia şi a spaţiului. De;
semnul corespunde apoi principiilor că: 1) Educaţia .e o 
reproducţie în mic a civilizaţiei. 2) Să fie spontaneie. 
3) Să fie însoţită de plăcere. Desemnul nu produce asupra
elevilor nici o oboseală. După măsurătoarea oboselii cu
aestesiometrul fă.cută de Wamond, rezultă că mateqiatica
e obiectul cel mai obositor, apoi limbile, canto, gimnas ·
tica şi în fine desemnul şi lucrul manual, care nu produc
nici o osteneală ca muncă în sine ; la aceiaşi concluzie
ajunge şi Sakaki un profesor japonez. Deci cu minimum
de oboseală, avem un câştig relativ mare. Un câştig mare
cu minimum de oboseală : iată deviza cea mai la modă !

Metoda intui.tivă se bazează pe simţul văzului. Ea 
va da cu atât mai bune roade, cu cât acest simţ va fi 
mai bine educat. Astăzi nu se poate concepe o lecţiune 
de partea ştiinţifică fără imagini şi crochiuri; întreaga 
grupă ştiinţifică se intuiază prin desemn, începând cu 
istoria, geografia, ştiinţele· naturale, zoologia, botanica, 
geologia, higiena ştiinţele fizico-chimice, matematica, geo• 
metria, astronomia etc. 

Pentru gmpul de obiecte, care formează partea literară 
filosof1că a învăţământului, s'ar păreit că desemnul n'ar ti 
un aşa de preţios colaborator. De aceia vom face o com
paraţie între o lecţie de limba română şi una de desemn. 

La Hmba română profesorul cite�te o bucata lite
rară pentru a avea elevii un model de cetire corectă, a
poi explică bucata, atrăgând atenţia elevilor asupra fru
museţii şi valoarei ei literare. Magstrul de desemn alege 
şi el-dacă are de unde-un model frumos, atrage şi el. 
atenţia elevilor asupra frumu§leţii formei şi cµlorii. Ex
pune modelul într'o lumină convenabilă, pentru a fi cât 
mai evidente părţile caracteristice. Profesorul scoate în re
lief „ punctele principale•, care formează scheletul, subiec
tul bucăţii. Maestrul impreună cu elevii, ca şi profesorul, 
stabileşte raporturile de mărime înh'e părţile modelului, 
fixând proporţiile, deci ,, punctele principale". Şi unul şi 
altul, cu ajutorul punctelor principale, fac rezumatul Im
căţii sau schiţa modelului. Urmează detaliile, precizând 
forma; fac deci analiza bucăţii literare sau a modelullli. 
Profesorul de limba română dă un subiect de r.om oozi ţie. 
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Maestrul cere să se desemneze din memorie modelul. 
Profesorul cere elevilor să facă o compoziţie cu subiectul 
care şi-l vor alege; maestrul le cere să desemneze din 
memorie ce vor ei. Şi unul şi altul pătrund în sufletul 
elevilor şi constată gradul şi felul ·impresiunilor. Ambii le 
cultivă atenţia, memoria vizuală şi imaginaţia creatoare. 
Şi unul şi altul deprind pe elevi cu metoda de studiere 
desvoltându-le puterea de analiză. 

Nu este nici un obiect de studiu care să aibă o mai 
strânsă legătură cu .celelalte şi o valoe.re educativă mai 
mare ca desemriul. ,,Mai mult îmi spune un crochiu, de 
cât un. raport amănunţit", a zis Napoleon acum 100 de 
ani, când doar un Pestalozzi numai putea să intrevadă 
importanţa educativă a desemnului. DR.că crochiurile cla
rifică atât de mult descrierile, ce potrivit ar fi ca toate 
compoziţiile de limba română să fie ilustrate cu schiţe 
şi crochiuri. Al' fi o variaţiune plăcută şi un câştig îndoit. 

Cuvintele şi expresiile proprii desemnului, întrebuin
ţate la limba română, sunt o dovadă mai mult că, în 
ceiace priveşte partea descriptivă, ambele obiecte nu fac 
decât acelaş lucru, servindu-se pentru acelaş scop unul 
de cuvinte, iar altul de linii, lumină şi culoare. Iată câteva 
din acele cuvinte: tablou, schiţă, colorit, nuanţă, se de
semnează, se scoate în relief, contur, perspectivă, pastel, 
formă plasticitate, stil etc. 

In ultimul timp ministerul printr'un ordin circular cere 
maeştrilor de desemn să răspundă la următoarele trei 
chestiuni: 1) Ce propuneri au de făcut pentru o deose
bită desvoltare a desemnului, caligrafiei şi tuturor artelor 
frumoase. 2) Ce propun relativ Ia pregătirea şi recrutarea 
personalului didactic însărcinat cu predarea desemnului 
şi în fine 3) Pentru desvoltarea gustului artistic în ţară. 

Din aceste trei întrebări se vede lămurit că minis
terul a făcut constatarea-cam târzie-că desemnul, ca
ligrafia şi toate artele-frumoase dela noi nu au desvolla
rea care ar trebui să o aibă. Şi după ce a făcut această 
constatare, a căutat cauza şi a găsit că personalul di
dactic al şcoalelor secundare nu are o pregătire specială 
şi tot din această cauză nici gustul artistic la noi nu e 
normal desvoltat. 
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ln chestiunea a doua se află şi răspunsul - la prima 
şi a _treia. ln adevăr, dacă maeştrii vo·r fi bine pregătiţi 
şi vor avea posibilitatea de a lucra, efectul se va vedea 
imediat. 

ln cursul primar învăţătorii şi institutorii dau copii
lor primele îndrumări pentru desemn, iar pentru scriere 
pun temelia acestui exerciţiu. Deprinderile rele dela de
semn se mai pot corecta în liceu, dar cele dela caligra
fie sunt atât de puternic fixate, că de cele mai multe· ori 
rămân neschimbate. Poziţia la scris şi mânuirea conde
iului, dacă ar f1 bine arătate şi înţelese de copii, învăţă
torul a făcut destul în comparaţie cu ceia ce se face 
acum. Sunt mulţi învăţători normalişti, cari nici atâta nu 
pot face şi nu au ei nici o vină dacă în �coala normală 
nu Ii s'a arătat. Ei au avut maeştri de caligrafie pictori 
absolvenţi ai şcoalei de Belle-Arte, nu caligrafi. 

In şcoala primară scrierea şi cetirea sunt exerciţiile 
fundamentale, exerciţii d� care nu ne putem dispensit şi 
care ne sunt necesare în fiecare zi din viaţă. Totuşi scrie
rea e exerciţiul care se face cel mai rău. 

O schimbare se impune şi Ministerul şi-a p:rop.us să 
facă. In primul rând va trebui sl1. aibă în vedere pregă
tirea corpului didactic. Va înfiinţa pe lângă fiecare şcoală 
de Belle-Arte câte o secţiune peJagJgică unde să se pre
dea caligrafia şi desemnul liniar pe lângă cursurile şcoa
lei de Belle-Arte. Studenţii, cari vor urma această secţiune, 
vor urma şi Seminarul pedagogic universitar ca toţi stu
denţii cari se destină carierei didactice. ln această sec
ţiune nu se vor înscri decât absolvanţi a opt clase de 
liceu iar absolvenţii acestei secţiuni, în urma examenu
lui de capacitate, vor fi numiţi în învăţământ cu titlu şi 
leafă egală cu a profesorilor. 

ln afară de pregătirea profesorilor de desemn va 
trebui ca legea şi regulamentele să le dea posibilitatea 
de a lucra. Desemnul să fie considerat ca obiect princi
pal, având corijare ca toate obiectele şi, în loc de o oră 
pe săptâmână, să se predea cel puţin două. 

La şcoalele din apus, (Seminarul pedagogic din Iena) 
e prevăzută în program o oră ( o lecţiune) specială pe 
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săptămână, destinată analizei tablourilor şi operelor· de 
artă. S'ar putea şi în programele noastre găsi o oră de 
ansamblu pe săptămână, pentru astfel de analize şi in
terpretări, cel puţin pentru cursul superior. Ministerul Ar
telor va îngriji ca fiecare liceu să aibă o colecţie cu re
produceri în negru sau în culoare după principalele capo
d' opere de pictură, sculptură şi arhitectură. Fără această 
lecţiune de explicare şi analiză a operelor de artă, istoria 
artelor, prevăzută în programul şcoalelor de fete, secţia 
clasico-modernă, n'are absolut nici un rost; elevele me
morează date şi numiri, cum ar memora un dicţionar, 
fac geografie fără hartă. 

t:u această ultimă măsură, s'ar contribui mult la 
cultivarea. gustului artistic la noi în ţară. 

Copilul inuaţâ jucându-se şi imitând. A desE)mna şi a 
colora, sunt dintre jocurile cele mai preferate de copil. 
Mai apoi, pentru desvoltarea voinţei, atenţiei şi judecăţii, 
principiul nou al educatorilor americani este de- «a inuă(ci. 
lucrând» (learning by doing) şi pentru aplicarea acestui 
principiu, desemnul va ocupa locul ce-l merită. 

Pe de altă parte există un curent de a se considerit 
educaţia estdică ca singura disciplină de bază a pedago
giei şi de aci scopul educaţiunii să fie un scop pur estetic. 

Din aceste tendinţi diferite, a rezultat că estetica are 
un rol armonic în educaţia generală, pe care nu-l avea 
în trecut şi această importanţă i se dă chiar din cursul 
primar, pentrucă sentimentul moral ia naştere şi se· des
voltă din sentimentul estetic; deci binele e un fruct al 
frumosului. Când vom şti să subjugăm forţele naturii 
şi să ne folosim de ele, când mijloacele de producţiune 
vor atinge perfecţiunea, când munca omenească va fi bine 
repartizată şi ocrotită, când avuţiile nu vor mai· fi cumu
late în câteva mâini şi nu vor mai exista exploataţi, când 
educaţia va fi bine organizată, când, prin urmare, lupta 
pentru existenţă va fi mai uşoară şi omul va avea mai 
mult timp liber, atunci frumosul în artă şi în natură, va 
-ocupa locul cel inai important în viaţă.

OH. CARP 
Maestru ele desell)n la Liceul Mircen cel Bătrân, Constnntn 
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ro EZ 11 

1 

Câtă lumină şi noroc 
ln juru-i răspdndeşle 
N'o şlie soarele de loc, 
Când arde şi luceşte. 

Şi stelele, când ies, sclipind, 
Din depărtări străine, 
rvu ştiu ce farmec blând aprind 
ln nopţile senine. 

Aşa nll şlie draga mea 
Ce rai de fericire 
Mi-aduce'n taina dela ea. 
O singură privire ; 

Şi farmecul /ară hotar 
Din viaţa mea pustie 
Ea, singură, mi-l dă in dar 
,5i, singură, nu-l ştie. 
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2 

Străbat i cuprinsuri mari şi munţi şi ape, 
Să pui o stavilă'nlre dor şi tine, 
Dar, când îl crezi depatle, el de-aproape 
Ca umbra, după pasul tău se ţine. 

Opreşte-te I Zădarnică'nce1care I 
Aşteaptă pân'ce singllr se va duce 
Să-şi caute aiurea aşezare 
Şi căpătâi pe care să se culce. 

Iubirea într'o lege se cuprinde, 
O lege care nu se poate'nfrânge: 
Cu depărtarea c1eşte şi s'aprinde, 
Cu vremea scade _şi-incel- se stânge. 

3 

Urlă marea şi vueşle 
Şi ridică valuri mii, 
Pesf e care trec săgeată 
Goelanzii argintii. 
Orizontul se'nfrăţeşle 
Cu adâncul f rnmânlal 
Si in malurile'nalle 
Apele'nspumate bat. 
Pe nisipul de sub ţănnuri, 
Zac, aduse din spre larg 
Rămăşite dintr'o luntre: 
Nişte scânduri şi-nn catarg. 
Dar luntraş cine-a fost oare '/ 
Şi-a plecat spre care tel'/ 
Unde zace el acuma ? 
Cine pldnge după el? 

Rozmarin 
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Mf\E.-LSTROM 
Căile liii Duinnezeii în Natură, ca 

· Ş·i în planiirile sale providenţiale, nu 
sunt căile noastre; şi concepţiile inte
li9enţ�i nocistre nii se pot compara in 
nici un chip cii imensitateci, culânci
mea şi caractenil operelor clivine, ttl 
căror abis e mai ciclânc clecât fântâna 
liii Democrit-

Joseph Glanville. 

Ajunserăm în sfârşit pe creasta celor mai înalte stânci. 
Câte-va minute moşneagul arăta prea istovit, ca să mai 
poată rosti un cuvânt. 

- Mai înainte vreme, vorbl el în cele din urmă-,
vă puteam căli! uzl pe poteca asta tot aşa de uşor ca 
şi baetanul meu cel mai tâpfir; dar mi s'a întâmplat 
acum trei ani o peripeţie cum nici un muritor n'a în
cercat-o vreodată pe păm:înt, sau cel puţin cum nu mai 
trăeşte nimeni să o povestiască; iar cele şase ore de 
spaimă grozavă, pe care le-am îndurat atunci, mi-au ru
inat şi sufletul şi corpul. Poate mă credeţi bMrân de 
tot ; dar nu e aşa. In mai puţin de o zi mi-a înălbit 
tot părul, care ei a negru ca pana corbului, mi-a slăbit 
tot corpul şi mi s'au sleit toţi nervii în aşa chip, în 
cât şi acum tremur la cea mai slabă sforţare şi mă în
spăimânt până şi de o umbră. Iacă, abia privesc pe dea
supra acestei genuni şi mă apucă ameţeala. 

· Mica faleză lângă care se lungise el cu atâta ne.
păsare ca să se:odihniască, aşa încât corpul îi atârna 
in gol şi, cum sta rezemat de marginea lunecoasll. a 
stâncii, numai cotul îl opria dela cădere, - mic�a faleză 
se înălţa ca un perete în faţa unei prăpăstii cll.scate, 
ta.iată în granit negru şi lucios, Ia vre-o cjnci- zeci san 
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şaizeci de p1e10are deasupra unui haos de stânci. Cu 
nici un preţ nu m�aş fi apropiat de marginea ei la mai 
puţin de şase paşi. Indril.zneala căllluzei mele îmi trezia 
un asemenea fior de frică, încât mă !ăsai la pământ 
cu tot corpul, ma agăţai cu mânile de tufele dinprejur 
şi nu îndrăzniam să. privesc măcar cerul; zadarnic mă 
luptam cu mine însumi ca să alung gândul că însaşi 
temeliile muntelui erau în primejdie să se nl:i.ruie sub 
furia vânturilor. 

Mi-a trebuit timp ca sl:i. raţionez şi să găsesc destul 
curaj spre a mă ridica puţin şi a privi departările. 

Dar, pentru Dumezeu, biruiţi-vă teama, zise călăuza, 
căci daca v'am adus aci) e numai ca să cuprindeţi cu 
ochii o întindere cât mai larga a locului unde s'a pe
trecut întâmplarea despre care v'am vorbit şi. să vă 
depăn toată poves.tirea aceasta, în timp ce dumnea
voastră veţi avea subt ochi însi:işi scena pe care fl'a 
desfăşurat. Noi' ne aflăm acum, continuă el cu acea pre
ciziune care-i caracteriza felul său de-a vorbi, ne aflăm 
pe coasta Norvegiei, la 68° latitudine, în marea pro
vincie Nordland şi în posomorâtul district Lofoden. 
Muntele, pe vârful căruia ne găsim, se numeşte Hel
seggen, Innoratul. Acum, ridicaţi-vă puţin, ţine-ţi-vă de 
ierburi, dacă vl:i. cuprinde ameţeala, uite aşa ... şi priviţi 
peste mare, dincolo de vălul aceb de ceaţa. 

Privii cu toată ameţeala grozavă şi vazui o largă 
întindere de ocean, ale cărui ape de culoarea cernelei 
lmi amintiau povestirea geografului 1<ubian despre Marea 
Intunericului - Mare Tenebrarum. lnchipuirea ome
nească n'ar putea plasmul o privelişte aşa de nesfârşit 
de tristă. La dreapta şi la stânga, ci:l.t poate cuprinde 
ochiul, se desfăşură ca nişte ziduri ale lumii, fruntea 
unei faleze grozav de negre şi de pr&păstioase, a carei 
tristeţe este sporită şi de valurile ce se ridică fo_arte 
sus, până la creasta albă şi sinistră a pereţilor de stânca. 
cu urlete şi vuiete neîntrerupte. Chiar în faţa promon
toriului deasupra căruia ne aflam şi la o depărtare de 
vre-o cinci eau şase mile în mare, se vedea un ostrov 
ele stâncă goală; sau mai degraM, se ghicia fiinţa lui 

www.minac.ro



425 

după spuma valurilor care-l înconjurau. La aproape 
două mile in spre ţarm, se afla o �lta insulă, ceva. mai 
mică, stearpa şi înconjurata de stânci uriaşe şi de colţi 
mari de piatră. 

Oceanul, în spaţiul cuprins între insula din larg 
şi ţărm, avea ceva extraordinar în înfăţişarea lui. In 
ceasul acela sufla dinspre uscat un vânt aşa de pu
ternic, încât un bric, colo jos, in larg, se svârcolia .:mm
plit în valuri şi în fiecare clipa. trupul __ său dispa.rea în 
întregime. 

Cu toate acestea nu era pe mare o hulit obişnuita., 
ci numai frământare de valuri care se încrucişau ln 
toate direcţiile cu un sgomot surd şi mânios, nu numai 
in „dinţii vântului", ci şi în alte sensuri; spuma. nu se 
vedea decât puţină în nemijlocita vecina.tate a stâncilor. 

- Insula de colo din depărtare, vorbi moşneagul,
se numeşte de Norvegieni Vurrgh. Cealaltă, la juml1.tate 
de drum, Moskoe. Cealaltă, o mila sp1:e Nord, este 
Ambaaren. Colo, departe, sunt Islesen, Hotholm, Keid
helm, Suarven şi Buckholm. Ma.i departe, între Moskoe 
şi Vurrgh, sunt Otterholm, Flimen, Sandflesen şi Stock
holm. Acestea sunt nume�e adevi:1irate ale ostroavelor; 
dar cum dracu le-a venit în miute oamenilor sa le bo
teze, nici eu nu ştiu. Auziţi ceva? ... Vedeţi vre-o schim
bare în înfăţişarea marii ? 

Trecuseră vre-o zece minute de când ne aflam pe 
creasta lui Helseggen, unde ne urcaserăm venind din 
spre Lofoden, aşa încât nu putusem vedea marea decât 
din clipâ când, ajunşi în vârf, ea se desfăşura largă 
înaintea ochilor noştri. Pe când bătrânul vorbit\. auzii 
un. vuiet puternic care creştea treptat, întocmai ca mu
getul unui cârd nesfârşit de zimbri în preriile Americei, 
şi, în acelaş timp, văzui că faţa oceanului de sub noi, 
pe care corăbierii obişnuiesc sa o numiască ,:zb!Hută" 
se preschimbă cu repeziGiune într'un şuvoi ce se in
dreptit spre răsărit. Ba incll, pe când pri viam, şuvoiul 
câştiga o iuţeala neobişnuita. Fiecare clipn. îi sporia 
repezeciunea şi furia sa năvalnicît. Peste cinci minute 
toată marea, pâna la creasta lui Vurrgh, era biciuită 
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de furia sa neîmblânzită; dar mai ales între Moskoe şi 
coastl răscoala apelor era din plin. Acolo întinsul cel 
larg al genunei clocotia frământat de mii de curenţi 
contrari, isbucnia dintr'odată în sbucium�ri sli.lbatece, se 
înălţa fierbând, şue1·a şi pornia în vârtejuri uriaşe şi 
nenumărate şi astfel se rotia înaintând spre rl:\sllrit cu 
o iuţeală pe care apa n'o are decât în cascade.

Incă două, trei minute şi priv�liştea se schimbă cu 
totul. Faţa mării se liniştl puţin câte puţin şi vâ.rteju
rile dispărură unul după altul, pe când făşii întinse de 
spumă înălbiau într'un loc unde până atunci nu se 
vedea nimic. In cele din urmă făşiile se lungiră pe 
mare. întindere, se apropiara şi, moştenind par'ca rotirea 
vârtejurilor dispărute, începură să dea ocol în aria 
unui vârtej neasemllnat mai larg. Iute, foarte iute, ro
tirea aceasta de ape · îşi lămuri hotarul, formând un 
cerc cu un diametru mai mare de o millt Pe margini 
avea o largă cingătoare de spumă strălucitoare ; dar 
nici un bob de spuma nu luneca în gâtlejul monstru
oasei pâlnii, al cărei interior era un zid lichid, neted, 

, lucitor şi de o culoare neagră, inclinat pe orizont cu 
un unghiu de aproape 450, rotindu-se împrejur cu o 
iuţea.la înfrigurată şi ameţitoare şi răspândind în vânt 
un zgomot înspăimântător, juml:l.tate ţipăt, jumătate 
muget, aşa precum nici cllderea Niagarei, în frămân-
tarea sa supremă nu poate înălţa spre cer. . 

Muntele tremura din temelie si stânca se zguduia. 
Mă aruncai cµ faţa la pământ şi �ă agăţai cu mânile 
de iarbă într'un exces de zbucium nervos. 

- ABta, spusei în sfârşit moşneagului, asta nu poate
fi decât MaeJstrom. 

·- Aşa îi zic unii, rllspunse el; însă noi, Norve�
gien'i, îl numim Moskoe-Strom, după numele insuHn 
Moskoe, care se află la jumătate de drum. 

Descrierile pe care le-am citit asupra acestui vârtej 
nu mă preg!Hiseră deloc pentru ceia ce vedeam acum. 
Descrierea lui Jonas Ramus, poate cea mai amănunţiUl, 
dintre toate, nu-ţi dlli nici cea mai slabl'.I. idee de mn-

- rnţia şi grozlivia .acestui decor, necum impresia de
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spaimlt care apasă pe privitor în faţa unei asemenea 
privelişti ne mai vă.zute. N'aş putea spune din ce .loc 
şi în ce moment a privit-o scriitorul nostru; dar desigur 
că nu depe vârful lui Hehieggen şi nici în timpul unei 
furtuni. Cu toate acestea se· află în descrierea sa. câ
teva pasagii, care pot fi citate pentru aml1nuntele lor, 
deşi sunt departe de a da o icoanlt mai credincioasă .a 
priveliştei : 

«Intre Lofoden şi Moskoe, scrie el, adâncimea mă.rii 
este de 30 până la· 40 de ml:l.suri ; dar de cealaltlt parte 
în spre Ver (Vurrgli), adâncimea descreşte până într'a
tâta, încât o corabie;, trecând pe acolo, s'ar găsi în 
primejdie să se înţepeniască în stânci, ceia ce se în
tâmplă adesea şi pe vreme liniştit!\. In timpul fluxului 
curentul intră furios în spaţiul dintre Lofoden şi Moskoe 
cu mare iuţeală; urletul său, în ceasul când se retrage 
cu năvălnicie spre larg, abia este egalat de acela al 
celor mai mari şi mai furioase cascade. Zgomotul se 
aude la câte-va leghe împrejur şi vârtejul e de o în
tindere şi adâncime atât de mare, încât, dacă o corabie 
ar pntrunde în aria lui, ar fi târâ.tă şi .înghiţită fărn. 
îndoială până în fund unde, izbindu-se de stânci, s'ar 
sfărâma în tăndări ; iar când vârtejul se linişteşte, sflt
rllma.turile sunt scoase la suprafaţă. Pauze de odihna 
nu se produc d�cât tntre r�flux şi flux şi numai pe 
vreme liniştită; ele durează mai puţin de un sfert de 
oră, după care vârtejul î�i recapătă treptat violenţa. 
Când vârtejul se afla .în toiul lui şi, pe <le alta parte, 
e însoţit şi de furtună, e mare primejdie să te apropii 
de. el la mai puţin de o milă Norvegiană». 

cc Atâtea bărci, iachturi şi corăbii au fost înghiţite 
pentrucă nu s'au ferit înainte de a fi prinse .şi târâte 
de curent. Ba încă se întâmpll:I adesea că şi balenele, 
apropiindu-se prea tare de el, sunt biruite ele puterea -
lui şi cu greu s'ar putea descrie mugetele groz�ve ale 
lor., când zadarnic încearcă sa scape dintr'ânsul. Intr!o 
zi s'a întâmplat că un ura, încercând sii. treacă înnot 
dela Lofoden la Moskoe, fu prins de vârtej şi t�rât 
în fund ; urletele sa.le erau aşa de puternice, încât se 
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· auzfau dela- ţărm. Trunchiuri uriaşe de brazi şi de pini,
după ce au fost înghiţite de vârtej, se ridică Ia faţa
apei aşa de sfărâmate şi destrămate, încât par a fi a
coperite de câlţi lemnoşi. Aceasta dovedeşte ca. fundul
genunei e plin de colţi de stâncă de care trunchiurile
se isbesc şi se rod. Curentul e na.scut de fluxu] şi
refluxul mării, care se. urmează fără greş din şase tn
şase ore. In anul 1645, în Dumineca Sexagesimei,
vârtejul s'a pornit din zori de zi cu atâta vuiet şi nă
vălnicie, încât s'au năruit şi zidurile caselor depe
coastă»·

In ceea ce priveşte adâncimea apei, nu-mi dau seama
cum s'a putut măsura în vecinMatea nemijlocita. a vâr
tejului. Cele 40 de măsuri cred cit privesc canalul ve
cin cu ţărmul insulei Moskoe, sau Lofoden. Adâncimea
în mijlocul vârtejului trebuie să fie neasemănat mai
mare. Ca să ne dăm seama, e de ajuns sa. aruncăm o
privire piezişe spre adânc de pe vârful stâncii Helseggen.
Privind de acolo acest Phlegethon, că.re vuia Ia picioa
rele mele, nu mă putui opri să. nu surâd de simplicita
tea bietului Jonas Ramus, care vorbeşte ca despre nişte
basme de istoriile sale cu balena şi cu ursul; căci este
limpede că cele mai mari coră.bii din ziua de azi nu
s'ar putea inpotrivl vârtejului Maelstron nici cât se în
potriveşte un fulg în uragan, ci de bună. seamă. s'ar
risipi în ţitndări, izbindu-se de fund.

S'au dat felurite explicări acestui fenomen. Imi a
mintesc că unele din ele mi-au apll.rut la prima lectură
destul de bune; dar acum ele nu mă mulţumesc mai de
loc. Părerea în de obşte primitt\. este urma.toarea: J,Ca
şi celelalte trei mici vârtejuri din vecinMatea insulelor
Feroe, Maelstrom n'are altl:i. cază decât ciocnirea valu
rilor ce se înalţă şi se scoboară în orele fluxului şi re
fluxului, în faţa unei linii de recife şi de stânci, care
pun piedică apelor şi le silesc să cadă într'o uriaşă
cascada ; aşa încât, cu cât valul se urcă, cu atât şi că
derea trebuie să fie mai înaltă. Urmarea firească este
vârtejul a cărui putere uimitoare de absorbire este cu
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prîso 3 statornicită prin exempl_e de . mai mica. tnseui-
nătate". .. 

Aşa se rostesc cq. privire Ia acest subiect Encyclo
pedia britanică. Kirche şi alţii ca dânsul, îşi tb.chipue 
ca în mijlocul canalului Maelatrom_ se afli\ un ·gol;' care 
străbate scoârţa pământească şi p_recizează c� 's';lţ·d'escliide 
tn· golful Boţnic. PArer�a ''aceasta, . -de ţapt destul· de 
nai vă, era singura care-'mi mulţumi a închipuirea ·în clipa 
când contemplam acele locuri; şi, î_mp·nrt!şin�-o căH1d-. 
zei mele, care. nu-mi fu mfrarea când îl auzii''s'ptiri,Snd
ca, dacă aceasta era tntr'adevii.r'.părerea·:tuturo"r·'Not
vegienilor, nu era mai· puţin şi a- sa.: �Îlt· _d�spr� explţ-
c�rea de mai sus, �l . se arată: �ricapab\l de _a:·� pi'i_cep_e
ş1 eu eram de acord �cu el; oricât de· convrng_atoare·ar 
apărea ea pe hârtie, totuşi ţi se pare ne'înţel�asă şi chiar 
zadart1ic�. în. faţa v�1.eteTo� ahisului. . �· .. _' ( .. , , 1) , •. : 

. - Acuq1, fl_ind�a; aţi privit înde,ajuns 'vâr"tej_ul, ·vofbi 
· moşneagul, să rie strecurăm uşor, dac� voiţi, pe' după
·stânca aGeea;· ca să' ,ne· pun�m · la adăp'ost de ��nt şi glj,
:r;m ne asurziască pmgetul ap�lor. Am sa ·vă. poves't�sc
o istorie din care veţi vedea dacă. n.'a.m tot dreptul, Sâ
mă laud că am cunoştinţa �e �oskoe-Strom". · .'.' · 

Făcui P,recum doria el şl moş!}�aguţ_..i nceptt: ' 
. - Cei doi: fraţi ai mei şi cu niine··aveam U:n vas 
de pescuit, preschimb.�t în. goeletă, de aproapE3 � 70 · de 
tone, cu care obişnuiam sa pescui_m' prfntre, ·ostroavele 
de dincolo d� l\foskor, aproape de· Vurrgh. Iri'T părţile 
'unde marea e rasc�li't� ·_ae· valuri, de ·obiceiu·· rîescuitt11 
Este norocos, dacă-l faci lâ timp potrivit ·şi dacă ;nu ţi-e 
teaJpă de vre-o poticne.�la.; insă, dintre' toţi pescarii de 
pe. coasta Lofoden, noi trei eram singurii cari îndrăz
�iam sa ne' avânţăm 'regulaţ ·spre ostroavele acelea. Lo
curUe. coJfndate"µe o·oicefo· de, pescari sunt'" mult' 'înai 
departe, spre miază-?,i;, acolo poţi prinde �e'şte· ori" ·şi 
când, fară'. pici 9 primej'die şi ·de' aceea. e. firesc ca l�cttl 
să fie căutat; .tnsl), dincoace; printre ostroa�e-, ·sunt· 10-
curi unde poţi pr'inde peşte şi' "mat !-imit ·ş�· df calitate 
mai bună; uneori se· întâmplit sa prindem· trrtr'o singură 
zi atâta mulţim\�, 1 cât alţii, mai p�ţin• indl1ăzneţ�, nu ptift 

•. l . , . , ;_; 
ii\ 
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teau -�A scoată într'o săptămână. Ne îmbogăţiam văzând 
cu oc4ii : era mai mult� primejdie, dar mai puţin necaz 
şi în�ra;zneala �r� p·entru noi o plâce,1,10 . 
• J.., i�tneam_ cqrabia noastră intr'un ·adăpost la vre-o· 
qi41fi, J!lile de aiQi, sub coastă, şi obi�nuiam , pe vreme 
bună Bi folosim sfertul de oră, cât marea erij lină, ca să 
sţţăb�ţem cţina,ţul principal al lui Moskoe-:Strom,' chiar pe 
.ţJ�asupra _genunii, şi să aruncăm ancora colo, departe, pe 
· 1a.ngit Otterholm s3iu Sandflese11, ,unde valurile sunt mai
,p9tolit,�. _Acolo aşteptaµi vremea când marea se domo
le,Şte,. c,ih,să ridicl1rµ ancora. şi să ne . întoarcem, acasă.
�ici .�d�ta. n�. porniam o asemenea expediţie fără un
, yân,ţ l3irg. ;Şţ, s�atqrnic, care să ne, ducă şi să ne în
,t_oar.c�., şi fără şă avsm sig,uranţ� ca., nu,. se va potoli
pe drum. Rare ori se întâmpla să ne înşelăm. Numai
Ae•.i<I.ou�, o_r.i în răstimp rde şase ani furăm. siliţi să ră
J\\â.ne�. to�ţă11noaptea sub ancoră din pricina unei li
:qişti �esl1.vâr,şite, lucru foarte rar în părţile noastre.

1Alţ� daţ� a trebuit să rămânem pe ţărm aproape o
s�·ptl1mân�, IIJorţi de foame, din pricina unei fnrtuni
care s'a deslănţuit pnţin după sosirea noastră şi a răs
vrătit �analul în. aşa chip, 'încât ne-a fost peste putinţă
�.a., ne mai Jntoarcem. la asemenea î!Dprejurare �m fi
,fgst, ,târâţi i.Q.)argul mării, căci vâr,tejul ne purta cu
�·şa putere, încât în cele din urmă ancora fu smulsă.
Din f�ripire furăm răpiţi de unul din nenumăraţii cu
repţ�, contrari, cari se întâlnesc azi ici, mâine ia altli,
,p�rte,; şi curentul acesta ne-a purtat spre Flimen, unde
avurăm norocul să poposim.

N'a� putea să vă poveates3 nici a douăzecea parte
din prţmejdii_le pe care le-am îndurat acolo. Chiar pe
.vrem� liniştită e un loc primejdios; dar totdeauna am
',găsit' n;iijlocul ,să înfruntăm cur�ntul Moskoe, deşi' ade•

· 1sea erţ1m cuJlsufl�tul în gură, când ni se întâ:rnpla Bă
J1ţt�rziem .�q ,minut&, sau să pornill\ ceva mai înainte de

, intr�ea apelo_r în repaos. p neori vântul nu era destul
��1 .puternic precum nădăjduiam la pi'ecare şi atunci
.sţră�ăteam mai , puţin drum decât am fi dorit, pe când
curentul făcea cârma de prisos.

www.minac.ro



!?ratele meu mai mare avea un bă.etan de 18 ani 
şi eu însumi aveam doi •băeţi zdraveni. Ne-ar fi fost 
de mare ajutor în asemenea împrejurare, fie la vâslit, 
fie la pescuit; dar, dacă noi aveam tJurajul să înfruntăm 
primejdi� pe spinarea noastrlir, nu ne lasa inima să pri
mejduim copii, căci la drept'vorbind, pericolul era grozav. 

Sunt trei ani de atunci, fără câteva zile, 40 •când 
s'a întâmplat ceia ce viii povestesc. Era la 10 Iulie 1'8 ... , 
o zi pe care oamenii înci:i. n'au uitat-o, ,ca.ci urla cel
mai îndracit uragan care a bântuit vre-odată sub ce·r.
Totuşi, de dimineaţa şi pâni:i. târziu dupi:i. prânz a .suflat
o briza. plăcuta din spre sud-vest; iar �ms strălucia un
soare superb, a�a încât şi cel mai b�trân marinar dii;itre
noi nu s'ar fi îndoit de ceia ce trebuia să urmeze.

Fraţii mei şi cu mine am 'ajuns ·pe la două după 
amiaza la insule şi în curând ne umplurăm corabia cu 
peşti frumoşi, cari în ziua aceea căzură. mai din belşug 
ca oricând. Ceasul meu arăt:\ exact şapte ore, când · ri
dicarăm ancora ca să pornim spre casă, aşa încât s'lir 
străbatem curentul în perioada de linişte care,· dupa 
socoteala noastră,, trebaia să înceapă pe la 0pt,, i.. . ·: 

· Plecarăm cu un vânt •răcoros de tribord şi , câtva
timp plutiră.m cu repegiune, fărl:\ sa ne gâii�im la vre-o 
primejdie, fiindcă în ziua aceia nu era - nici un semn 
de temut. Deodată. iată-ne „mascaţi" de un salt de briză 
ce veni:\ dinspre Helseggen. Aşa ceva nu se ti;itâmpl,ase 
niciodată şi începui sa ma. simt rău, fară să ştiu pentru 
ce. Ne puserăm sub vânt, fiîră însa a isbutl de loc din 
pricina valurilor şi tocmai ma gândiam să :ne întoarcem 
la liman când, aruncându-mi. ochii î_napoi, vazui · toată 
zarea acoperită de un nour de aramă., ce se înălţa -cu 
cu o repezeciune uimitoare. 

lu acelaş timp vântul, ce ne purtase până atunci; 
piel'l şi ne găsirăm într'o a�emenea linişte de aier, 'în 
cât curenţii ne purtau după placul lor în ţoate părţile. 
Dar nici această stare de lucruri nu dură destul ·timp· 
ca să ne dea răgazul sil. chibzuim. Jn mai puţin de o 
minut!I furtuna ne învă.lul; în minuta urma.toare cerul 
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$�1 ac6pe1;l cu. totul şi Zllla se întunecă aşa de tare, -încât 
nu mai puturam vedea dintr'un capăt intr'altul al corăbiei. 

Nici nu mai încerc să vă descriu blest�mul unui 
astfel de uragan. Cei mai bMrâni lupi de mare din 
Norvegia n'au apucat ceva la fel. Strânserăm toate 
pânzele ·tn grabe.; dar, Ja cea dintâi năvală de v�nt, 
amăndoijă catargele sburară pest\3 bord ca şi când ar 
fi fost retezate, iar catargul cel mare răpi .cu el şi pe 
fratele meu cel mai -tânăr, care din prevedere se aga
ţase de dânsul. 

Corabia noastră era ca o frunză pe valuri. Puntea 
fusese mMurată ctr totul şi nu avea decât o mică des
·ch1dere spre proră, pe care luasem obiceiul să o în
chidem totdeauna, înaiQte de a străbate curentu], .ca ()
mă.sură de prevedere când ai de a face cu o mare răs
vrătită. Fară această măsură, în împrejurarea tn care
ne· ·găsiam, ne-am fi scufundat de bunăi seam�. căci va
lurile ne a_coperiră cu totul timp de câteva minute. Prin
ce minune fratele meu scăpă dela peire, nu pot să
·ştiu, căci vai! n'am avut putinţa sll. aflu. Cât despre
mine, desfacându-mă dela catarg, m'aruncai pe brânci
pe · punte şi, înţepenind picioarele de marginea în.gustll.
a bordului, ma agăţai cu amândouă mânele de un inel
·ce se afla Ia piciorul catargului dinainte·. Aeeasta er:'1
tot puteam face mai bun şi numai instinctul. m'a în
demnat să lucrez astfeJ, căci eram prea ameţit ca sito
mai pot judeca.· Câteva minute rămaserăm cu totul acoperiţi de apă,
după cum v'am spus, şi în timpul acesta, ag�ţat de
inel, mă siliam să-.mi ţiu ·răsuflarea. Apoi, ne mai pu
tând răbda, mă ridicai in genunchi, fară să las belciu
gul din mâni şi scosei capul la aier. In clipa aceia co
rabia noastră se scutură întocmai Ga un câine când
iese din apă şi se ridică deasupra · mării. lncercai atunci
să mă reculeg din ameţeală şi sa-mi adun gândurile,
ca să văd ce e de filcut, c\nd simţii că cineva mă a
puca. de braţ. Era fratele meu cel mare şi inima. îmi
tresa.rl de bucurie, ca.ci 11 credeam mătnrat de valuri.
O clipa. după aceia însă bucuria mea se preschimba. în
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groază când el îmi ţipă la ureche din toate puteriJe 
numai· acest cuvânt: Moskoe-Slrom I

Nimeni nu-şi poate închip.ui ce zguduire simţii'. a
tunci. Tremuram din creştet pânl\ în tă.lpi ca şi când 
aş fi fost scuturat. de friguri. Inţelegeam bine ce voia 
să spuie fratele meu cu această vorbi t Târâţi dt, vân
tul ce sufla, acum ne gllsiam în voia curentului şi n� 
aveam nici un chip de scăpare. 

Aţi tnţeles ca., stră.bătând canalul curentului, facea� 
totdeauna un ocol ca să trecem drept pe deasupra lui 
numai când timpul era liniştit şi atunci încă trebuia să 
aşteptăm şi sa pândim cu grije vremea apelor potolit�; 
însa. acum eram târâţi de-adreptul spre genune şi pe 
o furtună ca aceia ! De bună seamă,· mă gândiam, vbfil
fi deasupra vârtejului chiar în momentq,l acalmiei - uµ
grăunte de speranţă ! dar puţin dupa acei& ma. prinse
ciuda ca am fost aşa de nebun sa mai nădiljduesc ceva.
Ştiam ca suntem nişte condamnaţi, chiar dacă ne-am fi
aflat pe o corabie cu de zece ori nouăzeci de tunuri.

Cu toate acestea furia dintâi ,a furtunii se potoll, 
s�,u cel puţin n'o mai simţiam într'atâta, fiindţ3ă aler
gam înaintea ei; mai apoi însă marea, pe care v�ntul 
o ţinese până. atunci ·întinsa. şi spumoasă, începi1 sa se
înalţe în munţi de valuri. O schimbare ciudată se pro
duse şi în cer. Jur împrf'jurul nostru, ori încot·ro pri
viai, el era negru ca noaptea; însă chi.ar deasupra noa_s
tra. se limpezi dintr'odata un ochiu de cer senin,- aşa
de senin cum n'am mai vazut,-de un albastru aşa de
adânc şi de. lucitor, iar prin ochiul acela străluc'ia Juna
plină cu o lumină aşa de puternică., -cum nici o.data- 'tn
viaţa mea n'am mai văzut. Ea lumina totul împrejur;
dar ce privelişte, Doamne Dmnnezeule, ce privelişte
se desfăşura sub lună!

Incercai odată, de două ori să vorbesc 'fratelui' me�; 
însă, nu ştiu cum, vuietul de ape crescuse aşa de tare, 
încât, de şi îi strigam la ureche din răsputeri, el nu ma 
putea auzi. Deodată. el, scuturându-şi capul, îng�lbe'.p.i 
ca un mort şi Tidicil. un deget ca şi când mi-::ir fi zis : 
asculta! 
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Nu ştiam la început ce vrea să spuie ; dar tn cu
rând un gând_ grozav îmi fulgeră prin minte. · Scosei 
ceasornicul din buzunar: nu mai umbla! li privii ca
dranul Ia lumina Junei şi îl aruncai cu ciudă departe, 
în· ocean, izbucnind în lacrimi. Se oprise Ia ora şapte ! 
Trecuse deci momentul calmului de ape şi vârtejul cu
rentului era acum în toi. 

Când o corabie este ţapăn zidita, cu pricepere în
cărcată şi nu se cufundă prea mult sub povara ei, şi 
dacă aleargă în larg pe furtuna, valu-rile par tQtdeauna 
că-i fug pe sub talpl1-, ceea ce pare foarte ciudat unui 
terestru,-şi aceasta se numeşte în graiul marinarilor 
,,a călări". 

Ei bine, până acum noi călăriserl'im peste hQ.lă 
foarte frumos; dar în curând un val uriaş se revărsă 
peste noi, ne prinse sub bolta lui şi ne răpi cu el, ri
dicându-ne sus. sus de tot, până în văzduhul cerului. 
Nici odată n'am crezut că un val se poate înălţa aşa 
de mult. Pe urmă, lunecând pe o curbă amsţitoare, ne 
lăsarăm în jos şi ne afundarăm, aşa încât mă prinse o 
asemenea spaimă şi ameţea!�, ca şi când aş fi căzut 
în vis din vârful unui munte înalt. lnsl1-, pe când ne 
găsiam pe creştetul valului, am aruncat o repede o
chire împrejurul meu şi atâta mi-a fost de �juns. Ful
gerător mi--am dat seama de toată grozl1.via soartei 
noastre. Vârtejul curentului Moskoe se afla numai Ia 
un sfert de milă înaintea noastră; dar un vârtej ce nu 
semăna cu nici unul din cele obişnuite, după cum vâr
tejul pe care i1 priviţi acum nu seamănă cu învârtirea 
unei mori. De n'aş fi ştiut unde ne aflam şi ce ne aş
teaptă, n'aş fi recunoscut tn nici un chip locul. Prive
liştea era aşa de îngrozitoare, în cât, fară de voie, în
chisei ochii, iar pleoapele mi se strivirl1. tn strângere 
ca într'un spasm. 

N'.au trecut nici două minute şi iar simţirăm cum 
valurile rn potolesc din nou şi el:\ suntem acoperiţi de 
spuma. Corabia se întoarse smuncit din babord jumătate 
de cerc şi se repezi ca o- sl:\geatl1. int1·'altă parte. In a
celaş timp mugetul apelor fu înăbuşit de un zgomot 
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ascuţit, un zgomot de care va. puteţi face o ideie. în
chipuindu-vă şuierul câtor-va mH de vap'oare ce ţipă din 
sirenele Jur în. acela.ş timp. Ne gMiam atunci tn cibga.
toarea hulei care înconjoară vârtejul şi, de b'una. seama, 
ma gândiam ca o clipă după aceia vom luneca tn vâ:rtej; 
al cărui fund nu-l puteam limpede deosebi, din prţcina 
iuţe1ii spăimântMoare cu care eram târâţi. Corabia p11.:. 
rea ca DU se cufunda de loc în apli,. ci că zboară p'e 
deasupra ei ca o băşică de aier la suprafoţa valurilor. 
Tribordul atingea vârte.juJ,' iar 1a: babord se desfll:şui'a 
oceanul nesfârşit şi simţiam că vad u!n zid nesfârşit 'de
apa. ce se roteşte între noi şi zare. · · " 

Poate că n'o să ma credeţi, dar · acum, când ne 
gă�iam în gura pâlniei, eu ma simţi am· mai · stă.pân p'e 
mine însumi decât atunci când ne apropiam de ea. CU 
sufletul go� de ori ce speranţâ, mn. simţii par'că uşurat 
de o mare parte din groaza care mă ·paralizase la in1

ceput. Eu cred că disperarea îmi oţelise iutru câtva
nervii. · · • ' 1 ' 

Aceasta nu e lăudăroşie, ci adevar curat!' Mă gân
diam ca. este ceva sublim într'o asem'enea moar(� ş_i că 
ar fi o nebunie să mă opresc la gândul a�a de meschin 
al salvării mele, când în faţa 'ochilor se desfăşura· o 
privelişte aşa de măreaţă a puterii Dumnezeeşti. Cred 
că aş roşi de ruşine da.ca. mî-ar trece prin minte un a
semenea gând. O clipa. după aceea fui cuprins 'tle cu
riozitate să cunosc v:lrtejql. Eram stâ.pânit 'de dorinţa 
de a-i cerceta adâncul, cliiar cu preţul vieţii şi dure
rea cea mai mare era ca nu voi putea împărtăşi to� 
varăşilor Înei tainele acestei minuni. lata., de sigur, ciu.:.

date gânduri din partea unui om Bjuns înt1.''o asemenea 
cumpănă,-şi de multe ori m'am gândit după aceea -că. 
goana corăbiei în cercuri ameţitoare deasupra abisuluj, 
trebuie sa. mă fi zăpăcit puţin. i · ' ' 

Mai era şi o altă împrejurare care ma făcea să-mi 
păstrez cumpătul şi anume potolirea vântului· care, în 
locul unde ne aflam, nu ne ma? supări\, căci, după cum 
şi dumneavoastră v'ati putut. da seamă, cingătoarea de 
spumă se află în pâlnie ceva 'mai jo_s ca faţa oc·eanului'; 
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(ar, acesta. ridica acum mai sus de capetele noastre un 
soi de· mal prăpăstios şi posomorât. Dacă n'aţi ·apucat 
nici odată o fqrtrină pe mare, nu puteţi şf.i ce descu
�ajare iţi coboară· rn suflet complicitatea Jntre vânturi 
şi neguri. Te orbeşte, te asurzeşte, te înăbuşe şi-ţi ră
peşte orţce. putinţă de faptă şi de judecată. lasă noi 
scăpaser�m acum de. toate aceste mizerii, întocmai cµm 
crimina11i, co_ndamnaţi la .. mo.�rte, se bucură în închi
soarea lor de micile {>1ăceri, refuzate lor, atâta tjmp 
cât sentinţa era încă nesigură.-

N'aş putea Să, vă' spun de câte ori am. ocolit co
ro,ana. de spumă. Ocoliam, o·coliarn ,mereu, 'poate. de ;o 
o;i::�, -zburânq niai mul,t de cât plutind _şi aprop_iindu-ne 
pâ·e cu pas de prÎm,e,jdie. şi de groz.ava margine din lă
.untr.u ~ a yârtejuhii. ·1iţ, tot t_imput acesta ·eu n'am lăsat 
djn mâni inelul de fier. ·fratele meu se afla tnâpoia 
ro.ea,,_. agăţ.a� d� un butoiaş gol d� apă, bine înţep�nit 
sub cuşca bol'ţii dela pupă,· singurul obiect ce nu fuse�e 
_măturat de valuri de pe bord, la izbucnirea �urtunii. Pe 
cân4 ne,. apropiam de ,marginea genunej,_ el_ părăsi bu
toiaşul, se rep·ezi spre inel şi, în groaza lui, încercă sa. 
mi-l ·smulgf din ·mâni, cJ\ci inelul nu era destul de mare
ca sli-1' pute.m ţine amândoi. Nici odată n'am simţit o
mâhnire mai adânc!\ decât în clipa când· il va.zui fi\când
_o'. as�menea încercare,,- �eşi 'îmi dam seama ţa era ne� 
bun,. nebun furios· din groaza. Cu toate ace�t�a eu nu 
J,\m ip.cercat, să 'ma. opun lui; ştiam câtă siguranţ� îţi 
d� acest inel, şi i-l lasai, iar eu mă îndreptai spre pup�, 
ca să ma agâ.ţ de.butoiaşi Nu mi-a fost greu, de oarece 
cora.bi!l-, în .,(ţrumul ei circl}.lar, îşi· ţinea cumpn.na bine 
pe ta�p�, deşi era zguduita. dintr'o parte şi alta de lo
viturile .. vahi'ril_qr urfaşe şi de fierberea vârtejului. Abi!\ 
ină inţe·penisem în noua mea poziţie, cârni o" lovitur.� 
g_rozav:� in tribord repezi corabia. cu botul spre adânc. 
Şoptii ·1.·epede o rugăciune Mtrn Dumnezeu, crezând că 
totul s'a ispra.vit. · · ' · · 

Inima mi se strânse de frică; ma ag�ţai cu putere 
de butoiaş'- şi închisei ochii. Câteva · clipite n'am indrăs
nit s�•i deschid; ma aşteptam la o ·moa'rte f�ră greş şi 
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ma miram cl1 încă nu m'am scufundat şi că ·nu mă aflu 
în agonie sub valuri. Dar timpul trecea şi eu tot trăiam. 
Senzaţia de cădere încetase şi mişcarea corăbiei nu se 
deOf:iebia mult de aceea când ne aflam în cingatoarea 
de. spuma. TQtuşi eram aplecaţi mai .mult spre tribord. 
Prinsei curaj şi privii încli. ·odată împrejur. 

Nici odată nu voiu uita simţirea de spaimă, . de 
groază şi de admiraţie pe care am încercat-o in faţa 
acelei privelişti. _Cora�ia pli.rea atârnaM. ca printr'o m_i� 
nune la jqmatatea abisului, pe suprafaţa •'din launtfu a 
unei pâlnii cu o circonferenţa. vasta. şi o uimitoare · a� 
dâncime. Suprafaţa pâlniei, cu desăvârşir� lină, �i fi ·so-
cotit-o de abanos, daca. ar fi lipsit repezeciune·a · cu cai:ş 
se tnvârtia· tnprejur' şi reflexul scânteietor şi · pa]jd pe 
care-l răsfrângea sub razele lun·ei pline care, "din oc.hiul 
limpede· de cer, despre care v'am pomenit, se revărsau 
ca o (lascadl1. de aur flµid peste zidurile negre de apă 
şi până în cele mlli intime adâncuri ale abi�ului. 

La început eram prea ocupat · să observ cu· oare
care preciziune'_; Nu-mi dam seama deJât de ·o revărsare 
generală de o măreţie extraordinară. Totuşi, dupil. · ce 
mă liniştii puţin, privirea mea luneca. fara ·voie în spre 
fund. In partea aceia nici o piedică nu se punea în faţa 
ochilor. Corabia noastra, atârnata. pe coasta aplecatli. a 
abisului, îşi păstră cumpăna dreaptă pe talpa., sati', - 'cu 
alte cuvinte, ·puntea sa· el'a intr'un plan paralel cu ap�, 
care se. înclina pe un unghiu· de pe·ste ·45o, aşa _încât- mi 
se părea ca. plutim pe• coastă. Mai observai că în a-i 
ceastă poziţie mă puteam cumpăni tot aşa de uşor·· ca 
şi pe un· plan orizonta! şi aceasta se datora, cred eu, 
extraordinarei repezeciuni a mişcării noastre circulare. 

Razele Junei părettu că vor si:l. atfoga. fundul ne
cercetatului 'abis; cu toate-acestea.nimic lhnpede riu 'pu
team zări acolo, fiindcă o ceaţa deasa. învaluia totul- -î'n 
jur.ul ,ineu, .iar' un curcubeu măreţ se arcuia deasupra 
întocmai ca acea punte îngustă şi şovăitoare care, du'p·a. 
credinţa musulmanilor, este singurul dru·m ce duce de 
l a  Timp spre <Et�rnitate. Această cPaţl), de bună seaml\
se nl1$tea din frecarea uriaşilor pereţi Hchizi ai pâlnie,
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�e fundul abisului. Cât desp,re huietul i�ens ce se 
înălţa din aceste neguri până la cer, nici nu mai în
drăznesc sa vorbesc. 

Cea dintâi lunecare a noastră dela cingMoarea înalta. 
de spuma. ne dusese. la o mare dep!irtare pe coasta ; 
însă coborârea mai departe nu se mai făcea aşa 'de 
r�pede. Ne coboram, învârtindu-ne, nu cu o mişcare re
gulata, ci cu avânturi şi scăpătări uimitoare care, acum 
ne repeziau la câteva sute de iarzi în jo1:1, acum ne ro
tiau într'un larg cerc împrejurul pâlniei. Dupa fiecare 
ocol coborârea noastră treptată ne apropia de fund cu 
încetineam, dar sigur. 

Privind împrejurul meu pustiul întins de abanos 
lichid, care ne purta, observai că corabia noastra nu 
era singurul obiect răpit de vârtej. Atât în susul rât şi 
în josul nostru, se vedeau sfărămaturi de corăbii, scân
duri şi trunchiuri de arbori şi alte obiecte mai mici 
precum: bucăţi de mobilier, Iazi sfărâ-mate, butoiaşe şi 
doage. V'am vorbit adinioarea de ciudata curiozitate, care 
m'a prins, alungându-mi frica. Pe măsură ce ma. apro
piam de ·sfârşitul grozavei mele soarte, ea creştea şi 
şe exagera în mine. Incepui să observ cu un interes 
ciudat nenumăratele rămăşiţe care plutiau în apropierea 
noastră. De bună seamă, căzusem în delir, căci îmi fa.
ceam o plăcere să calculez iuţeala lor relativll. cu care 
se coborau spre adâncurile de spumn.. M'am 'trezit vor
bind: ,,iată un brad, care, de sigur, se va cufunda şi 
va dispăna cel cfintăi" şi mă simţii par'că răt�cit, când 
văzui că puntea unei corăbii olandeze apucn. înaintea 
lui şi se duce spre fund. In cele din urmă, după mai 
multe socoteli de acest soiu, care se dovediau totţ,te ne
adevărate, trecui la un nou şir de gânduri, care mă 
făcură sa. tremur din tot corpul, pe cand inima îmi bă
tea mai tare ca ori când. 

Şi să nu credeţi că vre- o nouă cauză de groază, 
ci o lucire de speranţa m'a mişcat până într'atât ! �
ceasta. speranţă izvora, in parte, din amintirile mele ş1, 
în parte din faptele pe care le observam atunci. Mi-a 
venit în mi.r,.te nesfârşita felurime de smramatu,ri uşoare, 
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ce erau aruncate pe coasta dela Lofoden, după ce fu
seseră înghiţite şi zvârlite apoi de Moskoe-Strom. Cea 
mai mare parte din aceste lucruri erau aşa de zdru
micate, de strivite, de sfâşiate, încât păreau zburlite de 
aşchii şi tala.şi. Dar, tot în acel!lş timp, îmi amintii foarte 
precis câ mai erau unele în foarta bună stare. Nu-mi 
puteam explica deosebirea aceasta decât pr,esupunând 
că sfărămăturile sfâşiate erau singurele ce fuseseră cu 
totul înghiţite; ca. celelalte trebue sa. fi intrat în vârtej 
într'o vreme mai târzie a mareei sau, din cine ştie c� 
cauz�, se vor fi scoborât destul de încet, aşa tn cât 
n'au avut timpul să ajungă. la fund înainte de momen
tul fluxului sau refluxului. Imi închipuiam că este foartE> 
cu putinţă în amândouă ipotezele, ca ele să fi fost scoase, 
prin învârtire, până la fata oceanului, fării. să aibă soarta 
acelor lucruri, care au fost răpite mai de vreme, sau 
a căror coborâre a fost mai repede. Şi mai f$cui tre� 
observări de ·seamă: prima, ca. repezeciunea coborârii 
era irz raport direct cu volumul corpului ; a doua, că 
din două masse de volume egale, una sferică şi cealaltă 
de aliă formă, cea. sferică se cobora mai iute; a treia, 
cn. din dollă rnasse egale,. una cilindrică şi alta de o 
formă oarecare, cea cilindrică era inghiţilă mai târziu. 

De când am scăpat din iadul acela, am stat de ,mai 
multe ori de vorbă despre aceste lucruri cu un bătrâp. 
dascal de şcoala. din ţinut; şi:- el m' a învăţat să mă Sefi
vesc de cuvintele cilindru şi sforă. El mi- a explicat, 
dar am uitat cu totul explicarea sa, - că cele trei ob
servări făcute de mine nu erau decât urmarea firească 
a formei obiectelor plutitoare şi mi-a arătat cum se 
face că un cilindru, plutind intr'un vârtej, opune mai 
multă greutate decât un corp d:e acelaş volum, dar de 
formă diferită 1). 

O lmprejurare mai contribui să-mi întil.riască aceste 
observaţiuni şi să ml1. îndemne a ma folosi de ele, şi a
nume faptul că, după fiecare ocol, noi apucam înaintea 
unor obiecte asemant\.toare cu un butoiaş, cu o v:ar�ă 

1) Vezi Arhimerle: De incidentibus in fluido .lih. 2.
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d'e corabie, sau cu un catarg şi că multe din ele, de şi 
se gl1.siau Ja acelaş nivel cu noi ln momentul când am 
deschis O'chii asupr:i minunilor vârteju.lut acum se aflau 
cu mult deasupra noastra şi păreau că abia şi-au-. schim
bat locul lot· dela -început.· 

Nu ·mai aveam nici o îndoială de ceea ce trebuia 
sa. fac. Hotărâi să mă leg strâns de butoiaşul de care 
mă agăţasem, sa-I desfac de pe corabie şi să mă arunc 
cu el în mare: Prin semne încercai sa. atrag băgarea 
de seamă a fratelui: meu asupra butoiaşelor· p'lutitoare 
ce· treceau pe lângă noi şi fllcui ·tot ce mi-a stat în 
putinţă, ca; să-l fac să înţeleagă ce voiam. In cele din 
urmă crezuţ că mi-a priceput planul; dar, fie că a înţe
les sau ,nu, el ·scut.ura. ·din c�p cu desnădejde şi în rup'
tul capului nu•voJ să părăsiasca. inelul. Era pest� putinţă 
să mff apropii de· el: împrejurările nu îngăduiau nici o 
întârziere. Astfel, după o luptă amară, trebui să-l pără
sesc ln plata _sorţii sale triste. .Eu• însumi mă legai_ cu 
nişte funii d� · butoiaş şi, ·fară să şovl:l.iesc, ma. aruncai 
cu el în mari;}. 

. Urmarea a fost tocmai aceea. pe care o prevăzu
sem: _Şi aşa se face ţil. mă aveţi astăzi în faţă şi-mi as
cultaţi povestea. Bănuiţi, prin urmare, tot ce a urmat 
dupl:I. aceea_; Aşa dar, · voi trece repede spre desnodă
mânt. Trecuse poate o orl:I. de când părăsisem corabia 
şi ,acum· o vedeam departe sub mine când, deodatl1, una 
după alta, ea făcu trei sau patrn învârtituri repezi şi, 

.. ·ducând cu sine pe bietul meu fratr, se cufundă, pentru 
totdeauna, cu botul înainte, în haosul fundului. Butoia
şul, de care mă_ legasem, se coborâ până la' aproape 
·jumătate din distanţa ce despărtia fundul de locul unde
sărisem în mara. In clipa aceea o schimbare ciudat� se 
făcu tn infâţişarea vârtejului. Coastele uriaşei pâlnii
pierdură repede din aplecarea lor; rotirea apelor se

· domoH din ce în ce mai mult. Pe încetul ceaţa şi curcu
. beul se :risipiră şi fundul abisului păru că se umfla
în ··sus.· 

Cerul era senin, vânturHe aţipirl:I. şi luna plinl:I. as
linţia spre apu� cu o strălucire ·vie, când eu' ml:i. găsii 
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iarăşi la faţa oceanului, lângă coastele dela Lofoden şi 
deasupra genunei unde fusese Moskoe Strom. Era cea
sul repaosului de- ape; dar marea tot mai ridica dealuri 
înspumate în urma furtunii. .Fui ;târ�t .cu ţuţeala. în ca
nalul curentului şi a·runcat, în câte-va minute, pe ţăr
mul unde pescuiam. O corabie mă. lua. In ea, sleit de 
obosială şi acum, când· pr,imejdia era tre.cu'ta., amuţii la 
amintirea grozăviei sale. Cei cari m'a\! pescuit erau 
nişte camarazi vechi şi tovarăşi de fiecare zi, dar nu 
m'au cunoseut, nici atât cât ar fi cunoscut pe cineva, 
care s'ar fi întors din ţara umbrelor. Părul meu, care 
tn ajun era negru ca ab!mosul, înălbise aşa precum îl 
vedeţi acum. Ei mai povestiau că toată .expresia figurii 
mele se schimbase. Le-am ·.povestit această. istqrie şi ei 
nu m'au crezut. V'o istorisesc şi. d.umneavoastra. şi abia 
nădnjduesc că veţi crede-o mai mult ca bunii pescari 
din Lofoden. 

28/8/920 Tulcea · Tradneere din Edgar Poli
de

' Marioara Coatu
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I N TO fl R C·E RE f\ 
·După Ioliann FreH1err von -Eichendodf

Cobor incet din spre pădt1re ; 
La fel e casa ei şi-act1m; 
Iar draga mea, ca şi pe uremt1ri, 
Visând la geam, priueşte'n drum. 

S'.a măritat de mt1lt cu· allt1l 
Pe când luptam eu pentru ţară ... 
Şi toate s'au stricat de-alu11cea I 
Cum m'aş inloarce'n luptă iară .... 

Copilul ei se joacă'n stradă; 
La faţă seamănă cu ea .... 

· Obrajii i-i sărut, şoptindu-i:
"Te, aibă ceru'n paza sa/"

Ea s'a uitat t1n timp la mine,
Şi m'au cuprins atunci fiori,
Dur, neştiind anume cine-s,
Şi' nloarse ochii, gânditori.

Şi-am inoplal i1z faţa casei
· Sub leilll ce cânta uşor ....

Din corn suflai întreaga noapte
Un cântec trist de visător.

Când fâlfâi spre zori lt1mina,
Ea-şi aminli .... Şi-alunei a plâns ....
De mult eu insă şi plecasem
Să-mi plâng, slrein, norocul slâns.

Mihail Prlcopie 

www.minac.ro



443 

5CRl50.RI 

III 

F AG'Aou'ELE ŞI R ĂSPL A T'Ă 

De când jafu'rile mi-au stricat tot 'rostul ţ,higăriei, numai 
pluguri, tamazlâc, 'turme şi herghelii visez. 

Cât 1de 'fericit' eram, când p1·odusele' mele· vegetale întrl3ceau 
în calitate pe ale celorlalţi! Şi ce 'fericit ·mă simţiam când Mi
nisterul de Domenii, în lbc să arate produ'sele' Statu'lui, se"fălia, 
prezen'târld 1 pe ale 'mele, 'z'oo'tecnicianil·or străini, cari· vedeau· să 
studieze ra1sele animale din aceste ţinuturi I 

Prin lege, ·apoi, mi s'a' luat şi pământul,-pământ ce-l cl'es
robisem dela Turci prin cumpărătoare, 'pământ desţelenit sub o
chii mei, udat cu sudoare proprie, pus în valoâre şi înzestrat 
cu tot ce o fermă mare poate să aibă de util şi de·agreabil. 

Mă simt nemângâiat de pierderea averii mişcătoare-, dar n'aş 
regreta exproprierea,' dacă pământul meu (1531 de hectare din 1930

cât aveam) s'ar da celor ce-l merită. Chipul, însă,cum s·'au făcut 
celelalte împroprietăriri şi felul cum se procedează· şi astăzi cu 
dânsele, fără plată imediată, dreaptă şi în bani, a foştilor pro
prietari şi fără nici o selec\iune a sătenilor, mă îndreptaţesc sii 
cred că s'a făcut mai mult reclamă decât economie naţională. 

lmproprietărirea tuturor, deodată, fără deosebire şi pe su
prafeţe egale, pe lângă că at:ofiază ambiţia celor mai iscusiţi, 
mărginindu-le acţiunea, mai împiedecă şi pe cei îndrăzneţi, a-şi 
părăsi locurile de origină, unde sunt deja imtalaţi şi echip'aţi. 
Cine, de pildă, ş i-ar părăsi satul său nata'', unde, după ·rep·artiţie, 
ar prim, 2 hectare, ca să vie în Dobrogea, să ia 5? Numai chel
tue lile de strămutare şi aşezare l-ar costa înzecit decât face pri
sosul de 3 hectare, fără să mai puî înstrăinarea de ai săi. 

Impresiunile acestea -tnă duc la întrebarea: Cui o" să se: dea 
pământul meu ? Tot la cârciumarii şi agenţii electorali din sate 
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şi oraşe t Şi,. fiindcă s§tenii sunt şi astăzi empirici şi fatalişti, de 
1a cine or să înveţe ei cum să-l folosiască mai bine ? Dela ciu
percile de eri, trecute astăzi ia partidele nouă? 

Mă mir, fără $li vreau, cân i, ştiind starea înapoiată a a
griculturii, văd că, îa loc să se ia miisuri largi spre a îmbună
tăţi radical izvorul din care ne hrănim, din contra se lilţeşte 
tendinţa de a industrializa o populaţiune rară, fără nici o pre
gătire profesională şi fără nici u ii cap:tal material. 

Bătrânii îşi băteau }oc de cei cari lăsau să le �zboare vra
bia din mână pentru cele de pe gard: Şi aveau dreptate, pentru 
că tocmai aceştia, cari împiedecă progresul prin trândăvia, ne
p.dceperea ori specula lor, te a,sasinează la fiecare vorbă cu ne
c·esitatea evoluţiei. 'Dar de ce să evoluăm . în • fabricarea unor 
m�rfuri .de cea mai proastă calitate .şi înzecit de . scurrip'e? Nu 
tot 'străini, cu firme româneşti, sunt ir.idustriaşii noştri actuali? 
Şi,' în tot cazul, pentru ce să nu evoluăm f1!ai întâi în agri
cultură,. ocupaţia de predilecţie a iLZluror, care, forţamente, va 
pregăti şi industria P Abecedarul începe cu A, nu' cu Z,. Indus
tria, mare a nă�cut din cea mică., Pănă când atâtea spoeli, care
s'au făcut pe spinările agriculturii ? ' · 

Se pierd 30° /0. din grâne, pentru că nu se pot adăposti în 
gări şi transporta '1a porturi, şi domnii evoluţionişJ se gândesc 
Ja industrie, cu scutiri şi prime date tot �e agricultură ! Nici as
tăzi nu se mai lasă de aces_te maimuţării păgubitoare?... E mai 
m!Jlt. decât caracteristică părerea ce şi-a dat-'o un Engl�z despre 
l'IOi, mai zilele trecute, răspunzând unui Român care-i pusese 
întrebarea: de ce ţara lui nu ne imp_rumută bani, ca sli ne re
facem ? r,Pentnz _că D-voastră schimb(iţi legile prQprietăţii la
fiecare trei zile j-• Adevăr mal adevărat şi mai în scurt spus, nu 
se poate. 

Dar mă pierd în fapte. Am friguri, se vede. Să le înăbuş, 
căci nu se poate ca din toată ap;ast� Românie Mar� să nu a
pară, azi sau mâine, dintr'un palat sau dintr'o colibă, o minte 
·ageră, un suflet mare, cu braţ p;_iternic, care să pue pe cale bună
intelig�nţa oraş�lor şi bunul simt al· satelor.

Să spun, mai bine, ce s'a petrecut în Dobrogea, dela 1884,
de când trăesc într'âns11. Poate că însăşi păcatele din trecut să
i11spire căinţă şi îndreptare în viitor..

;, . -
I .
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Confe:inta dela Berlin, născ ută din războiul dela\ 1818, tn
care armatale române scăpaseră Imperiul rusesc dela �ea mai 
ruşinoasă înfrângere, în Joc să ne răsplătiască sacrificiile cu îna
poierea celeilalte părţi a Basarabiei ce ne-a cutropit-o R sia, ne-a 
mai luat şi partea .ce o stăpâniam, dându-ne în schimb I o bu- • 
cată din Dobrogea, care, aşa pustie şi sălbatecă cum er� în cea 
mai mare pa,-te, nu avea altă valoare decât accesul ce hi-I da
la Mare. · 

t· La încorporarea a1:estui teritoriu, cea mai niare g, ijă 'a ma-
relui răposat Regele Carol şi a vrednicului său ministru .1 ihail
Cogălniceanu a fost ca să naţion1ilizeze şi să folosiască câţ mai 
de grabă acest pustiu. In acest scop, au. lansat o Prorlalî{atie, 
făgăduind tuturor Românilor, de sub toate stăpânirile, părnân.t, 
cu păsuiri de plată, cu lemfle de ·construcţie gratis şi cu tot'� fe
lul de alte înlesniri, dacă se aşează ac1. De pretutindeni, atupci, 
a'l pornit Românii în Dobr.ogea, cari au naţionalizat' solul· şi\au 
transformat pustiul în holdr. PJ'intr'anş1i Statul şi-a făcut în Do
brogea un venit de vre-o 32 de milioane de lei anual, peste eh 1� 
tueli. Şi cu toate acestea, ei au fost cei mai batjocoriţi şi mai 
exploataţi de Stat prin funcţionarii săi. 

� Cum ?-Iată: I 
Chiar dela prima distribuire a pământurilor, inginerii par

celatori, ca să poată măsu1 a cât mai mult pământ şi să-şi ia 
plata de câte 2 lei de hectar, s'au lăsat linguşiţi sau plătiţi de ·; 
către locuitori de origini străine, cărora le-au ·dat, nu numai câte 
pământuri au v, ut, pe numele lor, dar încă şi pe nume de oa
meni ce nu existau. Azi, de li s'ar verifica titlurile, Statul ar· in
tra in stăpânirea a cine ştie câte zecimi de mii de hectare; Eu 
însumi, revoltat de această risipă de pământ, am încunoşt.iinţat 
în mai multe rânduri şi pe mai multi miniştri despre aceasta,

cerând comisii de verificare, dar nimeni n'a făcut nimic. ln Ca
drilater, tot aşa. Pămâ�turile Turcilor se stăpânesc de Bulga, i, 
de şi actele originale su:.. t încă la proprietarii lor. 

Statul, apoi, nu s'a ţinut nici de făgăduial!l regaiă şi legală 
dată coloniştilor. Lemne de construcţie nu le-a dat. Alte ajutoare 
-iarăşi nu. Ba încă, de unde, după legea pentru regularea pro- •
prietăţii imobiliare din Dobrogea, Statul nu putea cere plata ra
telor primilor trei ani decât la sfâqit1.1I perioadei de răscumpă
rare, adecă după 17 şi 27 ani, le-a. cerut,- cu toate aceste, globai 

aţi 
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şi deodată, şi încă tocmai într'un an de mare secetă, când, fără 
milă, â- vândut tot avutul micilor plugari pentru datorii ce nu 
erau exigibile. N'am văzut mai mare jale ca atunci. Mulţime de 
oameni, cari se exilaseră şi se istoviseră punând în valoare nişte 
pământuri înţelenite de zecimi de ani, ca să-şi croiască un vii
tor, au pierdut şi cu ce venisei-ă, rămânând cu· palmele. Iată cu 
câtă lăcomie. pentru prezent s'a zdrobit la noi tot dorul de muncă, 
care reprezintă viitorul ţării, de către unii din cei. cari au câr
muit-o. Şi spun aceasta cu atât mai adâncă mâhnire, cu cât acte 
şi abuzuri de o ferocitate animalică se ascundeau sub o îmbră
căminte de gală .... belgiano-orientală. 

91m ? ... Să· chemi lume de petutindeni, de unde fie-care 
şi„a părăsit rude, prieteni, case şi felul lor- de a tră1, ca si-i a
şezi într'un deşert, alături de o mână de locuitori de altă origină, 
de altă religie, de alte tradiţii, cu alte aspiraţii, cu al'.ă limbă şi 
cu .'altl traiu, făra să mai pui duşmănia ce' totdeauna învinsul 
poartiă învingătorului şi fără să socoteşti primejdia la care-i ex
pui, runându-i la îndemână vecinului dela miază-zi, care disput� 
acest leren, pentru ca după ce i-ai stabilit să-i părăseşti puterilor · 
proprii, ba încă să-i mai şi impilezi ! Ce nume se poate da unor 
aseipenea acte? 

N'aveau case; şi nimeni nu voia să-i găzduiască, până să-şi 
fată surle Se frigeau de sete şi toţi îi goneau dela puturi. Eu 
însumi .am stat trei luni de zile într'o surlă de pândar şi căram 
c,u birja apă dela Constanţa, de ş1 aduceam, atunci, cu mine un 
capital de peste 800 OOO de lei. 

· Cu lunile de zile nenoro::iţii colonişti nu găsiau cu cine să
schimbe două vorbe româneşti. Trăiau în păduri de buruene, 
întinse dela malul Dunărei până la Mare. Lupii şi vulturii le luau 
vitele şi păsările d, n ochi. Abi11 târau plugul cu 14 şi 16 boi, ca 
să desţeleniască 1 j4 de hectar pe zi. Soarele, seceta, gerul şi gân
dacii le ardeau şi le sugeau recoltele, şi când, une ori, se făceau ... 
La· început, în aceste condiţii, câtă râvnă de ,muncă şi cât dispreţ 
de viaţă a trebuit să aibă aceşti oameni, dacă şi distracţiile din 
zilele de sărbători nu le, puteau găsi decât tot în muncă! Martiri 
au fost •pentru alţii şi neghiobi pentru dânşii, acesta-i adevărul I 

· li învinovăţiau, prin procese-verbale, făcute intr'ascuns, că
tăiau -lemne din păduri, pe când ei luau uscăturiie ce li se da
torau. Li se aruncau păpuşi de tutun prin curţi şi grădini, .ca să 
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poată fi acuzaţi de contrabandă. Ii declarau lipsă' din comunelr; 
unde de fapt locuiau, ca să-i poată deposeda de pământuri, dacă 
nu dădeau bacşiş. Pentru cea mai mică datorie către Stat li se 
imobilizau şi vindeau toate vitele şi bucatele Ia negustorii indi
cati de perceptori. O naştere, o cununie, o schimbare de polită, 
un bilet de vânzare de vite ii costau ochii din cap.· Şi se pare 
că cei mici erau tovarăşi cu unii dintre cei mai mari, citei toate 
reclamaţiunile n'aveau. nici un efect. 

l-au ţinut 34 de ani sub legi exceptionale, de ş1 din circa
370.000 de locuitori mai rămăseseră numai vre- o 120.000 de o• 
rigină străină. Toate putregaiurile de dincolo erau trimise ca func- · 
ţionari acL 1n sfârşit, jafurile şi nedreptăţile erau starea normală. 
Şi, pe măsură ce se vindeau la, licitaţie averile coloniştilor, func-
ţionarii comunali, fisci11i şi domeniali le cu·mpărau, prin interpuşi, 
pe preţuri de 20 de lei boul şi 1'.50 oaia! Până în cele din urmă 
i-au, deposedat şi de pământurile pentru care atâţia ani sufen
seră şi inclemenţele naturii şi urgia oamenilor. lntr·un· singur
an Ministerul Domeniilor a deposedat 38.000 de hectare. Şi când
câţiva deposedaţi au obţinut: dela ju ititie reintegrarea în ·drepturite
lor, s'au dat ordine şi s'au făcut legi interpretative, ca şf această· 
cale să le fie închisă. 

· · · 

Tot .pe atunci, ca să se împliniască zicătoarea: ,,după hun·tă '. 
şi cal de ginere", ne pomer.•im că dispare dintre noi ·singurele · · 
două mângâeri, care ne consolau şi ne întreţineau· sp_eranţele ·: 
Mihail Cogălniceanu şi Remus Oprea.nu. Prin dispariţia acestor 
neuitaţi şi vrednici patrioţi, nu mai rămânea dobrogenilor· decâf 
o singură poartă, totdeauna deschisâ, un singur sprijin, mare şi
puternic, răposatul. întm fericire Marele Rege Carol, care, toc·r.,ai' _;
pentru că era prea mare, nu-l puteai apropia oricând şi pentru
orie�

Dela această dată i.1cepe o altă fază pentru ·dobrogeni: faza· 
în care adormitul începe să se freziască. Protestările încep prin 
câţi-va revoltaţi, cari, prin graiu şi scIÎs, ·desvăliau şi. Î"fierau a
buzurile, ce până atunci rămâneau necunoscute. 

Organizatorul acestei campanii, calde şi� energicr, a fost 
Ioan N. Roman, ale cărui multe din vederi de ş1 nu le împărtă
şesc, totuşi aceasta nu mă impTededî 's! nu recunosc că are un 
suflet drept, o cultură suptrioară şi că de firea lui este apără
tor dezinteresat şi cald al tuturot celor apăsaţi. Ajutat de Ion
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/Jănescu şî de Mihail Cofeiu (acum răposaţi, dar totdealtna vii 
în amintirea noastră), cum şi de mine, am fondat ziarul .,,Farul". 

ln acest jurnal, pe lângă că expuneam samavolniciile auto
rităţilor centralr şi locale, mai pledam şi cauza acordării dreptu
rilor politice .. 

Până să le obţinem, lupta a fost lungă şi grea. lsbutisem 
uşor sit avem de partea noastră partidul conservator, în, frunte 
cu răposaţii Titu Maiorescu, general Manu şi Nicu Filipescu, 
iar dintre cei supravieţuitori Tache Ionescu şi Alexandru Marghi
loman; dar nJam putut imblânz1 cu nici un chip pe şeful parti
dului liberal, răposatul Dimitrie Sturdza, peste a cărui influenţă 
n'am putut trece. decât după câţiva ani de strigăte, de jalete şi 
de stă_ruinţi asidue· şi dispera:te. 

Credeam atunci-naivi ce am fost I-că, obţinând drepturi 
politice, vom scăpa de fără-de-legile regimului eKcepţional. Ui
tasem că lupul nu-şi leapădă năravul. Abia acum vedem că, dacă 
cetătenii nu· şi îndeplinesc datoria lor de căpetenie de a-şi apăra 
cu geloz�e drepturile, ele nu slujesc decât să mascheze, ori să 
legitimeze şi mai mult abuzurfle. Ca �i în comerţ, nu firma ri
dică marfa, ci marfa firma. 

De aceea nid în această a doua perioadă, în care ne-am 
exercitat d!"epturile, n 'am fost mai scutiţi d.e arbitrarietăţi. Auto
rităţile au fost silite să schimbe forma, dar au. păstrat fondul,
ba .încă l-au mai şi agravat cu ocazia rechiziţiilor, prf n care 
ne-au luat totul şi fără bonuri; cu impă.rţirea alimentelor şi cu a
cea a vitelor, care s'au dat pe hacşişuri cui nu trebuia. 

Câtă vreme vor dura aceste pregătiri la bolşevism, nu ştiu; 
dar ceeace nu vom uita nici noi, nici copii noştri este - mi-e 
scârbă să o spun I-devastările ce ni s'au făcut de chiar ai noş
tri, tărăgănirea despăgubirilor de războiu, abandonarea, fără a
părare, la duşmani şi mai presus de toate, graba cu care am fost 
cedaţi duşmanilor la preliminările tratativelor de pace I 

Hasancea, 15 Iulie 1920. 
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IV 

,8 UN Ă TA R A , R E A 'Î O C·M E 1A L Ă I 

Deşi , timpul repartţiuui"or şi al reconstruirllor sosise de
odată cu încetarea războiului, diferitele noastre grupări ·politice 
se ]U!I)tă inc� şi astăzi pentru suprem9ţie. Obs1rucţie, insulte şi 
bătăi în Cameră ; favoruri, mită şi odihnă în Administraţie; 
greve şi petreceri la oraşe; mizerie şi ijale la sate I... lată cum 
ne reconstituesc I Ce le pasă reconstituitorilor de lungimea du
ratei suferinţelor, care cer mai mult curaj. decât însuşi războiul. 
Ce vor să ştie că în 3-4 1an·i s'a omorât mai .multă lume de. cât 
în sute de ani, şi că pentru refacerea _vicţimelor se cere .o ;fn
treagă reconstituire. a casei, iar nu n;şte simple cârpeli. ln · loc 
ca, de acord cu toţii, s!i st,udieze şi să alcătuiască, legi care să 
se potrivi ască cu ,interesele, aptitudinile şi felul nostru de a fi,

copiază şi impun aşezări străine, care ne-au schimbat. fh;ea şi 
_ au otrăvit sentimentele. 1n loc să se întreacă unul pe altul în 

fapte folositoare, s'au mărginit să aţâţe pofte le. Nimeni, în doi 
ani de pace, n 'a venit să spuie cum şi ·prin ce mijloace,. ed1ita
bile pentru toţi, crede că ne-am putea reface. Toţi a,u, încălecat 
şi se ţin încâlciţi de acea practi<;ă veche, care constă în a des
poia o clasă,• ca să potoliască pe alta. Aceasta să fie oare: acea 
artă nouă de a guverna, atât de mult cântată şi exploata,tă? Pe 
ea o numesc "progres" şi ndesvoltare"? Şi dacă_ goneşti capaci
tătile şi iniţi�tivele, cu ce rămâi ? 

