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Marele răsboiu, cu multele şi dureroasele frământări� 
·şi daram·ari, a adus ·şi ridicări fericite pentru suflete. Dacă
observăm calea pe care se îndreaptă noile aspiraţii, ni
se în{ăţjşează unele fapte, care denotă închegarea unei·

· . stări nouă şi care vestesc întemeierea unui imperi1:1 _mai ·
tntins �i mai puternic pentru lumea sufl�teasca. 

E şi firesc: acest răsboiu a demonstrat· că cea mai
inare fortă · este tot cea sufletească. 

, · Dr. Gustave Le Bon, în scrierea sa „tnvăţăminte
j,sichologice din Răsboţul European", scoate in e:vi-· j � 

""" denţă marele rol al puterii sufleteşti, aâucând în ace&stă 
chestie cuvântul Franţei, a cărei literatură de după răsboiu 
consună cu acest mod de-a vedea. 

Dar iată alte semne, care vestesc şi ·aceea,., că cheia 
, de boltă a acestui imperiu sufletesc va fi crediaţa reli-

gioasă: • • 
Un �critor gern1an, H. Bliicher, a scris o carte ,,Ari

stia lui Isus Nazariteari.ul, '' care se adresează şi citito
riler din afară de lumea germană. 8'ilcher tinde a da creş-
tinismului o bază biol·gica, a face din e} o fază nouă pentru 
omeniFe din punctul de vedere al desvoltărei sufleteşti şi· · anume a face din creştin un tip superior omului - supra
omul. - Ntt poate deveni creştin decât omul ce excelează . 

. sufleteşte peste ·treptele obicinuite. Natura tinde a selecţi�
· ona, a reda tipuri mai desăvârşite. Pentru Blticher, Isus a· fost primul ,,fiu al omului'', ceea ce însemnează. o treap

tă dincolo de .om, iar: pătimirile şi moartea se explică.·
prin · aceea că a apărut · prea de timpuriu pentru a fi re-
ti1nosci1t. , · -
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· In ce ne priveşte, sufletele noastre de elită sunt pe
aceeaşi cale. ln literatura românească e cunoscută frumoa-
sa scriere îmbietoare spre <;redinţă a D-lui S. Mehedinţi: · 
Poţi fi om deplin fără să fii creştin? . 

· 

Sunt de asemeni cunoscute duioasele povestiri din 
ciclul ,,Spre Emaus'', î� care se evidenţiază minunile · 
credinţei, ale unor scriitori reputaţi �a Sadqveanu şi 
Pătrqşcan,u, ----- povestiri scoase din �ieţile sfinţii.or. 

Chiar. societ·atea românească· acţionează_· în această 
direcţie: iată, în August (1923), profesori universitari şi 

, secundari, archimandriţi, preoţi şi scFiitori cu· renume, 
intr'o unire care pare fenomenală, s'au adunat la ,Mănăs
tirea Nea_mţul îµ Mol(Jova, pentru a ţine cursuri în scopul 
unei mai înalte educaţii religioase, pentru „luminarea 

· maselor popo.rului la lumina strălucitoare a Evan
. gheliei", - cursuri organizate de Cercul de studii social-

creştine „Solidaritatea". _. , · .
Statul însuşi, marele· aşezământ al Societăţei româ

neşti, a înfiinţat de curând mai multe Episcopii şi, - in
teresant pentru noi , · o episcopie românească în Dobrogea 

Din toate aceste fapte se vede cum sufletul omenesc, 
sub p-resiunea unei acţiuni, ca cea a marelui răsboiu, ia 

. , acelaş drum: ,, spre credinţă". Se vede, de asemeni, cum .J

sufletul românesc îşi poartă undel·e sub modelările marelui 
• 

. suflet universal. 
Am zis că e interesant pentru noi înfiinţarea unei 

episcopii româneşti în Dobrogea. Din punct de vedere 
dobrogean putem spune şi mai mult: considerăm acest 
fapt ca evenimentul �el mai important în viaţa Dobrogei 
dela 191.3 încoace, adecă dela întregirea ei cu judeţele 
Caliacra şi Durostor. In adevăr, aceasta, pe ,lângă că a 
satisfăcut necesităţi actuale, a reînviat în tradiţia acestui . 
colţ de pământ instituţia episcopatului, cunoscută aci din 
primele timpuri ale creştinismului. · Răscolind amintirile istoriei, aflăm că în părtile aces-

. , 

tea a predicat însuşi apostolul A·ndrei, unul din cei ce 
erau către lume purtătorul cuvântului Domnului ; că sub 

� împăratul Diocleţian (285-305) era în Tomis episcopul 
· Evanghelia, iar sub Licinius era Philos; că în sinodul
I ecumenic, care a. pus temelii credinţei creştine, s'a auzit
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•
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şi glasul acestei părţi de pământ prin episcopul Te.o/ii; 
că împăratul Valens a fost înfruntat pentru rătăcirea sa 
de episcopul de Tomis Vretonion (371 post Cr.); că, 
în fine, un şir întreg de Episcopi şi Mitropoliţi dtn Tomis' 
au luat parte la cele mai marî acte ale bisericei creşt!ne 
universale, precum: Terenlius, care a luat parte Ia al 
Ii-lea sinod ; Th'eotinzus primul, care era dat pildă pentru 
înalta lui cultură şi sfinţenia vieţii ; Timotei, care a luat 
parte .Ia al III-iea sinod; Ioan, care k combătut erezia 
eutihiană; Alexandru, care a ruat parte Ia al 4-lea sinod; 

;; Theotim al doilea, al cărui cqvânt era ascultat de împă
ratul Leon cel mare al Bizanţului i Paternus, care a îm
păcat o răsvrătire contra împăratului Anastase şi, în fine, 
episcopul Valentinian, care a luat parte la al 5-lea i,inod. 

_ Episcupii Durostorului: Dasius, Iacob (431 post Cr.) 
şi Mano/ii iarăşi sunt pomeniţi în marile acte dela înce.,.

putui creştinismului, dar şirul lor glorios e rupt de năvă
lirea Bulgarilor. Târziu, găsim mepţionat cu îndoială pe 
Ursus (787 post Cr.) şi, în fine, cu siguranţă pe Cal/ist, '--

care a luat parte la sinodul din -Florenţa (1340), apoi pe 
Partenie, Antonia, Ma carie, Atanasie - acesta con
timporan cu Antim Ivireanul; apoi- pe învăţatul autor al 
unui „ De officiis ", Hiroteu, care a murit la Bucureşti şi 
Serafim (1720), un mare predicator. 