Problema ce se pune azi e, într'adev;ăr, vastă şi complexă, 
aşa că nimeni nu o poate îmbrăţişa întreagă; totuşi, acei cari 

· pretind puterea sunt datori ca, după studiul diferitelor ei părţi,
să pregădască soluţiunii'e. şi să precizeze bine direcţiun_ile ce se
impun puterilor publice şi mas.ei naţiunii.· Gol, insă, -azi q şi ieri.

Cu toată frica de turburări, atât au făcut pentru plugari: să

le dea ·pţimânt ! Dar pământul o să-i înveţe cum să-:1 lucrezţ ca
să tragă cele mai mari foloase dintr'ânsul? Dela el vor învăţa
sătentii economia rurală şi meşteşugurile de iarnă? Păry,ântul ce

. stă paragină, le va crta Bancă cu bani iefteni, vite, unelte, etc.?
Şi apoi, tot cu ciomagul şi cu păşunatul pe islazurile comunale

. o să-şi regenereze şi să-şi înmulţiască vitele ?-Dacă ,era vorba
de perpetuarea sistemului vechiu, ce nevoe mai era de oameni
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noi, mai cu seamă că pământul l-au fost dat cei vechi? Cel puţin 
,, vechiturile", cum li se zice, aveau avantajul că înscriau la bu
getul cheltuelilor numai 600 de milioane, iar nu 6000, adecă 6 
miliarde şi jumătate I 

E bine că ne arată cum au să ne prefacă ; atâta numai că 
pentru a se reda ţării şi în special agriculturii, toată puterea de 
producţiune şi a spori la maximum activitatea naţională, trebuesc 
date şi mijloacele corespunzătoare; căci viitorul nu se poate a
siglira,, decât ·. reparându-se golurile făcute în averi şi restabilin
du-se rezervele de capitaluri, pe care le-a înghiţit războiul. 

.: Numai .. culn? pnn ce mijloace? şi cine să le aplice? erau 
chestiunile ce se puneau. Şi soluţiunea acestor chestiuni trebuia 
sl1 fie dată îu aşa chip, încât Să corespundă atât situaţiunii noas
tre de astăzi, cât şi nevoilor vremii, aşa de mari şi de variate, 
cari nu mai permit ca demnităţile publice şi chiar funcţiunile Să 
-se mai dea oricui, pe iluzii şi făgădueli deşarte, ori să se mai
îngădue experienţe pe spinarea noastră.

Lucrările ce sunt să se facă cuprind două taie, pc care nu
mai ,anume oameni - le pot conduce şi realiza: faza de rec01is
trucfiune şi faza de lic!zidaţiune. Cea dintâiu cuprinde restabili
rea a tot:ce a fost distrus, mai cu seamă instrumentele de lucru
şi de productiune; indispensabile pentru a face să renască ,iaţa
·pretutindeni şi să se restabiliască averfl_e distf'use; cea de a
do·ua, � cam nu este decât încheerea celei dintâiu, - lichidarea
dărilor de tot felul, pe care războiul le-a făcut să ap:se asupra
ncastră. Atâta vreme cât această lichidare nu va ·fi asigurată, în
conditiuni supo• tabile pentru generaţiunile actuale şi viitoare, vom
înnota intr'o stare de quasi-foliment, �are poate paraliza orice
acţiune a noastră înlăuntru şi în afară. Spre a pt·tea, dar, lup1a
pe acest îndoit teren, în scopul de a asigura traiul de toate zi
lele al naţiunii şi a-i ·permite să-şi reconstitue averea, trebue ca
România să facă apel la toate elementele activităţii ei generale,
producătoare de avutii; de unde trebuinta de a le studiâ în deo
sebi şi de aproape, spre a redea ce trebue şi ce se poate cere
dela fiecare.

· Alte tări supn.-populate şi înaintate, puneau până acum in

dustria în primul rân<J şi apoi agricultura. Nu ştiu însă dacă, de
azi lnainte, după ce din războiul acesta s'a văzut că fără pro
duse ngdcole nimeni nu se poate mişca, nici trăi, nu vor mai re-
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duce din atenţiunile date industriei, pentru a spori pe cele de 
dat agriculturii. In lot cazul, până astăzi, industria noastră rară, 
scumpă şi pro9stă, 111 loc de foloase, nu ne-a dat decât pagube. 
Petrolul chiar raportează puţii:,, iar exploatarea minelor este încă 
un deziderat. Şi atunci pe ce re�ursă a prezentului şi a viitoru
lui trebue să ne răzimăm, dacă nu pe agricultură, ocupaţiune 
predilectă a tu lu ror Românilor,-,- generator al pvuţiei noastre şi 
centru al activităţii naţionale, împrejurul căruia totul· gravitează I 

Negreş:t, mai S'.lnt şi alte mici forţe economice, care, toate, 
venind pe lăi invizibile, contribuesc la prosperitatea generală. 
Comerţul, mai cu seamă, realizează beneficii î,nlăuntru şi în afară, 
care se revarsă neîncetat în torentul circulaţiunii şi sunt un fac
tor considerabil de propăşire economică şi financiară. E, însă, o 
deosebire adâncă între comerţ şi agricultură, şi anume aceea că 
comerţul nu face!_ decât să asigure şi să activeze circulaţiunea 
produselor, pe când 2gricultura le creează. Pe ea, dar,. cu voie 
fără voie, trebuie să ne sprijinim viitorul economic şi financiar 
al tării şi pe ea trebue să contăm pentru a restabili averile, atât 
de adânc zdruncinate. 

Bazat pe ceea ce auzisem vorbindu-se în Anglia, că, după 
pace, Englezii sunt hotărâţi să dea o cât mai mare extensiune 
agriculturii, care până atunci fusese subordonată industriei şi 
păşunelor, spuneam mai sus că şi ţările eminamente ii;idustriale 
au tendinţa de a îmbrăţişa pe viitor agricultura, în te legând că 
fără ea, traiul e greu şi uneori imposibil. Astăzi citesc ci!. Anglia 
nu numai a defrişat toate p'.isoasele de păşuni ce avea, dar că 
şi Francezii s'a hotărât să dea, de acum înainte, primul loc a
gl'iculturii. Şi atunci, dac-ă Anglia şi Franţa, ale căror industrii 
atât de înfloritoare, le-a înălţat şi îmbogăţit, gi!sesc avantaj .a 
ridica agricultura la primul rang al activităţii lor viitoare, - cât 
mai mare interes avem no;, Românii, a căror singură resursâ 
este ea, şi al căror pământ fertil şi producător de toate ne poate 
aduce câştiguri fabuloase, să o punem în stare 5ă produc!i tot ce 
poate produce l 

Ca noi îmbunătătiri ce i se poate· aduce, de n'ar fi de cât 
canalizarea şi îndiguirea la câmp a râurilor ce se revarsă prea 
mult, irigaţia şi drenajurile pământurilor din jurul lor, introducerea 
naviga{iei pe ace�te râuri, creşfereu. vifFlor la grajduri, cu furage 
artificialr, industrii mici de inrnă la sate şi cultura raţionalli a 
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plantelor alimentare şi industriale, a pomilor şi a vfei la dealuri, 
tot încă spornl veniturilor din agricultură ar putea suporta chel
tuelile din buget ale reconstituirii noastre. 

Se va putea obiecta, poate: Cu ce mijloace actuale să se 
facă toate lucrările acestea? La această obiecţiune eu mai adaug 
şi alta: Şi cu cme, de la noi? Am, însll, un răspuns: Prin con
cesiuni la străini! 

'fări bogate şi pricepute au n:cu:-s la acest mijloc, până să 
se poată înzestra cu toate mijloacele economice necesare; şi 
tocmai noi, cari nu ştim şi nu putem face nimic prin noi înşine 
de cât politică şi funcţionarism, ne-am găsit să facem acest fel 
de nationalism o: b şi păgubitor? Cu ce ne-am ales, până acum, 
din lucrările făcute de Stat în regie şi din cele cointeresate cu 
politicianii cari, aflâr.du-se la guvern, au pus la contribuţie averea 
publică? Ne-am ales cu plata lor înzecită şi cu Epecula cea mai 
neruşinată a publicului. Şi câtă vreme, iarăşi, va trebui să aş
teptăm, suferind, starea primitivă de azi, din lipsa primelor ins
trumente economice, până când capitalurile acumulate ale acelor 
politiciani şi ştiinţa duhioas!i a creaturilor lor _să ni le poată da? 

Miliardele ce se cer contribuabililor nu se câştigă din vâeturi, 
ci din înlesnirile de tot felul ce Statul trebue să pue la dispoziţia 
producătorilor de valori reale, şi încă cât mai de grabă. A se 
mal neglija agricultura, cu_m s'a făcut până acum, spre a se fa
voriza oraşele cu legiunile lor de consumatori; a se mai îndopa 
nişte industrii, care nu ex·stă, decât pentru a scumpi lucrurile; 
a se mai sustrage dela muncă productivă atâţia funcţionari şi a
genţi electorali netrebuincioşi; a se mai construi pal.ate somptu
oase, gări şi poduri monumentale, pe aceste vremuri de lipsă, 
alături de nişte colibe infecte; a se mai risipi, î11 sfârşit, banii 
publici pe toate zădărniciile, pe când satele şi agricultura lânce
zesc într'o fază care nu e nici pastorală, nici agricolă, - nu se 
mai poate. 

Agricultura se pune astăzi în primul plan, pentru mai multi! 
motive, dintre care cel dintâia este acela că ea poate fi mai re
pede reconstituită ; apoi, pentru că ea e în stare să dea, cea 
dintâiu, satisfacere imediată la nevoi grabnice; şi, în sfârşit, pentru 
că numai agricultura poate face în scurt timp faţă dărilor zdro
bitoare ale bugetelor de după războiu. 

Şi de ce aceasta? Pentru că pământul, din fericire, este 
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dintre toate instrumentele de lucru, cel care se deteriorează mai

putin şi se repară mai lesne şi pentru că el riu se poate distruge 
de tot, aşa că pucerea lui în valoare se face mai repede de cât 
a industriei. Pe de altă parte, se rezolvă problema muncitorilor 
şi a personalului de exploatare, pământul fiind gata să�şi reia 
producţiunea. ln sfârşit agricultorii, încurajaţi de preţurile cu care 
li se fllătesc produsele, vor face tot posibilul să obtină dela sol 
cât mai repede maximul de producţiune. 

Din nefericire, noi nu vom putea profi1a de aceste avan
tagii preţioase cu -care natura a înzestrat pământul, fiind-că . ni
meni nu s'a îngrijit din vreme de refacerea agricultorilor, ci toţi 
i-au părăsit în starea în care i-a adus războiul: fără adăposturi,
fără vite, fără unelte, şi fără seminţe. In �atul meu din Dobrogea,
de 270 de familii, nu s'au împărţit decât 40 de vite, dintre care
6 boi, vaci, viţei şi 11 cai, toţi râioşi şi uscaţi de sete, din cari
jumătate au murit şi cealaltă jumătate e pe cale. Ca să-şi fi cum
părat locuitorii de aiurea, nici nu găsiau, nici nu aveau cu ce-i
plătî, de oarece, e bine să se ştie, un plug, la Constanţa, se
vinde cu 1000 de Iei, o pereche de boi ori de cai cu 10, 15 şi
20 de mii, o vacă cu lapte cu S şi 6 mii, o furcă cu 30, o coasă
cu 35, o maşină simplă de secerat cu 7000, un ştreang de iută
cu 7 lei,-şi aşa mai departe. De unde, dar, săteanul din Dobro
gea, fără cămaşă şi opinci p� dânsul, să ia atâţia bani? De aceea
în satul meu, unde Statul are aproape 4000 de hectare, sătenii
n'au putut ara decât cel mult. 200 ..

Despăgubiri s'au dat, unor industriaşi câte 60_-70 de mii • 
de lei pe nişte imitaţii de fabrici; iar plugarilor numai câte 2-3

sutr, din care cam pe de-a rândul a treia parte a oprit-o per
ceptorul ori agentul de percepţie ca bacşiş ca să achite bonul; 
iar cu restul şi-au cumpărat mălai şi .cămaşă. Parte din vitele, 
uneltele şi mobilele ce le aveau Românii duşi pe front, o�i re
fuigaţi, se găsesc şi astăzi în stăpânirea Bu1garilor, Nemţilor şi 
Tatarilor de aicea şi din Cadrilater, şi nici o autoritate nu s'a 
sinchisit să le df a înapoi păgubaşilor. li trimet numai la pro
curori, la judecătorii de instrucţie şi de pace, la timbru, la avocaţi, 
şi. .. vreme pierdu I ă, adică: după un jaf şi altul! Dezertorii, 
spionii şi hoţii, toţi îmbogăţ'ţi, sunt parte absolviţi pe mărturi.le 
falşe ce-şi dau unii altora, către ofiţerii însă,cinaţi să le cerce
teze situaţiuneq, iar restul _a fost arnnestiat, cu toptrnul, chiar 
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şi pentru abaterile dela datoriile ostă�eşti, ca şi cum altădată 
armată nu ne-ar mai trebuL 

Aceasta e schita stărilor de fapt dela sate ; şi se ştie care 
a fost şi activitatea Camerelor în cei doi ani de pace. 

A fost oare aşa de greu să se ştie că încă multă vreme 
după războiu problema alimentării avea să fie pnma preocupare 
a tuturor şi că, dintre toate dif cultătile ce aveau să se iviască 
fatal, pe urma lui, ea avea 5ă fie cea mai îngrijitoare? Când se 
bate cineva, uită foamea şi se supJne la orice privaţuni; dar după 
ce primejdia a trecut, 8tomacurile îşi. iau revanşa şi devm cu atât 
mai exigente, cu cât au răbdat mai mult. Această exigentă naşte 
fn populaţie o stare de spirit contra căreia nic; să se gândiască 
cineva să lupte. Stomacul gol n'a:e urechi. Şi un guvern care, 
în I oe să lucreze, ar înec rea să oc0liaEcă, să temporizeze, ori 
să pedepsia�că. s'ar expune !a cei mai mare primejdie. Prin 
urmare, pentru a se asigura alimrntbţiu nea publică şi a se uşura 
suferinţele traiului scump, era lesr e de văzut că nu exi-tă de 
cât un singur mijloc: acela de a importa produsele indispen
sabile masei i:opulaţiunii. 

Care erau ace'.e profocte şi obiecte ce ne trebuiau neapărat 
atunci, imediat după războiu? Pentru hra1ă: pâne, peşte, grăsime 
şi sare; pentru iluminat: petrol; pentru munca câmpului: vite, 
sămânţă şi unelte. 

De ce nu s'au mărginit să importe numai măcfurile acestea 
şi chiar din acestea numai tele ce ne lipsiau? De ce nu s'au 

• îngrijit să aibă pescari şi ce trcbu'e pentru prins peşte? De ce 
n'au mai redus din trenurile· ministeriale şi ch:ar din cele d·e
pasageri, ca să aducă petrol şi sa1 e? Şi de ce portul Galaţilor
şi altele gem şi astăzi încărcate d<J tot felul de alte mărfuri, de 
care ne-am fi putut lips1, fără să suferim?

Şi să nu se spună că nu se găsiau mărfurile de care aveam 
nevoe, căci eu, fiind la Londra in 1918, am văzut cu ochii mei 
cum curgeau ofert, le· caselor mari din Anglia la legaţiunea 
noastră de ecolo, să ne trimită ori· ce avem nevoe şi în ori ce 
cantităţi, pe preţuri convenabile. Ministrul nostru plenipotenţiar 
telegrafia guvernului la Bucureşti şi acesta nu da nici un 1ăi· 

puns, pe când comisiunile şi delegaţii români cutreierau toate 
târgurile şi făc !au toate speculei,'. 

Când, ct·n împrejurări nratârnate de voinţa omului, te lo-
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veşte o nenorocire, o suporţi şi o uiţi. Noi, insă
1
. de zecimi ,de 

ani su11tem victimele unor negustori imbrăcati i_n haine de po
liticiani, cari ne- au guvernat şi administrat, până ce ne au adus 
în starea că nimeni nu mai e la �I sigur de nimic şi că pe toţi 
i-au cuprins oboseala şi descur� jarea.

Pretutindeni oamenii şi-au dat mâna ca să se organizeze 
astfel, încât să uşureze nevoile vremii, pe când, la noi, tocmai 
acum s'au găsit să-şi dea unii altora cele mai înverşunate lupte 
de persPane, când starea noastră fioanciară, economică şi mo
rală este mai mult de cât gravă prin datoriile ce ne strivesc şi 
prin neproductivitatea la care am fost reduşi. 

Chiar înainte de· războiu, cu tot E-xportul ce făcei1 cultura 
mare, şi tot nu puteam să1ura pofta de risipă a celor ce ne 
cârmuiau. Ce va fi de acum înainte, când oameni fără expe
rienţă şi cu stomacurile goale se vor înstăpâni la cârma Statului?! 

Trecem, este adevărat, şi noi, ca toată lumea, printr'o criză 
spăimântătoare. Dar tocmai pentru ca să i · se previe consecinţele 
fruntaşii altor ţări au studiat nevoile tuturor claselor sociale şi 
au g1lsit mijloace1 e cum să Ie uşureze; pe când la no;, de la 
19 I 7, de când s'a expropriat, proprietatea mare stă şi astă-zi 
neîmpărţită şi nelucrată. 

Cu Cd program general şi cu ce aju;oare materiale au ve
nit vre-una din grupări, care să puie cultura mică de astăzi în 
btare să producă, măcar atât cât p,oducea cultura mare? 

Toţi visează măriri şi nimeni nu poate dovedi că le merită. 
E un păcat, se vede, al lipsei de educaţie cetăţeneasd şi al 
studiilor superficiale I 

Şi spun acestea nu pentru pofta de a critica. Le spun plin 
dţ acea mâhnire adâncă, pe care o simte omul când e aproape 
să se înece. Ea mi-a fost provocdă de coincidenţa că ţocmai 
când ct.eltuelile noastre budetare se înzect:sc, produc!iunea scade 
şi va scădea în raport şi mai mare. 

Credeam că, după ce am văzut strânşi la un loc pe toţi 
Românii, voiu tră1 să văd şi pe ţ11ran iubit pentru el însuşi, c11 
generator şi pavăză a neamului. Primele semne, însă, ce se văd, 
sunt rele. lncrezători în vorbe, 'ei frec dela vechii stăpâni sătui 
la alţii noi, flămânzi şi nepricepuţi, aşa precum altădată au tre
cut de sub stăr:îoirea patriarhală a boerilor sub acea meschmă, 
a ciocoilor, 
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Gusturile, se zice, nu se discută. Fie-care să. slujiască pe 
stăpânul care-i place, dacă ţine să fie slugă. Ceeace, însă, inte
resează ţara, care şi-a pus încrederea în buna judecată ş,i pa
triotismul tuturor, este ca şi ei, ţăranii. să se arăte demni şi 
conştienţi de puterea electorală ce li s'a dat. Prosperitatea şi 
chiar existţnţa ţării atârnă cu totul de calitatea repreze,ntanţilor 
ce toţi fii ei îşi aleg. Dacă. aceştia sunt capabili, prevăzători şi 
�onştiincioşi, ţara poate trece, fără zguduiri simţitoare, peste 
orice obstacole, şi, încdul-cu-încetul, văzând cu ochii, lucrurile 
pot' lua nu numai cursul ior normal, dar încă şi. calea adevă
ratului progres. 

Trecutele �i actualele expresiuni ale votului universal da
tu-ne-au. vre-o garanţie de capa�itate, prevedere şi tragere de 
inimă pentru interesele ţării ?-Caut cu lumânarea şi .nu găsesc 

.răspunsul liniştitor. Din contra, dacă e să iudeci după cei doi 
ani de activitate legiuitoare, repreze,ntanţii naţiunii par a se do
vedi,-cum zice o vorbă englezească - ,, prea mari pentru ghe
tele lor". 

Aud de un buget de 61 j2 miliarde la cheltueli. 
Inainte de a se fi înscris această exorbitantă sumă, pe 

care noi toţi nu ştim nici măcar s'o numărăm, întrebatu s'au fău· 
ritorii bugetului din ce au să o scoată? 

Optzeci la sută din populaţia noastră sunt plugprii. Cel 
puţin jumătate dintr'înşii sunt ruinaţi de războiu în aşa gradr că 
abia au putut face, îndatorându-se, atâtea semănături cât să Ie 
ajungă pentru hrană, Să zicem că anul viitor semănăturile de 
anul acesta vor spori cu 15° 10 prin străduinţa particulară; peste 
doi ani, cu 25¼. Scădeţi diferenţa de producţie în calitate şi 
cantitate, dintre noua cultură, mică, comparată cu vechea cui· 
tură, mare. Şi, după calcule bazate pe experienţă, n_u vom puteft 
prodllce decât abia jumătate din cât se producea; Prin urmare, 
nu cu averile şi cu veniturile actuale va putea contribuabilul 
să plăti ască îngrozitoarele dări viitoare şi să-şi mai îm bunătă
ţiască şi starea. Chiar şi resturile de averi ce ar mai_ fi rămas 
unora dintr'ânşii, se vor mistui numai decât, lăsând ţara copie: 
şită de o mizerie generală, însoţită de toate spăimântătoarele e1 

consecinţe. 
Aşa se zugrăve�te, în vederi generale, starea noastră de 

azi, financiară şi economică. De altă parte şi spirite!� tuturor, 
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şi ele, sunt agitate de haosul în care se zvârcolesc şi de insti
gaţiunile ce se fac. Vreme, dar, de pierdut nu este, când pri
mejdia bate la uşă. 

Numai refacerea spirituală şi morală a· celor cari ne câr
muesc ne poate reface. 

De aceea eu le spun,-şi să le strigăm cu toţii: Fi\i Ro-
mâni, înainte d e  toate l Gloriile nemeritate, după care mulţi 
dintre voi umblă, scad pe om, nu-I înalţă. Averile, vedeţi cu o
chii, cum trec de azi pe mâine, dintr'o mână într'-alta. Numai 
faptele bune şi mari rămân amintiri, neşterse şi scumpe, fami
liei şi neamului. Folosiţi-vă de această mare şi unică ocazie şi 
faceti ca faima să se ducă de dreptatea şi ordinea ce veţi fi 
introdus în ţară, mai ales că nu e greu să faceţi această mi
nune. Bani mulţi puteţi procura Statului, confiscând câştigurile 
ilicite dela 1914 pănă astăzi, şi exemplu de mare moralitate va 
fi pentru morala publică, de oarece veţi pedepsi hoţiile. Odată 
câştigurile de războiu confiscate şi impărţite ca despăgubiri, iar 
actele de hoţie pedepsite, în orice strat social s'ar găsi, partea 
cea mai mare a populafiunii, uşurată şi însufleţită prin acest 
act măreţ de dreptate, va căpăta încredere şi siguranţă în refa
cerea ei. Şi atunci puţin mai trebuie ca să dafi şi agriculturii 
avântul de care are nevoe. Iar, din capul locului, lepădaţi acel 
sistem vechiu, spoliativ şi ruinător, care consistă în a lua totul 
dela contribuabil, fără a-i da nimic util în schimb; căci nici 
vitele, dacă nu sunt îngrijite şi hrănite, nu pot da carne, lapte 
şi arătură. 

Dar ... m'a furat apa, cum se zice, şi am ajuns cu vo1ba 
departe, unde aş fi fericit să ajungă alţii cu fapta. Scrisoarea 
mea de fa\ă a luat proporţii, deşi aş mai fi avut multe de 
spus în această ordine de gândire, - ba chiar poate voiu re
veni. Deocamdată încheiu aci. 

Hasancea, s August 1920. Const. D. Pariano. 
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INDUSTRlf\ ITf\Llf\Nf\ IN MOMENTUL f\CT(Jf\L 
51 FER5PECTIVELE El 1)

Din miilte părţi, cUn străinătate, ni se ce1· in
f ormaţiimi asupra sitiiaţiei actuale şi as11-pra pro
babilelm· perspectioe ale indnstriei italiene. Am 
creznt cu pittem satisface asemenea dorinţe în 
modnl cel mai bun şi cel mai obiectiv, riigancl pe 
-ilustrul Ing. Giitseppe Belliizzo, profesor la Inst-i
t1-itul Politechnic clin Milano, să bineooiască a ne 
clu im rapm·t detailat şi precis asupra ·ace11tei 
1:mportante chestiuni. D-l Prof. Bellnzzo a cores
pims cererii noastre, exprimanclu-se astfel : 

. Premise.-Natura a pus la dispoziţia oamenilor doul\ 
importante forme de energie : cea solară, acumulata 
sub formă de combustibili fosili şi cea :solara actuala, 
adica energia hidraulică, obţinută dela caderile de ap!t 

Natura a distribuit aceste două bogaţii într'un mod 
just printre diferitele naţiuni; căci, acolo unde abundil. 
prima, este în ·general lipsă de a doua . şi viceversa. 
Italia, care are insuficiente disponibilităţi de carbune, 
se gaseşte în condiţiuni de a putea utiliza în mare can
titate energia solara actuală, graţie configuraţiunii sale 
geografice. lntr'adevăr, îualtele vârfuri ale Alpilor şi 
Apeninilor reprezintil. imenşi acumulatori de energie 
hidraulică. 

Inainte de rilzboi bogaţia hidraulicil. italiană era pu
ţin utilizat&: puterea totală disponibilă în Hp. era, de 
fapt, evaluată la circa 5 milioane şi această cifra., poate, 
e inferioară realităţii. Dar din aceste cinci milioane de 
cai putere, numai- 1:1, cincea parte era utilizată în Italia 
taainte de război. Azi însa se cornpleteazll. cele mai în
semnate 3tabilimente şi se �reiazil. altel0 nouă., care vor 
dubla tn curând cifra utilizn.rii. 

1) Dat nouă spre pulJiicare de d-l N. Răiculeanu, subdirectorul
Băncii Româneşti din Constanţa. N. R. 
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Văile Alpilor vor fi, într'un viitor foarte apropiat, 
presărate cu enorme basinuri de apă, care vor acumula 
apa tn scop indust1ial şi agricol; iar, în timp ce minele 
de cărbuni fosili se vor epuiza, sau exploatarea lor se 
va face din ce în ce mai grea, provinciile Italiei se vor 
lnbogS.ţi din ce in ce mai mult cu energie electrica.. 

Viitorul industriei italiene e, în deosebi, bazat. pe 
totala întrebuinţare a bogăţiilor hidraulice, pe crearea 
şi distribuţia energiei electrice la distanţi:\, ceeace va 
permite stabilimentelor din Alpi să serviască de rezerva 
celor din Apenini şi viceversa, după anotimp. Sigură de 
a poseda tn stabilimentele h!dro-electrice energia nece
sar� desra.şurării proceselor technologice ale propriei in
dustrii, Italia le-a dat în•. ultimul timp şi se prepară a 
le da o mare extindere. 

Şi, într'adevăr, industria italiană e aceea care, în 
timpul războiului, a desvoltat mult stabilimentele exis
tente şi a creeat o mulţime de altele nouă, pentru a face 
faţă marei cereri de materiale de război: în special în 
câmpul mecanicei şi al chimiei se reia acum, cu mare 
intensitate, producţia a tot ceeace e necesar pentru ca , 
să se ajungă la condiţiunile normale din timp de pace. 

Această reluare a muncii industriale, pentru pro
gresul civilizaţiei, e însoţită de un program impus de 
tnvăţil.mintele trase din război şi de dificultă,ţile eviden
ţiate, fie de război, fie de urm·ările lui. Principale, prin
tre acestea., sunt acelea ce privesc înzestrarea cu ma
terie primi:\, de care industria italiană are nevoe. 

S'au început, deci, cercetări în subsolul ita1lan, pen
tru a vedea dacă acesta nu conţine vre-una din mate
riile prime, mai înainte importate; s'au creeat noi şan
tiere pentru construcţiun.ea unei marine comerciale mai 
puternice. 

Industriaşii italieni s'au convins de necesitatea a
socierii ştiinţei Ia indu'3trie şi marile stabilimente au 
lnfiinţa,t laboratoare moderne de cercetări, sau au or
ganizat serviciul terhnic, astfel ca sit poată întotdeauna 
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dis.pune de cei cari studiază şi de cei cari experimen„ 
tează, pentru a înainta repede pe calea progresului 1).

Pentru a înţelege toată importanţa desvoltării in
dustriale a Italiei şi până la ce punct · poate să ajungă 
utilizarea energiilor fizice şi morale pa care le posedă 
Italia, e necesar să trecem în revistă diversele catego
rii de industrii. 

Industria metalurgică şi extractivă.-Indust.riei me
talurgice italiene i se prepară o mare de'svoltare, fie 
pentru că cercetările, făcute în subsolul italian, au arătat 
că rezervele de minereuri metalice sunt superioare ce
lor presupuse înainte de război, fie pentru că s'a dat 
o mare desvoltare utilizării combustibililor naţionalî şi
energiei electrice, fie, în fine, pentru că se speră să
se gQsiască în subsolul îtalian importante depozite de
uleiuri minerale şi mine de carbuni fosili. Cercetari în
acest sens, în localităţi care, geologic_eşte, se prezintă
ca cele mai indicate, s'au început cu mijloace întinse.

Cercetările de zăcăminte de minerale de fier, făcute 
în timpul războiului, au arMat că disponibilul de mi
nerale de fier e de patru ori mai mare de cât evaluă
rile făcute acum zece ani, cercetări care continua şi se 
întind şi în Colonia Eritrea, unde s'ar fi descoperit pro
miţătoare minereuri de fie�. 

Marea cantitate de mineral de aluminiu va per
mite Italiei să vina o ţară exportatoare de acest metal, 
cu mare viitor. 

Ma.rit şi demn de notat e disponibilul de minerale 
compuse din fier şi sulf, din care, utilizându-se sulful 

1) Cei mai renumiţi indust!'iaşi au contribuit apoi la crearea u
nui fond pentm a el.\ desvoltare laborawarelor de fizică şi chimie a
nexate le Universităţile Italiene, astfel ca ele să înceapă �ercetări c11 
caracter industrial asupra unor determinate probleme; în tin:ip ce Slu
tul Italian, Ia rfmclul său, a mărit într'o bună măsură dotaţiile Iaho
ratoarelor, pentru a da impuls la cercetări cu caracter ştiinţific. Deja 
dela sfarşitnl lui 1916 fu nctionit în Italia < Comitetiil ştiinţific tehnic pe11-
tni mării:ea şi clesvoltarea inclitstriei italiene» compus clin personag-iile 
cele mai eminente ale şliiotei şi inclusll'iei şi căruia i se datoresc 
initia ti vele în favoat·ea laboratoarelor ştiintiflce italiene. 
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pentru fabricaţia acidului sulfuric, va rămâne disponibilii. 
o mare cantitate de oxid de fier.

Minereurile de zinc din .Sardinia, care mai înainte 
de război se exportau, pentru ca apoi să se importe 
in Italia zincul, vor fi din ce în ce mai mult prelucrate 
în Italia. 

In urma cercetărilor făcutei, s'au mărit asemenea 
disponibilităţile â.e minereuri de plumb, cupru,magneziu. 

Grandioasele stabilimente hidro-electrice, create în. 
timpul războiului şi altele, care se încep acum, vor 
pune la dispoziţia industriei italiene o mare cantitate 
de energie electrică pentru tratamentul minereurilor 
metalice şi pentru fabricarea oţelurilor speciale care, 
tnainte de război, se importau din strn.inătate. 

Furnalele electrice italiene care, înainte de ,război, 
nu atingeau cifra de douăzeci şi a căror funcţionare 
era foarte nesigură, s'au mărit �a număr şi au suferit 
importante perfecţionări. Aplicaţia lor se răspândeşte 
din zi tn zi. 

Producţia minereului de mercur a crescut, astfel. 
ca. se poate ridica exportul acestei substanţe. 

uercetarile făcute în timpul râsboiului au arătat 
că Italia posedă excelente materii ref raclare şi diverse 
stabilimente se ocupă azi cu prelucrarea lor. · · 

Paralel cu industriile· metalurgice principale s'-au1

desvoltat în timpul războiului acelea pentru prelucrarea 
produselor d�n prima fabricaţie, astfel industria lami
nării, .fila{iunea la cald şi la rece, pentru prepararea 
fierului, oţelului, aliajelor şi a tuburilor filate fara s1:1dura. 

lndustr.iile mecanice şi electro-mecanice. , Industriile 
mecanice sunt acelea care s'au desvoltat mai mult pen„

· tru război. Ele s'au transformat• acum în scopul de. a
tntrebuinţa maşinile, dare au servit la prepararea ·.ma-,
terialului ·de războiu·, pentru construcţia aparatelor, in
strumentelor. şi maşinilor pentru te.chnica civila. Ele au
mai adoptat o organiza·ţie modernă de luaru, au apJi.;,
cat maşinile şi ustensilele cele mai ·perfeete· ·şi cele· niai

111 
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repezi, ,tm s·copul de a mări producţiunea, care s'aţ• fi 
diminuat prin reducerea orelor de lucrn 1 zilnice,· .dela. 
zece· la opt. 

. Maril� uzine, ca.re înainte de război constr11iau va.;.. 
goane de ma1·fa, de căla.torj şi Iocomoti ve şi care, în 
timpul războiului, au fo3t nevoite să.-şi schimbe aproap�. 
cm totul felul de producţie, fahricâud afeturi de tun, bom
barde,. to1·pile, tunuri şi mortiere, s'au întors azi la pri-, 
mele lucrăi;i. Guvernul italian a comandat mii de va
goane, sute de locomotive cu aburi şi locomotive·_elec,.. 
tl'ice; .alte numeroase cereri au venit din străinătate, 
listfel -ci:i. industria mecanică_ a mijloacelor de transport, 
va. putefţ. să lucreze în plin pentru câţiva ani.· Electri
ficarea a 6000 1�m. de linle ferata, decisă de guvern, 
va dA din nou destul de lucru acestei industrii şi tu-

. ·turor acelora car-e produc .materialele accesorii. 
· . Execuţia noilor numeroase s·tabilimente hidro-elec-,

trice, deja proiectate, .permit fapricilor q.e turbinb hi
d.raulice sa lucreze în plia, împreună cu uzinele meca7,

nice care. fabrică tuburile� stâlpii de fier pentm linie 
şi toate instrumeutele accesorii necesl;l,ra acestor stabh 
limente hidro-electrice. Italia se prepar� iacă ai exporta 
turbinele. hidraulice construite . în prnpriile ei uzine ;. 
rendimentul lor ridicat, fabr�caţia lor excelentâ, regu-, 
laritatea lor perfectă, durabifitatea lor, sunt calităţi cu 
care fabricanţii străini nu· se pot laud� pe deplin .. 

Construcţia noilor centrale termo-elecljrice, desti
n�te utilizării raţionale a ligni�ului în vecinătatea :mi-: 
n,elor, -reclamă constrncţia de căldări, de ·turbine cq 
vapori, de aparate de condensare. ·r11oate noile centrale 
hidro-şi ·termo-electrice cer o întrebuinţare intensa de 
maşini .şi materiale elect1·i, e, �stfel căi uzipele electro- • 
motl"ice italiene, care azi deja au destul de lucru, yor 
trebui., să-şi' intensifice. prod_tţcţia lor. 

Pentru a dota Italia cu .o puternica. flotă.naţională, 
s'a .mărit numărul şantierelor navale; iar celor exis
tente li s'a mărit · puterea uzinelor ş_i capacitatea sche
lelor. Pentru a. qa. n11mai ţin �:-;,eIJţpJ4., \a Ve_nez}a, In
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' . 

aproprierea noului mare port industrial, Bottenighi, : se
„ 

înalţă doua grandioase şantie1·e navale. · . .. 
· ·.. '

Const111ucţia motoarelor cu combustiune int·erna., a 
pompelor, a ventilatoarelor, a instrumentelor de trans-: 
misiune a lucrului, a aparatelor de ridicat ( elevatoarelor)· 
s'a relu�t deasemenea cu vigoare, pentru a face faţă, · 
fie numeroaselo111 cereri ale marinei comerci·a1e, fie co�· 
menzilor ce vin din străinătate, fie acelor� dintre în-.· 
dust1·iile italiene, care intenţionează ·sa� şi

I restau1·eze, · 
într'o formă modernă, asezămintele Jor. · · · · 

, 
. ' 

Numeroasele inbunătăţiri, care trebue s� se înceapă: 
ln multe regiuni ale Italiei, reclama. maşinării speci!l:le,, 
fie pentru săparea canal urilor ·de scurge�e şi· de' colec
ţionare, fie pentru centralele de ·ridicări. · · : 

Agricultura, făcută în multe regiuni cu· metoade 
p1·imitive, cere fabricilor italiene maşini agricole, o ·in-- ·
semnata. cantitate de maşini de arat, de semănat, · de 
sece1·at şi de tracţiune mecanică, und� industriile me� -
canice italiene, dacă ar dispune, în bune condiţiuni; de 
mate1·iţ prime, ar avea şi aci �n �âlI:lP gr�n�io� de 
acţiune şi de muncă, 

Industria mijloacelor de transporturi aeriene se 
află tntr'o perioadă de reculegere şi de studiu pentru 
a transforma conceptele aviaţiei militare şi a _le aplica;. 
modificate, la cele ci vile care au· nevoe, în specia],· de 
sigu1'anţă şi economie. · 

Din contră, industriei automobilistică se află în plin 
luc1·u, unica indust1·ie care în timpul tăsboiului nu şi-a 
scl1imbat felul său de lucru, una din puţinele indus·t·I'ij ·
care au· putut exporta în timpul răsboiultţi ; ce�erile '<ie 
auto-tractoare, de automobile de cu1'se •şi de lux sunt

►

aşa de mari, fie ele din inte1·ior sau străi_natate, tncât 
uzinele actuale au producţia lor angajată pentru câţi-.va� 
ani. In ace.astă indust1'ie aşa de specială, unde mecaniea· 
t1·ebue să se împerecheze c·u arta-, Italia îşi reia pre
ponderenţa pe care o avea înaintea rasboiului · şi· co
merţul de export în .. această branşe pe11mite să se ajungă 
la cifre foarte ridicate. · · ·

• --
Deasemenea s'a 1·eluat în· mod intensiv - fab1·iearea 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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hicicletelor ·şi a motocicletelor, a căror întrebuinţare se 
va extinde tn clasa muncitoare italiana. 

. Pe lângă mecanica mare şi mijlocie s'a desvoltat 
şi acea mica şi de precizie : maşinile_ care în timpul 
răsboiului au lucrat cartuşe penţru proectile, lucrează 
azi toate aparatele şi ,instrumentele electrice, care niai 
înainte s.e importau (compteur-e, ampermetri, voltmetri, 
chiiowattmetri, etc.); sunt nume�ottse încercări pentru .• 
construcţia jucariilor mecanice, pentru intensificarea fa
bricării de maşini de cusut şi de scris, pentru fabri�area· 
aparatelor şi ustensilelor ec�nomiei domestice. Şi se poate 
1:pcă aminti desvoltarea luată de construcţia maşinilor 
şi ustensilelor de diverse tipuri, acce3oril necesare in
dustriei mecanice şi industriilor -asem!l.nătoare. 

ln rezumat, se poate �firma. că industria mec.anică 
italiana, prin inteligenta abilitate a propriei sale mâni
de lucru, se pregăteşte sl:i. schimbe cu totul. condiţiunile 
în care se găsia tnainte de răsboiu, când importul era, 
ln cantitate, şi valoare, cu mult superior exportului. 

' 

Industria electro-technică. - Tot ceeace mai 'înainte
de răsboiu se importa, precum maşini, motoare, aparate, 
instrumente electrice, pot fi azi construite tn Italia. Jn,.. 
cercările flicute în timpul rfl.sboiului, rezultatele exce
lent� ce s'au- obţinut în aceastl:i. direcţiune, a îndemnat 
industria i'taliană sl:t pr/lducă, în vastul câmp al el.ectro
technicei, tot ceea ce putea să fie necesar pentru _cen
tralele hidro-şi termo-electrice, pentru staţiunile de 
transformare, pentru cele de utili�are. Aparate telefonice, 
telegrafice, de semnalizare, de comandă, s'au -fabri�at 
de asemenl3a, tntr'ua mod excelent, în uzinele electro
mecanice italiene,. Industria cablurilor electrice, care în 
timpul războiului a fâcut un întins export în ţările 
aliate, dotatQ cu noi mijloace ştiinţifice de cercetări 
şi experienţe, se prepara sa-şi reia poziţiunea predo
minantă pe care o aveit înainte de rasboiu, intensifi
dtnd exportul. 

Toate aplicările încalzitului electrie, care, dat fiind 
cestul ridicat al .ca.rbnnelui importat, -ya lua o . mare 
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extensiune, vor găsi în Italia aparatele necesare fa-
bricate de uzinele naţionale. • 
· 

Cea mai bună garanţie pentru munca uriaşe ce va 
avea industria italiană în câmpul electro- technicei e 
data de numeroasele cereri de concesiuni de noi sta
bilimente hidro-electrice. Şi dacl:\. ne gândim, dup� cum 
am spus, ca. utilizarea puterii hidraulice de până azi nu 
a depl1şit 1 ½ mil. de HP., în timp ce disponibilitatea 
italiana. e evaluată, cu multă prudenţă, Ia cel puţin 
cinci milioane, se înţelege ce câmp enorm de munc� se 
deschide pentru mulţi ani şi ce alta. nouă muncl:I. tre
buie s� se depunl1, pe lângă acţiasta, pentru utilizarea 
energiei obţinute, in special în domeniul chimiei şi me
talurgiei.· 

Din energia electrică pro:lusă de noile stabilimente 
va trage un mare profit şi agricultura italiană, fie pentru 
toate operaţiunile mecanice de tra03formare a produ:
selor agricole, fis pentru cultivarea solului fiicuta. cu 
maşini mişcate în mod electric. 

O industrie, care nu exista în Italia înainte de 
răsboiu şi care acum e bine înplântatl1. şi organizata, 
e acea a magnetelor şi aparatelor de aprindere a mo
toarelor cu explozie, industrie care nu numai că va 
satisface numeroasele comenzi din interior, dar va fi 
în stare să exporte propriile sale produse. 

Deasemenea industria acumulatoarelor electrice, 
mult desvoltata. odata. cu războiul, înţelege să continue 
producţia în mare şi sa exporte, pentru p. profita de 
condiţiunile speciale de care se po!lte bucura Italia, 
unde abundă minereul de plumb ; de aceea e necesar ca 
industria sticlâriei sa. se desvolte în măsura de a putea 
produce în mod industrial recipientele necesare. 

Industria chimică. - Industriile chimice italiene sunt 
acelea care în timpul răsboiului au avut cea ·mai mare 
desvoltare şi sunt încg. acelea care, odată cu pacea:, 
au trebuit să �ufere cea mai profundă transformare, 
pentru a şi schimbtL complet natllru produ:,elor,- plecând, 
totuşi, de la aceleaşi materii prime. 
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· Astfel, în loc de explosibile, se obţin culori şi suQ-
• stanţe medicinale. Răsboiul a creat în Italia o mare in

du�trie chimică, care nu exista mai înainte şi toate
sforţările sunt a�i îndreptate spre sistematizarea ei pentru
a se produce multe din substanţele care, înainte de
răsboi_u, trebuia.u sil. se importe. Se folosesc deja în Italia
plantei� medicinale care m'ai înainte se exportau ; s'au
luat diverse iniţiative pentru a se extrage din apele

_ �i:p.erale ale salinelor sărurile. potasice, din care se şi
-ip.tel'lţi'c_mează să se exporte ; în Sicilia. au luat naştere
in"dus,triile de esenţ"e, bazate pe principiile technologice
m9.derne-; s'au mărit stabilimentele ,pentru producerea
. in'gr�şămintelor artificiale.

Electricitatea ajută foarte mult Ia desvoltarea in
dustrie_i · chimice italiene; stabilimentele electro- chimice
sunt numero.ase şi o mai mare extensiune vor lua
,atunci când se va mărl disponibilitatea de energie e
lectrică. prin execuţia noilor stabilimente hidro-electrice.
Prodµcţia raţionali:\. şi economicll. a diverselor feluri de
îngrăşaminte obţinute, fie cu ajutorul curenţilor electrici,
fie prin combustiunea piritelor italiene, va răspândi
întrebuinţarea şi va mărl producţia solului. Mai mult
încă, se va mil.rl simţitor exportul acelor substanţ� chi
mice, care deja dinnainte de rAsboi începuse să se ex
porte. Amintim printre acestea acidul boric, acidul sul.
furie, compuşii taninului, aeidul citric, ·acidul tartric,
di verşi oxizi metalici.

. industriâ textilă. -Italia menţine tntâetatea 1n ceeace 
priveşte producţia mMăsei şi a cânepei; se extinde 
producţia acestor două fibre textile şi se perfecţionează 
mijloacele de lucru pentru intensificarea exportului. 
Italia e tr1butarl1. importului străin pentru materia primll.: 
în ceea ce priveşte bumbacul şi iuta, completamente; 
iar pentru in şi lână, parţial. Cu toate acestea, aceste 
industrii şi-au intensificat producţia lor; există în Italia 
circa cinci milioane de fuse 1n funcţiune pentru torsul 
bu,mbacului şi mai mult de jumatate de milion pentru 
torsul Urnei. 
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Şaptezeci de inii şi pat1·usprezece mii de. războae, 
ţes· I'Ospectiv bumbacul şi· 1âna. Cu toată dificultatea 
aprovizionr&1·ii cu materie prim�, industria textil� itai:.

Jiană lt1creaz� în p1in şi se prepară din ·nou de export. 
In ceeace p1�iveşte bumuacul, s'au făcut planuri, 

studii şi proecte pentru cultivarea lui �p'e o· scara în
tins� în colonij, în zonele irjgabile, cu plantaţiuni 

. ] / specia e. . . . · 
. · . , w 

In plioă p1·oducţie e industria resturilor de mătase, 
care COJ?tinu� comerţul de export început înaintea r�z
boiull1i·. S'a 1·eluat din pl.in facerea ţe·saturilor sp_eciale, 
a :panglicelor, a ţesăturilor imprimate, a pâslei, a sa-

cilor de iută, etc. i • 
•;

• • 

, 

• 
• 

' 
• • 

J 

• 

. lndus·t·ria ceramică Şl a·. sticlăriei. - T1·adiţiile ar
tistice italiene în aceasta industrie sunt cuno.scute ;- az,i, 
pe Jângi:t producţia artistică, s'a desvqltat, sub influenţa 
1·asboi·ului, şi cea industriaI·a,. S'a 1·ec·urs · l·a · t.ratamentul 
materialelor refractare italiene. Ami11tim exploatar-za 
minelor de. caolin din :Sardini a ş, punem în · eviden-ţă 
n1area impo,rtanţa câştigati de indust1·ia izolatoa1„elor 
de porţelan pentru aplicările electro:..techni·ce. 

Deasemenea i·nd,ustria s.ticlariei· se. modernizează•: 
se şi studiazit deja aplicarea furnalelor electrice pent1�u 
topirea sticlei şi. la o mai largă întrebuinţare a ae1·ului 
co1nprimat ]a tu!nătoarele acesteia. .. . .. . : 
1 • 

I 

• 
• 

• 
! 

, 

.. \ • • •• : t 
• 

• 

• 

· · -Industria• agrară ·şi alimentară.·_ Ambele sunt · în

tr'un în'3emnat progres. Indust1�i& zal10irului, ,a . conser.,
velor, a Ja.ptel11j, ca să cita·n1 numai p1·incipalele · indus
trii italiene, s'au perfecţionait foat·te mult din pun-ct_ de 
vedere• t�chnic. Lal)oratoarele şpeciale, care· s'au. înfiinţat 
pentru studiul ştiinţific indust1·ial al proceselor ·1·elativ 
la fe1·n1entaţi0, vor aduce o· n1are con t1·i butie la . pro
gres'ul acestor indust1·ii. Demnă de notat• e·· c1,eşter•e� 
producţiei berei,· şi a111el.oraiea· calitaţii :ei•��- • · · · :• � 

Dară ]11, industriile alirnentare- no1·male aclăogăm · şi 
indt1qtri�. pesc11itului, putem sa j ndicăm. vastele progr·,1-
·me ce avem,-· pentru·· ·tmbunătriţirea �-s-i·stemelo�rr prîmitive

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

' 
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.de pescuit cu altele moderne, unde motorul cu com
bustiune ·înlocueşte na.vile cu pânza., unde peştele, abia 
prins, e trecut în năvi frigorifere, care îl duc repede 
t-n porturile de distribuţie.

Industria hârtiei. - Aceasta. industrie, din cauza di
,ficulta.ţilor înta.mpinate cu aprovizionaraa materiilor 
prime, nu şi-a reluat înca. în plin producţia, cu toate 
ca. s'au mărit comenzi1e din ţara. şi streinatate. 

Sunt tn studiu proiecte de maceratoare şi agita
toare rapide pentru plantele producătoare de celuloza., 
fie cu procese mecanice sau chimice; s'au ma.rit labo
ratoarele speciale existente pentru studiul proceselor 
relative la industria hârtiei; şi totul face să se creadă 
ca. aceasta. industrie, cu ajutorul energiei electrice, va 
putea _săi ajungă la o mare desvoltare. 

Diverse industrii. - Demnă de notat e, în special, 
desvoltarea acelor .industrii in care simţul artistic are 
o ·mare importanţă-. Găsim astfel funcţionând în pJin
industria mobilelor, a butoni1or, a bronzurilor, .a mar
murei, a coralului. Incărcate de lucru sunt industriile
·de plUării, de m:lnuşi şi de îmbrăcăminte în general,
şi importantă e cifra acestora 1a export.

O mar� industrie, care merită• să fie amintită în
aceasta. grupă, e aceea a cauciucului şi derivatelo-r lui,
Gare, abia afirmata. pe piaţa mondială înainte de răsboi,
a arlltat în aceşti ultimi ani că produsele sale pot să
rivalizeze, în rezistenţă şi bunătate, cu cele mai bune
din străina.ta te. Aceasta. industrie, prima poate· care, în
Italia, a aplicat îndruml:l.rile ştiinţei .în proceşele indus
triale, a. mărit laboratoarele proprii de cercetări, a che
mat ca sa. le conducă iluştrii ştiinţei şi cifra exportului
precum şi valoarea producţiei, făcută în străinMate în
stabi1imente de origina italiană, fac sa. se oreada. ca. nu
e departe timpul în care ea îşi va afirma, cu M,rie, po
ziţiunea sa mondială.

Concluziune. - Bupa. cum se poate înţelege. din re• 

www.minac.ro



409 

pedea sinteză de mai sus, industria italiană, cu toate 
dificultaţile destul de mari ce Ie întâmpină, şi-a desfa.
şurat deja o parte din programul ce urmilreşte, iar o 
altă parte o are în preparare. Italia industriam şi-a re
luat exploatarea raţională a· bogăţiilor ce. se strâng pe 
vârfurile Alpilor şi Apeninilor şi tn ·tnaltele văi ale a
cestor lanţuri de munţi, sub formli. de zl:i.padă şi ploae 
şi . a celor ce se ascundeau tn subs()!ul it�lian, aşa de 
puţin exploatate în trecut. Industriaşii .italieni au înţe.
les avantajele- pe care le pot.· avea de la o lnţeleapta. 
organizare technicli. a muncii şi din contactul frequent 
cu ştiinţa şi se pregătesc de un .export, organizat şi 
·intens,. tn, regiunile şi- Ia, naţiunile- pentru care Italia
poate fi considerata. ca un mare cheiu de tnb�rcare în
Medi t.erana�

lnainte de răsboL nu .exista. în Italia marea irtdus�
trie,· aşa cum era ·înţeleasa. şi înfiinţata de naţiunile ih:
dustriale mai vechi; dar rnsboiul. a favorizat fuziona
rea diver.:mlor organizaţiu�i în complexuri mai .puter
nice. Şi în Italia .avem a·zi industrii„ care extrag mine
reul de fier di:n mine şi lanseaza. pe piaţ� nitvi şi loco-
motive, automobile şi maşini agricole.

. Industria italiana. .se . bazează .mult, pentru aranja
rea sa definitivă, pe inteligenta abilitate a propriilor
silii lucrători ; numel,'oasele şcoli profe,sionale, în care se
studiazli. diversele industrii, 'vor · lărgi şi împr�ştia • în
poporul italian cunoştinţele industriale şi-l vor face .să
·tnţeleagă însemnătatea naţionalli. a problemelor. pro-
ducţiei industriale. . .

Astfel industria italiană, u�ilizând cu totul marile
şi nesecatele bogăţii cu care naţiunea a fost ,dotatâ de
la natura, tn. special cli.r bune)e alb şi inteligenţa şi .a-:
bilitatea popor:ului ,italian, se prepara �ă cuceriască, în
câmpul producţiei şi . al comerţului internaţional, . acel
post pe care i l'au încredinţat condiţiunile sale gtogra
fice speciale;

Milano-

Credito Ita liano 

Direziorie Cehtrale 

I ! . ,  • •  
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$ONICITA TE·A·.
1
)

Câmpul şliiaţei şl-a întins . în ultimii ani h_otarele, mulţu
mită cercetărilor compatriotului nostru, inginer Gh. Constanti

mescu, asupra unui .capitol cu totul nou,. necercetat până la el. 
Rezultatele acestor experienţe, strânse sub numele de „.So

nicitateu·, alcătuiesc o ştiinţă nouă care, cum vom vedea mai la 
· vale, este meniiă să răscoliască întregul câmp al ştiinţelor teq

retke .şi• practice.
Ne vom feri de orice consideraţie de ordin technic, teor,

·tic şi vom expunr, în scurt şi ·pe -înţelesul tutulor, teoria soni
·cităţii şi rezultatele practice ia care a ajuns şr pe caro le îotre
·vede d-l Constantinescu.'

Multe nici nu prea ştiu despre Sonicitate. 
D-l· Constantinescu încă din H>l3 se ocupa de chestiuni de

fizică teoretică fo'·domer.iul Acusticei. Vârtejul răsboiului lumii 
l-a prins în Anglia un·de însuşi guvernul englez, căruia i· s'a a

·tras: atenţia asupr� folosului ce s'ar putea trage, pentru nevoile
răsboiului, din 'descoperirea va1orosului Inginer Român, i-a pus
la dispoziţie fonduri, personal, laborator, ca să şi continuie cer.
ceUfr'ile, dar în aceltJş timp a declarat aceste cercetări ca secrete
de răsboiu, a oprit divulgarea lor până la încheerea păcii şi
abia la 4 şi '.7 Notmbr-ie 19'19 d-l Constantinescu expune în 2
conferinţe ţinute în amfiteatrul şcoalei naţionale de podµri şi
ş-os�le din B·ucureştf-acelaş amfiteatru unde, cu 12 ani· mai îna
inte, ·învăţase. ca e'ev - teoria noii ştiinţ� ,, Sonicitatea u în ad-
miraţia şi, uimirea generală a iubitorilor de- ştiinţă.

Lucru curios, ,,Sonic" vine dela ,,,Sunet• şi noua ştUnţă
are pi:ea puţine legături cu ·sunetul, cu · acustic 1, acest • capitol
prea restrâns al fizicei.

Explicaţia numelui de „Sonicitate" ar fi că î�tregul lanţ al 
_____ ·__ ' 

După: G. Cmista-ntinescn: Sonicitatea. Conferinţe \inute în nmfilea
trul Şcoalei naţionale de Poduri şi �osele Bucureşti 1919, şi lng. 1\1. 8/nr
f}ai-i11: Sonicitatea -Viaţa ,Rom:tne:iscă No: 6 ..... rn�o. 
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descoperirilor d-lui Constantinescu a plecat dela studiul vibraţiu
nilor sonore (de sunet) cu care se ocupa, de mult încă, Domnia Sa. 

Principlile noei ştiinţe sunt următoarele: 
I) Transmiterea energiei prin vibraţiuni produse în licide, şi

li) Acumularea (îngrămădirea, păstrarea şi refacerea) ener.
giei transmise, prin comprimarea licidelor. 

Se ştia în fizică că energia mecanică se poate transmite la 
distanţă prin : transmisiune electrică, hidraulică, .aier comprimat, 
cabluri, curele, arbori de transrnisiun .e, roţi dinţate etc.; cA e
nergia se poate îngrămădi în: acumulatori electrici, resorturi e
lastice, metalice etc. 

Sonicitatea adaugă: transmisiunea energiei prin vibraţiuni 
în licide şi îngrămădirea ei prin comprimarea licidelor. 

Se cunoaşte, deasemenea, că un corp care produce un s4-
net, vibrează, se mişcă, şi că sunetul vine până la urechea noas
tră sub formă de vibraţii (mişcări succesive de strângere şi lăr
gire a păturilor de aier dela locul de producere pâoă la urechea 
noastră); deci se ştia că energia se transformă în vibraţiuni, care 
se propagă (merg) prin aier. 

D-l Constqntinescu şi-a pus întrebarea : Dacă el,'lergia se
transmite prin vibraţiuni, oare la capătul drumului de transmi'
tere nu s'ar putea transforma iarăşi vibraţiunile în eiierg'e? 
Lumea fizicianilor a râs de această întrebare, căci era stab'lit că 
energia, când se transformă în vibratiuni, se pierc/.e, degenerează.
Şi ziceau ei: dintr'o bucată de cărbune faci uşor căldură şi lu
mină (transformări de energie, vibraţiuni luminoase etc.), dar cum 
să faci din căldură şi lumină ... bucat.a de cărbune ! Cum vrei 
să faci din sunetul (vibraţiunile aierului) ce:ţi vine la ureche „lo
virea" corpului care a produs sunetul I D-l Constantinescu nu 
s'a descurajat. Raţionamentul ce şi-a făcut a. fost următorul.: 
Dacă se poate transmite energia prin u ndele electrice, de'ce nu s'â,r 
putea transmite prin cele sonore ori prin alt soi de vibraţiuni? 

Se ştie că sunetele se propagă prin licide; deci, ca şi la 
a ier, -în licide se formeaza pă!uri succesive care se strâng şi se 
lărgesc ca să transmită vibratiunile ·sonore. 

Fizica însă ne învaţă _: ca o lege sfântă - că. licidele sunt 
incompresibile. Cum se înpacă această incompresibilitate cu ne
voia de a se comprima şi a se dilata a păturilor de licide care 
transmit sunetele ? 
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D-l Constrntinescu zice atunci : licidele trebue să fie com

presibile. Fizicienii engleji şi mai ales americani taxează, la în
ceput, de aberaţie ideia D-lui Constantinescu şi nici nu vreau să 
stea de vorbă cu dânsul asupra acestui fapt indiscutabil : licidele 
sunt incomprt;sibile. 

D-1 Constantinescu se pune pe lucru şi dovedeşte experi
mental că: o jumătate de litru dtl apă, supusă la apăsare într'un 
corp de pompă în care intră un piston de 15 m. m. diametru, 
înpins cu o greutate de 3 tone, îşi strânge volumul (pistonul 
intr:ă) cu 20 c. m. 

Şi mai departe: dacă asupra pistonului cade o greutate de 
100 de kgr. de la o înălţime de 2/-o m. apa se cor.,primă [îşi 
micşoreazâ volumul) şi când apoi se dilată, aruncă pistonul îoa
poi ca şi un resort de oţel. 

Iată că apa poate servi ca un resort, • ba încă foarte prac
tic, nu costă scump şi nu se rupe ca otelul, 

Iar când în loc de apă pune în corpul de pompă glicerin!l. 
şi o apa,să până la 1000 de atmosfere şi apoi lasi dintr'o datli 
pistonul liber, aşezând pe coada pi::.tonului o mică ghiulea, expan
siunea (destinderea) licidului câre fusese apăsat, asvârle pistonul 
înapoi şi ghiuleaua ajunge la 150 metri distanţă. 

De aci o nouă ideie: construeşte un mic tun de tranşee, un 
· ,corp de pompă din oţel tare, de 3 litri capacitate; îl umple cu

ulei mineral şi printr'un dispositiv special reuşeşte a mai introduce 
în tur. încă un sfert de litru de licid,-teoria icompresibilităţei li-
licidelor căzuse ca să nu mai îavie nici odată!.... 

Printr'această îngrămădire (comprimare) de licid în tunul 
d-lui Constantinţscu, presiunea interioară a ajuns Ia 2000 de at
mosfere. Lăsând pistonul liber, expansiunea licidului comprimat
a aruncat un proectil de 8 Kgr, la 500 metri distanţă. Şi cre
deţi că introducerea sfertului de litru de licid în tunul dej11 plin
a cerut o sforţare aşa de mare? ... · Nul ... Un băiat de 14 ani, cu
o pompă de mână a ridicat îndată presiunea licidului din tun.

Şi ce însamnă o credinţă îrirădăcinată ! ... 4 ani a luptat d. 
Constantinescu ca să convingă oamenii de ştiinţă că licidul corn· 
primat era acel care desvolta atâta energie în tun. Aşi„ nu l-au 
crezut şi mulţi nu I cred nici azi ... ln ziua încheierii armistiţiu
lui, - ca o curiozitate - d. Constant:n,escu experimenta un tun 
mai mare, în care încăpeau vre o 28 de litri de vaselină Jlcidă. ln 
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acest tun se comprima o nouă cantitate de licid eu ajutorul unei, 
pompe purtată de un motoraş electric de 5 H. p. (care înloeuia, 
băiatul) şi tunul trăgea 2 lovituri pe minut şi arunca un'' pro

ectil de 100 Kgr. la 1500 m. 
Ce minune!.,. un tun fără pulbere, fără flacără, fără fum,. 

fără sgomot, căci descărcarea nu se auzia nici la 20 de paşi de 
tuni ... Ce surprize ne vor aduce războaiele 'Viitoare! ... lată dar 
experienţe şi aplicaţiuni practice ale compresibilităţii licidelor. 

Atunci: dacă licidele sunt compresibile, prin ele se poate 
transmite energia sub formă de vibraţiuni, care pornesc dela un 
capăt al unui tub şi merg până la celălalt capăt. Rămânea pro
blema ca aceste vibraţ' uni să poată fi prinse la celălalt capăt al, 
tubului şi transformate din nou în energie. _Mai lămurit:. un pis
ton, purtat de. un mic motor, loveşte necontenit licidul dintr'u11 
tub la un capăt al lui; licidul fiind compresibil, vibrează; vibra
tiunile merg prin licid pâriă la capătul tubuluL 

De ce oare aci, aceste vibraţiuni n'ar putea lovi un alt pis
ton care, la rândul lui, să mişte, prin diferite legături, un motor? ... 

E posibil teoretic? zice d. Constantinescu, trebue să fie şi 
practic ... şi hai la lucru .... încearcă, dibueşte, calculează si reu
şeşte a pune în mişcare motorul de !el celălalt capăt al tubului 
cu energia transmisă sub formă de vibraţiuni prin apa din tub. 

lată un motor "Sonic", cu ap_ă, nici cu căldură, nici cu elec
tricitate, ... cu apă rece ! 

D. Constantinescu, în clădirea întregei teorii a Sonicităţii,
pornise de la o ideie ce-i venise în minte asemănând electrici
tatea dinamică cu fenomenele sonice. 

Asemănarea teoretică: curgerea electricităţii dinamice, re

zistenta electrică, pierderea prin frecare în conducte, inducţiunea 
electrică, cu: curgerea sau curentul sonic, rezistenţa sonică, pier
derea sonică prin frecarea vibraţiunilor în conducte etc, a condus 
P� d. Constantinescu să găsiască aplicaţiuni practice sonice, iden• 
tice �u cele electro-dinamice. 

Le înşicăm numai. 
t) Motoare Sonice. Experienţele făcute de d. Constantinescu

au arătat că motoarele sonice, care cântăresc 0 treime din greu• 
tatea celor ordinare, au atâtea avantaje, în cât vor înlocui 'în 
foarte multe cazuri pe cele· electrice, cu aier comprimat ·ori, hi-. 
draulice, dată fiind extrema lor simplic itate şi ·marele lor\ran•
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damertt (cantitatea de energie pe care o produc faţă de caDtitatea 
olleltuită în motorul generator). 

Aşa un ciocan sonic (identic Cll unul pneu ma tic), pentru 
găurit stâncile, purtat cu un motor genetator de 5 cai putere, 
făcea aceiaş · treabă ca şi unul cu aier comprimat, purtat cu un 
motor de 40 cai putere. Câtă economie I ... 

, Motoarele mdinare dau un randament; după cakule riguros 
exacte, de 2.5° 10-5°10 - adecă: cheltueşti aci 100 şi câştigi din
colo 2.5 -- 5 din sut!l cheltuită; cele sonice dau 60° 10 -- 96°j0• 

Şi unde mai pui că nu e nevoe nici de curele, nici de roţi, 
axe,. lagăre şi atâtea accesorii ale motoarelor din fabrici, care 
@cupă atâta loc şi încurcă lumina şi ventilaţia. 

Şi fie care maşină dintr'o fabrică poate avea „Sonicul" ei,

nu ·ca până acum când, dacă vroeşti să porneşti o singură maşină, 
se învârtesc degeaba roţile de transmisiune şi curelele· dela toate 
celelalte, consumând energie fără folos. 

Dar construcţia motoarelor sonice ? .• Nu mai e nevoe de: 
cupru, mică, cauciuc, ebonită, sârmă, etc, etc, sşa de scumpe şi 
aşa de. fragile, nimic din toate acestea: oţel şi apă, ori ulei mi
neral, simplu şi· eftin I şi dacă pui ulei în motorul sonic, nu 
mai este nevoie nici- să-l" ungi, că se unge el singur .... 

Şi apoi motorul sonic cu ulei lucrează şi sub apă. In mi
nele de cărbuni, ori în puţurile de petrol nu puteai, Doamne 
fereşte I întrebuinţa un motor cu electricitate ori cu aburi, de 
frica scânteielor, a flacărei, a incendiilor; cu cel sonic n'ai grijă, 
e rece ca ... apa! Nici flacără, nici· scânteie, nimic de temut. 

ln aviaţie, d. Constantinescu a făcut adevărată revoluţie cu 
motoarele sonice. Era vorba să se construiască motoare ce mii 
de cai putere şi să poarte odată 2 helice. Cu sistemele vechi tre
buiau mai multe motoare, foarte grele şi complicate, care îngre
uiau enorm aparatul. D: Constantinescu construeşte motoare de 
1B0 cai putere,. acţionând uşor 2 helice şi cântărind cu totul 30 
de Kgr. ! Culmea uşurinţei pe cal vapor!... 

D. Constantinescu a construit, apoi, pompe sonice, · fără
supape, care să pompeze licidele la sute de atmosfere presiune. 

La vapoare, aplicaţiunile sonice au un câmp vast. Se vor 
înlocui turbinile· mari şi grele, arborele de transmisiune care o
cupă atâta loc, cu motoare sonice cu randamente· mar:i, uşoare, 
simple şi eftine. Dar chestiunea sincronizării motoarelor, ce uşor 
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s'a re�o'.yit prin sonicitate I .... (Două motoare care să facă acelaş 
număr de învârtituri ÎIJ acelaş timp). . .. 

. Era vorba să se înarmeze avioanele engleze de luptă cu 
mitraliere, care să ţrimeată gloanţele printre • braţele helicei- Îf1 
mişcare, fără să o ati�gă, .Deci mişcarea helicei şi descărcarea 
mitralierelor să fie sincrone. 

Germanii cumpărasară în 1916 u� brevet olandez Foker, 
cu care trăgeau 200 de le>ivituri pe _minnt. Ae�oplanelţ german� 
aveau, în acest moment, o superioritate h�tărâtă asupra_ celor. 
engleze. Aviaţia engleză pune problema d-lui Con_sta�tinescu. O-sa, 
o traduce în sonicitate şi reuşeşte să construiască un aparat care,
acţionând în acelaş timp şi helicea şi cele 2 mitraliere din avion, •
permitea a se trage 2000· -- 2400 lovituri pe minut: cam 30 gloanţe
pe secundă t ••• Deci un avion englez putea ţine piept, acum, la
10 germane.

In ziua încheierii armistiţiului, d. Constantinescu avea cons
truite în ·atelierele d-sale peste 40000 asemenea aparate pentru 
aviaţia engleză. 

Ac€ste aparate de sincronizare se pot aplica şi la căile fe
rate pentru închiderea şi deschiderea semna!elor de oprire; ches
tiune care se studiază astăzi, când accidentele de căi ferate s'au 
î11mulţit. 

Electricitatea dinamică, trecând printr'un conductor lung şi 
subţire, întâmpină rezistenţă .de frecare şi încălzeşte .conductorul 
î-n acel punct. De aci producerea căldurii prin electr1citate, calo.,_ 
rifere electrice etc. Acelaş lucru cu vibraţiuni'.e sonice •. Trecute 
printr'o conductă subţire, întâmpină rezistenţă de frecare şi încăl
zesc conducta - Căldura Sonică. -- D. Constantinescu reuşeşte 
să ridice temperatura apei lntr'o conductă subţire - Jără,căl
dură - la peste 100° şi.dacă conducta este aşa fel construita ca 
temperatura să se ridice la peste 400?, tubul se învârteşte, poate 
deveni incandescent. Şi iată .... lumina sonică I

Ce poate fi mai curios de cât surpriza ce ne-o rezervă v_ii
torul !.... Conducta· ce-ţi va aduce apa d� spălat în odaia ta, îţi 
va încălzi. caloriferul din colţ, îţi va da lumină noaptea şi ... vei 
bea apă rece şi toate acestea cu •... apa rece I 

* 

* * 

Cum se vede din cele arătate, în fugă şi fă, ă detalii, cârn-
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puf sonicităţii este foarte vast. La fie cari? pas problemele ştiinţei 
capătă soluţii nouă, simple, prin sonicitate. · · 
· · 'Străinătatea - Anglia în primul loc - a înţeles îhsemnă -

taf�a· desc'operîrilor valorosului nostru'.· concetăţean J şi i-a pus 
la dispoziţie peste !'20000 ·de lire sterline şi tot ce-i-trebue pen
tru contir:marea experienţelor. 
, . De curând, la· noi în ţară, s'a format o societate pe ·a-cţiuni
.,Sonica"· co un c·apital de câte-va milioane <te fe,, pentru pu
nerea în valoare practică a invenţiuni10r d-lui inginer Constan-• 
tinescu şi aplicarea lor în industria românească, , . 

. l 

. ' 
ONO�IU MIRONESCU · · · 

p,·o(eso,· la se, 'Normati de !nvă\�tdd 'din Constanţa 

I 
.. 

'JI. 11 

NOTA .. - ln No. 242f> din Se·ptembrie 1920,. a{ revistei 
stiinţific'e „La Nature" pag. 126, găsim o notă· a d-lui Cc\michel 
directorul institutului electro-tehnic: din Toulouse, în care ara1ă 
că şi d-sa s'a ocupat de problemele puse de. d. Conştantinescu 
încă din 1915· şi 16 cercetând: 1) Producerea vibraţiunilor în 
conducte şi 2) utilizarea lor-şi că a comunicat aceste cercetări la 
Academia de ştiif'!ţe din Franţa, comunicări care au ·fost publicate 
în „Dări de seamă ale Academiei de �tiinţe" t. 161 p. 412 -
1915: şi t, 163. p. 150 _...,... ·1916, ·precum şi în revista „Lumina 
Electrică" t. 34 şi t. 35. D .. Camichel .arată că a realizat un motor
hid-ra-ulic sin(tron «din toate punctele de vedere)) identk cu .cel pe 
care' îl întrebuinţează d. Constantinescu, cu singura'· deos.i;bire, Ct1 
d. Co1Tstantinescu întrebuinţează un tnotor trifazat, pe aând al d-lui
Cam[chel era· mondfazat. ·

. ' 

j ' � 'I 
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I 

Legile firii sunt neclintite şi fără .alegere. Nimeni şi n11mc nu 
se poate ascunde dinaintea lor. Una din· acestea e legea schimbării 
formelor. Minuta care trece Iasă brazdă pe fata omului - fie împărat 
ori cerşetor - după cum macină fir cu fir măreţul munte, înctinunaţ 
de nouri. Tinereţea şi bătrâneţea, la fiinţe, nu sunt de cât răstimpur1 

de. schimbări mai încete, mai spre viaţă, sau mai repezi, mai distru-. 
gătoare, cu cât sunt mai aproape de sfârşitul zilelor. Dar n_u, numai 
corpurile vieţuitoare au vârste, ci se poâte vorbi tot aşa de bine de 
tinereţea sburdalnfoă, plină de putere, a unui pârâiaş de munte ce nu 
se osteneşte lesne în saltc1rile sale zglobii, după cum se zice ţbătrâna 
Dnnăre» · liniştitului fluviu dela noi, care _abia are p_ute�ea să-şi împingă
--:noianul de ape în albia-i lată de peste un kilometru. Nişte munţi ·sunt 
lilieri, când de curând au fost ridicaţi prin zbuciumările puterilor pă
mânteşti; ei sunt bătrfrni, când a11 · avut de îndurat viforul miilor de 
ani şi când şi-au scnimbaţ îmbrăcămintea. de brazi şi mantaua de 
ghiaţă în ţesutul rar al tufanului şi gorunului. 

In această fază e pământul dobrogean faţă de şira continnă, im-. 
punătoare, tânără, a Carpaţilor. 

Călătorul străin, ce ţine să :vizi.teze provincia noastră transrla
nubiană, e condus de regulă pe rlrumul dela Bucureşti Ia Constanta• 
Intrarea e în adevăr triumfală, măgulitoare pentru noi. Se admiră 
măreţul arc de triumf, suspendat d_easupra apei ca o dantelă fină, dar 
continuând mai departe drumul, se prinde prea puţin clin adevăratele 
frumuseţi ale nat1:rii dobrogene ; trenui fuge numai de-alungul mo
notonei văi Kai'·asu, după unii albia părăsită a unui braţ dunărean ce 
şi-a crolt o cale mai scurtă spre mare. Adevărata Dobroge, cu mt,nţi 
hătrâni, c11 lacuri liniştite, cu păduri rlese, cu stânci semeţe, 1;ămâne 

1) Reprodus cu învoirea autorului a:n Anuaml S. T. R. 1!109, ml. VH
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departe, spl'e nord .. Spre ea rluc căi difel'ite. unul din cele 111aî pline 
de contraste e acel ce leaga Moldova de Tulcea ori Măcin. 

Adormit în răcoreala dealurilor irnoădurite dela Barnova, de 
lângă Inşi, călătorul e deşteptat de şuernl prelung al trenului ce se 
vâră în tunelul dela Barboşi, în mijlocul stepei veşnic însetate de 
ploaie. Verdele înviorător al dealurilor pline de viaţă e înlocuit cu 
galbenul arşiţei. Totul e îngălbenit: câmpurile arse ca şi coliba lutuită, 
malul drumului de fier ca şi ori:wntul ce prevesteşte o nouă zi de 
năduşală. Numai oglinda lttcului Brateş e argintie, învăluită în o uşoară 
pânza de ceaţă, ce se ridică de pe ape. O simplă trăsătură de penson, 
purpurie, e geana ce prevesteşte răsărirea r-oarelui, care arde pământul 
de cum s'a ridicat ele o suliţ� pe ce:'. 

Privirea deprinsă numai cu întinsul câmpiei sau al colinelor 
joase, se opreşte uimită spre o pată întunecată, crestată, ce se înalţă 
dela pământ, păn\nd aşa de depărtată, în ceaţa ce o cuprinde, ca şi 
silueta _cu adevărat depărtatului Ceahlău, zărit, în apus de soare, de 
pe platoul Copoului de lângă Iaşi. Dar pe când mândrul stâlp al Mol
dovei, înalt de aproape. 20:'0 m., este departe de laşi de zeci de ki
lometri, «Munţii Măcinului)) cu.înălţimea D. Repedei (laşi), nu sunt 
despărtiţi de Galaţi decât prin larga albie a Dunării,. care serveşte ele 
drum spre a pune piciorul pe pământul dobro gean. Din cele două căi 
apucate de vapoare, mai românească e aceea spre Măcin, căci clacă până 
la Drăila cursele -pe Dunărea noastră pot fi făcute şi de vapoarele 
austriace ori ungureşti, diri acest loc, un vaporaş, iute ca un gândac 
de apă, leagă prin tricolorul român�sc cele do1.1ă ţărmuri, multă vreme 
înduşmănite. Drumul e un farmec, ce ţine prea puţin. O şuşiniţă îngustă 
de apă liniştită, urnbrită de două păduri dese de sălcii bătrâne, e că
rarea tăinuită pe care, cleoclată, la luminişul unei cotituri, se arată 
suliţele geamiilor clin Măcin, alăturea ele turnurile bisericii creştine. 
T1·ect;tul şi prezentul, înfăţişate ·călătorului din depărtare prin semnele 
celor donă credinţe aprig înuăşmăşite atâta vreme, se pot prinde la 
fiecare pas în tihnitul orăşel, întins la poalele ruinelor muntoase, îm
prejmuit ele grădini ele cireşi şi caişi. ce te cluc cu mintea, prin florile 
!ol· gingaşe, în părţile unde semiluna e încă atotputernică.

�funţii învecinaţi ne apar clin Măcin în toată frumuseţea lor. Ei 
nu nohoară prin o înfăţişare miaşă; norii nu se anină de v,îrfurile 
lor pră1,ăstioase; concertul isvoarelor, a pârftiaşelor spumoase şi a 
pădurilor de brad nu se prea cunoaşte în ţinutul lor. Doar vulturii 
pleşi, mari cât nişte curcani, rotindu-se în cercuri din ce în ce mai 
îng·uste, aduc aminte de maiestatea piscurilor carpatice. In colo, e 
liniştea ţintirimului păr:'tsiL, ori melancolia pietrelor rlintr'un vechiu 
oraş redus în ruine; căci dacă numirea de munti ce se dă crestei 
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Măcinului nu e. usurpată, · nu mai puţin adevărat e că· ei sunt ruinele' 
unor falnice înăltimi de odinioară, cioturile unei păduri de mândd 
ştejari, tăiaţi <le securea vremii. Şi dacă omul ar putea înţelege glasul 
pietrelot' �i kl apelor, în taina nopţii de vară cu lună 1:ilină, ar as• 
culta·'înt're�ga povestire a celor doi vrăşmaşi de demt,lt; unul învinş, 
altul I fovihgător, dar pe cari vremea i•a redus la liniştea 'ultimelor· 
zile lIE!° trai. Pietrele asvârlite pe qeasta Pricopanul'ui; :de ai crede că 
s'a dat o bătălie de uriaşi pe el, s'ar tângui domolitei Dunări, d'e zilele 
cu sute de veacuri' în urmă; ş'ar spune povestea naşterii· for,· ·carid 
pasăr'�1 nu' lovia aerul, când în locul Dunării se întind·ea marea furioa'să' · 
cu lumea ei stranie de broaşte· cât viţeii şi'- Feptile mai rriari decât': 
balenele; ar spune de vremea marelor revoluţii pămanieşti, 'cânil·'1ia' 
pr�fiuşil!'tot ţinutul Bărăganului; când în jurul stâlpilor, rămaşi ·răsle·ţ( 
de pământurile vechi, a început să curgă Dunărea. Ei au văzut:.o' tân'ără; 
plin'ă de ·put�re, îrwumetând\t-se să-şi mute drumul tot- ·mai'' spre ma-· 
!urile pi�troase, apoi întinsă, furioasă, în deplina perioadă de · putere
căpătâna viaţă din topirea gheţarilor de pe Negoî ·şi ·Pad�g.' '·'

'Ar 'fi povesti1�ea moşneagu1ui cu barba albă ce trăeşte ·ae mult,· 
de mult;' din vremuri depărtate. De aceia, pentru cei ce ştitt vechimea 
nittnţilor de lângă Măcin, ca şi ai Dobrogei îhtregi, · sceneriile văzute' 
par învăluite în o aureolă de melancolie, de tristeţă, de- singurătate·; 
vrin taina trecutului lor îndepă:-tat, sunt mai ·atrăgătoare, '·mai' priete• 
nbase·. Fiecare colţ clin Dobrog·ea are un tipar proprin, un farmec 
atrnh1e legat de val'iaţiunea pietrelor ce formează mozaicul temeliei sale; 

In aceste pagini voiu încerc,\ să schiţez trăsăturile caracLet'istice 
ale Dobrogei de nord, folosindu-mă de patru puncte de observare, 
înşirate tlealungul unei linii curmezişe, ca nişte mărete movile·de semne 
1le pe vremea când firele telegrafice nu legau locurile depărtate-_ înh�e 
ele. Aceste patru mu�uroaie sunt: spre apus dealul de granit zis Iacob• 
deal, de Iâil;.\'ă Turcoaia; în mijloc piramida <le pol'fir puhîucl un n:urne 
nee;;plicahil :· Consul şi alla ele gres - DenisLepe �; iar spre apus, cei 
cinci fraLi, Beştepe, cinci gltehlll'i roLunziLe ale 11nei creste scurte.•· 

* 

'•' 
lacobdeaz. Una clin caracLerisLicele Dobrogei sunt cărnLele solide, 

bine f'erecate, încăpătoare, slujind la transporLul' călălorilo-r, san c,l.nd 
e nevoe, şi Ja căratul bucatelor. Cu mnlt fier pe ele, sunt grele, dar· 
caii iuti, -vânjoşi, le trag în goană nebună uneori, lăsânrl în urmă llli 
no111• rle praf. E 11nnl rlin multele exemple ele ada pLare. Satele sunt la 
mari distante unele rle altele şi alt mijloc ele transport nn e tlecât'cu 
ajutorul cailor; ele aceia sunt iuLi la nmiJlet, zdraye11i, căci au· de dus 
poverile, nu numai pe şosele destul de bine- întreţinute, clar · ·şi pe 
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tl,r:u.m�ri tăiate. de-a dreptul, cum se întamplă1 dnpă Lrebuinte, pe linia 
cea mai scurtă între două puncte. 

J;)ela Măcin, cu un asemene.a vehicul, apuci pe şoEeaua M:ăcin• 
Qe.i;na, mer.gând de�oclată dealungul munţil0r ce apar ca o frunză zim
ţui.tă pe margini şi lipită de orizont pe cerul fără pie de nor. Câtiiva 
kil�metri de înaintare îţi aduc înainte unul din cele mai frumoase 
exemple de leg·ătupa ce există intre natma unui . teren şi formele de 
la, flUpra(aţă. De o pa,,i:te, spre răsă11i't, se vede silueta urnei creste de 
cv,ai_ţ{t, o piatră ca cr;emen.ea de tare, ascuţite, ce se împotri.veşte pu
tedlor de măcina11e. E Priopcea, ca uşorul unei porţi mari, al căre� 
prag e format de colipele joase -, Bujoarele - alcătuite clin roc1 

lutoase, străvechi,, dar care nu au putut aşa de hine. rezista vremei şi 
d11şmanilor atmosferiai. Cealaltă frântură de uşor, e formată de bolta 
largă, cu profilul rotunzit, maiestos, al dealului de granit zis Iacoh
deal, sau în, vremurile din urmă «Carol h. Spre el se îndreaptă turcul 
ce l).1ână nebuneşte, lăsând şoseaua Cernei spre stâng·a. 

După câte-va slabe valuri P,ământeşti suite şi coborâte, se zăreşte 
la poalele dealului, ce a, luat mari proporţii, un sătişor cu case deRe, 
strân$e grămadă. în jurul rănilor pe care omul le face în munte. E 
colonia cosmopolită a ciopli tarilor de granit, veniţi clin toate părţile 
lumii. Cât poate face o piatră folositoare,! Dintr'un loc pustiu, ne
productiv, ca sub puterea ele atingere a unei baghete magice, a ră
sărit un sat plin de viaţă, cu case acoperite cu tablă, cu şcoală, cu 
�pital, un contrast viu faţă ele satul Turcoaia, aşezat dincolo r]e deal, 
cu casele lutuite, acoperite cu stuf, cu garduri ele papură, pe care se 
a caţă trnnchiul târâtor al tid v.elor ce dă fructele în formă de urnă, 
întrebuinţate• ca vase. Prin cioplirea granitului căutat s'a născllt din 
pământ viaţă, un furnicar ele oameni, adunaţi de nevoi de pretutin
deni. De-o parte liniştea adâncă a stepei nepopulate, icoana vremurilor 
trecute·, ele alta coltul acela plin de mişcare, unde �· 
se amestecă cu huruitul vagonetelor, cu şuerul maşmilor, cu loviturile 
ciocanelor, cu bubuitul clinamitei. Şi colosul de lavă întărită, născut 
prin focul adânc al pămfmtului, stă neclintit, asemenea unui elefant 
ce doai:me liniştit, nesupărat de împunsăturile muştelor ce-şi cală 
hrană în crăpăturile pielei groase. 

Urcuşul său nu e anevoios. Domol se înalţă coasta dealului ne
tezit de agenţii atmosferici, siog·uri în stare să-l doboare. Bolovanii 
r�tunziţi; semnele luptei, stau îngrămădiţi unii peste alţii, - trepte 
ce dau susţinere pasului. Arşi de soare, dat· mai ales bătuţi mereu 
de vânt,. ei sunt i:roi, fără înveliş veg·etal, în afara lichenilor ce pun 
cei dint:'.li stăpânire pe o stâncă, pătând-o cu roş, gallrnn, ori cenuşiu, 
de crezi că s'a jucat cineva stropind-o cu culol'i. O mică g·arofită, una 
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din florile caracteri,itice Dobrogei, cu tulpinll închircită, stă in dosul 
unui holovau, la adăpost, un semn slalJ, îndepărtat, al huchetelor ele 
flori' o'acheşe, care împestriteaiă fata granitului ce cjădeşte vârlul ·ne
unui nrnnte din Carpaţii hrăniti mai des de ploi. Şi dacă din întâm
plare sămânţa vre-unui tufan a căzut pe coasta dealului, a eşit dih 
ea o caricatură de arbore, căci vântul ce suflă în vârtej, fără odihnă, 
abia ÎÎ clă voie şă-şi întindă câte-va ramuri, îngrămădite şi ele la faţa 
păm:ln tului, de ai crede că stă sgribulit, aşteptându-şi din· 2i în zi, 
şi cu plăcere moartea, ce l'ar scăpa de un veşnic chin. 

In schimb priveliştea ce se desfăşoară de pe vârful dealului e 
minunată. Prinzi deosebirea ach1.ncă te există între un pământ sătul 
de apă şi altul mereu însetat. 

Spre apus se·pierde în ceaţa argintie a zării, c,1.mpul de inundatie 
al Dunării, Balta Brăilei, Ce variaţie de colori, ce belşug de viaţă ! In 
mijlocul verii, când apele se strâng în canalul principal, Balta e un 
adevărat tablou pictat de mână de rnailstrn. Ochiuri nenumăl'ate de 
apă ce reflectă, când purpura apusului de soare, când verdele cadrelor 
ele sălcii, când sclipesc ca argintul Jn bătaia soarelui de amiază. Pii:. 
mântui ostroavelor, umezit îndeajuns de ape, dă iarba deasă ce atrage 
turmele de vite adnse în baltă la vărat, pe cfmd populaţia apelor, ne
măsurat de îmbelşugată, cheamă lumea păsărilor călătoare nespus de 
felurite. Primăvara, sceneria e schimbată. Balta, lungă de peste 70 km. 
şi lată de vre-o 15, e un imens lac de apă turhure, gălbuie, mohor,1.tă, 
din care ies insuliţe de sălcii, ahi" înverzite. Din apele Dunării revăr
sate inundă cu miile peştî rătăcitori, veniţi să-şi depuie icrele, Adă
postul, hrana ce au la îndemftnă, inlesnindu-le viata, fac clin Balta 
Brăilei un întins câmp natural de piscicultură. Numai în anul 1907-
908 s'a prins aproap� 6 milioane ,) jumătate de kgr. de peşte, în m
ioare de peste 1111 milion şi jumătate de lei. 

Spre răsărit se înt.nde pămfmtul însetat. Ploile de primăvHă cât 
îl mai acoper · cu culoarea speranţei. Grabnic însă soarele arde totul, 
ajutat fiind mai ales de vfmtul ce nu giiseşte nici o piedică. Şi atunci 
domină tonul giillrni al plantelor trecute, prăfuite, întrerupt de petele 
stâncilor desgo]ite, sterpe, totul îngrădit spre norrl ele zidul stâncos 
al mun1ilor l\'făeinl'lui, spre sud de şira dealurilor posomorâte, întu
necate, ce se ţin lanţ dela Peceneag·a de Ungă Dunăre, 11t111ă la Mare, 
In mijlocul acest11i cadi·u se înlinrl ondulaţiile dealnrilor joa. e, dind 
mai lai·gi şi triîgănate, c,1.nd răsărite ca ni�te insule, cum e Priopcea, 
ori ·Pietrele roşii; iar printre ele, ca ni,:;te pete verzi, sntete Cerna. 
Carcaliu, Satul nou, oaze depărtate ele salc.1.rni. Sing·nratecă, în mijlocu 1 
apelor turlrnri, insula Blasova arată rnttrlnria lnptei dintre apă şi uscat, 
semnul întinrlerii pitm,înlnlui clohrogean în locurile nnde azi Dunărea 
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se rostogoleşte a leni:!; iar pe o mică ridicătură de pe malul ei, o casă 
pustie îşi are, poate, zitlită o parte din temeli.e cu pietrele .cetăLii 
Troesmis, ale cărei urme din ce în ce mai adânc se înmo11mtmte.ază 
sub învăliştil prafului adus de vânt. Sic transit gloria mu,ndi. '.I/ubm:.ile 
cl.-:i lut, prin care odată curgeit apă limpede, se găsesc asvârlita •.,prin 
ţarini ca şi frânturile de ulceoare în care apa era ţinută ;·,, ele sunt 
mărturia unei vieti civilizate, dintr'o vreme când Dobrogea,· erit. aon
�iderată ca o provincie de pază la gura lstrului, hotarul din;;prei lumea 
nomazilor veşnic g·ata de prădăciuni; încreţiturile l)ăturilor,•. cp oopţin 

.urmele vietăţilor din cele mai vechi timpuri ale pământului 1 s1tnt sem
nele ele glorie trecută a munţilor Măcinului, reduşi azi la ,îQ.ălţimile 
dealurilor noi de lângă Iaşi. O:i.meni şi munţi, natura întreagă�, se 
supun aceloraşi legi fireşti, de naştere şi moarte, de viaţă prin moarte . 

::: 

* 

. ' 

Consul. Trecând peste şaua din prelungirea Priopcei ş-i a nrnn
tilor ce se l_aeă din spre Greci, străbatem partea cea mai pli.p.ă de 
.farmec a pământului dobrogean, unde umbra şi răcoarea pil,durilor, 
şopotul isvoarelor şi liniştitelor pârae aducătoare de· verdeată, te fac 
sii uiţi că te afli în regiune de stepă. Lăsi\nd în urmă Ortarhioi, şal 
mare, aşezat în funduî unei largi coveţi şi în care înaintarea civilizaLiei 
se prinde de departe prin spitalul de curând clădit, apare i,nainte uQ.a 
clin cele mai gingaşe forme clin câte există în tot ţinutul ţării româneşti. 
E dealul e<muntele» Consul, o piramidă triunghiulară de porfir roş 
şi verde, care poate fi. adus în manualele 'de g·eografie ca exemphil 
tipic al unui munte, o înălţime izolată din toate părţile. Din trei pării 
pârâul Tai ta îl desparte ele celelalte îniiltimi, încingtmclu-1 într,'o cnn.ună 
ele verdeaţă şi flori, ce se ţin ,toată vara ; cealaltă parte, , un arc de 
vale, completează izolarea. 

La va întărită ce-l formează, pare că e un modelaj neisprăvit al 

1mni sculptor; gheburi peste gheburi asvârlite, creste ascuţite, îi dau 
profilul Vesuviului, mai ales când e privit dinspre Cerna. Peste tronul 
acesta mândru e aşternută o draperie ţesută clin arbori deşi, printre 
cari rămân, ca şi mânerele unui jelţ, crestele clesgolite de porfir îm
purpurat în hătaia soarelui ce apune. Suişul piramidei e uşor mai ales 
dinspre Cineli, sat ce va fi poate vestit, atunci când gropile în care 
se caută minerale de cupru, se vor schimba în mine sistematice �i 
productive. Situaţia centrală a dealului, înalt de 329 m., îţi deschide 
o largă privelişte peste tot pămtmtul Dobrogei de nord, dar mai .ales
asupra părţii ei păduroase. Spre apus, abia se mai zăreşte, ca o slabă
a�ureală, ceaţa ce se ridică rle pe Balta Dunării. Spre nord, ochiu 1 

se .pierde în labirintul dealurilor împădurite, când culmi floinoale, ro-
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l11 nzilc, când creste stâncoase de porfir, înşirate în linie, după crăpă
turi le pe un1le - e vrenie lungă de alunei - a Lli.'.;mit lava topită. 
Spre sud, sclipeşte în bătaia _!:'oarelui, ca o grămadă de fluturaşi, Iacul 
lJabadag, la marginea dealurilor uniforme, înegrite de pădurile dese 
dintre cari se desprinde creasta de lângă Enisala, cu silueta turnului 
t;;i a zidurilor rămase din veche6. cetate Ileracleea, fost cuih de oameni 
întreprinzători. Sp:r;e răsărit contrastul e izbitor. Cât poti vedea, valuri 
împietrite, ctmd verzi, cttnd gălbii, după anotimpuri, se ascund miele 
după altele, fără nici un petec de pădure, care să le mai umbriască· 

Pari;ea de:pământ, în mijlocul căreia se găseşte Consulul, ·are un 
tipar aparte de restul Dobrogei, datorit pădurilor şi apei. Multumită 
constituţiei geologice a terenului, pe aici se cunosc isvoare, cum e 
acel ce iese de suJJ Selpegea de lângă Başchioi ; se cunoaşte ce e acel 
p,lrâu. Câtă viată dă apa într'o bucată de pământ, se poate prinde de 
minune în această parte a Dobrogei. Taiţa şi afluenţii. săi mici sunt 
o adevărată mană cerească. Lăsând la o parte că malurile sunt veşnic
înverzite, iărindu-se pe la Satul-nou şi Camber ca o corcleit verde,
asVti.dită pe pămftntul îngălbenit, dar putina apă ce curge prin albia
îngustă de o poţi sări, e trecută din mt'tnă în mână. (ci bulgării, dincolo
mori, se ţin lanţ deahrngul p,lr�lului. Dai· tot în această regiune se
prinde şi legătura strânsă dintre natura pietrelor din pământ şi îm
hrăcămint.ea Yegetală. Terenul e alcătuit din grez, cttnd mai năsipos,
cilnd mai văros, întrerupt de creste porfirice, ori ele acoperişuri ele alt
soiu de la vă. Măcinarea acestor pietre, străbătute cu greu de apa ele
ploaie oprită în drum, dau hrană din belşug arhorilor. Aşa se explică
pădurile ele stejar, ·ulm, rar fag, uneori nestrăbătute, ce se ţin într't.:na,
dd.nd adăpost sigur şi în vremurile de azi, handitilor, de ale căror
isprăvi ştie să-ti povestiască orice locuitor. Aşit se explică vinurile
vestite de Niculiţel, a căror bunătate se datoreşte lavei întărite, sfă
râmată <le atmosferă, proclucand un teren analog- cu vestitele reg-iuni
rilicole dela Boien clin Tirol. Pentrn ca să semene, omul se folose.Je
de fu nclul văilor sau ele lumini5urile ce şi le taie în pădurea deasă.
Se nasc astfel, în jurul satelor Baschioi, l VIeidanchioi, Ciucurova, A t
magea, acele câmpuri înverzite, presărate de arbori răsleţi, cu cununa
Jeplin de,;făşuratii, ce dau o înfăţişare asemenea og·oarelor din Lom
uanlia, cu aguzii înşirati cu online.

Felul pftmântului, umbra pădurilor, răcoreala apelo1·, fac din 
rngiunea aceasta una clin cele mai frumoase şi atrăgătoare, �ervintl 
drept loc de odihnă pentru orăşenii clln Tulcea, Galaţi ori Brăila. A.ici 
e mănăstirea Cocoşu, ca o cctăţue asvârlită pe o coamă ele deal, M-rea 
Cilic în fundul nnei văingi, aci Xiwliţelnl, cn aspectul unui sat svi
ţerian, alriîg-i\tor n1ai ales prin contrastul clealnrilor ce-l cuprind, cu 
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întinsul şes al_ Dunării, de unde pe o şosea nouă, şerpl,lită, tăiată 
în zidul de piatră, te urci până la Meidanchioi, sat vestit ca «loc cu 
aier bunll, adăpostit din toate părtile de dealuri. 

Cu părere de rău părăseşti ţinutul în care o fericită variantă 
a constituţiei geologice a adus cu sine o atât de adâncă schimbare 
în înfăţişarea geografică, în cât pare căt te g·ăseşti printre dealurile 
pi·imitoare şi pline de farmec ce se întind dealungul Carpaţilor, for
mând un adăpost căutat în vremea verii_- Constrâstul e mai isbitor, 
când paşii sunt îndreptaţi mai spre răsărit, unde stepa dobrogeană e 
în deplina ei desfăşurare. 

* 

* * 

Pământul nu mai e acelaş. In locul grezurilor şi a porfîrurilor, 
calcaruri şi iar calcaruri, marmore frumoase la înfătişare, rar exploa
tate pentru şosele, dar de care se leagă sărăcia carsturilor istriene. 
Intr'o vreme depărtată, întreg ţinutul dintre bratul Sf. Gheorghe şi 
Consul, îmbucătăţit, s'a afundat în adancime. Unele sloiuri au căzut 
mai la fund, altora le-au rămas câte un colt mai ridicat, altele, prinse 
ca în cleşte, se înalţă ca pereţii unei case zguduite de cutremur. 
Apele, ploaia, au netezit muchiile, au astupat gropile cu năruituri; 
vânturile au împrăştiat _un strat gros de praf galben de lut, şi 'astfel 
s'a ajuns la î11făţişarea de azi. Sbuciumările lăuntrice a� făcut pă
mântul ingrat pentru oamenii ce au pus stâpânire pe el. Puţinele pi
cături de ploaie ce cad primăvara, sunt supte cu lăromie ele lutul uscat, 
sau se preling în adânc prin crăpăturile pietrei sfărâmate. De aceea 
şi sărăcia în vegetaţie. Câmpurile sunt înverzite numai pe vremea 
slabei umezeli de primăvară. Omul trebue să fie harnic, să răstoarne 
în grabă brazda lesne svântată si să semene cât umezeala mai înmoaie 
ţărâna, Ca şi când ar avea simţire, plantele cresc pare-se mai repede 
decât aiurea, spicul leagă mai de timpuriu, căci se apropie vremea 
dogorâtoarei arşiţe, când totul se face scrum. Atunci, cât vezi cu ochii, 
galbenul secetei este întins peste văi şi dealuri, monoton. Rar câte 
un salct1m prăfuit şi mai rar câte un pâlc _de tufiş umbresc ţărâna 
înfierbântată : 

Aice blânda viţă a strugurelui du!ce 
Nu se 'mpleteşte verde în jurul unui ulm, 
Nici arborul nn-şi pleacă mlădiţele 'ncărcate 
De fru,te pârguite sub luminosul cer ; 
Pel'nul singur numai, inform lnbracă şesul 
Şi nu rodeşte câmpul decât am!\răciuni 1) 

1) După trndueerea lui B. P. HascleH din Ovidi11,
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De începe' seceta mai de timpuriu şi face sul frunzele păpuş0-
iului, omul îngrijat de vitele sale mai mult decât de el, răstoarnă 
din nou hrazda şi asv,ll'le mălai şi dughie, doar-doar, după cea din
tâi bură ele ploaie, va putea să prindă măcat' cu coasa ceva clin frun
zele păioaselor. Aşa se explică pentru ce şi pe aici se aude cu aceiaş 
durere refrenul «Vrem pământ». Cât de mult să aibă omul şi tot mai 
are nevoie, 'tiăd· pe zi ce merge, seceta se prelungeşte, iar cât scoate 
din ogohil destul de întins, abia ajunge până la anul viitor. Legătura 
tainică, 'de fiel', între vieţuitoare şi pământ, nicăeri nu se poate prinde 
mai bine decât în această regiune. 

Prin una din acele legi generale biologice, după care viata exis
tentă nu se lasă omorâtă, plantele, mijlocitoare dintre om, animale şi 
pământ, sug ,\1ltima picătură de rouă, multnmindu-se cu ea, · numai să 
nu piară, Fiecare val ele vânt ce spulJJeră pământul sfărâmat, duce 
cu sine şi suflarea de durere a plantelor ce simt c:ă pier, luptându-se 
cu moartea; ,fiecare bob de rouă e primit ca o binecuvântare cerească, 
căci învie puterile istovite de bătaia .de peste zi a -,oarelui. Spre,� 
rezista inai: mult uscăciunii, plantele s'au dat după ea. Frunzele sunt 
mai scorţoase, cu pielea mai îngroşată, mai întărită, pavăză ce opreşte 

· ieşirea dill ti;upul lor a apei. suptă cu ahlta lăcomie şi căpătată cu atd.ta
trudă. Adaptării plantelor la uscăciune, a mrnat aceea a animalelo·r
i;u plantele. l?e Ci1.ud i::alul din Moldova, îmbelşugat în iarbă moal� ::5i
deasă, ar muri de foame mai bine decât ar prinde cu gura ciurlanii
spinoşi,, ac�ştia ca şi paiele de gTftu, e · dreptnl armănit, nu treiera L,
,;unt păstrate ca iar ha de leac, căci stropite cu apă sărată, sunt hrana
pentru vite pin vremea :ernei .

./\.ceastă adaptare la mediu, la pămfrnt şi clirnil, explică tabloul
ciudat ce-l are înainte călătorul, care a pus pentru întftia 0:11:ă piciorul
în pomenita regiune din Dobrogea. De s'a înt.1.mplat ca să călătoriască
mai ales într'o zi de sărhătoare, de odihnă pentru om, .e isbit d.e nu
meroasele turme de oi, cirezi de vaci şi boi, her,,;·lielii ele cai, împrăş
tiate cu sutele peste cf1mpiile ce par cu totul arse şi secate de orice
hrană, dar eare cuprind în realitate plante mici, tupilate, ·cortoase,
ce înlocuesc iarha ori otava înverzită din plaiurile de munte.

Cu tot praful, vântul, arşita şi sec_eta, ce ar trebui să cople
şiască, să sature pe călător de p1;ihegie, aceste locuri sunt chemătoare,
întremătoare. In primui r,lnd e priveli�tea la1·.g;ă de care te bucuri şi
liniştea completă în care llOţi trăi.

Cam în mijlocul regiunii de care e vorlia, ,;e îna]Lă singuratecul
deal Dinistepe,, un colţ de cută răma. - în relie/' la prăbuşirea de de
mult a locului. Coama trăgănată din spre llag·ilar te ademe1ieşte în
cetul cn încet11l; fără sli simii oc<tenea!.'i, 11rci creasta holovănoafs,1, cn
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păretii formati clin cuburi mari de piatră, pare că au fost aşezaţi fle 
uriaşi în zidul unei celăti, 

De pe vârful acestui deal, privirea stăpâneşte întregul întins al 
stepei, ondulat, tăcut, cu satele răskţe, însemnate cu un rrnnct sdi
pitor: resfrângerea razei de soare în acoperişul de tablă al bisericilor 
mărete, podoaba satelor dobrogene; cu şoselele albe sau cu drumurile 
întâmplătoare, arătate de norul de praf ce însoţeşte căruta repede 
purtată, ori răscolite de copita fugarului călărit. Aşezat pe o lespede, 
8periind· şopârla ce se sorift, ori broaştele testoase ce se trag, şuerâncl, 
în casa lor sigură, uiţi de la o vreme că eşti pe pământ. Ahlt e de 
desăvârşită liniştea ce domneşte pe aceste vârfuri joase şi totuşi aşa 
de depărtate de viaţâ zgomotoasă a oamenilor, încât cu drept auzi svac
n ilurile inimei. :--Hei freamăt de frunze, nici ciripit de pasăre, nici cân
tec de isvor. nu întrerupe tăcerea naturii, cuprin:ă de văpaia soarelui 
înfierbântat. E atmosfera de rugăciune la altarul măreţei firi, ce alungă 
orice sbucium al sufletului şi chiar al mintii. E puterea ce te chiamă din 
depărtări, ce-ţi şopteşte în ureche ademenitorul ei glas, atunci când 
părăsind-o, îţi duci viaţa în vâltoarea zilnicelor Jiipte. 

Dacă cerul, fără pic de nor, îşi pierde ceva din albastrul curat. 
al locurilor cu atmosfera mai plină de apă, în schimb ră.săritul şi a
pusul soarelui sunt de un farmec deosebit. 

Mă aflam pe treptele de marmoră ale dealului de lâug·ă Agi
ghiol. Soarele lăsat în dosul stâncii de piatră, proiecta umbra ei peste 
jumătate din satul aşezat la capătul ghiolului cu acelaş nume. Gal
benul câmpurilor ele toamnă părea i'nai închis, ca �i cănd o pulbere 
de aur era împră5tiată peste tot. Spre miazăzi, din Razemul înlin:-:, 
o imensă, oglindă de argint, se arată în toată curătenia 5i l'n;museLea
ei, I. Popina, cu marginile pietroase, împurpurate de reflexul ultime
lor raze de soare. De după dealul ele la răsărit se zăria sclipirea tu,·
nului bisericii clin Sarighiol, la care duce o şosea llreaptă ca o tlung·ă
de p·enson. Bratele morilor de vânt abia se mai mişcau în adierea
leneşe a vfmtului, ca nişte aripi de pasăre uriaşă; iar în 1lepărtare
praful răscolit ziua întreagă formit o pânză deasă ce se lăsa peste
ogoare. Duios suna fluerul ciobanului ohosit, ce-şi mâna turma spre
sat; trăgănat îi răspundea armonica flăcăului ce aştepta să se găliască
ospăţul ; concertul se complecta · prin ritmicu I dangăt de tălăngi, cu
su sete diferite, de la cireada ce intra în sat în lr' un lung· şir, ori c11
scârLâitul cumpenelor dela fânh'lni. Cortina cenuşie a cerului încins
de focul soarelui, se lăsit încet spre orizontul îndepărtat, făctrnd loc
albastrului întunecat, pe care începeau să sclipiască luminile mai� ho
ghioase şi mai limpezi, pare-că, clecâ_,t aimea.

Cîtmpurile toropite <le dogoreala 7.ilei. învie snh ume7.ealo. la cri-

www.minac.ro



487 

111ilot: no.ptii , senine; pe când pacea se întinde asu1Jra satului, frun
iele ogoarelor se descloesc, sugând cu lăcomie picăturile de rouă, că
pătâ11-Ji noi puteri pentru a rezista ziua următoare. De aceia, când zorile 
încep Şf\ încondeieze cerul cu culorile luminoase şi când ciocârlia mai 
harnic;ă p,eqât toţi se înaltă, cântând imnul ele di mineată, înfătişarea râm
purilpr, e 1-tlta _decât seara. Peste pulberea de aur s'a presărat argintul 
,je rouă,.,iar, ogoarele cu brazda răsturnată sunt pete negre, speranţa 
tle \lll an, neregulat asvârlite în cuprinsul orizontului, Norii de praf 
dfl qq ,seară sunt înlocuiţi prin ceaţa alburie, uşoară, ce începe să se 
îndrepte spr(;l, faţa ghiolului, în jurul g-ingaşei insule, învăluind-o în
tr'un giulg'iu uşor, păzind-o mai îndelung de căldura soarelui. Fum ul 
ele pe i� case se ridică întocmai ca pe vremuri de ger, drept în sus, 
iar găin,il� îşi tr,\.mbitează hărnicia prin cotcodăcitul lor prelung. 

Dţn drumurile mari, ca şi de pe ulcioare, ies, mânate ele vre-un 
hă€1taş somnoi;os, ce-şi strânge cămaş� la pie pt, c,\.te două trei oiţe cu . 
c:api.-ll �Jn1rdalnică în frunte, îndreptci.ndu-se către ciobanul ce aşteaptă 
,r.��enJat .de băţ. Purpuriul aurorei dispare ; discul roş al soarelui se 
arată de după coline ; o zi de năduf începe odată cu el. Stepa îşi reia 
aspectul obişnuit; v,1.ntul iese clin culcuşul său, rn,1.oand praful tle pc 
1lrum, A.cefoşi înfătişare se prinde de pe v,1.rful singu1·atec:ului Dcuis
tepe, ca şi de ve Dealul-1\Iare, Deşli-Caira, ori Orta-bair. 

* �:

O nouă schimbare spre miază noapte, de pe unul din de;,lurile 
rnărg-inaşe Dunării. Cel mai înalt şi mai întius e Beşlepe, ele h1.ng-ii 
1fahmudill, recunoscut ele departe prir cele 5 g)1eburi ale cre::;tei sale 
1lespicate în spre satul cu acelaş nume. El face parte din marginea 
slrăyeche a Dobrogei, · rămasă în picioare la ruinarea mijlocului. El 
desparte ccce a fosh de C<ce va fi», lumea străbună tlin pă1m1.n tul tlo
hrog·ean, zidit din pietrele cele mai veehi, formate în oceanele pri
mitive, de lumea nouă ce se clădeşte azi, prin ajutorul Dunării ce 
vine cle �leparte. 

De pe Beştepe ochiul se odihneşte pe întinsul r,1.mp de inunuatie 
al deltei, după ce s'a rătăcit prin văiugele lal'gi şi dâmburile pietroase 
ale Dobrogei. Ca o linie dreaptă se întind ilealurile rlela Prislav, Nl:al
coci, sau al monumentului de lângă Tulcea. 

Jn .înşirarea lor în spre miază noapte, la marginea . dealurilor 
de marmoră mai noui, ele completează semnul de întrebare, pus ,în 
dreptul Dobrogei de către Suess, cel mai hun cunoscător al înlăntuirii 
înăltimilor de ,pe fata pămfmtului,· acela care a descurcat. pentru în
l,lia oară liniile mari arhitectonice ale coajei planetei noastre. De unde 
n rămas Dobrogea, asvârWă între ;\f:\ren, NeagTi'i şi înt_in�ele câmpii ale 
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Ilugeacuh1.i şi Bărăianului? Cu cine se continuă în adâncul pământului 
ruina aceasta a unei vechi şire muntoase? Cu Carpatii nu are nici o 
leg·ătură; eu muutii Ct·imeii o slabă înrudire. 1n toate părţile scufun
dături au rupt firul de continuare. Fără să vrei, mintea se întlreapl,iî. 
spre ruini analoage - Masivul Bohem, Vosgii, Pădurea Neagră - care 
mărginesc Carpatii la nord, care au oprit înaintarea valurilor pămân
teşti, ce s'au asvârlit unele peste altele, ·înăltântl Alpii măreţi. Şi, în 
adevăr, singura explicare a enigmaticilor munţi dobrogeni, e că ei au 
rămas pe pământul ţării noastre, martorii unor lumi vechi, stâlpii 
neclintiţi din o şiră muntoasă ce înlocuia, în adolescenta pământului, 
lanţurile de azi ale Alpilor şi Carpaţilor. Ei reprezintă, în mozaicul 
de pietre din Dobrogea, îndepărtatul eri. De cealaltă parte a g,\.rlei 
15e întinde temelia pentru mâine. 

Adunând apele de pe o suprafaţă cât Germania şi Austria la l\U 

loc, amestecând în albia ei lariă cristalinul pârâiaş alpin, ce isvoriişte 
din capătul vre-unui gheţar, cu lskerul repede din Balcani, Tisa cea 
mâloasă, ori cu· Siretul ce curge prin luncile atât de citntate, Dunărea nu 
mai putea duce noianul de nomol ce i-a mai rămas, dupăce a lăsat în drnm 
o mare parte din el, înălţând numeroasele ostroave. Ajunsă cu apele
sale în liniştitul golf al Mării Negre, ce înainta cam până în dreptul
Galatilor, mere1(a vărsat tot ce a adus. Si astfel dela Galati şi până
Ia Chilia şi Sulina, bolovanii rostogoliLi, sfărâmaţi, din Alpi, CarpaLi
şi Balcani, prefăcuţi în mâlul ce tu1;lrnră apa, s'au întâlnit în fundul
g·olfului, şi din îngrămădirea lor s'a format Delta Dunării, acea supra
fată de pămârit de peste 2.300 kmp., peste care apele lenevite curg
prin trei brate întortochiate. Din fundul mării, pe zi ce merge, se îna]Lă
pămfmtul cu ostatecii răsboaelor dnse între a pe şi pietrele ele pe vât·
ful munţilor îndepărtati. Ffr cu l'ir, odată cu revărsat·ea de primăvară,
se împrăştie pe suprafaţa inundată ca şi în mănoasa vale a Nilului,
ridicftncl din fundul apei sărate uscatul pe ca!'e oamenii se pot stabili.
Si în această cetate nouă, zidită din ruin'·area treptată a falnicelor înăl
ţimi europene, o viaţă nouă, îmbelşugată, variată, se iveşte. Deaa Du
nării e un furnicar de plante şi animale, adaptate la conclitiile nesta
hile de mari inundaţii sau uscăciuni.

Aci nu au putut încă prinde rădăcini arl,orii statornici. Stejari, 
plopi, sau salcâmi nu se găsesc decât pe grinduri, acele ridicături în 
mare parte năsipoase, ce se iin cam paralel cu marginea mării şi care, 
formate de mare, i-au fost duşmănoase. In adevăr, ele au separat, ca 
nişte praguri golful din Marea Neagră ce se întindea până'n spre Ga
laţi şi au făcut sii se ridice delta,, care n'a aju_ns încă peste tot Ia îniil� 
ţimea feţei Mării; cele mai multe gttrle clin deltii îşi an fnndul c11 

1 - 2 metri snh Mare, aşa încnt, dacă nn ar fi grinclnrile ca nişte 
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zăgaze, valurile răscolite de crivăt ar putea să se răstoarne peste lo
cul unde odată erau atotputernice. Domnia deltei are stufărişul aşa 
de des şi aşa de mult, cum nici î11 şesurile mlăştinoase ale Dunării din 
Ungaria nu se înUUnesc. El formează covorul ·verde ce se întinde peste 
delta văzută din depărtare; el constitue ascun�işul lupi1oP, vulpilo� �i 
mai ales al mistreţilor, singurele animale mai mari din deltă; el e 
tinutul în care cuiburile păsărilon felurite şi extrem de numeroase 
pot fi adăpostite, după crnn tot stuful e agentul însemnat ce contribue 
la înălţarea deltei. Prin trunchiurile sale subpământene, pPin crengjle 
mlădioase, îndoite de vânt şi împletite cu rădăcinile întâmplătoare, 
stuful formează plaurul, ce înaintează dinspre grinduri în largul băl 
Lilor, plutind la faţa apei 1). 1n acest ţesut des de stuf p1utitor, cu 
frunze putrezite, amestecate cu praful adus de vânt, cu nămolul adus 
rle ape, seminţele plantelor găsesc loc de încolţit. Iar când între, plaur 
şi fundul bălţii nu este multă apă şi cănd nămolul depus deasupra 
lui în vremea unei inundaţii mari e din cale afară de mult, podeala 
aceasta de stuf împletit se prinde de fundul gârlelor, înălţându-l. Când 
llin contra, plaurul s'a desvoltat prea în, la11gul bălţilor, se rl!pe ca şi 
ghiaţa de la poluri şi nu rare ori se zăresc insule înverzite, plutind 
pe deasupra bălţilor ca nişte vase - fantome mLlnate de vânt, cu 
lnmea lor de pasări ori alte vietăţi, 1:

Si astfol contrastul dintre restul Dobrogei şi acestă bucată de 
pămtmt apare şi mai bătător la ochi. Nu e numai opunerea între tre
cnlul ce se stinge încetul cu încetul şi viitorul care naşte din valurile 
apei, ci e sărăcia vieţii stingherite, lupta înlt'e firul de iarbă şi u�
căciune, faţă de belşugul formelor ce nu ştiu ce e foamea şi setea. 
Si prin aceasta se completează bogata variaţie a bucăţii de pământ, 
ce a fost recăpătată din o pribegire străină, prin sângele vărsat la 
Vidin şi Plevna, legând-o mai strâns, cu o cmgăto;:,re de fier, de pa
tria-mamă. Nu prea am ştiut însă pfmă acum să o pretui�, şi nu ne-am 
'.lat seama de pecetea caracteristică ce poartă în orice directie, această 
msulă de pământ ce atrage mai mult pe străini spre a o cumiaşte. 

Ea ar da ele studiu la generaţii întregi ele muncitori. Orice 
specialitate de ocupatie am lua, îşi 1:;-ăse:jte câmp de activitate Iar�, 
variat, interesant. 'Mozaicul de pietre ce o compun, aşezate după o 
arhitectonică· nedumerită, cu semnele unor vechi urme de vietuiţoare, 
va da de lucru multă vreme g·eologilor şi geog-rafilor. Şuviţele de 
roce eruptive, întovărăşite uneoriLde îng1�ămiî.diri de minerale folositoare, 

. 1) A se vedea studiul dela.I at al delt i şi numeroasele fotoarafii din 
viaţa� Pi, lu lnsemnala lucrare apărută de curând: Gr, Antipa: R•r;iunea inun
d.b1la. a Dunăr;i, Bucureşti 1910.
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o fac ·de pe acu111 ca singura regiune cu viitor m1me1· ; îelurite ani
male rari, trecătoare sau cu trai local îndelungat, continuu, ar fi un
însemnat câmp de studiu pentru zoologi, dupii cum plantele de stepă
şi mai cu seamă asociaţiile de viaţă din bălti şi deltă, ar· procura
imens material pentru botanişti. Chestiuni de ştiinţă curată ca şi apli
cările ei variate aşteaptă a fi studiate, cercetate, pentru a da soluţiuni
problemelor celor mai însemnate. Dar istoria veche a popoarelor ·ce
au. dat însemnătatea cuvenită acestui pământ? Temeliile cetăţilor vechi,.
mai răspândite ca ori unde, ce se ţineau lanţ de-a1trngllJ,l DiiqărH,; ca
şi în largul uscatului, se distrug de vreme sau de neştiutori şi tot
un străin. a trebuit să atragă atenţia· asupra lor. fa sfârşit etnograful
şi antropologul, ce ar vrea să studieze cauza emigrărilor omeneşti şi
manifestaţiile lor, ar găsi în Dobrogea terenul cel mai favorabil. Aici.
poligiotismul şi amestecul de neamuri, ce şi-au păstrat încă individua
litatea, se arată până şi într'un singur sat, cum e Cataldij 

0fo>1'mat din
o. mahala italiană nouă, una nemţească veche, alta bt'.llgă11easaă, priml'e
care elementul românesc e împrăştiat de împrejurări. Totul eşte in
teresant în Dobrogea: manifestarea naturii ca şi a oamenilor; pămânllll
ca si tot ce-si scoate hrana din el. A o cunoaste e Q dator.ie: nu J�th
mai· f�ţă da ştiinţă, cât faţa de legătura strânsă ce tr�lme �ă ţi� w,1iU!.
provincia noastră transdanubiană cu patria-mamă. , , . 1 

Iaşi .. ·.I. Simlonescu.
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I. DUMITRESCU,

î11văt,'i lor 

• 

Agricultura. - Ceea c� rni-a atras luarea aminte în d·eosebi, 
in t·impul ·muncilor agricole, este. felul cum obişnuiesc· Tătarii 
sfi semene fasolea, pepenii etc. 

După ce ogorul a fost arat şi grăpat, toată familia, - bă• 
trânj, femei, copii, - porneşte buluc la câmp, unde se apucă 
de lucru. Mi-a câştigat admiraţia mai ales felul· cum aplică ei 
principiul diviziunii muncii. 

Mai întâiu un t�tar, cel m�i vânjos dintre toţ,, trage cu o 
g,�eblă g1·ea, ca�e are numai troi dinţi: doi la· margino şi unul 
în mijloc, njşte linii pat·alele de la un capăt până la celălalt al· 
arăturii. G1·ebla aceasta are o lăţime de vre-o 60 -80 cm. şi o 
coada lungă de peste 2 m. Omul o apucă de coadă şi o târăşte 
peste ţărâna proaspăta, iar cei trei dinţ;, în mersul lor, lasă în 
urmă trei dâre paralele. Când aiunge la capătul ogorului, omul 
se întoarce, fixează grebla la locul. cuvenit şi porneşte înainte, 
zgâriind alte trei dâra para1ele alăt 1Jrea şi aşa mai departe. 

Pe urma lui păşesc imediat copiii - cei mai mici.- cari 
ţin în stânga o batistă plină de seminţe. Copilul ia E-ămânţ,i din 
batistă cu dreapta, atât cât poate apuca î11tr'un pumn, şi apoi 
o înşiră la distante egale pe dârele greblei. Se preferă la această
ocupaţie copiii, de oarece ei sunt mici, sprinteni şi nu obosesc
uşor stând atâta vreine aplecaţi de mijloc.

Pe urma lor păşesc flăcăii, fetele mari, sau chiar femei le0 

Acestea ţin în mână nişte beţe, lungi de câte un me1ru şi ascu
ţite la capătul de jos. Ele înfig bătui în părr1âflt chiar lângă săG 
mânţă, aşa încât, scoţând băţul din pământ, sămânţa să cadă de la 

• 
• 

• 

• 

• 

• • 

• 
• 

-

• 

• 

• 
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•

• 
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sine tn gaură. Pe urmă C'llcă gaura . cu piciorul şi. sămânţa este 
asigurată astfel împotriva pasitrilor. Se preferă la această lucrare 
flăcăii şi femeile în locul copiilor, ca mijloc de control,•r c0piii 
fiind cam sburdalnici şi aplecaţi, poate, spre joacă. 

Interesantă privelişte să vezi pe Tătari la semănatul fasolei 
şi pepenilor. Privind pe ogoare, vezi grupuri, grupuri de copii, 
de flăcăi, fete mari şi femei, iar în frunte Tătarul cu grebla. Şi 
toată ziua ei cântă în cor - când unii, când alfii � nişte cân
tece trăgănate şi monotone, cântecul muncii semănatului, care 
răsună în tăcerea câmpiei. Astfel ei îndeplinesc muncile agricole 
cântând. Ce păcat că sunt oameni aşa de ascunşi i Altfel am 
putea să ne dăm seamă de natura acestor cântece, în care am 
putea descoperi un anumit ritm al muncii. 

Băuturi. - O băutură tătărească este şi .câmâs"-ul (cumis). 
Nohaii îl prepară din lapte de iapll. Modul preparării n'am putut 
să-l aflu în amănunte. Mi s'-a spus numai că laptele de iapă se 
pune în nişte vase şi se păstrează astfel la răcoare.· Câmâs-ul 
se întrebuinţează ca răcoritor şi Nohaii se cinstesc ·· cu această 
băutură cum se cinstesc Turcii cu cafea, sau Românii cu•ţuică şi vin. 

Obiceiuri ciudate. - lntr'una din zile un Român octogt!nar, 
un bătr� n care-ţi impune resp 2ct prin trecutul, faptele şi înfă
ţişarea lui şi care trăeşte de mult în Dobrogea, mi-a spus că 
există o ramură de îătari-Nohai pe cari ceilalţ, îi numesc „CâzcU

Baş". (capete roşii). Ca ,ciudăţenie în ob�ceiurile lor, aceştia nu 
respectă nici un  grad de rudenie în relaţiunile lor sexuale şi ·au 
o anumită· caracteristică etnografică.

Bunăoară, prin sărbătorile Baeramului toal.e femeilti din 
sat se strâng într'o casă şi toţi bărbaţii într'alta. Inti'o ·cameră 
din a treia casă femeile îşi lasă grăma:da, fiecare, p3rtea cea mai 
intimă a îmbrăcăminţii şi apoi se retrag. Pe urm\ vin, bărbaţii, 
unul câte unul, şi-şi alege fiec1rn din grămadă o rufă· şi ieşind 
cu ea pe mână, se duce la casa unde sunt strânse femeile, o 
arată şi întreabă cui îi aparţine. Stăpâna fşi • recunoaşte albitura 
şi-l însoţeşte apoi pe bă-rbat la casa lui, indiferent dacă-i' este 
soră, cumnată, sau vre-o altă rudă. 

La început n'am_ dat crezare acestei versiuni şi, ca să mă 
conving, am căutat să cercetez.- Să mi se Cl'eadă însă că· am în· 
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trebit- direct pe Tă1a1·i, căci oricum. i-ai lua; nu vor să-ti spuAă 
nimic din. tainele obiceiurilor lor. Ca să-mi ajung scopul, m:am 
legat de unul din sat, poreclind:i-1 ,,Câzâl-B�şt' şi_ bătându-mi

joc de el. TAtarul, se3andalizat, a început să protesteze, Jepădân-
. du-se de această poreclă infamantă. 
, . Văzând efectul, l'am întrebat de ce osândeşte pe • Câzâl-
Başi şi mi-a răspuns că aceştia sunt un neam sp.urcat, care. nu 
ştie de rude, de milă, de Dumnezeu, de nimic. Luat din scurt, 

· "mi-a ,mărtur,isit şi despre ciudatul obiceiu de la sărbătorile aaera-
mului. Şi, fiindcă tot aveam ·îndoeli, am procedat la fel şi cu_.! un

• s 

,. al doilea T.ătar, .care mi-a mărturisit la fel.
. • Ca adaos, menţionez faptul· că virginele nu participă la 
practica unui asemenea obiceiu; dar fl 'am putut afla dacă„ par-
ticipă flăcăii. 
· · • Prin părţile din spre Mangalia nu sa află Câzâl-Başi; însă

mi s'a spus că s'a1· mai găsi, poate, pe la Hasancea şi Bial-Biul . 
• 

• 

• • • 

0blceiurri scolare. - l'l toamna anului 1919, când am 
pornit prima şcoală românească în P·erveli�, �m g·ă�it un 19cal 

· destul de bun t 
clădit de Tătari �u cheltueala1 ]or şi se��i�d- drept 

şcoală turcească. 
' t ,,... ,. 

Ca învăţător servia hogea din sat. . .. 
Metoda de a ţine discipli_na -�înainte vreme şi chiar şi a,cum, 

îo unele sate - este medievală: se bate cu. nuiaua, sau cu to-
. . 

. 

. iagu]
t la talpa goa!ă, aşa încât bietul cop_il nu mai poate umbla 

• • 

câte trei şi patru zile. . 
Voiu nota aci un obiceiu tradiţional ce dăiqueşte î_n. to_ate 

şcolile turceşti şi tătăreşti din Dobrogea. 
După ce copilul ajunge să ci1noască literele, să huchiniască, 

el este trecut la Coran. Evanghelia lor. Cu prilej ul acesta se î�--
• 

deptineşte o anumită ce1·emonie. 
. 

Toată şcoal c1, băeţi şi fete, pornesc în r�nd, doi câte doi, 
1a casa celui ce schimbă cartea şi ia pe·ntru prima oară Cora.nul 
Pe drum ei cântă în cor un cântec religios. Ajunşi la uşa pă
rinţilor şcolaru]uj, ei mai continuă puţin cântecul, şi se aşează · 
în semicerc pe vine, având în mijloc pe colegul sărbătorit. Unu I 
din elevii mai mari recită o rugăciune. După terminarea ei, se 
scoală cu toţii in picioare, iar părinţii copilului aduc nişte tăvi 
în care se afla ,,bacşiş''-ul. Una din tăvi e plină cu nişte plăc,inte 

• 

� 

• 

• 

I 

• 

• 

•

• 
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tnid, ·nntnite «catlamâ)), destinate învăţătorului-hoge; iar cealaltâ 
cu floricele de porumb şi cu gogoşi de făină, prăjite în uleiu, 
numite „ulcil.m", pentru şcolari. 

In urmă toţi copii pleacă spre şcoală în ordine, doi câte 
doi, cântând acelaş cântec religios ca şi la venire şi având în 
mijlocul lor pe sărbătorit, care poartă Coranul înfăşurat într'o 
batistă - ,,cevre". 

Ajunşi la uşa şcolti, ei se opre,c, se aşează în semicerc, 
iar hogea, stând în mijfocul lor, face o slujbă religioasă, după 
care intră cu toţii în şcoală. 

ln clasă, toţi copii stau jos; hogea în picioaie. El face din 
nou o slujbă religioasă copilului care a trecut la Coran, după 
care elevul îi sărută mâna şi-i dă ca «bacşişv. batista «cevre" în 
care a ţinut Coranul înfăşurat, precum şi ceva bani. 

Apoi un băiat mei mare împarte tuturor şcolarilor f loricelele 
de porumb şi gogoş ile r,ulciJ.m v. care sunt consumate acolo, în 
clasă. Hogea se împărtăşeşte şi el cu plăcintele »catlama". 

Tradiţii vechi. - ln amintirea Tătarilor trăieşte şi astăzi 
încă o tradiţie despre Hanul Tamerlan, căruia ei îi zic „ Temir
len''. Iată ce spun ei despre acest sângeros conducător al l0r: 

Temir-Len şi-ar fi luat hoardele sale de Tătari, ar fi trecut 
peste o apă mare - al carei nume ei nu-l ştiu - şi s'ar fi oprit 
în faţa Bagdadului, cerând Padişahului de acolo provizii şi bani. 
Ş'i, de oarece Padişahul nu i-a făcut pe plac, Temir-Len începu 
să prade şi să omoare în toate părţile cu ·atâta duşmănie şi săl
băticie, în cât de atunci, s'a stârnit la Turci mul•ă ură şi dispreţ 
înpotriva Tătarilor. 

După pustiirea ţinuturilor turceşti, Temir-Len intră şi se 
aşeză în .Crâm• (Crimea). de unde, cu hordele de Tătari, năvăB 
în „Maghiariştat "' (Ungaria), pe care a jefuit-o cumplit. Pe urmă 
s'a întors iar în Crimea. Tot atunci au trecut Tătarii şi în Do
brogea, şi de atunci - spun ei - au rămas unii din ei şi pe aci. 
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• · f I S. Mehedlnti: Caracterizarea etnografică a unui popor prin
' . '\ . 
111unca �şi uneltele sale. 

1 (Discurs rostit Ja 6 Iunie 1920, în şedinţa solen1nă. a Aca-
den1iei Române). Bucureşti 1920.

· · ·
, . ., ; -', După c·uvenita comemorare. a dispărt1tului Academ·icia11 Di-

l 

mitrie Sturdza, la al cărui scattn din înalta instituţie culturală 
. estQ c�emat acum d. S. lvlehedinţi şi a cărui figură sufletească, 

. zugrăvită în câte-va trăsături, Ctl o rară tnăestrie de portretist, 
•• 

este reînviat.ă în lumina concentrată a cugetării- sale etice�,- de � 
către· not1l' Academician, - autorttl trece la a doua parte a ,cu-

• 

vântării sale, căutând un răspuns întrebării:· Cum se poate ca-
. -

racteriza un popor cu ajutorul ştiinţei etnografice? Care e pentru 
• 

etnograf punctul de perspectivă în ·deslegarea acestei probleme? 
• 

,, , · Pentru etnograf, în mijlocul tuturor cercetărilor s·a1·e_ despre 
om, stă ca un pol de orientare unealta şi munca. lntr�o Iu�rare . 

. specială: <cPrincipii de. etnografie aplicate la evoluţia popoarelor>>,
(prezentată Academiei spre publicare la 30. Ianuarie 1920), : d-l

S. Mel1edinţi · a căutat să arate că toată .desvoltm�ea 01nenirii,
începând ·dela starea de hordă până la t1·eapta de. popor şi naţiu11e,

. se leagă în ·mare par·te de mu11că. De asemenea în <cAltă creştere>)
d-sa a pus accentt1l pe şcoala muncii, aşa ,ă cl1iar caracter:111
oa11ienilor e1·a acolo verificat îri t1lţima instanţă tot. p1·in n1t1ncă
Studiyl de faţă nu face decât să îndeplinjască. cât de st1ma1·
ideile din acele lucrări, arătând, cu deosebită privire la Români,

\

că ntt nttmai viaţa socială în genere, dar chiar. manifestările a1·-
tistice - cele mai sttbtile dintre toate · trţbuesc considerate, la
originea lor, tot în Iegătttră cu rnt1nca concretă a poport1l t1i res„
pecti v şi deci, c tt uneltei e .I ui.

Intre toate vieţuitoarele,. numCJi onzul are originalitatea de a 
' 

• • 

• 

• 

-
• 

• 

•

• 
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hu se fi mulţumit cu organele date de natură, ci şt'.a adaos altele
artificiale - uneltele. Prin unealtă «homo sapiens» 'a făcut'primul 
pas în cariera sa specifică. Al doilea pas a fost1 fireşte, m!lnc�.
In toată seria animală singui: omul munceşte. Ori cât de 111eşter 
e caston1!, neavând decât ferestreul dinţilor şi mistria .coadei, 
- iezăturile şi colibele sale au atins o limită, pe care capacitatea
de funcţionare a acestor organe nu o mai poate depăşi':

Deci rezultă că numărul uneltelor şi intensitatea muncii' vor 
fi două criterii fundamentale, după care etnograful măsoară ri
dicarea liecărei grupări omeneşti în ierarhia umană, s:i.u în omeni'e. 
A aduna deci uneltele de care s�a slujit, ori se slujeşte. un neam 
e cel dintâiu pas în cercetarea lui stiinţifică; a observa apoi 
muncile lui e al doilea pas pentru a pătrunde până la· favorul 
uneltei, adică în sufletul omenesc. 

Din întreaga serie animală sing_ur omul este activ cu re
flexie, modelând înadins materialul, forma şi mărimea unelt�l!Jr 
sale, după cum cere trebuinţa. Singur omul a devenit creator.

Animalul doar mănâncă, doarme si, în tinereţe, îşi descarcă 
o parte din prisosul energiei jucându�se. De aci urm,ează că
unealta şi muncq. cu uneltele ar putea fi un criteriu al evoluţiei
omenirii nu numai în ce priveşte Iaturea materială a vieţii, ci
chiar.cu privire la manifestările sufleteşti: descântece, superstiţii ...
culminând apoi în ştiinţă şi artă.

Şi iată <Wm se poate. dovedi această afirmare. Mai întâiu 
în ce priveşte muzica : 

Orice muncă cu uneltele e de obiceiu însoţită de sunete. 
Când taie un trunchiu, lemnarul icneşte după fiecare lovitură 
de topor. Icnirea aceasta, incon �tient exagerată, devine un fel 
de tact al muncii. Fierarul dă una în fier, alta alături în il�u; 
bărbierul una în păr, alta în gol. . Munca are deci nevoie de ritm, 
carekscapă pe lucrător de încordarea atenţiei şi-i economiseşte 
puterile, armonizându-i miş�ările. Tocmai din acest ritm al sune
telor legate de muncă s'a născut muzica, atât voca111, cât şi 
instrumentală. 

· Toate muncile Primitivilor sunt însoţite de inuzică. Li
vingstone povesteşte că Negrii Mak9nde I ucrează c.u r� vnă; însă 
la răstimpuri, unul trage câte un chiot, care e repetat de. toti 
ceilalţi tovarăşi. Femeile Negrilor se -aşează cu sapele în şir, iar 
înaintea lor stă unul cu toba; bum! Prăşitoarele dau toate cu 
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sapa· în ·pământ şi fac un pas înainte. Bum I. -- alt .pas ... şi t0.t 
aşa,, {Jâr,ă se.ara. La Eschimoşi cea mai mică· trebuşoară e înso
ţi'tţ �e a�"est monoton şir de sun�te: do re mi fa, fa mi re do,
do.· mi, re fa; re, fa; mi do ... şii toţ aşa la infinit. Pe mare, când 
vâsla,şfi rsunt mai numeroşi, cântecul cu tact e cum nu se poate
mai firesc: ln Georgia. prăşitul păpu�oiului şi culesul strugurilor 
se face ş( azi cu cântec, care ţine de dimineaţă până seara, ca 
un ,ta:ct': io apa, opapa, apa, io, io, opa io. Estonii şi Leţii, se
cerau înd. în sec. XVLII după tactul cimpoiului.( Cositul f�nului, 

I I 

întorsul brazdelor sa făc�au tot după cântec; de, unde o fată cân-
tăreaţă înseamnă acolo o fată harnică. 

, ,Altă dovadă că muzica a izvorât întâi şi întâi din sunetul
ritmic al uneltelor cu care omul munceşte e.imprejurarea c.ă unele 
instrtţmentele muzicale sunt simple modificări ale uneltelor. Teba 
Negrilor nu e de cât piua căptuşită la gură cu o :piele. Harpa, 
mandolina, cobza, vioara ... şi alte instrumente c:u coarde sunt 
numai nişte transformări ale arcului. Dacă se mai adaogă o tidvă, 
iată şi cutia de resonanţă. 

Mai bine de cât instrumentele muzicale, ne arată legătura 
cu munca vorbele cântecelor ce însoţesc melodia: luntraşul vor
beşte de luntre şi vâslit, pescarul de undiţă, vânMorul de, puşcă, 
ţesătoarea de furcă, vârtelniţă şi războiu, ciobanul de oi, etc. De 
aceea folkloriştii ar trebui să urmăriască pas cu pas m,elodiile şl 
cântecele, culegându-le nu din auzite, ci chiar din văzute, adică 
notând pas cu pas desfăşurarea muncii alături cu întonarea cân
tecului respectiv. 

Pentru etnograf azi nu mai e nici o îndoială că la început 
muzica a avut o strânsă legătură cu ritmul muncii şi răsunetul 
uneltelor şi numai cu vremea s'a despărţit complet, pentru a de
venl arta sunetelor pure. 

De asemenea şi danţul a fost odinioară legat tot de imi- • 
tarea muncii. Laperouse descrie un danţ al KamciadaHlor, re
prezentând o vânătoare de urşi. In Madagaskar, femeile samănă 
orezul mergând în şir: înfig băţul, pun grăunţele, calcă cu pi
ciorul, apoi fac toate alt pas ... Privite de departe, par'că [dănţu
iesc ca pe scenă. ln antichitate călcatul strugurilor sa făcea după 
tact - un dauţ în toată regula, potrivit cu sunetele cimbalelor. 
Pentru că imită munca, de aceea danţul primi1ivilor se face nu 
numai cu picioarele, ca la civilizaţi, ci şi cu !Ţlâinile, umerii, 
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genuchii, p1ntece)e .. cu tot corpul, Danţul modern tango - ,,,e O 
neghioabă întoarcere spre sălbătăcie. Dela arta coreogtafică-pură: 
am lunecat un moment i�răşi spre bestialitate". ,· 1, -

Cu timpul şi p·e încetul cântarea, danţul şi muzica instru
mentală s'au deslipit de muncă şi s'au diferenţiat.. Acelaşi lucru 
s'a întâmplat şi cu poezia . . Munca fdnd ît1soţită de -sunetul,.u.neltei 
şi al vocei (de obiceiu ·o interjecţie repetată ritmic pe o mioă,· 
variaţie de sunete), e destul un pas şi acest gungurit., ca , de, 
copil se schimbă în graiu lămurit, în cântare cu vorbe, care .�es-· 
criu acea muncă:. vânătoare, pisat de grău,.ţe, sau ce va 1fi. Iar 
de aci drumul duce până la exprimare de idei şi· simţirhîa. Ie-,· 
gătară cu munca şi alte manifestări ale vieţii, adică poezia .pro
priu zisă, independentă nu numai de muncă, ci şi de cântar.ea 1 
şi danţul cu care era legată la început. Prozodia greacă şi lş,t,ină 
nu e decât un reflex al vorbei cântate şi dănţuite. De aoi şi nu
mele de picioare p_entru măsura versurilor. Iambul şi troheul i
mită săltatul călcătorului ·de struguri; spondeul reprezintă do4� 
lovituri alternative, dar egal de puternice, când bat.de pi!dă faţâ 
în faţli doi inşi 2 cel aş fier ; dactilul şi anapestul imită . ritmul. 
ciocanului, care aci loveşte fierul, aci nicovala; metreJe, peonice, 
imită ritmul paşilor la arie, etc. 1 1 • , 

Ca şi poezia, deasernenea şi pictura, sculptura şi .arhitecţura 
îşi au originile lor tot în muncă. De la colibă şi până la templ� 
e una şi aceiaşi idee întrup3tă·: nevoia de ad lpostire şi ,munca 
pentru .clădirea. adăpostului. Pentru pictură trebuie să ne. întoar
cem până la desemnurile colorate din cavernele omului M,cigq.a- . 
lenian, care se ajuta ·1a vânătoare cu desemnul - descânte�. zµ
gră vind pe pereţii peşterilor scene de vânătoare, ca să. aibă 
noroc la vânat. - Frumoasele meandre ale chenarului unei am
fore greceşti, servind nu mai ca podoacă, îşi au originea în biata 
oală paleolitică,· născută ·şi ea din coşuleţul de crengi şi ,ierburi 

' 

unse �u lut, de care. strămoşii noştri sălbateci şi frciţti noştri, 
sălbate.cii de azi, se slujesc să pună apa de încălzit la foi;, �he
narut .. amforei şi alte linii. ornarnentjce corespund urmelor p,e 
care împletitura primitivă .le-a lăsat in lutul exterior deHnit. a-
poi oală.- ! , ·: 

Astronomia .s'a născut din pracfca na dgaţiei. Aritmetica, 
ştiinţa cea mai abstractă, are şi ea originea tot în clementele 
concrete ale vieţii de toate zilele. Schimbul a născut calculul. 
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Geometria a răsărit din munca zidarilor şi a plugarilor 
Egipteni, Chaldee:1i şi a altor neamnri. Mecanica, fizica, chimia 
s'au născut din munca industrială. 

De a ci rezultă că: 
· ,cDacă ·evoluţia omenirii se leagă de unelte şi de munca

cu uneltele şi, daca. fără unelte omul ar trăi şi azi în lanţul de 
fier al instinctului, acela care vrea şă-şi dea seama ştiinţific despre.

elementelo civilizaţiei unui popor şi să cerce a I caracteriza ca 
o variantă a omenirii, trebuie să culeagă cu cea mai mare în
grijire toate uneltele sale şi anume în exemplare autentice, care
să poarte semnul muncii. Totdeodată, lângă obiectul etnografic
trebuie să stea şi descrierea muncii săvârşite cu acel obiect.
Pentru ce? Pentru <.:ă e o strânsă corelaţie· nu numai între uneltă
şi munca respectivă, ci şi între uneltă şi alte manifestări ale
vieţii materiale şi morale a unui popor".

Descriuea uneltei nu trebuie să fie shematică, ci dinamică. 
Numai când urmărim unealta în legătură cu toate împrejurările 
muncii, putem ghici geneza şi semnificarea ideilor relative la 
technica, arta şi cugetarea unui popor şi numai pe calea aceasta 
putem ajunge la dreapta lui caracterizare. Un exemplu frumos 
îl dă autorul în cântecul Doinei, care este „cel mai autentic 
reflex al lungii noastre vieţi pastorale, începând încă din vremea 
străbunilor Daci" şi nici de cum un „marş războinic, cum so
cotia răposatul Delavrancea". 

Munca, prin urmare, serveşte nu numai ca mijloc de ca
racterizare a unui popor, ci ne lămureşte mai exact şi înţelesul 
unui concept mai înalt, acela al culturii. Cine zice cultură, acela 
zice suma muncii de creare a unui popor, începând dela tehnica 
materială, până la cele mai fine produse intelectuale; izvorâte 
din munca sa. Iar cine zice cultură, acela nu se poate gândi la 
împrumut de forme exterioare amalgamate haotic, ci numai la 
o desvo/tare domoală şi unitară a tuturor formelor de viaţă ale
unui popor; de unde rezultă că, pentru a îndemna o naţiune
spre o cultură mai înaltă, nu-i chip decât să o hrăneşti mai
intâiu din propriul său avut sufletesc, adunat în curgerea vea
curilor de moşii şi strămoşii' săi, de unde necesitatea de a cu
noaşte bine acest avut sufletesc, ceea ce se îndeplineşte prin stu
diile etnografice.
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Ca încheere, autorul formulează şi câteva concluzii de orien
tare 'p"ractică : 

1. Dacă munca şi unealta e criteriul etnografic, după care
judecăm temelia vieţii unui popor, ,,şcoala muncii" e singura 
cale pentru înălţarea unei societăţi omeneşti 0ri în ce •fază, s 'ar 
afla ; • iar munca,· departe de a fi numai o datorie · a I r.0bilor; e 
îrtşuş'irea fundamentală a omului. Orice om trebuie să f!e întâiu 
de- toate un muncitor în sensul cel mal cinstit al cuvâ'l'tului şi 
orice muncitor trebuie să fie om · în sensul cel mai •deplin al 
vieţii noastre pământeşti. Aşa dar, pe temeiul etnografiei, con
ceptul de muncă dobândfşte dintr'odată cea mai multă ·nobleţe, 
ştergând prejudiţiul social că cei cu minile albe sunt mai oa-· 
m:eni de cât cei cu mânile învârtoşate de muncă. 

2. Dacă cultura e suma muncii din toată viaţa unui popor,
pentru ca să împlinim lipsurile culturii noastre, tr'ebue să facem 
cât ·mai repede inventariul traiului nostru, descriind "în chip 
ştiinţific tot ce e caracteristic' şi original în trecutul românismului, 
pentru· a afirma autonomia sufletului nostru şi hotărârea de a 

fi şi a rămânea statornici în făptura noastră etnică.
O cugetare limpede şi energică, •unită cu bogăţia şi nou

tatea faptelor, şi mai presus de toate o constantă preocupare 
etidi, iată ceea ce caracterizează acest studiu luminător de nouă 
orizonturi. Pentru înalta sa valoare ştiinţifică şi educativă, l-am 
şi redat aci cât mai credincios şi mai pe larg. El va servi ca 
îndrumător tuturor acelol'a cari, cuceriţi de f 1umuseţea şi im
portanţa cercetărilor etnografice, se simt în stare să contribuie 
cu ceva la. cunoaşterea culturii materiale şi sufleteşti a poporului 
nostru si a celor conlocuitoare cu noi pe acellls pământ. Ana·

lele Dobrogei vor publica cu drag orice contribuţie de acest soiu, 
menită a îmbogăţi comoara cunoştintelor noastre despre Dobrogea. 

C. Brătescu.

Vasile Pârvan. Zidul cetăţii Tomi. Analele Acad. române. 
Seria II, tom. XXXVIII 1915 (cu 2 pla1mri, 6 tabele şi 4 figuri 
în text). 

La întretăierea străzii Dorobanţilor cu bule rnrdul Ferdinand, 
alături de Grand Hotel, se vede un zid semicircular, gros de vre-o 
3 metri şi înalt de 2 m. La exterior, zidul e îmbrăcat cu trei rân-
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duri de pietre mari, regulat tăiate; -rândul de jos, scos mai fo 
aiară, formează soclul. Zidul acesta e partea de jos a unui •tl!rn 
de cetate; fiind pus în legătură cu urmele de ziduri cunoscute 
în alte părţi ale or�şului, · dă putinţa să se urmăriască întreaga 
lin ie fortificată a cetăţii . Torni. 

O descriere tehnică a resturilor de ziduri şi o schiţă isto
rică formează cele· două părţi ale acestui studiu. 

1. Zidul semicircular amintit mai sus formează baza unui
turn de apărare. ln legătură cu turnul, se poale veqea o por- , 
ţiu ne, din zidul cetăţii pe o lungime de 9 m. Spre răsărit, zidul 
se poate urmăr1 prin pivniţe, case şi curţi până la mare, un,de 
blocurile de piatră stau prăvălite de pe ţărm în jos. Spre apus 
de turn, zidul mergea prin strada Dorobanţi, . apoi prin curtea 
comandamentului militar, în fundul căreia, aproape de trotoarul 
bulevardului Ferdinand, se văd temeliile unei construcţii mari;, 
acolo :se afla şi poarta cetăţii. Punând în legătură aceste urme 
de zid cu turnul amintit, autorul a putut însemna pe planul o
raşuluii,Constanţa traseul sigur al celei mai mari părţi d1n zi
durile cetăţii Torni. 

Pe una din pietrele de placaj ale t�meliei turnului se citeşte 
inscripţia : 

+ Makelari(on)
Pedatou(ra)

P. Kd.
1 
Inscripţia înseamnll: ,,Pedatum măcelarilor. Pi-cioare 24u . 
Breasla măcelarilor din Torni a fost silită să contribue la 

facerea zidurilor. Termenul „pedatura" indică lucrarea la care au 
fost obligaţi măcelarii din Torni (cuvântul „ pedatură" fiind der i-

. vat din „pedes", unitatea de măsură). Administraţia imperială 
romană şi bizantină impuneau nu numai solduplor ci şi diferi
telor bresle de cetăţeni, şi chiar particularilor bogaţi, să lucreze 
la ziduri. Autorul pune inscripţia de mai sus ·în secolul al 6-lea 
după Hr. Printre restaurările datorite lui Iustinian, istoricul con
temporan Procopius pune atât cetatea Torni, cât şi Constantiana 
din vecinătate. Acest. fapt, în concordanţă. cu caracterul inscrip
ţiei, fac pe autor să admită că zidurile datează din vremea lui 
Iustinian. 

Zidul turnului era foarte gros, aşa că lăsa puţin loc liber 
în inte1:io.r, De aceea turnul nu putea serv1 ca magazie de pro-
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v1z11 sau cazarmă (ca la Tropaeum Traiani d. ex.), ci numai ca 
punct de observare şi loc de inst,lare a aparatelor de· apărare. 
Zidul amintit forma marginea cea mai depărtată a cetăţii ; e a
proape sigur că oraşul Torni nu s'a întins niciodată dincolo de 
incinta fortificată. In adevăr, toate resturile· de constructii antice 
s'au găsit în partea peninsulară a Constanţei. Spre mare oraşul 
era uşor apărat pdn înălţimea ţărmurilor (câmpia din spatele 
silozurilor era ocupată de mare). Incinta fortificată nu forma deci 
o Ii11ie închisă de jur împrejur (ca la Tropaeum d. ex), ci în-
chidea numai intrarea peninsulei.

2. Cu ajutorul isvoarelor literare, inscdpţiilor etc., a1,.;torul
ne dă istt>ricul pe scurt al rolului fortificaţiilor din Torni, în de
cursul :vremurilor. Astfel, în timpul vestitului rege Byrebista (50 
a. tir.), Geţii atacau cetăţile greceşti dela ţărmurile Pontului. Ce
tăţenii din Torni au putut trăl nesupăraţi la adăpostul zidurilor.
Era firesc ca Temi, metrono�a Pentapolti (mai târziu Exapolei)
pontice, să aibă ziduri mai putennice • decât celelalte cetăţi 'greceşti.

1n timpul Ini Octavian August, poetul Ovidius, exilat în 
Torni, ne spune în ale sale Tristia şi Ex Ponto, că zidul cetăţii 
era singura apărare contra Bessilor şi Geţilor, cari veneau ata
când din interiorul Scythiei Minore (Dobrogea). Ovidius vorbeşte 
de zidul (murus), nu  tocmai înalt (brevis), cu o singură poartă, 
cu turnuri de observaţie (specula); ne aminteşte de paza zidului 
(custodia muri). După epoca de linişte şi prosperitate a Anto
ninilor, încep în secolul al 3 lea atacurile barbarilor. In acest timp 
mulţi particulari contribue cu muncă sau cu bani la ridicarea sau 
repararea r de ziduri. Astfel un Trac, Muc a (poris), a ridicat un 
turn. Un sat, locuit de Be::;si, din vecinătatea acestui turn a. fost 
nr mit: Satul turnului lui Mucaporis. (cam unde e Anadolchioi. 

Mai târziu, sub Diocl�ţian (284 - 305) orăşenii (civitas To
mitanarum) sunt puşi eă zidiască o nouă poartă (zidurile aveau 
acum cel puţin 2 porţi). Sub Teodosiu cel Mare, pela 386 d. Hr., 
barbarii atacă cetatea, însă sunt crunt bătuţi de Gerontius, co
mandantul trupelor din Torni. Câţi barbari au scăplt cu viaţă, 
şi-au găsit adăpost într'o «basilieă extramurană)), o biserică din
colo de ziduri. 

Sub Anastasius 491 - 518, sau mai probabil sub Iustinian 
se refac zidurile cetăţii, ale căror urme se văd şi azi şi care for
mează obiectul prir.cipal al studiului d-lui Pârvan. 
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.Documentarea temeinică şi erudiţia întinsă fac această lu
crare indispensabilă pentru cunoaşterea trecutului oraşului Torni . 
in anti��itate. 

G. Coriolan
Dil'ectorul liseului Mircea col Bătl'lln 

.Jea�)ia_rt. Cum se desleagă chestiunea Dunării? (Confe-
rinţă. Cl-lişjnău, 1919. Preţul 3 lei). 

: Chesti�nea D�nării a fost şi va fi de o importanţă vitală 
pentru România. Autorul o trateaz'ă în liaii mari, pe scurt, însă 
din toate pµnctelţ de vedere: istoric, economic, politic, juridic. E 
o lucrare sintetică, foarte utilă cetitorului dornic de a avea orien1ări
generaie; �ece�ară chiar şi specialistului, care printr'însa poate
mai uşor găs1 legăturile dintre amănunţimi şi totul, din care fac
parte. E, un studiu în care sunt condensate multe fapte şi idei.

· Chestiunea Dunării a fost şi este o problemă politică com
plexă. căreia nu i s'a dat în trecut o so)uţie mulţumitoar'e şi se 
pare că nu i se va da nici acum. Pricina de căpetenie este că 
nu s'a căutat deslegarea ei pe temeiul principiilor admise de toti 
ale dreptului international. Din cauza interc se lor divergente ale 
marilor puteri, s'au' dat totdeauna soluţiuni de compromis, de 
oportunitate politică europeană. De aceea chestiunea Dunării a 
rămas „ca o boală cronică", fără leac. 

Con'sideraţii istorice şi economice formeaza · partea I-a a stu-
diului: 

1. Rolul eco;;omic al Dµnării a fost in toate timpurile 'să
lege centrul Eoropei cu Răsăritul. Kumai din secolul al XVI- 1ea 
până la încep�tul secolulu,i al XIX-lea, acest rol firesc al Dună-

, 1 ,l , , 

rii a fost ţnăbuşit, între altele, mai ales din cauza stăpâniri tur-
ceşti la Bosfor şi Dardanele, precum şi la gurile Duriării. De
săv�rşita încătuşare a acestui fluviu face ca Dunărea, d�n ,$ale 
internaţională, să devină un „nîu împărătesc" (turcesc). Principa
tele noasţre,. aproape pe deplin încercuite, servesc mai. numai 
pentru aprovizionarea imperiului otoman. 

Abia în secolul al XIX-lea se redeschide che·.stit:t Dunării, 
datorită decăderii imperiului turcesc. Prin pace:1 dela Adrianopol 
(1829), Rusia· ia în stăpănire gurile Dunării; Bos.forul şi · Dar
danelele devin libere pentru vasele de comerţ. Indesirea popu
laţiei în ap�sul Europei, conc?mitent C'..l introducerea regi!11ului 
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capitalist, a făcut să crească tot mai mult nevoia de ir'â"ne în 
ţările industriale. Anglia în deosebi caută tot mai ·mult ceieaie in 
ţările noastre şi în sudul Husiei. Acum puterile apuse.ne,, încep
să se intereseze de chestia Dunării. 

· 
�; '. 

Din nenorocire, stăpănirea rusească întârzie avântul comer
ţuh.ii dunăre.:1n. Rusia intenţionat lasă gurile Dunărq să se îm� 
potmolească şi pune tot felul de st�vile vaselor comerciale la 
Sulina. In care scop? Ca să împedice progresul economic al ţă
rilor noastre, să favorizeze exportul grânelor din Rusia şi să 
opriască Austria în tendinţa ei de a-şi întinde pute're1i p� Du
năre până li gurile ei. Spre a ocoli greutăţile puse în �a,Ie de 
ruşi, englezii constn,iesc calea ferată dela Constanţa la Cer.�av;oda. 

După. cum stăpânirea turcească a fost sfarâl'T!ata
lJ

tot aşa 
a venit rândul ca şi samavolnicia rusească să fie, din f

1
�riţire 

pentru noi, micşorata în mare parte. Prin ·deslănţuirea ră?boiului 
Cri111eii, Rusia lacomă de extensiuni teritoriale şi dpritoare de 
a stăpâni Constantinopolul, pune în mod violent la ordinea zi
lei chestiunea Orientului, din care aceea a Dunării este 9 parte 
importantă. Fiind înfrântă, prin tractatul de la Paris (1856), Rusia 
este îndepărtată de gurile Dunării, care devine liberă pentru na
vigaţia tuturor naţiunilor. Se alcăt.ueşte comisiunea europe'ană a

Dunării pentru facerea lucrărilor de adâncire a canalului Dunării. 
Mai târziu, prin războiul din 1878 ,şi ca urmare a raportprilor di
plomatice de atunci, Rusia, prin reocuparea sudului Basarabiei 
ajunge iar riverană la Dunăre. 

ln această epocă, o a treia piedi�ă caută să stânjeniascil 
desfăşurarea liberei navigaţii pe Dunăre: Austria îşi manif�stă 
tot mai accentuat tendinţa de dominape pe tot cursul Dunării 
până la Marea Neagră, încălcând drepturile noastre. Cu ce scop? 
Pentru ca ;:ie cale de constrângere economică să subjuge tările 
noastre; ca să aibă_ liberă eşire la mare pentru export!lrea pro
duselor ineustriei ei în orient; ea însă, să poată 'oricând împie
deca intrarea produselor, pe care avea interesul să le prohibiaseă. 
In aceJaş scop s'a ·pus şi acea „barieră de taxe ungureşti la Por
ţile de Fier". Conducătorii noştri politici s'au împotrivit tendin
ţelor de suprenaţie ale Austriei, apărând drepturile ne.astre, ceeace 
„formează cele mai frumoase pagini din chestia Dunării şi din 
istoria noastră politică şi diplomatică". Datorită rezistenţei noas, 
tre, Austria nu şi-a putut înfăptui dorinţele de supremaţie ; în 

www.minac.ro



s�himb comisiunea europ'e-ană a Dunării şi-a arogat din ce· tn 
ce ÎJ'ai 'multe drepturi în d'auna suveranităţii statului roni'âA,est. 
Ea formează un adevărat' stat în stat. 

Aceasta· era situaţia înaintea isbucnirii răsli>diului, din f!}:f!1. 
2. 1n partea a doua, de-actualitate, autorul, între,altele: pune

urmălo'ateI-e· chestiuni de un puternic interes: a) Cum ar trebui 
deslegată chestiunea Dunări'i în lumina· prirkipiiloF dec d·rept in
ternaţional şi pe tem·eiul echităţii ? b:-) Ge tendinte se vădesc azi 
la· puterile biruitoare în aceeaşi chestiune? 

La · prima întrebare autorul răspunde cu drept cuvânt' c-ă 
((problema dunăreană trebue rezolvifă pe calea dreptului intertza
ţional' public>>. -Pe fluviile internaţionalei cum e DunArea, statele 
neriverane • au �celea şi dr�pturi de navigaţie ca şi cele' riveran·e 

Pentru asigurarea acestor drepturi, s;au instituit comisiile 
internaţionale, cum avein pentru Dunăre, Congo, canalul Suez 
etc. Pentru fluvii, care nu-s declarate internaţionale, se alcătuesc 
comisii riverane, în care intră _numai delegaţi ai statelor riverane, 
cum sunt comisiile pentru Rin, Meusa ek. Logic ·şi' drept ar fi 
ca Puterile biruitoare să declare internaţională Dunărea în toată 
lungimea, ei navigabilli, să institue o comisie internaţională dîp 
re'prezentanţi ai statelor riverane, cât şi ai celorlalte · state care 
au interese pe Dunăre. Afară de asta, regimul ce se va stabifi, 
va· trebui s'ă fie unul şi acelaş pentru toate fluviile·· internaţip- · 
nale. Comisia internaţională de navigaţie va 1putea ·fi o secţiune 
spedală din liga naţiunilor. Cât priveşte în special Duirărea, no1 
,,avem dreptul să cerem cu tărie să ni se respecte suveranitatea 
teritorială de riverani"; iar comisia internaţională să arbă numai 
rol de control, ,,pierzându-şi caracterul actual administrativ şi 
executiv''. 

Din nenorocire, Aliaţii nu p1r a urma această cale. E ade
vărat că „pe hârtie" au trebuit să stabiliască instituirea unei 
comisii internaţiţmale (în care nu intră statele foaste duşmane). 
De fapt, au ocupat milităreşte Dunărea, ajungând „a conduce 
şi monopoliza navigaţia pe întreg fluviul". Din aceste puteri nici
una nu e riverană Ia Dunăre; iar An_glia · s'a făcut stăpână· la 
Porţile de Fier, Resocotind drepturlle României. 

Şi din această chestiune, ca şi din multe altele, se poate vedea 
că marile puteri respectă declaraţiile de principii înalte, oricât de 
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. des repetate, numai dacă şi în măsura în care sunt ta concor• 
danţă cu interesele lor. De aceea să nu uităm că „prietenii de 
azi pot să ne fie duşmanii de mâine". Astfel lucrarea sec termi
nă·printr'un îndemn de bărbăţie, adresat 01menilor noştff de Stat 
în .apărarea drepturilor noastre ameninţate de .... Aliaţi. 

Ca formă·; de asemenea, lucrarea e bine· întocmită1
• M�teria 

e impărtită în capitole scu·rte, cu titluri nimerite în frunte. 
Faţă de mulţimea faptelor aduse în discuţie;- autorul 

Ştie, prin imagini pline de relief, sau prin alte mijloace sti
listice, pe care e deplin stăpân, să pună în lumină ideile 
principale. · · ', : , 

•0 1n sfârşit, spiritul realistic, pozitivist, cu -care interpetea
ză· fenomenele ce discută, dau .studiului un caracter de se-
riozitate şi temeinicie. 

G. Coriolan .
Dir(ctornl liceului' Mircea re! Băt,·An 

' f • 

Vasile Pârvan : Gânduri despre lume şi viaţă la Oreco�Ro
manii din Pontul stâng. Domnul Vasile Pârvan susţine că „v,îaţa 
omenească in generalitatea ei, este lipsită de gânduri; lumea 
'pentru omul obicinuit, nu e decât spaţiul viu până. unde poate 
răsuna mica personalitate banala, naiv utilitarist/:\'". 

Zeii, şi ei, sunt fantomele antropomorfe ale fricei noastre 
de necunoscut; când omului ii revine nevoia şi trebue să scape 
de ea, atunci repede chiam!i în ajutor zeii şi del'.llonii; scăpat, 
redevine sceptic. 