Se pomeneşte, de asemeni, episcopul Cyril din Axi
opolis, ajuns martir şi sărbătorit pe vechile calendare la 
9 Maiu 1) •.

Pe la 1340, când teritoriile dobrogene din _apropierea 
gurilor Dunărei erau considerate ca făcând parte din ţara 
Valahilor, se pomeneşte de Episcopatul Vi cinei, ,, undeva, 
pe aproape de Isaccea", în scaunul căruia păstoria Ma
carie, apoi Luca şi, în fine, lacint CfistiJpul (1359) .. 

•ţ Acest Iacint din . Vicinia . trece apoi· Mitropolit al Ţărei 
RQmâneştt 2) -al Ungrovlahiei şi plaiurilor, Îfl timpul dom

..i. 

;- ·· I) · Datele istor'n:e • "1111 i:noi\'bgrafia fireo tu lui Oh. Ră,dulescu „Starea
religioasd a Dobrogei tn decursul vremurilor". Buc. 1904. 

2) A se vedea: N. Iorga şi Hurmuzaki: Docum. XIV, 1 ; Miklosich
Miiller. Acta Patriarchatus Constantinopolitani, I, 95; Pachymeres ed. Bonn, 
li p. 377; vezi şi C. Brdtescu „lbn Batutah" în Analele Dobrogei IV, 2, 
pag. 152.- V. şi „Indireptarea Legici a lui Matei Basarab, cap. 391, 392, 
în ce priveşte puterea acestei .Mitropolii a Ungrovlahiei. 
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niei lui Nicolae „ Alexandru Basarab ( 1340 - l 364 ). 
Aceste menţiuni istorice dovedesc că viaţa acestui 

colt de pământ a Jost totdeauna coprinsl îg ritmul vieţii 
civilizate, superioare şi, deşi copleşită deseori de popoare 
de altă rasă şi credinţă, nu şi-a pierdut legătura cu vechea 
viaţă elino-romană şi nici s'a depărtat de influenţa guver
nativa a marei tulpine române de dincolo de Dunăre. 

Prin reînfiinţarea Episcopiei Dobrogei se reia firul, 
câtva întrerupt, al acestei instituţii şi se consacră încă 
odată adevărul ca una din calităţile neamului românesc 
e aceea de-a reface şi înflori orice colţ de pământ ce 
intră în domeniul său indiscutabil. Fie ca noul imbold 
.spre credinţă• ce dă acest curent de după marele răz
boiu, să îndemne neamul nostru - a-şi arma sufletul cu o 
mai înaltă cultură, spre a zidi pe ruinele lăsate de aceat 
rasboiu monumente care sa-1 facă nemuritor ! 

. - STOICBSCU D. 
Judecltor "I Profesor - C--ta 

' 
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LA FERASTRAJ 
- UR■ER - .

Etam· cdndva la moar&� 
·•...

'Şi'n linişte deplinii , ·:-1.
Pthiam· cum roţi se 'mbi11,ă„ 
Cum apa cade-afară. 

Priviam la ferăstraie -
'Şi'n vis mi s'a părut 
Cărări prelungi cd tae 
ln bradul abătut. 

Părea că viu e bradul; · 
Ca glas duios nespus 
Sub sbuciumare-adâncă, 
Aceste vorbe-a spus: 

,,La vreme ai venit, 
,,Sărmane călător. 
„Cum vezi, am suferit 
,,Martiriu 'ngrozitor I 

„Şi, totuşi! Ţi-olu sluii 
,,Când vei pleca din fire, 
„Că.ci Î.lt mormânt ţi-oia fi. • ; :;J 
,.Pat pentru odihnire0

• 

i 
\ · Căzură- piitru scânduri, 

'Şi parcă m'am trezit;, 
$i-am vrut să spun o vorbă, -
Dar moara s'a oprit. 

Mihail I. Pricopie 

. i,,.. ---OXO-=--E=!!! 
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INSULA ŞERPILOR*) 
,de George Popa-Lisscanu 

Marea Neagră este săracă în insule; câteva pe lângă ţărm, 
mici şi neînsemnate, Intre acestea, ceva mai mare şi mai în
depărtată este insula numită în anticitate Aeu"ri, alba sau Achillea,
de unde foarte probabil numele de Chilia dat unui braţ al Du
nărei, iar astăzi Phidonisi,- !lan Adassi sau Insula Şerpilor. Ea 
este situată în faţa braţului de mijloc al Dunărei la o distanţă! 
dela Sulina de 44814 metri şi aşecată sub 45 gr., 15' 53" latitu-, 

"<line nordică. şi 30 gr., · 14', 41" longitudine răsăriteană. Insula 
_Şerpilor e o stâncă compusă din gresii silicioase dure, conglo
merate şi cuarţite făcând' parte din sistemul P.ermic, grupa Pri
mară, *) şi având! o suprafaţă de 17 hectare*"'). Circumferinţa 
insulei e de 1973 m#ri; neavând însă o form,ă regulată, învă
ţatul archeolog H. 1(6hler într'o importantă lucrare 'l'**), -des. 
citată în studiul nostru, ne dă următoarele măsurători: deia Sud 
la Nord lungimea luată la mijloc e de 440 m., · lăţimea de 414 
m., 'diametrul cel mai lung în direcţiune dela Sud-Vest spre Nord
Est e de ·662 ·m. !nălţimea ţărmurilor se urcă pe alocurea până: 
până la 21 m., mai ales spre Sud şi Est,· şi sunt în această! 
parte a insulei preţipişi şi prăpăstioşi. In partea Nord_icăi şi 
Vestică stâncile de abia se ridică peste nivelul mărei. Nici -apa 

'în ace�te părţi nu e;stţ adâncă. Pe când în· celelalte părţi ,marea 
are o adâncime de 15 până la 20 şi chiar 25 metri, pe aci 
adâncimea ei nu. e mai mare de 4 metri. 

In apă de jur-împrejurul ostrovufui se văd blocuri mari 
de piatră, care par a fi provenit din ,rostogolirea de pe insul.i. 
Pe platou'! ei, pe punctul cel mai culminant, se înalţă astăzi un 

* Acelora dintre cititorii noştri, cari în repeţite r({ndµri ne-au cerut · să
le împărtăşim legendele vechi ce se leagă de singurateca insulă a Şerpilor. 
suntem azi în măsură a le satisface curiositatea, reproducând aci o parte 
din eruditul şi fermecătorul studiu asupra acestei insule, publicat de d-l 
a. Popa-Lisseanu, pentru P,rima oară, în Revista pentru Istorie, Arheologie
şi Filologie, voi. VII, 1894.

*) Gr. Ştefănescu, Curs elementar de Geologie, pag. 146.
**) P. �prea, Geografia ju{leţului Tulcea, pag. 42.
***) H. Kohler, Memoire sur lts Illes et la Course consacrees a Achille

dans le Pont-Euxin, în Mem. de l' Acad. de Petusb. T. X. pag. 531, a. 1825.

www.minac.ro



271 

far, ··înalt de 50 m. şi întreţinut de Comisiunea intern:i,ţională;,
de navigaţiune_ pe .Dunăre şi .sub paia a, pa,trv ·.gardieni, .:un 
sergent .şi şease 1 soldaţi. Atâţia ;erau în anul 189L. J:;l se· afla 
î'n corpul unei clă.diri te serveşte' de adăpost .îngrijit9dlor. săi„ 
Cu toate că farul, sfidând valurile ce nu-l pot. .  atinge, se .Î!'la!ţ3J._ 
impunător, totuşi, nici c�a mai .ageră. privire nu pqate zări de pe 
înălţimea lui ţărmurii continentului. Aceştia, du·pă' cum ·obser-. 
vaseră şi cei ::ţntici, sunt prea lăsaţi, ca să poată fi văzuţi din 
această relativ nu prea �ungă îndepărtare,. U,n .1J1otiv .. a�esta, ,mai 
mult ca navigatorij în vremuri de grea cumpăoă, nezărind lima-. 
nul de scăpare, să binecuvinte_ pe zeul

l 
care le�a scos Î[) cale 

spre mântuire un Ioc de adăpost. · . . .
Deşi Insula, Şerpilor n 'are nici un, p0rt; t9tuşi poate fi a:

bordaUi pe ·trei diferite· IocurL Corăbiile, , neputându-se apropia 
de ţărm din cauza ştâncilor · submarine, ancorează la oarecare 
distanţă, iar abo_rdarea .se face _prin ajutorµ( bărci,lor. 

In mijlocul platoului se mai găsesc astfzi urmele unui tet:n pl\1. 
de o întindere _neobişnuită. Pe lângă_ acestea şi afară de ·rămăşi
ţele a trei ziduri şi două edificiii, despTe care vom vorbi mai 
târziu cu amănunte, se ·mai pot vedea pe insulă trei Jmţuri -în. 
stâncă, diIJtre care .unul la spatele t�mpl,ului cu o. adâncime df 
15 picioare şi cu o deschidere. circulară de, 6 'picioare. El servea:· 
probabil ca rezervoriu pentru· apă. Inaintea ternplullui ma1 era,. 
_pare-:se, focă un puţ cu, aceiaşi destinaţie. Celelalte două puţuri·, 
care s'au descoperit pe insulă au o deschidere p·ătrată. Apa din 
ele este dtilce, confirmând astfel notiţa lui Ammian Marcellin,· 
.care, vo_rbind desp,re L�uce·,, ne spune: im et aqaae sunt ;). _fad
dent că· istoricul roman, ne vorbeşte aci despre apă dulce şi· 
bună de băut,· iar nu despre a-pă de mare, căci în ,tcest aL 
<loilea caz notiţa n'ar mai fi f9..st la locul . ei. Se g.ăseşte de. a
semenea şi o cisternă. 

Pe _ lângă stâncile ce împ-rejrpuesc insula:, şi care se 7ntind1 · 
peste o mare parte a ei, se află în mijloc · un platou, :i. căruia 
suprafaţă e formată dintr'un strat, de. dpuă picioare apâ_ncime, 

. de pământ negru şi fertil. In timpul din urmă s'a semănat şi. 
secară, care rodeşte. 

ln anul 1841 Societatea de Istorie şi Antiquit�ţi din cJdessa 
hotărî să facă cercetări în Insula Şerpilor. Cu acestea iu însăr
cinat ·vestitul archeolog rus N. Murzachevici, care întovărăşit şi 
cu concursul lui A., D. Nordmann, profesor de ştiinţele naturale , 
la liceul Richelieu, al pictorului Bassoli, al unui .căpitan, et1,:., 
facur�'i impo.rtante descoperiri şi interesante explorări. Ele fură.! 
făcute cunoscute în revista societăţei, Zapiski *). 

*) Ammiani Marcellini, Res gestae, XXII, 8. , 
· 

**) Zapiski imperatorscago odesscago obscestva istorii i drevnbstiei.. I, 
pag. 594: Călătorie în insula Leuce sau Phidonissi. Datorim traducerea aces
tui studiu Domnului Emil M. Teodorescu, căruia ne simţim datori a-i aduce 
pe această cale mu11umirHe noastre. 
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Nordmann a constatat cu accas� ocaziune treispi:ezece felurii 
. de plante' anuale; ·pe·.care•·însă· Murzachcvici 'uită 'să"le· consem-,1�e: · 

ln studiul său. Intre acestea putem enumăra pirul (triticum 
repens), laba gâştii ( chenopodium), rllgozul ( fla va carex) şi 
tlmo/tlca (phleum. pratense). •) Plante mirositoare şi fl9ri nu.
ie găsesc; de asemenea nici arbori sau tufişuri, despre a căror 
�istcnţlt ne povesteşte Philostrat într'un pasagiu citat mai: 
la vale. ••). 