Grecii din Pontul-stâng> neguţători, călăto1·i pe mare, 
aveau atingeri şi cll cei din patria mumii şi cu bal'barii Traci. 
Dela fraţii lor din patrie eu luat, pe lângă altele, ·şi gândul 

. lor asupra celor vecinice .şi asupra rostului vieţii omeneşti: 
aceeaşi deplinii linişte, venind din armonia dintre luptă şi sco
pul vieţii, consacrată toată statului ; aceeaşi împăcare intre 
odihna de veci,, după o viaţă de ;jertfă şi glorie pentru binele 
public,, aşa cum se vede din inscripţia de pe stela lui Ana· 
.xandros. 

Tracii, răspândiţi dela Bizanţ până la gurile Dunării„ iar 
în interiprul continentului pânli către Dunărea Panonica, prin 
pri1dăciunile Io� se ating de Grecii din Pontul stâng- şi aceşti.a 
îi învaţă în oraşe viaţa lor strălucitoare de sărbători şi jocuri 
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tnchinate zeilor sudici, iubitori de frumuseţe trupeaacll ; îi în-
vaţl "iaţa, care se sfârşeşte aci, pe piimânt. 

La râudul lor Tracii îi atrag pe Greci spre ogoarelo lor 
dela ţarii, prezentându-le credinţa vieţii viitoare şi disp-reţul 
vieţii de aci. Zeii traci îşi elinizeazii numele; o . transmisiune 
statornicii de credinţă nu se poate face, ea trebuind altoită pe 
ceva comun. 

Prin secolul I după Crist, peste ei, vine un întreg com
plex de neamuri indo-germanice, unificate insl1 în ideia vieţii 
romane, care supune şi domină sufleteşte pe epigonii Tracilor 
şi Grecilor din Pont. Aceşti Romani, şi ei soldaţi, neguţlltori 
sau agricultori, oameni simpli, nu se deosebesc aproape cu ni
mic in gândurile lor despre lumea şi viaţa de aoi. O inscripţie 
din Tomis zice: ,,Celor morţi nu le mai este dor de nimic, ei 
nu mai au iubire, ci cel mort zace ca o piatră înţepenită in 
mijlocul câmpului.. .. Clici din ap� şi piimânt şi aer eram mp.i 
înainte alcătuit, dar murind, zac dând toate .tuturora ... Iar mai 
mult ce e ?.. Din ce s'a născut, in aceiaşi s'a şi desfăcut tru
pul nostru slăbit de vrâstă". Aci deci este absenţa complectă 
a ide.ii supravieţuirii sufletului după moarte. 

O alt!i inscrlpţie insi1, tot din Tomis, ne a1·ată ·credinţa 
in nemUPirea sufletului, care se întoarce Ia divinitatea supremii 
şi unicii de unde a pornit : ,, i\. fo3t cu cale să dea spiritul 
zeului suprem", ,,a împlinit destinul cel aspru", ,,aduceţi-vă a
minte că veţi fi iarii în câmpiile Elysee", e un gând pe care 
Romanii de pretutindeni U urmăresc în forme aproape identice. 

Filosofia .popularii din toate timpurile face un Ioc larg 
fatalului în toate împrejur�rile vieţii, şi prin ajutorul lui, seapă 
de întrebiirile problemelor mai adânci. Moartea, în popor, e 
o mare nen0rocire, nu pentru cel ce moare, ci penhu cei
r�muşi in urmii, lipsiţi de ajutorul şi munca h.Ji.

Anticul e liniştit in faţa morţii, din sentimentul de a-şi fi 
asigurat un nume bun în viaţll sau chiar de a-şi fi asigurat mor
mântul pe care moşten2torii sili sli nu-] atingă cu rapacitatea lor. 

Sărbătorirea zeilor nu era atât încetarea lucrului şi odihna 
1rupului, cr.t o jertfii, ca Eii să bine- cuvinteze munca oamenilor. 
La suflet, nu se gândesc oamenii, fiindcă acesit lucru e IAsat 
în grija zeilor şi chiar de- ar face-o, n'2r putea afla nimic. 
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Romanii din Pontul-stâng sărbătoriau Hosaliile, care etau 
foarte simpatice Tracilor, cari credeau, toţi, în ne!llurirea sufle
ttilui, pentru că' nemurirea presupunea, măcar în forma mo
destll a somnului b!ând, o existenţă a fiinţei noastre şi după 
moarte. Rl1posatul d&venia tn lumea de dincolo un geniu pro
teetor pentru cei de aici. lntâlnirea pe morminte îi dădea omu
lui putinţa să înţeleagă moartea ca o blândă odihnii şi-i creea 
o seninAtate sufletească, cu totul nobilii.

Odată cu• moartea şi orăşeanul şi ţiiranul din Pont, socotesc 
orice bucurie şi desf Atare încheiate. Viaţa e totul. Dar ce cuprinde 
viaţa? Cuprinde simţirea în dreapta şi în stânga a aproapelui 
silu, alAturea de care vibreazA de multe o!'i violent, sublim, ca o 
mare furtunoasa, pentru un gând, pentru o ideie ! Viaţa Greco-

. Romanilor din Pont era destul de plină. Si cu toate că Grecii 
din Pon(nu erau liberi, obţinuseră dela ocrotitorii lor, Romanii, 

• 0 1 autonomie muncipală destul de pronunţată. La ei se ob
servi un interes, înfrigurat faţii de cetate, mergând� pânii la 
uitarea propriilor lor interese. 

Si aceasta silinţă, această oţelire întru binele public, era 
răspunsul imboldului egoist de a•şi lăsa posteriUţii numele, 
de a şi-l auzi citat, de a-şi asigura în chipul acesta, un drept 
la nemurire. 

Viaţa e totul; cel răposat nu poate fi mai preţuit, dacă 
treciltorul -nu citeşte pe piatra mormântului său, ceea ce el a 
fost şi a filcut,: ,,A luptat în arenă", ,,11 trăit şi osplitat pe 
nevoiaşi şi străini'', ,,a fost soţie credincioas!!.", etc, etc. 

Maria G. Petrescu 
P,·ofesoarii la ex1ereatul rle fele din Conslont• 

www.minac.ro



,! y I / 

' 

Aducem viile noastre mulţumiri următoarelor m
stilufiuni ş! persoane, care au bine-voit a sp'rijini bă-
neşte tipărirea reuislei „ Analele Dobrogei", ., . '\ - '·Le1 

Primăria· oraşului · Turtucaia - - - 3000
;F.Fimăria oraşului Constanta - - _; ·;500 

· Cam.era de cGmerţ q.in Constanta \-:- 500
". C. Pariano -··-- � - - ---'- - -\ 500 :Tul. Dobrescu-Tulceli. - - - - - 540

I. Gruber - - - - - - - - ·80N. Racu ..... ..L. -· - - - - - - 80Jean Atanasof - - - - - ..:__ - -60 
]N0 • �.tlzGdhuga.n h-:-- ---.: - -. :- - - 66

0
0 ,. i ţu eorg 1u - - - - - -

Farmacist Miga-'- '- - - � -,- ... 60 G. Mumuianu - - ......:. - ',_· _; -,- 60 ·
P. Postelnicii. - ..:...,. 'r----· - ' - - :--- 60N. Roşculet-,1.J - :_ ::-'- - � ,..,_ 60I. Serafim - ;_ -

1
;- .;JL - - - 60J. Seny - - '!- -:- - - - .;...,. - 60 C. Sturza - - _:_ - - - - - 60 A. • Teodorescu --- .....l ,- - - - - , · 60 Funogea-Clfoiuli - - - - - ,- 60 Louis Cremer - - - - - ,- - ,55G.Benderli- - - - - - - - 40E. Constantinescu - ,- -. - _:_ - 40Cristea Niculescu -- ,.- - ;_ � · - . '40 Anghel Niculescu .- --r- - - - - · 210 

N: V .. PE\tru, "__:_ -';_ ;_ - - - .. - '40Dr. P1lesţu- - .- -.;,- - - - - 40 M. Solacolu..,-. - - - - - - -'- 40 -
Farmacia• Cinpercescu� - -· -. - 26 I. Paraschivescu - - - - - --'- 2-0A. P11pa Costea- - - --� - - 20 E. Steţcu - - - - - - - - 20 G. Tibacu - ·_ ·- - - - - - 20 ::M. Turbat"Q.-'- - .:... - - - - 20 N. Avramescu - -' ....,._ .,_ ' -10

' ' 

' ' ' 

.,[ 

� I' ' -

,, 

·t 
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CLIMA TĂRMULUI ROMÂNESC 

AL !'\ARII NEGRE 1

) 

ST, HEt=>lTES 

Din punct de vedere morfologic, ţărmul românesc al 
M4rii Negre se. înfăţişează sub două aspecte cu totul di
ferite : o parte joasă, în dreptul deltei Dunărene şi a· ma
rei lagune Razim,. începând dela hotarul Basarabiei şi 
până la câţiva chilometri spre nord de Constanta; şi o 
parte înalta, cu maluri ce se ridică în unele locuri la peste 
3.0 m. deasupra nivelului mării, continuându-se astfel până 
la Mangalia şi, mai departe, in Cadrilater. 

In această parte stânca iese la iveală în maluri, iar 
ţărmul oferă frumoase faleze şi câte o plaje foarte cerce
tată. Cea mai însemnată dintre ele se află puţin mai spre 
miazăzi de oraşul Con�tanţa, sub viile bogate ce cresc în 
această parte a ţărmului 2).

. 1J fo urma rugăminţii adresate d-lui St. H�pites. fostul Director. al Ins.• 
llt�tului �eteorologic al României, de a ne onora paginile Analelor. Dobro-
1;e1 cu un articol asupra climei Dobrogei-O-sa ne comunică cum că, ne mai 
posedând date suficiente de r.ând a părasit. Institutul Meteorologic, de oarece 
până acum s'au publicat foarte puţine, după cele XIX volume din Analele 
I�stitutultti Meteorologic şi dupi cele XVI volume din Bitlefinul obse;·vaf1it!.
mlor meteorologice, tipărite de D-sa - ne trimite totuşi broşura d-sale, inti
t1:1lată «Climatologie du littoml roumain de la Mer Noire,,, extrasă din dă
rile _de seamă ale celui de al cincilea congres internaţional de hydrologio
m�d1cală, de climatologie şi de geologie din Liege 1898, şi publica1ă sub o 
primă formă în 1899 şi apoi in 1901 la Liege. Mulţumind D-lui Şt. lfepitE1s 
pent!u deosebita ot:1oare ce ne face, împărt�ş m cititorilor noştri în traducere 
romanească conţinutu: acestui preţios stu_diu asupra climei Dobrogeţ. O. B.

ii Astăzi această plaje a căzut pe planul al doilea, mai cauta.tl fiind 
cea d11Ia ?sfamaia. �i d�la C1u'meu Silva. -· N. B, 
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ta 100 km. înainte de vărsai•ea sa în mare, Dunărea 
se împarte în două braţe1) care, împreună cu litoralul marii, 
m�rginesc o vastă regiune, de formă triunghiulară, numită 
delta Dunării şi care ocupă o suprafaţă de peste 2200 
km�. Bisectriţa acl'stui triun�hiu isoscel, a cărui bază este 
insuşi ţărmul dela Vâkov până la Sân-George, e formată 
de al treilea braţ al Dunării, singurul navigabil in toată 
lungimea sa: e canalul Sulinei 2), din care Comisiunea eu
ropeană dunăreană a ştiut să facă o cale de comunicaţie 
pentru bastimente de mare tonaj şi care asigură nume
roaselor vase, ce circulă pe fluyiu, ieşirea în mare în orice 
timp, afa11ă de zilele de îngheţ ale Dunării. 

Delta Dunării e formată din două insule, în care se 
găsesc o mulţime de Jacuri mici, ce comunică între ele: 
insula Letea, Ia nord de braţul Sulinei şi insula Sân-George 
la miază7.i. Pe prima insulă se. află pădurea Letei, de peste 
3000 hectare; în insula Sân-George se află pădurea Cara
Orman, de peste 2000 hectare. 

Altitudinea imensei suprafeţe a deltei în puţine locuri 
trece de 5 m., ceeace face ca revărsările fluviului să in

nece uşor acest ţinut 3) 
. Un Ianţ de dune de-alungul bazei.' triunghiului, care 

formează delta, desparte apele mării de apele dulci ale 
numeroaselor lacuri şi gârle împrăştiate peste suprafaţa sa. 

La sudul deltei începe regiunea marHor lacuri ale 
Dobrogei. Ea ocupă o suprafată de peste 450 km�- Lacu
rile Razitn, Goloviţa, Zmeica şi Sinoe comunică cu marea 
prin două guri.· Mai spre miazăzi, .. înfăţ_işarea ţărmului se 
schimbi cu totul; el este stâncos până la hotarul Bul
gariei. 

Dacă lăsăm la o parte regiunea ·marilor lacuri ca şi 
delta Dunării, a cărei" înălţime peste nivelul mării nu trece 
de rinei metri1 - Dobrogea, deşi nu are munţi înalţi, to-

1) La nord, braţul Chiliti care, pe o lungime de ·-110 kt.11, face hota
roi în S(>re B sar�bia; iar la sud braţul Sân-George, care· are o lungime de 
106 km. 

2) Ate o lungime de 82 km. . · · 
a) l{ezervor,ul barometrului staţiunii. rtoastre :a,.9teoi-olngice dela· Su·

Du" � ţăst1şte la abia· 2 rn: peste nivelul mării 

www.minac.ro



611 

tuşi este relativ mult mai înaltă ,ca cea mai· mare parte 
din câmpia Munteniei. 

Partea meridională a Dobrogei este o câmpie presă- -
rată de coline ; în centru, relieful e puţin accidentat şi, 
prezintă o depresiune pe linia Cernavoda-Constanţa; par•. 
tea dela miază·noapte este regiunea cea mai accidentată· 
a Dobrogei. InălţimHe, care se înşiră, formând lanţuri ne
întrerupte, ajung în colţul de nord-vest la o altitudine de 
peste 4U0m. 

Din punct de vedere geografic trebue să distingem în 
Dobrogea patru regiuni diferite : 1) ţărmul, 2) câmpia, 3) 
regiunea dealurilor şi 4) delta Dunării împreună cu limanele. 

In cele ce urmează ne vom ocupa de clima celei 
dintâiu din cele patru regiuni. 

Mulţumită observărilor meteorologice, făcute cu o stă0 

ruinţă vrednică de orice laudă de d-l Purgia, observa
torul staţiunii meteorologice create de Comisiunea euro· 
pean� a Dunării în 1875 la Sulina, avem astăzi, pentru 
acest punct al Mării Negre, o serie neîntreruptă de 22 
ani de observiiri meteorologice 1).

Printre cele dintâiu staţiuni meteorologice, create în 
1885 cu prilejul organizării Institutului meteorologic al Ro
mâniei, a fost şi cea dela Constanţa, dela care posedăm 
o serie· de 13 ani de observări meteorologice complete.·

După cum Sulina face parte din delta Dunării, tot'· 
aşa Constanţa, aşezată la 130 km. spre miazăzi de Sulina, 
reprezintă mai bine· condiţiile climaterice ale ţărmului ro
mânesc al Mării .Negre. · , 

1n urma observărilor · făcute timp de 13 ani la su:.

lina şi Constanţa, rezultă că temperatura aerului în ·aceste 
două localităţi dela ţărmul mării se deosebeşte foarte pu
ţin, atât în mersul ei zilnic, �ât şi în cel anual. Aceasta 
e cauza pentru care nu· ne-am folosit de seria observa· · 
ţiunilor făcute la Sulina, pentru a reduce la aceeaşi peri
oadă de 23 ani observaţiunile t€rmometrice dela Constanţa', 
al cărei climat va fi luat ca tip pentru ţărmul .Qobrogei. 

1) Acestea s'au publieat, piî.nă la 1890, tn Iahrbiiene1· de1· m,eteorologw·
und Erdmagnetisfni,s din Vien,,; iar după aceasta. dată în Analele btstitii� 
twlm 1n-Bteorologic din Romtlnia,, 

•
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. Constanţa are o latitudine de 44�, 11 ', adecă se aţţă 
aproape pe acelaş paralel · cu observatorul din Mont Ven
toux şi abia cu câteva minute mai spre sud ca .Barcelo
netta .şi Bordeaux din Franţa, Bologna, Ravenna, Genua 
şi Modena din Italia, Jalta şi Sevastopol din Crimeea şi 
Northfiel din Statele Unite ale Americei. 

, I. 1'emperati1,ra aerulu,i. Media anuală a tempera
turii aerului este de· 11 °. Această valoare, cart:; înh'ece cu 
aproape up_ grad media Bucureştilor, întrece cu prea· pu
ţin pe a Sulinei. In mersul său zilnic, temperatura la ora 
8 şi la 20 'se apropie de valoarea mijlocie. La ora 14 
temperatura anuală �sle cu aproape două grade şijumă
tate mai ridicată. ca valoarea mijlocie. 

Oscilarea mijlocie a temperaturii în. cursul unei zile 
este de 7°. 3, temperatura maximă, fiind de 14°. 7, iar cea 

_minimă de 7°.4. Ca pretutindeni, această oscilare mijlocie 
variază după luni şi anotimpuri. In timpul iernii .ea esle 
mai mică, de 6° .2; în timpul verii însă atinge -9°.· Oscilările temperaturii în cursul unei zile întrec cu 
mult valorile de mai sus; totuşi rare ori oscilările ter
InDmE trulai trec de 20° . Astfel, în cursul celor treispre
_zece ani observaţi,· o singură dată·� la" 8 'Iunie 1891, s'a 
întâmplat ca variaţia temperaturii s� ,fie de· 20°, cuprinsă 
fiind între 'maximum de 34°: 7 şi minimum de 14° .2.' Temperatura cea mai ridicată, ce s'a observat până 
az_i în regiunea Constanţei, este de 36° .2, îri �ulie, şi ce� 
niâ.i. joasă' de -. 20° . 7, în· Ianuatie, ceeace· dă o diferenţă 
de, temperatură extremă de 56°.9. La· 'Sulina.' această di
teren(i .. trece puţin de· 60°; Ia Bucureşti atinge 71°. 'Luată 
în tot.alitatea ei, Roµiânia prezh1tă O oscilaţie a coloanei 
termometrice de. 77° G, temperatura maximă fiind de 42°.:: 
I� Giurgiu îa Iulie 1896, iar cea minfrnă de -,-B5°.6, în [a
nuarie 18!:! 1. Aceste două valori din urmă reprezintă până 
acµm temperaturile extreme ce s'au înregistrat î� România. 
· · · Temperaturile medii d.iurne diferă asemenea mult
între ·ele. Limitele . exfremeale acestor medii au fost până
,acu?}; �e 28°.5 Ia 5 August 1895 şi de -17°.4 la 3 la-
nu-arie .1:888 ....... · ... . .... ,. 

Tabloul ce urmea.ză rezumă;"'.{fentrl f fiecare ·-iună·-�, 
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anotimp în particular, principalele valori termometrice din 
Constanţa. 

Lunile 
şi 

A nolimpurile 

Ianuarie. 
Februarie 
'.\fartie 
Aprilio 
Mai 
lunie. 
lu !ie .. 
Aug-ust 
Septembrie. 
Octombrie . 
Noernbrie 
De1�emhrie 

Anul 

larna 
Primăvara 
Var.a. 
Toamna. 

-2.J
-1.0

3.7
8.9

15.·1
·19.8
�3:1
22.2
t7.D
12.8
6.1 

-J:I 

TABLOUL I 

Temperatura aerului în C" 

d \ Media extr. \ Extr. abs. 

i I iHax. \ Min. r Ma�. , Min

0.5 -0.9,-1.f
2.0 · 0.4

1 
O.:J 

(i.-1 4.:J 4.2 
11.U 8.8

1 
8.9 

17.1 -14,8' 14.8
21.8 19.2 Hl.1 
2G.6 22.G 22.3
25.G 22.�1 22.3
21.6 ·1s.6

j 

1s.4 
17:I '14.7 14.4 
n.o 7.o 6.9
:Ui 2.0 Ul 

I 1.9 -4.4 
:l·l -:U 
7.4 J.:1 

12.2 ri.7 
18.6 11.5 
�:1.3 ·I 5.1
27.0 J?.D 
26.7 '.L7.7 
23,0 13.9 
-18.:J 10.7
JOA: 3.7 
5.0 -L3 

H,.0-20.7 
-17.8 -17.:i
23.6-11.1
25.5 -1.0
:J3.6 J.4
:J4.7 8.1 

:!6.2 11.�
:35.4 9.8 
:33.7, 4.0 
:J2.fi' -4.:) 
24.8:-H.6 
20.3 -16.6 

·10.7 ·J3A H.2 ·U.O 14.7 
. I· . 

i.4 :lti.2.-20.7
1 . I 

--0.G 
9.2 

2Ui 
·12.5

2.'.I 
t 1.4 
24.:'l 
J!i.!l 

-1.1 ! 0.8 :J.:1 -2.9 20.�T-20. 7
!U !U 1�.7 ti.2 ;J:l.6 1-·I 1:1

21.4 2-t.:1 25.7 10.7 :1fL21 8:1 
·13.I•! -1:J.:.l 17.2 H.O, :!:l.7 .-15.5

Luna cea mai rece este Ianuarie, avfmd o tempera
tul'ă medie de -1 °.1; în cursul acestei luni, termome
trul s'a cJborât la aproape -21 °. Cea mai rece lună Ia
nuarie a fost în 1893, când temperatura medie a atins 
- 6.03 ; în 1888 media a fost aproape aceev-şi : -00°.
Variabilitatea temperaturii medii a acestei luni este re
marcabilă. In adevăr, în afară de luna lanuarie citată mai
sus, mai găsim şi altele, a căror temperatură medie se
urcă cu mult peste punctul de înglu: ţ. al apei. Ca exemplu
nu voiu cita decât luna Ianuarie din 1895, când tempe
ratura medie a fost de +6°. 7, adică o distanţă de 18°
între temperatura medie a lunii Ianuarje cea mai rece şi·

· cea mai, puţin rece.
Lunile Iulie şi August sunt cele mai calde din an ; 
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temperaturile lor mijlocii diferă abia cu 22°.5. Am văzut 
că termometrul a arătat p,este 369 în Iulie. 

Distanţa între temperaturile medii ale Junii celei mai 
reci şi mai calde e de aproape 24° . .· 

Primăvara este anotimpul a cărui temperatură medie 
se apropie mai i:nult de valoarea anuală; ea nu este de 
cât cu 1 °.5 mai ridicată decât aceasta din urmă. Tem
peratura acestui anotimp se apropie mult de aceea a lunii 
Aprilie, d.upă cum şi luna Octombrie se apropie de tem
peratura medie a toamnei, care este cu 4° mai caldă de 
cât a primăverii. 

Iarna este relativ mult mai puţin rece ca în inte
riorul ţării. Temperatura medie a ei, de o0.s, este cu o 
jumătate de grad mai ridicată decât aceea a lunii lui 
Februarie. 

Diferenţa temperaturilor intre vară şi iarnă este a
proape egală cu 21 °. De şi această diferenţă este mai puţin 
însemnată decât la celelalte regiuni cJimaterice · ale Româ• 
niei, totuşi litoralul român al Mării Negre posedă, fără 
îndoială, o climă excesivă. Sub acest raport, clima li
toralului român diferă mult de aceea a litoralului belgian 
al Mării .Nordului. 

Dar nu numai aceasta este deosebirea dintre climele 
celor două ţinuturi, aşezate in două regiuni diametral o
puse ale Europei. 

Numărul anual al zilelor de îngheţ, adică al zilelor 
când termometrul atinge o0

, sau se coboară sub această 
valoare, este de 77. Cifra aceasta este mult mai mică 
ca aceia a Bucureştilor şi e pe jumătate cât aceea a 
Sinaei, unde, în mijlocie, avem 151 zile de îngheţ. 

Printre cele 77 zile de îngheţ, 28 sunt de iarnă, a
dică zile in timpul cărora termometrul se menţine sta
tornic la temperatura gheţii ce se topeşte, sau sub ea . 

.Numărul anual a] zilelor de îngheţ variază dela simplu 
la dublu. Astfel, in 1888 au fost 100 zile de îngheţ, pe 
când în 1895 abia 51. Variaţia în numărul anual al zi

lelor de iarnă este încă şi mai mare. Pe când în 1886

au fost abia 13 zile de iarnă, in an9l 1891 au fost - 47. 
· Repartiţia mijlocie lunară şi pe ·anotimpuri a ziJelor
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de îngheţ şi · a· zilelor de iarnă este a-răt.afă i'n tabloul II, 
din care se vede că numai e.xcepţional există zi]e de iarnă 
în Martie şi Noembrie. Ceva mai puţin· ca jumătate din 
numărul total al zilelor de iarn·ă cade în Ianuarie,. care 
are 12 �- Februarie şi Decembrie n'au decât 7 zile de 
iarnă fiecare. 

TABLOUL II 

' 
'Numărul zilelo'r 

L u·o i J e 
. .... :·� 

Şl 
De îngheţ! De rar�ă I De Vară Anotimpurile 
Min. � o0

1

Max. 
_
:E O°

j-\�ax.;::- 25° 

·ianuarie 21.8 H.5 -
Februarie. ,· -�n.1 7.3 -
?IIartie 9.3 ·1.2 -
• .\prilie 0.7 - 0.1
Mai - - 1.9 

(unie - - 8.6 

Iulie. - -- 23.3 

August. - - 24.4
Septembrie � 9.(i 

Octombrie. 0.5 - ·1.'2

Noemhrie 6.7 -J.4 -
Decembrie ·16.:J tHJ -

-

An11[ 76.6 28.3 69.0

lama 59.5 25,7 -
Prima.vara. 10.0 ,1.2 2.0 
Vara - - 56.3 
Toamna 7.2 -1.-i -J0,7 I 

Jn medie, prima zi de înghet cade. la n Nov., iar ul
tima la 24 Martie. Cât despre zilele de iarnă, cea dintâi 
cade, în mijlociu, Ja 2 Dec., iar cea din urmă la 28 Fe
bruarie. 

Numărul zilelo1· de vara, adică al acelora în care 
termometrul atinge sau trece de 25°, este de 69 intr'un 
an mijlociu. Repartiţia lor lunară �i pe anotimpuri se vede 
din ultima coloană a tabloului II. Uneori ,;;e întâmplă că 
temperatura se urcă atât de mult în Aprilie, în cât se 
pot înregistra zile de vară chiat la începutul primăverii. 
Luna Septemvrie; îndeajuns, de caldă totdeauna, cuprinde 
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.in mijlociu 10 zile de vară. Foarte adesea acest număr e' 

.lntrectit în acest anotimp. Numai prin excepţie numărul 
anual al zilelor· de vară este inferior lui 50;. In curs de 
13 ani, abia odată, în 1893, s'a întâmplat să fie numai 
48 .. zile de vară. Maximum anual .atins a fost. de 95. In 
mijlocie, prima zi de vară cade la 24 Mai şi ultima la 5 
Octombrie. 

II. Ume�eala aerului: După cum e de aşteptat, u.
mezeala aerului pe ţărm e destul de mare ; foarte adesea 
hygrometrul se coboară ·până la 30 şi chiar 250/o, Mijlo
cia anuală a umezelii rela.tive este de 82°y0 ; vara ea se 
coboară la 750/o, pentru ca să se ridice iarna Ja 90¾. 

Tabloul Ill, ce urmează, arată repartiţia lunară şi pe 
anotimpuri a stării, hygrometrice a.aerului, atât'în ceea ce 
priveşte umezeala relativă, cât şi umezeala absolută. 

TABLOUL III 

Lunil e 
şi 

_Anotimpurile 

Ianuarie . 

Februarie . 
Martie . 

·Aprilie . . 

Mai 
Iunie 
Iulie . , . 

August . . . 
Septembrie 
Octombrie. 
Noembrie 
Decembrie. 

Anul 

Iarna 
Primăvara 
Vara •• 
Toamna. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. .. 
. - .

. 

. . 

. .. 

. 

. 

. . .

. .• .

!!!!!!!!!!!!!!! 

Umezeala 

Relativă Absolută 

¼ ¼ 

90.7 4.2 
87.6 4.3 

87.4 6.6 

81.7 7.3 
80.3 10.6 
76.8 13.7 
74.3 16.1 
73.1 16;7 
74.6 12.8 I82.7 10.9 
85.8 7.0 
90.5 5.0 

82.J 9:5 

·s9.6 4.5 
83.1 7.8 
74.7 15.2 
81.0 '10.2 

III. PJoa,ia. Dacă. toată. -România primeşte, ·în, genţ·
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ral, puţine precipîtăti atmosferice 1), fără îndoială - că: ttt'
Dobrogea ele· sunt · şi mai sărace. 

Cantitatea de· apă ce' cade pe· suprafaţa pământului·' 
Ja Constanţa sub formă· de ploaie; zăpadă, grindină, sau•·
orice alt· hydro-meteor, formează intr.'un an o pătură,· a: 
cărei grosime mijlocie· e: ceva mai mică de· 400mm. Dacă·
arare-ori grosimea· păturer de apă într'un an atinge 500:mm;
numai excepţional ea trece de· 600mm. l:.a S�lina, în- ulti
mii �O de ani, aceasta s'a întâmplat de două ori şi nici
odată la· Constanţa în decursul celor 13 ani de·observări
pluviometrice. Anul 1897, un an extraordinar în ceea ce
priveşte marea cantitate de ploaie căzută tn cea· mai mare
parte a României, a fost unul dintre cei mai· secetoşi pe
litoralul românesc. 

Cifrele din tabloul IV dau pentru Bucureşti, Sulina şi
Constanţa cantităţile anuale de ploaie pentru toţi- anii·din
care avem observări pluviometrice. 

/ Cantitatea :in ·
, mm. 

:;::- I , 1 ·., 

� I �� � °'"' o, 
a:i � (fJ 

1865 463 -

1866 561 -
1867 508 -
1868 549 --
1869 491 346 
1870 -- 525 
1871 726 526 
1872 508 383 
1873 -103 351 
1874 476 409 
-1875 .575 (j04 

I 

I . e.
·C C 
o"' 

u-;; 

-

-
-
-
-
-
--
-

-
-

TABLOUL IV· 

·-

Cantitatea în
mm. 

;� I 
"' 

I . �-' t:l C ".,,. ,::C: ◄ 
= <> :, o„ 

tQ � (fJ u;;; 
18761784 476 -

1877 578 499 -
·1878 604. 52·1 -

I 1879 466 .1,25 -
j ·1880 522 438 -

. 1881 772 546 -

1882 663 395 -
'1883 560 407 -
-1884 638 527 -
1885 647 388 -
-JS86 745 :324 :349 

�-------

Cantitatea în mm. -
·s:: �-� I " 

I.�
.9 ""'" CC .., ""' :, o" 

;Q M_ lfl u-.; 
1887 -490 296 

''391
-L888 632 54G G27 
l889 555· 398 438 
'1890 G49 403 383 
·1891 584 327 390 
-1892 583 :381 465 
'1893 760 331 500 
1894 342 260 231 

1895 646 333 485 
1896 471 '208 ·251
1897 HOO 470 30

�, 

D�că la Bucureşti cea mai mică cantitate anuală de 
---------

1) La Bucuresli observările pluviometrice în curs de 32 ani dau camijloc.ie anuali 58i8' mm. de apă. Vezi Ploaia !a B1,cureşti 'in ulti1nii 32 aniin .i.1.na?e.fe ..1rad. Rorn. Seria II, tom. XX, din Memoriile Secţ. · Ştiinţi.fi.<':e pag. 39. i, 
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. ploaie a fost de ·342 mm., totalul anual · al precipitâţiuni
Ior atmosferice s'a coborât·la �31 mm. :şi chiar Ia 208 mm. 
Ja Sulina.r Din acest punct de vedere anii 1894 şi 1896 
au făcut epocă în analele climatologice ale Dobrogei. Ci
frele. care urmează şi care reprezintă cantităţile anuale de 
ploaie în diferitele localităţi ale Dobrogei tn 1896, ar,ată• 
îndeajuns. până unde se pot coborî uneori valorile preci
pitărilor atmosferice in această regiune : 

Mangalia 16!�: mm. 
Chilia Veche 181 
Gheringec 183 
Caramurat 187 
Hârşova 189 
Cogelac 208 
Sulina 208 

" 
" 
" 
" 
" 
)) 

Docuzol 218 mm. 
· Babadag,· 240 ,, 

Oltina 24'.1 »
Constanta 25 l „ 
Parachioi 260 „ 
Isaccea 290 „ 
Cuzgun · 296 " 

. Media generală anuală a precipitării atmosferice in 
Dobrogea, la 1�96, a fost de 283 mm.; anul 1894 a fost 
aproape tot aşa de secetos. Un tapt vrednic de· amintit şi 
care se datoreşte atât naturii terenului arabil, cât şi gra
dului destul de ridicat de umezeală relativă a aierului, este 
că recoltele în provincia noastră dobrogeană, în timpul 
acestor doi ani excesivi de săraci în precipitări atmosfe
rice,. au dat un rendement cu mult 3Uperior aceluia la 
care ne-am fi aşteptat din partea unui ţinut aşa de slab 
scăldat de ploi. 

Repartiţia anuală şi pe anotimpuri a precipitărilor at

mosferice se · arată în primele coloane ale tabloului V, ce 
urm�ază · mai jos . 

. Deşi cantităţile lunare de ploaie diferă intre eli, to

tuşi diferenţa e aşa de mică, încât se poate spune că 
ploile pe ţărmul românesc al Mării Negre se repartizează 
tn chip egal în tot cursul anului. Cantitatea cea mai mare 
de ploaie cade în perioada din Mai până în Iulie, inclu
siv. In interiorul României regimul ploilor e diferit de a
cela de pe coast�, in sensul că di,ferenţa intre cantitatea 
de · ploaie ce cade iarna şi vara este mult mai mare. Aşa 
s. ex. la Bucureşti, unde în medie cad 588 mm. de ploaie
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pe ·an, vara- ·cade aproape îndoit ca· iarna; �02-mm. faţă· 
de 105 mm. 
l ·-

Lunile 
şi 

Anotimpurile 

Ianuarie . 

Februarîe, 
Martie 
Aprilie . 
Mai . 

Iunie 
Iulie. . 

A1.1gusL, 
Septembrie 

· Octombrie
�oembrie 
Decembrie . 

.\nul 

Iarna. . .

Primăvara. 
Vara. . 

Toamna 

'rABLOUL V 

Apn sub formă I Zile de pioaede.:iE[iA\ dând 
-

Max. Total ;:: 0,1 :,. 1,0 
'Jn ... 

mm 24 ore mm , ffilll 

Cantitateade apă 
Pe ziun 

ziinic de ploae ;:: 0,1 
---

38.0 33.0 7.8 5.1 ·1.23 4.87 
28.0 20.6 6.3 4.8 J.00 4.44 
31.4 25.8 7.9 5.9 1.01 3.97 
28.6 22.0 6.8 5.3 0;95 .4.21 
36.9 37.! 7.8 5:7 1.19 '4.73 
41.0 42.5 8.3 6.3 1.37 8.94 
41.3 63.0 5.7 4.3 1.33 7.25 
26.9 84.5 3.8 2,8 0.87 7.34 
26.3 25.0 4.3 3.2 0.88 6.11 
31.4 4n.0 3.5 2 7 1.01 8.97 
33.6 66.7 6.1 4.5 1.12 5.51 
35.1 29.5 7.7 6.2 ·1.13 4.56 

398.5
1 

84.5 76.0 I 56.8 1.09
1 

5.24

103.3 33.0 21.0 16.1 1.15 4.60 
96.9 37.2 22.5 16.9 1.05 4.31 

106.6 84.5 17.8 13:4 1.16 5.99 
91.3 66.7 13.9 10.4 1.00 6.57 

>"1 ..., .,, 
i>ftl 

)<(j" 
. s:,,rc 

o al "' .., p, 
::, "''"' 

<> "' 

:l ::s .!!! o<> N Ul 

3.2 8.7 
3.3 4.5 
2.1 0.5 
0.3 -

- -

- -

- -

- �1 

- -

0.1. -; 
0.8 0.5 

J.8 ; 1.2 

11.6 15�3
1 

8.3 14.3. 
2.4 0.5 
- -

0.9 0.5 

Fără îndoială că, din punctul de vedere al regimu
lui ploilor, România, în întregimea ei, fţ1.ce parte din acea 
regiune a Europei, care se caracterizează prin ploi abun
dente vara şi prin ploi sărace iarna. Această caracteris- _ 
tică dispare pe măsură ce înaintăm spre Mare, unde am,. 
văzut că repartiţia ploilor în c,ursul anului este . aproape 
uniformă. 

Cu toată abundenţa relativă a ploil.or vara,_ agricu1�- '· 
torii noştri se plâng foarte adesea de insuficienţa . preci� 
pitărilor atmosferice şi au dreptate, căci· cei 202 mm. de 
apă în acest anotimp, când termometrul arată aproape -
în fiecare zi 35° şi mai mult, nu sunt îndestulători spre 
a înlocui pierderile ,.c� se produc prinţr'o evaporare .PU� _, 
t.ernică. De altfel, d'acă' e adevărat că sunt ani 1când, din
Hpsa de ploi . suficiente, recoltele . sunt .mai slabe ca de
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obiceiu,· totuşi• în general rendeinentul produselor agricole
e destuJ. de mare, aşa în cât România e o ţară emina-
mente agricolă şi unul din · grâµarele Europei. 

Veşnic dispuşi a căuta schimbări in condiţiile atmo
sferice, unii încearcă a explic� seceta de care sufere uneori 
R,omânia, prin schimbările ce s'ar fi produs în regimul 
său ploios. Totuşi eu am arătat în altă parte 1) că, după 
analele agronomice ale Româniej, şi la începutul acestui 
se·coJ ca ·şi acum, lumea se plângea de secetă, întocmai 
după cum uneori se plângea ·de abµi1denţa ploilor, care 
aduceau cele 'mai mal'i inundaţii, precum au· fost şi acelea 
din anul din urmă. 

Numărul zilelot de ploaie este relativ foarte mic pe lito
ralul român al'"Mării Negre. In mjjlociu, într'un an sunt 76. 
sau 57 zile de ploaie, după cum se' consideră ca atare 
.zilele în timpul cărora se culege o cantitate de apă oricât 
de mică,' sau numai· zilele în care se culege cel puţin un 
milimetru de apă. In mediu în fiece lună sunt. 5 zile de 
ploaie. Ci1ra aceasta scade Ja 3 in perioada din August 
până în Octombrie, inclusiv. Intr'o zi de ploaie cade în 
mijlociu 5 mm. de apă, după cum se vede din coloana a 
şaptea a tabloului V. 

Maximum de apă căzută în 24 ore pe litoral întrece 
cu mult această cifră. Aşa în August 1899 s'a înregistrat 
la Constanţa, tntr'o singură zi, 84.5 mm apă. Aceasta reprezint� 
cea mai mare cantitate de apă· ce s'a înregistrat pe ţăr
mul mării în 24 ore. In restul României cantitatea maximă 
de apă, adunată în 24 ore, întrece cu mult această cifril 
în multe locuri. Bunăoară la Curtea de Argeş, în ziua de 
7 lulie 188�; au căzut 226.3 mm. de apa.

Zăpadă ninge putina; în mijlociu, 12 zile pe an; şi 
nu- rămâne pe pămarit decât 15 zile în medie, dintre care 
9 în Ianuarie. Rare ori se întrebuinţează ad sania ca mij
loc· de transport. In restul ţării, orice ţăran care posedă 
un· car, ·şi sunt mulţi�. posedă �i o sanie.

IV. Pres- i'unea atmosfet•,ică. Presiunea atmosferică,
redusă la oo şi la 20m peste nivelul mării,: este in mijlo-

. .\, 

1) Şt. Hepîtes: Schlmbatu-s'a cJ,ina? Bucureşti 189a; 78 pagini,
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ciu de 759.r, mm. la Constanţa. Mersul anual al acestui 
element nu prezintă- nimic caracteristic. Ca 'n totdeauna, 
coloana· barometric;ă e mai înaltă iarµa şi m�i joasă în 
lunile calde. Oscilaţia coloanei de mercur, de când se fac 
observări b_arometrice Ia Constanţ,a, a atins un maximum 
de înălţime de· 784.7 mm., în Decembrie 1889 şi ·un mi-: 
nimum de înălţime de 738.r, mm. în luna lui Februarie 
din acelaş an, ceeace dă o diferenţă de 46.2 mm. 

La Sulina, în ·delta Dunării, unde (Jbservările barome· 
trice datează de mai multă vreme, diferenţa maximă a valori
lor extreme ale coloanei de mercur a fost de 51.4 mm.·, între 
788 mm. în Decembrie 1889 şi 736,6 în Februarie· 1879. 

La Sulina, care e �şezată aproape exact pe parale
lul /�5° şi unde zero al baror;netrului se află Ia abia 2m

peste nivelul mării, observările barometrice sunt intere
sante prin acee� că ele ne dau, aproape fărâ niciul) ,cal
cul de reducere, valoarea reală a presiunii atmosferice la 
paralelul lt50, ·care a fost luat ce punct de reper penţru 
reducerea valoţilor barometrice ale staţiunilor met�Qrologice 
internaţionale. 

Tabloul VI, care urmează, cuprinde câteva. valori pri:.. 
vito are Ii presiunea atmosferică a Cqnstanţei. I 

V. Vântu�·Ue. In lucrarea �ea recenţă despte „ V4�tuţ ·
la Bucu,re.�ti ş'i cau,za Cri'Văţului" 1), am demonstrat că 
depresiunile ce se formează pe Marea Mediterană şi, î� 
special,· pe Marea Ionică sunt de vină pentru �redomnirţf 
în cea mai mar.e parte a României, a vântului de Nlt căr
ruia i se' dă rinmele de Crivăţ.·., La Constanţa, pe litoralul Mării Negre1 vântul domi
·nant suflă din spre Nord. Cauza trebue s'o căutăm atât
în direcţia coastelor, cât şi în inffuenţa regiunii calde a
Mării Marmara.

După cele patru direcţii principale, vânturile sufla, în
mijl0ciu� în următoarele proporţii : · 1 

Dela N .-···; ... 35¼ i
> · E . .-. • . . 13%

1} Vezi Analele Ac�d. Ro�. ·seria II, tom, XX, Memoriil:o Secţ, ştiinţi-
fice, pag. 45�60 ; 18981 . ·· · , · , 
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Dela ·S. 
" w . 

. Linişte· . 

. 240/o 
r .  220/o 

. 60/o 

-Repartiţia ţunară ·ei pe anotimpuri a direcţiei vântu
rilor, după cele 8 direcţii principale, se vede din tabloul VII.

TABLOUL VI 

Presiunea atmosfericii la 0° -în mm 700 +
' Lunile · La ora I I Max. absolut 1 · Min. absolut

ŞI· Anotimpurile! 
1 I � I I 8 '14 

I 
20 I � I _Val. __ oa_t_a-�V-al_. ____ na"_t_a_

Ianuarie .. 61.9 61.5 6'l.7 61.7 Februarie'. 61.5 61.2 6'.l.:3 61.3 Martie •.. 58.4 58.0 58.1 58.2 Aprilie ••• 58.1 58.0 58.0 58.0, 
·Mai •• .' •• 57.5 57.4 57.1 57.3Iunie' •••• 56.9 56.7 56.5 56.7 Iulie ..•. 56.7 56.5 56.4 56.5 August. •. 57.8 G7.7 57.5 57.6Septembrie 60.5 60.3 60.3 60.3 Octombrie 60:9 60.6 60. 7 60. 7 Noembrie 62.8 62.4 62.6 62.6 Decembrie 62.3 G1.9 62.1 62.1 

.... 
,J 

79.1. 28 
80.8 · �) 
75.2 21 
74.1 8 
68.1 24 
64.6 
64.8 o 
65.8 19 
70.6 2(:i 
75.4 30 
78.8 5 
84.7 28 

1896 
86 
87 
86 
93 
92 
92 
93 
95 
Sfi 
97 
89 

43.0 24 .90, 14 9� 
38.5 22 1889 
39.8 4 86 
42.3 14 89 . 
44.5 18 95 
43.1 10 86 · 
45.4 19 88 
4G.3 19 87„ 
47.8 1 93 

46.0 30 85 41.5 25 90 
39 9 18 87 

59.6 59.4 59.4 59.5 84. 7 28 Xll 89 38.u 22 II 89 

Iarna . . . .  61.5 61.4 61.6 61.6 84.7 28 XI( 89 38.5 22 II. 89 Primăvara 58.0 57.8 57.7 57.8 75.2 21 III 87 39.8 4 III 86 
Vara . . •. 57.2 57.0 56.8 56.9 65.8 19 VIU 93 43.1 10 Vl 86 Toamna •• 61.4 61,i 61.2 61.2 78,8 5 XI 97 41.5 25 XI 90 

Numărul zilelor cu vânt puternic este relativ mic. Io 
mijlociu sunt 37 zile cu vânt puternic într'un all, ceea ce 
face aproape 10¾-· Vara proporţia zilelor cu. vânt puter· 
nic scade la 4¾, ca să creasca la 14% iarna. 

,După obs�rvările făcute de Comisiunea europeană a 
Dunării, la gura acestui fluviu, la Sulina, starea mării . se 
poate clasifica precum urme·a�ă : 

53¾ ziie cu mare liniştită 
33% )) » » practicabilă. 
13.6¼ " 71 ) primejdioasă. 
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Luni Iesi Ano li rripu rile
Ianuarie F'ebrua1:ieMartie AprilieMai Iunie.
folie. 

August SeptembrieOctombrie Noembrie Decembrie.
,Anul

Iama 

Primăvara.Vara. Toamna. 

N 

! 
29.2 
29.9 

. 20.1 

. 19.5 
. 15.5 
.· 18.0 
. 2t.2 
. 26.4 
. 25.4 
. 22.7 
. 26.5 
. 27.7 

23.5 

. 29.0 

. 18.4

. 21.9

. 24.9 

_, -

./;EI 
I 

4.7 
4.6 

.8.9 
9.8 
9.6 
4.9 
6.9 
9.3 
9.5 
5.8 
3.8 
�1.7 

6.8 

4.3 
9.4 
7.1 
6.4 

TABLOUL VII 

-r .!2222± J 

Reparlitia v1lnturilol' 1n °Io �o �-:;
CV '-' 

I SE I swi-w ,-�W !Calm .-o.;l 

E I s 
CV !:I 

:;: P. 

'4.2115.1 :J.9 3.2 10.5 23.6 5.6 4.7 
3.9 2.7 6.4 6.9 21.3 21.0 3.3 ·4.0 

6.0 1.2 18.3 6.7113.Q_ 14:3 4.5 . 3.1, 
15.0 11.1 20.0 2.8, 7.6 8.8 . 5.4 3.4 
8.4 11.8 26.1 1-.7 6.1 11.7 6.1 1.7 
u.4 9 r

, ..... 28.8 4.0 11.2 12.6 5.8 1.4 
6 r: .u 9.6 21.2 2.5 8.3 13.5 10.3 1:4 
7.0 8.6 18.6 1.6 6.7 12.9 8.9 1.7 
9.5 5.9 16.l 3.6 10.2 14.6 5.2 1.9 
6.8 7.7 20.5 4.3 12.7 13.G 5.9 3.5 
4.2 4.7 15.4 5.7 11.3 23.5 4.9 4.9 
3.2 2.7 12.4 5.it 12.4 28.0 4.6 5.0 

6.6 7.2 18.0 4.3 '11.2 16.5 5.9 36.7 

3.3 2.9 9,1:} 5.4 16.2 24.41 4.6 13.7 
9.7 10.4 21.4 4.8 · 8.9 11.6 5.4 8.2 
6.3 9.2 22.8 2.7 8.7 13.0 8.3 4.5 
6.8 6.1 17.3 4.5 11.4 17.2 5.4 10.3 

VI. Nebiilositatea. Cerul pe litoralul Mării Negre e
in genere senin. Aci se pot cita foarte binţ yorbele_ .unuia 
din savanţii noştri 1), care zice : ,,luni întregi se trec fără 
să vezi cel mai mic nouraş. Pe bolta· albastra a 'cerului 
soarele, ca o lampă atârnată, arde şi orbeşte ; noaptea 
tăria pare bătută în cuie cu capul de diamant". 

Nebulosita.tea mijlocie anuală este, in adevăr, de ·5 ; 
seara cerul e în general mai senin deGât zh)a\ după" cum 
rezultă din. cifrele înscrise în primele coloane ale tablou-
� Vili. 

Perioada din Iulie până în Septembrie e cea mai 
puţin înnorată din tot anut Neliulositatea mijlocie in acest 
răstimp abia atinge gradul· al treilea,· ceea ce· ·corespunde 
denumirii de ce1· senin. 

.'I) Ion ffhiţ,a. C9nvorbiri ecoMW,ice, Ed, ll-1 paf, 4�'l. - ·
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Aproape jumătate din numărul total al zilelor anului
1

sunt zile senine. 
_,La-100 ·zile, se pot număra în mijlociu: 

40 zile senine 
30 zile noroase 
30 zile acoperite 

Determinarea nebulosităţii, în felul cum s'a făcut până 
acum, e supusă la mult arbitrar şi, prin urmare, clasifi• 
ca.rea in zile senine, noroase şi acoperite nu ne satisface 
de loc spititul. 

I. 
Lunileşi Anotimpuri Io 

TABLOUL VIII 

f Numărul zilelor Strălucirea soarelui 
-a 
::.� 
"''"d ·ei � >aS 
'5 S 

;g ro : î' ·;:: o Durata ,:: ,� "' I
..::i ·s I f! I t j 2. ""' � 
z �o ,g� 800 Posibilă_,Efcct!v. � � g'

------··- ---'----·
:-

--.-----':--�.:....__:.__---,:..-_--'--_---:'-N---1, I 

14.2 1 

10.1; 
7.9 
3.01 
1.5: 
0.2: 
0.4 
0.2 
0.5 
3.4 

O.f�

Ianuarie ' . , . 
F'ehruarie . 
Martie A,prilie

.Mai . ! • 
I " 

(unit. . ! • • i ; 
Iulie-. , 1 

August. . ·. .
Septembrie ·· . · . 
Octombrie•. 
Noembrie . 
Pecembrie 

·, Anul

Iar-na . . .... 
"Primăvai:a: 

7.0 
6.6 
6.4 

5.6 
4.9 
4,2 
3.0 
2.6 
3.2· 
4.8 
6.3 
7.2 

r:: ., U,c> 
6.0 
6:1 
8.9 

11.8 
13.8 
21.7 
21.3 
17.3' 
11;0 

7.5 
5.8 

9.4 16.0 
-13,9
13.4 
10.0 

8 ·�.
,c> 

'11.5 
11.1 
11.9 
11.3 
6.8 
8.5 
9.7 

7.4 
4.S
2.6 
1.1 
3.1 
6.6 ·H.5

9.1 13.4 
7.2 -17.8

283.3 65.3 0.23 
289.4 83.5 0.29 
369.5 133.3 0.36 
404.6 218.2 0.54 
4fi9.8 273.4 0.59 
464.9 326.8 o. 70 
469. 7 377.8 o.so
432.9 355.9 0.82 
373.7 252.4 0.68 
337.8 181.7 0.54
285.0 93.0 0.33 
272.1 61.4 t).23: 16.G

5.':2 136.G H6.3j -110:11443.7 2422.7 0.5G 67.7

6.9 17.1 24.9 47.7 844.8 212.6 0.25 40.8 
5.6 26.8 34.5 30.8 1233.9 '624.9 0�50 12.4 "Vâra · · 

Toamna. - .. " �1.3 56.8 26.6 . 8.5 · ·1367.5 1060.4 0.78 0.7 
4.8 35.8 30.3 23.1 996.5 527.1 0.53 1:1.8 

, . Durata strălucirii soarelui este, de _sigur, unul din e
lementele caracteristice ale ,elimatului unei regiuni. Lucra
rea· ce ne-a prezentat-o· aci chiar savantul ·nostru· coleg 
Lancaster, este o dovadă 'evidentă. 

. . 

La Constanţa n'avem până a.cum observări' asupra 
duratei străluciri� _soarelui. Cifrele ce ni le oferă Sulina, 

www.minac.ro



unde asemenea observări se fac cu multă rigurositate de 
vre-o opt ani, se pot aplica de sigur, întregului litoral ro
mân al Mării Negre; după cum şi cifrele dela Bucureşti se 
pot aplica întregii câmpii a României. 

Pe litoral soarele, în curs de un an, străluceşte pe cer 
timp de aproape 4443 ore. Durata efectivă a strălucirii so
lare într'un an este în mijlociu de 2423 ore, ceeace face 
65¼ din durata posibilă. Această cifră întrece cu 6°(0 pe 
cele dela Bucureşti. In Europa centrală trebue să te co
bori la Roma1), ca să găseşti o strălucire relativă a soare
lui tot aşa de îndelungată ca pe litoralul român. 

Io mersul său anual, indicat în ultimele coloane ale 
tabloului VIII, soarele, care în Decembrie se arată abia 
61 ore, în Iulie străluceşte pe cer până la 378 ore, ceea ce 
însemnează că în Decembrie soarele luceşte zilnic, în mij
locie, două ore, pe când în Iulie străluceşte mai mult ca 
12 ore pe fiece zi. 

Durata strălucirii relative a soarelui, care e,ste de

23¾ în Decembrie şi Ianuarie, trece de 30% în Iulie şi 
August. 

_ 1n cursul unui an întreg nu sunt, în mijlociu, de cât 
68 zile fără soare pe cer. Perioada din Mai până în Sep
tembrie· inclusiv- nu are, în mijlociu, nici o zi fără soare. 

VII. Dife1·ite alte elemente climatologice. Aruncând
o privire asupra principalelor elemente, care determină cli
matologia, vom spune că, în mijlociu, pe ţărmul românesc
al Mării Negre sunt 12 zile de furtună pe an, dintre care
8 vara. Anual avem 2 zile de grindină în mijlociu şi 30
zile de ceaţă care, uneori, e foarte groasă.

VIII. Lacul Techir-ghiol. După ce am arătat carac
terele generale c1imaterice ale litoralului românesc al Mării 
Negre, nu pot trece sub tăcere o chestiune care intere
sează în cel mai înalt grad Congresul căruia am onoarea 
a adresa aceste puţine note. 

. 1) D,·. G. B·. Riieeo : La durata del splendore del Sole sull' 01·izzonte
d1 ·rorin<>'. Torino' 1896, . . . . · .

»
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.'E vorba de apele minerale ale acestei regiunî. 
Lacul Techir·ghiol, sau mai corect Tuzla-ghiol (din 

Tuz =sar€; Tuzla== sărata şi ghiol= lac, în turceşte), prin 
apropierea sa de mare, ca şi prin principiile minerale pe 
care Ie cuprinde, de sigur ·că este cel mai însemnat din
tre lacurile sărate ale Dobrogei. El se află în apropierea 
satelor Techir-ghiol, Agigea, Laz·l\,fahale şi Hasiduluc, lângă 
şdseaua care leagă Constanţa de Mangalia de-alungul ml\
rii. Acest lac,· aşezat la mai puţin de 8 km. de Constanţa, 
cel mai însemnat oraş al Dobrogei, ocupa o suprafaţă de 
aproape 80 hectare. Un perisip foarte îngust îl desparte 
de mare. 

Apa sa na e limpede; gustul- său, din cauza enormei 
cantităţi de clorură de sodiu, este foarte amar� prezenta 
hidrogenului sulfurat se percepe la mare distanţă. 

După analizele d-lor chimişti Saligny, Georgescu şi 
Popovici, apa lacului conţine de patru ori mai multă sare 
decât ·apa mării: 55- grame la o mie. Sulfatul de mag· 
·neziu se află de asemenea în proporţii cu mult mai mari 
ca In apa mării. Astfel, pe când după analizele lui Pizani, 
Gobl şi Hostiagen; acest• element se află -în Marea Neagră 
In proporţia de 1.22s, l.470 şi · l.4s1 grame· la o mie· ·cle 
părţi de apă, în 'Pechirghiol se atlă 8.150 grame. In ceeace 
priveşte bromura de magn_eziu, una din principalele săruri 
constltutive ale apei lacului, se află în cantitate. de 22 ori 
mai mare ca în Marea Neagră. 

Compoziţia integrală a apei acestui Iac este egală. cel 
puţin cu' a celor mai bune ape similare din Europa. 

In scopul de a crea un sanatoriu pentru copiii sero· 
fuloşi, Eforia spitalelor ci vile din Bucureşti - instituţie 
unică în lume prin ţinta ce o urmăreşte prin crearea şi 
întreţinerea a numeroase ·spitale şi instituţii higienice - , 
şi·a cumpărat un teren de 80 hectare intre mare şi lac. 
Prin interesul ce-l poartă acestei chestiuni prea simpaticul 
Dr. N. G. Cherenbach, dela care împrumutăm aceste date, 
sanatoriul a fost zidit după toate condiţiile higienice im· 
puse de exigenţele moderne ; se aşteaptă sfârşitul lucră
rilor pentru ca bolna:vii scrofuloşi să se poată bucura de 
b.inefacerile acestui sanatoriu. Marea majoritate a loturiloJ'
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de teren de�a ţărmul ·lâcului au ,fost vândute. şi pe ele se 
clădesc ·case de locuit şi· vile. In curând lacul Techirghiol 
va deveni; fără îndoială, una din cele mai însemnate sta-
ţiuni balneare din România. · ' 

Insemnatele efecte terapeutice ce s'au obţinut prin 
întrebuinţarea raţională a apei şi a nămolului din lac contra 
reumatismului articular, a arthritelor, scrofulelor, lympha
tismului, syphilisului inveterat şi ·eczemei cronice, sunt o 
probă evidentă de desvoltarea ce o: va lua, în scurt timp,
T echirghiolul ca staţiune balneară. 

. . · 

IX. Conclusie. După stăruitoarele cercetări' arheolo
gice a]e savantului meu coleg şi amic, Gr. Tocilescu, s'a 
stabilit �n mod pozitiv că oraşul Constanţa „este vechiul 
Tomis, locul de exil al neterfoitului poet roman Ovidiu. 
Aci au fost scrise remarcabilele sale elegii : Tristia şi Epis
tulae ex Ponto. In timpul şederii sale· în provincia noas
tră dintre Dunăre şi Mare,, gingaşul autor al ţrtei de a 
iubi n'avea de cât un gând: să se întoarcă în Italia. Ne
r.ontenitele sale plângeri sunt mărturie. Calul de bătaie al 
său era clima aspră a locului de exil. Nădăjduia <;ă, des
criind in · culori .întunecate ţinutul în care locuia fără voie,
va �nmuia inima. Impăratului. 

. 
. 

' ' . . . I . 

. Inţelegem uşor pentru ce Ovidius,' născut in sudul Itali�i, 
găseşte exce�ivă clima. Dobrogei. Inţelegeni de asemenea 
pentru ce poetul exilat qftează după Roma din care a fost 
��: 

. . . 

Quid melius Roma ? Scythico quid littore pefus ? 

adică : Ce este mai plăcut ca Roma? Ce e mai grozav ca 
• • · 

• ; 

1 

• [ţărmul .scitic ?

'l1otuşi realitatea .este ·alta şi ea a fost şi în antiqui· 
tate ca şi acum, căci nu sunt probe că în timpurile is- · 
torice s'ar fi. schimbat clima în mod apreciabil, nici pe 
ţărmurile Marii Negre şi nici ori unde aiurea. 

Cifrele pe care vi le-am comunicat relativ la clima 
ţănnului românesc al Mării Negre, v'au. dovedit tn dea
juns, cred, că nici pe departe , nu suntem .îndreptăţiţi a 
vedea în ele caracterele unui climat riguros ; dinpotrivă, Şi 
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,qovada hotărâtoare o găsim în caracterele vegetaţi�i aces
tei provincU,. cu privire la care savantul nostru confrate, 
academicianul P. S. Aurelian, se exprimă astfel: 

. "Afară d.e 1câte-va plante, care sunt caracteristice zo
nei meridionale a Europei, precum: măslinul, portocalul, 
lămâiul, etc.,· nu există o altă plantă pe tot continentul, 
care ::ia nu reuşiască şi in ţara noastră". 

In locul unde Ovidius se plângea de frigul ·care-i în
îheţa · vinul în vas, aşa în cât în loc să bea vin, el mânca 
bulgări de vin,-căldura era aşa de mare în anotimpul 
verii, în cât viţa înfloria, şi rodia struguri ca şi acum, pro-

. ducând vinul cu care s'a împărtăşit foarte adesea şi scumpul 
nostru poet. 

De bună seamă, trebue să recunoaştem că Ovid nu-şi 
iubia noua sa patrie. ,,Marea, zice el, nu merită mai multă 
laudă ca. uscatul: lipsite de soare, valurile se înalţă fără 
odihnă sub furia vânturilor". 

Cu toate acestea cifrele ne-au doredit că, în ceea ce 
priveşte durata strălucirii solare, ţărmul românesc nu are 
:nimic de invidiat· chiar Romei. 

Şi tocmai această însuşire ne-a determinat să creem 
.la M; Neagră o staţiune balneară maritima. care, fără a 
. ·avea splendoarea Ostendei, regina plăjilor, îşi. are totuşi 
far}1'ecul său deosebit şi plăcut pentru Români, cari au 
ridicat în Dobrogea priinul monument lui Ovidiu. 

Pe piedestalul acestui monument se poate citi, de
sigur cu emoţie şi simpatie, . epitafu.I poetului pe care el 
însuşi şi l-a· scris : · · 

Hic egq qui jaceo tenerorum lusor amorlim 
Ingenio · perii N aso poeta meo 
At tibi, <jui transis, ne· sit grave quisquis amasti

Dicere : Nasonis molliter ossa cubent. 

Ceea ce. în traducere ar suna astfel : 

··· Acel ce . zace-aice, .prin geniul ·său zdro'bit,'
E ·Naso, cântăreţul mbirilor·· duioase.
Orumeţu:le, de 'n viaţă iubirea·. ai ci:astit, 
Şopteşte: fie-i, ţărna uşoară p.�ste oase. 
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H-EINRICH HEINE · 

I. 

I I 

Jn calea mea 'ntâlnii adesea 
Mulţimi de flori cu viu parfum; 
Semeţ trecui pe lângă ele 
Şi nu m'am abătut din drum. 

Iar azi, bolnav. când desnădejdea 
Spre groapa rece mă trimite, 
In suflet simt dojenitoare 
Mireasma ·norilor hulite. 

Mai mult ca toate vioreaua 
I mi arde mintea 'nfrigurată ; 
Ce rău îmi pare, că la pieptu-mi 
N'am vrut s'o. strâng măcar odată I 

Mă mângâi doar că apa Letei 
Nici azi nu si-a pierdut puterea 
Şi blânda noapte a uitării 
Alină inimii durerea ... 
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2. 

Cu pânzele-i negre corabia mea 
Mă poartă pe apriga mare. 
Iubito, tu ştii cât sunt astăzi de trist 
Şi pieptul mi-l sfâşii mai tare. 

Ca vântule sufletul tău schimbător 
Si flutură fără 'ncetare -
Cu pânzele-i negre corabia mea 
Mă poartă pe apriga mare ... 

3. 

Când stau _cu tine •. draga mea, 
Tot pieptu-mi se desleagă, 
Mă simt bogat încât aş vrea 
Să cumpăr lumea 'ntreagă. 

Când poarta 'n urma mea s'a 'nchis 
Şi singur mă strecor, 
Belşugul pie·re ca un vis 
Şi sunt un cerşetor. 
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4. 

E noapte cu vânt şi cu ploaie, 
Gem pomii de vântul tomnatic; 
Jn mantia-mi neagră prin codru 
Călare eu trec singuratic.· 

1 n goană mă poartă fugarul, 
Dar gândul aleargă mai iute 

·La casa iubitei mă duce
Pe aripi de vânt nevăzute.

Lătrând mi se gudură câinii 
Şi slugile calea-mi arată, 
1 n sunetul vesel de pinteni 

· Urc scările 'n goană turbată.

Odaia pluteşte 'n lumină, 
Ce cald, ce mireasma· plăcu tă ! 
Iubita mă strânge la sânu-i 
Şi dornic apoi mă sărută. 

Dar vântul vueşte prin frunze 
Şi taini'c stejarul îmi spune: . 
«Nebun călăreţ, oare ce vrei 
Cu visele tale nebune? ... >>

I. BENTOJU 
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ROJV\ANII IN DOBROGEA 
(DE PE O HARTĂ DIN CIRCA 1769-1774) 

DE 

G. VÂLSAN
Pl'Ofi!80ţ la Univ.ersilatca din CluJ 

In colecţiunea de hărţi a Aca�emieţ Român�. se află o 
hartă pe care o cred de o deosebită· impor.tantă atât pentru 
geografia istorică a D.ohrogei, cât mai ales pentru vechimea 
şi extensiunea elementului românesc in această provincie. 

Harta face parte din colecţia dăruită Academiei noastre 
de Arhiva Ministerului de Războiu din Viena, prin mijlocirea 
d-lui N. Docan, care îi face următoarea descriere :

« ... Plans, der Moletau, Beswrabien, und Walachey, nebst angrântzen
den Theilen von Pohlen itnd Bulgar·ian (sic) .•. e alcătuită din 10 planşe 
fle mărime inegală (cele .mai mari au 74: X 52 cm.) plus un schelet. 
Această hartă e curat desemnată cu cerneli colorate ; hidrografia e în
grijită şi în Moldova mai ales sunt însemnate foarte multe sate, dar 
orografia lipseşte cu totul şi fruntariile ·au fost însemnate de mântu
ială ; Ţara românească este mai pre jos de ori ce critică. Dobrogea şi 
eu iuvecinala porţiune din Bulga,ria (regiune<;t Rusciuc-Varna) preseola 
însă caracterul unei hărţi complete, cupri'1,zând ş� orografia, de sigur 
putin pre;-i,-iî, a acelor locuri, astfel îndit. această schită. poate fi pl'i
vită ca una din pri!1lele hărţi detaliate ale Dobrog·ei. Fiind lipsită de 
orografie, :-.,·hiţa Je faţă era improprie pentru scopuri militare)) 1).

D. );; . Docan mai are următoarele rânduri care ne inte
resează, rn privire la această hartă: 

· u.fo Liu1pnl l'ăzboiulţ1j diu 1769-'1774., ateutiuueu fiind iar îndl'ep
tată asupra �ărilor romane, Statul major austri&c face urni rnnlte îu-

1) N. Docan. l11wră1·Ue cartografice <lespre t-ăzboi111 dfo 1787-17!11.
Ac. Rom. Memor. Secţ. !stor'. Seria 1f. Tom. XXXIV {191!-'-1912), pag. 1269 
-1270.
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cetcăl'i- :în veder.ea alcătu,irii unei hărţi a Moldovei şi a Ţării-royn-âne_ştir-.. 
s� pare că ei (ofiţerii austriaci) au împins aceste recunoaşteri.mai.de
parte, străbătând nu numai Moldova până la Nistru, dar şi Ţar'a"'.ro
mânească şi că au ajuns până în Dobrogea ·şi ·în ·Bulgaria. Aceste,·in
cercări dovedesc că ofiţerii austriaci . nu au:aşteptat hartadui B.auer, a
părută tocmai la 1781, spre a se informa asupra Moldovei,. c4 ei se 
foloseau probahil şi de documente cartografice ruseşti· nepublicate, şi 
1;ă după toate probabilităţile operau şi singur-i; pe asC\rns, sau . .făţiş, 
prin •ţările noastre». (II. p. 1269). 

Nu cunosc o altă menţionare a acestei hărţi. 
La rândurile d-lui Docan· adaug următoarele observaţii: 
D. Docan datează harta între 1-769-1774. Nu ştiu pe ce

întemeiază această datare pe care o cred foarte probabilă. 
Din analiza hărţii rezultă sigur numai' că· e anterioară anului • 
i 775. Nici un hotar nu există între Moldova şi\ Buc >vina, iar 
titulatura „Principatus Moldaviae• •începe cu litera P lângă 
Cercmuş, iar c� litera M lângă Mănăstirea Pntna_. 
· Harta pare o compilaţie. D. Docan crede că ofiţerii aus-

triaci au lucrat şi în Dobrogea şi Bulgaria, utilizând'-probabil ·
şi hărţi -ruseşti nepublicate. Cred că se pot aduce oare C!lre
precizări în această chestiune:

Harta _era înregistrată Ia Viena drept' copie (k. u. k. 
Kriegs-Archiv· - Copie - 81 IIl-a 169-1) 

Cum observă şi d. Docan, Moldova şi Jara-românească 
au hidrografia şi satele. lJobrogea şi Bulgaria estică sunt sin
gorele care· mai au şi relitful; dela valea Kara-su spre Sud· 
sunt însemnate chiar pădurile. Asemenea piimele-au propor-
1ii ou fotul false, pe când ultimele au o formă aproape co
rectă. Nu cred că ofiţerii austriaci ar fi p.utut face o hartă 
mai corectă şi mai amănuntită în Dobrogea şi Bulgaria decât 
în Principatele române. Intere!>ul Ruşilor :era însă ca într'un 
războia cu Turcia să aibă ţinuturile turceşti apropinfe cât· 
mai amănunţit şi mai rxact cartografiate. 

Scara hărţii Dobrogei este I : 420.000. · Ea se suprapune
aproape exact pe harta statistică rusa din 1835 1). Ea este lu
crată amănunţit cam până în acefaş regiune ca şi harta rnsă 
din 1835. Aus'riacii nu obişnuiau ace-astă scară caracteristică 
Huşilor. ,,Ridicările Jose11ue" poriieau dela· 1: 28.800 ·şi mul-

. ', 

1) Asupra ei v,. unele amănunte în G .. Vâls.an, O {tl;:ă. i·n pop11J(lfrP.a
twi'ilot rom<.ineşti, în Ral, S. R . .R. de Geograij•, 1912,· 

1 . 

www.minac.ro



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

... 

tîplele: acestei scări (1 : 57�600,' 1 :· �76�000� etc.) Greutatea de 
r�cordare cu scara lor face, poate, ca si apară atât de scâl-
ciată imagina Principatelor române. 

· · 
· Oobr-ogea poartă nun1iri care evident su1tt culese de Ruşi :

numeroase os. (ozero == lac), Dt1nare Ruschko, Duner� �jurjef, 
• 

Samok S. Georgii odei· Nevesel:, P/iiliponsli·oe� etc. - Multe 
• 

din alterările numirilor de sate, ape, etţ, se. pot explica prin 
transcrierea. greşit� cu alfabet latin a acestor numiri scrise 
iQ.tâiu ct1 alfabetul •rusesc: .Girschou, pent1�u I-Iârşova (Ruşii 

, I • • 

reda_� la scriere:. �uţietul H prin G). Gasinestj (==-1:Iasaneşti); 
toate te1·minaJiunilc în kioi sunt ,transcrise prin kon (Kalfa
l(on = Ka lfakioi, Alibekion == Alibl ikioj, etc.) prin confundftr_( a 
lui .i rnse ,;ţ cu µ, cu care seamănă, u1ai ales ia scrierea cursi.vă. 

' ' . . 

De aceiaş categorie sunt t1·anscrierile: Bascl1ischo1z (Başkioi), 
Tanza (Taiţa), Benda11de (Beidaud), Iskuben (Iusubci), etc. Uoe-

. 

ori u. (care în fDSfşte se scrie c1:1 sen1nul y) e confund�t c� 
i: Durankila (Durankulak), Rad11pil (penlro Răducul; aci i11-

tervine şi confun_dare.a lui le cu p rusesc). I� Jltlur11i11lur (Mur
fatlar, M.urvat.lar), t rusesc� carţ 1n CUI"Si�ă se face ca m latin, 
e confundat· cn in, iar a cu a. R�mân ,a ace�telexemple.care 
îmi par suficiente. Cine cunoaşte hărtile vechi ruseşti poale 

• 

înţelege uşor aceste gre)el1 de t1„anscrie1·e �). 
_ Din cele de mai sus conchid că această hartă e. o schită 

• 

de C(;)mpilaţie ( e c�racterislic titlul Pla11s, nu Karle) făcută 
de Austriac;, înainte de 1775. In ce privţşte Principatele ro
mâne, după izvoare mai vecl1i austriace şi poate rns�şti ; in 
ce priveşte Dobrogea şi BuJg�ria estică, aproape sigur numai 
o copie a unei J1ărfi ante1·ioare ruseşti ... � vem deci în reali
late împreunarea a donă bă 1 ţi d� valoare inegală; a Dobro
gei şi Bulgariei rstice este cea mai bună şi ce� mai aroă-
nnnJită. . •

• • 

Nn este cu· totul .exclus. ca harta rusă, ca re 1� se1„vi t de
isvor celei anstriace, să fi fost făcniă înainţe de 1769, în ve
derea campaniei ca1·e se pregătea. In sp1·ijinul acestei pres11-

••
•

. . 
.. . 

�
.

· . 1) _Bi�e înţeles, \a i dentifiaare nu ni'am ser-v1t n11ID.ai de această obser-
vaţie. Cam se va vedea mai departe, afi'I'ă de rare ex„epţii în (¼lre i:rUlJlirea, 
(leşi 110 se mSii găseşte aiut·ea. este evident româ11ească, am considerat ea 

' 

identificate num:ii nnn1r1·ile p� ea1·e le•am g�:sit f.t1, acelr1,ş 1.-:1c şi .Pe alte hărţi
·vec}rl sau noul. ·· · · · · . . · · \ 

I I 

• 

• 

' 
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puneri vine imagina cartografică a Dobrogei, plină de târgud, 
de sate (în limitele Dobrogei actuale peste 250 sate) şi pe 
alocuri de poduri "peste ape. Dar tot· aşa de pro·babiJ, este ca
s'a făcut între· 1769-1744. Serv.iciul cartografic rusesc s•a -0r
gani�at sub conducerea lui Ivan lslenieff şi Bauer dela 1769 
fnaintP. B:aner a luat parte în campania împotriva Turcilor
şi u făcut atunci nn numF.i· ridicările Principatelor româneşti, 
ci şi ale Dobrogei şi Bulgariei, după cum rezuită din Pros
pe'ctul atlasului geografic şi militar, anexat la ale sa"Ie «Me
moires historiqa·es et geograplziques sur la Valachie, 1778". Aus
triadi vor fi pus mâna pe această hartă-probabil distribuit:ă 
îo''multe exemplare ofiţerilor,-chiar în timpul războiului 1).

A trebuit să ins;st asupra unor astfel de- amănunte aride,
fiindcă această hartă rezumă cercetări făcute 1a faţa locului 
.cu atentie, pe toată întinderea Dobrogei de azi. Avem de fapt
un document geografic de mare importantă. Astfel de hărţi pot 
spune de multe ori mai mult 'decât· documentele obişnuite 
sân decât insemnări1e unui călător, care nu vede 1ecât dru
mul său şi' notează· spusele celor pe care îi întâlneşte, ori 
schimbătoarele impresiuni pe care i le dă momentul. Analiza 
critică a hărtilor vechi, puţin obişnuită la noj, poate da con
tribuţiuni de valoare pentru geografia i'storică şi etnografie. 
Sper să pot dovedi aceasta prin cele ce urmează . 

... 

* ' *

Dau un registru al numirilor româneşti i:,c care le- m 
putut identifica până acum şi al numirilor care ar putea fi 
româneşti, dar pe care nu le- am identificat. Spre .a evita o 
muncă inutilă celor cari ar mai studia această hartă, am 
crernt de datoria mea să adaog acestui registru şi numirile 
care ar putea fi interpretate' ca· româneşti, dar pe care le-am
i�eotificat ca neromâneşti. 

' ·· 
_ înainte de a incepe, trebue să previn pe cititor că a

ceastă serie de numiri nu ·înseam11ă că· populatiun�a rom.â-'
nească la epoca hărţii· era împrăştiată numai to aceste loca-

• 
1),Cllpila� G. G. Pârjolescu, Jn uDi11 isto,ric-u1 llivrţ-il<Yt' i,eelvi şi Haita. 

ltoniâtt·iei,, (Bucureşti, 1908), afirmă că hal'ta. Moldoyoj fusese teTD)iuată .�e 
Jtuşi 1n a.nu: 1769-70 (p. 7). 
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liţăţi. Există date anterioare, din călători şi documente, ca.re 
ara.tă că Românii se aflau în multe localităţi fără nu.rne _ro
mânesc (v. în deosebi N. Iorga, f!roils nationaum:et politiques 
des· Roumains dans I� Dobrogea, Iassy, 1917) .. i-Iarla pe care 
o ştµdiez dov.edeşte însă că, cel puţin în localităţile mrnJio
nate. exista sau existase o populatie atât de nqmeroa_să, in
c;,lt .put:use întemeia sate cu nume românesc, sau înlocui popu
laţia altor sate în aşa măsură, în rât să le românizeze numele. 
As_em,enea· e. de presnpus că această hartă nu dă toate nu
mirii� satelor existente la epoca lu(:rării ei. O dovadă e în 
semnele de sate care nu au nume. Altă dovadă se poate găsi 
în icompa"vrea acestei hărţi cu itinerariul urmat· de R .. G. 
BQscoufoh îo 1762 1). deci într'o epocă foarle apro'piată de a 
lucrării hărţii noastre . .Multe sate se:nnalate de Boscovich-nu 
se.găse�c pe harta noastră, probabil nlterioară,.dar se găsesc 
pe har.ta rusă mult mai nouă, dela 1835. Deci şi din acest punct 
de vedere a,vem uu· minimum al Jocaliti.:ţilor româneşti' ln 
Dobrogea. Chiar aşa, ele sunt destul de numeroase ca şă a� 
ru,nce. o !µmină nonă asupra extensiunii Românilor în Do
brogea 1� jumătatea secolului al 18-Iea. 

Registru toponimic. 
Delta cuprinde numai două numiri de sate. Restul nu

mirilor se referă la ape curgătoare şi lacuri. Prin aceasta se 
distinge de Dobrogea propriu zisă, care e plină aproape nu
mai de numiri de sate. 

· KILLlE WECK, sat, pe locul Chiliei vechi. Forma e curat
româHească. 

DO�AU LETEUL (LELEUL ?), braţ al Chiliti spre ostrovul 
Letei. Pare a fi un cuvânt cu terminaţiuoe românească. Nu îl 
mai găsesc decât la Redange (1783), menţioIJat în acelaş loc, 
fosă subt forma Oooavecz Lonlal (V. Extrasul memorinJui 
lui Redaoge în N, Ooca:1 : Exploraţiuoi auslriace pc Dunăre. 
An. Ac. Rom., Memor. Secţ. Istor., Seria 11, Tom. XXXVI, 
1913-14, p. 688). Nesigur. 

1) (liornale di. ztn via9g-io da Costantinopoli in Polonia, B&::;sano

'1784. ,Folosesc ediţia italiană, fiindcă autorul în Prefafă recuză ediţ,ile fran
ceze �i-germane făcute înainte, făl'ă,oo.nlrolul său Jn aac:;.lea şe află schim
bări arbilrare (Pref. Jl· XVlll). 
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VANEUKUL, ostrov s10 braţ al·Chiliei� în sus de oraşot 
Chilia. Terminaţi unea e românească. lu o hartă·a lui F. ·Fried 1) 

din' 1828 apare sub numele · Benedikul. Pe Harta statistică 
rusă din 1835 2) e însemnat lvăneşti, allturf de ostrovul Kofa.
Harta austriacă Central-Europa 3), din 1856, îl dă tot Ivdneşli.
Poate fi (I)VANESCUL, VANF.NCUL.

n. PADRENO, brat paralel cu cel precedent. Nu e româ0 

nescul Bătrânu, ci Pardina (V . .l)r. Gr. Antipa, ·w1ss. und 
wirtsch. Probleme des Donaudeltas, An. lnst. Geot ·vu� i9t[J, 
hai ta de la sfârşit). La Mes1odacul: Mparlini (=Bartini) cu 
semn de'·sat. 

os. TARTUNA, este lacul Fortuna, aşa cum îl înregis
trează şi hărţile moderne. Poate fi slav, dar poate fi şi l'Omâ
nescu) Fortuna, auzit în forma sta,,� de culegătorii numirii. 

OS. MERSCHIUL e lacul Merheiul (V. Antipa, loc. cit.) La 
Fried: Mirisu; H: Stat., Rus : Morhei; tot aşa C. Eur.- Ter
minali unea e românească. 

OS REDUPIL, se află la Fried sub forma: Radacul·; .H .. 
Stat. Rus: Radâcul; O. Eur. ii transcrie însă tot greşit : Ra

gokul. - Pe locul actualului Răducu (V .. Antipa, alături- cu 
Răducuţu). Cuvântul e· diformat prin transcrierea în litere la
tine de pe ruseşte (K rµsesc confundat cu p, y rusesc cu i). 

1) F. Frled. Carte de la Moldavie, V"a,lff,chie, Bessarabfo avec la
·'J.'ransylvanie _ el la, B1wovine, Vienne, 1828: A uterul care publică dela · 181 t
hărţi despre ţinuturile noastre, se bazează pe ridicările cartografice făcute
de Austriaci în Princ;pate la 1790. E unul diu bunele isvoare ale epocei. 11
voi utiliza adesea, men(,lonându-1 sub forma prescurtată : Fried.