Stăpânele ostrovului, se poate· spune· cu drept cuvânt, -sun_t 
păsările. Sunt nenumărate ca mulţime, cu toate că nu sunt decât 
numai de doul1 specii: tari ( larus cachinans), al căror ţipăt sea-
" :ănă foarte mult cu râsul de copil şi cormorani negri , phala
,•rocorax), cari îşi fac cuiburile prin crăpături de stânci. Larff 
sunt albi şi frumoşi, însă aşa de răutăcioşi, că nu lasă pe nici 
o altă pasăre să se odihnească pe insulă. Urmă·resc chiar şi
_pe oameni. Se nutresc cu peşti. In timpul clocitului nu poţi face.
doi paşi fără să: dai peste cuiburile lor. Mulţimea lor, pro!Jabil„
face ca insula să fie roditoare.

In. afară de păsări insula mişună de şerpi negri, ( coluberr 
hydrus)-de unde şi numele ei de Insula: Şerpilor-având capul. 
mic, pântecele roşiat'ic şi o lungime de 4-5 picioare. Se nutresc: 

, cu păsări şi se ascund în stânci. ,Sunt mai mult hidoşi de cât răi. 
ln fine ultima clasă, 'de stăpânitori ai insullei, şi cei mai 

primejdioşi în acelaş timp, sunt nişte insecte numite scolopmdrae
cingulatae, care în cea 1mai mare parte se ascund în pământ ... )_ 

Nordmann a observat în apă raci negri de patru feluri : 
canc�r maenas, thalitrus montagii, eriphia spinofrons şi grapsus. 
variegatus. 

II 

I>ână aci am determinat cu date precise şi după izvoare·. 
moderne situaţiunea şi topografia Insulei Şerpilor. In cele ur
mătoare să o studiem' din punct de vedere archeologic şi istoric_· 

Oricât de imaginare şi închipuite, oricât de �lăsmuite şi 
fictive am fi dispuşi să socotim astăzi în mintea noastră rece 
_şi ·pozitivistă nenumăratele notiţe ce le găsim• răspândite în lite-
ratura _greco-romană desp;re această insulă! celebră•, totuşi ur:mele 
şi resturile ce au rărrias neclintite, în cursul veacurilor şi în mij
locul celei mai turbate mări cu toată furia valurilor ce se încearcif 
să le nimicească, ne silesc, fără voia noastră chiar, să admitem„ 
că tradiţiunea clasică despre Leuce este, cel puţin în parte, a-
d�vărată şi ne impune în acelaş timp să examinăm, tot cu date: 
sigure şi cu monumente existente, întrucât mărturiile celor vechi 
suht vrednice de credinţă. 

*) F, Ukert, Geographie der Griechen und Romer, III pag. 448.
'�*) Philostrati, Heroica, pag. 244.
*0) Murzachevicl, op. cit. pag. 550.

,l 
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Nid o altă part� a ţărilor locuite azi (ie Români .n'a atra, 
:atât dt mult şi· aşa de curâtid atenţiunea' şi admiraţiuriea celor. 
-vechi ca Insula Şerpilor. Situată într'o mare de miracole, într'o
mare, care înainte de dezvoltarea rela,ţiunilor comerciale se credea
-ca: cea mai întinsă - de unde numirea de mare .prin excelentă.,
.Pontus - la nordul ei ne mai existând ţări, - insula Leuce
.a: devenit şi mai miraculoasă _prin fa_ptul că a fost atribuită: celui .
mai mare dintre vitejii Grecilor, lui Achile, celebrul erou al
Iliadei lui Homer. In general cei vechi nu şi-au putut forma
,niciodată o idee exactă despre Marea Neagră· şi împrejurimile
-ei. Spre apus lume'a se întindea până' la Columnele lui Herrnle,
·spre răsărit până la Borysthene ( Dniepru) şi bogatul în fasani
·Phasis. Cunoştinţe mai sig_tire dobândiră însă numai după·. ce
:se stabiliră coloniille romane pe ţărmurile Pontului, în Istrus,
Olbia, Callatis,: Apollonia etc., în secolul al VI,I. şi al V� înaintea·
-erei noastre. Din acestţ vremuri începând, tradiţiunea . despre .
insula lui Achile se răspândeşte din ce în ce mai mult,_,-diJj
:aceste vremuri Leuce e privită ca sanctuarul lui Achile, comun'
:futuror Grecilor de pe ţărmurile Pontului Euxin.

Cel dintâiu scriitor, care înainte de Pindar ne pomeneşt� 
.de leuce, este Arctinus din Milet. Acest poet, pe la anull 777, 
în Aetlţiopida sa ne povesteşte cum Thetis „luând de pe ·rug 
-pe fiul său, Achile, îl duse în insula i.l-bă", ex"ijc;:c"Qci;ăvaQnciacaoa.
�ov naU!a .de; "11" J.E""11" -,ijaov 8�axol'(ţE, •). Din aceste cuvinte
ale lui Arctinus rezultă că d'eja p_e la anul 777 a. Chr. exista
tradiţia despre consacrarea Leucei fiului lui Peleu şi al Thetidei,
.cu toate că, o sută de ani mai târziu chiar, lbycus din Rheg-iurrt
.şi Simonide din Ceos şi mai apoi poetul atenian Callistrat ne
.:spun că. Achile petrece în câmpiile elisee ·împreună cn alţi zei
şi semizei .. ,). Că A.chile :1ocueşte după moar:te într'o insulă, nu
este ceva nou, de o�rece lăcaşul de repaus al eroilor, după pă
.xăsirec1. vieţei pământeşti, era insulele Oceanului. Astfel gă-sim
bună oară pe Menelau locuind într'un ostrov al oceanqlui. Şi
�ntn.; cei vechi Ilov"� ăţevec; era tot un fel de ocean. dar mai
primejdios.

Dacă însă Arctinus nu ne spune unde se află acea insulâ 
.albă, Pindar într'una din- ode cântă: ,,în Pontns Achile are o
:insulă strălucitoare". 

E,tE� 
·Ev a· E-{iţdvrp tcllÂ«"fe�
IJ.laEvvciv • A,tLAEuc;
Năaov••• ).

După Arctinus şi Pindar, cel mai vechiu poet, care face 
menţiune de Leuce este Euripide. Marele tragic pune pe Thetis 

•) Phothas, cod. 239, la C. MUiler, Oeographi Oratd mlnorti, I. pag. 391. 1

'") KOhler, op. cit. pag. 533. 
.,, ' 

4 .. ) Pindari, Nemea IV, 49.
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Sră promită lui Peleu că „va vedea ipe Achile locuind în 1.ăqişurile 
instilare, .. -pe· ··ţărmurul cel alb din mijlocul Pontului 'Euxin, '") 

'A;:,i.).J,fo 
wo,i,et Mµo-uc; vaLovi:a :VîJ<1tWi:txou,;; 
AE\l1Gi1v ere;' 6.imiv evi:oc; Eu;EL'l'O\l :1:0QO'\h 

iar în ·alt loc pomeneşte despre „ţara bogată în păsări, de ţărmul 
cd alb, şi frumoasa Cursă a lui Achile din Pontul Euxinl'. ••): 

Tci.v 
IloÂ\lOQVt-&ov iîn' atav, 
AE'Uxci.v 6.xi:ci.v, 'A;:,1Â-ijo.c; 
.!\oµ6Q"c; xaHtoi:alliot•c;, Eu-
6Etvov ')Ga'l:O. :tO'V°'O'I': 

In acest ultim pasagiu al lui Euripide · vedem pe lângă: 
nuT!]irea. insulei de alba amintindu-se şi Cursa sau .Dromul lui 
Achile. In adevăr eroul Grecilor era adorat de toate coloniile 
eline din jurul Pontului· Euxin. Şi de aceea nu trebue să ne 
mfre împrejurarea, că în.Marea Neagră găsim .închinate Pelidului 
şi Leuce şi Dromul. 

Mica insulă din faţa fluviului Borysthene ( Dniepru, numită: 
1J BoQ"oi}lvîJc; vfiooc;, astăzi Berezan, cu toate afirmările _lui Kohler� 
că ar fi fost consacrată tot lui Achite, după toate probab'ili
tăţile, n'are a face cu cultul acestui erou; pe lângă acea:sta 
foţi scriitorii- an,tici, câţi ne vorbesc de Leucţ, nu ne-. pomenest,.•ni,!11ic despre insula lui Achile ,şi vice-versa cei cari amintesc 
de aceasta din urmă, trec cu vederea pe cea dintâiu. Marea ,răs
pândire a cultului fiului ,Thetidei în Leuce şi Drom şi mai ales ' 
în Istrus şi Olbia, unde d·upă mărturia lui Dione Chrvsostom· se 
ştia Iliada l1,1i Homer pe 'de rost *"'*), se datoreşte faptului că 
Achile era eroul national al Ionienilor. 

--.!'-• Arctin, Pindar şi Euripide vorbind de insula Leuce ne spune 
numai, că ea se află în Marea Neagră, dar nu-i determină \Si
tuaţiunea. De oarece însă în literatura clasică, dup,ă cum vom 
vedea îndată, întâlnim acest nume dat şi altor localităţi, ni se 
impune s� cercetăm care erau piirerile celor vechi despre situa-
ţiunea insulei ce ne preocupă. • 

Arctin, Pindar şi Euripide, ,vorbind ·ct:e insul� Leuce, ne spune 
stare să-şi facă o idee clară despre Marea Neagră în general .şi 

,: 

despre situaţiunea Leucei în special. Pe aceasta din urmă unii r 
o puneau prea· la Nord, în faţa fluviului, {3orysthene, confun-
dând-o de multe ori cu insula ce poartă acelaş nume, alţii,
geografi vestiţi ca Ptolemaeu, o aşezau prea la Sud, lângă ţăr-·
m urile Moesiei Inferioare.

*) Euripidis, Andromacha, v. 1249.
**) Euripidis, Jphig. in Taur, v

t 
435. Cf. şi Ukert. loc. cit. pag. 443. 

· *"*) Dionis · Chrysostomi, Oratio XXXVI Borysthen. pa�. 78, la Ko�ler.
op. cit. pag. 632. 

I 

,, 
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ln · Heroica sa, vorbind' Philostrat desp,re Achile, ·ne· spune di 
locueşte în · Leuce, · o insulă „pe care cei ee intră , în Portt o 
au în „stânga Tj ,;(itev'tlli IXQL<J"EQ«V Ot ,;o· o,;6µo. ,;oii Il6v,;ou.eani.eorit'c; *) 
Mai puţin precis chiar. decât ·Philostrat determină 'situaţiunere 
insulei gramaticii Stephan din Byzanţiu şi Hesychiu. • Cel dintâiu· •. 
autor al 'clicţionarului· geografic .Ethnica, vorbind pe la ,mu� 
910 d. Chr. de 'Axti.i.fo>c; a11o'j.oc;, ne spune că „există şi o insull 
Achilea, pe care un:i!i o numesc Leuce, f11,;, xo.t vijooc; 'Ax(i.i.em, &c; a• 
lvtot AE'UxT) ; cel de al doilea, vestit gramatic Alexandrin de prin sec. 
HI al erei noastre, cu căteva sute de ani prin urm'are înaintea. 
lui Stephan d'in Bizanţiu, se exprima aproape în aceiaşi termeni. 
La: vorba 'AxCi.btov da,m ne spune că' ar fi ,identic cuvântul cu 
insula lui Achilţ, numită' Leuce�. ,;iJv · 'Axti.i.i0>c; vijoov, "11" �Ae",citv 
i.eyoµiv11v **). 

Istoricul Roman, Ammian Marcellin _greşeşte când' aşează: 
insula. noastră în apropierea Taurid'ei� · Căci iată ce ne spune .în 
scrierea-i citată, mai sus: ,,qe această: Tauridă' '( azi Crimea) se 
ţine şi nelocuita insulă Leuce, consacrat� lui Achile. Cei cari 
din întâmplare surit aruncaţi aci, dup_ă vizitarea urmelor antice, 
a templului şi a ofrandelor, închinate aceluiaş: erqu, pleacă seara: 
la nave, căci �e zice că mi fără pericolul vieţei înnoptează �cineva 
aci. Sunt şi .ape în inşulă şi păsări' albe, ·asemenea halcyonilor 
( păsări marine)". 

ln hac Taurica insula Leuce sine habitatoribus ullis Achilli 
·est dedicata. ln quam ;i fuerint quidam forte delati, visisr,anti
quitatis vestigiis, temploque et donariis eidem heroi consecratis,
vesperi repetunt naves: aiun( enim, non sine discrimitze 11itae illic
quemquam ipern.octare. !bi P.t aquae sunt, et ca.ndidae. n,ve$
nascuntur halcyonibus similes. *)
! Ceva mai �precis decât scriitorii cit�Ji a· determinat .. pozHiunea:
Leucei„ poetul Alexandrin Lycophron, care vorbind despTe Achile
ne spune că: ,.,Loc'ueşte de mult timp pe stânca albă de spume
de la _gurile mlăştinoase ale fluviului· Celtic ( Istrul ).".