2> Titlul rusesc reprodus în 6. Vâlsan, O fazr't ·în; popularea· Tărilor
roHiânnşti, op. cit Oric:inalul se află la Biblioteca regală din Berlin. ·Copia
fotografică a tuturor foilor, la Academia Română şi J.a Semin•rul de Geogra
fie al Universităţii din Bucureşti. Izvorul fundamental cartQgrafic pentru în
ceputul sec. XIX. - Prescurtat : H. Stat. Rus,

3) Splendidă lucrare în gravură. Prccisl şi clară. Relief exact: Numi·
rile i.!1 mare parte copiate şi uneori greşit c,l te, de pe o hartă ru_sească an
ter'oară. �1a1ul Dunării şi linia <;ernavoda-Conslanţa se deosebesc·'mult uneori
de U. Stat. Rus. Titlu complet : J. Scheda (k. u. k. milit."geogr. '.Inst1tut), Ge
tuwal-Kartc det 6ste1T. Kai1,erstaates •mit eitiem grosseti Thei'le der- angran·
z�ttcle,i Lănder, W1en, 1856. Scara 1: 576.000. Prescurtat: C. Eur.

4) Harta M:esiedacului o folosesc după: rep't'oducerea anexată. studiului
d-l'ui N. Iorga; O hartă ·a .7'tlrii-romaneşti şi 1m geogi·af- dobrogean. :•din
circu 1780, An. Ac. Rom. Memor. Secţ. Ist. Seria II, tom. ·XXX:VI, 1913-·14.
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.n, BORl'rENJ, gârla de. com1.ţoicaţi9 a_ lacului OBRETtNO
,eu bratul SulineL Terminaiiunea pare; a fi �omânească. Dar 
mai curânc.'- pare a fi o transcriere gre_şită . pentru Obretin.

. DUNARE RUSC.:HKO, numire dată braţului Sulina. Primai 
cuvânt e,ident românesc. 

OS. RASCHUL, între bratu'. Sulina şi Sf. Ghrorghe. E lacul 
_._înregistrat Raszul la Fried; Roşul pe H. Stat. R_us. alături cu 
o multime ·de numiri româneşti : Roşuleţ, Puţâta, Porcul. Por•

. ,cu�eţ, Lunino (pe hărţile mai noi: Lu:nÎnlil ),' Puivol şi Buivol
(cuvâl)tul există şi în româneşte şi în ruseşte). C. Eur. îl co
piază greşit, păstrând terminatiunea românească;. Romul, Ro
mulec, c.onfun<1ând pe ş rusesc cu m. - Formă evident ro-
mânească. · 

,:OS., PUIRLE, alături de precedentul, acolo unde azi e: 
,Pa,iulet, Puiul (Anţipa). Cuvânt românesc greşit transcris. 

OS. LISCHTlGEN, la S de precedentul. Nu n mai găsesc 
decât la Fried subt forma: Litnegele. Pe H. · Stal Rus. şi 'pe
hărţile mai nouă nu se rpai vede nici lacul. - Nesig�r. 

DU�ERE JlJRJEF, braţul Sf. Gheorghe. Primul cuvânt e• 
vident românesc. Al doilea e o traducere rusească a: unei 

. . 
. 

numiri foarte vechi. Portulanele din se�. Xlll îl dau sub 
forma: S. Jordi (V. Nordenskiold, Facsimile Atlas, Stockholm, 
1889, ed. engleză, harta dela pag. 39).

DUNERE WINE, numire românească pentru Dunavăţ. Al 
doilea cuvânt poate fi WEKE (WIEKE) prin citirea lui K. ru
sesc ca n, cu care se aseamănă mult în scrierea cursi-vă. Lau
terer la 1782 îl înregistrează: Ruska lterkia, iar Mihanovici 
la 1783: rusca vechia (V. Memoriile lor în N. Docan, Explor. 
austr. pe Dunăre, op. cit. p. 638 şi 678). Şi azi Dunavăt ul 
mai poartă atributul de „vechia." (V. Antipa, op. cit.). 

· Tot în cuprinsul Deltei, dar pe malul nordic al Chiliei,
semnalez: 

OS. P . .\.SARIKULUJ, lângă satul 
LIPOVENES, adică LIPOVENESC, care pare 'a fi VâlcovuJ.La 

F. Weiss, în 1829 1). avem aci forma Lipoveni, iară� numire ro
mânească. Jn Fried şi în H. Stat. Rus apare Vilkov şi Vilkovo.

1) F. von Weiss (k. u. k. Generalquartiermeisterstabe), Carte der Ett·
-ropaeischen Turkey, 1829. · De o valoare aproape egală cu a hl1rţii lui Fried. 
- Pre1,1ourtat: ·W�fa;,.
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Prima u·umite,· iu: transcriere exactă e: PASARGIKULUJ

sau BASAH.GIKULU.l, ca.ci·, Fried semn.lează satul: Bazarczqk 
alălnri de Vâlcov, iar H. Stat. Hm., :ire: Bazarciuk�kii ,Ka
rantina, Nunifrea s'a mai păstrat şi ,azi în sus de oraşul Chi
lia, penlra un lac şi o· gârlă (V. Antipa). Ambele numiri sunt 
evident auzite dela Români. C. Enr. înregistrează de-asupra 
Vâlcovuiu'i s ·tele . .lebrieni, KurMii ş! Galidtstf. 

Deşi „PJans" n� o inreristrează, def·sigur txista la acrns-

tă epocă �i denumirea Portiţa, gura de _comunicaţie a Ra
zelmului cu Marea Neagră. O găsesc pe o hartă din cirqa 
1750 (Principatus Valachiae, Moldaviae et Tra·nsylvani_ae ... 
per Gerardnm ei Leona-rdum·Va!k) subt forma Prostiriza lângă 
Constanta; apoi pe altă hnrtă poate mai veche (Transylv.aniae, 
Moldaviae, Walachiat:, ·aalgariae nova et accurata delineatio... 
Tab. Conr. Lotter) subt forma Prottidza, tot lângă Constanta ; 
la Mihanovici (1733): Porticza; la Mesiodacul: Portilsa; şi în 
toate ha.r tile mat nouă : Fi-ied şi Weiss: ·: Portesca:; lA.tlasul 

Stielu, cditia din 1834: Porlesca; Ion Iomscu (1851): Por
ticza, ele. 

Alte numiri în.Deltă, înregistrate pe harta „Plans": 
DERE, R. STRAMOI, TATAR BOLSCHA, OS. �ALISCHETZE,

OS. SELLENEZ, KAZUFUR, sat pe Lete3, aproape de gura Chi
liei, îuregistrat şi de Mesiodacul: l{asilfur; pe hărtile moderne 
gârla Sălişte arată pe unde trebue să fi fost aşezat; OS. CZE

llENCZIC, OS. RASEN ( Ia Ion Ionescu Reazem). 
Dintre acestea SELLENEZ = Sulinet, lac la Nord de bra

ţul Sulina, poate fi şi o numire <lată de Români; cf. Prutet„

Roşulet, Puiuleţ etc. Sulinare= canaturi, ex,stă în limba ve
che rotnâr.ească (Varlaam, 1732 1). Un Sulineţ, brat al Dună
rii, porneşte dela Pisica, îli faţa Galalflor şi trece pe lângă 
Yăcărepi. Ahu1 s� ramifică din bratul Chiliei în jos de Ismall. 

· ''ATAH. BOLSCHA poate fi o traducere, precum o dă H.

Stat. Rus.: ,, Tatarskii" Jângă numiri ca Lunga. Rotundul. C. 
Eur. o are sub forma curat româr:e scă: Talarul, şi alături 
Talar Lunga. 

1' V. La• Dom·aţJea Rowniciine, etudes et doctttnents, Buca-rest, 1919\ 
J:l. 67, unde din greşeală s'a om·s s.1 s1 adao1;c că Ir ţelesul cuvântului şi ·ci-

. htul din Va r'aa� mi-au fost co:nunicate de d. prof. V. Bograa, 
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_,_,, Deci ·<l· mare· parfe a numirilor î,nregistrate de harta 
' �Plans" în· Deltă, sunt româneşti. Faptul ·are o deosebită im
·porhl"nţă. · E vorba de o vreme când stăpânirea turcească se
mfindea puternică de-o parte şi de alta a gurilor Dunării,
când războaiele nu aduseseră încă o prea mare mişcare de
populaţie. Numirile sunt culese de Ruşi, copiate apoi de Aus
trlaci şi totuşi elementul românesc se-arată evident pe lângă
Marea pe care o rântă · des pol'ziile populare rqmâneşti do
brogene; apare evident, .cu toate că e vorba de ţinutul cel
1nai ·pustiu şi · :mai neprielnic pentru locuire din toată Dobro
gea. Gurile Dunării, chiar în epoca cea mai neprielnică a dt;s
voitării . Statelor româneşti, rămân în domeniul etnic româ
nesc, aşa cum au fost tn vremea Basarabilor, din veacul al
14:•lea, cum au fost pe vremea lui ,Ştefan-cel-Mare în veacol
al ,15-lea I şi cum le arată mai toate hăr,file eţnografice ale
cercetătorilor: streini în veacul· al 19-lea.

Jatr'un alt articol voiu continua analiza numirHor Îll Do
brogea propriu zisă.

r, 

., 

•
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LUNA 
(DIN ED· HARAUCOURT) 

ln ·vremi sh·ăvechi, pe când pământul înroşit 
.A.luneca pe ce1· vuind necontenit, 
I se umflă 'ntr'o parte scoarţa 'nflăcărată 
-Care se rupse după mari şi lungi sforţări
Şi Luna, ce· 'ncolţea în el, îngândurată

Zbură spre 'ndepărtate zări. 

Şi-atunci avu un şir de ani strălucitori;._ .. 
Necontenit, în orice chip; adesea od,

Părintele privia cu toat' · a lui putere 
Copilul-astru, ce-i părea un soare-a fi. 
Tot mai ardea! Apoi se stinse în tăcere 

,5i frigul scoarţa i-o 'mpietri. · 

.�i 'ntr'un târziu. trecu prin vremi de ploi şi vânt ; 
Pe Lună apăru al vieţii murmur sfânt, -
Mări fără fund avu şi fluvii curgătoare, 
Cetăţi şi ginţi cu plâns şi răcnet de· război, 
Iubire, arte. zei cu legi ocrotitoare ... 

,5i 'ncet intră în noapte-apoi. 

Şi nimeni nu mai simte caldul ei sărut!· 
Pământul o priveste. totul însă-i mut ... 
Spre sear· apare-'un glob pe-a cerului arcadă, 
,<;li, cum pluteşte fără sgomot, poţi să spui 
Că este-un blond _copil ce vine ca să vadă 

C'Llm doarme dulce mama lui. 

MIHAIL PRICOPIE 
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CÂNTECUL INTOARCERII 
(DIN eo. HARAUCOU ,1) 

I.oi Rene nlttgCVI\I

Când seara i·â11fuţ cu,lul pajiştea 'y1.fio1·itd, 
Când snopii sunt legaţi, fâneaţa e cositd, 
Când, dup' o lwngci. zi de m·ztncă şi sudoare, 
Sos-it e ceasul sp1·e cdnii1·1.ir,-i scl se du.cd-, ' 
Ţărcmul işi ·ia sarcina şi o apui;ă 

Cu greutate pe câ1•<ffe. 

Un greer siă ascu,ns în fânul d-in spina·re. 
1'rudit moşneagzr,l, fânul gren ... Din ceritl mare 
Perdea· de nori coboarci '·n· lociwi depărtate. 
E -n,oapfe. Cântă. greerul, 1noşneag1t-ascullă; 
Pă-şeşle g1·eu-.:. dm· cât e C('l_lea lui de ·multă 

Ii ·cânfci sarcina 'n spinare . 

.MIHAIL PRICOPIE 
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IRINfl 

Foniei 

O copilă mai drăgălaşe şi mai isteaţă ca Irina n'ai fi găsit 
în lot cuprinsul Salsoviei, sat mare românesc la poalele unui 
munte înalt. Mlădioasă şi legănată ca o creangă de alun, simfită 
în mers ca o domniţă şi feciorelnică_ în sfiala ei, când îi ·priviai 
şi ochii negri de fată deşteaptă şi cuminte, - of, Doamne i de 
stâncă să fi fost şi. tot tresăriai de dragul ei. lntreba odată un 
boier din lumea albă, oare din ce vită aleasă coboară această 
floare primăvăratică a ogoarelor Salsoviei? 

- O fată are mama, ca o ruje, o desmierda ·uneori mătuşa
Sanda lui Chetroiu ; drăguţa mamei, drăguţă! 

Când amurgurile grele ·de aramă ardeau liniştit pe geana 
dealului, Irina trecea pe· uliţa prăfoasă a ·satului, îndemnând cu 
o nueluşe caprele la mulsoare. Atunci din partea cealaltă păşia
domol spre bisericuţa de scânduri moş Ioanichie, un bătrân din
alte vremuri. Moş loanichie era „icsarul" biserkii, vestit în nouă
sate prinprcjur pentru iscusinţa cu oare descoperia în vinele pă
mântului apa limpede, rece şi bună de băut, când se botăra să
dArniască pe drumeţii însetaţi cu câte o fântână bfnecuvântată,
aşezata chiar la marginea drumului. O săpa cu oameni plătiţi
din banii lui, o pietruia, îi punea ghizduri înprejur şi o cumpănă
lungă ca un gât de cocor, apoi o ciutură cercuită cu fier şi nu-şi
mângâiâ barba albă, revărsată peste 'piept, decât după-ce-preotul
o slinţia cu aghiazmă şi cu busuioc. Pentru toate aceste pomeni,
copiii din sat îi cântau în ajunul Crăciunului colindul cel mare,
în care moş Ioanichie apărea scâldându-se într'un <crâu de apă
lirn-pejoarit>). alături de Isus, de sfinţii cei mari şi de cei mal rnăruntţi.

In faţa moşnea�uJui Irina slmţla o frică nelă·murită'; · căci . 
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tnoş loanichie, la vârsta lui de şaptezeci şi nouă de ani, îşi aştepta 
de azi pe rn�Hne ceasul când să închine steagul pentru drumul 
cel de v.eci şi de aceea îşi pregătise de mai înainte sicriul în care 
avea să odihoiască somnul drepţilor. B.i încă, de team& ca nu 
cumva moartea să•I apuce făr' de veste şi să n'aibă cine să-i a
pdndă o lumină la căpătăi, moş loanichie ardea într'una, sub 
froana marelui ierarh Nict>lae, lumânări groase de cearii de albine. 

lntr'un amurg de ,Sâmbătă, pe câ1d bătrânul se afla la 
biserică, Jrioa, cuprinsă de o copilă re iscă curiositale, privi pe 
ferestruică în odaia vecinului ei şi văzu, în tremurul lumânării ce 
ardea, �icriul. S'a 'n.fiorat şi a fugit. I s'a părut atunci că duhuri 
necurate o alungă. Vai! şi cum îi bătea inimioara de teamă! Dar 
ceea-ce o înfiora şi mai mult erau vorbele pe care le spuueau 
cumetrelc din şat, că de aceea nu poate să moară-n1oş loanichie, 
fiindcă nu-l primrşle pământul; că trebue să ispăşi ască vre- un 
păcat mare; că,de aceea face a'âtea pomeni ... Cât nu s'a g,1n· 
dit ea la vorbele acestea şi ce s'a mai înfricat de închipuirea ei! 

Când era ziuă şi umbrele nopţii încă dep.arte, Irina ii privia 
pe moş loankhie mai cu îndrăzneală. Ba chiar, intâlnindu-.se 111.

reu în drumul lor, _unul spre biserică, iar Irina cu caprele spre 
casă, a 11 ajuns să şi vorbiasdi. Şi în amurgul acesta limpede, cu 
flăcări mari spre asfinţit, moş Ioanichie întâlnind-o în cale, se 
opri din mers �i, rezemat•în cârja lui-de ·patriarh, ridică puţin 
capul spre ea.-

- Bună seara, fata moşului.
- Săm' mâoa, răspunse Irina, furându•! cu o p „ivire sfioasă.
Ochii bătrânulLi ptireau înpăienjeniţi sub sprincenele stu-

foase. Vorbia rar. 
- Te.ai făcut mândră .... şi frumoasă ..• ca o domniţă .. , hal? 
- M'11m, păi!
Şi bătrânul îi puse mâna pe.creştet par'că să o blagosloviasd\.
- Spune 'mă-ti că n'are nevoie de avere când te iire pe

tine, vorbi el domol, cu glasul cu care 'obişnuia să rostiască ma
rile lui inţelepciuni, câştigate înt'o viaţă atât de lungă. Şi, fiindcă 
mana ·1ui întârzia pe· creştetul copi:ei, fata cu o tresărire se dete 
în lături şi, grăbită, zise : 

- Apune soarele, moş Ioan!chie !
Şi dispăru după capre. Iar moşneagul, întorcându .se spre as•

finţit, işi focu cruce şi, de data asta uitând de biserică, pişi domol 
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spre cas�. îngânând vorbele copilei: ,; Apune soarele moş toa
nichie". 

Ajunsă acasă, Irina vârâ caprele-m ţarc şi, pe când ·mamă-sa 
ieşia cu şiştarul alb .de brad să-.-le.·mu!gă, ea luă cohiliţa şi fru• 
moasele căldări de aramt poleite--cu · cositor, de strătuciau ca 
a·gintul Şi alergă la fântână după apă rece. · 

.Satul era plin de murmurul inserării: care!e încărcate cu snopi 
aurii se întorceau scârţâind spre arii; vitele mugi au; viţeluşii zbie
rau; caii nechezau; cânii Jătrau , .. oamenii se chemau şi-şi YOr

biau tare; câte un băe.tan suera din frunză, iar fetele mari aler-
gau spre fântâni du p_ă apa 'răcoritoare. 

Pe valea aceasta a satului puţine erau puţL1rile cu apă bună 
de baut; însă • Fântâna" dulce" a lui moş Ioanichie eră un izvol' 
de sănătate. De aceea şi cumpAn� ei abia· târz:u, când se lăsa 
întunericul, intra în odihnă. Lumea se aduna tri jurul ei ca la 
balei şi cei rlin urmă sosiţi plecau cu apă tulbure, de rămăşiţă. 

Când Ir'ina porni spre casă, încovoiată sub povara căldă
rilor, un băetan ii itşi' înnainte. 

� Că, mai stai o leacă, Irino; am o vorbă. 
- Imi frânge mijlocul, bădită.
- Hai şi le-oiu duce eu !
�i flăcăul, alăturând umărul său de umărul Irinei, primi po

vara. Aşa au mers ei până acasă, fără să schimbe nici o vorbă; 
cilci pe.ntru băetan era destulă şi at1ta fericire. Abia lângă salcia 
de la portiţă .Melinte o întrebă: ' 

- Voi nu treeraţi, Irin·o?
- Nu, că n'avem ce. Hectarele noa·stre le lucrează al qe

Chiriac Roibu. 
- Da .... lu ce faci ziua? 
- Mă sui cu caprele în munte.
- Singurică ?
- Ua I Mai sunt draci de băeJi cu capre: al de Luc:t a lui

Avram, Toderică a Saftei, Luchian .... Toată ziulica rostogolesc 
bolovani şi broaşte ţestoase pe coastă. 

- Of! Irino .. :, mai rosti flăcăul, privind-o cu strângere de
inimă şi tăcu. Era să mai spuie: tare îmi eşti dragă r; dar se vede 
că n'avu curaj mai mult. 

Irina însă, potrivindu-şi cobiliţa, porni frâog·indu-se de rnij · 
loc şi, fiindcă flăcăul sta pe loc, ea· îl întrebă peste umăr: 
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- Când tragi sorţii, Melinte?
Avea ea darul cu o vorbă scurtă să puie pe fie-care la lo

cul lui; însă, dacă pe mulţi îi frigea cu răspunsurile ei ticluite, 
pe Melinte îl mai cruţa, fără sl-1 scutiască, totuşi, de câte- un fier 
roşu prin inimă. 

Dupil o scurtă cină cu lapte· fiert de capră şi cu mămăligă,. 
ce scotea nouri luminoşi în întunericul nopţii, Irina şi cu mamă-sa, 
femeie văduvă de frei ani încoace, îşi aşterneau pe prispă şi ·se 
culcau cu faţa spre seninul cerului, unde stelele mari tremurau 
în răcoarea nopţii de vară. 

Când să adoarmă, Sanda întrebă pe fată : 
- Cu cine erai la portiţă, copchilă?
- la, cu Melinte. Era gloată mare la fântână şi m?a ajutat

la apă. Că dacă-s grele căldările şi mă frâng ... 
- Căldări de gospodar; fată, rămase de la tat' tău, mai a

dăugă Sanda şi o fură somnul. 
Noaptea era caldă, înaltă, bogată. Milioane de focuri scll

piau în adâncurile ·senine ale cerului şi printre ele ardea cu o 
lumină roşie o stea, către ca1·e privia Irina. Satul dormiă dws. 
Din spre bălţile Dunării plutia în aier orăcăitul îndepărtat al broaş
telor, în care se deosebia coarda groasă a buhaiul.ui de baltă şi 
cântecul limpede al greerilor somnoroşi. Muntele Salsoviei se 
ridica spre ·stele ca un morman uriaş, învăluit în umbrele albas
tre ale nopţii. Şi în răcoarea unei adieri, Cire t, ezia prin frun
zişul copacilor un foşnet prelung ca un oftat şi sub bolta adâncă 
a cerului greu de pietre scumpe, porni de-odată un cântec duios 
din fluier; un cântec aşa de duios, în cât simţiai că în el arde şi 

. se topeşte o inimă fierbinte. 
Dacă Irina ar fi avut mai mult ca şaisprezece ani, poate că 

ar fi ră�puns altfel în inima ei la dragostea lui Melinte; dar aşa, 
ea era încă o copilă în care abia înmug-ureşte taina aceea adâncă, 
ce se chiamă iubire. In cântecgl_ flăcăului ea se fermeca mai mult 
de frumuseţea cânt�cului, aşa de limpede în noaptea aceea mă
reaţă de vară, de cât de adâncurile patimei. Totuşi, ceva neîn
ţeles şi nespus de dulce îi învălui şi ei sufletul de astă dată şi 
târziu, târziu de tot, adormi legănată într'un gând ,1elămurit de 

. fericire, sub ochii mari şi luminoşi ai stelelor din s'avă. 
,. 

.. *
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A doua zi luceafărul ardea încă viu de-asupra unui deal 
negru, rând cocqşil Salsovic!i porniră să trâmbiţeze deşteptarea 
dlntr'uo capăt în· celă 1alt al satului. Valea se trezi din somn şi 
�e umplu de m�care. Cumpenele scârţâiau; glasuri de 9ameni 
se auziau ici, colo, priil .întunericul din curţi. Care�e mari, cu 
tepoaie lungi la scHi, ieşiau pe porţile larg deschise spre ţaripl. 
�lunca îşi relua firul în această lur.gă ii de vară· care, după se. 
niaul cerul1Ji, se vestia plioă de arşiţă şi de sudoare. 

Iar când soarele, roşu ca de sâi ge şi mare cât o .irle, p�u
till peste apele Mării Negre, Irina şi cu căprăraşii ei erau sus, 
sus, lâogă stâncile din piseul. Sa1soviei. 

Aţi fost vre-odată· pe muntele Salsoviei? Oh, fru rnoa,seJ.e 
privelişti n-euitate şi fa1 mecul şi.poezia firii dobrog,ene sorbife de 
pc culmile acelea ! 

Tocmai sus_ de tot, pe vârful cel înalt, stânci groase şi tui 
ca de granit, stau în picioare ca rămăşitele unor ruine rredieva'e. 
Şi de-aţi fi văzut-o într'o zi de primăvară pe Irina în mijlocul 
căprarilor ei, dreaptă şi subţirică .sus pe creastă, arătând de.păr
t1irile cu braţul întins!. Ochii ei erau umezi de bucurie şi obrajii 
înbujoraţi. de răcoare. Ai ti zis atunci tă muntele Salsoviei a în
florit ca prin minune. Vântul li ·flutura rochita subţire şi broboada 
albă de pe cap, iar pieptul ei t:înăr creştea de mulţumirea vie a 
celui ce stăpâneşte de pe înălţimi largul ză.rii. 

Căci d13 acolo, înainte de răsăritul soarel_ui, vezi zo(ile cum · 
infloresc ca argintul peste apele veşnio aie Mării Negre ; vezi 
delta nesfârş;tă, cu pânzele ei de apă ca .oţelu', cu pădurjle verzi 
de trestii şi cu turmele ce pasc, risipite, iarba-umedă a grinduri'or; 
apoi Dunărea Sulinei, dreaptă ca un bulevard, pe care inainte�ză 
vapoare gro3se şi negre, îoprăştiind fumul ptste ape şi speriind 
singurătăple cu glasul · răguşit al sirenei; vezi, în sf.irşit, undele 
sfântului Gheorghe udând stâncile de la poalele muntelui, unde 
se află şi vechea cetate romană a Sal oviei. Toate se desfăşură 
dinaintea ochilor cu attLta limpezime, încât ţi se pare că privc"şti 
o uriaşă hartă înfnsă peste · faţa pământului.

Dacă te întorci spre miazăzi, vezi coastele arşe cum se lasă 
repedţ spre un drum alb, dincolo de .care so aştern nişte câmpii,
ce-ţi iau ochii cte I umina aurie a grânelor coapte. L<.1 marginea
câmpiilor aleargă „Movilele pietroase", iar dincqlo de ele se des
lăşură, albă. ca argintul, pânza de a·pă a lagunei Razim,_ pe C�l1!-
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corilbierii unor v·. acuri trecute o numiau şi Lacul Maicil Dom
nului. Şi iată, din mijlocul lagunei, spre marea bucurie a ciobă
naşilor, se ridică drăgălaşa insulă Popina 1 cu faleztle sale roş
cate şi cu ruinele unor clădiri străvechi, printre care s'a desco
perit şi un idol caraghios, un Bacus, cu_ mijlocul încins de foi 
de viţă şi de struguri. 

Jrina arăta cu degetul spre văi şi numia, după numele lor 
barbare, satele risipite şi rotunde ca nişte ostroave de verdest�: 
Apoi ochii ei se odihniră în zare pe înălţimile păduroase de la 
Baba-,dava, unde sunt codri mâri de fagi şi carpeni şi stejari, unde 
sunt râ!.lri cristaline şi izvoare reci, ce ies din măruntaiele pămân
tului, groase câc un trup de om, şi umbră .... şi răcoare ...• 

Spre asfinţit, trebuia sli ai ochii de vultur ai prichindelului 
de Luchian, ca să poti zări, hăt-colo, la marginea cerului, slabă 
ca o umbră şi mare cât un creion, năluc!l monumentului de granit 
de pe colina Tulcei şi dincolo de ea,· peste· baltă, casele albe ele 
Jsm ailului. 

Fata îşi puse palma streaşină la ochi şi arătă cu dreapta : 
_:_ Acolo-i la „Suflare". 
Era o vale largă şi adâncă, pe care o simţlai numai după 

aierul de deasupra, căci dincoace de .ea se ridica, lângă fluviu, 
vârful pietros al Pârlitei. In cele din urmă privirile .Joi· se cobo
râră în valea de la poalele Salsoviei şi căprarii se lmtră la în
trecere arătând casele şi curţile şi ariile, unde ca'i, mici ca nişte 
jucării, alergau înprejur treerând. 

Când clopot-le caprrlor răsunau prea departe pe coaste, 
căprarii coborau de pe stânci şi alergau în goană să-şi adune 
turma. Să fi auzit atunci zbucium de tălăngi l Copitele scăpărau 
şi_ pietrele se rostogoliau în vale I 

- Dracilor, mai încet, că-s ale noastre doar I ii certa Ir:nfl.
Astfel, toată dimineata, ei rătăciau pe coastele Salsovit i,

de la Fântaniţa Smeului pânâ la Fântâniţa de-leac, cercetând, 
de urâi, vietăţile ascunse printre pietre. Soarele trimite su lile 
fierbinţi în coastele de miazăzi ale inălţimii şi de aceea prive
liştea de aci e aspră, stâncoasă, zgrunţuroasă, săracă şi uscată, 
ca în atâţia munţi ·de lângă marea caldă a Mediteranei. Şopârle 
verzi, sau cu nasturi de sidef ies dintre lespezi şi se soresc la 
căldură-;- gâzuliţe colorate bâzâie în arşiţă în jurul stâncilor şi a 
firicelelm· de iarbă;. vipere cu ochii negri şi mici, ca nişte măr-
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gele, şi cu limbi drspicate şi tremurătoare, dispar lunecos prin 
găuri, sau în:ilţă capul, gata s!1 se repeadă; broaşte ţestoase. urcă 
greoi spre latura cealaltă a muntelui. Şi ce râs sănătos· şi plfo 
de .lacrimi nu se stârnia în mica ceată de căprari, când Luca, 
cel mai nazdrăvan dintre ei, călare pe cât1:-o broască, o indemna 
cu strigăte hazlii l ·

- I-Iii, la Rusalim, cumătră l Hii, iutele pământului! H1i,
. leu-paraleu I .. ' 

Pe la amiază, când căldura se încingea şi pe munle, căprarii 
treceau de partea cealaltă a vârfurilor, spre miază•nospte. Ale
gându ·Şi un covor de muşL hi, Irina se aşeza în umbra groasă 
a u�ui tufan rotat, în timp ce băeţii p�ziau caprele cu rândul. 

O, şi ce frumoasă este ct>asta aceia I De sus, de lângă pis
curi, şi până la malu1 ile fluviului, e numai o pădure. Muşchiul. 
moale, mătăsos şi gros, acopere stâncile umede din umbră. Iarba 
bogată se revarsă în. mănunchiuri printre tulpinele copacil,or şi 
micile poeniţe sunt pline de flori ce strălucesc într'o mie şi una 
de culori. Primăvara ·J colo e un rai de frumusfţe .. 'viorele cati
felate, dedeţei, toporaşi, brebenei, floricele roşii, al_be, galbene, 
albastre, 1,măltea2ă poeniţele. şi umoh1 aierul de miresmele lor 
tari. Şi câte vieţu_ toare nu foiesc în pădurile acelea I J?e câte ori 
n'au tresărit căprarii l::.i pocnetul îndepărtat al unei arm� l Căci 
acolo vânătorii pot împuşca câte o pisică sâlbatică, o vulp-e, sa� 
un frumos cocoş de pădure, pase re vicleană, care amăgeşte. pe 
vânător. Prin desişurile nepătrunse sălăşluesc vultani, cari se 
înalţă îo slavă cu. ţipete ascuţite şi încunună in zboruri largi .pis 
eurile Salsov:ei; apoi repede ca un fulger se aru�că după vre-µn 
şoarece de câmp, sau vre-un popo11ef, ce stă în două picioare 
la marginea drumurilor. Hut.urezii înspăimântă ceasurile insnării 
în văile adânci; cârduri de grauri tree în zbor din spre holde.le 
de aur de la miază-zi spre .apele dulci ale deltei şi înnapoi; şi, 
din când în când, o muzică du.lce se ridică până în tăcerea vâr
fului îoalt: este goarna factoru'ui poştal, ce .Yesteşte satul de 
sosirea sa. 

După ce soartle scapătă de partea c�alultă a muotelui şi 
mai �ii ,·s înspre· seare, stapânqte o aşa tăcere pe crestele Salso
viei, da· o tă ce.re aşa do adâncă şi de 111 sfârşită, încât te-ai crede_.
pe un pământ pustiu. Auzi chiar şi bătăile inimii şi ţiu tul urechii
şi, dacă întârzii acolo în nopţile_ de Aug11st, ţi se p_are că auzi,,şi 
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fâşiitul stelelor căzătoare, eare, ca nişte săbii de foc, taie în dreapta 
şi în stânga seninul cerului. 

ln. singurătatea aceasta a înălţimii îşi petrec-la verile Irina 
de vre-o trei ani încoace. Trupul ei gingaş se înplinia an de an 
şi sufletul li înfloria senin şi curat, ca un crin. Trăia fără sil�, ca 
o floare în mijlocul firii. In umbra tufanuiui rotat unde se sşeza,
ea sta de basme cu căprarii ei, sau juca jo::uri copilăreşti şi din
oind în când tresăt'ia la foşnetul unei crengi, sau l?1 zbuciumul
tălăngilor de la gâtul caprelor neastâmpărate, pe care păzitorii le
goniau la grăm1dă. Strigătul prelung al copiilor din vri, acel "uuu !
eee I o-heee I", cu care alungau ţărciile şi vrăbiile de la struguri,
sau trie-tracul asurzitor al u„ui soiu de mitralieră de lemn, cu
care speriau păsările de tot soiul, S)Si JU din când în când, slabe,
pe c;âte o adiere de vânt. Une ori zgomotele nelămurite ale depăr
tării şi aierul curat al muntelui o înbătau aşa de mult, încât, fără
de voie, pleoapele îi cădeau gre\o şi, lăsându-şi capul pe muş
chiul gros, aţ.ipia. lia subţire, frumos înflorată, trcsăria la svac
niturile inimei ei; răsuflarea uşoară îi ridica şi-i cobora sânii,
către care năzdrăvanul de Luca arunca cate o privire înfiorată.
Gura-I rumenă zâmbiă frumos prin somn; gene e îi tremurau şi
broboadll albă, adusă streaşină pe frunte, ii tiuea faţa într'o umbră
dulce, încât, de astă dată Luca, apropiindu-se mai mult ca s'o
privia:ică, 'se pomeni, fără să-şi dea singur seama, că îi pune un
sărut pe gură.

Fata săd în sus ca friptă. Privi înprejur şi se lămuri nu
mai decât când îl văzu pe băiat, cu obrazul ascuns în p.1lme, aştep
tând par'că cu frică şi ruşine ce va să urmeze, 

- Şi zi, Luco, ţi-i dragă tare fata? hai?
Dar până �ă mai spuie Irina o vorbă, băiatul o şi zbughi

printre tufe, după capre. Iar copila, rămasă singură, simţia acum 
că ii tremură în suflet o coardă nouă; şi, tă, ă să vrea, se duse 
cu gândul Î'l vale, spre casele Salsoviei, unde bănuia că S3 află 
în arie Melinte; şi de-odată i se revărsă în inimă un fior de dra
goste şi de bu }Urie, ca o prevestire a unei nouă fericiri. . 

l_n ziua aceia caprele se întoarseră mai de vreme în sat şi 
Irina, luându-şi ·căldările de aramă pe cobiliţă, alergă la fântână 
după apă rece. DJr ce măhnilă fu în seara aceea şi ce strângere 
de inimă nu simţi, când la aşteptarea ei înfrigurată, .Melinte nu 
se ivi de J-oe. lntoarsă acasă, ea intră în grădiniţă, se ascunse 
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după nişte tufe dese de gherghină, tşi îngrop� faţa în palme şi 
plânse înnăbuşit. 

Ei, da, acum începea. şi ea în adevăr să iubiască. 
*· :� *

Venise postul sântei Marii. Oamenii munciau de zor munca 
grea şi istovitoare a treeratului în arşiţa. nemiloasă a unui soare 
de foc. Toată ziua carele cu ţepoaie lungi cărau snopii de pe 
dealuri şi-i adunau în scârte uriaşe de aur. la marginea ariilor. Se 
făcuse rod înbelşugat în anul acela. Ridea inima de bucurie în 
pieptul plugarului când vedea cu câtă d1rnicie îl răiplălise bunii
tatea lui Dumnezeu. Căci, di.că îti aruncai .ochii peste cimpiile 
secerate, fără de voie iţi veniau în minte acele versuri pe care le 
spun cop;ii fn ajunul Anului-no.u, când umblă cu. pl4guşorul: 

Palma streaşin'a 'nnălţat 
Peste câmpuri s'a uitaţ: 
Şedeau snopii 
Ca şi drobii, 
Iar clăile

Ump1eau văile! 
Incă de cu noapte oamenii·fşi bătătoriau bine făţările, arun

când peste ele butoaie întregi de apă; apoi desfăceau snopii şi-i

întindeau în cercuri tot mai largi înprejurul parului şi pe urmă 
aduceau caii: câte patru, câte şase, câte opt, legaţi de căpestre bot 
lângă bot, unul lângă altul şi cu toţii de fuma lungă a parului. 
Un bliîat cu un harapnic lung îi J!Onia înprrjur cu sldgăte de în
demn, până ce funia se s'.rângea toată la par; pe urmă întorce:1 
caii înapoi şi tot aşa ·de cinci, de z:ce, de cinsprezece ori. Copi
tele sfâr ămau paiele, scuturau grăunţele din spice; iar unde. erau 
cai mai putini, se anina în urma lor un tăvălug crestat de piatră,
sau unul de lemn cu colp de cremene. După co se rid:Cau pa· 
iele de vre'o trei, patru ori şi se cărau în scârte m.-iri mai încolo, 
pe la vre-o trei după amiază rămâneau. pe arie numili pleava şi 
grăuoţe!e. Atunci începea adunatul şi măturatul făţării. Un vânt 
răcoros sufla de departe. Un om înfiera lopata in· grămadă şi

aruma în sus; ple�va zbura lu ală de vânt, iar grăur ţele plouau.' 
în jos :.;porind movila de aur. Câte o femeie trăgea cu plasa şi. 
netezia movila. d� necnrăţenii. Spre seară grâul era înărcat în saci 
şi dus în hambare.
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lncepuseră şi ·morile de vânt să-şi rostogoliasd pe deal a� 
ripile largi şi făina să curgă pe scocuri caldă. ln răcoarea înse
rării mtu! se înneca în mirosul pânii calde, fă.:ute din binecu\'ân
talul grâu nou. Era belşng, belşug pretut;ndeni şi v�selie mare 
în lume. 

In njunul Sântei-Marii, Irina spuse mamei sale: 
- .Mamă, eu intru mâine în horă.
Şi rămase sfioasă ca după o greşală. :\lătuşa Sanda întoarse

capul de la ·1ucru �i o privi cu coada ochiului. Apoi, după pu
ţină gândire: 

- Ghine copchilă; da •... aleargă la biserică şi te spovedeşte,
că mâin•e e Sânta-Maria. 

Irina fugi veselă în casă. Se Iau, se pieptănă f rumo:, îşi 
puse o ie nouă, lnflorată cu alesături rnbţiri de culoarea zorilor 
şi a florilor de in, îşi încinse rochia cu o bată cusută frumos; 
apoi, când toaca de la biserică începu să :sune în amurg, răspân
dind sunete cucernice pes:·e sat, ea culese un mănu·nchiu de bu
suioc din grădiniţă şi porni. Dar când ajunse sub salcia de la 
poartă, ea tresăd de-odată şi se opri.. Să se spovediască ... Şi tre
bue să mărturisiască tot, fără să ascundă nimic ... Doamne! dar 
cum o să spună ea că a plâns pentru Melinte? 

ln frământările acestea ajt.nse până Ia po Hte. bisericii. Intră. 
Aci era par'că o a'.tă lume. O multime de pruni şi de vişini ne
îngrijiţi îşi întindeau umbrele peste morminte, la căpătâiul cărora 
cruei c·oplite dintr'un singur lemn steteau aplecate si verzi de ve
chime. Soarele strecura o lumină blândă printre ramuri; ic>rba 
strălucia d1-oparte şi alta a cărării. Biserica joasă, căptuşită toată 
cu scânduri şi cu turnul pătrat, lăsa să S.! vadă prin ferestruicile 
ei flacările lumânărilor. La intl'are moş Joanichie sra pe un scău
naş, ou cârja rezemată de umilr. Când Irina , e apropie, el înălţă 
capul. 

- La spovedanie?
Copila răspunse tfioasă, dând din cap.
- Fata moşului, în faţa părintelui acum eş'i. ca'n fata lui

Oumnezeu.' Lui Dumnezeu .... 
D.:1r Irina _păşis� pragul b�sericii. In tinda r�coroasă, aco

perită cu lespezi mari, mălurate şi stropite cu ap8, părintele Du
mitru spo-vedia. Era un preot bătrân, înnalt şi uscătiv, cu o barbă 
hmgă_ ce-i căge� p-3- piept, cu faţit oacheşe şi păt,unşă �e evlavie, 
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icoa,:tă vie de sf�nt bir:antin. Pur-ându-şi patrafirul cusut cu flori 
de aur pe capul credinciosului, el citiâ puţin, pe .urmă întreba 
de p!1cate şi da mătăniile de_ bătut. Când veni rând.ul Irinei, pre
otul stete puţin la îndoi.ală; căci Irina era între două vârste: nici 
copil, nici fată ·mare de horă; şi de aceea întreb,rile i au fost

amestecate: 
- Ai supărat pe 'mă- ta?
- Nu, părinte.
·- Ai hulit pe cine-va?
- Nu, părinte.
- Ai vr'un păcat pe cuget?
Irina stele la îndoială. Oare pllnsul ei din g, ădiuiţă .. e pă

cat? li venia ametcală şi ruşine; capul îi vâjia; ochii par'că i 
se inpăenjeniau. Atâta auzi la uimă: să faci cinci-zeci de mătănii 
şi să te rogi la Mdica-pre, -cu rată. 

Se ridică din genuchi, sărutl mâna ·părintelui, epoi intră în 
bl!;erică şi se închină la icoane, aprinzând în dreptul Fecioarei o 
lumânare; şi, 11tsând mănunchiul de busuioc, porni spre casi. Ce 
schimbare simţia în suflet I Par'că se năştea într'o lume nouă! 
Şi până noaptea tlrziu, Irina rămase dusă cu glodul, cine ştie 
unde. 

A doua zi o lumină de a_ur, un cer senin �u nouri albi, ce 
plutiau încet şi cântecul felurit al clopotelor din turn, treziau în 
inimi bucuria unei zile înpărăteşti. Pe toate uliţele satului veoia 
lumea la bisericll: · bătrân i i călcau domol, aduşi din spete şi reze
maţi în cârj i ; fetele mari erau înpodobite cu flori în toate culo
rile; iar copiii premeniţi în straie curate şi în cămăşi albe. Fe
meile aduceau colaci proaspeţi de grâ.u nou în ştergare lungi ; 
bă1baţii aduceau. harbuji de baltă cu coaja gro1să şi 1J1ari cât 
dovlecii, sau h.irbuji de ţdină, dulci ca mierea; cei cu vii veniau 
cu străehiai încărcate d� struguri tămâioşi. Bunătăţile pământului, 
ftoate se adunau în faţa altarului şi preotul Dumitru une-ori era 
nevoit să le care în după amiaza zilei cu căruţa. Busuiocul şi 

. lorile ele toate culorile umpleau biserica de mire.sme. 
- Sat mare şi închegat, cu tradiţii frumoase din strămoşi,

spunea invătătorul, când venia vorba de obiceiurile Salsoviei. 
--:-- De aici riu m'aş muta toată viaţa, adăuga notarul cu ochii 

strălu ·Hori de mulţumirea unei vieţi înbelşugate. . . 
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-· ·Ne-a dat Dumnezeu roadi1 din plin, slavă Do.mnului
răspundeau gospoaariî ca incheere. 

Dupa amiază porn1 şi hora. Doi lăutari, tocmiţi de. flăcăi, 
cântau din viori, mergând. Două sute de flăcăi şi două sute de

· fete, pre legea ·mea, Îl1chei11u o horă de credeai că e nuntă în
părătească. Mamele stăteau grămadi1, cinchite pe de lături; ·iar
băetil se alungau inprejur. frina .•. juca şi ea t Juca in tactul legă
nat al horei, cu atâta cuviinţă în mişcări, cu atâta gingăşie pri
măvăratecă, încât mătuşa Sanda, care o urmărla cu ochii, îşi
supse cu ştergarul două broboane mari de lacrimi. I n sufle
tul Irinei era numai lumină. Se simţia mândră şi crescută şi o

mare bucurie îl stăpănia sufletul, când se g-ândia că joacă în horii
alăturea de suratele ei -mai înaintate în vârstă. De unde se afla,
ea privia toată roata horei; vedea fetele gătite care mai de care
mai frumos, cu flori în păr, cu sălbi mari de aur pe piept şi cu
batiste, lucrate cu mărgeie, la cingători; vedea flăcăii subţirei, cu
Ilice negre înpodobite cu şireturi aurii, întord.nd capul spre su
ratele vecine şi schimbând glume cu ele; vedea o lume într_eagă
în sărbătoare. O umbră însă îi plutia peste suflet: tipsia cine-va
pe care în zadar îl căuta cu ochii.

Când însă un flăcău istel, ridicând fruntea în sus în aprin
derea jocului, spuse strigătura:

Cine 'n horă n'o juca 
Să-i moară ibovnica !

Irina simti că cine·-va îi desface uşor mâna de a suratei de 
lângă dânsa şi se prinde alăturea în joc : era Melinte I 

Fata se zăpăci şi greşi pasul. Sufletul îi era numâi văpaie. 
Se linişti numai când Melinte începu să-i vorbiască: la început 
cu oare-care sfială, mai apoi cu glume şi cu-hazuri. Se simţiau 
aşa de bine amândoi cum se ţineau de mână .... 

- Of, tinereţe, tinereţe I clătină din cap un moşneag ce sta
mai de lături. 

Mişcarea· flăcăului nu scăpă cumetrelor din grămadă. 
- Apă!, verişoară Sandă, sa-i hle cu noroc şi să-i jucăm

la n·untă, că bună pereche sunt. Par'că-s făcuţi unul pentru altul I 
spuse Maria lui Tigheci. 

Sanda cercetă cu ochii hora până-şi văzu fata lângă Melinte; 
.şi, mulţumită în inima ei, răspunse Mariei: 
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- Cum o vrea Dumnezeu, surată; o .fată am-ca o floare I
şi ofU. 

- Flăcău vrednic şi din gospodari de seatnlt..: intră Îl\

-vorbă lelea Smaranda. 
- Of, Doamne, numai de n'ar veni răzbelu şi la -noi, grăi

o alta, care avea şi ea o grije de acelc1ş fel.
Şi aşa se îndemnau la vorbă una pc alta, mai povestindu-şi 

clin alte vremi, mai înpărtăşindu-şi o bucurie sau o durere, mai 
privind un joc săltăreţ la caro se apriudea tineretul. 

Când soarele fu la asfinţit, hora se sparse în chiotele flă.:. 
căilor. Fetele se înprăştiară pe la �ase; flăcăii, o seamă, ră

maseră să joace . Bătaia": _un joc furtunos, cu mişcări repezi 
şi tropotite, de care numai cei mai iuţi se puteau tine. Melinte, 
luând pe Irina de o parte, ii dete nişte cercei' frumoşi luaţi de 
la oraş şi un şirag de mărgele ; 11 ina îi dete batista cusută cu 
flori de mâna ei. Apoi la chemarea Sandei, se despărliră. 

Binecuvântat fie ceasul tinereţii când două inimi curate se 
întâlnesc şi se înţele� I Cerul şi pământul nu le mai încape feri
cirea lor! Dar. ... fericirea nu e floare pămân.tească şi· nouri grei 
de intu_neric vin adesea să întristeze sufletele ce se bucură ca nişte 
flori în lu.mină. Războiul popoarelor bântuia cu furi_e la hotarele 

_ ţării şi înnebunise lumea. In sufletele multora i_ntrase îngrijorarea 
şi imnuri dese ajungeau în sat că România va int�a şi ea în hora 
morţii, c 1 va fi războiu groaznic şi greu şi că numai femeile vor 
rămânea în sate cu copii şi moşnegii. 

Dumnezeu să ne feriască de ră,;coala stihiilo · păm.î.ntulul ! 

* «. 

lncet-încet se călătoria şi toamna de aur. Oamanll culeseseră 
viile, care acum ·ruginiau; bătuseră nucii cu prăjini lungi, iar frunza 
lor îngălben!a ca chihlibarul. Şi rândunelele şi berzele plecară în 
sto1 ari repez,i, în cârduri mari, spre alte ţări mai calde. Dimi
neata cădea brumă ca argintul, iar nopţile_ erau limpezi şi red, 
sau uneori pline de întuneric şi de ploaie. 

lntr'o zi se adunară.în fata primăriei. vre-o douăzeci de flă
căi. Acolo notarul le spuse că e ordin să plece la cazarmă. in 
_oraş. Erau recruţii Salsoviei şi printre ei, mai la o parte, sta şi 
Meliute. Flăcăii chluiră, arnncllndu�şi căciulile în sus·;- pe urmă 
porniră SI?f·e cârciuniă, J1-1ând cu ·ei şi ·pe._lăutarul samlui. Era 
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atâta tinereţe năvainică în piepturile lor, încât de la· o vreme 
cârciumarul nu mai fu bucuros nici de cântecul lăutei, nici de 
duduitul podelei şi nici chiar ·de clinchetul paharelor golite pe

repezeală. 
Melinte păşi cu strângere de inimă spre cas_ă, oruocând o

privire spre portiţa dintre sălcii unde, de multe ori, Irina se a

. răta ca o floare în pervazul frunzişului verde. Către scară în

drăzni şi se duse la dânsa. Mătuşa Sanda era în sat. O găsi pe 
fată în grădinită, rezemată de un pom. Cr'tnd îl văzu, ea tresări. 

- Şi pleci la oaste, Melinte?
- Plec, că e ordin.
Fata tăcu şi. lăsă privirile în · pământ. Cu stânga ţinea o

creangă de sus, iar mâneca largă a căm�şii i se adunase toată 
la umăr, lăsându-i bratul gol; dreapta îi atârna de-a lungul tru -
pului. Cum sta aşa mâhnită,· inima ei părea plină de lacrimi. 

· - Melinte se apropie şi o prinse de mână. Fata dE'te dru

mul crengii şi se lăsă duioasă la pieptul flăcăului. Era ca o pă
să-rică înfrigurată, care a dat de căldură. Oftă uşor. Mclinte o 
cuprinse cu braţul pe după miji.oe şi o să-ută pe amândoi obrajii. 
Apoi se aşezară pe r) brazdă, pe care întârzia iarba verde şi 
tăinuiră acolo multe de toate, uitând de lumea întreagă, până 
ce se auzi zgomotul poftiţei. Venia Sanda. 

Când îi văzu� femeia se opri în loc îngrijorată ; apoi, în faţa 
sfielii lor, cu un zâmbet de îngăduinţă: 

- Ai văzut? Când pisica nu-i acasă .... 
Melinte se ridicase în picioare. 
- Nu bănui, mătuşă Sandă; t 0eceam pe aici .... am venit 

să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. 
- De la Irina .... îndreptă Sanda cu bunătate. Am al)zit că 

vă porneşte la oaste. 
-- Chiar de mâine; e ordin la pdmărle .. 
hina st� alături şi privia cu oare-care teamă; oâud la mama 

sa, când la Melinte. 
- A păi, în plineşte-ţi anii de oştire, 11:ellnte, şi pe urmă...,

cum o vrea Dumnezeu .... om vedea noi! Până atunci mai creşte 
şi frina. �ă-ţi ajute Dumnezeu pe un.de ăi călca! 

Flăcăul îi sărută mâna, cu sufletul plin de fericirea celui ce 
caplUi un mare dar, strânse mâna caldă a (rinei şi plecă. 

Când dispăru· pe portiţă, urmărită de ochii Sandei, care se 
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bucura de un asemenea ginere, fata căzu la· pieptul mamei salt 
şi începu să plângă ca un copil. O stăpânia par'că o presimţire 
rea că o iubire aşa· de frumoasă ca a ei nu poate fi îngăduită 
pe pământ. 

Şi zilele treceau după zile şi săptămânile după săptămâni. 
Irina se luase cu lucrul prin casă:' deretica, gătia, torce�; ţesea. 
Numai când goarna limpede a•factorului poştal suna la marginea 
satului în după amiezele acelea de toamnă târzie sau de iarnă, 
Irina se zbătea să iasă mai ·iute de la războiu. Sprijinită de stâlpul 
portiţei, cu mâna streaşin� la ochi, se uita intrebătoare spre dom
nul Stâncă dar, spre _mâhnirea ei, acesta ii făcea semn din 
cap că n'are nimic. Intr'o zi îosă, văzând o de departe în portiţă, 
domnul Stâncă deschise, geanta · şi începu să scotoci ască. Inima 
Irinei bătea cu atâta putere ! Par'că voia să-i iasă din piept ! Şi 
când poştarul îi întinse o carte ilustrată,. Irina mulţumi c,u ,atâ,ta 
căldură, încât d�mnul Stâncă _zâmbi. Apoi se· repezi în c�s� :Şi 
Ia lumina ferestrii începu să citească. Citi oqafa, de dau'� ori,
de �apte .ori şi nu s,e sătura. Era aşa de fericită ! · 

... 

De la cine-i cartea, fată ? 
- De la MeUnte, mamă.
- Ce spune?
- Că e sănătos .... că face instrucţie ... 
- Atâtica?
Irina se sfii să spuie mai mult. li veni deodată un gând.
- Scrie multă sănătate durnitale.
- Ghine, ·ghine .. vezi să alegi florile, la �tergar, să; nu

greşeşti. , , 
Şi Irina intră din nou la războiu. Işi ţesea zestrea ei de 

fată mare. 
Uneori, în lung,le nopţi de iarn?, Sanda şi cu futa ei se 

duceau pe la clăci, unde se dărăcia lâna, sau se deşghioca ·1 pă
puşoii. Femeile de gazdă înfloriau cocoşei de porumb, sau adu- . 
ceau tăvi cu plăcintă dulce de dovleci, iar tineretul se lua la în
trecere şi la lucru dar şi la glume. O clacă este toţodată şi o 
şezătoare litrrară ţărănească, căci acolo se spun basme şi a'nec-

. dote, care mai de care mai închipuite şi' m'ai hiizlii ·şi se pune 
la încercare isteţimea fiecăruia în deslegarea ghicitorifor.· 

Alteori, sărbătoarea, Sanda îşi ducea copila· şi pe la vre-o 
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&umetrie. Irina avea un glas dulce �i plin de taină şi ştia multe 
cântece din vremuri vechi. Când vre-o cumătră o îrţdemna : 

- la zi, Irino, un ghiers de jale I
Fata cânta aşa· de duios, încât. multe femei aveau )acrim)

în ochi. Dar un cântec îi plăcea ei mai mult: era I/i'ncuţa Saii

dullzi. Când ajungea )3. versurile : 
Dar nici apă n'a luat_, 
Pe Dunăre s'a uitat: 
Lin coboară d'un caic 
Tot cu 'covoare 'nvelit, · 
Din năuntru poleit, 
Din afară zr grăvit, 
Pentru Ilinca gătit ... 

femeile mai bătrâne rămâneau pierdute cu gândul la vremu·rile 
. slăP.âoirii t_urceşti şi oftau;. iar când Irina se apropia de slâr'şitul 
cântecului, unde se povesteşte răpirea Ilincăi de către Turci, 
glasul ei limpede. şi curat părea că izvorăşte . de-a dreptul din 
adâncurile inimei : 

Turcilor, agaldor, 
Daţi-mi. drumul .mânilor·, 
Să 'mpletesc codiţele', 
Să-mi aşez '10sltele .. 

,., 

Şi, după ce Turcii se milostiviau la rugămintea ei şi-i des
legau rnâni'le, Ilinca se arunca în Dunăre şi se înneca :

De <ât slugă Turcilor� 
Şi doică cadânelor, 

. Mai bine prânz peştilor, 
Peştilor şi . ra_cilor I . 

- Of! sărmana de ea, llincuţa ! , sit.spina ;câte o cumătră
cu· ochii înpânziţi de lacrimi. 

De Crăciun, Melinte veni în sat, dar numai pentru_ d�uă 
zile·: prilej de bucurie trecătoare şi d• mâ,hnire •destulă, $i-au 
juruit credinţă până la moarte- şi s',au despărţit cu greu. De Paşti 
însă flăcăul ·nu mai căpătă în.voire . şi. puţin . după. aceea . Irina 
primi o scrisoare că recruţii şi-au. isprăvit instructia, �i pleacă 
spre granită, la tranşee. Vestea aceasta îi învălui sufletul ca în
tr'o negură, 
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O stăpânia. o presimţire tristă. Din când în când mai pri
mia câte o scrisoare plină de un dor fierbinte, dar dela o vreme 
şi ele încetară, Poate că sufletul flăcăului, înăsprit de viaţa grea 
de campanie, începuse să uite bucuriile lumii, care i se păreau 
acum cam dulcege? Poate că în salbătăcia aceia dela hQtar n'avea

de unde găsi o hârtie şi un condei ? 
- Ce ai tu, fată hăi, de ai slăbit aşa? o întreba îngrijo-

rată, Sanda pe Irina. 
Fata tăcea si-şi cauta mai departe de lucru. 
- Nu-i a bine ... clătina din cap mătuşa Sanda.
Timpul trecea, trecea. Şi numai iată că în ajunul _Sântei

Marii, noaptea, clopotul din turnul bisericii începu să bată tare 
într'o dung3, ca de foc, răspândind fiori de groază în tot cu
prinsul Salsoviei. Oamenii ieşiră din case, cercetară .cerul după 
roşaţa flacărilor, dar nu zăriră nimic. Apoi se îndrumară grăbiţi 
spre biserică. 

- Nu ,aic;, la primărie I .
La primărie li se spuse tă e „mobilizare generală"; că Ro-·

mânia a intrat în războiu şi că, în noaptea aceasta chiar, arma
tele noastre dela hotar au şi trecut Carpaţii în Transilvania. 

- Ajută-ne, Doamne, să ieşi11.1 cu bine! se închinară oa
menii şi se pierdură în întunericul nopţii. 

* 
:,� * 

ln toamna aceea bătranul învăţător din sat Jeşise la pensie 
şi se mutase cu întreaga gospodărie în oraş, unde îşi.cumpărase 
din vreme o căsuţă la m3rgine şi îşi sădise o viişoară. Când patru 
căruţe mari, încărcate Cl! toate ale casei porniră dela poarta şcolii, 
iar cădirea rămase goală şi pustie, Irina, care pÎ-ivia d •n portiţă 
toată mişcarea aceasta, simţi că un mare gol i se face . în su
flet. Se pustia Salsovia din ce în ce mai mult: plecase Melinte 
cu recruţii, pe urmă plecară_ contingentele mai bătrâne şi acum 
pleca şi îrivăţătorul. Un aer tulbure şi trist plutia de-a_supra sa
tului. I rina sărută mâna cucoanei îr.vătătorului şi-i .dărui un ster-
gar lung, ţesut de ea .. Cucoana o săr�tă pe frunte. .-

In fiecare zi mătusa Sanda trecea pe la nevasta prim'arului, 
spre seară, şi asculta .. �omunicatele oficiale". Ai noştri .mergeau 
bine, bine de _tot. lnaintau ca. zmeii prin Carpaţi. Oraşele 'îran-
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sllvanieî cAdeau ca merele coapte, unul după altul, şi oştile S.!

apropiau de o apă mare, care se zice Mureşul. Acolo, spunea 
domnul notar, are să fie o bătălie uriaşe şi apoi armata noastră 
va avea drumul deschis şi va merge ca la nuntă, cu flori la ca
pele, la puşti şi la chesoane. 

lnsă nu e cum vrea omul, ci. e cum vrea Domnul. Era pe 
semne scris ca România să' soarbă pană în fund cupa amără
ciunilor, cu care să-şi plătiască bucuria întregirii ei. Căci aşa, 
într'o dup'amiază posomorâtă, tele[onul primăriei vesti că oştile 
noastre au fost dsipite la Turtucaia după o crâncenă bătălie şi 
că, rămase fără tunur;, ele se trag în grabă spre Silistra şi peste 
·ounăre; ba chiar că mulţi soldaţi s'au în necat, încerdnd.să treacă
apa înnot.

O durere adâncă şi o mare îngrijorare cuprinseră atunci
sufletele din Salsovia.

- Ne-au ucis flăcăii I Sărăcan de noi I ne-au prăpădit flă
căii l se văitau femeile prin case.
, - lndură-te, Doamne, de noi şi întoarce-ţi faţa către noi!
se ruga cucernic părintele Dumitru, care ·avea şi el patru feciori
pe front·.

- Maică-prea-curată, păzeşL-1 de primejdie pe Melinte l se 
închina în tăcerea cămăruţei, ca într'o chilie, Irina.

Dar iată că, după puţine zile, tel fonul aduse o nouă veste:
soldaţii noştri se b<it Cf\ leii pe Jiu, la Tabla- Ruţii, la Oii uz şi
că Neamţul începe să se clatine;. câ o divizie de Sârbi şi ar mată
creştină .rusească, dttă frunză şi cât.\ iarbă, trece în Dobrogea şi
că de acum lumea să fie pe pace, c�ci Dumnezeu. şi izbânda sunt
cu noi.

- Of, Doamne! flăcăii noştri, sărac.ii flăcăii noştri ! se văitau
totuşi îndureratele. mame, plângând înnăbuşit; căci simţiau, bittele
femei, că atâţa oştire strein�, ce se scurge mereu pe · 1a vadul
lsaccei şi prin alte vaduri Dunărene, {Ste semn de slăbiciune
pentru no;.

Când mai apoi văzură că nuşii, în loc să se ba·ă vitejeşte
pe front, se ţin deoparte cu gânduri ascunse; că fac beţii şi bl!.is
tămăţii prin sate şi oraşe; că arq gardurile şi acoperişurile ca
selor ca să-şi fiarbă ciaiul şi că, în loc să înainteze, se retrag
mereu, - · oameaii se luară pe gândurL '\;,eştile veni au care ,mai 
de care mai felurite, mai dureroase, mai ucigătoare şi nu pria
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comunica�e ?f!ci�le, ci aşa, din svonuri tulburi. Cuţit după cutit 
trecea prm m1m1le simţitoare ale celor cu dragoste de moşie şi 
cinste strămoşească. Pierderea bătăliei dela Topraisar a fost o 
spaimă! De aici încolo oamenii aşteptau ameţiţi şi tără cârmă

rostogolirea întâmplărilor, care Ie cădeau în cap C!l nişte. bolo
vani din cer. Unii erau ca aceia cari privesc încremeniţi cum se 
apropie cuţitul că•ăului şi nu se pot mişca. 

Auziai astăzi : a cazut Constanţa I 
Mâine: a căzut podul dela Cernavoda !
Poimâne :· a căzut şi Hârşova. Se dau lupte în pădurile Ba

badavei I Şi pădurile acelea se vedeau albastre colo, depa1 te, când 
le priveai de pe crestele Salsoviei. 

Mai apoi un ordin nou: să se evacueze Tulcea! Lume de 
pe lume, cu ce apucase să ia de prin case, se înghesuia pe şlepurf, 
se strivia pe vapoare, cu înfrigurarea în suflet, cu lacrimile şi 
durerea în inimi, căutând să scape din fata barbarului pe marele 
drum de apă, spre Galaţi ! 

- Noi ce ne facem mămucă? î;;i frângea mâinile Irina.
Mătuşa Sanda, cu fruntea încreţită, rămânea împietrită în

loc. Nu găsia nici un răspuns. Şi copila, cu sufletul zbuciumat, 
. plângea, plângea şi nu lucra nimic. Ce să lucreze? Se mai gândia 

cineva la lucru, când primejdia atârna asupra capului? Şterga
rele şi iile ei în care îşi Jesuse simţirea l... Şi visurile de fecioară 
curată ca o floare!... DrJamne, of, Dumnezeule I... doar veniau 
Bulgarii, seminţie crudă şi făr' de lege ... Şi fără voie îi veni în 
minte cântecul: 

Oecât roabă Turcilor . 
Şi doică cadânelor, 
Mai bine prânz peştilor, 
Peştilor şi racilor I 

- Curaj, oameni buni ! vorbi intr'o zi notarul căire gos
podarii adun1Jţi Ia primărie pent• u sfat. Bulgarii şi Nemţii dau 
înapoi. Se întorc şi oamenii evacuaţi din Tulcea. 

Insă două căruţe în dosul primăriei şi patru luntri colo. pe 
malul DunArii, stăteau i'3-ta să încarc� averea şi pe domnul notar 
şi să-i treacă dincolo in deltă; şi oamenii clătinau d,n cap, în 
semn de nt încredere. Şi chiar a doua zi, o veste grozavă sosi 
în sat: Bulgării, într'adevăr, au dat înapoi puţ =n, dar au pus foc 
la toate satele rom,lneşti din zona piirăsită de ei; şi numai fo 
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satele. româneşti! iar Hârşova ... e numai ruine! Nu mai era de 
gândiţ . .' Aveau 'în faţă un duşman care venea cu legea nimicirii I 
Să_ ft� gata, de fugă deci. Dar ... unde să fugă? Căci în spate era 
duş!llanul, iar în fată, pe douăzeci, treizeci, cin'zeci de c:hilometri, 
1:mmai ·ape şi bălti, p� unde nu poţi merge cu căruta, Şi vreme 
de iarnă ... 

- Doamne Dumnezeule, îndură-to de noi păcătoşii!
Şi ce folos că hambarele erau pline de bucate, că butoaiele

era_u încărcate cu vinuri cinstite, că podurile erau pline· de nuci 
�i __ de c]ăqări,i de struguri, că nutreţ şi vite erau din belşug? Ale 
cui vor fi toate acestea mâine ? 

- Zestrea mea, mămucă I plângea ·câte o fată, privind cu
durere_ la lăzile ticsite de ţesături şi la rafturile de covoare. 

Singur părintele Dumitru sta pe prispa casei cu capul prins 
i.n_ palme şi, nu vorbia nimic. Se ducea la biserică şi se ruga, dar
biserica era aproape pustie de credincioşi.

- Pieirea României I îşi şoptia el cu sufletul g1·eu de po,1ară.
Ş.i, în adevăr, avea dreptate părintele Dumitru să gândiască

aşa; căci se răscoliseră toate stihiile lumii; pământul întreg ar
dea în flăcări şi patru neamuri vrăjmaşe, ca patru fiare apoca
liptice, se revărsau din toate părţile, hămesite de foame, în fru
moasa _noastră ţărişoară. Voiau să o şteargă de pe faţa pămân
tului. Era războiul popoarelor şi lumea trebuia să se aşeze pe 
alte temelii'. Insuşi prietenii noştri ne dădeau lovitura cea de 
moarte ... 

Gemea Bugeacul Basarabiei şi Jara-de-jos a Moldovei de 
multimea băjenarilor dobrogeni. Gospodari cuprinşi cerşiau prin 
sate străine un codru de pâine şi µn adăpost; zăceau bolnavii 
pe lângă garduri şi piereau cu zile, ei care dăduseră ospet;e largă 
la atâta lume I 

- Pieirea României I Iodură-te, Doamne, de noi! se rug11.
părintele Dumitru. 

Pe urmă, câte zile vor mai fi trecut, cine a stat să numere? 
Un om călare sosi în goana calului şi vesti că Tulcea a căzut 
sub Bulgari şi că o roată de călăreţi se îndreaptă şi încoace. 

Până in seară duşmanul era la marginea satului. 
Ce ţipete de sp&imă, ce strigăte de ajutor, ce rug.ăminţi du

i1Jase şi ce plânsete nu s'au auzit în noaptea- aceea neagră şi 
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blestemată I Apoi par'că un întuneric se lăsă peste minţi şi peste 
lume şi. .. robia începu. 

Aleluia, ţie, Salsovie, sat mare românesc şi cu obiceiuri bă
trâne! Dumnezeu să ·se îndure de tine şi să-ţi ierte păcatele I 

* 

• *

Doi ani au trecut de atu1ici. Soarta întoarse roata norocului 
şi zile senine de bucurie începură să străluciască pe cerul desrobit 
al României. Toţi cei cari au visat visul strămoş0sc al Unirii, 
pu'teau să cânte acum şi să se bucure dela Nistru şi până la Ţlsa. 

Intâmplarea mă duse să fac un drum prin părţile Salsoviei 
in vara ce urmă după războiu. Cum coborâi din vapor pe cheiul 
Tulcei, mă întâlnii cu bătrânul învăţător, care rămăsese pe loc 
în timpul stăpânirii duşmane. Oraşul, în partea din spre port, e 
numai o j·1le şi o ruină: clădiri dărâmate, monumentele toate una 
cu pămâ,:\tul, străzile sparte de tranşee adânci şi fără rost. 

- Când i-am văzut cum coborau pe şosea din spre ba
riera BabadaYei- spunea invă'.ătorul-îmi venia să răcnesc ca un 
leu şi să mă arunc asupra lor. Ce caută ei în pământul acesta 
al nostru? Când, după aceia s'au apropiat mai mult şi i-am put�t 
vedea mai binr, aşa zdJ'enţeroşi, hâzi, fălcoşi, cu pometele ieşite 
şi cu bărbiile ascuţae, cu ţepi tari şi negre în barbă şi cu caii 
lor slăbănogi şi râioşi, lacrimi de jale au început să-mi curgă 
din ochi. Şi· mi ziceam: uite cine a bătut armata Romilniei ... mân
dra şi viteaza armată românească I. .. şi m'am închis în casă şi 
acolo cu bătrâna am plâns amândo i. 

· - Ne-au bătut fabricile germarrn, nu oamef)ii, adăogai eu
cu amar. 

- Aşa-i; se poate să ai dreptate. O. icum, destu·ă ruşine
că ne-au pângărit pământul. 

A doua zi de dimineaţă pornii cu poşta la drum. Era o zi 
limpede şi curată, cu· uşoare adieri răcoroase, care aduceau pe 
aripile lor miresmele tari ale florilor de câmp. Ajuas pe creasta 
dealului de de-asupra Suflarii, inima începu să mi bată mai c;u 
putere: revedeam locuri în care trăisem şi eu o parte din cooi
lăria mea. Crestele ţuguiate ale Salsoviei se ridicau în zare, în
văluite într'un aier alba�tru-cenuşiu; iar dealurile din apropiere 
erau mai mult pr1rloage decât semănături. Nu se mai simţia bel
şugul şi hărnicia din vremile de odinioară. Un aier de tristeţe 
blândă· şi împăcată îţi înYăluia sufletul .în melancolie. 
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Când factorul sună din goarnă notele lui limpezi, vestind 
sosirea poştei, ochii mei se îndreptară, făr'ă să vreau, spre portit:1 

, dintre sălcii, dar nu vă1Ui pe nimeni răsărind acolo ca o floare 
încadrată de frunzişul verde. Un moşneag sta sprijinit ÎA· băt la 
poarta primăriei. Intrai în ,vorbă cu el. Mă uitase ; abia îşi adu
cea aminte de. mine. 

-- Ehei, câtă apă n'o curs pe Dtmăre de atunci I Şi lumea 
par'că e alta ... clătină din cap moşneagul. . ·

· -Ce mai face părintele Dumitru? întrebai eu după un răstimp.
_;__ A îmbătrânit părintele. A dus-o rău cu Rulgarii, L'au

si:'hingiuit ca să pomeniască pe Ţarul lor în biserică. Şi biserica 
·erau s'o facă grajd. A. pierdut şi un fecior .în rezbel, Dumnezeu
să-l ierte l Ce băiat vrednic era ... Pe părintele din Balta-albastră
'nu l-au tocat păgânii c.a pe o vită? ·Şi i-au aruncat trupul în gu
noaie şi abia după trei zile au dat voie rudelor să-l îngroape ...· 

Moşneagul privi spre dealuri şi oftă.
- Nu mai avem vite; uneltele dţ plugărie ni le-au furc1t,

ori ni -Ie-au stricat; oamenii... multi au murit; ogoarele rămân
pârloage, iaca! ... şi rotindu şi domol bratul, el ocoli zările împrejur.

- Mai trăeşte moş loanichie? îl mai întrebai.
- Dumnezeu să-l hodinească în impăraţia sa . . .  a „vut

sfârşit grozav ... 
· - Dar cum a fost? Povesteşte-mi l

- Păi, Domnişorule, să vezi: când ne-a vestit călăretul că
vin Bulgarii şi că omoară şi batjocoresc lumea pe unde trec, o 
parte din sat şi a încărcat în cărute ce-a putut şi a fugit pe la 
vii in ballă şi spre Dunăre. Eu şi mătuşa Sanda, cu fata ei Irina 
şi încă vr'o trei oameni, ne-am tras în pădurea. dela Salsovia, 
sub coastă. Dar ... ce să stai acolo pe vreme ca aceia ! Ningea şi 
era frig -şi n'aveam nici ce mânca. Incă Irina se îmbolnăvise şi 
era galbenă.vânătă de răceală. Numai. .. zic eu: hai înapoi în sat!
Şi, cum spusei, Re-am şi pornit. Am intrat noaptea şi ne-am dus 
pe· la casele noastre. Nu era nimeni în ele, da ... lucrurile răvă-

. şife şi furate. Şi cum stam aş11, numai iaca Mătuşa Sanda intră 
· cu -spaimă şi zice: moş Nichifore, mă rog dumitale, un om mort
e 'n pragul casei noastre; nu mă lăsa; hai şi mă ajută. Zic: hai!
Iau_ un căpeţel de lumânare şi, când ajungem acolo, ii aprind.
Când, ce să vezi? In prag, de-acurmezişul, era moş loanichie mort.
Avea ochii scoşi, obrazul stâlcit şi câteva împunsături de baio�
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netă în ch'ept. Pe semne venise să apere avutul femeii de tâlhari 
şi l'au ucis. 

- Sărmanul moş loanichie I mă gândiam. Cum îşi pregă
tfse el sicriul încă din viaţă şi cum ardea el lumânări de ceară

de albine sub i:oana marelui ierarh Nico!ae şi câte pomeni n'a 
făcut el cu fântânile, ca să aibă o înmormântare vrednică de o 
viaţă ca a sa ... şi iată I ce sfârşit i-a fost scris să aibă ! 

- Dar Irina, moş Nichifore? Melinte s'a întors?
- S'o întors, da-i făr' de-o mână. Irina s'a aruncat ln fân-

tană. Au intrat într'o noapte nişte soldaţi bulgari în casa lor şi 
le-au batjocorit. Mă-sa tot mai trăeşte, da-i hăbăucă; toată ziua 
plânge şi-şi chiamă copila pe nume. Auz·-o cum boceşte. 

Un plâns duios şi stins venia dintre pomii grădiniţei de peste 
drum. Şi în plânsul acela, care-ţi sfiişia inima, auziai. din când 
în când numele Irinei, însoţit de dulci d�smierdări. 

Drag le mamii sprincene, 
Cum o să fiţi buruiene .•. 

· Dragii mamei ochişori,
Cum o să vă faceti flori .. ·

Aşa boceşte ea fără hodină, adăugă moşneagul. Dumne
zeu să-i liniştiască sufletul ei necăjit I E-hei I domnişorule, mai 
umblă dumneata prin sate şi mai întreab1; o să te cutremuri de 
câtă blăstămlltie a răbdat Dumnrzeu pe pământ. 

Şi moşneagul privi cu ochii tulburi zuea. 
- Ce sat cuprins era aista şi ce sărac a rămas acum ! Până

şi nucii ni i-au 'tăiat, ca să şi facă paturi de armă. 
Nu l'am mai întrebat nimic. Jertfele României Mari îmi um

pluseră sufletul de lacrimi. Sărmana Irina l Dragostea ei sfioasă 
şi curată n'avu parte să înfloriască pe rotogolul acesta de tină. 
Pânzele ei albe ca argintul, în care îşi lesuse norocul şi visurile 
sale de fericire, s'au risipit în cele patru colţuri ale lumii. 

- S'a stins cu trupul pângărit, dar sufletul ei feciorelnic a
sporit şiragul îngerilor din cer, spunea părintele Dumitru, dup� 
ce bulgării acoperiră sicriul. 

Şi astfel a zburat din lumea aceasta, ca o floare strivită 
sălbatic de o cismă, copila primăvăratecă a ogoa, elor Salsoviei. 

B. SALSOVIA
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FĂ.DUREA DE fv'\ARGEAN 
(oiN JOSE-/Y\ARIA DE HEREDIA) 

In 'tunciul apei lfrn.pez'i pddurea de niărgean. 
Se scaldă 'ntr'o litr,i'ină de tainic' aiworă 
Şi 'n cal,clele basinuri vrofitnde din ocean 
Se m--işcă 'ncet pe ram,ur,i o 'nsitfieţită fiorâ. 

Ş,i tot ceea cc sarea sait iodul colot·ează : 
llfuşchi, a-nenione, alge pletoase _şi itrs-ini, 
Pe funclul madrepm·e.i discret se 'npurpurează 
1Jfişcându-se '1i pe1ţitmbra pcUată cit lu,mini. 

· Un peşte cu solzi splendizi ele smalţuri colorate 
Dâ leneşe târcoale prin crâng ul în fioru 
Ş,i 'nnilădiindit-şi trupul, ·în umbră se· abate. 

Şi scurt, c'o lov-itwtă de::.Oripc,, 'npitrpuratâ 
· Trezeşte în cr·is_talitl albastn.t, liniştit,
Un tremiw de s1naralcle, de ctur şi agată.

SALSOVIA 
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F OE Z r.I 

I. .

Jm; lunecă ochii pe carte 
Şi 'ntorc mereu filă cu .ilil, 
Dar gândul meu zboa,r/1 departe : 

La tine, copilă. 

ln carte sunt multe şi- afose 
Rugi sfinte 'ndreptate spre Domnul 
Ce-a,lt111f{i1 bunicei adese 

Cu nopţile somnu.I. 

Ci mie-mi par .ilele-i pline 
De o dulce idila, păgâna: 
De dragostea mea, pentru tine, 

I ubitti stdpânil. 
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2. 

- ,, Ta,ta,e", 'ntrea,bă, mititica,,
"Ma,ma,ia, unde-i de nu vine?"
- ,,Ma,ma,ia, i moartă", el răspunde,
Cu genele de la,crămi pline.

- ,.E moartă °J" '11gână, ea, confuză
Şi gândurile şi le poartă,
Cătând să, dee de 'nţelesul
Ce are vorba, asta,: ,, moartă".

I 

Atunci, ma,i mic ca, ea,, bt;,ia,tul 
Pe spate capu 'ncet şi-l la,să, 
Şi 'n ochi privindu-i zice: ,,llfoa,rtă ! ... 
,.Dar când se 'ntoarce ia,r a,ca,să, ?" 

,., 
.), 

Pe trunchiul vechiului mesteacăn, 
Tăiat acum ca, lemn de foc, 
O inimă .şi două slove 
Mi-a,u pironit gândirea 'n loc. 

·ctrnd-va, o t411ăr/1, păreche
I n coaja,-i albit le-a, să,pa,t,
Şi truIJchiul ani întregi de-a rândul
Ca, pe-un memento le-a păstrat.

Era, duioasa mărturie·
A .zmei veşnîce iubiri,
Pe care poate şi-o . splJ.sese ·
Fără cuvinte, din priviri.

Azi ca o rană vindecată
Vestigiile-i se· zăresc
Pe tz-unchiul vechiului m.esteacăn ...
Daf El şi Ea se mai iubesc?

ROZ/''\ARIN 
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MISCf\RI EPIROGENETICE .ş1 Cf\Rf\C·îcRc 

MORFOLOGICE IN Bf\SINlJL DUNf\REI DE JOS 

In desvoltarea progresiva a cunoştinţelor noastre 
asupra unor probleme ştiinţifice, vine un moment când 
este necesară o privire retrospectivă şi o· sinteza a în
tregului material ad�nat, spre a ne da seama în ce 
stadiu a ajuns cunoştinţa noastră asupra acelor probleme; 
care sunt lacunele ei şi care punctele definitiv -câş-tii
gate, aşa în cât viitoarele cercetari sa apuce firul de 
ucolo de unde a fost întrerupt şi sa umple goluri'le 
la.sate. · ) 

O asemenea problem'a este şi aceea pe care,· spre 
a fi privita în întregimea ei, am intitulat-o: "Mişcari 
epirogenetice şi caractere· morfologice în basinul Du
narei de jos". 

Aruncând o privire pe o hartă a României' din 
spre :\fare, trJi mari uni taţi morfologice ne' atrag-atenţia 
de la prima vedere: câmpia Munteniei, Bugeacul Basa
rabiei şi Dobrogea. Doua dintre ele sunt ca.mpii tn'tinse 
şi sărate,· a treia uq. podiş care domina diri trei părţi, 
ca o p�ninsula, Marea Neagra şi larga lunca apoasăt a 
Dunarei, cunoscuta. sub denumirea de Balta şi ·:oelta. 
Caracterul de stepă, sau semistepa. le este comun; însa 
evoluţia lor geologica şi morfologica. este diferita.. 

Podişul Dobrogii este un horBt De-alungul Duna
rei şi al Marii Negre scoarţa pa.ma.n'tului s'a disloQat, 
dând' :µaştere la aşa numitele falii; iar suprafeţele ve
cine· dela apus, miază-noapte şi ra.sa.rit s'au denivelat 
In sensul ca aripile din spre Muntenia, Basarabia' şi 
Marea Neagră s'au' 1-!iaat In jos şi au devenit- funduri 
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de mare, iar Dobrogea a ra.mas între ape ca un podiş 
mai tnalt. Pe urma., ln cursul quaternarului·, toate aceate 
unită.ţi morfologice au fost supuse unor mişcări epiro
genetice pozitive şi negative, care au lflsat urme în as
pectul morfologic al regiunii. Şi anume: 

1) Lacuri, depresiuni şi terenuri sărate Muntene,
Dobrogene şi, Basarabene ; . 

2) Terase Dunărene şi, în genere, terase fluviatile ;
1 3) Limane maritime şi fluviatile;

4) Insule stâncoase şi popine izolate în bălţile Du
narei, tn luncile râurilor şi în limanele Mării Negre; 

5) Basinuri r�sturnate de vai, cum. este acela al
· viii- Cara-su; şi, în sfârşit:

6) Denivelări generale şi locale ,ale ţinuturilor-, etc.
, Fiecare dintre aceste puncte merita o atenţie deo
sebită şi poate forma subiectul unei cercetări speciale.
Si�gură ·chestiunea- lacurilor, depresiunilor şi terenurilor
să),'ate din �asinul Dunarei de jos este de aşa natura, in
cât să procure material pentru un studiu voluminos.
Rămânând în cadrul unei conferin.ţe şi totuşi, îac�rcând
a d� o expunere. ca.t mai complecta., noi vom cilu ta să
e·xtrage� din bogăţia materialului adunat până.. acum,
precum· şi din cerceM,rifo perRonale, numai pai-tea _ de
cugeta1·e geografică pe care ne-o poate dărui acest ma
_ terial şi vom încheia, în cele din urmă, cu o privire
asupra genezei tuturor caractereler morfologice mai-sus
pomenite� clasificate în ordinea cronologica a producerii
lor. Totul-va fi privit din punct de vedere al mişcărilor
epirogenetice, adică de . lenta înălţare şi scufundare a
regiunilo_r. din apusul Mării Negre şi în special a Do
brogii, care este sloiul, sau pivotul" ce a infl.uenţijt, şi
evoluţia ţinuturilor dinprejur.