�aQO'Y qio.ÂT)QLCÎ>OO.t' oîx11aet a:n;(Âov, 
Kii.,;QO'U :n:11oc; EY.�OÂai<JL ÂL!,l,'Ya(oov, :n;o,;cov ***). 

Unul dintre cei mai vechi geografi, Scylace, sţ exprimă în 
Periplul său: ,,Drumul în linie dreaptă· de la Istru până la 
Criumetopo (Arietis frons, promontoriu. in Chersoneiml Tauric). 
e de trei zi e şi trei nopţi. Dacă ia însă •cineva ţărmul, drumul 
e dublu, căci aci este un golf, în care se află o insulă, cteşeartăi 
ce e drept, numită Leuce şi consacrată lui Achile". 

'• 

•�) Philostrati, Heroica, pag. 244.
**) Stephanus Bizant. şi Hesychius la vorbele respective. Imitatorul lui

Homer, Quintus Smyrnaeus (ta vers III 671-779) şi Hermlas, scoliastul lui
Platon {Phadr. XIX) vorbesc despre Leuce, însă numai în treacăt. Ct 
Ktihler. op. cit. pag. 543. 

***) Ammianl Marcelini, op. cit. XXII, 8.
!k.Jft:11:*\ J ..,.,.. .... _,1.,._.,..._; ... ,.., _____ J __ -- -11nr 
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Daoax1ov, � UlitO "'la'fQOV Bel\ Ko,oO J'e'fUJ:IJO'V •OICD9 �"�eh mi. 
'JQW)'I' YU""'°v, o li� """04 yij'I llL"l.tunoc;' fan ya.o k61�oc;, 0Ev 'Iii; �ij ,co�� 
wn� ·v;jaoi iau, vftooc; llt eo,jµtJ, U ovOJW, Ae\Jx-it, leQă "oii 0AxiUimc; •),. 

Scriitorul anonim al ,;Descrierei pământului", pr_o.babil S.cym
nus din Chios, după cum de obiceiu se crede, determină şi mai 
precis depărtarea insulei noastre,de continent. El vorbind despre 
lstru, care se varsă pe cinci guri ••) în Pont zice între altele: 
„Peuce se numeşte după marea mulţime de pini amix'I ce cresc 
pe. ea. Drept în faţă-i este aşezată în mare insula lui Achile_ 
Aceasta are o mulţime de păsări domestice şi oferă un sfânt 
9pectacol celor cari aci sosesc. De pe insulă nu se ()Oate vedea 
nic�iree continentul, cu toate că ?,cesta nu-i mai departe de cât 
patrn sute de stadii_, după cum şpune Demetriu". 

I 
Ileux� l:,l; Âtye-co.t ·llui. -co 1tÂij-ltoc; ©V �,cet 
Ilevxrov' ex t:vlteCac; xm;' aunjv oteAay,a 
• Ax1i.Ât<0c; it vijo6c; ' sau XEL!J.t'Ytj'
"E,ce, 61: rcl.iji}oc; :(ELQOtJi}ec; OQvioov
0sav lEQ01tQEmj ŢE -coic; âqm:vovµivotc;,
Ou 6vva-;ov âno "Cll'U-C1jc; l:,' i.6etv ):OlQllV "''""
Ka.Ci-tEQ 111tE):OUOtjc; -;ij,; 1tEQllV a-;6.lha 11-ovoY
Te\'QllXO<Jt ·, roc; 6T) O\J"{"{QO.qiet âtJ!J.T)'tQLOc; ·••)·

Dionisiu. Periegetul în scrierea sa _.,Orbis Descriptio'' aşează, 
insula Leuce prea spre Nord, în faţa fluviului Borysthţne. Cităm 
,vasagiul,. căci -el este importanf şi ,pentru alte cunoştinţe ce. 
aflăm în el. � · 

„In .partea stângă a- Pontului Euxin se găseşte în mare o

vestită insulă în faţa lui Borysthene. Ea este închinată eroilor. 
Se numeşte Leuce, fiindcă animal-ele, care trăesc acolo, sunt 
albe. Se spune că prin văile deşerte ale insulei rătăceşte su.;. 
fletul lui Achile şi al altor eroi, căci o astfel· de recompensă s'a 
dat de Jupiter celor buni pentru virtutea lor; virtutea atrage după.· 
sine onoare eternă'-'. 

·Eo'ft li!\ ne; OXlltOY WGEQ 1t0QOV Eu;ELYOlO
• Av"a BoQvo-ttiveoc; µeyaÂrov"µoc; e!v a.i.i vijooc;
·HQwoov' AevXT)V !I-LV 81tOlVVfl,L'IJV xaÂeoVOlV,
Ouvexo. OL -ca 1t0.QEOn XtVOl:JtE'f(l i.evxa. \'Eţ\/X-Cat'
Ketih 6• 'Axti.i.ijoc; u xa.t i}Qoorov cpo.-ct<; ăUoov

•) Scylacls Caryandensis. Ptriplus, 68 • 
.. ) In anticitate se funoşteau mai multe braţe ale Dunllrei, sau ale flu

viului Celtic, care izvorăşte dela Riri; Ptolemaeu ne spune că avea ca şi· 
Nilul şeapte gurj; Herodot,, între alţii, ne spune că avea numai cinci. In ge-
11eral se numărau următoarele şease braţe începând dela Nord: Psilum„ 
Boreum, P.seudostomon, Calum, Naracum şi Sacrum (Hieron sau ?euce). 