ţ. Valea Card-su. Partea centrafa şi meridionala. 
a D.0brogii s'a ridicat din fundul marii dupa. sarmatic . 

. ln pliocen înse. o margine, din spre· Muntenia, era tr;10� 
· sub apele 'golfului ce acoperia câmpia Munteană. Şi; de
C:)arece pe, laturea M�rii pliocenul nu apare, rezulta. cil.
Dobrogea meridionala. avea suprafaţa aplecata. din spre
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Mare. �pi;e. b�sin�l ·Munteniei, �e _unde. şi' direcţia văilor, 
care se deschid spre . apus şi spre nord. Schiţarea re
ţel�i ftuviatile în stepa . DQbrogii şi mai spre apus' tn
cepe, .deci, în, pliocen; iar cea mai caractetistică dintre 
văi, _din punctul de· vedere al problemei noastre, este, 
de. sigur, Valea Gara-su•. · . · ·., 

Intr'o. comunicare asupra lacului Mangaliei şi; ln 
g�neraJ, asupra orig'inei limanelor maritime şi· fiµviatile, 
am, -arătat ca. în quaterni.ir horstul Dobrogii- se· 1:idicase 
peste, nivelul ... Ma.rii ,cu mult mai mult, decăţ_ se afla. as
tazi_ şi, ca ,dovadă, aduceam, faptul ca. fundul ,de piatra 
a\ .va.ilor, de eroziune flµviatila. se afla. am,un, spte _gu
rile lor, . la -mari adâncimi sub nivelul a·pelo�· Vl;'cine, 
ceeae,e arata. ca. mai .apoi regiunea s'a scufund'at. Ară
tam .. aP,pi c�. par�lel cu -aceasta înalţare, ·a st(l°pân:it pe · 

. atunci o perioada. climaterică pluvială, corespunzând cu 
perioadele glaciare din nordul Europei şi din nţunţiţ în
nalţi; şi �a. în această vrerµe şi nu altcândva, I 'tretiue 
să punem eroziunea eroica., sculptarea adânca. u v!Ulor 
înguste· şi întortochiate·. ale• podişului .dobrogean. 

Valea Cara-su, împreun.a ·cu · toate va.He, afluente, 
formează basinul unui râu, ce a curs în, numita peri
oada plu via.la; iar panta de scurgere a apelor era din
spre Mare spre Dunare; _ca.ci şi vaile afluente, cele de 
nord se, îndreapta. spre sud-vest, iar cele de sud spre 
nord-vest. Axa basinului, adeca valea Cara-su, se des
c_hidea î!l Dun�re Ia Cernavoda, fiind sapata. în piatra, 
care asta.zi se gaseşte îngropata sub Redimente la o â
dâncime de 25 m., dupa. cum ne arata vechea albie a 
Duna.rei, găsitn. la piciorul din spre Dobrogea al podului 
Rege!e Carol · l. 

, Pe I urma. a urmat o scufundare a podişului. Vaile
Doibrogene intrara. cu capetele lor sub nivelul apelor 

. ve�ine şi se. transformară tn golfuri ; iar mai târziu, a
ceste golfuri, prin sedimenta1·ea gurilor de catre curen
tul litoral marin, în spre Mare, şi prin revarsa.rile Du
nărei, în spre flu viu, fura. izolate de apele ce le-au for
mat, pr!n perisipuri şi ·grinduri, transformân4u,-s.e i:µ li
m,nuri: Aceţl,sta este o.rigi1,1.ea ,lacurilor Cahttl, Ialpug,
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Catlabuga, Chitai, Conduc, Alibei, Şahâna şi a 'limP.nu
lui Nistrului din Basarabia, precum şi a lacurilor Taş
aul, Mamaia, Agigea, Techir-Ghiol, Tatlâgeac, Comarova, 
Mangalia, Duran-culac şi Sabl11 din Dobrogea. Aceeaşi 

: este şi istoria formării limanelor fluviatile Muntene_ şi 
Dobrogene precum: Mostiştea, Găla.tui, Oltina Mâtlea
nul, Vederoasa, etc. Acelea dintie limanele maritime, 
care au continuat sa primiasca. pâna asta.zi ape dulci, 
fle prin afluenti, fie prin puternice· izvoare subterane, 
s'au:Indulcit aproape cu totul. Tipic din acest punet de 
vedere este laqul · Mamaia de lânga Constanţa, al cărui 
nivel stA cu i m. peste faţa Mării şi care se scurge tn
tr'aceasta printr'un şuvoi puternic ce reprezinta., duP,li. 

· calculele facute, o forţa. motrice de aproximativ 500 cai
putere 1) .. Alte limane, fără izvoare b,ogate, au fost tn
întregime izolat� de Ma-re prin perisipuri înalte şi au
fost} supuse evaporării. Tipic pentru acest caz este Ia�ul
Techir-ghiol, al cărui nivel sta cu 1 m. 50 sub faţa Mf1rii
�i a cărui sa.rMur� este foarte concentrata. 2).

1/ După o comunisare orală a d-lui inginer I. StoeHescu-Dunăre. De-bitul de apă in 24 de ore este de 50.000-120.000 m. c.
2) I,tă proporţia de �lruri la litru din unele Umane Dobrogene, dupăanalizele făoutll în laboratorul de chimie al instit. geologic. în anii 1906-1907.Vezi: Anuar. institut. geol. al României. Voi. ·J, fasc. 3, pag. 391-894.
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'·lntr'un stadiu mai înaintat; unele - lac.u.d.-. au fost 
cu totul_ sedimentate şi hi. locul lor au rămas câmpii în
guste p� yaJe. Acesta este, pe scurt, istoricul văii Cara-su .. 
Dar la această vale a mai intervenit ceva: · 

In timpul înălţării, partea din spre Dunăre a Do
brogii s'a ridicat mai mult decât cea din spre Mare·· şi 
aceasta ridicare mai pronunţata a podişului în spre apus· 
se cu_noaşte după două caractere morfologice ale regiunii : 

1) Primul şi cel mai b�tător la ochi este că su.pra
faţa podişului, dela staţia Palas în apropierea Constan
ţei, unde -atinge înăltimea de 58 mi, se urcă mereu sp-re 
Dunăre, unde atinge cota de peste 100 m.: deci, o panta. 
de podiş ce merge în sens invers cu panta vaii Oara-su 
şi care, dacă ar fi fost dela origine aceeaşi, n'ar fi -dat 
posibilitate râurilor sn. se scurgă spre Dunărea Munt�-
niei, ci către Marea Neagră. 

2) Al doilea caracter este profilul transversal asi
metric al văilor afluente, profil asimetric şi im.potriva 
cunoscutei legi a lui Baer, care stabileşte că- toate râu
rile ce curg în emisferul nordic, cu necesitate trebue 
să aiba. malul drept râpos, din cauza rotaţiei pământu
lui ; dai� şi împotriva pantei naturale a podişului pri
mitiv, care ei-it aplecat în spre apus. Şi anume : la vaile 
afluente, în loc Cfl, pantele de apus sa fie mai râpoase, 
fiindca ·1ntr'acolo trebuia sa se lase firul apei din· cauza 
aplecarii podişului, iar Ja afluenţii de nord ·şi din cauz-a 
rotaţiei pamântuluf,- tocmai dimpotri va, coastele de n1-
sarit surit mai repezi,· iar cele de apus prelungi şi do
moale. Aceasta însemnea:z� cil rasturnarea pantei podi
şului se Indeplinia pe nesimţite chiar· şi în timpul când 
văile curgeau, adica în perioada pluviala.. · Pentru aceea oonsider�m podişul tn care a 
sculptat basinul Cara-su ca un podiş cu profil răstur
nat ; iar tnsăşi valea Cara-su ca_ o vale epigenetică._

II.· Terasele Dunărene. Un alt caracter·morfolog;ic,
care vorbeşte pentru o ridicare în quaternar a ·regiu
nii de contact intre Muntenia si· Dobrogea, sun_t şi te-
rasele dunărene. · · · ·. ·' 

.5 
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O t8rasA se ·rormeaza. în două cazuri pe mat'gÎnea 
�1nei ape curgătoare: 1) când nivelul de bazil, în care 
se vsrsa. râul, se scoboare.; 2) când reg·iunea peste care 
curge râul· se ridieă faţi:1. de nivelul d� baza. Acesta din 
urma. este cazul pentru terasele Dunărene. In ambele 
împrejurări râul este nevoit s!l-ţiÎ adânciasca. valea, să-şi 
croiasca în lunca mai veche şi mai largă o a doua lunca. 
mai îngusta. şi mai adânca; iar resturile luncii vechi 
ri\mân ca nişte prispe de o parte şi de alta a văii.· Şi 
la Dunllre găsim asemenea terase, cu atât mai largi şi 
mai greu de limit&t, cu cât ne coborâm jn josul apei ; 
dar cu atât mai înguste şi mai precise, cu cât înaintam 
spre apus. 

Câte te1·ase găsim, atâtea iinălţăr-i au fost, u1·mate 
de câte o pauză, în care ff,u,viul şi-a putu.t forma l1mca 
cea noit.ă. 

In stadiul cel mai înaintat al ridicărU, Dunllrea îşi 
avea şi lunca cea mui îngusta, care astazi se gllseşte 
la 23 m. sub nivelul marii, în dreptul Cer11avodei. Aceas
ta însemneaza că şi aci, dupa. atingerea maximului de 
tnlllţare, a urmat o scufundare. ln· aceasta noua perioada 
Dunărea, în loc sa mai roada şi să adâneiască, a în
ceput a, sedimenta, ca sa-şi pastreze echilibrul de protil 
faţa. de nivelul Mării; iar terasele inferioare au trebuit 
Fa fie îngropate sub noile sedimente, care formeazi\. ac
tuala luncl'.I., adica Balta. 

Ca să stabilim un paralelism în timp între fenome
nele morfologice din Dobrogea şi cele de pe malul Du
n!1rii Ji n Muntenia, observam ca sculptarea adfinca. a 
,•&ilor Dobrogene a mera paralel cu fo1·mal'ea teraselor 
Dunărene; iai· îngi-oparea tera3elor inferioare sub se
dimellte1e Juncii, a mers paralel cu formarea de g·olfuri 
şi limnne marine şi fluviatile din Dobrogea. 

'I1erasele Dunării se pot urmari pe ambele maluri 
ale sale, la aceiaşi inillţime. Aşa s. ex. pe porţiunea 
dintrn Rusciac-Oiurgiu şi Olteniţa-'l\1rtucaiu, terasa su
perioara se găseşte la circa 75 m. ; o a doua terasa. la 
circa nfi-bO m. ; a treia terasă la 35-40 m. ; in fine te
rasu. inf'er!oara la 18-23 m. In:3ă suprafaţa podişului 11 
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R.u�ciuc este de peste 140 m., pe când supra.fata câm
piei Muntene, la nord de Giurgiu, de 85-90 m.; iar stra� 
tel_e superieare de piatră din podişul Bulgariei se află 
în Muntenia Ia oarecare adâncime· sub nivelul Dun�rii. 

Aceasta însemnează că, cu mult înainte de a curge 
Dunărea prin aceste pii.rţi, s'a produs o denivelare între 
c�le două aripi ale faliei, în sensul că podişul bulgar a 

· ril.mas sus� iar placa din spre Muntenia s'a scufundat
la o adâncime apreciabilă; iar mai târziu, după ce Du
. nărea şi-a deschis drum pe Ia Porţile de fier şi proce
sul de sedimentare al câmpiei române, de către râurile
ce coborau din munţi, s'a terminat, - s'a produs de-a
lungul faliei Dunărene o mişcare de in!Uţare egală . a
ambelor aripi, căci altfel n'am găsi terase de aceeaşi
înălţime pe amândouă malurile. ·· . 

Din cauza cotiturilor Dunării însă, ter�sele a�1 �is
părut pe unele porţiuni, prin eroziune laterală şi, · de
aceea, în acel� părţi, atât podişul Bulgariei şi Dobro
gei, cât şi câmpia înaltă a Munteniei se termină ·cu fa
leze, sau cu coaste repezi ; însă mai ales terasele din
dreapta fiu,viului au fost suprimate, fiindcă Dunărea bate
mai cu seamă în acest mal, atât din cauza rotaţiei 'pă
mântului (legea lui Baer), c1t şi din cauza,. vânturilor
dominante de NE şi a râurilor Muntene.

Intre lacurile Mostiştea la W şi Gălllţui, la ·E, câm�ia
româna. se afla. la o altitudine de aproximativ .45 m. ;-terasa
primă, ce urmează, e la circa 35 m.; a· doU:a Ia cii;ca,' ·22
m. ; Balta la circa 15 m. ; podişul Cadril�terului din faţa,
la satul Vetrina, oferă o coasta._ repede de 1001!1· şi ,se
prelungeşte spre sud cu o suprafaţă de peste 130 m.

La răsărit de Călăraşi, sub câmpia înalta. de peste 40 
m., se întinde până la malul Borcei o terasă larga, a _cărei 
înălţime se ţine între 21-23 m.; şi numai ��n&ă iB.�Jta -
avem un rest de terasă. mai înalta, un veGhiu ·grmq de 
26 m. Podişul Dobrogii din faţa. se termin'ă la ·puiiâre 
cu o coasta repede de peste 100 m.; iar faţa„ ac��ţui 
podiş se urca. treptat spre miazăzi. Balta însăşi a�� ���ca 
14 m. Exemplele se pot îninulţi ,şi pentru vale�.puna
rii din jos de Călăraşi şi din sus de. Gţurg_�u .. ,' __ .. , .. , ,

. ... 
' . ' . . 
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in ce 'priveşte vârsta teraselor, conciu2ia ia care 
se poate ajunge este urmlltoarea : a) cea dintâi terasa, 
tltiată de Dun'ăre, de sigur este terasa superioară. Ea 
'a fost -roasa. tn depozitele guaternare formate din pie
tri'ş'ul -şi mai ales nisipul adus de râurile din Carpaţi şi 
Btilcani. 'Da'r aceasta însemneaz&. ca terasele siint un 
Yenonien posterior aşternerii acestor sedimente. Adica, 
til o'rd'ine cronologică: întâi apble curgătoar·e, ce se co
boar� dfn Carpaţi_ şi Balcani, şi.:.au term�nat opera lor 
p'rinc'ip�1a de sedimentare a câmpiei; pe urma Dunn
'r.ea se ·ffxe·az� în pl'ima sa lunca de-alungul podişului· 
din dreâpta şi, dupa aceea, în urma unei mişcari epi
roge'n'etice pozitive, fluviul şi-a adâncit şi şi-a îngustat. 
lunc'a, .tasând ·pe margine o teras·a. Terasele, prin ur
mare, nu sunt un fenomen care s'a produs chiar dela 
rifcep'u,tul quaternarului, ca.ci o bună parte din aceasta
peridadh h fost neceI3'ara. mai întâi pentru sedimentarea 
ca1fnipiei. 

.Dar prezenţa pietrişului Balcanic în terasa i:luperi
oara. a câtnpiei Muntene mai tnsemneaz/:ii ce'va. Dacă a
cest fapt petrografic -este bine stabilit, atunci cel puţin 
pe porţi'une·a unde se constata. pietrişul Balcanic, trebue 
M. 'admitem inexistenţa Dunării în perioada când se
aşterneau aceste sedimente, ca.ci râurile din Balcani nu
şi-ar fi putut trece peste fluviu sedimentele lor în ca.ru
pia româna. Şi, în acest caz, studiul teraselor Dunarene
va fi de mare ajutor şi pentru evoluţia morfologica. a
şesului Mu'ntean şi pentru evoluţia fluviului şi, poate,
�şi pentru prob1ema timpului trecerii lui pe la Porţile
de fie•r.

· b} De alta. parte, toate terasele Duna.rii, ta.iate tn
pod'işul Bulgariei, deci şi cea inferioara, sunt acoperite 
d'e o JJâtura groasa de loesi;l, ceeace însemne'lza. ca loe

. ssu,l este inai recent decât această terasă inferioară. 
Prin urmare, fixarea în timp a sculptării terase

lor Dunărene, p'rovocată de înălţarea epirogenetică a 
1·egiunii, cade între terminarea sedimentării fluviatile 
a campiei Muntene, ca punct iniţial, şi începutul ·se
dimentării ·edlice a ldessului, ca punct final, adecă nici 
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la început,ul qitaternarului, n-ici spre sfârşitul lui, t;i 
cam pe la miflocul dUu,viului. 

· Şi, flindca sculptarea teraselor Dunărene a mers pa
ralel cu sculptarea mai eroica. .a văilor .din podişul Do
brogean, iar ambele aceste fenomene mor.fologfoe au f,ost 
prdvocate, pe de o parte, de înalţarea ep,irogenetica. a 
basinului inforio,- Dun�rean, iar de alt� de abundenţ� 
preci pi tarilor atmosferice, ce a caracterizat perioadele 
pluviale din sudul Europei, rezultă ca terasele, 'Văile a
dânci Dobrogene, înălţarea regiwiii şi clima ploioasă 
simt fenoniene contemporane, ce stau în strânsă r.e
laţ·ie cauzală şi au coexistat mai spre sfârşitu,ţ dilu
viu,liii, iar n'U mai spre începutul lui. 

' . 

III. Insule stâncoase şi popine, izolate în băl/i,le,
Dunări-i şi · în limane. 

Dupa aceasta serie de fenomene a urmat în ba�inul 
Dunlnii de jos o alta serie de fenomene, caracteri,zată priq. 
schimbarea climei ploioase intr'o cliQ:Iă de ·stepa.; printr'o 
mişcare epirogenetica negativa, adica de scufundare şi prin
tr'un cortegiu întreg de consecinţe mor(ologice, precum : 

1) formarea de golfuri şi mai apoi de limane ma:
rine ş1 fluviatile ; 

2) îngroparea te"aselor inferioare ale Dunarii sub
sedimentele Bal ţii; 

3) insule. stâncoase şi popine, izolate în Mlţile Du
nării şi in limane ; şi 

4) coborârea nivelului Dobrogii şi a câmpiilor ve-
cine faţă de nivelul Mării. 

De oarece la Mărculeşti, în Băraga.n, baza loessu
l'9i se află sub acest nivel la 3 m., iar în delta Dunării, 
lângă braţul Sulina, la 7 m., rezultă că scufundarea 
s'a produs după depunerea loessului. Aceasta se dove
deşte încll şi din faptul că în. Dobrogea „ malurile râu
rilor sunt constituite numai din loess, care se scoboara. 

· la mai mulţi metri sub suprafaţa apei şi a Dunarii" 1).
Puterea acestei scufundări a vn.riat dupa loc : în dreptul

I) După O·. ]forr1oci: La plai ne , oumaine el :a Balta du llan ,Le, dia
Congl'cs internat. du petrolc. III session. pai, 2,l!i•. 
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Cernavodei ea este de 23 m.; spre deltă şi Mare e mai 
mică; spre centrul câmpiei Muntene e foarte mare. 

· · · In asemenea cazuri, când o regiune se scufunda.,
apele curgătoare se lenevesc, îşi încetează opera lor de 
eroziune şi încep sedimentarea : aceasta, din nevoia de 
a-şi păstra echilibrul de profil faţa. de nivelul de bazlh
Atunci toate formele de teren ce cad sub acest profil,
sunt îngropate pe încetul sub sedimente, ceeace s'a în
tâmplat atât în Balta Dunării, cât şi pe văile afluente:
Singure insulele stâncoase mai înalte şi mai ales popi
nele; mai dau mărturie de vechea morfologie înmor
mântată.

Aluviunile au o grosime eonsiderabilă. In Balta Ia
lomiţei, în afară de piciorul prim al podului „Regele 
Carol J« , unde s'a găsit albia .de calcar a D�nării, toate 
celelalte picioare au fo�t zidite în adâncime în aluviu
nile fluviului. De asemenea, foarte groase sunt sedimen
tele la podul dela Lăţimea, in faţa Galaţilor. Fenome
nul e şi -mai evident la gurile râurilor din regiunea co
linelor. Muntene. O secţiune Ia râul Năianca arată 3-4 
perioade de eroziune profundă, apoi de umplere com
plectă a văii 1 ).

Această scufundare, urmată de sedimentare, a făcut 
ca terasa inferioară a Dunării să dispară cu totul mai 
în josul fluviului, în dreptul Bălţii Brăilei;· iar terasa 
mijlocie sa se apropie de nivelul apei şi să se confunde 

. cu Balta. 
Numai ici, colo, se mai văd urmele vechilor terase 

erodate, în aşa numitele „Popine", sau" Grădişti", care 
se ridică de-asupra luncii ca nişte m�rtori ai trecutului. 
Să dăm câteva exemple : 

In Balta Ialomiţei kăsim următoarele resturi de terase: 
Silistea Trămsani-i, cu o cotă maximă de 27 m.6 , 

' , 

în timp ce balta din apropiere are numai 19m_5, ceeace 
gă o diferenţ8. de 8"1. Insula- fiindcă e înconjurată de 
braţele Borcej, - este un rest din tel'asa vecină a Bii
ra.ganului, înalta de 25m, l_a satul-model Cadâna. 

1) După G. MiÎ•t[JOCi.: La plaiue roumaine et la Balta dn D.nnl,e, 1iiu
Con.gr{'s internat, du petrC'le. Ill session. pag, 234. 
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Siliştea Grădiştea, vine tn dreptul satu.lui Roseti
Volnaşi pe Borcea. Am o lungime de 2800m şi o lă
ţime de circa 600m . Cota bălţii dinp1·ejur e de 17m; iar 
sus, pe Gradişte, 22m ,5; deci o diferenţă de 5m _ Ca ş.i 
terasele vecine ale Bărăganului, are şi ea nişte !)gă
vane" adi'l.nci de eâte un met1·u : · albii vechi de lacuri. 
Terasa de peste Borcea, pe care e aşezat satul Roseţi
Volnaşi, am 26 111.3; 'lnsil mai spre Băragan are circa 
21 m . Siliştea Urildiştea e un rest din aceasta terasă. 

Grârlişlea Coslogenilo,r: are o lungime de 2500m 

şi o luţime de 400m. lnălţimea maximi\ e de 18°\ iar a 
ha.Iţii, în apropie1·e, dec 12m·. Terasa vecini\ de peste 
Borcea are la Coslogeni -Hf". 

Grindul Dichisenilor, în faţa satului cu acelaş nume, 
are o lungime de ·12oom şi o lăţime de 400'°. In Balta. 
cotele vecine se ţin p0nă. la. 9 10

, ial' pe vârful grindu
lui 17 m _ E un rest din terasa de peste 8flrcea, �are se 
află la 1 9 m înălţime. 

Pochina, în faţa satului Borduşanii, e o movilă nia.i 
mult rotunda. Vârful ei se afla la 27 rn.3, ial' Balta dim
prejur are abia 1O-\2 m . De oarece la satul Borduşanii 
teni'>a cea mai de jos are numai 2�-23"', urmeaza tt\ 
Pochina e un rest dintr'o terasa mai îoaltă şi mai veche. 

Intrn râul Ialomiţa, Borcea şi tnasele câmpiei apar 
iarjşi mai multe popine precum: Pochiua Vtcldenilor 
de .25"1.-l: ; Pochina cu, vii de 2J. '° şi Blagodea.sca de 
22m, în timp ce Balta din apropiel'e arn numai 10-VY".

':Pot în acest loc se înalţă şi alte popine, mai mici ca 
întindere, însa cu mult mai înl.ilte, având cote ce va
riază între 15m şi 30 111

• 'roate sunt 1·estul'i din terasele 
vecine ale câmpiei 1).

Caracteristic, din punct de vedem mol'fologic, pen
trn aceste popine este ca au o lature râpoasa : cea in
toa1·sa spre Dunărea Dobrogii şi una prelunga: cea din 
spre Bi:iragan ; iar clin punct de vedere autropogeogni.-

1) Şi la apus de CălărJşi găsim popine: Grădişteri >11Me �o 23 m. 3;
GJ'ădiştact Ceacului de i9 m.; Grădişfen Cmieştilor tle 16 m. 7; msal•le din 
lacul Mostişlei, etc.
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fie� însuşi numele lor de „Silişte" şi „Grădişte" ne a
rata. ca au servit de locuinţă elementului uman de pe 
valea Dunării. 

· Dacă trecem mai spre nord, în Balta Brăilei, aci
nu• mai găsim popine, sau grinduri de origine Munteană, 
de oarece chiar teras-a mijlocie a câmpiei se afla la ni
velul Bălţii. In schimb încep să apara insule stâncoase, . 
izolate de înălţimile Dobrogii, prin sedimentarea văilor 
şi depi·esiunilor dintre ele. Aşa sunt s. ex. insula Bla

sova (49m) din faţa carierelor de granit de. la Iacob
deal; apoi insulele stâncoase Popi1-ia mare şi Popina 
11,tică dela· cotul' Pisicei de lângă Galaţi; în sfârşit, tre
când pe laturea de r�sarit a Dobrogii, spre Marea Nea 
gra, gllsim i.llsulele Popi1ta (49 m), Grădiştea (19m) 'şi 
Bisericuţa (� 111) din lacul Razim şi alte câteva insule
mai mici şi· pietroase din limanele Taş-aul şi Mangalia. 

Toate aceste popine, grădişti, grinduri şi insule stân
coase, izolate în bălţile Dunării şi în limane, de jur Im
prejui:ul Dobrogii, dau mărturie de o scufundare a în
tregii regiuni dela Dunarea de jos; iar aceasta scufun
dare am vazut ca. începe dupa. depunerea, • cel puţin ln 
parte, a loessului. 

. IV. Denivelări ale Dobrog,i,i şi câmpiilor ·oecinc; 
lacuri, depresiuni şi terenuri sărate. 

In afara de caracterele pomenite mai sus, mişcările 
verticale epirogenetice au lasat şi alte urme în morfo
logia Dobrogii. Aşa ::mnt s. ex. lacurile sărate din de
presiunile făril. scurgeri ale acestei provincii. Le găsim 
mai ales în peninsula Dunavaţului dintre delta Dunil.rii 
şi laguna Razim, pe valea, relativ înaltă, dela Sari'nasuf
Morughiol. Aceasta vale, un Yechiu braţ al Mării, este o 
depresiune lunga de 7 km. Ea se întinde în direcţia 
NE-S\\T şi izoleaza coline'le ·din capătul peninsulei, de 
ultimel·e ramificaţii ale Cairacelor şi a impunătoarelor 
înălţimi dela Beşt9pe (242m). Pe harta curba de lom o 
limitează bine de ambele părţi, lăsându-i o largime: spre 
Morughiol de 20Om , spre Rarinasuf de 800"' ,iat· l.a mij
loc de 2 km. 
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In aceastl depresiune se afla. trei mici basinuri, ţn
chise insular de curba de 5m ; şi în fiecare basin se afla. 
lacuri sa.rate 1). Intre lacuri se afl& praguri despa.rţitoare
a· ca.ror altitudine variaza. între 5m şi sm ,5, Toate Jacu
rile sunt i.'fsturi din apa Mării, care trecea într'o vre·me 
pe aceasta vale, izolând peninsula Dunavaţului ca o 
insula. şi unind Marea ce acoperia delta Dunării, cu Marea 
ce forma un golf in basinul lacului Razim. 

Ridicarea văii peste nivalul Mării trebue sa. fie 
contemporana. ou înillţarea Dobrogii în timpul perioade
lor piu viale; sau, mai .precis, cu terasa superioara. Du
năreană. Braţul de mare, prin urma!'e, este i;i,nterior. 
quaternarului sau, cel mult, dela începutul quaternarului 
când Dobrogea, în aceasta. parte, trebue sa. fi fost cu 
cel puţin 9m mai joasă ca în momentul de faţa., pentru 
ca sa. fi fo.::it posibila circulaţia apelor marine prin acea
stă depr.esiune . .A.şa dar, evoluţia morfo!ogica. a acestui 
colţ Dobrogean a trecut prin urmatoarele faze : 

· 1) La sfârşitul terţiarului delta Dunării şi Jacul Ra
zim erau acoperite de Mare. Ele comunicau între dân
sele printr'un braţ pe valea Sarinasuf-Beibugeac-Moru
ghiol, izolând spre ra.sarit o insula de coline, la Duna
vilţ. Nivelul Dobrogii era în această parte cu cel puţin 
9 n1 mai jos ca în prezent. 

�) In diluviu regiunea rn ridică pe încetul ; depre-:
siunea iese din dpele marii şi în cuvetele, sau basinu
rile sale', ra.mân actualele lacuri sărate. ln aceasta. fază 
Delta nu exista ini:;a., ci Dun!\rea se scurgea tn Mare 
printr'un singur brat de-alungul faliei, confundându-se 
cu actualul braţ St. George. Mai spre nord, întinsul Deltei 
se afla peste nivelul Marii, cel puţin în parte; iar do· 
vada o avem în faptul că spre sfârşitul diluviului depo
zitele eolice se puteau aşteme peste un câmp uscat, 
dupa cum o probează loessul, găsit astazi la 7m adân� 
cime lângă braţul Sulinei, precum. şi· fauna de mamuţi, 
rinoceri, etc., care popula aceasta. câmpie. r.j.1a.rmul ma
ritim al Dobrogei, în srârşit, se întindea mult mai în 

t) O baltă numiLă Sărătura'· ,e allă şi la E de iiahmudia, i'11l'e uu.:. , . ,, -

năre şi podişul Dobrogei. 
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largul Mării, după cum se vede din cordoanele litorale 
de· scoici, găsite la o distanţi\ apreciabil& dela ţărmul 
actual, pe fundul mării. 

3) In ·a treia perioadn, adeca. după depunerea loe
ssului, Dobrogea se lasă din nou in joe, însa. nu în aşa 
măsură încât să se poata. stabili din nou comunicaţia a
pelor de mare prin dep1·esiunea Sarinasuf-Morugbiol. 
Puterea acestei scufundll1·i este,, în dreptul braţului Su
lina, de cel puţin 7 m . 

Dacă faza anterioartl este contemporană cu forma-
1·ea teraselor Dunărene, ceastalaltă e contemporana. cu 
îngroparea lor sub sedimente şi cu formarea de golfuri 
şi limane. 

InceputuriJe Deltei Dunării, ca atare, nu sunt mai 
vechi decât sfâr�itul acestei ultime scufundări. Delta Du
narii este unitatea morfologică cea mai tanară, cea mai 
recentă din to_t pământul românesc. 

· V. LacU'r·i ş-i terenur'i sc'irate din câmpia .11lunle
nie·i. Problema lacm·ilor sa.rate Muntene şi geneza lor 
a preocupat, în ţara noastră, oameni de ştiinţa. de mâna 
întâi. Dintre geologi : L. Mrazec. G,·. Ştefcinescii şi G. 
Murgoc-i ; dintre fiziciani : G. Hep-ites şi Petru Pon'i ; 
dintre chimişti: C. Isfrati; dintre ingineri : A. O. Sa
l·igny şi G. Galerin; dintre medici: d-rii Davila, I. C. 
Apostoleanu, Romnicea,nu,, etc., ca sa uu amintesc de 
cât numele mai bine cunoscute. 

Geografia, ca ştiinţa mai nouă în ţau noastră, a tre
buit sa întârzie a-şi afirma punctul sau ue vedere expli
cativ, mulţumindu-se până. acu-m cu partea descriptiva. 

In câmpia răsariteană a Munteniei, privita din punct 
de vedere morfologic şi antropogeografie, distingem patru 
subdiviziuni carn, dela Sud la Nord, prezinta o gradaţie 
dela mai uscat la mai umed, dela mai batrân la mai 
tânar, dela mai sfirac la mai bogat în aşezări omeneşti. 
Şi anume: 

1) Câmpul dintre Dunăre, Borcea şi l'âul Ialomiţa,
sau Bl\ră.ganul propriu zis :, 

· 2) Câmpul dintre Calml\ţui şi Ialomiţa ;
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3) Câmpul dintre Buzăn şi Calmăţui ;
4) Câmpul dintre Râmnic şi Buzitu.
I. Primul c�mp, Bărăga,:iul propri-u z.is, cuprinde

- Jnsând la o parte terasele Dunărene, care la Călă
raşi ating o lăţime de 11 km. (între satele Măgurenii
Radu Negru)-un şes înalt la răsărit, atingând cote de
peste 80m ; iar mai spre apus, din dreptul va.ii Jegi\lia,
un şes mai jos, cu altitudini dela 35m în sus, pe unde
s'a stabilit existenţa unei vechi albii a Dunării.

Baraganul este partea cea mai veche şi cea mai 
uscată din câmpia răsăriteană. Ca aşezări omeneşti gă
sin; r într'ânsul doar ca.tune rare şi mai ales târle ; pe 
când satele cele vechi se înşiră dese, ca mărgelele pe aţă, 
de-alungul [alomiţei, Ounarei şi Borcii, precum şi pe 
terasele mai umede, unde apa este mai la faţll.. Ca ape, 
nu găsim decât limane fluviatile precum sunt : ezerul 
Mostiştei şi lacul GaH'lţui, care înaintează adânc pe văile 
sculptate de vechile scursori în marginea Bărăganului 
şi în terase. Aceste văi au fost roase în pel'ioada plu
vială şi de înălţare a şesului şi, prin urmare, ele sunt 
contemporane cu văile adânci Dobregene şi cu terasele 
Dunărene;· dar maximum de adâncime l'au capMat în 
timpul sculptarii terasei inferioare. Prezenţa lacurilor 
pe aceste văi însă e mai târz'e şi e contemporana cu 
formarea limanelor marine şi cu îogrop-are1 terase:or 
inferioare Dunărene sub sedimente. 

In tot c1:1prinsul interior al Bllrnganului nu se afla 
niciun Jac; iar explicarea o gasim în marea adâncime 
la care se art!\. stratele de argila terţiară şi în marea 
grosime a sedimentelor fluviatile şi eolice: nisipul şi 
pietrişul de râuri, nisipul zburator şi loessul. fntr'ade
văr, arg!lt le terţiare apar la Mărcu1eşti abia la 7"2 m sub 
suprafaţa câmpiei, adeca la 40m sub nivelul actual al 
Madi ! Numai stratul de loef:s ·- rocă foarte permeabilă 
- are, în unele locuri, 30- ._w-n grosime !

H. Câm,pl<,l lUnfre . Cctl1!H'iţni şi Ialomiţa cuprinde,
pe lâng� la1·ga terasa Ounareana, a cărei laţime maxi-. 
mă atinge 1 c:: km.,-uu şes ce· se urc� treptat dela ră
sărit spre apus, începand cu cote ce· variaza între JO Ul
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şi 50 m. La raearitul t�rasei, in dreptul satelor Luciul
Gura Ialomiţei, se afla. un rest din câmpia de apus, a
vând o tnălţime de peste'4om , ·pe când terasa.se sco
boară până la 20m . 

Mult mai umed decât Bărnganul, · întrucât stratul 
de argilă terţiară se afla. la mai mica adâncime sub 
sedimente, câmpul acesta e plin de lacuri, atăt in inte
riorul său, cât şi spre cele două râuri care-l mărgine3c : 
CAlmăţujul şi lalomiţa. Unele din aceste lacuri sunt să
rate, altele sălcii şi altele dulci. Şi satele sunt mai nu
meroase, fiind aşezate unele de-alungul vâlcelelor din 
câmpie, născute din scursori, altele din vecinatatea lacu-
rilor, sau în uş'oare depresiuni. 

III. Cânipul dintre Bitzăii şi Călmăţii-i oferă oare-
. care greutate în delimitarea şe::1ului înalt de terasa largă 

dela rl'lsllrit, de bună seamă din cauza prelucrării eolice. · 
Totuşi limita între cele doul:i. unităţi morfologice, cara�
terizata printr'o uşoara. panta a câmpiei, ar fi o linie ce 

·1nc:iepe la sa�ul Racoviţa pe Buzl:i.u �i se termină la Cal
măţui în dreptul satului Insurăţeii.

Caracteristic pentru ace3t câmp este mulţimea sa
telor aşezate la mica distanţă unele ct·e altele, ceeace
trădează prezenţi:t apei de baut la o mica adâncime şi
pretutindeni ; dar mai caracteristica. e mulţimea lacu
rilor sărate, atât pe şesul mai înalt dela apus, cât şi
pe terasa dela răsărit, ceeace indică existenţ .t unor ba
sinuri sărate cu fundul de argilă, aproape .de suprafaţa
câmpiei.

IV. Câmpul dfritre Rânin-ic şi Biiz(m se împarte
precis în două unitaţi : şesul înalt dela apus, In.sându-:::e
între cele doua. ape, de'la altitudini de peste 10Om pâna
la o faleza. ce-l margineşte în direcţia N-S, între satele
(.:ioraşti pe Râmnic ijÎ Racoviţa ve Buzău; la faleza se

. termina cu altitudini de 50'"-6Orn ; pe când Ianca larga 
dela rasa.rit începe d� sub faleza cu altitudini de circa 
30 111 şi se Jasa uşor spre Siret, unde gâsim cote de 
1om-15 111 • 

Dacă şe3u! înalt e plin de sate, înşirate de-alungul 
vailor şi scursorilor de apă, iar d'e-alungul Buzăului ne· 
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ofei·a cercetării câteva lacuri sa.1:ate, -- în schimb lunca 
larga., ce se apleacă spre Sir�t, este mai mult un con 
de dejecţie al Buzeului, ale cărui albii vechi, resfir_ate 
dela sR.tul Racoviţa spre N şi NE in ·forma. de evantai, 
se pastreaz!:I până astăzi. Această luncă este mai săracă 
în aşezări omeneşti. 

In scurt, câmpia răsăriteana a Munteniei, împa.rţitl:\ 
în mai multe secţiuni de catre apele curgătoare, cuprinde 
doua. zone: una a câmpului înalt ce se apleaM spre ra
sa.rit şi a doua a teraselor, a căror caracteristica. prin
cipala. este că au un profil invers faţa de acela al Du
nărei, adeca.: panta acestor terase, în loc sa. fie aplecata. 
dela S spre N, în direcţia în care curge fluviul, este, 
dinpotrivă, înclinata. de la N la S. Iar acest caracte"r se 
explică prin acţiunea vânturilor dominante de NE, care 
au acumulat. pe margihea de N a teraselor nisipurile us
cate din văile râurilor ce se varsă în Dunăre. Pentru 
aceea terasele Dunărene din dreptul Dobrogii, au fie
care, în partea de N o altitudine aproape de doua. ori 
mai mare ca in marginea lor meridionala. 

O alta caracteristică a câmpiei ra.săritene Muntene 
este şi mulţimea lacurilor sărate. 

Distribuţia geografică a lacurilor sărate Muntene. 
Incepând dela N la S, pe parte·a stânga a Buz!iului, gllsim 
trei la:curi sărate: Balta Albă, Balta Amară şi Laciil 
Câinenii. Câteşi trele au aspectul unor limane fluviatile 
ale Buzaului; iar primele două primesc şi câte o mici\ 
scursoare din spre N\V, din direcţia oraşului Râmnicu
Sarat. Toate se gasesc în albii săpate în câmpia înalta 
dela apus de faleza C1orăşti-Racoviţa. 

Intre Buzău şi Calmaţui se află următoarele lacuri 
sf:\rate: L. Sărat de lângă Braila, lazul şi Lutul Alb 
ambele lânga. satul Movila Miresii, Ianca şi Plopitl lânga. 
gara Ianca şi L. sărat Batogul lângă satul cu acelaş · 
nume pe Calmaţui. Dintre acestea numai Lacul Sărat 
d·e 1 ângă. Brăila şi L. Batogul au caractere de limane 
tluvia'tile: unul al Dun�rei şi altul al Călmăţuiului; cele
laite se gasesc în nişte depresiuni sau cuvete, a căror 
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-origine trebuie căutată sulr sedimentele quatern.are ale
câmpi�i.

In sfârşit, între Călm�ţui şi Ialomiţa gil.sim· patru
lacuri sărate: Ptaşcu, intr'o, cuvetă lângă satul Ciocile;
Chichineţiil 1), lângă satul eu acelaş nume şi lacurile
Fu,ndata 2) şi Amara, pe laturea de N a râului Jalo
miţa având caracterul de limane fluviatile. 1l1ot in aceas
ta secţiune a câmpiei se află şi două vilii sărate : una
ce se deschide în Ialomiţa la Urziceni, numită Valea Să
răţei, continuati:. cu Pârâul sărat; şi a doua: Valea

. Sărata, ce se deschide în Iacul Strachina 3), un li mau
al Ialomiţei.

Intre acest din urmă 1•ftu şi Balta Duna.rei, nu s'a 
găsit decât un singur izvor s&rat, ce curge în Borcea. 

:I) L,, Chichineţ1il are apa cam sărată. Jn p .rtea de Sud are trei iz
voare care - după comunicarea d-lui C. f. Angelescu, învăţător în Chichi
tteţul, au fost astupate de «nişte boeri� pentrucă inundau mo.,ia.· Câteodată 
izvo1·ul cel mare mai dă apă şi azi. Pe fundul·facului se află un nămol negru, 
de culoarea păcurei, iar la pipăit e unsuros ca o alifie. Dacă se lasă în aer, 
se usucă, acoperindu-se cu un strat de sare. Intre lac şi malurile lui, care 
sunt la o,,rec,,re depărtare de. marg,nea apei, terenul se acopere vara cu o 
pulbere albă şi sărată. Pe acest teren creşte <(iarbă grasă», <iarbă roşeală• 
Iii ,=pir•, iar în lac •ţipirig•. Peşti nu sunt. Puţuri!� din sat au apă sălcie şi 
sărată. AJla şi nămolul au o .acţiune binefăcătoare asupra reumatismulu;, a 
boaldor de piele şi a rănilo>: deschise. După spusa bătrânilor, acum vre-o 
SO ani lacul exala o duhoaro ce asfixia. Lumea bolua�ă venea la el <ca la 
mormântul Domnului•. Şi azi, când-bate vântul din spre lac, 3duce gaze foartfl 
neplăcute, 

2) Despt·e valea, ce prelungeşte lacul 1!1iinilata, circulă o legendă în
�ura bătrânilor: se zi :e ca. un om săpând o fântână la poalele muchei de 

, lângă marginea lacului Reviga, a curs ;,bita apă din acel izvor, încât s'a um
plut valea de apă. ln josul văii apa s'a înfundat şi u dat naşter·e lacului 
Funda.ta. Pârâul ce s'a năs�ut din acel isvor era destul de puternic, aşa că 
pe el s'a făcut o moară de apă. Atunci proprietarul moşiei pe care se afla 
izvorul, ceru morarului dijmă, fiindcă moara se atla pe apa cc izvora din 
moşia sa. Morarul refuzând, proprietarul ar fi astupat izvorul cu bolovani de 
sare învăluiţi în lână şi aşa vor să explice bât.rânii sărătura lacului Fun.dat;1. 
De fapt, pământul din stratele subterane vecin@ conţine săruri. Apa de ploaie 
topeşte aceste săruri şi le duce in lac; iar apa evapnrâ.ndu-se, sărătura Si' 
concentrează. 

3) Şi lacul Stt-achina în verile secetoase capătă un uşor gust sărat.
Jn timp ploios, sau după o iarnă cu zăpezi mari, apa se îndulceşte. Pe fun
dul lacului e un nămol negru, de a'c cărui efecte mtidicale ţăranii se arată 
satisfăcuti. In el se deschide Vulea Sărata şi o.re şi slabe izvoare sărate. !a-
1omiţa, când creşte mare, se revarsă în lac, mărindu-i volumul şi indulcu_,
du-i apa. De aceea în acest lac pot creşte mai aies două specii de peşti: 

· crap şi caracudă. In apele lui se desvoltă nebuneşte o plantă, care face im
posibilă pescuirea cu năvodul. Jn timpuri de secetă planta dispa1·e. Puţurile
din satele vecine au apă bună de băut. Probabil că slaba sărătură îi vine
din sus, de pe Valea �irată.
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tn · apusul Munteniei, dr. C. Istrati citează înca. trei
Jacuri sa.rate: unul mic, lângă Turnu Măgurele şi lacu
rile Varcan şi Chischilea·ua. lâ-nglt comuna ,Jigltera din 
Dolj. 

Dar, alături de toate aceste laGuri an.rate, în câmpia 
Munteniei mai sunt şi o sumă de lacuri dulci; şi tot 
astfel, alături de fântâni cu apă buna de băut, fântani 
cu apa sălcie, sărată, sau chiar foarte sărată. Câteva 
exemple: 

La vre-o 400 m. depărtare de coada T1acului Sărat 
(BriLila) se află Satu- nou. Aci într'un pMrat cu laturea de 
20 m. se aflli nişte puţuri cu ap� dulce ; însa nu mai de
parte decât· la 15 m. de ele se află alte 5 puţuri cu apa. tot 
aşa de sărata. ca a Jacului. Chiar si fântânile sa.pate la 
un kilometru dela coada lacului, au apă de asemenea 
sa.rata. Pe malul de sud sunt puţuri' cu apa dulce, daci\ 
sunt la vre-o 500 m. depărtare de ţarm (la pepiniera.); 
la 30 m. însa, au apa salcie 1). 

Un alt exemplu frumos, pe •care cu un deosebit 
simţ de observaţie mi-l comunică d-l N. Tbnie 2) înva.
ţMor în Marsilieni (Ialomiţa), este urma.torul: paralel 
cu marginea înalta a Bărilganului, între Urziceni şi Mar
culeşti, de ambele parţi ale râului Ialomiţa se afla., în 
luncă, o suma de lacuri cu apă dulce, unele având ca
racterul de limane fluviatile, altele fiind simple ochiuri 
de apă, născute din izvoare subterane, sau din .. revar
sl:tri!e râului. fosa, pe când toate lacurile ş� mlaştinile 
de pe aceasta porţiune, împreuna cu izvoarele şi puţu
rile de lângă ele, au apa. dulce,-atât în Marsilieni, cât 
şi în Dttlga mica şi în Albeşti se gasesc şi puţuri cu apă 
salcie şi sitrata. La Marailieni lânga. biserica, cum şi în 
păduricea rfiţei dela SE de Orboeşti pe malul Ialomiţei, 
se afla cât� un puţ cu apa. aşa de sărata, încât abia se 
poate ţinea în gura. 

latr'un memoriu, prezintat direcţiunii şcolii naţio
. nale de poduri şi şosele, d-l A. O. Saligny face un re
ferat asupra puţurilor sa.pate, în vederea alimentD.rji ţo-

1) După n;-_ Ra11miceatm Lacul Sărat, Bue. 1887 pllg. 13.
�) F9st elev la Şcoala Normal!1. din Constanţa, ·.
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comotivelor cu apa, pe liniile Slobozia�Ciulniţa� Ciulnîta:
Călăraşi şi Fa.urei-Feteşti. D-sa scrie: 

"Apele din Făurei şi Slobozia sunt- încărcate 'în deo
sebi . �e sa.ruri, consistând din clorure şi sulfaţi de sodiu, 
magneziu şi de calciu; aceste ape sunt adevărate ape 
mine1·ale. Astfel din 16 probe trimise din Făurei,- una 
proveni:a din râul Buzat1, iar celelalte 15 s'au luat din 
14 puţuri sa.pate intre staţia Făurei şi punctul cel mai 
apropiat al râului Buzău,-s'a găsit ca. 12 erau ape rele 
de alimentare, 2 tolerabile dupa o pudficare anterioară 
�i, tn fine, doua· proprii pentru acest serviciu. Aceste 
doua. din urmi:i, ·erau: apa din R. Buzeu şi apa din puţul 
semnat cu C, dela primul nivel. La adâncirea puţului, 
pentru a augmenta debitul, s'a dat iarăşi peste o apa. 
·ce nu ar fi putut servi la alimentare decât ·după o pu
rificare prealabilă" 1).

Ce rezulta. din toate aceste exemple ? 
Rezulta. ca. In câmpia Munteniei, atât la lumina zilei 

sub formă de lacuri· şi izvoare, cât şi In adâncul strate
lor quaternare există ape sa.rate, a căror sa.ratură va

riază după loc. Dar mai rezulta. ceva şi anume ca aceste 
ape sărate nu formează o pânza continuit şi omogenă 
-şi însa.şi prezenţa numeroaselor sate, risipite pe aproape
toata întinderea şesului, dil marturie despre ·areasta-ci
sunt limitate la basinuri, a caror întindere s'ar 'putea li
mita pe o hai·ta. Cazul Lacului Sarat din Braila este
tipic.

• 
1) A. O. Sal-igny: Memoriu prezentat uirect. Se. n·,ţ. de pou. ş1 şosele

In Bu'et. Soc. politecn,ce. Buc. 188:l Martie-Aprilie pag·. 16 l-'lfl3. 
La analiză s'a găsit : 

In apa din puţul No. ·f 8 gr. 640 săruri' la litru 
,, ,, " No. 2 ·l 8 155 ,. ,, ,, 
,, ,, ,, ,, No. 3 14 700 .,, ,, .,, 
,, ., ,, ,, No.' 4 ·J7 370 ,, ,, .,, 
,, ,, ,, ,, No. 5 10 TiO ,, ,, ,, 
,, ,, ,,, ,, No. 6 1 075 ,, ,, ,. 
,, ,, .,, ,, No. 7 12 265 ,, ,, ,, 
,, ,. ,, ,, No. 8 5 280 ,, ,, ,, · 

· J.)�l A. Q. Saligny închee : 1:Se vede că există o rdaţie strânsă'. între 
păturile aquifere d,n aceste localităţi şi bălţile de ape minerale, care se_ în
tâlnesc atât de des în toată regiunea cupr.nsă între oraşele Buzău, R. Sat:at, 
Brăila şi Călăraşi, ·oăl\i ale căror ape sunt bogate în sărurile sus menţw
nate>, pag. 163. 
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De jur tmprejurul său, la diferite distanţe, sunt nu
mai ape dulci: Dunărea, Lacul dulce de N. şi de ·s. şi 
puţuri cu apă buna. de băut. Cu cât ne apropiem de lac, 
cu atât apa subterana devine mai sălcie, mai sărată. 
Lacul însuşi se prezintă astfel : 

Malurile sale nu sunt înalte; numai în spre nord 
ele au pante repezi şi se ridica până la 1 m ,50 peste ni
velul apei. In stare normala., albia lacului e plină cu 
apă minerală pânll lângă. maluri, lu anii ploioşi, adân
cimea lui atinge 1 m.20; pe când în anii secetoşi scade 
până la om .50 .. Pe fundul lacului se afla. un strat de na.
mol negru de 20-40°m sub care se aştei•ne un strat de 
nisip foarte fin; iar sub acesta vine stratul de argilă. 
Apa lacului izvorllşte şi de sub malurile de loess dela 
NE, unde se pot observa· numeroase scurgeri să·rate şi 
amare,-dar şi din fundul. lacului, de jos în sus; însa 
gurile acestor din urma izvoare sunt astupate de nămol 
ca la salze sau pâcle. In verile secetoase, cum a ·fost 
aceea din anul 1887, Lacul Sărat scade simţitor şi ră
mâne cu apă doar tn apropie.rea băilor 1); iar sub in
fluenţa vântului apa se acopere cu un strat de cristale 
care în unele locuri formează sloiuri de peste un deci
metru grosime. Aspectul lacului este atunci ca şi când 
a1· fi îngheţat . .Aceste cristale <1e „ mirabilitll" sunt foarte 
dlorescente şi acopere terenul �i ţărmurile uscate. ile 
secetil �). 

Prin urmare Lacml Sărat din Braila, ca �i alte lacuri 
' . . . 

ale c1lmpiei MuntPne, 1mnt fenomene locale, fara comu-
nicaţie între elr. Ele se gase8c cuiba.rite în depresiuni, 
al ci\ror fund este de argila,, acoperit de nisip ş_i loess;
iar faptul ca din coastele Jacurilor ies izvoai·e minerale, 
ne arata că aceste depresiuni sau cuvete sărate nu se 
limitează numai la ţilrmurile lacului, ci se continua pe 
sub stratele de nisip şi loess şi mai departe pânil la o 
anumită distanţă. Apele de ploaie şi de zi.\padă, patrun-

'J Vezi harta d"pă Gr, Ştefănescu: Notă ·asupra secării Lacului Sărat 
în Anuar. biur. g"ol. An. V No. 1 Buc. 1888. 

2) Mirabili tă este sulfat de natriu hidratat: �O• Na2+ 'IO !--12 O. Cri�talele
sunt prisme monoclinice, striate, transparente, mcolore. Lăsate în a1er, se 
prefac într'o pulbere opacă. 
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zând prin stratele superioare pâna. la argil!i., dizolvă să
rurile pe care le gt\sesc peste aceasta. argilă, şi apoi, 
urmând panta subterana. a cuvetei, se scurg în lac. A
ceasta este şi explicarea cea mai naturala pentruce iz
voarele să-Pate ie:; uneori chiar şi de la înălţimea loes
sului. Odata. ajunse în Iar, apele se evaporeaza, iar sa-
1·Mura se concentrează. Mai departe, condiţiunile .locale 
precum: mărimea cuvetelor subterane şi mai cu seama 

. faptul dac&. au vre-o scurgere spre o ap!1. curgAtoare, 
ne explica diferenţa de sărătura. pe care ne-o da. ana
liza cantitativă; căci în decarsul timpului apele meteo
rice, pMrunzând ln adânc, au spalat necontenit sn.ra.tura 
şi au îndulcit terenurile acestor cuvete deschise spre 
râuri. Pentru aceea şi lamll'ile din interiorul câmpiei, 
din cuvetele făra scurgere, sunt mai sa.rate decât acelea 
oare au caracterul morfologic de limane fluviatile şi' în 
care, uneori, râurile revărsate pa.trund cu apele lor 
dulci. 

Ne mai rămâne acum sa. explicam originea sn.ruri
lor din aceste depresiuni. 

In aceasta privinţa. s'au emis diver::ie teorii. 
1) Dupa. d-l Mu,rgoci 1), lucuri!e sa.rate „ca toate

lacurile stepi!lor, sunt basinuri de concentrare a sa.ru
rile so:ubile-ca!·bonaţi, dorure şi sulfaţi alcaalini-care 
se nasc din reacţiunile ce au loc tn solul arabil şi tn 
mantaua, de loe�s şi nisip, pe care le strilbate apa din 
preci'pitârile atmosfei-ice_". 

Această explicare se dovedeşte insa. nesatisfacatoare, 
întrucât nu ne poate lamuri pentru ce apele din fântâni 
sa.pate la mica departare, unele sunt dulci,· iar altele 
sa.rate. 

2) Dupa. Gr. ,$tefănescu 2) care s'a ocup�t în spec:al
cu Lacul Sarat (Braila) în anul 1887 şi dupa dr. C. Is
trati 3), apele sărate ar veni prin infiltrare din spre ma

sivul salifer al Carpaţilor, urmând panta naturală a cârn-

1) G. Miwyoci,: La plaine rou,naine et la Balte du Danube în Congre�
internat du petrole lll session pag. 226: 

2 Gr, Ştefănescit: Notă asupra sec;rii Lacului-Sărat în Anuar. biur, 
geo!. An. V. Nn. 1 Buc. 1888 pag. 8, 12, 24. 

8J Dr. C. Istrati: Sarea din saraiţele României, Buc. 188i. pag. 22 ..:..23. 
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piei. Dar şi această explicare se loveşte de obiecţiuni 
serioase: a-) mai întâi izolarea cuvetelor sl.\.rate de re
giunile vecine prin ape dulci, ne arat� că presupusele 
pânze de ape subterane sll.rate nu ajung până în depre
siunile ce ne preocupă; b) apoi distanţa de 30-120 km., 
ce separa lacurile sărate de formaţiunea saliferă 'din 
Carpaţi, nu ne îngăduie a crede că făşiile de apă săra.t"ă 
şi-ar păstra compoziţia, ci s'ar îndulci în drum; d1ci în 
multe locuri.eroziunea râurilor a atins argilele şi aturic;, 
apele sărate s'ar scurge pe aceste râuri în Dunăre şi 
n'ar mai putea trece spre miazăzi; c) o a treia obiec
ţiune, adusă de d-l L. Mrazec 1, · şi cea mai solidă este 
că "în Carpaţi şi regiunea subcarpatica. cie se a.flă ·10 raţa 
ţinutului dela curbura munţilor, păturile salifere sunt 
puternic cutate şi se termina. cu falii la contactul c11 
gresiile dislocate ale sarmaticului şi pliocenului; acestea 
din urma formează un fel de cing·ătoare de cel puţin 1 O 
km., care separa. helveţianul de câmpia românll. Este prin 
urmare, greu de conceput.- scrie d-l Mrazec-cum, în 

' ·asemenea caz, apele înca.rcate cu săruri al_e s11iliferului, 
ar putea ajunge pânll. în câmpia română. d) In ,sfârşit, 
o a patra obiecţiune, de natura ch_îmic�, este aceea c�ţe
stabileşte cil. în lacurile câmpiei suma sulfaţilor e mai
mare ca a clp'rurelor; iar prezenţa lacurilor amare nu
vorbeşte de loc pentru nişte izvoare sarate- ce ar veni
din spre masivele de sare ale Carpaţilor care, în Ro-
mânia, sunt lipsite de sulfaţi.

•, �) Din punct de vedere chimic, chestiunea a fost 
cercetată de Petru, Pani. Stăruind mai mult asupra lacu
rilor Fundata, Amara, Ianca şi Lacul Sarat, d-sa scrie 
următoarele : - - ·, 

„Comparând compoziţia acestor lacuri cu aceea, a 
apei de mare, din care s'a depus clorura de sodiu_ prin 
evaporare lentă, găsim ca. din punct de vedere calitativ 
este o foarte mare asem�nare între ele. Şi acestea din 
urma cuprind, ca elemente principale,. tot ·aceste patru 
substanţe: clor, acid sulfuric, nMriu. şi ,1;ll�gn�z_i�". ,, A-

1) L, Mra�ec: O comun:care în Archiv· s des sciences, physiques et aa•

tui:elles Geneve ··1901 pag, i-6. · 
. .  · · - ,.· ,. ·· 
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i:;emănarea tnsă nu se mai mentine d�cl\ facem compa
,rsţia din punct de vedere cantitativ". 1) :,Deosebirea in
tre compoziţia lacurilor noastre şi aceea a apelor ma
rine consta. mai cu seamă tn proporţiile relative de sul
faţi şi clorure cuprinse intr'ânsele. Singurul lac ce se 
·apropie mai mult din acest punct de vedere de apele
mării, este lacul Ianca". ,, I1�aptul principal care rezulta.
din toate aceste ·comparaţii, este că apele lacurilor noas
tre - cu excepţie pentru Jacul Ianca -, suţ1.t cu mult
mai avute în sulfaţi de cât acelea ale apelor ma
rine. Acest fapt ne e_·plică formarea cristalelor de mi
rabil ta". Şi mai departe adaug�: din cunoştinţele ce a
vem asupra izvoarelor slsrate din regiunea munţ;Jor,
,,rezulta. ca. e foarte puţin probabila. ipoteza ca ele ali
me:Qteaza. lacurile noastre s&rate. In adevăr, mai pre
tutindeni se constată acest fapt că, proporţia tn care e
xista. sulfaţii tn apele minerale, este cu atât mai mica,
cu cât ne apropiem mai tare de masivul salin" 2)

1') Şi niti nu e neces.,ră ace�stă asemănare, de oarece diferenţ"area s·apulut produce ll!ai târzrn, potrivit cu împrejurările locale.•) P. Pani : Fai;.te pentru a s�rvi la descr,erea m,neralogică a României. An. Acad Rom. Ser. II Tom. XXll 1899-1900 p. 103-104. La pag. 102 sedă analiza ap·elor din următoarele lacuri fără a se face o grupare a elementelor în combioaţ uni sal ne :
... 

�o -� 
.. "i:rfJ. ::,· 

·= 
Q) o ...,, .. " u :c � " " '"":= z u i<� 

L. Sarat 16.321 :21.,ns 118.m 1254 -
(dnpll c;nrnet) 

7.313 112.210 7.762 L. Fimclata 0,160 l.955
(dupl! Poni) I 

L. Amara 21.(87 '34.6051205�7 nede.- 6 514 
(dnpl! Pnni) term. 

- 3.7;>40 

•<> 
:'S? :... .: �.c, 
;,,o: u 

�-i3 u �u:: 
-;; ..:::-.= o Q) u c:•-

<'/l P:: "" 

0.298 I 0.020 ' 0.010
0.026 0.007 I -
0,[11 O.cos' -

0.3�30 

" :§ :i 
-

deter• 
minat 

calltat 
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ralitut. 

o 02601 o 0&88 IL. Ianca, 32499119,551018.6290
(dup! Ed•leanu) După o altă analiză, publicată de dr. C. Istrati în o per a citată mai sus, la p ,g. 21, la un chilogram cte apă s·a �ăsit clorură de natriu în lacul: 

Fundata 19. gr 05·1 (Poni 1887).
L. Sdlrat .26 „ 600 (Carnet 18881.
L . .Amara 34 „ 749 (PoJ:1i 1887).
B . .Albă 27 „ 060 (Hepiles ·1847). 
M. Neagrr'I, la Sulina co1,ţine numai 10 grame la litru; pe ooast&le Cd-meii a,rA 15 gr. 
M. Nordnl11i
Cattegat, Siind
Baltica „ 
Mediterana 
Oe . .Atlantic 

32 gr. 80 15 „ 12 4 „ 81 37 „ 50 34 „ 30 etc. 
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Concluzia : sărurile din .lacurile câmpiei Af,unten@ 
nu-şi au originea în masivul salin al Carpaţilor, ci 
niai degrabă în apele M. Negre, care o,dinioară aco· 
periau această câmpie 

Mergând mai departe cu cercetarea noastra tn scopul 
de a obţine o imagine cât mai clara ·a morfologiei re
giunii în desvoltllrea sa în timp, vom adopta un proce
deu rare ne poate duce la rezultate satisf�cătoare şi 
anume :, vom comiidera stratele quternare ale câmpiei 
Muntene-ca foile suprapurn ,ale unei cărţi şi vom ridica 
rând pe rând aceste foi, sau aceste strate de peste fliţa 
câmpiei. spre a vedea ce sta scris în trecutul lor, până 
vom ajunge Ja argila terţiară. 'Nu ne trebuie pentru a
ceasta prea multe exemple. 

Mai întâi şesul este acoperit cu o păturii. de loess 
de grosime variabili\, al cilrui material, rezultat din ma
rea extenziune glaciară din Rusia, a fost aşternut de 
vanturi pes1e ţara noastră. Sfi. presupunem Mest strat 
cu totul dispărut. Vedem atunci câmpia acoperita în cea 
mai mare parte de aluviuni fluviatile: pietrişuri şi ni-. 
sipuri; cilrate de râurile din Carpaţi şi Balcani spre 
marele geosinclinal Muntei:tn, a cărui axn. de maximă 
adancime se află cam pe linia Bucureşti-:Mărculeşti. Pe 
la.nga nisipurile fluviatile întâmpinam şi nisipuri nestra
tificate, Bburatoare, de provenienţa eolica.. Ici, colo, lnsă, 
�e tntâlneac şi porţiuni din şes, unde stratul de argila 
terţiară ramâne de:;coperit de pietrişuri şi nisipuri şi 
unde quaternarul este repre7,entat numai prin loess. 
Aceasta însemneaza. că, dacă am ridica de peste toată 
înjnderea câmpiei şi depozitele de pietriş şi nisip, a ca
ror grosime e mai mare tocmai acolo unde au existat 
şi albiile vechilor râuri preloessiene,-vom da de o su
prafaţa de argila. caracterizata printi·'un relief accidentat, 
care a determinat şi albiile numitelor râuri, dar care, 
ln · unele părţi mai înalte, a împiedicat sedimentarea 
fluviatila.. Aşa s. ex. în gara Ianca, la 16'" adâncime 
dăm de marne şi ape sarate, fara a întâlni sub , loess 
nisipul şi pietrişul quaternar, care totuşi, sub gara Bu-
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zeu apar şi unde marnele salifere se găsesc dela 40"'

în jos 1 ).
Şi atunci, bazaţi pe toate aceste date, nu ne-am 

putea reprezenta 1:,voluţia morfologică a câmpiei române 
decât î� modul urma.tor·: 

Până la _sfârş:tul terţiarului şesul Munteniei se afla 
sub apele Mării, care forma aci un golf; şi, în urmă, 
mai spre centrul ei, sub apele unui lac cu apa saJmastră. 
Insa chiar dela sfârşitul ţerţiarului începe a se accentua 
aci o mişcare epirogenetica de înl:l.1ţare a scoarţei pă
mântului„ în urma ca.reia părţi din câmpia Munteni�i 
ies Ja lumina. E!Ub chipu) unor şesuri de argilă. Aceste 
şesuri, diformate prin mi�carile scoarţei, po�edau un 
slab relief, basinuri largi•, puţin adânci şi, unele, rara 
scurgere, în care au ramas ape sa.rate sau salmastre, 
care acum fură supuse evaporării. Paralel cu aceasta, 
i•âurile coborâte din munţi, îşi prelungiau cursurile lor 
în câmpie, sedimentând mai ales dealungul unor zone, 
pe unde relieful argilti le fixa un drum. 

Inainte de a ajunge la perioada depunerii loesului, 
sedirnentarea fJ.uviatila a câmpiei era terminata, rămâ
nând totuşi neacoperite de sedimente acele suprafeţe 
unde şi azi, peste argila, nu găsim decât loess . 

.Prin urmare,. înainte de depunerea loessului, înfa
ţişarea. câmpiei române avea mare asemănare - după 
cutn afirm� şi D-l L. Mrazec - cu aceea a stepelor 
Aralo-Caspice. ,, Trebuia sa existe aci, scrie D-sa, un 
număr considerabil de lacuri mici şi mari, sa.rate şi a
mare. După secarea lor (adăugăm: parţială)2), sărurile, 
care în parte au impregnat marnele albiilor lor, au 
fost acoperite cu o pat ură groasa de loess". - ,, Asta.zi 
eroziunea a ajuns până Ia marne, sau ereat depresiuni 
aliQientate de ape subterane care, în drumul lor, s'au 
încărcat cu sărurile vechilor lacuri". Prin urmare, în
cheie D-l J.,. Mrazec, ,, lat.:ul'ile tiarate ale câmpiei nu 

1) G. Galeriu .' Studii geologice asupra puţurilor arteziene din llomâ
nia. Buc. 1893, pag. 30-33. 

2) Fi ndcă în step, U5ca ă Ara'o Caspică, lacnr le nu seacă cu desăvâr
şire, iar morfologia hasinnr ]Ol' lacurilor aşezate în cuvete fără scurgere, 11n 
ne-am putea-o explica pl'intr'o ermiune posterioară, nici chiar eolică . 

• t 
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sunt decât lacuri de ordin secundar, alimentate de slabe 
izvoare sărate" . 

Ne-am dat cu totul de partea ace�tei explicări mai 
ales In. ceeace priveşte lacurile sărate aşezate la gura 
valcelelor cu caractere de limane fluviatile. Iasă lacu
rile aşezate In mijlocul ·câmpiei, tn cuvete fărâ. scur
gere, pe acest.ea nu ni le putem explica -morfologiceşte 
decât ca o continuare a vechilor lacuri s!1rate dela hi
ceputul quaternarului, lacuri reduse· ca suprafaţa. prin 
e v-aporare şi prin ·sedimentarea eolica. a nisipului şi mai 
apoi a loessului. Acestea din urmă, prin urmare, n'ar 
putea fi considerate ca Jacuri de ordin secundar. 

* 
* * 

Iată o serie de caractere morfologice to basinul 
I , • 

Dunarei de jo.3, pe care am cl1utat sa le explic prin 
mişcarile verticale epirogenetic:e ale scoarţei pamântului. 
lncheiu, stabilind o clasificare cronologică a t,utU,rOr 
acestor caractere, începând dela cele mai vechi pân� la 
cele m·-d recente: 

I. In terţiar, înainte de sarmatic, se produce µn
geosinclinal între ondulaţiile Carpaţilor şi podişul Bul
gariei. Axa pe care se constata cea. mai mare adânci-:

me a ae:estui geosinclinal, cade pe o linie Bucureşti-J1lăr
culeşt1. Dupn. sarmatic Dobrogea propriu zisa iese din 
apele mării la luruinn.. Marea falie punăreanl:I., provo
când o deniveh-\l'e negativa a regiunilor dela nordul ei, 
trnnsforma şesul Munteniei şi Basarabiei tntr'un golf al 
Marii Negre, în timp ce Dobrogea ramâne ca o penin
sula, înconjurată din trei parţi de apele �lării. 

Ir. La sfârşitul terţia,rului şi începutul quaternarului, 
regiunile din apusul M. Negre se însufleţesc de o miş
care epirogenetică pozitiva, care le ridică pe încetul 
din mare. In largi basinuri fară scurgere ale argilei 
ieşite de-asupra, J'ămân în Muntenia ape sa.rate care, 
primar sau secundar, sunt la originea actualelor lacuri 
sa.rate şi amare. In uceln.ş timp, raurilc ieşite din munţi, 
îşi continu� sedimentarea lor aşternând deasupra ot\m-:-
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piei strate mai groase sau mai subţiri de pietriş şi nisip,· 
după condiţiile locale de relief ale argilei. Aceastl:\- se
dimentare nu acopere întreaga câmpie, :fiindcă de pe 
atunci 1nca. râurile cul'geau pe zone mai mult sau mai 
puţin limitate. Divagările râurilor au fost posibile nu
mai dupa nivela1·e1 câmpiei prin sedimente şi tot în 
urma mişca.rilor epirogenetice lente. 

IIL Dupl1. terminarea aproape completă a sedimen
tării fluviatile, începe o noua serie de înălţari, între
rupte prin pauze destul de mari, în care apele curgă.
toare au avut timpul necesar sa-şi sculpteze văile şi 
luncile lor. Am putea numi aceasta epocă, perioada de 
eroz'i·une ero-ică. In timpul ei au fost croite terasele Du
nli.rene şi văile adânci Dobrogene şi au fost desfăcute 
din terase aşa numitele „popine" sau „grădişti" din balţi. 
EJa se află în strânsa legătură cauzala. nu numai cu miş
carea de înălţare a scoarţei pământului, dar şi cu pe
rioadele climaterice pluviale, care corespund cu peri
oadele glaciare mai din spre nordul Europei. Dela In
ceputul acestei înălţări, adică de c:1nd începe a se forma 
terasa superioara. a Dunarei, datează probabil, şi lacu
rile- i::ărate din peninsula Dunavaţului; şi tot acum se 
poate vorbi, cu siguranţă, de un curs _precis al Dună
rei pe la marginea podişului Dobrogean şi Bulgar, adictt 
în timpul ce cade între terminarea sedimentarii flu via
tile a marginei câmpiei şi prima înălţare epirogenetica ce 
i-a urml\t. Contemporană cu terasele Dunarene, ar fi şi
răsturnarea de profil a podişului Dobrogean pe axa vaii
Cara-su, care corespunde cu axa marelui geosinclinal
Muntean. ln delta Dunarii, care în această perioadă stă
aproape în întregime de-asup�·a Mil.rii, fiuviul se scurgea
pe un singur braţ, pe lângă Dobrogea.

IV. Urmează apoi o nouă fa'2il., caracterizată priJ'ltr'o
mişcare epirogenetică neg-ativă. Regiunile din apusul 
:\lării Negre încep a se scufunda: Această fază s'ar putea 
numi perioada de sed·inientare. Ea încep� dupa depu
nerea parţiala a loessului, care continua a fi sedimen
tat şi în timpul scufundăr;i. Rezultatele au fost bogate 
asupra morfologi�i ţarii noastre şi anume: lacurile sa-
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rate se micşoreaza. în supra fată, unele seaca. cu desă
vârşire, iar basinurile lor sunt acoperite în cea mai mare 
parte de loess; văile din spre Dunare şi Mare intră cu 
capetele lor sub nivelul acestor dou8. ape şi se trans
formă în golfuri, iar mai târziu tn limane; terasele in
ferioare ale Duna.rei şi ale afluenţilor ei se îngroapă 
sub sedimente, iar din ele mai rama.n urme în bălţi sub 
numele de "popine" sau "gr8.dişti". 

De asemenea colinele stâncoase, legate de Dobrog13a 
în faza anterioara, rll.mân izolate în aceste bălţi şi în 
limanele din spre mare; în sfârşit, regiunea în care se 
afla delta Dunarii devine un golf puţin adânc, pe care 
fluviul apoi l'a sedimentat, desfăşurându şi braţele sale 
în largul lui. 

Faţa pAmântului, prin urmare, poartă numeroase 
urme ale activitaţii agenţilor naturii; iar aceste urme 
sunt caracterele morfologice ale sale. Şi, cum fiecare 
agent lucreaza altfel asupra scoarţei pământeşti, dând 
naştere Ja forme ce diferă între ele, toată greutatea u
nor cercetări de acest soiu constă în a aduna, cu spirit 
just de observaţie, o bogăţie cât mai mare de caractere, 
a le clasifica după agenţii ce Je-au dat naştere; apoi a 
le compara între ele spre a stabili cronologia produce
rii lor şi a:3tfe1, în cele din urmă, a da o icoană a evo
luţiei geografice a unui ţinut în decursul timpurilor. 

C- BRĂTESCU
.Profesor de g ogrdfi„ la Şc. Normală 

dm Constanţa 

www.minac.ro



CÂNTEC DE IAZ 
(Dl N NICOLAUS LENAU} 

. Pe iazul, ce stă neclintit, se revarsă 
Bogata luminct de lună 
Ce trmnurct, razele sal·e 'm,pletind,u-şi 
Cu-a tresUei verde C'unirnă. 

Şi ce1·b,ii se pl-imbă colo pe col-ină 
Cu ochi-i spre zc'irile clare, 
Iar câteodată se mişcă şi păsâri 
Prin trestii adânc viscUoat·e. 

Plângând îmi cobor eu, privirea în jos: 
Jlf' apasă iubii:ea trecută, 
O dulce adiicere-mninte de tine 
Ca ruga de noapte tăcutcl. 

l. DUl"\ITRESCU-FRASIN
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/V\U H A/V\f'\AD-DI N 

Care om e fericit? Cel 
care vede în r.asa lui co
pilaşii plini de praf sărind, 
căzâr:d şi plângând. 

i\fu,nichandra 

Era o minge veche, crăpată şi zgrunţuroasă, Sta pe 
cămin printre cozile de pipă pe care Imam-Din, Kil mat, 
gat-ul, se apucase să mi le curăţe. 

- Fiul cerului are nernie de mingea aceasta? întreba.
cu respect Imam-Din. -

Fiul cerului nu ţinea aşa mult s'o păstreze; dar la 
ce putea sluji oare o minge unui Kilmalgar. 

- La porunca luminăţiei voastre, am un băeţaş. A
zărit mingea colo sus şi s'ar juca cu dânsa. N'o cer pentru 
mme. 

Nimănui nu i-a trecut prin minte măcar o clipă să 
învinuiască pe acest vrednic şi bătrân Imam-Din că s'a 
gândit să se joace cu mingea. El duse vechitura în sală 
şi în curând auzii o izbucnire veselă de ţipete ascuţite, 
un tropait de paşi mărunţi şi rostogolirea surdă a mingii 
pe pământ. Băeţaşul aşteptase la uşe ca să-şi primiască 
comoara. Dar cum de-a zărit el oare mingea pe cămin? 

A doua zi întorcându-mă de la birou cu o jumătate 
de oră mai de vreme ca de obiceiu, văzui un omuleţ în 
sufragerie, un dolofan grăsun îmbrăcat înlr'o cămaşe 
hazliu de scurtă, care îi acoperia aproape jumătate din 
pântecele lui rotund. Păşia cu greu, abia ţinân-:iu-se pe 
picioare, cu un deget în gură, gângurind încet şi privind 
spre tablouri. Făra îndoială, acesta era băeţaşul. 
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Nu trebuia să intre în camera mea, bine _înţeles; dar 
era aşa de adânc cufundat în descoperirile sale, în cât 
nici nu băgă de seamă când apărui în pragul uşii. Făcui 
un pas înainte şi spaima sa fu aşa de mare, încât avu 
aproape un atac de nervi.- Se lăsă la pământ gâfâind. 
Ochii i se deschiseră mari, de asemenea şi gura. lnţelesei 
ce avea să urmeze şi mă. retrăsei, urmărit de un urlet , 
1ung şi aspru care fAcu pe toţi servitorii să sară în sus 
mat iute de cât Ja poruncile mele. Puţin după aceia nă-

, vali şi Imam-Din in sufragerie. Auziam oftări desperate 
şi când mă întorsei, l-am găsit pe Imam-Din făcând mo
rală micului vinovat, care-şi preschimbase aproape toată 
cămaşa în batistă. 

- Băiatul ăsta, vorbi rar Imam-Din, este un bud
maş, un mare budmaş (soiu rău). Mă tem că pentru pur
tarea lui cea rea o să ajungă la Khana (puşd rie ). 

Aceste vorbe fură urmate cu ţipete îndoit� dm par-: 
tea vinovatului şi multe scuze stângace dm partea lui 
Imam-Din faţă de stăpânul său. 

- Spune copilului, i-am zis, că sohib-ul nu e supă
rat şi ia· l de aici. 

Imam -Din împărtăşi bunătatea stăpânului către bu · 
clucaşul, care izbutise să-şi înfăşure toata, cămaşa la gât 
şi ţipetele ascuţite se potoliră şi se schimbară în suspine. 
Pe urmă amândoi eşit'ă pe uşe. 

-,... Numele lui, zise Imam-Din, ca şi când numele 
făcea parte din crimă, este Muhammad-Din, şi e un budmaş. 

Scăpat de teama oricărei primejdii, Muhammad-Din 
se înghemu� în braţele tatălui său şi-mi zise grav: ,tPe 
mine mă chiamă Muhamma-Din, tahib, da nu sunt bud
maş. Eu sunt oml>. 

Din ziua aceia începură relaţiile mele cu 1\fohammad
Din. El n'a mai intrat nici odată în sufragerie, dar pe tere
nul neutru al grădinii noi ne salutam cu multă solemni
tate, deşi convorbirea noastl'ă se mărginia numai la schim
bul acestor cuvinte: K 1'alaam, tahib)) din partea lui; şi 
,,Salaam, Muhammad-Din" din partea mea. In fie-cnre zi, 
la ,întoarcerea de la birou, cămăşuţa albă şi trupuşorul său 
grăsun răsăriau în umbra unui grilaj acoperit de plante 
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acăţătoare, unde stătuse ascuns până atunci ; ş1 iri fiecare 
zi îmi opriam calul în locul acela pentru ca salutul să 
nu-mi fie nici prescurtat, nici necuvincios. 

Muhammad-Din nu avea tovarăş de joc. El alerga cu 
paşi mărunţi dintr'un capăt ·in celălant al curţii ei al gră
dinii, pătrunzând prin tufişurile de ricină şi ieşind din ele, 
foarte ocupat cu treburi misterioase pe care nu le puteai 
cunoaşte. lntr'o zi, tocmai în fundul grădinii, mă impedicai 
de una din operele sale. El îngropase pe jumătate mingea 
în ţărână şi, de jur împrejur, în· chip de cerc, înfipsese în 
pământ şase flori vestejite. Cercul, la rândul său, era în
conjurat de un pătrat grosolan desemnat cu ajutorul unor 
sfărămături de cărămidă roşie şi de porţelan ; totul era 
mărginit de un val de ţărână. De lângă fântână un om 
care căra apă îmi făcu o rugăminte pentru micul arhitect� 
spunând că e un copilaş care . se joacă şi că jucăriile lui 
nu-mi strică mult grădina. Martor îmi este Dumnezeu că 
nici atunci, nici mai târziu, nu m'am gândit să mă ating 
de opera copilului. Dar în seara aceleiaşi zile, plimbân
du-mă prin grădină, fără să bag de seamă, călcai peste 
construcţiile lui; înainte de a-mi da seama de ceia-ce fă
ceam, eu şi dărâmasem florile, valul de pll.mânt şi cio
burile de porţelan, aşa încât ori-ce refacere era peste pu
tinţă. A doua zi de dimineaţă mă găsii de odată faţă în 
faţă cu Muhammad-Din, care plângea încet pe ruinele fă
cute de mine. A fost o cruz:me când i s'a spus că saillb-ul

este foarle supărat pe dânsul pentru că sc01monia gră
dina şi că sahib-ul a izbit cu piciorul în gunoaiele adu
nate ai::olo ocărând. Muhammad-Din se necăji multă vre-

, me ca să cureţe locul de praf şi de cioburi, iar obrajii lui' 
de copil erau scăldaţi în lacrămi şi în ochi i se citia o 
scuză mută când mi-a .zis: • talaam tahib» în seara aceia 
la întoarcerea mea de la birou. O cercetare repede m'a 
dus la următorul rezultat: Imam-Din J'a. înştiinţat pe Mu
hammad-Oin că numai pe baza unei favori cu totul spe
ciale numitul Muhammad·Din are tncuviinţarea să se des
făteze după: pofta inimii. După care copilul prinse suflet 
şi se puse pe lucru sa tragiţ pe pământ planul unei clă-
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diri care trebuia să înh'eacă cu lotul combinaţiile lui cu 
,. mingea şi florile. 