**•) Anonymi (vulgo Scymni Chii), Orbis Descriptio, 789-796,' fn Geo
grOphi Graeci mino�es. I, _pag. 228. După c�m se ve�e de aci, Sc�mnus ci-

.. 
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Yt11âc; i!llu,e&aOo, eqqjla(�. â.v& !'f!Ooc� 
TOV'lo a· 'cio1cn')tOc:n A,oc; MQU 3ci>oov M'IBel: 
• An" &oe�ijc;· cioe-ci} 'l'tio ă.x'loa"o" l1laxe -c,p.11, -).

1n determinarea poziţiunei Leucei mai mult se apropie de 
t:xactitate geograful $trabo.ne. Impărţind întreg· Pt>rrt'u1 "în două 
jumătăţi, aşează în partea· vestică 'Îl Ai;""'l vijaoc;.Mai apoi ne spune 
,,La cinci sute de stadii departe de revărsatul fluviului {Tyras,. 
Nistru), se află în mare insula Leuce„ consacrată lui • Achile. 
A1ixe, 3s 'COU O"COl4(1'COc; 11 vijaoc; 'I) Awxf), aCaQl'(I q(f\''COXoaCwv a-ca3Cw• .leou

�o • Ax,Uiimc; nd.ayCa .. ). AceasUl cifrll. de 500 de stadii, autorul Gresto 
maţiei lui Strabone, din eroare o aplică distanţei dintre Leuce 
şi Peuce : ,,că insula Leu ce se află în mare la o d'istan ţă de cinci 
sute de stadii spre răsărit de la J>euce şl consacrată lui Achilţ, 

·°'· 11 Ae\lXî} vijooţ; cino -cijc; IleU'l')c; &niixei VIIQOc; avo-coi.ac; . a-ccilha·
Aff1'C1X6a,o etc; 'CO niiAayoc;, teou 'Ax,Ai.iiwc; ·••). 

Am spus mai sus că în ·determinarea. poziţiunilor geografice 
niciodată cei vechi n'au. putut ajunge la preciziunea noastră de 
astăzi. Ori cât de desvoltat a fost în antichitate comerţul ma
ritim, .. fot!!§i, navigaţiunea· ne�ungând la perfecţiunea modernă, 
cei cari călătoreau t;}e apă, rareori se hasardau să . olutească. _,_pe 
•ntînsul mărei şi mai ales în Pontul -lteospitalier. Peste iot cei
vechi au rămas navigatori de ţărm. Directiunea nordică pentru

-'�el care pleacă din Bosforul Tracic este fluviul Borysthene. Istrul
chiar, ca să se verse în mare, îşi îndreaptă. mai ţntâi cursul spre
miază noapte. Strabone ne spune că el nu se varsă departe Je
gurile lui Tyras şi Borysthene. De aceea geograful r<>man Pom

_ponius Mela se exprimă: ,,Leuce, situată la revărsatul lui Boryst-
hene, e foarte mică şi poartă · numele de ·Ad1illea, fiindcă aci
A<;hile a fost îngropat". .

· 

Leuce, Borysthenis .ostio ob;ecta, parva admodum, P.t auod
ibi Achiles situs est, Achillea- cognomint, .. ••••)'. · 

Trecând peste inexactitatea, că Achile ar fi ·fost îomor.mân• 
tat în Leuce, când se ştie că cenuşa sa a fost îngropată _pe 
ţărmurile Troadei, trebue să observăm că aci nu este vorba de 
mica insulă Borysthenes ( Berezan), din faţa fluviului cu acelaş 
nume, ci de Leuce, care una singură se află· în întreg Pontul 
Euxin. 

Aceeaşi confuziune între insula Borysthene şi Leuce se pare

că face şi Pliniu. Distanţele însă ce are grije să, le dea marele 
naturalist. îi luminează textul. ,,Apoi pe ţărm portul Acheilor; 
insula lui Achile, vestită ,pentru mormântul acestui crol/. ; la 

*) Dionysii, Orbis Descrlptio, 541-548. Aceeaşi eroare face Conon îll 
Naratiunile sale, Cononis. Narrat. XVIII, 257-258, la Kohler, op. cit. pag.545,

**) Strabonis, Geographica, VII. 3, Ct. Ukert, op. cit. pag. 444.
'""') Chrestomathiae ţx Strabonis, lib. Vil, 19, tn Colecţiunea Gto/lfOph.

p. Jl pag. 568. 
,.,.,,.) Pomponii Melae, Dt Sitll Orbu, 11, 7.
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125.000 de paşi o peninsu)ă numită Cursa lui Achile. 
· Ru.rsus in littore p,ortu.s Achaeoru!1l'; i,zsula Achilis, fumule

ejus 11iri clara. Et ab ea CXXV millibus ,pp,ssuum peninsula ... 
cognominata Dromos Achilleos". *) Şi în paragraful următor dill. 
aceiaşi carte: ,.In faţa lui Borysthene se află Achillea numită •şi 
Leuce şi Macaron (Ma.xaQrov, a fericiţilor). Observaţiuni din zilele 
noastr('. o aşează la 140.000 paşi de Borysthene, la 120.000 q.e 
Tyras şi la 50.000 de Peuce. Circuitul îl are de JO.OOO paşi. 
. · -,,Ante Boryst{ie',1ze;i. Achillea est supra dicta, eadem' Leuce, et 
Macaron appellata. Hanc temporum horanv demonstratio a Bo
rysthene CXL.M., ponit, a Tyra CXX.M,. a Peace insula quin-
quaginta M. Cingitur circiter decern M. passuum". 

In veacul al III dup,ă Chr. C. Iuliu Solin făcând în scrierea-i 
iptitulată Polyhistor nişte extrase după Pliniu vorbeşte şi despre 
Leuce, fără ca să adauge însă vre-o nouă idee. ,,In faţa hîi 
Borysthene se află insula lui Achile cu un templu sacru, d'e care 
templu nici o pasăre :nu se aprop·ie şi cele care din întâmplare 
ar fi zburat spre el, în grabă. o iau Ia ,fugă". 