Timp de câte-va luni micul excentric cu obrajii bu
călaţi se învârti în umila sa orbită, printre tufele de ricin 
şi în praf. Veşnic ocupat să înalţe palate măreţe din flo
rile vestejite, aruncate de servitor, din pietricelele rotunjite 
şi lustruite de apă, din ciorburile de sticlă şi din penele 
smulse, cred, de la pasările din coteţ, - el era veşnic 
singur şi veşnic gânguria încet. 

Nişte scoici cu pete strălucitoare fură lăsate într' o 
zi lângă cea mai nouă dintre clădirile sale; şi mă aştep
tam că, după atâtea pregătiri, Muhammad-Din va face să 
răsară din pământ un monument mai strălucitor de cât 
toate cele de până atunci. Nu m' am înşelat. Timp de o 
oră a chibzuit el şi pe urmă gânguritul lui izbucni intr'un 
cântec de biruinţă. Apoi. începu să facă planuri în ţărână. 
Trebuia să fie o adevărată minune palatul acela, de oare 

' ce din plan se vedea că are doi metri de lungime şi un 
metru· în lărgime. Dar palatul nu fu terminat nici odată. 

In ziua următoare nu-l mai văzui pe Muhammad-Din 
la locul său din 'dreptul staţiei trăsurilor şi nu mai auzii 
urându-mi «lalaam lahib» la întoarcerea mea de la birou. 
Mă obişnuisem cu acest salut şi m'am întristat mult când 
nu I-am mai auzit în seara aceia. In ziua următoare Imam
Din mă înştiinţă că băiatul e scuturat de friguri şi că are 
nevoie de chinină. li dădui leacul şi-i trim 1se un medic 
englez. 

- N'au rezistenţă maimutele astea, zise doctorul,
câ-nd ieşi din camera lui Imam-Din. 

O săptămână mai târziu, de şi aş fi dat ori- ce ca să 
înlătur acest sfârşit, întâlnii pe drumul care duce la cimi
tirul musulman pe lmam-Din, însoţit de un singur prieten, 
care ducea în braţe, înfăşurat într'o pânză albă, tot ceia 
ce mai rămânea din micuţul Muhammad-Din. 

25110,920 Constar1ţq. 
Traducere din Rudyard Klpllng 

de 

· FANIA NlCULESCU
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EDUCATORII FATĂ DE ÎNRÂURIRILE 
. 

. 

/V\EDIULUI SOCIAL 
1
) 

• 

· Aniversările şcolare sunt prilejuri bine-venite pţntru a·
cerceta cu atenţiune rezultatele muncii noastre în direcţia 
educaţiei şi instrucţiei elevilor. Va fi poate de folo.::; să 
examinăm care sunt piedicele cele mai mari ce ne stau 
în drum şi care sunt mijloacele ca să le putem înlătura. 

Jntotdeauna educatorii s'au plâns că mediul în care 
trăiesc şcolarii, precum şi acela în care îşi vor desf �şura 
activitatea dup� terminarea studiilor, stânjen,eşte sau chiar 
împiedică cu totul avântul ideilor nobile, frânge fără cru
ţare rădăcinile fragede ale pornfrilor generoase, ce sunt 
insuflate dela înălţimea catedrei. Mediul dărâmă ceeace 
-clădeşte şcoala. Cât timp copilul e în şcoală, mediul care-l
înrâureşte e familia, în care s'a născut- şi societatea ca
marazilor. După ce a părăsit băncile şcoalei, mediul îl
formează breasla, clasa sodala, partidul politic, cercul li-
terar. :utistic, din care face parte etc.

Mai întâiu, voiu ară ta conflictul ce a existat totdea
una între ţelurile, unei educaţii serioase şi înrâuririle, ade-
sea nefaste, ale mediului. · .. _

In cele din urmă, vom vedea cum putem lupta '.cu
oarecare speranţă de izbândă împotriva acestui �eajuns.

Nu ·e om, oricât de puţin idealist, al cărui s�flet 'să
nu fi fost frământat de lupta dintre ceeace comandă con
ştiinţa sa morală şi exemplele ademenitoare ale socie_t�ţii

1) Conferinţă ţin,,tă la a 24-a aniversare a liceului < \1ircea cel Bătrân•

din Constanţa. 
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tn care trăim. Confltdul dintr iubirea de familie şi simţul 
de echitate, întţ·e colegialitate şi datoria legalităţii, contras
tul dintre interesul personal şi datoria patriotică au_ for
mat şi pot forma miezul celor mai sguduitoare tragedii. 

Originea acestor conflicte de conştiinţă stă în puterea 
creatoare a spiritului omenesc. Nemulţumit cu realitatea, 
omul îşi construeşte o lume imaginară cât mai perfectă. 
Este însă o nepotrivire între uşurinţa, cu care mintea com
bină cele mai îndrăsneţe plăsmuiri şi greutatea, cu care 
omul traduce în realitate, în fapte concrete, ceeace spi
ritul a făurit. Au trecut mii de ani, de când vechii Eleni 
au conceput posibilitatea sborului, precum vedem în le
genda lui Icar, iar acum 400 de ani, Leonardo da Vinci 
a fost preocupat toată' viaţa de această problemă. In do
meniul prefacerilor morale, sociale, politice, este şi mai mare 
contrastul intre vis _ şi• realitate.' Câţi oameni mari dela 
Platon până la Tolstoi n'au zămislit în mintea lor ima
ginea unei societăţi perfecte; câţi filusofi şi moralişti n'au 
zugrăvit idealul unei moralităţi impecabile! Ce distanţă 
însemnată este însă între ceeace a auzit mintea şi ce s'a 
putut preface în fapte adevărate ! Dacă, cu toate aceste 
neajunsuri, progresele ştiinţifice şi technice sunt totuşi con
sidere bile, progresele morale ale omenirii sunt abia per-
ceptibile. 

In adevăr, în ciuda celor mai frumoase idealuri con
cepute de moraliştii cei mari, societatea impune omului 
anumite norme de viaţă, care alcătuesc ceeace se nurnel;,le 
moralitatea publică, sau nivelul moral social. E un con
trast ·isbitor între morala teoretică, întocmită de filosofi, 
pe care şcoala o predică de pe catedră, şi moralitatea 
societăţii. Pe când morala filosofică a atins înălţimi aproape 
inaccesibile, societatea se târăşte în decursul veacurilor 
în progrese morale abia-sensibile. Massa socială nu numai 
că ,nu primeşte ca reguli de viaţă decât ceea ce e mai 
�anal, mai scăzut în concepţiile morale, dar ea luptă fără 
milă contra celor ce năzuesc a atinge culmile moralităţii 
perfecte. 

Câteva exemple vor fi îndestulătoare ca să învede
reze nepotrivirea între preceptele moralei, aşa cum le pro-
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povădueşte şcoala şi exemplele _ atotputernice, _pe ca.re ni 
le înfăţişează societatea. Morala teoretică ne învaţă/ Nu
minţi! Moralav mediului r:;_oci_al ne dă la fie_care 1_p'as ;'_i,�'ffia
atrăgătoare ca „cu o mmcmnă boerească treci irC ţ�ţa 
ungurească". Morala filosofică ne îndeamnă : Fii. d'r�pt'/fii 
nepărtinitor, fii obiectiv ! Societatea în care trăim 1 dov�
deşte fără replică posibilă, că "cine 'mparte, parte-şi fa.'ce."'. 
Oriunde vezi răul, atacă-l cu hotărîre ; nu te îţ1tovă1lşi 
cu cei nevrednici, ne spun moraliştii. Aşa-j, dar· ,,c'orb la 
corb nu-şi scoate ochii". Fii idealist, fii dezinteresat, spune 
şcoala. Poporul, mai cu.minte,zice: ,,Frate, frate, dar brânza-i 
pe bani". Astfel am putea oricât de mult să continuăm a 
pune în contrast morala teoretică şi morala practică., 

Viaţa morală a fiecărui om nu e decât o rezultantă 
. a două puteri contrare : pe de o parte, chemai'e1a con
ştiinţei, care ne luminează drumul către ideal, pe 'ae alta 
factorii sociali, cari împiedică înălţarea noastră.'mor'ală cii 
prin mii de tentacule invizibile ne târăsc în jos. Cin�. se 
împotriveşte mediului, cine nesocoteşte morald comună e 
expus Ia tot felul de nemulţumiri. Pe cei ce ajung'la mo
ralitate perfectă, societatea nu-i poate îngădui:' le dă· să 
bea cucută ca lui Socrate, îi arde de vii ca pe Hust, îi 
răstigneşte ca pe Hristos. 

In proverbele de mai sus şi în alte multe pe care nu 
� nevoe să le citez, sunt condensate observaţii psihologice 
îndelungate ale poporului. Ele exprimă cu justeţă trăsa:turi 
caracteristice ale sufletului mulţimil0,r, ne dau note bine 
prinse ale moralei vulgului. Pe altă cale voiu mai căuta 
să ilustrez înrâurirea adesea păgubitoare a· mediului� în 
care se desfl1.şoară educaţia copiilor noştri. Vestitut 11mo- · 
rist american Mark Twain ne d[ dovada unei mari pu
teri de observaţie în ce priveşte sufletul masselor. lntr'o 
schiţă, ·intitulată »Istoria băeţaşului bun", ne arată . p�te
rea extraordinară a societăţii, care pedepseşte pe orice 
om, care se împotriveşte normelor admise de .toţi. ,,Băe
ţaşul bun", pe care-l numeşte Iacob Blievens, e tipul. aşa 
de rar al scolarului care crede cu toată ardoarea _sufle-

' ' ' . . tului său curat în realitatea binelui, în puterea cucer1ţoare 
a frumosului · el e convins că ceeace învaţă la şcoală se 

I 

î 
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�i1actică în· societale ş1-ş1 face o datorie din propagarea 
moralităţii ; el crede că chemarea lui în viaţă este să lupte 
împotriva răului. La fiecare pas însă, mediul îi dă lecţii 
Q.mare că ceeace e scris în carte e bun numai de învăţat 
P,e qinafară ; societatea îşi are regulele ei : · cine le calcă 
e .in mod fatal pedepsit :;ii Ja urmă de tot,' dacă continuă 
cu atitudine . vrăjmăşească, va fi strivit. Iacob Blievens, 
JiOjcul eroul al lui T wain; ,, credea în băe taşii buni" aşa 
cum' se ·1ntâlnesc în cărţile de cetire. Toată ambiţia, tot 
ide.alui vieţii lui era să se vadă şi el într'o carte de ce
ti,:e. Din nenorocire, precum era de aşteptat îatr'o socie
tate plină de păcate, ,,bunul nostru băieţaş nu izbândi la 
nii:µic şi din toate câte încercă, nu ieşi niciuna, aşa cum 
s� petrece in cărţile cu băieţi buni". In cărţile de cetire 
totdeauna lucrurile se petreceau spre binel_e băeţilor cu
minV şi.,,băeţii răi erau cei cari se alegeau cu capul spitrt". 
» Daţ la el, se vede că se stricase vre-un şurub în rându
iala lucrurilor, căci toate se întorceau deandoaselea ". Mark
Ţwain dă câteva exemple de toate nenorocirile indurate
de bietul copil din pricina curăţeniei sufletului său, din
cauza dorinţei lui de a face binele cu orice preţ, de a
împiedeca. răul, de a moraliza societatea. E foarte multă
obs�rvaţie justă în aceste exemple, cu toată exagerarea
necesară pentru producerea efectului umoristic : aslfel, în
tr'o zi, micul nostru erou, ,, văzând pe un băiat furând
m,ere, se apropie de pomul în care se urcase răufăcăto
rul, ca să-i spună· istorioara băiatului rău, care a căzut
din mărul .vecinului şi şi-a rupt mâna". Ce se intâmpJa.
insă? In adevăr, hoţul de mere căzu din pom-întocmai cum
scrie' în cărţile de cetire-dar căzu peste Iacob Blievens
şi se rup3e mana lui Iacob Blievens, nu a hoţulu i , care scăpă
fără să i se· întâmple cel. mai mic rău. ,, Acest lucru nu-l
putu pricepe Iacob, căci una ca asta nu văzuse în cărţile lui'··

Altădată sări în ajutorul unui cerşetor orb pentru 
a,..-1 sc�pa de hărţuelile unor copii răi. A.ceştia fură alun· 
ga..ţj, însă răsplata a fost că Iacob a fost lovit cu b�s· 
tonul în cap de acel orb. - Oridecâteori voia să predice 
mQrala cea mai curată, oridecâteori voia să moralizeze 
�u orice preţ pe semenii săi, eşia totdeauna ocărât, bătut. 
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Eroul lui M. Twain. n'a. reuşit ·niciodată în viaţă, fi
indcă t�ăind numai în lumea ideilor din cărţile de şcoală, 
el nu-şi dădea seama de legile inflexibile ce alcătuiesc 
condiţiile de viaţă ale mediului social. Lovitura: cea mai 
crudă pe care a suferit-o, a fost atunci când voind sâ 
obţie un serviciu pe un vapor,· căpitanul îl î�trehă «c� 
recomandaţii are». Atunci Iacob «scoase cu mândrie o 
carte din buzunar şi arătă dedicaţia scrisă pe dânsa:'. iI:ui
Iacob Bleviens, pin partea devotatului profesor>>. Oăpita.:. 
nul îi răspunse cu cmzime: a:Asta nu face doi bani; asta„

nu· mi dovedeşte că ştii să speli podelile şi că· eşti �hufr .
de vre-o treabă. N'am nevoie de tine". " ·

O dedicaţie din partea profesorului să n'aibă niciuni
efect l Aceasta fu cea mai crudă desamăgire din câhd's'â·
întâmplat lui Iacob în viaţa lui. ' · ' 

Teza lui M. Twain, care se poate deduce din aceste· 
exemple, este că acelaş lucru se va întâmpla şi cel'or 
vârstnici, cari cu tot dinadinsul vor voi să reformeze mo
ralment� societatea. Loviturile morale ce vor încetca, vo1· · 
fi tot aşa de dureroase ca şi bătăile, pe care le suferia 
Iacob Biievens, oridecâteori voia să facă o faptă bună. 

Morala teoretică este rezultatul activităţii pur inte
lectuale a filosofilor, este produsul combinării noţiunilor, 
după iegile gândirii abstracte. Dimpotrivă, morala societăţii · 
la un moment dat este expresia raporturilor de putere ce 
există intre diferitele ei elemente, bogaţi şi săraci, slugi şi 
stăpâni, învăţaţi şi ignoranţi _etc. Cât timp omul perfect 
moral e inofensiv, atunci în ochii maselor e de cele mai 
multe ori ridicul. Omul cu desăvârşire Gnest, care nu în
calcă cu nimic dreptul altuia, este în ochii vulgului un 
prost. Când însă cineva, fiind de o moralitate fără pată, 
devine agresiv, societatea caută să�l înlăture. Este cuno
scută legea, după care se face nivelarea morală a socie
tăţii: massa atrage pe oamenii escepţionali în rândul celor · 
comuni ; n1ciodată massa nu se poate ridica până la culmile ·· 
idealelor făurite de moraliştii cei mari. · · 

Sub aceste variate înrâuriri ale mediului se desvoltă �i · 
elevii nostri. Factorii sociali, cari abat pe elevii noştri 
dela practica moralei pure sunt : familia, camarazii de bancă

1
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prielcniî şi chiar noi educatorii-. In educator trebue să 
vedem nu numai pe predicatorul moralei dela tnălţimea 

,. catedrei, ci şi pe omul, care este un produs al mediului 
social, în care trăeşte. 

Dupăce a părăsit şcoala, sunt alţi factori cari faso
nează pe fostul elev: breasla din care face parte, parti
dul .politic în care s'a înscris,. coteria literară sau· artis
tică, etc. Din acest punct de vedere, se poate vorbi de o 
morală de familie, o morală de breaslă sau de grup pro
fesional, o morală de clasă socială, etc. 

Există o morala de familie? Familia să înrâuriască 
In rău asupra copiilor ? Se poate acest lucru. Dovadă : 
Un profesor din Bucureşti, d-l Bogdan Duică, a făcut mai 
de mult o statistică în clasa III-a a unui liceu şi a aflat că 
.un mare număr de elevi cunoştea foarte multe jocuri în cărţi, 
.cu- numele cele mai ciudate1 pe care le-au învăţat, evident, a-

, casă, în familiile lor. Rolul rău, pe care l exercită adesea fa-
. milia? Dovadă, este uşurinţa cu care mai totdeauna părinţii 
fac concesiile cele mai largi copiilor lor. Tot aşa putem vorbi 
de înrâurirea rea a camarazilor. E cunoscuta. morala şcolă
rească, care stigmatizează pe cei ce se _silesc la învăţătură 
cu ep�tetele cele mai urâte. După ce elevul a eşit din şcoală, 
unde i s'a predicat simţul datoriei, intră într'o breaslă. 

Există fel de tel de prejudicii, ba chiar procedee 
morale caracteristice fiecărui grup profesional : bacşişul, 
hatârul, nepotismul, linguşirea, ;:;unt atâtea păcate morale 
ce caracterizează unele bresle. Dar şi clasa socială, din 
care facem parte, are morala ei : · pentru cei mai mulţi 
din clasa celor bogaţi e un drept de origine aproape di
vină să tragă beneficii din munca celor săraci ; la rândul 
lor mai toţi săracii socotesc că nu e niciun păcat să ră
peşti din averea celor bogaţi; dimpotrivă, a răpi din ave
rea bogaţilor e socotit ca un act de justiţie s:l cială. 

Expuşi acestor diverse înrâuriri ne întrebăm ce au fi\cut 
atâtea generaţii de elevi cari, în decursul timpurilor, s'au pe
rindat prin liceele noastre? Desigur, unii, cei mai puţini, au 
păstrat totdeanna în viaţ!1. o fărâmă de ideal care, în cioc
nirea cu brutalităţile vieţii comune, le-a luminat calea, fe
rindu-i de rătăciri. Alţii· au dus o viaţă de oportunism 
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comod. Mulţi - dacă nu cei mai mulţi . - au aruncat 
peste bord tot balastul moral, cu care şcoala le-a împo
vărat mintea. 

Ajungem în chipul acesta, în mod firesc, Ia întreba
rea : cum vom putea împiedica degradarea elevilor noştri? 
cum vom lupta contra înrâuririlor rele ale mediului social 
sub diferitele lui aspecte? Un mijloc practicat în toate 
timpurile, fiind cel mai lesnicios, a fost predica de pe 
catedră sau de pe amvon, cu un cuvânt, instrucţia morală. 

Pentru atingerea pe această cale a scopului propus, 
s'au pr-odus capo-d'opere de elocvenţă morală sau reli
gioasă. Insă rezultatele obţinute nu sunt în măsura mun
cii depuse, nfci a talentului şi ştiinţei întrebuinţate. Elevii 
se vor alege numai cu o .instrucţie aleasă, cu uşurinţa de 
a mânui noţiunile abstracte morale, când trebuinţa va cere. 

In cazurile când, pe lângă instrucţia morală, consta
tăm şi o moralitate perfectă, atunci acest lucru se dato
reşte mai totdeauna caracterului bun înăscut, exemplelor 
morale din 'familie, etc. Morala teoretică, dacă nu e în
soţită de o temelie morală ereditară, dacă nu e susţinută 
de bune exemple în familie, clădeşte castele în aer, fă· 
meşte miraj nri ce se risipesc la cea dintâi ciocnire cu 
realitatea. 

Un alt mijloc, propus de diferiti filosofi ca Rouseau, 
Fichte etc, afost izolarea de societate. Dacă mediul .so
cial e. o.şa de rău, să fugim de el. Să_ creiem şcoli în 
munţi, în păduri; să depărtăm pe copil de Sodoma şi 
Gomora, care sunt oraşele moderne. Să clădim şcoli model 
cu cele mai mari sacrificii băneşti, cu protesorii cei mai 
buni, formaţi în cea mai bună şcoală pedagogica. O clă· 
dire cu tot confortul modern, cu grădini vaste, livezi in� 
cântătoare, lacuri etc. Această cale poate fi buhă, însă 
greu de aplicat, când e vorba de r.ducat massele de copii 
ale păturilor largi ale poporului. Aceste şcoli model pot 
fi un• excelent mijloc de educaţie pentru bogătaşi, însă nu 
pot lua, mai ales în ţara noastră, aşa extensiune, între 
altele, din motive financiare - încât să rezolve problema 
educaţiei morale a masselor. 

Care va fi alunei calea mântuitoare,· pe care sa că-
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lăuzim fără şovăire paşii noştri, rămânând orbi şi surzi 
faţă _de toate ademenirile pierzătoare ale societăţii ? Sin
gurul principiu rodnic în viaţă este inf ăptuirea, singurul 
ţel ce tre.buie s!). urmărim este fapta. Chiar şi în dome
niul activităţii pur intelectuale, ca în studiul matemateci
lor de ex., o cunoştinţă nu merită cu adevărat acest nume 
decât dacă aplicaţia se poate face uşor şi repede. Cu 
atât mai mult în chestiuni de morală înfăptuirea este sco
pul de căpetenie ; fapta morală e criteriul după care pre
ţuim valoarea oricui. Activitatea organizată, continuă, con
trolată la fiecare pas, binecuvântată prin rezultate bune, 
vădite, este supremul �i unicul ·bine. în viaţă. Numai a
cea maximă morală devine proprietate intimă a sufle
tului care, din simplă cunoştinţă teoretica., prin repetare 
continuă, se transformă în obiceiu. Când a ajuns obiceiu, 
acţiunea morală se produce cu siguranţa unui act reflex 
şi cu statornicia unui instinct. Cum vom putea să facem 
pe elevi să ajungă Ia acest grad de trăinicie morală? 
Făcându-i să practice toate învăţăturile morale. In cc 
chip ? Putem porunci cuiva să fie milos, să fie drept, de
zinteresat, să fie patriot ? Aceste virtuţi nu se pot pro
duce după comandă ; se pot lămuri teoreticeşte, dar nu 
se pot împlânta în sufletul copiilor prin simpla exprimare 
a dorinţei educatorului. 

Atunci cum vom proceda? Va trebui să creiem îu 
societatea şcolarilor aşa condiţii de viaţă, încât să .fie ne
cesară practicarea tuturor virtuţilor. Liceul să nu mai fle 
°' mass·ă amorfă de copii străini unii de alţH, ci din miJ· 
locul, -să creiem aşezăminte necesare bunei funcţionări a 
societăţii şcolăreşti. Să încadrăm massa şcolarilor prin or
gane indispensabile bunei convieţuiri, reprezentate de cei 
mai harnici şi cinstiţi elevi, ferindu-ne evident, pe cât po· 
sibil, să nu cădem în artificial sau inutil. - Nu vom mai 
predica după nume niciun sentiment ; nu ne vom mărgim 
să vorbim elevilor de milă, ci ii vom învăţa să practic� 
mila în mod activ şi inteligent. Umăr la umăr cu cei mat 
destoinici dintre dânşii, vom coopera la ajutorarea elevi
lor săraci. Elevii, din mijlocul lor, vor trebui să alcătu
iască mica instituţie, care să asigure putinţa de desvoltare 
morală şi: intelectuală a celor săraci. 
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Nu le vom predica nµmai ex cathedra iubirea de pa· 
trie. Mai ales în acest domeniu s'a făcut şi se face abuz 
de multă vorbă. Iubirea de patrie sau patriotism înseam
nă respect faţă de patrimoniul naţiunii noastre. Acesta 
cuprinde tot ce a rămas dela părinţi. Exist!l., un patrimo
niu moral, format clin ideile şi sentimentele celor dispAru'ţi 
şi celor ce acum sunt în viaţă, şi există un patrimoniu 
material : toate bogăţiile materiale ale poporului nostru. 

Numai dacă respectăm Şi cruţăm patrimoniul mate• 
rial al naţiei noastre, putem ajunge la adevăratul patrio:.

tism. A ne mulţumi numai cu manifestarea verbală a unor 
sentimente frumoase şi a risipi bogăţia materială a nea

mului nostru, înseamnă o falşe aparenţă de patriotism. 
Nu pot iubi patria decât silindu-mă să cresc bogăţia ei. 
Aceasta e temelia adevăratului patriotism, pe când măr
turisirea sentimentelor patriotice, în foTme oricât de lite
rare şi cu _oricât elan oratoric, costă aşa de puţin! Por
nind dela acrnslă concepţie, elevii vor trebui să respecte 
nu numai toate re.gulele de bună purtare, care formează 
tradiţia acestui liceu, ci mai ales vor trebui să păstreze 
cu sfinţenie în cea mai bună stare posibilă, patrimoniul 
material al şcoalei: mobilierul şi tot materialul şcolar. In 
acest chip vor avea adânc sădit în sufletul lor respectul
bitnuliti pitblic. Acest sentiment, înfiripat zi cu zi 
şi întărit prin continua lui punere în joc, va fi dus de e
levi in viaţa publică, după ce vor părăsi şcoala. Elevii cei 
mai ordonaţi vor fi custozii întregului avut al şcoalei şi 
controlorii tuturor celorlalţi. In mod practic elevii vor trebui 
să înţeleagă '.:ă avutul unei şcoli este lăsat de înaintaşi 
pentru folosul lor cu condiţia ca să-l păstreze şi s�-1 mă
riască în folosul generaţiilor de elevi ce vor veni du_pă 
ei. Elevul, care nu cruţă averea materială a şcoalei, p�ate 
vorbi oricilt de frumos, poate lua la morală o notă oricât 
de mare, -valoarea lui morală, în societate, după ce va 
termina şcoala,- va fi problematică. 

Tot aşa nu ne vom mărgini să vor�im elevi�o_r �e�p�·e
dreptate ci vom face pe elevi să selecţioneze e1 mş1ş1 dm 
mijlocul' lor pe cei mai nepărtinitori, pe cei mai curaţi su„

fieteşte, ca să· fie ei 'mentorii morali ai celorlalţi. 
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Pentru înrădăcinarea sentimentelor frumoase vom face 
apel la toate forţele vii ale massei şcolăreşti. Elevii distin�i 
prin învăţătură sau caracter, vor trebui să contribue efec
tiv la progresul camarazilor lor. Monitorul de clasă va 
trebui să ajungă un factor real, preţuit şi respectat, în so
_cietatea şcolară. Monitorul va fi elevul. cel mai serios, cel 
mai imparţial, cel cu mai multe calităţi morale. Educa
'torii, coborându-se în massa şcolară, trăind din viaţa lor, 
devenind mai democraţi în pedagogie, vor cunoaşte te
meinic aptitudinile fiecăruia, vor putea îndruma această 
selecţionare, mulţămită căreia cei mai de seamă vor fi 
diriguitorii, în cari restul elevilor vor găsi modelele vred
nice de imitat. Astfel noi, profesorii, vom lua de colabo
ratori în opera noastră educativă pe cei mai distinşi dintre 
�levii noştri. Vom căuta să facem ca massa şcolară să tră
iască- cât mai intens o viaţă morală. Toate preceptele mo-

. ,ralei vor trebui să-şi găsiască aplicaţiunea constantă în 
,viaţa societăţii şcolare. Acţiunea, punerea în lucrare, va 
fi principiul conducător în educaţia morală. 

Oricât de întristaţi suntem când vedem scăderile so
cietăţii de azi, când ne coborâm în mijlocul şcolarilor, 
inima ni se înviorează, gândirea noastră devine mai op
timistă. Spiritul nostru devine mai entuziast, când vedem 
atâtea inteligenţe, atâtea porniri frumoase, care n'aşteaptă 
,decât munca noastră călduroasă spre a-şi lua un puternic 
avânt. Călăuziţi fn viaţă de luminile ce se revarsă din 
·concepţiile sublime ale marilor gânditori, şcolarii vor re
zista tuturor ispitelor, vor căuta prin practicarea virtuţi
.lor, prin exemplele vieţii lor de toate zilele, să devie fac
tori de înălţare, de înobilare a vieţii noastre colective.
Numai pe această cale vom ajunge a face ca- viaţa noas
trl:L să fie mai folositoare, mai frumoasă, mai vrednică de
trăit. Numai în acest chip generaţia care vine, va con
tribui la creşterea tot mai mare a numelui poporului nos
tru în mijlocul celorlalte naţiuni.

G. COR!OLAN

Dil'eclol'ul Lic. • Mircea cel Bătrân• 
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CNEAZUL ŞTEFAN VOGORIDE 
. 

Despre cneazul Ştefan Vogoride la noi, in tară, în genere 
se crede că i de origine grecească, anume din Fanar. Cred că 
lămuririle de mai jos, extrase dintr'un articol publicst de P. Ca
rapetrof în revista bulgară „Bălgarsca sbirca" 1902 p. 37 sg, 
vor fi de interes pentru istoriografia română. 

Autorul ne spune că Ştefan Vogoride se născu în târgule
ţu') Cotei, care a dat mai mulţi oameni însemnati pentru Bulgari, 
din t11tăl Ţonco şi din mama Anna şi că se înrudia cu Vlădica 
din Vraţa. 

Clasele elementare le făcu în Cotei, în limba greacă bine_ 
înţelfs, după care fu trimis, dimpreună cu un frate al său, să-şi 
continue cursurile la şcoala grecească dela Bucureşti, în floai·e 
pe acea vreme. Intre alţii, avu de profesor pe Lambros Fotiades. 
Aci învăţă bine limba greacă şi franceză. Apoi, la Constantinopol 
se desăvârşi şi în limba turcească. 

Ca cunoscător al limbii franceze, fu numit în slujbă la mi-
nisterul afacerilor - streine şi în curând fu trimis în Egipt. Apoi ' • 
fu numit caimacam în Moldova. 

Distingându-se ca diplomat la încheerea tratatului dela Adria
nopole, l 829, Sept. 2, dintre Turci şi Ruşi, deveni omul de în
credere al Sultanului Mahmud II, care îl însărcină cu diferite 
misiuni importante la Petrograd. Fu numit membru în Tanzimal 
(184:0), când începe să se f mtă activitatea sa pe lângă Sublima 
Poartă. Apoi este numit beill a\ insulei Samos,· funcţie pe care 
o conduce dela Constantinopol. In locu-i administra insula gi
nerele său, C. Musura. După Vogoride este numit beiu al Samo
sului Ioan Ghica.
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In calitate de caimacam al Moldovei, rar de tot fu la Iaşi. 
In Turcia ajunse la cele mai înalte titluri până la cel de riut

bei-bala (înalt Domn), titlu ce pe vremea aceea nu se da de 
cât chedivului Egiptului, beiului din Tunis şi Domnilor Princi
patelor româneşti şi Serbiei, fără însă ca aceştia să aibă şi titlul 
de inalt. 

St. Vogoride se căsători cu moldoveanca Doamna Rallu, 
care se stinse cu mult înaintea lui. Avu trei fii şi patru fiice : 
Beizadeua Iancu, care-i ţinea locul la Samos, înebunit rr.ai târ
ziu ; beizadeaua Nicolc..chi, i;are ocupă la 1839 postul de secretar 
al ministrului turc dela Paris, devenit ministru de finanţe al cai
macamului Moldovei, Teodor Balş.�pentruca, după moartea aces
tuia să devină el însuşi caimacam al Mo'dovei. Acesta se căsă
tori cu Ecaterina, unica' fiică a boerului moldovean Conachi, din 
care cauză se numi Conachi-Vogoride. La 1856, în virtutea tra
tatulu! dela Paris, Basarabia un;ndu-se cu Moldova, Nicolachi-Co
nachi-Vogoride emise la Iaşi chrisovul (10 Iur,ie 1858) prin care 
hotărâ ,deschiderea şcoalei bulgăreşti din Bolgrad. După dânsul 
a rămas un copil, ofiţer (Ia 1902) în armata 'română şi care, 
după abdicarea lui Alexandru Battenberg, veni la Târnava cu 
aspiraţii de domnitor. 

Al treilea fiu fu Aleea, mulţi ani secretar la ambasada tur
cească din Londra, apoi ministru în Turcia şi guvernator al Ru
meliei orientale El trăia în 1902.

Ne mai vorbeşte despre fiicele lui Vogoride, măritato toate 
bine; una dintre ele, Smaragda, după prinţul Mihail Sturdza. 

Despre mama lui Vogoride ne spune că a murit la Con
stantinopole pe la 1851 în vârsta înaintată de peste o sută de 
ani şi că n'ar fi ştiut decât limba bulgară, de şi era numită 
«cocona» şi ,,damna». 

In casa lui Vogoride c<se vorbia mai mult româneşte şi 
foarte rar gi·eceşle1, (pag. 41) « Vogoride mz vorbia niciodată 
bulgă,eşte, căci uitase limba, dar pricppea tot ce se vorbea in 
această limbă. Czz bulga.lÎi de obiceiu vorbia greceşte sau lurceşle'l>. 

Crescu patru bulgari din Cotei, susţinându-i pe la şcoli (gre
ceşti, bine înleles), între cari şi pe Sava Racowski, revoluţiona
rul de mai târziu, cu sediul la Brăila. 

Lăsă, între altele, prin testament, să se ridice o biserică la 
Cotei (grecească), pentru care însărciră ca epitropi pe patriarhul 
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Ierusalimului, pe ginerele său Mihail Sturdza, pe Alecu Fotiade 
şi pe notabilul din Cotei, Hagi-Petre Hagi Mateof. Biserica însă 
nu se făcu, probabil din pricina certei ivite între bisdrica greacă 
şi bulgară, imediat după moartea lui Vogoride. 

Acestea sunt ştirile ce ne dă autorul despre Vogoride, care 
pe bulgăreşte ar fi sunat Bogorivici. 

Alte ştiri despre dânsul, mai mărunte, găsim în Period-Spi
sanie cartea LXII ; în Bălg. Sb., anul 1902, pag. 110, unde ni se 
spune că Vogoride dărueşte o casă a sa la Constantinopol, pen
tru întemeierea primului paraclis. bulgăresc (1848) şi despre care 
Sava· Racowski ne spune că i s'ar fi plătit casa şi partea ce ar 
fi luat în diferite ocaziuni aspiraţiunilor bulgăreşti. 

PERICLE PAPAHAGI 

Directorul l'ceului din Silistra 
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SCRISORI 

y 

TOT PE PUTERE SE SAT ŞI AZI 

Zicătoarea veche spunea că: ,, Omul sfinteşle locul". Arivis
m1.d nou pretinde, ca: ,,Locul să sfinţiască pe om". 

Dintr'acest contrast de vederi, între cei cari ştiu să zidiască, 
şi cei cari nu pot trăi fără să dărâme, s'a născut o luptă, din 
care merit< Ie şi cara :terele au eşit învinse şi date la 9 parte. De 
atunci, pe locurile 'ce s'ar fi căzut să le ocupe acestea, se ceartă 
toate nulitătile, pentru ca şă se ridice şi să facă averi. 

Pentru aceşti ciocli, trecerea liniştită dela o 01ganizaţiune 
la alta, ori dela un principiu de acţiune abusi-v, la altul corect, 
nu se poate face , decât răsturnând tot ce a constniit experienta 
veacurilor. Nimic nu-i poate încredinţa că orice muscă nu 
poate face miere şi că toate steagurile nu sunt roşii. 

lmbătaţi de şcoala demagogiei şi trăind din contribuţiile ne· 
ofiţilor, puţin le pasă de ruina ce lasă după dânşii şi nici se 
gândfsc că precedentele ce creează, pot folosi altora. 

Eclipse, fireşte, se arată uneori în viaţa natiunilor; dar lu
mina degrabă le stinge; căci, desgrădirea iniţiativelor individuale, 
intensitatea muncii ajut:ltă de ştiinţele aplicate şf garantarea drep
tului de pr°oprietate, sânt arme oţelite şi invincibile, care apără 
Democraţia de orice atacuri anarhice ale Demagogiei. 

Experienţt1 apoi a învăţat pe fiecare că un Stal, ca sl 
poată prospera, are nevoe de capacităţi reale, care să-l conducă 
şi .:ă, dacă sub un pretext sau altul, acestea nu se iau din orice 
clasă se găsesc, ci sânt înlocuite cu spumele, pe cari bătaia va
lurilor trecătoare le-au scos la iveală, ce ordine şi siguranţă mai 
poate fi înăuntru şi ce rtlaţii în afară, căci toate ţările c1;: s'au 
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izolat, au pierit asfixiate de însăşi egoismul lor; şi egoismul nu 
este decât o pecetie a deşertăciunii. 

De veacuri cugetătorii, ca să scape lumea de spiritele ab
solustismului, şi-au căsnit mintea să alcătuiască o Constitutie de 
stat, trasă numai din dreptul bazat pe natura şi necesităţile 'omu
lui, regim care s'a numit democratic, pentrucă printr'.însul su
veranitatea dela Monarc a trecut la Popor. 

Bătrânii noştri, apreciind foloasele acestui regim, s'au grăbit 
a-l adopta încă dela 1866, înscriindu-i principiile în Legea cea
mare a Ţării. Din totalitatea dispoziţiunilor lui, au amânat nu
mai acordarea vott.ilui obştesc, până ce Popo�ul să fie pregătit
pentru delicata misiune, de a da directive în conducerea statului ..
pregătire, pentru care toţi fruntaşii partidelor de atunci şi-au
luat _îndatorirea a o face cât mai degrabă şi cu orice sacrificii.

Spiritele rele însă, care le-au succedat la cârma Ţării, în 
dorinţa de a-şi prelungi cât mai mult stăpânirea şi a o putea

supune intereselor lor persona 1 e, şi-au făcut o armă dintr'această 
amânare, aşa că, dela acea dată, mistficarea Naţiunii şi frustra
rea statului, subt toate formele şi cu tot luesul de formalităti în 
descărcare, au· luat din .:e în ce nişte proporţii, la care nimeni 
altul n 'a putut ajunge. 

Cu cât ei erau mai nesăţioşi,, cu atât amânau instructia 
poporului, subt diferite pretexte. Cu cât dânşii îşi puteau p;ăti 
cu favoruri şi slujbe mai mulţi partizani din colegiile restrânse, 
cu atât ei erau mai anevoie de doborât dela cârmă şi deveniau 
mai tirani, astfel că·: prin exemplele din ce în mai arbi
trare, moralitatea proverbială a celor de jos aste astăzi înecată 
îu desfrânarea celor de sus I lnsăşi principiile fundamentale ale 
democraţiei, această aşezare senină şi creştinească; au fost pre
făcute de către aceşti tirani făţarnici în arme de speculă. Ce 
foloase dar, mai putea sa. dea regimul democratic de· şi în
scris în Constituţiune, dacă în loc să-l păziască, unii l-au tuns,

alţii l-au muls; unii i-au luat pielea, alţii carnea; ·dând po

porului numai oasele, ca să-i tociască dinţii, ca să mi poată

muşca P 
A venit pacea şi cu dânsa aplicarea votului obştesc, care a 

adus la Guvei'n şi în Parlamente aşa zisa lume nouă. Nu discut 
aici, nici calitatea ei, nici numele ce i s'a dat; expun numai
faptele. Care era prima datorie a acestor noi reprezentanţi,· cari
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în numele întregei populaţiuni, veniau să vindece ranele trecutu
foi şi să uşureze lipsurile prezentului? 

Să ne dea, mai înainte de toate, un guvern naţional, com
pus din tot ce are Ţara mai luminat şi mai încercat, şi aceasta 
cu voia sau fără voia unuia sau altuia, căci Ţara întreagă 
ii cerea,· guvern ce totdeauna ni s'a refuzat şi pe timpul p_repa
rativelor şi pe acela al războiului. 

N'au făcut-o I. 
Pentru a opri apoi mersul desfrâului, pornit şi if1treţinut 

de către însuşi autorităţile superioai·e, trebuia imediat să dea în 
judecată, .spre a fi pedepsite, atât· fără-de-legile comise până as
tăzi, cit şi să impun� la taxele cele mai grele averile câştigate 
în mod ilicit subt orice formă, sume care, pe măşură ce s'ar fi 
încasat, să fi fost împărţite ca despăgubiri de răsboiu, mai întâi 
celor cu desăvârşire ruinaţi, şi apoi la cei mai puţin devastaţi; 
pentru ca toţi aceşti nenorociţi, rămaşi pe drumuri şi gata să se 
agaţe· de orice făgădueli mincinoase, să-şi fi putut face, priritr'in
sele, rost de muncă. 

Prin singurele aceste două măsu�i, cu nepărtinire aplicate, 
guvernul car,e le-ar fi luat dela început, şi ar fi atras,-nu nu
·mai bine-cuvântările şi sufragiile naţiunii întregi, dar încă ar fi
stârpit dint' odată abusurile, ar fi ridicat moralul public, ar fi mărit
producţiunea Ţării în raport cu numărul braţelor, pe care plata
din despăgubiri le-ar fi pus în stare să producă şi pe deasupra
ar fi tăiat scurt orice imfluenţă a propagandelor anarhice.

N'!iU făcut nici aceasta; din contra, au amnestiat pe toţi

tâlharii şi pe toţi desertorii, cari s'au îmbogăţit din averile celor
ce şi-au făcut · datoria ; ba încă, le mai râd Şi în nas I

Odată satisfăcute aceste două nevoi capitale, concomitent
cu parcelarea grabnică a pământului la săteni şi cu organizaţiu
nea nepărtinitoare şi bine studiată a muncii faţă de capital, era
indicată instalarea temeinică a aplicării riguroase a unui princi
piu de acţiune legal şi corect în toate actele de guvernământ şi
adminjstrajiune, în locul aceluia de bun plac, pe care de atâta
amar de vreme îl practică autorităţile faţă de Naţiune şi Stat. Căci
nu legile ce avem sânt vinovate de haosul şi lipsud!e în care
bălăcim ; ci acei cari le interpretează şi le aplică în folosul lor.

ln loc însă· ca noii reprezentanţi ai votului universal · tiă
se fi îng�ijit mai întâi de nevoile urgente ale· poporului, dânşii,
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odată văzuti în Parlament, s'au constituit in nenumărate m1c1
grupări şi fiecare din ele s'a repezit cu urlete şi scandale să
ia puterea cu asalt ! Şi pe ce însuşiri personale ori programe 
se întemeiază? Pe o a doua expropriere quasi-totală a moşiilor 
particulare, fără nic i o plată sau pe mai nimic I Pe trecerea de fapt 
a caselor p1·oprietariceşti în stăpânirea chiriaşilor ; pe politică 
şi pe tot felul de jafuri, din care dânşii trebuiau să iasă mari 
şi bogaţi!. 

Văzând ce se pett-ece, cine nu s'a întrebat: Cum se poate 
ca în Ţara aceasta, unde oricine, cu puţină muncă şi în orice 
direcţie poate trăi mai uşor decât oriunde, să se găsiască oa
meni cu aşa judecată cari, în goana lor după nişte aspiraţii, ne-. 
potrivite nici cu talentele, nici cu pregătirea lor, să-şi abandoneze 
carierele, în care se puteau face folositori Ţării, spre a-şi consu• 
ma activitatea şi energiile căsnindu-se să facă pe lume să creadă 
că, din patima şi întunericul lor, se va lumina Naţiunea şi că, din 
jaful celor cari au strâns munci11d şi economisind, să poatA face 
prosperitatea trântorilor cari risipesc! 

Unde văd dânşii la noi pletora aceea de lucrători din ţă
rile industriale, peste măsură de populate, cari, dacă sunt goniţi 
din fabrică,mor de foame? Şi apoi în lipsa în care suntem de ca
pitaluri băneşti şi de ştiinţă -ori practică profesională, fără ini
ţiativă şi perseverenţă, .ce folos poate să aducă lucrătorului scum
petea lucrului, când în aceeaşi proporţie se scull}peşte şi traiul? 
Prosperitatea unei Naţi uni a început totdeauna şi pretutin�eni 
cu educaţ_iunea şi instrucţia profesională a cetăţenilor. Numai 
prin acestea, ajutate de înlesnirile tuturor mijloacelor economice 
moderne date de stat, s'a putut uşura munca manualii şi iefteni 
producţiunea şi, prin urmare, traiul. 

De aceea, reglementarea raporturilor dintre di versele acti
vităţi naţionale a fost, este ş i  va fi cel mai mare prilej de stu
dii îndelungate şi aprofundate a celor mai de seamă specialişti 
cari, cumpănind bine raporturile, să poată netezi asperităţile ; 
iar nu, cum se face la noi ca, după ce au citit seara o scriere 
pe care -nici nu au înţeles-o, să confecţioneze a doua zi legi după 
dânsa, croite după alte stări şi alte interese, _căci: O lege, ca să,şi 
poată avea autoritatea ei, trebuie să f'ie fructul experienţei, iar 

nu impusă ca sistem de dominaţiune. 
C, D. PARIANO 
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CONQUISTADORES 
(DIN JOSE /\'\ARIA DE HEREDIA) 

In stoluri mari, ca şoimii ce se avântă 'n sbor, 
Sătu,i să mai îndure trufa şele mizerii 
Şi beţi de-un vis eroic, brutal, cuceritor, 
Porniră căpitanii din Palos al Mogherii. 

Mergeau să cuceriască vestitele metale 
Ce'n munţii din Cipangu pr1in hrube se coceau; 
Iar caldele-alize-ie sub tropic le'nclinau 
Catm·gele-aplecate spre ţări occidentale 

Visând în orice sea1·ă o nouă epopeie, 
li legăna'n m,iragiiil u,nui bogat ţinut 
Fosforescenţa mării su,fiate de-alizeie. 

Sau, aplecaţi pe m,m·gini de albe caravele, 
Priviau, cum nasc din ape, pe-un cer n:ecunoscut, 
In lumile-air,strale nebănuite stele. 

SALSOVIA 

•
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S(OICA 
(DIN JOSE MARIA DE HERDIA) 

Frumoasă, scoică, oare prin câte reci oceane 
ţ'i-a,u legă,na,t sideful fragil şi argintos 
111 verzile abisuri de a,pe diafane 
Mareele, curenţii şi valul spumegos! ... 

Azi, în nisip, departe de .iuxul cel sărat, 
1'e odihneşti la, soare pe aurita, plaje; 
Ci în za,da,r ti-e somnul, căci lung şi desperat 
llue/$te glasul mării şi geme 'n a, ta, coaje. 

],.i-i sufletul asemeni cu scoica, cea, sonorii ... 
,5i cum ecoul mării tot fierbe '11 golu-i încă, 
De pa,r'că mii de g!a,suri odihna, şi-o imploră,;

'Pot astfel ,<;i în pieptu-mi, prea, plin de }!;a, odata,· · 
Etern răsună zvonuri de patimă adâncă
foi o chemare .su_rdă şi-atât de 'ndepărtatii. '' �,,

SALSOYfA 
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PAGINI ALESE 
DIN 

ERNEST RENAN 

I. 

CE ESTE O NAŢIUNE? 

(Fragment dintr'o conferinţă) 

O naţiune este un suflet, un principiu spiritual. Două 
lucruri care, de fapt, nu fac de cât unul alcătuesc acest 
suflet, acest principiu spiritual. Unul se· află în trecut, 
celălalt în prezent. Unul este stăpânirea în comun a unei 
bogate moşteniri de amintiri; celălalt:este consimţirea ac
tuală, dorinţa de a trăi împreună, voinţa de a continua 
punerea in valoare a moştenirii pe care am primit-o în in
diviziune. Omul, domnilor, nu se improvizează. Naţiunea, 
ca şi individul, este capătul unui trecut de sforţări, de 
jertfe şi de devotament. Cultul strămoşilor este dintre 
toate cel mai legitim; strămoşii ne-au fă.cut ceea ce sun· 
tem. Un trecut eroic, oameni mari, glorie (înţeleg pe cea 
adevărată), iată capitalul social pe care aşezăm o idee 
naţională. Să ai glorii comune în trecut, o voinţă comun� 
în prezent, să fi făcut lucruri de seamă împreună, să 
voeşti să mai faci încă, iată condiţiile esenţiale pentru a 
fi un popor. Iubim în proporţie cu jertfele pe care le-am 
consimţit, cu nenorocirile pe care le-am suferit. Iubim 
casa pe care am clădit-o şi pe care o lăsăm moştenire. 
Cântecul spartan : Suntem ce-aţi fost, vom fi ce sunteţi, 
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este, ln simplitatea lui, imnul prescurtat al oricărei patrii.
In trecut, o moştenire de glorie şi de păreri de rău 

de împărtăşit ; în viitor un acelaş program de realizat ; 
să fi suferit, să te fi bucurat, să fi nădăjduit împ1;eună, 
iată ceeace face mai mult de cât vămile comune şi gra
niţele conforme cu ideile strategice ; iată ceeace înţelegem· 
cu toate deosebirile de rasă şi de limbă. Ziceam adineauri: 
„să fi suferit împreună"; da, suferinţa la olaltă uneşte 
mai mult decât bucuria. Când e vorba de amintiri naţio
nale, doliul face mai mult decât triumful ; căci el impune 
datorii şi ne cere sforţări comune. 

O naţiune este, deci, o mare solidaritate, alcătuită 
dln simţământul jertfelor pe care le-am filcut şi al acelora 
pe care suntem gata să Ie mai facem. Ea presupune un 
trecut ; ea se rezumă, totuşi, în prezent, printr'un fapt· 

• tangibil : consimţirea, dorinţa limpede exprimată de a
continua vieţuirea laolultă. Existenţa unel naţiuni este
(ie1�taţi-mi această metaforă) un plebiscit de toate zilele,
precum existenţa individului este o afirmaţie veşnică de
v.iaţă. Oh ! ştiu, aceasta e mai puţin metafizic decât dreptul
divin, mai puţ.in brutal decât dreptul pretins istoric. In
această ordine de idei o naţiune, tot· pe atâta cât şi un

rege, nu are dreptul de a spune unei provincii : ,, Imi apar
ţii, te iau". O provincie, pentru noi, sunt locuilorii ei ; dacă
e cineva care are dreptul să fie consultat, este locuitorul.
O naţiune n.'are niciodată un adevărat interes să-şi ane
xeze sau să:şi păstreze un• ţinut fără voia lui. Dorinţa
vie a naţiunilor este, în definitiv, singurul criteriu legitim,
acela la care trebue totdeauna să revenim.

Am alungat din politică abstracţiunile metafizice şi 
teologice. Oe mai rămâne apoi? Rămâne omul, dorinţele 
sale, nevoile sale. Secesiunea (despărţirea politică), îmi veţi 
spune şi, la urma urmelor, fărămiţarea naţiunilor, sunt 
urmarea unui sistem, care pune aceste veehi organisme 
la bunul plac al unor voinţe adesea puţin luminate. E lim
pede că într'o astfel de materie, niciun principiu nu tre
bue să fie împins la exces. Adevărurile <le acest ordin 
nu sunt aplicabjle decât în întregul lor şi intr'un chip fo�rte 
general. Voinţele omeneşti se schimbă ; dar ce nu se schi�-

www.minac.ro



624 

bă aîci pe pământ? Naţiunile nu sunt ceva veşnic. E11e au 
avut un început, vor avea şi un sfârşit. Confederaţia eu
ropeană, probabil, le va înlocui. 

Dar n� aceasta-i legea veacului în care trăim. In clipa 
de faţă, existenţa naţiunilor este bună, trebuincioasă chiat·. 
F.xistenţa lor este chezăşia libertăţii, care s'ar pierde dacă
lumea· n'ar avea decât o lege şi un stăpân.

Prin facultăţile lor felurite, adesea potrivnice, naţiu
nile se slujesc la opera comună a civilizaţiei; toate aduc 
o notă în acest mare concert al omenirii care, într'un cu
vânt, este cea mai înaltă realitate ideală pe care am pu
tea-o atinge. Isolate, ele îşi au părţile lor slabe. Imi zic
adesea că un individ, care ar avea nişte defecte, socotite
la o naţiune drept calităţi, care s'ar hrăni cu o glorie de
şartă, care ar fi intr'atât de gelos, de egoist, de cârcotaş,
care n'ar .putea să 'ndure ceva fără să-şi scoată sabia
lui din teacă, ar fi cel mai nesuferit om. Dar toate aceste
disonanţe de amănunt dispar ln întreg. Biată omenire ! cât
ai suferit ! câte încercări te mai aşteaptă încă ! O, de-ar
putea spiritul inţelep'ciunii să te' călăuziască spre a te păzi
de nenumăratele primejdii cu cari ţi-e semănată �alea !

Mă rezum, domnilor. Omul nu-i robul nici. al rasei 
sale, nici al limbii sale, nici al religiunii sale, nici al cursului 
fluviilor, nici al direcţiunii lanţurilor de munţi. O mare in
grămâdire de oameni, CLI mintea sânătoasă şi cu inima
caldă, creează o conşliinfă morală, care se numeşte o 
naţiune. Atâta vreme cât această conştiinţă morală îşi 
dovedeşte puterea prin jertfele pe care le cere abdicarea 
individului în profitul unei comunităţi, ea e!jte legitimă, are 
dreptul să existe. 

Dacă se ridică îndoieli asupra grnniţelor sale, con
sultaţi populaţiile pentru care se ceartă. Ele au tot dreptul 
să aibă o· părere în această chestiune. Asta o să treziască 
surâsul Ia filosofii transcendentali ai politicei, aceşti in· 
failibili cari îşi petrec viaţa înşelându-se pe sine şi cari, 
dela înălţimea principiilor lor superioare, se uită cu milă 
la „terre-a-terre"-uln1Jstru. ,,Să consulţi populaţiile, fui! ce 
prostie ! Iată nişte Liete idei franţuzeşti, care pretind să 
înlocuim diplomaţia şi războiul cu mijloace de o simplici-
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f ate copilărească". Să aştept.ă1n, d-lor; să lăsă111 să treacă 
domnia t1·anscet1dentalilor, să ştim să suferim dispreţul 
puternicilo1�. Poate că, după multe dibui1,i ne1�odnice, ne 
vo1n întoa1„ce la modestele sol11ţiuni empî1·ice. Mjjloeul de 
a avea dreptate în viitor este, uneo1„i;, să te poţi resemna 
să fii de modă vec}1e . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. ' 

• 
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• 
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EDUCA'flA POFORULUl

(din ;,Viitorul ţ;tîinţei'') 

• 

• 

• 

• 

Innobilarea şi e1nanciparea tuturor oame11ilor prin acţ.i
lltlea civilizatoare a societăţei, aceasta este dat.01�ia cea 
111ai grabnică a guve1"nnlui în situa·ţiunea de faţă. Tot ceea 
ce se face i11 afară de aceasta este nefolositor· sau pre-
1natur. Se vorbeşte mereu de l_ibertate, de dreptui de în
truniri, de dreptul de asociaţie. Nimic rr1ai bun, dacă in
teligenţele ai, fi în stare normală; dar, până atunci, nimic 
1nai frivol. Degeaba se vor întruni proştii sau neştiutorii, 
n'o să iasă I}imic bun din întrunirea lor. SeGtarii şi oa
menii de partid îşi încl1ipue că numai apăsarea în1piedică 
ideile lor să isbutiască şi se mânie impot1--iva acestei a
păsări. Se înşeală. Nu reaua voinţă a gu·vernuiui înăbuşe
ideile lor; ci ideile lor nu sunt coapte ; aşişde1--ea, nu forţa 
guve1'nelor absolute, ci dep1„in1a1„ea supuşilo1:, menţine po
poarele în înjo. ·ire. Socotiţi, oare că, dacă ar fi coapte 
pentru }ibe1�tate, nu şi-ar face„o de îndată? 

Libertatea de a spune 01„ice presupt111e eă acei 
că1'01·a li se adresează, au inteligenţa şi discernământul 
t1,eb�1itor ca să facă, critica a ceia ce li se spun�, să p1,i
miască dacă · este bi11e, să respingă· dacă e rău. Dacă ar 
fi o clasă, ce s'ar putea defini legal, ·ae oameni cari l să 
11u poată face acest discernământ, ar trebui să suprave
ghem ceea ce i se spune; căci libfJrtatea nu se ·poate 
tolera decât cu marele corectiv al bunului simţ public, 
(�are judecă - greşelile. De acea lilJert<,tea invăţământului 

• 

• 

• 

• 

• 

• I 

•

• 
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este o absurditate, din punctul de vedere al copilului. 
Căci copilul, primind ceea ·ce i se spune fără să poată 
face critica, socotind pe dascălul său nu ca pe· un om, 
care .îşi dă părerea faţă de semenii săi, pentru ca aceştia 
s'o cerceteze, ci ca pe o autoritate, este evident că o 
supraveghere trebuie să fie exercitată asupra a tot ceia 
ce i se predă şi că o altă libertate trebuie să in'lo
cuiască pe a sa, spre a săvârşi discernământul. De oarece 
nu se pot alcătui categorii printre adulţi, libertatea devine, 
în ceea ce îi priveşte, singura soluţie cu putinţă .. Dar 
este netăgăduit că, înainte de educarea poporului, toate 
libertăţile sunt primejdioase şi au nevoie de restrângeri. 
Intr'adevăr, în chestiunile relative la libertatea de a-şi ex
prima cugetarea, nu trebuie. să privim numai dreptul 
ce-l are cel ce vorbeşte, drept care este firesc şi nu-i 
îngrădit decât de dreptul celuilalt, ci şi posiţia aceluia 
care· ascultă şi care, nea vând totdeauna discernământul 
trebuitor, este oarecum pus sub tutela Statului. Deci, din 
punctul de vedere al aceluia care ascultă şi nu din punc
tul · de vedere al aceluia ce vorbeşte, restrângerile sunt 
îngăduite şi legiuite. 

·· Libertatea ·de a ::;pune orice nu va putea avea loc
decât atunci când toţi vor avea discernământul trebuitor 
şi când ·cea mai bună pedeapsă a nebunilor va fi dispre
ţul publicului. 

III 

TINERil"\EA ŞI VIAŢA 

(Fragment dintr'un discurs ţinut la împ'itrţirea pren11lor la liceul 

Ludovic cel Mare) 

Problema ocârmuirii societăţilor devine din ce in ce 
mai mult o problemă ştiinţifică, a cărei deslegare presu· 
pune exerciţiul celor mai rare facultăţi ale spiritului. 

Rasboiul, industria, administraţia economică sunt 
acum ştiinţe complicate. Aceste funcţiuni sociale, pentru 
care odinioară. era de ajun_s să ai curaj, eleganţă şi cinste, 
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presupun astăzi capete puternice, în stare să imbrAţişeze 
dintr'o dată multe idei şi să le ţină pe toate fixate sub 
privire. Ne plângem adesea că forţa devine singura regină 
a lumii. Ar trebui să mai adăogăm că marea forţă din 
zilele noastre este cultura spiritului in toate gradele sale. 

Barbaria este răpusă pentru totdeauna, ·ae oare �e 
totul aspiră să devină ştiinţific. Barbaria nu va avea nici 
odată artilerie· şi, chiar de-ar avea-o, n'ar şti s'o mânu
iască. Barbaria nu va avea nici odată industrie savantă', 
puternică organizaţie politică ; căci toate acestea presupllJl 
o mare aplicaţie intelectuală. Ori, barbaria nu este in stare
să aibă aplicaţie intelectuală. Obiceiul aplicaţiei se dobân
deşte prin descipline puternice, a căror taină o posedă
educaţia ştiinţifică şi literară.

Nu de azi, de sigur, a început acest privelegiu al 
. culturii intelectuale. Fără a vorbi de antichitate, veacu
rile al XVI; XVII şi XVIII văzură alcătuindu-se o Europă, 
stăpână a lumii, in numele unei civilisaţii superioare De 
o sută de ani, mişcarea s'a accelerat, cu toate ca orga
nisaţia interioară a naţiunilor civilisate a fost adânc modi·
ficată.

Societăţile actuale nu mai pot pune .temei, ca cele 
de altă dată, numai pe calităţile ereditare a câtorva fami-

. Iii alese, pe aşezăminte tutelare, pe organisme politice, în 
care valoarea cadrului era adesea foarte superioa:i;ă ace
leia a indivizilor. Cultura indiyidului a devenit, la noi, o 
trebU:intă de mâna întâi. Ceea ce făceau odinioară -eredi
tatea sângelui, obişnuinţele seculare, trndiţiile de _ familie· 
şi de corporaţiuni, trebuie s'o facem astăzi prin educaţie. 

Importanţa instrucţiunii publice se găseşte astfel oare
cum înzecită. Lupta pentru v-iafă s'a transportat pe tere
nul şcoalei. Rasa cea mai puţin cultivată va Ii, fără 
greş, suprimată, sau, ceia ce la urma urmewr e acelas 
lucru, arnncală pe planlll al doilea de căire ,asa cea 
mai cultivată. 

Grija instrucţiunii publice într'un Stat va deveni astfel· 
o preocupare cel puţin egală cu aceea a înarmării şi a
producerii de bogăţii. O naţiune, într'adevăr, se luptă şi
produce prin indivizii cari o compun. Dar pe individ îl ·
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creează instrucţia, cel puţin pe jumătate. Fără îndoială, 
mai este ·şi darul inăscut, pe care nimic nu-l inlocueşte; 
dar darul inăscut, făr� de instrucţie, ramâne sterp, ne
producător, ca şi w1 bloc aurifer neexploatat. 

Socotiţi deci, tineri elevi, ca hotarâtori anii în care 
vă aflaţi şi pe care prea adesea îi privim . ca ani jertfiţi. 
Datorii austere vă aşteaptă, şi n'am fi sinceri de nu v'am 
face să vedeţi in recentele modificaţiuni ale societăţii 
omeneşti de cât o micşorare a piedicilor de biruit şi, 
oţtre cum, o uşurare a sarcinilor vieţii. Libertatea este în 
aparenţă o uşurare ; în realitate este o sarcină. Iată toc
mai nobleţea ei. Libert�tea angajază şi obligă ; ea măreşte 
suma �ilinţelor •impuse fiecăruia. 

Să priviţi viaţa, care vă este rezervată, ca un lucru 
g!av şi· plin de responsabilitate. Este însă acesta un motiv 
ca să vă socotiţi mai puţin favorizaţi de soartă decât cei 
ce au fost înaintea voastră? Nicidecum, tineri elevi, dim
potrivă. Să nu ziceţi niciodată, ca nemulţumitul de care 
vorbeşte profetul lui Israel: a:Părinţii mănâncă aguridă, iar 
�lor li se strepezesc dinţii:». Partea voastră este bună şi 
văd o mu]ţime de motive ca să vă pismuesc, nu numai: 
pentru că sunteţi tineri şi pentru că tinereţea· este descope
rirea unui lucru prea bun, care este viaţa, dar pentru că 
veţi vedea ceeace noi nu vom putea vedea, veţi şti ceeace 
noi căl\tijm cu îngrijorare, veţi avea deslegare:r multora 
din problemele . politice asupra cărora noi şovăim, pentru 
că faptele n'au, vorbit incă îndeajuns de limpede. Pregă
tiţi-vă să purtaţi în aceste mari lupte partea virilă a ra
_ţiunii voastre cultivate de ştiinţă şi a curajului vostru, copt 
printr'o filosofie sănş,toasă. 

Vârst� -voastră nu vă îngădue şovăirea. Nimeni n'a 
tremurat intrând în viaţă. Un fel de orbire, cu · dibăcie 
pregătim de fire, vă înfăţif;,ează existenţa ca pe o pradă 
dorită, pe care tindeţi s'o apucaţi! Alţii, mai înţelepţi de 
cât mine vă vor feri de GU vreme împotriva părţii de ilu
siune pe care o presupune tânăra voastră înflăcărare. Ei 
vă vor vesti nenorociri; vă vor spune că viaţa nu se ţine 
de ceeace făgădueşte şi că, dacă am cunoaşte-o când in
irtim intrJânsa, n'am avea graba naivă a. vârstei voastre. 
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Cât despre mine, vă mărlurisesc, ·nu acesta este sir�ţimân• 
tul meu. Viaţa, care este colea dinainte.a voastră, ca un 
ţinut' necunoscut ·şi fără· de margini, am străbătut-o. Nu 
mai aştept dela- ea, cine ştie ce mare lucru neaşteptat ; 
acel capăt, pe care-l credeţi la nesfârşit, îl văd foarte a
proape de mine. Ei bine, cu ·mâna pe conştiinţă, viaţa a-· 
ceasta pe care e o modă s'o vorbeşti de rău, am găsit-o 
bună şi vrednică de pofte pe care tinerii o au pentru- dânsa. 

Singura ilusiune pe care v'aţi tace-o, ar fi s'o soco
tiţi lungă. Nu ; e foarte scurtă; numai că, vă asigur, este 
bine s'o fi trăit şi cea dintâi datorie a omului faţă de ne
sfârşitul din care iese,· este recunoştinţa. Generoasa· im- · 
prudenţă care vă face să intraţi fără umbră de gând as
cuns în cariera, la al cărei capăt atâţia desamăgiţi măr
turisesc că n'au găsit decct desgu�t, este deci foarte filo
sofică, în felul său. De partea voastră e dreptatea. Mer
geţi înainte cu curaj ; nu suprimaţi nimic din focul vostru ; 
acest foe, care arde în voi, este însuşi spiritul care, răs
pândit providenţial în sânul omenirii, este ca şi prinbpiul 
forţ�i sale motrice. 

Haide-ţi, haideţi, nu pierdeţi niciodată gustul vieţii. Nu 
blestemaţi niciodată bunătatea infinită dtn care purcede 
fiinţa voastră şi, în ordinea mai specială a fa_voruriJor in- · 
dividuale, binecuvântaţi soarta fericită, care v'a dat o pa
trie binefăcătoare, dascăli devotaţi, părinţi prea buni, con
diţii de desvoltare în care nu aveţi să mai iuptaţi împo
triva străvechei barbarii. 

Voioasa beţie a vinului nou al vieţei, care vă face 
surzi la plânsetele fricoase ale descurajaţilor, este deci 
legiuită, tineri elevi. Să nu vă mustraţi că vă lăsaţi în 
voia ei. Veţi găsi că existenţa este gustoasă, dacă nu aş
leptaţi dela ea ceeace n'ar putea să vă dea. Când cineva 
se plânge de viaţă, aproape totdeauna i-a cerut ceeace 
nu-i cu putinţă. Aici să credeţi cu totul ln experienţa în
ţelepţilor .. Nu-i decât o singură temeli� pentru viaţa feri
cită: căutarea binelui- şi adevărului. Veţi fi mulţumiţi de 
viaţă dacă veţi întrebuinţa-o bine, dacă veţi fi mulţumiţi 
de voi înşi·vă. O zicatoare prea bună este· aceasta : , n Cău-
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taţi mai întâiu împărătia ·cerului; tot ceeace rămâne, v 
se va· da pe de-asupra. 

Intr'o împrejurare asemănătoare cu cea de astăzi, 
acum patruzeci şi trei de ani, ilustrul M. Jouffroy adresa 
elevilor liceului Carol cel Mare aceste severe cuvinte 
"Menirea noastră, a acestora, cărora experienţa ne-a des 
tăinuit adevăratul adevăr asupra lucrurilor lumii, e să vi
s punem. Culmea vieţii vă ascunde povârnişul ei; din cele 
două povârnişuri ale sale nu-l cunoaşteţi decât pe unul, 
acela pe care-l urcaţi; e surâzător, frumos, e parfumat 
ca primăvara . .Nu vă este dat, precum ni este dat· nouă, 
Să priviţi pe celălalt, cu aspectele sale melancolice. cu pa
lidul soare care-l luminează şi cu ţărmul îngheţat care ll 
termină. 

Nu, tineri elevi-! E prea trist. Soarele nu-i niciodată 
palid ; câteodată numai este învăluit. Pentrucă ai îmbă
trânit, ai dreptul să spui că florile sunt mai puţin fru
moase· şi primăverile mai puţin radioase? Nu cumva ai 
vrea să te plângi că nu eşti nemuritor aici pe pământ? 
Ce neghiobie, Doamne I Printre toate florile, şi câte Doamne 
nu-s frumoase (ce lume minunată este aceea a floarei) nu-i 
decât una care să fie aproape fără frumuseţe; i-o floare 
galbenă, uscată, ţapănă, gălbejită, cu un lustru neplăcut, 
ce se num,eşte pe nedrept nemuritoare. Imi place mai mult 
trandafirul, cu toate că are un cusur, se veşteje�te cam iute. 

Şi apoi, hai s'o spunem mai degrabă, viaţa asta de 
patru zile (scurtă) produce fructe care durează: virtutea, 
bunătatea, devotamentul, dragostea de ţară, stricta pază 
a datoriei. Iată, dacă veţi şti să daţi o regulă superioară 
vieţei noastre, ceeace nu vă va lipsi niciodată. Să credeţi 
într' o lege supremă de raţiune şi de dragoste, care îm

brăţişează această lume şi o explică. Să fiţi siguri că cea 
mai bună parte e3te aceea a omului de treabă şi el e, 
la dreptul vorbind, adevăratul înţelept. 

Feriţi-vă de boala cea mare a vremei noastre, acel 
pesimism, care te opreşte să crezi în desinteresare, în 
virtute. 

Să credeţi în bine ; binele este tot atât de real ca

şi răul, şi nu mai el întemeiază ceva ; răul e sterp. Acei 
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dintre voi cari au o mamă, pe care o vor face astăzi 
fericită aducându-i cununile lor, vor şti să mă înţeleagă. 

Totdeauna mama _voastră să ,fie în, centru.I vieţii 
voastre. Să nu faceţi nici od.ată ceva fără aprobarea ei. 
Arătati-i motivele vo1:ţstre ; · dacă surit bune, uşor .o veţi 
face-o să _fie de părerea voastră._ Eşti totdauna destul de_ 
elocinte 'pe lângă o mamă pe care o iubeşti., I • ' . / 

. Veţi vedea veacul al XX-lea, tineri _ elevi. Ah ! iată, 
vă mărturisesc, un privilegiu, pentru care vă invidiez-· 

. '

veţi vedea neprevăzutul. Veţi aµzi ceea ce , se va spune 
despre noi,· veţi şti· ceea ce va fi fost fragil sau solid in 
visele noastre Credeţi-mă, fiţi atunci indulgenţi_ .. Acest 
biet secol al X[X-lea despre care se va spune atâta rău, 
va fi avut şi el părţile lui bune, 1:;pirite sincere, inimi calde, 
eroi ai datoriei. 

Generaţiunile care se perindă sunt în general nedrepte 
unele faţă de altele. Sunteţi pepiniera talentului viitorului. 
Imi închipui că văd stând colo jos, printre voi, pe criticul 
care, către 191 O sau 1920, va face procesul veacului al 
XIX-lea. Văd de aci articolul său (îngăduiţi-mi puţi�ă
fantasie).

,,Ce semn al vTemei, într'adevăr ! Ce desăvârşită răs
turnare a tuturor noţiunilor sănătoase despre lucruri! Ce! 
cum de le-a trecut prin cap: in 1883, să aleagă pentru 
a prezida împărţirea premiilor noastre, Ia liceul Ludovic 
ce-I Mare, pe un om, inofensiv de sigur, dar cel din urmă 
pe care ar fi trebuit să-l aleagă într'un moment -când era 
vorba, înainte de toate, de a reînălţa autoritatea, de a se 
arăta tare şi de a face cu căldură convicium secuii? � e 
dădu sfaturi bune; dar ce moliciune! ce lipsă de mânie 
împotriva vrem ei sale ! " Iată ce va zice crillcul conser
vator al veacului al XX-lea. Doamne ! poate că întru cât 
va ar avea dreptate. Aş vrea numai să nu uite să adauge 
ce plăcere avui găsindu-mă printre voi, cum semnele 
voastre de simpatie mi-au mers la inimă, cum contactul 
tinereţii voastre mă învioră şi mă înveseli. 

Ceea ce numim indulgenţă, nu-i, de cele mai multe 
ori, decât dreptate. Mustrăm opiniunea că-i nestatornică 
Vai!, tineri elevi, lucrurile omeneşti sunt nestatornice. Spi-
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ritul larg nu exclude reguli· puternice de purtare. Să ţineti-' 
mereu clin toate puterile la legalitate. Să apăraţi cu gelozie 
libertatea. voastră şi să. respectaţi pe a altora. Să păziţi 
neatârnarea judecăţii voastre ; dar să nu plecati nici odată 
din patria voastră, nici de fapt, nici cu inima. Mângâiaţi-vă 
ţinând tare la ceva veşnic. Totul se va preface în jurul 
vostru. Veţi fi poate martorii schimbărilor celor mai con
siderabile pţ care le-a înfăţişat până acum istoria ome
nirii. Dar un lucru este sigur, anume că, în orice stări 
sociale pe care le veţi putea străbate, va fi un bine de făcut,. 
H� adevăr de căutat/ o patrie de slujit şi iubit.

T1·ad, de G- Tn/1\A. 
I'rof�•s01· in Consta:nţ.a 
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fOLKLOR TATARESC 
' 

DIN FERVELIA 
cules de 

f. DUJ\\ITRESCU
invăţ:ător

CANTECUL CAZANULUI 
Tătăreşte 

Ocalî şepchcn on salgan 
On co lâna cuş alagan. 
-,, Tureni. caida barasan.?" 
-., Men Cazanga baraman! 
Ca:ranni Cazac algandii 
-Tactasân otcâ. geaceandii 
Taşta,·ânî s1t tiubâne atcândii 1). 

Meri Ca:Janga bargaşâc 
Car geaumasân, can geausân. 

C/\NTECUL CAZANULUI 
Rondi,neşte 

I;:l şi-a luat o mant{L grea pe umărul _drept. 
In mâna dreaptă a luat o pasăre. 
-,,Unde te duci, dragul meu?" 
-.,Eu merg· la Cazan! 
Cazacii au luat Cazanul, 
Au dat foc la scânduri, 
Şi au aruncat pietrele în apă 1).
Când voiu ajunge la Cazan, 
N'o să mai ning·ă, ci o să plouă sânge. 

1 De �mde s'ar pufe!!> vedea cii în timpul ace'a, c.eta'.ea C:aza1iului �r-i 
făoută. dia scândw-i şi din pietre. 
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MOARTEA LUI ALI 

Cântec· t,wcesc. 

I 

Saba oldî horaz ueter 
Jengheler capud_a becler 
�o'şa ghite bu emecler. 

.. * 

� ( Uiur isen uian Ali, 
� l Calc saba oldu naslî iaren. 

II 

-,,Evlerim var salcâm saceac, 
Solsinenden ordî buc�ac ,
Ici alem ioc iar s,arageac. 

III 

Echi elim alcan. oldî, 
Ghiozle1·âm ias ilen doldî; 
landî iaren epchiul oldî. 

IV 

Iacmur iagar organ-organ, 
· IustU1n izde canî iorgan,
A . .lim ioctâr ghelip soran.

V 

Sene uran, beni ursun. 
A nriem beni eoli bolsun, 
Mezarâmâ::;_ _bir,lic olsun".

1) In timpul câ.ntecului; acest r�fren se repetl.i. după f1ecare stroC.l,
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MOARTEA LUI ALI 

• 

I 

Mireasa. -,,S'a iăcut dimineată Cocosul cântă, vorbeste 
: St l . l t 

., ,
1 

' , 

• 

· o n1ce e 1) aş eapta a uşă.
Degeaba atâta speranţă. 

� Dacă do1�mi, trezeşte-te, Ali, 
· � Scoală„ s'a făcut dimineată, iubitul

� 
• 

• 

II 

meu'' .. 

• 

oiirele vor- -,,Streas, ina casei par�că este un pom lăsat
beste: · . [în lături,. · 

In partea stângă am fost înjungh}at cu ctJţitul 
Şi n'am deloc putere să-mi îmbrăţişez iubita . 

• 

I.II 

Amândouă mâinile mi·s pline de sânge, 
, 

Ochii mi s'au t1mplut de lacrămi, 
S'a ars iubirea, cenusă s'a făcut. 

' 

IV 

Piouă repede, răpăind, .... 
· De-asupra noastră plapon1a e numai sânge

Si nu este nin1eni care să vie să 'ntrebe de

Mireasa 
vorbeşte 

• 

starea mea''. 
• ,_ 

V 

-,,Cine te-a lovit pe tine să mă loviască şi 
• • 
lPe mine, 

Mama mea să mă găsiască moartă., ·· 
Mormântul să ne fie -la un loc�·. 

· · 
-

• 

' -�
• 

• • 

• 

• 

• • 

1) Femeile care, în dimi11eaţa de după nt111tă, aşteaptă la u�e să ia că„maş·a miresei�. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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PĂCATUL BUNICULUI 
(POVESTE TURCEASCĂ) 

Odată un paşă şi-a schimbat hainele şi a pornit să se plimbe 
necunpscut prin cetate, ca să poată prinde singnr pe hoţi şi pe 
făcătorii de rele. La o răspântie văzu doi inşi care se certau 
pentru o oaie şi FIU se înţeleg·eau. 

Paşa' s'a apropiat să vadă ce este. Unul din ei, vânzătorul, 
cerea· �am mult, dar celălalt, care era măcelar, d�dea mai putin, 
spunându-i 
I - ,,De ce ceri tu atât, fiindcă o;ia nu are mai mult decât
douăzeci, de kilograme de carne şi patru de seu?"

Când auzi aşa, paşa se amestecă în vorbă şi-l întrebă pe 
măcelar de unde ştie el că oaea are tocmai douăzec!. de: kilo

grame de carne şi patru de seu. Măcelarul îi răspunse : 
- ,, De unde ştiu eu, nu-ţi pasă; dar pot să fac prinsoare

pe orişicât, că a şa este ! " 
, Făcură prinsoare şi se duseră să cântăriască oaea; dar 

acolo găsiră tocmai cum spusese măcelaruL Minunat, paşa îl în

trebă dacă cunoaşte legea şi coranul şi, fiindcă măcelarul răs
punse că nu, puse să-l închidă, sub cuvânt că este un ghiaur 1)
şi un fermecător. 

Pe tirmă ·paşa· s·e duse la palat şi strânse divanul judecăţii. 
II- aduseră 'acolo p_e măc9lar _şi, fii�dc� la intreb�rile judecătorilor
el răspunse iarăşi ·că nu cu,nqaşte_legea şi coranul, fu osândit la
spânzurătoare. · · · · ·

•1) nGhia,iw,,- îos
1

enrnează „necredincios" şi nu „creştin", după cum 
ne-am deprins noi să credem, ,,Ghianr'· este chiar şi Turcul care şi-a că!cat 
rel1gia Sa\1 a nesocoUt· pr'eseripti,ile. Corahl.iÎlli. 
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A doua zi, cu alaiu şi soldaţi după el, măcelarul era dus 
s�·re - Jocul spânzurătorii. ?e drum se întâlniră cu o ceată de 
copii, cari veniau dela şcoală. Intre ei era şi băiatul măcelarului. 
Când văzu copilul pe tatăl său între soldaţi, se repez1 plângând 
la el şi întrebă pe cei din jurul lui unde-l duc; iar ?ceia îi răs
punseră că la spânzurătoare. Copilul începu să plângă mai cu 
ho·hot şi se rugă de soldaţi şi de cei din jurul tatălui său să mai 
stea puţin, iar pe el să-l ducă înaintea paşei să i vorbiască. 

Aceia îl ascultară. Când ajunse copilul la palat, îl întn bă 
paşa: 

-- ,,Ce vrei ?" 
I.ir el răspunse plângând : 
- ,, Vreau să ştiu de ce-l spânzuraţi pe tatăl meu I"
- ,,Pentrucă este un ghiaur şi nu cunoaşte legea I"
Copilul zise atunci :
- ,, Mărite p3_Şă,, puternic eşti, dar nu-i cu drepta_te. Nu

tiităl meu este ghfliur, ci bunicul iTieu, care nu l-a dat I� şcoală 
să înveţe să cunoască legea. Tatăl meu nu este ghiaur, fiindcă 
pe mine m'a dat la şcoaHi şi eu atŢI _învăţat să cunos�. legea. Ca 
să va încredJnţaţi, �uteţi să m� întreba_ţf ori�e şi vă voi răspunde 
la toate I" 

- ,, Bravo,-zise paşa,-aşa este şi_ ertat să fie tatăl tău I"
Şi astfel a s_căpat măcel�.rul de_ spân_zur�to�re.

www.minac.ro



CÂNTECE DE NUNTA 

(TĂTAREŞ'rI) 

,,ŞAN". 

1 · Bâz Pirveli câzâmâs, câz parce1'.t si, 
lli caime 1) otegec ena şasî. 

• 1 :2 Bâz Pirveli câzil.mâs alt etermâs, 
Giurtângt), saban sa!dârâp sân cheter..mâs. 

� · Ai· tuverec, cun gealpac, şemşer caşâc, �) 
A man mechen sau meci.ten hâsnî p,şâc r _ 

4: Aursam acter câm sem ioc olsem gilar, 
· .Juzâmni siipap cozt\mnî cârn giJ!-dât'fLi·-?

5 Actaşan cârmeu copârnâm asti şair ; 
Buiuc cuciuc giunleghe acşam chair. 

� Catiipe p1stan tâzden ton oinmalî târsec. 
·Bazde calctai bolaramâs du:\ etersâc .

7 Cun iauranun, mal bainăn, caltegecsân?. 
:�amet şegâp ascherlâc etegecsun. 

l) .,cnimc!'' �- 20 lei. ,,Caime" = ,.pol·' (roc:ăneşta poptt'ar'.

2). ,.şemt:er caşâc '-nişte llnguî'i foarte frumoase, car� snnt u11 ,pt'odu3

specific al Aaatoliei.
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CÂNTECE OE NU NT A ,:.

(TĂTĂ.REŞ'l'I) 

t.. Noi suntem fete din Pervelia şi fiecare este o fata 
. . ( şi jumMate 

Cinci zeci de poli 1) (-1 OOO lei) o sa faca cea mai 
rlle pe urma. 

2. Noi suntem fete din Perveliaşi :văsuntem'superioare,
Va punem plugul în batMura. şi pe urma plecam 1)

3. Luna-i rotundă, soarele-:-i lat, lingura-i din Anatolia,
Este bine, este sanatos, iubitul meu?

4. Daca. ma. voiu îmbolnăvi, sa-i fie mHă ele mine şi
. . [ să plângă.

Cine sa. ma. mângâe pe faţa şi să-mi înqhida ochii?
. -•r., . �

5. Podul este boltit şi facut din piat1·ă alba, i ar de-
. [ desubt este verdeaţă :

La mari şi mici, la toata. lumea, buna seara.

6. Capot de catifea, : cu blana pânll la genunchi şi cu
maneci ajurate.

Şi no'i o· sa. fim ca lumea, de-om înalţa rugi (lui
[Dumnezeu). 

7. 'l1impul este al ghiaurului ::?), averea e a bogatului,
. [ce sa-i ,faci?

Suferinţ� suferind, ai  sa faci armata. _ .
1), lnţ ,fosul acestui vers este. o batjocură, adică se va aleg-e praful

d.i flăcăi. ' 
. 

. · · 
2). ,,ia.ur'' (,,ghiaur" turceşte) îosem.Q.ea,z,ă „u!;credinci.,os", ,,cilcător d" 

lege" - şi nu. ,,creşlin'' dttpă cum se crede. . ... 

,. 
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8. Bu ascherlAo beccâin gildan gilga,
Aide chetsen chetiich Stambulga.

9. Ac derianân işânde al a balâc ;
Anaşilmai geuabân cala�aiâc.

10. Ai mubarec eşillâc cimenâc şair,
Buiuc cuciuc giumleghe acşam chair,

11. Men po·standan caitaman opchen calcâp;
Net11ras:\ carşâmda aidai balcâp.

12. MţJ,cAiânga men chedai iaramai_ mi�
Ac_Az senân gireşân daim (ţaşa� mi?

f3. Menâni babam bec baidâr gigât sailar, 
Ius gumâşmen 1) bâr atî şaşaca, b�ilar. 2)

14. Altân saat ac costec bel buardan; ·
Chelâp, _chet�p, sen giuraen cun. tuardan 3).

· f5. Acşam geatsam, atmai tam câzca gildai ;
Erten t!lrsan �âsnt iac Stambuldai. 

· 16. dara câlşâc baş biuidai 4) arpaga cor ;
Abadandan tiusiup al_saca baş c9şmac zor. 

• J 

17 .' Iium mal dl pâşma taş pâşcâm da ioc p_âşmaga 
Iarem orda, ben burda, canatâm i(}c · uşm'aga,. 

18. Cairll bosun tutcan cuş uzânmen tenmt ?
Carampâl coz caitan caş calibân şenmi ?

1) ,,gurnâ,'' == rublele df) argint ruseşti, carj valorează �,iiO lei,
') Uupă căsătorie, ginerele face o vizită socrului, care lrebue cu -

ocazia aceasta, - să-i dea. un dar: bani vite sau altfel .de valori.6) Fata li lnvaţă pe flăcău să vie pr.n partea de răsărit n casei la eai 
fiindcă re acolo nu-l vede n,meni. 

' Tătarii pun mult tnai tnare prtţ pe grâul de pri�ăvară, de cât pe 
oel de toamnă. · · · 
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8. Armata aceasta· este· prea grea 'şi" ţine doi ani..,

Haide, să mergem, da.oa. vrei,' la Co'nstantiQopol.

9. In apă albă sunt peşti tărcaţi;
Eu nu-ţi lnţeleg cuvântul, fiindcA este găl8gie. 

' 
. 

10. Luna-i luminoasă şi;.,i iarbă verde pe, luncă,;•
La mari şi la mici, la toată lumea, 'bunil' ·seara.

11. Eu mă întorc de la bostană în_tr'un sufJet, ·
Tu stai tn faţa mea ca şi· luna. · .T,. 

12. r!,1ie eu nu-ţi- plac? Sunt tânăr.
Fată, felul tl:l.u aşa· este?.·

13. ·Tatăl meu e bogat> şi flăcău alege,,
O suta de a.J'ginţi1) (tti da.) şi un cal t1 leBgă de streaşină. 2)

14. Ai ceas· de aur şi lanţ de argint până Ia brâu ;
Să vii, să- ple'ci şi să mergi- pe la răsărit 3)

15. Mă calc seara (şi pâna.) se revarsl:l. zorile, mi se
[pare un an;

Dacă ·mn. scol, mahalaua voa�trll. îmi pare (frumoasa)
[ ca Constantinpolea.

16. Grâul cel mai de frunte 4) (de primăvară), de multe
[ ori se pleac� în faţa orzului ; : 

Să te cobori de la ·cel. mare şi să te uneşti cu altul· · L mai mic, îţi vine gren. 

17. In faţa casei, piatra cioplita. în formă tl1-iăt�, n'are
. (fiernstrău ca a'o tae ;

Iubita mea e acolo, eu aici şi n'am aripi ca să sbor.

18. 8â-ţi fie de bine· pasărea ce-ai prins-o se potriveşte
.. ' 

. (eu tine ?
Ochi negri, sprâncene arcuite ... inima ţi-i veseli?
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19. Periaga _l;>atsa dalgalar . vuai oldâmder ;
Diun iada tenân tapmagan eul oldâmder.

20. Casabada mor ş�şec coilâcte gul
· Mende ctilâp dogrit sen ozân bâl.

21. M�n bâr cumâş cainşt . buclendân belden ; .
Tedarecni tezdengor al chetâm elden.

22. Ababâlni auz1'.t oinar Ziibani caşi 1) ;
Sen euvelden caJga san giin başi.

23. Euvelgi iar .esci dos mâs cocâi san;
1\faga deghen duvant 2) câmghe ogâi san ? 3)

24. Belâmni buup pel sendâm m�ndâm atca ;
Ge1·1î geanâm saubosa givermem geatca.

25. Ac coi curban chese1·men deghenâm bosa ;
Talabânda cusur caldâ rman tactir bolsa.

26. Audarâh1an ah tumen cheşede docsan;
.... Gimpsam cozi aldftnda aşam ioc san. 

27. Cunduzgu cun men eglenâp cheşegî aiman;
Solendârâp sozânghe eş toimaiman.

' 
\ -

2ş. Aştam, suudan baz gheşdâm sel oldâm şten ; 
Cunduz esten chetmiisen, chese tişten. 

29. Al cuşac bugan chedajm bos torgaim ;
Can�tâm saga geaiaim; sen şec uaim.

1) ,,AbaMZ'• şi ,.Ziiba" = nume pro1,rii femenine.

�) ,;Duva". Când cinevci se îmbolnăveşt.e, hogea scrie o ru�ăc:unc pe
hârtie io trei colţuri, care sri cheamă ,.i7uva'· şi bolnarul o poartă ca tal s
man la gât, pentn, îniănăloşit'e. 

") 1nţelesu1 a.cestui vers este:--.,Cui spui minciuni:'' �au .pe cine vre·i 
:ă p.ăcăleşli ?·.

' 
• ,. ' ' • •  • • •, I

r
... : I 
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19. Când cade cineva în apă, da din mâini_ şi din picioare
. 

· · (ca sa. scape şi strig!\: mor!
In lumea aceasta cine no şi-o găsi pereche, se preface. 

(în cenuşă. 

20. La oraş flori albastre-închise, la sat trandafiri ;
Inima mea· e credincioasă, caută şi-o cunoaşte pe a ta.

21. Eu sunt o foarfecă de argint şi (d1·agostea) m'a co•
[coşat de mijloc ;

Pă-ţi pregătirile (de nuntă) mai repede căci o să-ţi
[scap din mâini.

22. Ababâl îşi mişcă gura şi Ziiba sprâncenele 1) ;
Tu ai rămas din vechi, o fată bătrâna.

23. Iubitul meu din nainte, prieten vechi, miroşi a cos

Cui citeşti descântecele 1) acestea? 2)
l_metieuri;

2-4. M'am încins la mijloc, m'am pregătit şi m'am suit pe cal;
Cât timp sufletul pământesc mi-o fi sa.na.tos, nu te

rdau altuia.

25. Aduc je1·tri1 o oae albă, de va ti cum zic eu ;
La dorinţa mea nu las cusur, de va fi scris.

26 . .\h întorc în pat şi zic of de nouăzeci de ori pe noapte ; 
Inchid ochii şi eşti în faţă-mi, iar dacă-i deschid nu eşti. 

27. M'am distrat ziua cu soarele şi noaptea cu luna;
De când te-am facut să-mi vorbeşti, de vorbele tale

I nu ma mai satur niciodată. 

28. M'am la.sat de mâncare şi de apă şi m'am desgus
rtat de muncă.

Ziua nu-mi dispari din minte şi noaptea din vis.

29. Incins cu brâu roşu drag11l meu, o vrabie frumoasă.
Aripile îşi întinde p�ste tine; tu sâ-mi porţi de grijă.
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30. Taldai belân mai işâp giuresân siuidâm ;
Cârap calâp artândan cuneşâz cuidâm.

Insemnătti asap11a cântece1011 de nuntă ("şân "). 

Când se iace o nuntă sau o •circumciziune, se 
sfrâng la olaltă flăcăi şi fete de prin toate satele. Cu 
prilejul acesta ei 'iac c1;1noştinţă unii cu alţii şi încheie 
legături de dragoste, în urma cărora - mai întotdea
una - urmează căsătoria. 

Atunci, lângă casa mirelui, a miresii sau. a celui 
circumcis,se strâng cu toţii,-flăcăii într'o parte, fetele 
într'alta,-stând în rând uhii în faţa altora;pe jos sau 
în picioare. Flăcăii sfredelesc din ochi grupul fetelor 
şi fetele pe al flăcăilor, să. vadă care este mai cu «vino 
încoace)), - voi:·ba românului. Indrăgostiţii se cin• 
stesc cu ţigări, svârlind tabacherile din mână în mână 
si, cât este ziua de mare,- ba si seara, târziu - cân
tecele nu mai contenesc. Cântă 'pe rând, când flăcăii 
când fetele, în grupuri de câte doi, trei, mai mulţi. 
sau toti de-odată si numai câte două versuri fiecare 
grup. se poate să cânte şi o singură iată sau un sin-
gur flăcău. 

Intotdeauna, după ce fetele au cântat două ver 
suri, :flăcăii trebue să dea răspunsul cu alte două şi 
viceversa. 

De cele mai multe ori, aceste producţiuni sunt 
spontanee şi au o variâţie nesfârşită. In ele, flăcăul 
sau iata îşi zugrăveşte dragostea, bucuria sau nădej
dea; câteodată se biciuesc şi cu glume şi luări în râs. 

Tătarii, flăcăii si . fetele, sunt ioarte dibaci 
în scornirea acestor cântece de câte două vers·uri şi 
cei mai mesteri sunt lăudati de ceilalfr 

Voiu povesti un caz. ' ' . 
Aci, în Pervelia, este o ·Româncă·, care se· inde

letniceste cu croitoria. Odată ·ea a făcut un rând de 
, 
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30. Ca o cracă se 'nmlădie mijlocu-ţi ; eu mersul ţi-am iubit;
Am rămas uitându-mă după tine şi, fără foc, m'am

. [făcut scrum. 

haine unui flăcău si, fiindcă aceluia îi secte·a bine la · 
nuntă cu ele, iubita lui a început să--i ·dinte : 

-,,Bâr câşi var diuniada belâmnî biugher ; 
Saul:rolsun Miţa erchezghe ruba tegher !" 

adică: 
-,,Este cineva (un om) în adunarea aceasta, ce-mi 

. frânge mijloc.ul ; 
Să fie sănătoasă Miţa., căci coase. haine frumoase 1� 

toţi. 

· In felul· acesta cântecele se nasc spontan, iar
frumuseţea lor depinde de focul îndrăgostitului, sau 
de dibăcia cântăreţului. 

Dar nu numai cu ocazia nuntii si a circumci� 
ziunii se cântă astfel de versuri. Când se întorc flă
căii de la munca câmpului şi văd în altă parte nişte 
fete, încep să cânte ; ·iar· ele, dacă au auzit, tre
bue să răspundă. Chiar în mijlocul câmpiei, la 
săpatul bostanelor mai ales, într'un loc răsună 
cântecul Hăcăilor si din altă parte. când încetează 
aceştia, încep fete'ie. Este o neîncetată şi pâtimaşă 
chemare a celor ce se doresc. 
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PROVEr:!BE TURCEŞTI 
(FOLOSITE de T AT ARI) 

1 . Acî adam ghendini ateşe atar. 
De foame omul se aruncă şi'n foc. 

2. Aci aiu oinamaz.
Ursul flămând nu joacă. 

3. Aoinân carnî toiar ghendi toimaz.
Stomacul se satură, dar el (omul) nu se satură. 

4. Et târnacdan airâlmaz.
Carnea nu se desface de unghie. 

5. Baba oglâna bir bac bacâşlamiş,
ogli babasâna bir salcâm iuzumi virmemiş.

'l1atăl a dat fiului în dar o vie, 
iar fiul n'a vrut să dea tatălui nici un butuc de vie. 

6. Bazarsis ghiren bacşiş cicar.
Dacă intri fără tocmeală, eşi fără dreptate. 

7. Barutle ateş bir ierde turmaz.
Iarba de puşcă şi focul nu stau la un loc. 

8. Bir baba. docuz ogâ! besle�,
docuz ogâl bir baba beslemez.

Un tata îngrijeşte nouâ copii, 
dar nouă copii nu îngrjjesc un tată. 

. 9. Popaz ergheun pilaf iernez. 
Popa nu mănâncă pilaf în toate zilele. 

10. Bageac cadar, buii\ var,
turliu-turliu huh't var.

Chiar omul mic, (inalt cât piciorul) -
are fel -de fel de ·viţii. 
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11. Ergheon Baeram deghildâr.
Nu este Baeram (Paşti) tn toate zilele. 

12. 'l'azia tut, tauşana caş.
Daci\ ţii ogarul, fuge epurele. 

13. Sapsâz balţa, suia batar.
_ 'l1oporul fără coadă, cade 'n apă. 

14. Saman altândan su iurutur.
Dedesuptul paelo� curge apă. 

J 5. Samanî iuen, torbasânî barabar taşâr. 
Cine inănâncl\ pae, poartă trnista · cu el. 

16. Su uiur, duşman uiumaz.
Apa doarme, dar duşmanul nu doarme. 

17. Btllâ.c başdan cocar.
Peştele de la cap se 'mpute 

18. 'l1utulan herghele, armar diuver.
�u calul pe care-l prinzi din herghelie, 
cu acela baţi a_ria. 

l 9. A rcadaş beleasâna ograian . cocdâ r.
Dacă întâlneşti un tovarăş, ţi-ai gâsit belea. 

20. Bal tutan, parmagânî ialar.
Cine umbla cu mierea, se linge pe degete. 

21. Bir pire hiciun iorgan ialar.
Un purece nn arde plapoma. 

22. Bir şeinân · oninh bit.cma, sonina bac.
La un lucru nu te uita· pe faţă, ci pe dos. 

23. ]�cmec cinncmeinge iudulmaz.
Până nu mesteci pâinea, nu o înghiţi. 
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24. Iuzum ciopsâz olmaz.
· · St'rugure fară coada. nu· se poate.

25. Oghiuze boinuzl iuch ghelmez
Boului nu-i sunt grele coa-rnele·. 

26. Meicanegiden şa.id istemişler bozagi gheostermiş.
Daca. ·vrei sa-I pui martor pe cârciumar, 
el te trimete la bragagiu. 

27. Iapmac zordur, icmac · colai.
E greu sa. faci, dar e uşor sa. strici. 

28. Ianlâş işle, · Bagdadtan deoner.
Pentru un lucru uitat, te întorci înapoi şi de 
la Bag·dad. 

29. IoJgii iolândan calmaz.
Calatorul nu rămâne în -drum. 

30 lien bHmez, dograian bilier. 
Cine ma.na.nea. nu ştie, cine· găteşte ştfe.: 

31. bvaş atân, tepmesii sert· olur.
Calul blând svârle tare (cu picio_arele). 

32. lalanginân evii ianmâş, chimse inanmamâş.'
Casa mincinosului a ars şi nimeni nu crede. 

33. Ragi Olan corcac olur.
Lui Ragi Olan· ii e�te frică. 

34. Temelsiz bina tez icâilâr.·
Casa fără temelie se dărâmă repede. 

35. Turccia bilmez, Alahdan corcmaz.
�u ştie turceşte

? 
nu-i e frică de Dumnezeu. 

36. Peinir ecmec, azâr emec ..
Pâine şi cu brânză, ga:ta mâncarea. 
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RECENZII 

0Yid Densusianu. - «Literatura română modernă»,. yol. I 188 
pag., editura Alcalay & Comp., Bucureşti 1920, preţul 12 lei. 

Cercul larg al cetitoril<ir din tara noastră cunoaşte pe d-l Ovid 
Densusianu mai mult ca îndrnmător şi sc.riitor literal'. In schim}J re
nymele său ştiinţific, care a trecut de mult peste hotare şi care desigur 
îi v� supravieţui, este cunoscut unui cerc 'mult mai restrânf'. 

In monumentala «Histoir.e dela langue r<i11maine» înarmat c11 tot 
ap11ratul ştiinţei moderne şi cu o solidă metodă, d-sa da cea dintâi 
expunere temeinică a originilor şi desvoltării limbei noastre în cadrul 
.(ilologiei ,romanice. Tot d-l Densusianu este acela care, iucă de acum 
douăzeci de ani,. ue pe catedra sa universitară, a tras liniile largi şi 
sigure ale «fstoriei literaturii române)> ,teta primele ei înfiripări şi 
până in zilele noastre. 

Cursul tin11t de d-. a as.upra acestui clin mrnă obiect, la faculta
tea de litere din Rucnl'eşli, în 1899-1901 şi litografiat de studen�ii 
f'ăi de atunci, rncle ahia azi lumina tipar11I11i. Conştiintiozitatea ce ca
ractei;-izează într.eaga sa acliYitate ştiintirică 1-a făcut să amâne atâta 
neme apal'itia aceştei J11crări, în f<peranţa rle a o înfăli5a cât mai 
completă . 

• Ni se rlii. rleocaindată nn prim volnm, care cuprinde de:voltarea
noastră. literară <lela_ şfârşit11l sec. XVIII până pe la 1820 · ni se 
promit încă două ,olume, în care 8e va continna expunerea litera
turii române !lână la .Eminescu. 

Volumul apăr11t, de care ne ocupărn aci, începe cu coala Iati• 
nistă ardelean·ă. Rolul şi urmările arestni rurent cultural dată fiind 
activitatea mai m11JL Î8toricii. tii filologică a 8criitorilor lni, nu puteau 
fi mai bine fixate decât de 1;n cercet.'itor literar dublat de un filolO!!, 
a�a cum este cazu I cu d-l Ovid Densusianu. Dacă astă1i e. te definitiv 
stabilită par.ten de adevăr trainic, fată de exi.gerările explicabile pentcu 

. ,-rem ea aceea, din apa hinecu vântată a protagoniJ tilor ardeleni de acum 
un v.eac. aceasta se datoreşte în primul rând d-imle. Se vede în această 
par.te a· expunerii d-lui J)eo.su�ianu un bogat material iniormath-, 
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. că1·ui 111ont,11,e · însă nt1 111ai i1111l1„esi·o1.1.ează azi, <.leoar·ece î11 · tit1lp · <1e 
· rlouăzeci de ai1i aceste ct.1noştiute ră-:;p,\ndite, prin fo�tii săi ··eleir'i, ·�ttt
,ieveuit ttn l)tlII co1ntui îtr isto1·ia 110,t8tr·ă literc.lJ'ă. Din iu ti·eg·ul ca pi tot
tran8pi1·ă o adc\ucă iLlbi1·e de trec111t1 l uostr·t.1, o î11ţelegăto,tr·e indt1l
g·en tă pent1·t1 1·ătă<.'i1·ile în e ţ•it,tbile al(� �c1�iito1�i101· stlld iaţi, 1nt1l t·ti · arl·rj·,i-
1·aţie 1)entr·t1 1l111nc,t itll})t1uăto:1.1·c �i �oliditateci intelectuală ele ca1·e atl
<it1t dO\'adă; cl1111 şi t·cs1)cct pent1:L1 eioce1�itatell co11\·iug·erilo1 .. �i 1Jent1�1i
el esinte1·esa1·ea st1·ăd t1i11 f;elo1· lot·.

C. 

Iuce1)tltt11·ile Jite1�atl1rii 1)oetice, ,1-Lât (1incoi1ce cat �i dincolo de 
C�a1·pa!i, t·or1nea1iă ,111 alt ct.ll)iloJ îu�et11nat rlii1 e,lt"Lctt d-lui Densu�ia11t1. 
·\'ăcăreştii şi Btt(lai l)f,len11l1 1tP st111t i11fAţ.işaţi îr1 cad1·t1l \·1·e111ii loz· 5i

. ilnalizati pe lar·g -- cei tliulâi l111şi i11 legătt1ră cu viata <iin })1·iucipate 
şi cu îur·aurix·ea lile1·a-tt11·ii neo-g·1·ece::;ti, cel de al <loilea intt·at în 01·i
zontul c11ltt11'ii apt1sene şi adă1lat <] c is,roa1·ele cla�i ci�mt1lt1i, ct I nosct1t 
in 1-\r•deal p1·in şcoal,t latinistă. 

Volu11tul 8e încl1ee c tl ini tia to1·ii r·e11nslcrii cti lttt1"ale clin 1·,1·in·ci „ 
A • 

pale ; (:-h. Lazăr şi (}11. Asttchi. 
1\şteplăn1 ne1·ăbclătol'· i celelalte <.lotlt'l vol11111e •. • • 

• • • 
I„ Bentoiu . 

• • 
• 

"Năvăli.rea bulga1•ilo1· cli11 '1916-18 î11 jttdeţ.ul T11lcea {,jaf.'u1�i, 
on101�t11·i, sil,1iri1 schingi11i1·i şi distr·t1g·e1·i), {�on1unica1·e t·tict1tă la S .. 1�. 
n. G. în seara de 26. IV ·1 !}20, cu un 1·ezt11r1at în li1n ba -1·1·anceză şi 8
ilust1·aţ;iuni>)� este titlt1l unei h1·0�1.1ri de 44 de p:1g·ini, apăr11tă în tir):O

gi:af'ia «F. Gubl fii)) din llt1cureşti şi clato1·ită <l-lt1i Colo1iel M. Ionesc11i

Dob1·09eartii, n1emh1·t1 al societăţii geog·1•at1ce 11on1âne, cunosctlt p1--i11 
r.iurn�1·oanele d-sale ar·ticole asl1p1·a DoJ)1'og·ei ::;i in specittl l)rin volt1-
111inoasa scriei�e <<Dob1·og·en în 1)1·ag·11l \·eacttlt1i · al X.'X-lea )), 1>r·emiată 

· tle A caden1ia Ro111ânii.
'I'itlul b1·oşu1·ei a1·ată in ele a�jt1t1s ct11)1·inst1l ei • 

. _l\t1·to1�t1 l. constată dela incer>t1t că a.1·mata J.,11lg·a1·ă, 11ă vălin<l în 
,j 11detul �r t1 l<.!ea, a <lat peste nl1 meroşi co1la ţionali şi o este ev·1·ei, <!at·i 
i-au f'ăc11t o bună p1·in1ir·e ; ia1� · cei <lintâi i-a,1 servit cl1ia1· de rnentot·.i
::-;i călăuze Ia or·ganizarea jat·u1·ilo1· şi dist1·uge1·ilo1·. D-sa citează r1urr1e 

• • 

<le J)e1·soane <.!a1·e. au .î11de1r1nat şi îndr·t1111at J)e nă,,ălitori la tot felul 
de neomenii şi care astăzi t1�ăese nesupăt··ate de nimeni în 1nijlocul �o
cietăţii 1·ort1âneşti t11lcene, lla c�1ia1· L1.1cu1·ându-se de prestigiul ee-1 tiă 
in ochii 11no1·a, averea 01·ict1111 agonisită. _t\.stt'el, 1 van Ma1·cot·, i·ost lo
e;o_tenent rornân, den1obilizat, corr1andtl pe tit11pl1l ocu11aţiunei o llancttl 
ele \·re-o 80 de co111itagii tulceni, car·i tttl atacat satul Somo\·t1

! 
omo-

1·ând femei �i copii 1·omâni şi au îoce1'cat :ă atace şi Nicllliţel 11 J, tinde 
�,u întârnpinat r·ezistenţfi; iar 1r1err1llrii familiei :-.;ale, cari a1t înrlerrinat 

I •  

şi ei pe soldaţi la ja.f'tlri şi bÎl1Jir·i, trăesc liniştiţi .în. Tule.ea, luând 

• 
• 

• 

• • 

• 

•
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1,arte hl balnl'ile ţ,Î pelreeerile org·anizate tle societatea r·omânească <le 
acolo şi zâmbim!, probabil, de toleranta îu care ei ,-ă<l uumai nesim
iir_ea noaslrii. 

In toate localităj,ile fi;ucj)o11a11, pe tin1pul ocupaţiunei, comitete 
fi(l!lCiale de distrugere. La Tulcea comitetul er.'.1 prezidat de colonelul 
Cobag-iel', şi :m� iude111nul lJU!garilor tulceni, Nicola şi Dumitru Stoef, 
Nicola Prodanof, hau lvanof, Vladilllil' Radef, Stoian Coef, Drtmo\·ski 
�i altii, a di,.,tr11,- �i devastat Go9 de propriet�U r01111ine;:;ti în afară de 
monumentele �i clădirile publice: Mo1rnment1LI h1i Mirc:ea, al Reaue:xărei, 
liu,-;lul lui !ou Nenitesrn, căzărmile de Yâuători, etc. 

Satele rom,'iuc�ti au fost pe fle:uanilul rase din tc1,1elii. luflori
tClarea Casa111ee, adeYiirat orii0e!, e astăzi o griiuwdii de r11ine, ca :;ii 
toate satele din ju_r şi din pli\şile !,;aceea, l\facio, Casimcea �i Topolog·. 

Pag·ubele în averile particulare dirt aceste localitiiLi se cifreaza 
.la pesle 161 de milioane, pe cânrl în plasa Babada(;, unde Bulgarii sunl 
lllai numeroşi, de abia trec 1le un milion, bine îuteles tot în ;:atele :jl 
Ia locuinţele romaue.:iti. 

Mişcarea populaLiunei, în raport w ac:c::;te· acte <le vandalism, e 
şi ea interesanta şi ::;enmificati,·ă. Din 86.500 de romani lipsesc aproape 
jumiilale (morii, dispiirnţi, refugiati), pe cantl Jiu 29.5-17 de Bulgari 
lipsesc uumai ·181.1. J >e une-locuri ut1111ărul Bulgarilor a crescut. Astfel 
·1a Beidaud, din 850, cati erau in l9Hi, s'au g-ăsit acum, - la ·uurnii
rătoarea diu -l !}HJ, - W25: la �faciu: din HH-41'G: hl Traian: 1li11
480,-935; l,1 Luncavi/a: din 25,-'l0'13 �-· a. 111. tl.

Autorul citcaz:i. ::;ute de cazuri de atrocitat.i revolliitoare: siluiri
rlci copile de 7 ani şi flp hătraue de 90: 205 iuşi torturati pentru a
fi jefuiti; -[ 12 omonif:i iu bătiii: 1484 deportaţi îu Bulgaria, dintre cal' i
vre-o 500 nu s'au mai întors; p,(riu1i împuşcaj:i pentrn că :-;e opu
neau la ::;iluirea copiilor: bolnaYi şi paralitici închi:ji în casele lor şi
ar:;;i de vii cu case cu tot; rernei iuebunite de gToază şi de tortul'i ;
preoţi liatjocoriLi, schingiuiti ::!Î ncişi: 110 nenorocit (Slan Stănescu,
preşedintele hăncii populare din Rânmic) bătut până la moarte 1ientru
a fi prădat şi apoi tăindn-i-se o falcă, pe când era în agonie, pentru
a i se scoate dti-va dinţ:i de a11r !... Un tablou îngTozitor, de care
ţi se încrâncenă carnea şi care te face ::ii te iutrebi': cum pot fi ..:n
pabili ·ni�le oameni de asernenea acte liestiale a::;upra semenilor lor ?
Pe lăog·ă astfel de sălbăticii, transformarea bisericilor în grajduri şi
hatjoeorirea ieoanelot· apar ca nişte distractii inocente.

Comi:-iiunea de anchetă, (din care tăcea parte şi un ofiter francez, 
d. · locotenent Boissier), califică rechiziţiile de «hotii oficiale». Vaioarea
lor este de 182 de mUioq,ne, �i împreună cu distrug·erile, cifra se ridică
la 343 de mitioane. E de observat şi devastarea sisternatică a p.ădurilor
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şi viilor româneşti, a localurilor publice. cantoanelor, etr. şi confis
carea a 7 ¼ milioane de hectolitri de cereale ! 

Broşura d-lui colonel M. Ionescu-Dobrogeanu merită să fie citită 
cu cel mai viu interes; iar datele şi tablourile sinoptice pot fi con
sultate cu folos de cei cari voesc a-şi face o idee despre ceea ce au 
avut să sufere Românii din Tulcea în timpul celor doi ani· de ocu
paţie bulgărească, ori să compare această ocupaţie cu expediţia armatei 
române din 1913 in Bulgaria. Autorul promite a face să apară o :.tltă 
broşură, tratând despre năvălirea germano-turco-bulgară în judeţul 
Constanţa. Cn aceasta datele în privinţa ocupatiunei inamice din 
1916-1918 în Dobrogea se vor complecta ... Şi când ne gândim că a
devărul este că cu toată bogăţia de informaţii, cazurile citate redau 
numai o parte a infernului dobrogean de atunci I 

Ion N. Roman· 

Sextil Puşcariu: Locul limbii române între limbile romauice. 
An. Acad. Rom. XLIX, 1920. Bucureşti. Lei 6. 

In acest studiu, rostit de d-l S. Puşcariu ca discurs de recepţie 
în şedinţa solemnă dela 11 Iunie 1920 a Academiei Româ·ne, noul 
membru al înaltei instituţii, chemat cu câteva ,;ăptămâni înainte de 
izbucnirea războiului lumii la scaunul dispărutului academician, Nico

lae Quintescu, - îşi propune a 'fixa,, pe cdt este cii putinţă ·Zn stadi1tl ac
tual al ştiinţei, locnl ce se cimine limbii noa�tre între limbile su1,ori şi: vrin 
iinnare, importanţa ei pentr1i stu,diul filologiei romanice. 

I. O primă întrebare ar fi: care. s'unt crite1·iile c1i a,j-utorul cărora
se poate face o împărţire a li1nbilor roina.nice? 

După Friedrich Diez, - o f ormaţiiine de stat inclependentă, o litera
titră 'Proprie şi elementiil geog1:afic, sunt mijloace suficiente pentru a da 
o deslegare acestei chestiuni. Ascol-i foloseşte criteriu) Ungvistic; Bartoli
adaoge la a.;esta pe cel geogmfic şi etnic; în fine G-. G-rober încearcă s:1
introducă criterid istoric. Cu tot aparatul Yast de erudiţie şi argumen
taţie, nici una din părerile expuse mai sus nu s'a putut ridica la rangul
de criteriu sigur, fiindcă problema e prea complexă pentru a putea fi
deslegată în mod unilateral, adică privită ·dinţr'un singur punct ele
-vedere.

Totuşi, din toate aceste încercări şi mai ales din studiile filolo
gilor indo-europeni, ştiinţa s'a ales cu un_ mare câştig : acela de a-şi 
J.l limpezit metodele· de cercetare, de a fi ajuns la oarecare criterii mai
sigure pentru. orientare.

A. C1·iterii filologice, Pentru a stabili înrudirea mai de aproape a
limbilor, filologii indo-europeni au considerat în primul rând şi aproape 
în mod �xclusiv evoluţiunile fonetice şi asemănă�ile lexicale, Astăzi însă 
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se ·tine în seamă şi fenomenele fle natnrii flexi01rn,rri.,. if PrÎt•aUvă şi si'.n.
t«,ctică, rle oarer.e an aceen�i valoare flocnmentarii. 

<<Cânrl în mai mnlte limhi aO:'\m o Ream.'I rle l'er:iomene lino-vis
tice rlin_ tonte ramurile gramnticeî, care se prezintă în conrlitii as;mă� 
nătoare, f:11ntem înrlrepWţiLi f:ă rleducem asupra înrurlirii lor->l, 

.lsemănările însă pot fi de mai nrnlte feluri: 
n) Unele 1111 snnt rlecât păstrarea nnor elemente vechi rlin limba

primili\'ă, deci ceea r-e s'ar pntea numi mostenire strcfoeche. · 
b) Altele pol fi simple împrmiinturi. ; Dacă rlonă Jim bi .înrnrlite;

dar rle,;p/i1•ţite nzi geog-raficeşte nna ele alta, an o snmă rle evolnii.uni 
comune, aceasta e o rlovarlă că orlinioarii, pe vremea ctL11d aceRte ero
lnţinni Re produeean, între ele a trelrnit Rii existe un contact 11e:între1·upt". 

Tn amhele cawri fenomenele an o origine m.nnogeneticlf.. 
c) «A clesea însă întâlnim în limhi, care 1111 sunt înrurlite şi niei

n'an · nvnt vre-odatii o le�ătnră organică nna cn alta, fenomene ana
longe sau chiar irlentice, reznltate cde aceloraşi wnze psi!1ologice ş·i ffr:io
logice care rlirignesc desvoltarea limhii omeneşti pretntindeni». In ase
menen caz fenomenele nu o. origine poligenetică. 

Cn să ne putem rlecirle asnpra monogeni.'111ul11i san polig-enismi;
lni caracterelor lipg-rislice a rlonă limhi ce prezintă I\Semiînări, e ne
rPsară atnnci folosirea a donă criterii : 

1) Criteriul ca,litc�ţii: adică, rlin suma asemănărilor vom alege
pentrii argumentare nnmai pe acelea care a11 o niloare documentnră; şi 

2) Cl'iteri11l ccmtităţii: acHcă, cn c;U nnmărul nReni.'iniirilor Ya fi
mni mare, c11 ati'tt înrnrlirea va f1 mai hine sta·hilită.

D-l S, Pnşcarin p1me µ;mulate mai 111are pe· criterinl calitătii şi
cere cn fle-rare caz în parte să ne cereetat cn ernrliţie ş1 fineţe,. pen
t,·11 n se rla solul.ii cftt mai temeinice. 

rn ce consM cicest criteriu a,l cal-ităţii i' 
a). Dintre rlouă asemănări rle limhă, dintr� care nna eJ-:te o inn-

1•aţiP rciră şi ffl'e,a rlr explicat ci�tfel decat pl'inti·'o origine cninnnii:, iar cea-
1:lllă dinpotriră, - rlesi:-n1r că prima ra trag·e mai mnlt în cnmpăni.i, 
pe1i tm a stal,ili o le:,ătmă organică rle înrnrlir.e între rlo11ă limbi J-:au 
flia:ecte. 

b) Dacă putem constata că o eYolutie ling-Yistică s'a desvoltat în
rlonă liml,i, sau două rlialecte, astfel ca nn nnmai rnziiltatiil să fie ace
la.�, ci şi cauzele se'(, fie ident-ice, atunci cn gren mm putea nega Ie;riî tura 
organică între ele, adică înrndirea; 

c) Câ:nrl o inovaţie de, Iiml,ă a1�are în rlouă limhi sau rlialecte
înrnrlite, n11 numai in ac·eleaşi co1lfliţii', ci şi cn aceleaşi cawri refrac
târe, mi aceleaşi ea;cepţii1 • atunci legătma între limhile ace1stea este şi 
mai evidentă,

10 
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. d)_ Când in două Jimhi ale ac·eleca,:i fainilii, apa,• Îuovatiuuî care 
.-u. a.yut urmări analoaga, lcg·iitura dintre ele este deasemenea evidentă. 

ll)· -[u· fine, inovaţiunile .de .Jimhii, care s_e: .dator�Rc upei irifh,enţe
p,i.;;le,rne, 111' clarifi<:ii a;::npra li1nplll11: c.lnd s'ati prod1,:-; !::i as11pra lon1-
l11i un,fo R'au petrecut. 

Pe l:înp;ti aceste cînci principii, care, ele allfel, 111.1 pol fi 11u111i_te 
criterii ,ig-ure, dar care ne ajulă 11111lt :;ri deosehini asernfinările orga
nice de cele întân1pliitoare �!intre două li1,tl,i, :-;e mai pot ana şi altele, 
menite a pe1'1'ecţiona mijloaeele noasl,·e de investi:;i:aLi�. A.ceste criterii 
linguistice trel,uesc aplicate în!,elept,eşte, metodic ,:;i c11 critică, deose
bind _i·11ovaţ·i11nilt• de 1·ifmăşiţele t'echi d, limbă şi Li11and sean!ă :::;i de
1fP.oseb--il"ife dintre diferitele liu1hi; ciici 111etoda cornpdn1Livă este unil:\
ter:llii dacă u11 se tiue ;::eamă, pc Jang-ă ascmii.ni.\ri, fli de oieosehiri. 

Cu asenienea rnetocle şi crilel"ii, privite însă din Iatnrea etnolq_
g·ică, ne-am oc11pal şi nc,i într'1rn articol pnhlicat în Ruletiunl Soc, Geo� 
grafice, ;::uh titl II l , Metoda geografică in cercet{f rilc eft1.or1ra/lcc•, analizâr1d 
toate teoriile emise în această materie, al'iH.lnd pifrtile Jor slahe şi rezu
mând într'11n tablou ,;11cc.;int rezultatul înti:egii investigaţii în aceastii 

problemil, pe care am intitulat-o mai dar, mai precis şi mai ju!'lt cu 
iitlul de <<l\fongenismul ,:;i poligenismnl analo�ditor etnologice». 

B. C1·iteri1Ll gcoara.fic. Dacă ant compara s. ex. limba romană din
Dttcia cu limha Sardă din inf'11la Sardinia, deci din două teritorii de
piirtale şi fără contact între ele, am găsi m,t număr destul de mare 
<le asemănări: dar 111arca lor m�joritate uu :;unt rlccât o moşten-ir� 
st1--ăi•ec7,e de la izYornl r:omun: latina vulgară; iar restul s11ot iuovati
urli- mai târ1.ii în ambele limbi. av;îud o origine poligem!Ucă, adică au 
apărut izolat in ambele păr1i, far,i a fi nu împrumut de la o limbă la. 
alta, ci[r.i intre Sardiuia şi Dacia u'au existat legături g·eog-rafice strânse. 
Cf/m.-Hiiicaţia,, deci, trebue considerat:1 în primul rând. 

C. Criteritd etnolor,ic. Unii lingvişti privesc acest criteriu cu oare
care scepticism. E1 zil' cil. din amestecul popoarelor autohtone cu Ho--. 
manii s'a născut o populatie care, din punct de vedere etnie era ceva 
nou, însă din punct de vP.dere al limbii nu se deosel.,ia mvlt <le locui.,, 
torii 1·ornanizati din alte tinutu-ri ale Imperiului roman; căci un popor 
c;i.od se desnationalizează cu desă\'arşire, îuvaţii limba cea nouă per
fect. - Tot11;-!i, înrn<lirea de sânge a creat o conwuitate de inlerese · !;5i 
rle traditii iu c11prinsul fie-ci-irui neant rlesnatioualizat; şi de aceea gr,a
nitele hisericeşli s. ex. în evnl mediu, coincid arlesea cu hotarele tri
burilor din vremile auteron1011e: iar grupele de limbi �i clialecte roma
nice rle azi �e acopere cu grupele din timpuri . triivechi. 

JJ. Crite1·hil graniţelor politice, E adevărat că şi acest criteriu, luat 
::iingur, nu e suficient, deo�1rece părţi .din acelaş popor, cu a�eeaşi limbă, 
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att kăif şî frăesc de sute de ani în cuprinsul altor state. Totuşi, uui
lalea politică a couli·ibtiit în mare· măsură la închegarea şi Ia uu'ita.tea 
unei· limbi, sau unui dialect. Pe câud îu Italia ::'. ex .. diYÎ'lată din ve
chirne îu o mu_lţime de stătuleţe, duşmane între· ele·, s'a născut şi · o· 
multime de dialecte, în vechiul Regal Rom,in, alcătuit din cele donii 
Principate, nu arnm rlcca.t <louii. ,Ealecte: cel moldovenesc şi cel mun
tenesc: iar Românii diu Ardeal vorhi>sc. cei din sud dialectul muntean, 
iar ce_i din nord pe cel moldovean, pe deoparte din cauza q1igrărilol' · 
reciproce <lintr'o parte în alta a Carpaţ.ilor, iar de alta din cauza coil
:5Liintei etnice; care a înll'etinul legăt,,rile de Ia fraţi la frat,i. · 

H. După aceste consideraţii asupra criteriilor de cercetare, auto
rul trece la frnpărţitrea l-imbilor 1·oma11·ic1•, ţinând seamă de asemilnă-1:ile 
şi <l�osebirile dintre ele, precum şi de cunoştintele asupra ·istoriei; răs-. 
pândirii ueografice, alcătuirii ef..nice, forma.f,i1mii poliUce şi com.miicaţiP,i 
dintre ele. 

Până în secolul IV d. Cr. nu sP poale vorbi dedt de o singură 
limbă, ce s'ar putea muui pi·e,·omaniccf., findcă nu se divizase încă în 
limbile 1:omanice de azi, sau limba latfoă ·milga,ră. Cele mai multe ,in-0� 
vatiuui ile lirnhă, care constitue deosebirea dintre latina clasică şi ce1,, 
vulgară se găsesc, de fapt, în toate limbile romanice de azi. Aşa se 
explii:ii, adică prin originea comună străveche. �i marile asemănări 
din'tre limba italiană şi rom:lnă. 

La sfârşitul sec. IV, Teodosiu îniparte Imperiul Roman în două,., 
între fii săi Arcadiu şi Honoriu; Imperiul n.oman de răsăritj ctf capi
tala Constantinopole �i Imperiul Roman de apus, cu capitala în Roma. 
U nitat�a 11olitică fiind sfărămată, au fost rupte şi conditiile car.e men
ţineau· unitatea limbii latine; aşa cii din sec. V înainte nu mai poate: 
fi vorha de o singu1·ă limbă preromanic�. 

Mig:·area popoarelor barbare, mai ales aşezarea Longobarzilor· iii. 

Italia de Nord şi a Slavilor îu pen. Balcanică şi Panonia, apoi înlăl'i.,. 
rea elementului grec în conducerea trebilor din imperiul de răsărit, 
av,lră. ca urmare, periclitarea căilor pl'iucipale de comunicaţie.pe uscat'şi 
ruperea i;�nlactnlui întrn Romanii de est şi cei de vest. Se născură 
astfel ·aouă grupe de limbi romanice: 1) grnpa. cca mare, de- .v.est, eu� 
prinzând; 'italiana, reto�romana, sarda, prov�nsala, fr�nc.eza, spa�iola 
ţfi portugheza şi 2) .gi·u,pa cea mică, d,e est, dm car.e a.:?t :;unguri\. hm.ha' 
română mai dăiuueşte ca limbă vie, căcj limba dalmată, de pe ,coa.sta· 
Adriaticei, tT dispărnt. · 

fiin ace�t al V secol, prin m·u1tn·e 1 îucep.e a .se desv.olt:!. lirnb11
română ca li!llhii aparte. · 

UL. Care. este locu.l lirn.bli·i·omâne ,hdre lim�ilt şurori.2' ., .. , · ,,, 
L. română prezintă şi asemănări şi deosebiri fată de -celela-Ite ·

}im.bi romanice, 
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Asemănările se explică prin !':ubslratui rim1·anic comun, prhi 
moştenîrea străveche ·comună.· 

' Deosebirile se împart in trei mari categorii : 
1) '.Umba noastt-a apare 'mai'conserva.tiva w celelalte /.imbi n�manice.,

pă;trând elemente ca're aiurea s'au pierdnt şi au fost înloc1.ite c,u altele. 
D'-1 S. Puşcariu ilustl"ează a'cear,tă afirmare cu ·o sumă .de ex'emple lu-. 
ate din 'fonologie, flexiune, derivaţiune, siptaxă şi lexic. 
�. 2) 'lt1ovat·luni1e de 'UmM, care, la rlespărţirea celor două ma'ri grup� 

existau în' germene, dl.Ir mi ajunseseră să se. desvolte, se găsesc şi 'la noi
şf la nea1nuri/.e ro,hanice apusene; cla;· eflol11ţia lor e diferita. Şi' aci m
mează o sumă de exempJ�; 
·• , 1 · 3) fo•.fine, găsi'm•• o s·u.ma de schimbări 11ou.a ale vechii nroşt�niri
romanke, 'în!tă' ele'-slint cit totul diferite î1i lfrn.ba noastră de cele di11 a.: 

1>1is.· Aceste schrm·bări contrihue să dea limbii noa'stre un caracter deo
sebit,; aparte .

. Aşa, s. ex., cele mai mari deosebiri le găsim în tesau.rul lexical, 
a) O mulţime de cuvinte !(I.tine, dintre cele mai uzuale în lim

bile romanie-e' de- vest, lipsesc la· rioi, uneori fără ca poporul nostru 
să, I-e fi. în'lt>6uit prfo alt echivalent; alte ori inlocuindu-le cu formati.: 
u1ri, mai reoente; -de· cele mai· multe ,ori substituindu-l� prin cuvinte 
stlleiiîe', mai ales slave. ' -

, .
,�-, rb) .fie aUă-parte, avem foarte ·multe cuvinte !aline s_au formaţi-
uni latine vulgare care, dintre toate •l1m'bile romanice numai la noi 
·S,'.ău .păstrat;·NJim'ăml lor, după Dicţionarul limbilor romanice de Me
yet.:Luhkej este· <te vre-o 120,"'ailică 5.'..6.�19 din t�·ate cuvintele noastr�
de·-origine latină, cunoscute până' 1 acum.

c)· Chiar dÎntte cuvintele păs'tate şi la noi şi in celelalte limbi
romanice, multe' a-u,Ia noi un înţeles special, pentru care în vest se între-·
buinţează �lte cuvinte ; ceea ce arată că, în menţinerea şi desvoltarea

- sensu�ilor.· cuvintelor latine, limba română apucă alte căi de cât lim-_
bi1e ''Surori. . · •-:.

� cnaniura de filologie, care se ocupă cu schimbarea înţelesului cu
•.intelor/se' ·numeşte S1fma.titictl, Frtimoâse cazuri·aduce d-1 S. Puşcariu,
c-azu.fiAl!are'- pFe:lînt! .un înfer'es viu şi prin ac�ea ci luminează viaţa·
di'If' trecut a sli'ăBurlilo'r noştri. Cităm aci câte-va':
,_:'• ·,8ă. luăm s. im. ·cutintele care se referă 'la căile de comunicaţie.

Cei maf mulţi· termeni l�tini:' s'au pierdut 'şi la noi şi în apus. La noi
i1'au, p-ăstr-at· 1callis > crile şi * carraria > cdrare, ln latină în�ă ţallis în
, iamnă potecă în munţi sau păduri ; la .noi înseamnă dru� în genere;
rlrHtfr ·mate.' Această schimbare de ·înţeles e o clovadă �ă Ja strămoşii
uoştri traiul în munţi a fost cauza că drumul strârrl:f de munţe a piit�t
deveni termenul general ·pentru ori-ce -drum. Tot astfel tr'ebue să ne
.. ,,. ' ., 
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explicăm de ce pons > punte, care. în latină însemna -pod mare, la no 
înseamnă numai puntea care se face peste o apă· îngustă: în munti nu 
există râul'i late, ci vâlcele. Când Românii, coborâţi în· şes, au avut să 
treacă ape mari, ei au împrumutat de la Slavi- cuvântul podi- Met1ger� 
în latineşte înseamnă : a se scufunda.- La- noi a căpătat înţelesul de: a 
nierge, fiindcă imaginea celui ce se depărta, părea că dispare, se scu
fundă in adâncimea văii, când era văzută de sus, din munţi etc. 

el) Dar deosebirea cea mare intre limba română şi surorile sale

o formează numărul mare de cuvinte sb;eine introduse în limliă, în speaial
cele slave, pe când iu apus sunt cele germane şi arabe. După Gihac,
din 5765 cuvinte, câte a adunat in dictfrmarul său,

1165 sunt latine 
2361 •slave 

965 turceşti 
6:-35 neogreceşti 
588 ungureşti . 
50 albaneze. 

O asemenea statistică ne arată cât de strâns a fost contactul Ro
mânilor cu popoarele învecinate, mai �Ies cu Slavii. După această sta

tistică însă nu putem trag� concluzii asupra fir�i limbii noastre. Aci 
intervine teoria ci1'culaţi1inii, Nu toate cuvintele dintr'o limbă au· a
ceeaşi valoare: unele revin, de zeci şi sute' de- o/i în vorbirea ziluic�. 
altele poate la un an odată. Dar tocmai cuvintele de origine latină 
sunt acelea care se repetă mai des în graiul zilnic. Aşa, d-l S. 1-'nş
cariu găseşte că Ia pag. 101 din Baladele . şi leliţele lui Coşl.}llc, diu 
117 ct.:vinte, 102 sunt de provenientă romană, deci 88 °Io şi n11rn. i 
12 °/o străine. In Legendele sau Basmele Românilor de Isµire,::cu, la 
pag. 101 din 363 cuvinte, abia 30, adică 9 ¾ surţt de origine streinil ; 
iar în Poveştile lui Creangă la pâg. ·79, din 233 cu-vii.te, -abia• 18, adică 
8 °Io sunt de origine i::treină. Aceasta arată că vorbele,, care expri{Pă 
idei elementare, Cl!l care operăm la ·tot pasul, sunt_ mai toate moştenite 
de. la B.omani. In literatura noastră avem str?fe întregi din cele mai 
fnm10ase. care conţin numai cuvinte de origine romană. Aşa _e s. 11x.: 
strofa I din «Somnoroase păsărele,, şi din «:rrfai am un singur dor» de 
i\.I, Eminescu. 

Rezultă din toate acestea că, şi în privinţa• te_zaurului lexical, 
limba r(,JmâHă nu e mai puţin romanică decât liiµba italiană, franceză, 
sau ori-care alta, ci pur şi simplu romanică, fără comparaţie, căci no
tiunea ((romanic» e absolută şi nu sufere gradatie. Românii de azi 
continuă a vorbi limba romană din estul imperiului. In cursul vea
curilor s'a alterat printr'o desvoltare · firească şi prin -adaosul ce i-a 
adus convieţuirea cu alte popoare. Dar tocmai aceste elemente nouă 
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constitue nota esenţială, care deosebeşte noţiunea exprimată, p_rin 
0uvântul «romanicJ), de cea cuprinsă în cuvântul, «roman>>. 

lată, în· esentă, fondul cuvântării d-lui �- Puşcariu. 
F.ost profesor Ia Universitatea din Cernăuţi,_ astăzi profesor la

Universitatea din Cluj, d-l S. Puşcari11 este unul din fruntaşii culturii 
neamului nostru. locă din 1905 d-sa a publicat la Heidelberg un „ Dîc
tiona1· etimoloaic al elementelor latfae din liinba ,,-omână", premiat în 1907 
de Academia Homână cu ptemiul Heliade Rădulescu.- In ·1906 d-sa primi 
:insărcinarea de a lucra şi Dicţionaru.Z. li-mbvi româme, din care s'au;pu
blicat până acum literele A. B. F. G. H. aproape întreg·.şi începutul.lui 
C .. Critica ne-a arătat că acest tlicţionar este o lttcrare monumentală, 
destinată. a face mândria ştiinţei ron1âne. Opera a încetat î!). 1914 din 
cauza războiuluj §Î ;i.cum este reluată din nou. Singure aceste dale 
sunt îndestulătoare spre· a arăta cum trebuesc privite şi judecate Ju
crările d-lui S. Puşcariu. Analele Dobrogei işi vor face o datorie în 
a urmări activitatea acestui învăţat român şi a inpăl'tăşi cititorilor, pe 
larg, cuceririle ştiinţifice înfiiptnite ele el-sa. 

c. Brăt�scu

,Vasil<, Pârvan: Descoperiri noua m Scytbia Minor ( Aµalelc 
Ac�·demiei. Române). Seria II, tomul XXXV, 1912-191:J. 

. - intre Boascic şi Topalul sau, r�ai hine zis, cam la j11mălatea dru
mului între Cernavoda şi Hâ_rşova, se află a,.eiat salul de veterani. nu-
1riit General Cemat (Calachioi). Această localitate s'a ridieat pe ruinele 
up11i sat turcesc, după cum ne arată numele său, iar acesta la rândul 
său, s'a suprapus pe ruinele unui .ter1·itorium. Gapi<la,t 1ense1,, la distan1,a
de :J-J0-400 m. de cetatea Cap'idava,. 

· 
. . 

Este lucrn ştiut că ori-ce ten·itoriimi rural, din punctul ;le ve
dere juridic �i politic, ţine sau Je un mun·icipiutih sau de un castr,u ; 
aşa s. ex. diferiti „viei" de pe acel territorium ahlrnă civil rle oraşul, 
respe.ctiv de legiunea, ori corpul de trupă care are, de drept :::au ele
fapt, p·roprieţatea ori posesiunea tv�elui ţinut rnral ; iar 1·eşedinţa legală 
a rliferitilor c.oloni, cetiiteni romani. con8istentes reglan, m-wnicipi·i, sau 
consistentes all canabcis (legiouis), e socotită a nu fi iu vicu!", �ri in 
canal�ae, ci Îll municipiuJ-capilală a teritoriului 1'.Ura], sau, ju cawl 
caualJensilor, chiar în c;aslru.- In c;a;rnl cfmd cetăteanul îşi are o oriao 
adică o re5edintă leg-ală mai î0depifrlalf1 de locul actual ue reşedinÎii, 
ace;i origo _iudepiir tala e,-le re.jediota lui t;�liiteneasdi, .in1· locul unde 
se a.flii momentan ca inc.Olfl• �a11 1,i,ca,n1is (loc11ilot· de La1:ii), iar nu ea
civis (munieip_alis), este n11ll1::ti un tlon1idliurn. 

l :11 lirnpul insii. _ lerilor-iil.e municipale, eal'e al,irna11 ,le ,11n l;1g-iir,
castnpn SU\l castellum, şî e.u·e cuprin1leau, 0 f';U!nă <le „vic-i'· Fll orga-
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nizaţie quasi-municipală, deveniau, în totalitatea !oi',' o organizaţie uni
tară quasi-municipală, cu capitala înlr'unul dinlre „viei", de obict!iu

în acel vi_cus canaba1·tim. care se alcătuise pe lângă castru, iar apoi în 
ori-care dintre acei •,,viei", care alegeau pe „c-wriales", pentni respecti
vul ur<to al leritori1Jlui, sau aleg-eau pe quinq11e11ales territor-i-i. 

Lagărele ro1,taue se aţlezau deolJicei l.'mgă c.'.1Je un sal indigen 
1,rni iniporlant. Atul salele indigene de lângă taberele romane, c;al -şi 
acele sal.e care dideau pc teritoriul roman dat i°,ral'ni:wanei spre fol_o
sioţa, erau administrate ele înşişi comandantii romani ;;;i ele atân;1au 
do castra ori caste/.lmn,, inlocnwi cnrn satele de pe teritoriile munici-palc 
a turnau, ca adruinistratie, de oraşul c„qJi.ta lă . 

.l'rin 11r111a1·e, territori1wi Capi'clcmeni;e ar fi fost, din ;cest pnocl 
.Jo vedere, ţinutul" tlal spre folosintă si admini ·trare, inpreună cu toate 
:;11Lele de Daci f!Î Bes-i, atiezate pe <lri.nsul, garnizoanei romane <lin Ja
iărul auxiliar de lângă Capidava. 

Cu toate acestea iasâ, li'riLoriul Capidaveuse face ex.ceptie. El 
nu s'a desvoltal în leg-iitu,·/1 cu canahele de la Capi<lava şi ipotc1,a di. 
ar fi o anexii a castelulni, trelme resprnsii. Ace:=-t territorium nu µntea 
alărna de un lagăr aţ3a de puţiu important, îu care piizia nnrnai un 
cuneus eqi,Umn.. Ne întreb/im: un teritoriu intius, ca1n tot aşa <le mare 
c;U rji teritoriile irnporlanLP.lor oraşe de la mare, Torni şi Histria, ·pu
ica să depindă de u1t 1�,t�Lell11w '? De aserLJenra, diu cele ·�ase inscriptii 
c:unoscutc p:.înil acuni de la Capidara, nu oe tnt.1rnpină nici nn vete
ran �i nici un ueg11slo1·: cele două stări sodale caradcrislice canabe
lor; ci ave111 ele-a face c11 agTicnllori, sa11 puga.ni, adică locuitori ai. 
vechinlui vayu.s de aici, care era, dec:ig-11r. in:;ă�i eon11111a ruralii dacică 
a Capida vei. F::xplicatia 1111 poate fl tlecftt .::ea urn1,itoarc. 

Coloni;;Lii rornaui, aijezati ca ag!'ic11ltori priu !jÎ pe lan�·ă satele , 
iudigene daco- I 1esice ale Dobrogei mijlocii, a\'eau în stiipănirea lor un 
anunic tcrritoriu111, al t:,irui cellll'll a.Jmini,;lraliv 5i jnrlecătoresc era 
in acel lai;a.1· Duniirean mai .JpropiaL care, la dur.1111 său avea ;;i el un 
lerr-iturimn ccisfelli, uecesar sul1.;î:-teutei sate. l'agul dacic era fără inclo
iala atril,uit insu!ji castelului roman do i11og-ii pa9us. Capi<lava însă era 
r'eutrul de intrelăerc intre drurnL,l cel niare rnrnan caro mergea pc 
malul drept al Dunării, spre T1'oes111i�, Ig-li1a aii, �i un drum care 
ducea clela Capidarn c:pre nnsăril. Aceasta avu ca 11rmare �lahili:·e!l în 
Capidava a unei sfc,li.o lle bweficict.1·ii co11snlal'is, Pria urmare ţinutul 
rnl'a[, sei'vit de dr11n111l ce ducea ,;prn inle1·ior, ll'elJ11ia lire:jle :-ii a
parţie, civil '!l ccono1,1ic, COlltl'l1lui de îull'Ctiicre al JrumurilOL' de pe
aici, .!clică însu!ji Capida vei. A!)a <lară coloni!jlii rnmani a<lunati din 
toate Jlărţile imperiului, i;;;i alcătuirii ·aici ca ·'i-;i,eolae cir; pertJ[ll"'ini un 
dom-i<:ilimn civil r1ua;;i-cclii{e11esc în respectivii ,-;1;,;. clin tot teritoriul 
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<lucie al vechei Capi<la ve jÎ se ol'gauiiariî. pe 1Ja,1ă ci l'ilii, uu mililal'ii., 
înti·'o comună rurală eu magistraţii 101· aLJtonomi, a<lieă cu IJ.ii·inqtienciles 
în Ioc de diioviri ji ciwiales în lot: de clecuriones, aleşi Ia lJll Joe de 
toţi viei din acest teritoriu. Aslfel caslelul de langă Capida rn şi eo
rnandantuI său .-e mărg'iniau numai la rolnl de apărători ai Uinei;tilni 
eoulra BarJiarilor din afară ; iar poliţia internă rămânea în sareina au
torităţilor civile din viei .. :i rlin territor·iitm, care-i cu Lotul altul de cât 
terr-itol"iitm wsteUi. 

Ca punct ele orieutare şi lixare cronologică, eu privire la eolo
nizarea romană a Capiclavei, el-nul PCwva'n s'a folosit de o iuscripLie 
ce provine cţin Calachioi, ji care este ·de mare irnporlanLa, Este uu 
fragment dintr'un altar (ctm) ele calcar, înalt de Qm ,U9. avuncl o _;To
sirne de Om,48, iar lăţimea, la partea prolilală de sus, de 0,58; înăl
ţin1ea abacului este de 0.11'. Literele sunt destul de regulate, dar ne
glijent săpate. Monumentul ef'te dedicat lui Jupiter î11 onoareâ lui Pius 
şi a -Caesarului oif. Aureliu": 

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro salutem 
Imp(eratoris) T(iti) · Ael(ii) An(ton)ini 
Pii et Aure(lii} Caesaris. 

După cum vedem, numele şi atril,uţiile dedicatorilor lipsesc; dar 
după o inscripţie g·ăsită la UlmetLllll,-care ţinea tot de teriloriul Ca
pidavei (C. I. L. III, 142•1420:; din anul 140 ş,i pusă pe un 111onu1r1ent, 
ridieat probabil în_ acelaş timp rn cel 1lin Capidava, şi de eătre dedi
catori identici, se ]H'esupune a fi veterani et cives Romcin-i, cun:;'istentcs 
i.id canabas alae. 

In ceeace priveşte cetatea de la Capidava, adieă nun1ai eastel1,l 
niililar, el este, atf1t ca aşeiare, cât şi ca dimensiuni, lotal rleoselJiL 
de localitatea ci vilă, de c<Ol'Ujtil)) Caiiitlava. 

Castelul, aşezat pe o înăltiLL1e rîpoasă �le pe 1llalul Dunării_, are 
!ol'llla unui patrulater, care aduce cu uu t1·a1iez ucregulat, avand col
llll'ile îndreptate spre cele patrn puuetc cardinale. Laturea de sud-vest
rrierge in lungul Jluviului: spre nord-vest, nord-e:;t şi sutl-esl, easle
lul esle mărgiuit şi apărat de o prăpastie ad,'tucii, care pare '-'ă fi
·cornunieat pe vremuri, din a1ulrnle parii, eu Duntirea. Coltul de ve;::t,
rn urma unei exploaUfri i;arJrnre, preeu111 şi o 111are parLe di11 zidu.rile
interioare sunt distruse. Partea de nord-est a cetăţii 11re o lungime
de 1:.J5 m.; e'ea de sud HO 111.; iar celelalte doLLă părti, eonservale
neconiplect, par :;ă Ji avul aeeleaşi dillle11siuni. Deci, :;uprafata toL'ală
ar fi an'.t l 14 sau 15000 111. pătraţi.

ln partea de sud a easlelul ui de la Capidna se allâ un ca:'jlru 
(castellum civitatisJ a cărni fonnă şi aşezare sunt aproape identice cu 
i;ete <1le c�&in1lui din 1-;vreu.-; i11 Galia. Acest custnun de la Uapidava 
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(:lste eu ahU ntai iuteresaut, cu âl. eoustitue el îuswji u L'odăl'eaLă pen
tru :;ine, fiind îneonjurată nn numai· cu zici, dar şi · eu şanţ, ·eeeaee 
uu e cazul pentru· caste!1Jl di"n care 1ilcea parte şi care, fii1id·, a§ezat 
pe o inăltin1e alJi-uplă, nu 111ai avea nevoe de fo1:titicat,ii aeeesorii ea:
§anturi şi valuri în afal'a zidurilor.

· • 

Dincolo de prăpastia, care iwlcază lag-ărul spre Konl, sub sati.tl 
de aslăâ Calad1ioi, :;e îutinde ver:hiul vict�s ei vil al Capi'<lavei. Prinfr'o 
coincidentă surprimătoare istoriei, pe urmele· vechei Capillava, centrul 
urmi lei·itoriu locuit de Yeterani romani, se ană astc'"i,zi :;atul Ccilacliioi, 
sorlit dea:;e111enea veteranllor Rumâni, continuaiorii statornici ai celui 
mai viguros §Î :;triilucit popor din c.Ue a cunoscut i�toria. 

G. D. Petrescu

profeso11 la Şcoala Normală • 

Camille Flammarion. - La mo1·t et son mystere . .A.vant Ia 
mort: 

In această carto, prima dintr'nu ciclu de trei, cunoscutul as
tronom francez cercetează o serie de fenomene psihice necunoscute, 
sau puţin stu�liate, cu scopul de a proba existenţa sufletului ca 
entitate independentă. de organisxr. ul material. 

Uni versul nu e atfLt de sărac în feuomene prceum îl cunoai-;
tem uoi ; şi această afirmare so· înt�meiaiă pc fapl ul că cele cinci 
simţuri principale cu care ne-a înzestrat natura, sunt prea insufi
ciente pentrn a prinde totalitatea fenomenelor din univers .. Aşa s. 
ex., ochiul nostn1 n 11 percepe uo cât acele fenomene, numite lu
minoaso, ciirora le corespund 'vibraţiun� ale et1;rului cupnnse intre 
:.J80 <le trilioane (r.oşu extrem) şi 760 trilioane pe secundă ( violet 
extrem). Insi. vibraţiunile infraro::,ului ue sub 380, precum şi vi"bra
ţiunile repc�i de ncste 760 ale ultravioletului, deşi există în natură 
t1Jluşi ·scapă :;imţnrilor noastre. De a:;emenea urechea noastră 11 u pe1·
cepe decât fo11orncuelc,· pe care le numim sunete, cuprinse între 32 
vibraţiuni l'e secundă; pentru suuetelc colo mai joase şi :J6.0UU, şue
răturile cele wal ascuţite. �i tot aşa Iii cu celelalte simţuri ale.noastre. 

t:xi:;tă o scară întreaga de vibraţiuni; insă în _această scară 
rxistă şi intervale cu vibrnţluni c:\rora. de sigur, le core_spund bo
gate şi variate fenomene în univer.s. dar pe care noi, din lipsa unui 
simţ corespunzător, care să le prindă, nu le putem cunoaşte. Sun
torn aşa dar condamnaţi, în faza actuală a evoluţiei organismului 
nostru, să trecem ca nhte orbi, fflră. chiar să putem bănui multe 
din splendorile naturii. 

• Psihologia clasicii, cow,idcrâud. sulletul ca o emanaţie a sis
temului nervos, :mu ea o func�iune a lui, a păşit dnpă d. C, -Fla-
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tnarton� pe un drum greşit. După d. Ribot, ·s. ·ex., memoria .est�, 
prin esenţă, un fapt b10logic şi numai accidental un fapt psiho• 
logic, Numărul celulelor curebrale variind între 600 şi 1200 de mi
lioane,· iar acela al fibrelor nervc;ase ale 9re1rului fiind evaluat în-. 
tre 4 !ii 5 miliarde, - encefaiul poate fi considerat ca un laborator 
p!iu de mi�c�re, în car� n�ii d� lucrări �e îndeplinesc în ac�laf
t,1tnp.' Memona, sa!l. mai bme z1s memornle, au unde să se 1m
pr;me. 

Totuşi, există fenomene psihice bine constatate şi înregistrate 
în număr suficient, prec•un sunt : 1;ulenia· fllră ocll!i, prin· spirit, -1i a
u„1,l fără ,�rechi .şi i1i afa,di <le transmiterile telepatice; apoi vede1·ea, e
vmi-,.,umlclelor viitoare, sau mai bine zis, ·rnnoaşterea · vi•itoniliti şi alt-e 
fenomene sufleteşti supra.normale, pe caro psihologia clasică este 
depat'te d<; a le putea înţelege. 

Din nume-roasele cazuri pe care le citează autorul în ar;eastă. 
c.arte, să reproducem numai două pcscl1idcm cartea la întfimpla.re

Ptmtri, vederea, făr(i ochi: (pag. 24l - 242). · '

D Stainton Moses, profesor la ·University College din Londra · 
căpătase obişnuinţa scrierii a.ntomatice, • ca mediu, in singurătatea 
f�ecărei diminfţi .. Un mare număr de scrieri, obţinute astfel, au 
!ost publicate şi sunt familiare celor ce se ocupă cu asemenea pro•·
blemP. Iocidentul ce urmează e de un carar,ter • surprinzător 1:!i ne
oferă un exemplu ciudat de impresionant: asupra puterii de a citi.
de la· distanţă.

Reproducem textul obţinut de d. Stiinlun �fos-s, pe câu<l. s� 
afla iu şedinţă în biblioteca d-rului Specr �i pe care mâna sa 1-a 
scris automatic, în unna unei conversaţii p-csupuse cu intt)I'locu
t-0ri invizibili. fată episod1J!: 

- Puteţi citi '?
- Nu, amice, nu pot, chr Zaharia L·gr,1y ca şi Hector pot.

· - Se află. aci do faţă vre-uunl diu aceste spirite'?
- Voiu căuta pe unul din ei. (după o mică pau�..a :) Hector

• 

C ati, 

- Puteţi citi'?
- Da, amice, dar cu greutate.
- Puteţi să-mi trans•rieţi Llltimul vers U 11 pruna c:arle a,

Eneidei '? 
- A!Cjteptati. puţin ...

Omnibus crrantem tenis et lluctibus aestas. 
Stainton Moses constată că citaţia este exactă, <lar c'.lgetând 

eă. el- însu�i a cunos;ut-o şi -a pilstrnt-o inconştient în merni,rie, 
pune· o altă întl'ebare: 
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---, :Puteţi merge în bibliote,că să cerce.taţi pen 11ltim;ul volum 
clin raftol _ al doj,iea. şi. să-mi_ citiţi ultimul paragraf dela pagina. 94'? 
Eu nu, ştiu ce carte se află acolo, şi, nici titlul nu i-l cunosc. 

După un scurt tiP1p, D-l Stainton Moses, �criiud automatic, 
iuseamnă urmă.ton rele şiruri: ,, voiu proba priutr'o scur.tă povestire 
istorică că, Papalitatea ţ o inovaţie care s'a înălţat treptat, -a, 
spont, din primele timpuri ale crtştinismulu1 curat, nu numai di,u 
epoca apostolilor, dar chiar şi t1in timpul l::imeutabilei uniuni ,a 
8isericei i;;i S_tatului _sub Constan:iu ". 

VoluUJul î_u chestiune ern o operă bizară, purtând acest titlu 
fantastic: _.,Ap.titopopopriestiau, on attemp to liberate and \puri!y 
Christianity frum popery poli tik irkalaty and _prir.s.tule" de Roger: 

· Dµpă acep,stă -povestire,. U-1 FlamariCln adaug:l: ,,Dacă .aci uu
este o citire prin sp�rt, atunci ce <,ste '?•. 

-. , . Să cităm şi 1)0 alt caz,. unul din c·elc -mai curioase, despre 
cuno;i�terea. viitorului (pag, 335-337) El este povestit <le savant1Jl 
Dr. Gailet dela institutul metapsihic din Paris, iată-l : 

„la 27 Iunie 1894, pe la .nouă ore di.miucaţa, D-l Gallet, pe 
.aţunci student în medi�ină la Lyon. lucra în camera· sa în tovără
l?ia nuui. coleg _!le stu<l.ii; actua!;:il Dr. Varay, medk: în Anecy,-·Ga
llot era pe atunci foarte- ocupat şi preocupat cu pregiltirea unui 
cxamou ce se_ apropi�: .priri:rnl exame1{· Jc Joctor:u. �i nu se gâudia 
h1-:·1ltceva ·decât la _acest ·examen. 

1 1e politicii el nu se-interesa Jc loc :;;inu :irunca peste-jur
nale decât o privire distrată şi-nici 11u vorbise în zilele precedente 
dcnlt incidental '?i superficial des.pre alegerea p e�edintelui Repu
l;licei, cc trebnici să aibă loc in· ziua aceea. Conţves11let ectoml treltuici 
s('i, se rciwnia,scă fri wniazr'i- la Versaill•s. 

. Deodată, pe cân1 UaJlet era cufundat !n munca sa, el fu 
<ljst,�as imperios de o gândire ohsedantă .O frază nea1jiteptată i se 
impunea spiri_tn.lni s·u·cu.ahlt1 putere, incft: el nn se pntu stăpâni 
s:\ .11'0 sci:ic 111 caietul de note, Această frar.ă sună textual : 

D-l Casimir Perier esf:e ales preşedinte al republicei cu 451 voturi
.\ceasta. s'a petrecut, o repet. înaintr• de adunarea congresului;

Se va obserl'a, totu�i, lucru foarte CtlTios, cil fraza indică prezentul 
.-;i nu viiton,l., 

}\,firat, GRllet interpelă JJ8 colegul său Yaray şi-i întinse hârtia 
pu. care notaso vorbr:J

°

e de wai sus. Yara�r 1;it;, .(!el� Jin umeri fii. 
cum amicul săn iusista, 1lcclarft1Hl că d crede în prnvestiri, îl rugă 
,·am asprn s:'i bi·nc:voiast:\-a nn-1 tulbura din otupa�iile sale . 

. • Dnpii dejun Gnllet ieji ca să audi.tne ur\ curs· la facultate. J•�J 
ît�li�lni în drum doi studenţi, pe D�l Bouchet 7 ;\:.ii rne<lic la Cruse-
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illes (Ilaute-Savoie) şi pc D-l Deborne, azi farmacist la Thonon. El 
r·e comunică faptul că Câsimir Perier va fi ales· cti 451 voturi. Cu 
tot hazul 'ji ironiile colegilor săi, el continuă· să a.firme în ofai multe 
rânduri convingc1:ea sa.· 

La ieşirea· dela facultate, ce
1
i patru �mici se iegăsiră şi por

niră spre ·terasa unei cafenele vecine să se răcoriască. In' momen
tele· acelea sosiră şi vânzătorii de ziare cu ediţ.ii specialP, anunţând 
rezultatul' alegerii 'preşillenţiălo, care suna: 

D-l Casimir Perier este ales cu 451 ele vbturi ! ! 
Un alt exemplll (pag. 369):' 

I • ' 

�aronul Joseph Kronhelm din Podolia comunică următoarea
naraţiune asupra morţii unui inalt funcţionar din m'iuisterul Marinei 
rt1seşti, întâmplată· în Iunie 1895, în ·urma unei ciocniri între· două 
vapoare pe Marea Neagră: 

„La începutul anului 1895, D-naLukawski fu trezită într'o noapte 
d•e- gemetale -soţului ei care, în şomn, striga: "ajutor! .scăpaţi-mâl" 
şi se zbătea :ca cine-va· care este gata să se înnece. El visase o 
grozavă catastrofă pe mare şi, când fu, trezit, povesti că se afla pe 
borâul unui mare vapor care în urma unei ciocniri cu un alt vapor, 
se cufunda şi că el fusese aruncat· în valuri şi îng'6iţit. de ele. 
După' ce-şi termină povestirea, el ·adăugă: ,,acum sunt convins dl. 
sfârşitul meu va fi pe mare". Convingerea sa ·era aşa de' puterriică, 
încât începu a-r-;i pu�e afacerile în regulll, ca omul' care e conştient 
că zilele îi sunt număra1e. Treclră două luni şi impresi 1. visului 
slăbise mult, canrl îi sosi un ordin dda minister să-�i facă prepa
ra.tivele necesare spre a pleca cu toţi subalternii săi într'mi port 
d�lâ M. Neagră . . 

Când să-şi ia rămas bun dela soţia sa în gal'a din Pettograd, 
Lukawski îi spuse: ,,Iţi aminteşti d, visul meu?a - �Doamne, de 
ce mă întrebi?• - ,,Pentrucă sunt sigur că nu mă mai întorc, că 
nu ne vom mai vedea". D-na Lukawski încercă să-l' liniştiascll, 
dar el, cu un accent de adâncă tristeţe. ii ziso: "Tou poţi spune· ce 
vrei, convingerile mele nu- se schimbă; simt cli: mi s11 apropie sfâr
şitul şi că nimic nu-l poate împiedica. Da·, da, văd portul, vaporul, 

'fuomentul ciocnirii, panica p3 bord, sfârşitul meu .. Totul trăieştt, 
în ochii mei .. " Şi după o scurtă pauză el adăugă: ,,Când telegrama 
îţi va anun.ţa moartea m„a şi ve: pune doliul, te rog să ilu-ţi pui 
pe obraz vălul cel lung pe care-l detest." Incapabilă ele a mai•vorbi,. 
D.:.na Lukawski isbucni în suspine. Trenul şueră de plecare şi D-l 
Lukawski îşi îmbrăţişa cu drag 5otia · Apoi Lrefiul dispăru. 

După două săptămâni· de nelinişte· extremă, D-na Luka w�ki află 
diri Jurnale- că o catastrofă· înti·e dona vapoare·...:..:. Wt�cllmir şi •Sineus 
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- a a'mt loc pe-�f�,Neagră. (n prada disperărei, ea telegrnfle. Qa sj
ca-pete informaţii dE)la amiralul Zelenoi,. !Q. Odesa şi..p.dmi acest r1fa
puns.:. ((Nici' o ştir� până în prezent dela ·_soţul, D-Yoaştră,, �ar e sigur 
cli -el :c;.e afla pe horrlnl vastilni \Vlarlimini, Vestea morţii îi so�i :pest� 
o săptămână.

Trebuie să adăogăm ca, rn Yis, D-l Lnkawski s'a văzut., luptâ11-
dn-se pentru salvarea vietii, cn nn pasager, in,cident care s'a. realizaţ 
cu o scrupuloasă exactitate. In timpu I catastrofei, ,un pasager <lep� 
Wladiniir - D-l Henicke _;_ se aruncase în mare cn m� coÎac de 
salvare D-l Lukawski, dejă · tri· apă,· se î1�rlrepta spre c�Jac, de,-îndată 
ce-l zări ; însă celalt îi strigă : «Nn te agăia 

0

de ei; ,!JU poat� !'JUsţine 
două persoane: ne \'0111 îneca amândoi!)), Dar Lukawsl�i: se· agătă cu 
to1!,te- acestea, spunând că 011 ştie să înnoate_. «.iţ..tunci rămâi cil el,, el.\ 
şt_i.u să îunot», răspunse celălalt. · 

In. momentul acela un val îi rlespărti. D-.1· H�nicfr_e p�ti1 s
1

ă sc,a.p1f 
însă· Luk!,lwski îşi urmă destinul. 

Asemenea cazuri de prevestire a viitornlui sunt n11meroase ; ele 
se cunosc din antiquitate chiar, însă lumea ştiinţifică sau nu Ie-a cu
noscut în deajuns, sttu nu le-a dat o atenţie serioasă. Ele dovedesc, 
după D-l Flammarion, că în,fiin.ţa omenească există im element psihic
deosebit de organismul fi,zic, pif.ltlncl să vadă vrin timp şi spaţi1i, pătrun
aancl într'o lum.e invizibilă şi pentr·n cc,re vi'itontl ca şi trecut11l pot fi pre
eente. (pag. 398) Snfietnl ·mr- e 11.n f)1'f>cltts al creer1tlwi; el e deosebit de
sistemul nervos cerebrospinal ; el e o su,bstanţă ce există prin ea însăşi şi 
dacă există prin el însuşi, independent de corp, atimci mie nici o raţfone
ca el să se desagrege odată c11, co1-piil. Snf(etnl tnUeşte d1r-pă m.oairte. !

!nsă chestiunea cunoaşterii viitorului. aduce pe teren 1,ua din· 
problemele morale cele mai arzătoare şi anume: clacă noi în anumit� 
momente putem cunoaşte riitorul, atunci aceasta· însemneeză că acest 
viitor e predestinat, e hotărât de mai înainte şi atunci cum rămâne cu. 
chestiunea liberului arbitru? Admiţând aceste fapte împreună cu con
clu'ziile ce se degajază din ele, 1111 'cădem noi oare în acel fatalism 
oriental, care s'a dovedit aşa de dăunător pentru progresul omenirii?. 

N11, răspunde d-l Flamarion ; nici liber arbitru, nici determinism
cibsol11t nu există fa tot timpul vieţei noastre, ci o libertate condiţionată,
(pag·. 324) Schiţa existenţei noastre este trasată de mai înainte, ca şi 
mersul organelor unei maşini, şi noi avem un rol de îndeplinit, cu 
un oare care joc personal (pag. 319) Actele noastre cele mai importante 
sunt determinate în acelaş timp şi d_e împrejurări, dar şi de voinţa 
noastră Dacă n'ar fi astfel, atunci n'ar mai exista responsabilitate 
pentru un criminal şi nici recompensă pentru o faptă de valoare ; ar 
însemna să egalţzi pe cel rău cu cel hun, ceea ce refuză să recu
noască certitudinea noastră cea mai intimi\, Omul nu e un automat, un 

•
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�da,· al fat:i.lisrnului �i în desfi1�t1rarea eHnimentelo1·, în aldilt1ireu 
so:11·tei ,sale, are şi el o parte 1fo \'Oint_ii, iu::,ii lirnit..ltii. 

· Dacit sunt ca:.,;nri io care oan11mii pre..-ăd \"iit01·11f, care nrmea:,;ă
si.i SI! :rndepliniască cu striî�oicfa e0!or mai nemişcate legi. ale naturii, 
areasta însemnează rii îu om existii un suflet-entitate, · independent 
fl,, eorp, ,�are poate prinde .intr'uu mollteut dat îutrea:gii rauzalilatea 
care ii'npinge· pe om spre anumiLe 1kunn1ri, spre anumit sfr1.rşit Aceaslii. 
cauzalitate, gToza\- de cornplicatii, scapă ra-jionameutulni nostn, normal 
însă M 1)oate .fi prim:ă <le spirit, ah' dir11i facullăţi constit11ti ve noi 
suntem încă -departe de a le cunoaşte în întregime 

Fapte, fapte, fapte! exclamă d-l Flammarion. De-ocamdatii :icest,� 
sludii ps-ihiee Slmt în faza arlnniirii materialului. Explicarea ,a ,·eni 
cu timpul. lu oriee caz, datoria adevăratu lui om de i:;tiinţă este nici rle 
a nega, nici de a. primi fa1·ă spfrit critic acest material, care tinde, 
pe cât se pare; la crearea unei nouă descipline -ştiinţifice, a uuei p<ii
hologii 1mse pe alte haze tle cai psihologia clasică 

Sals. 
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