,,Ante Borysthenem Achillis insula est cum aede ·sacra qutrnt' 
•aedem nulla ingreditur ales: et quae forte advolaverit, rapiintt
/uga properai". **)

Aceeaşi situaţiune atribue ostrovului nostru şi poetul şi
gramaticul Priscian în poema sa Periegesis, tradusă liber după
Dionysiu, citat mai sus: ,,In partea stângă a Pontului Euxin şi
în faţa fluviului Borysthene se află o insulă, care se numeşte
Leuce, fiindcă hrăneşte pe ea multe păsări albe ca 7.ăpada. Se
mai spune că aci sufletele eroii.or vestiţi petrec în ticnă, frumoas�
recompensă a virtuţii".

Est etiam Jaevis Euxini parbbus una. 
Quam Lencen perhibent, adversa Borysthenis amni, 
Pascit aves ,quoniam multas candore nivali. 
Hic animas perhibent heroum laude potentes 
Degere securas, virtutis munere pulchro". ***) 

Mai multe date asupra configuraţiunei insulei Leuce ne d� 
Festu Rufu Avien în poema sa ,,Descriptio orbis ierrae", tradusăJ 
după opera lui Dionîsiu. ,,Dacă de aci începe �ineva să taie în 
stânga apa de marmoră a Pontului Euxin, pe unde fluviul Bo
rysthene se aruncă în mare, va zări de departe culmile -Leucei . 
. Leuce cu vâ1;furile cele albe, Leuce reşedinţa sufletelor; căci după 
·tradiţie aci petrec sufletele paş.nice ale eroilor, aci unde din cauza
golfului celui 'întins stâncile formează peşteri găunoase, aci unde
stâ_ncile se desfac prin măcinarea pământului şi bolta lor scobită'.
�târnă deasupra. Acestea sunt darurile celor pioşi,. căci· Jupiter,

*) C. Plinii Secundi, Naturalis Historiae, IV. 26 şi 27. 
**) C. Julii Soliiti, Po/yhistor, XIX, cf şi Kohler, op. cit. pag. 546. 
• .. ) Prisciani, Periegesis, v. 557-561. Cf. Dionysii, Orb Descrip. citat

pag. 398. 
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i-a scos pe ei din adâncurile întunecate, -căci virtutea nu cunoaşte_ 
pe Ereb (Infernul)".. 

Si quis laeva dehinc Euxini. marmora sutcet, 
Ora Borysthenii qua fluminis in mare vergunt, 
E regione procui spectablt · culmina Leuces: 

. Leuce cana jugum, Leuce sedes animaru·m, 
Nam post fata virum semper versarier illic 
Jnsontes ajunf ailimas, ubi concava vasto 
Cedit in antra sinu rupes, ubt saxa dehiscunt, 
Molibus exesls, et curvo fornice pendent. 
Haec sunt dona piis: sic illos juppiter imis 
Exemit tenebris, Erebi sic inscia virtus. •) 

Dacă autorii citaţi până aci au fixat p�ziţiunea insulei Leuce 
prea la Nord, Ptolemaeu şi imitatorii săi o pun prea spre• 
miază-zi . Marele geograf şi astronom în cartea a treia a Oeogra-. 
/iei sale o admite lângă ţărmul Moesiei inferioare, împreună cu_ 
mica insulă Borysthenis. ,,Lângă ţărmul amintit al \1.oesiei infe
rioare se află insula Borysthenis şi Leuce a lui Achile". '-

Nf)ao, 6i; 1'0.QOXELV,;a.t ,;fl x�,;oo MMiq: ,;{i> 'etQriµevcp µeQet ,;ou Ilov,;ov, 
11 -Je 1:a.lovµevri BoQ'Uo-l}evLc; vijooc;, r.a.1 T\ 'Ax,tlJ.eooc; fi Aevx"l vijaoc; **). 

Pe Ptolomaeu îl urmează întocmai Tzetzes, pod din secolul 
al XII. ,,Lângă ţărmul pontic al Moesiei se află două insule: 
nna e insula i Leuce a lui Achile, cea· de a doua , insula Bo-
rysthenes". 

M\Jala.c; vijaot Mo 
Xfoiv n'QO<; O.tJ't'"l'V 1COV'tLX1]'V ,;eOetµ.eva.ţ • 
• Ax,LlÂeooc; .vfjaoc; µEv fi Ae\JX"l µ(a., 
BOQ'UOofrevric; âJ,l'I'] ,;e vijaoc; 6E\l'tEQU. ***).' 

lornandes în Istoria Goţilor menţionând şi 'insula. Leuce, 
ne spune numai că. se află înaintea lstrului. ,,Ad cujus qstia 
{Danubii) insula est în fronte, Achiilis nomine". ••••) 

lntr'un important pasagiu d'in Laconica, important mai ales 
<lin cauza multelor informaţiuni ce ne dă, Pausania ne spune: 
„La gura Istrului se află în Pontul Euxiri o insulă, cu . numere 
Leuce; periplul ei e de. douăzeci de stadii, acoperită toată de 
p pădure şi plină de animale sălbatice şi domestice, având un 
templu şi o statue. Leonim ne spune că a văzut pe Achile, pe 
Ajacc a lui O ileu şi pe al lui Telamon, că se· află împreună cw 
ei şi Patroclu şi Antiloc şi că Elena trăieşte împreună cu Achile". 

�Eo,;tv ev Ţii> Eu;elvcp vijaoc; xa.,;n ,;oii "Ia,;QO\J ,;ci.c; ex�olnc; ovoµa. µue 
"Îl �"lCf(fl AeVXTJ, neQL1CÂOvc; 6E au,;u . a-.a.6ioov etxoat, 6a.oeia. 6i; uln naoa., 

*) Rufi Festi Avieni, Descriptio Orbis terrae, v. 720-729. 
**) Ptolomaei, Geographia, III, 10, la Kohler, op. cit. pag. 546; 1n harta 

IX a lucrării sale, Ptolemaeu o pune înaintea lui Borysthene. 
***) I. Tzetzes, Bhiliad. XII, Hist. 396. v. 937-940. et. Ukcrt, op. cit.

pag. 445. 
"'"'"'"') tornandes, De Getarum sive Gothorµm origine . et rebus gestis,

.:ap. V. 
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ul til.� t� â-Totaw xu� {l„eqm.,, ,ca.\ vuoc; ·Ai.,�� ieul ciya1p.& .tiv 
o�. -- Aecfa""'"'� - l&iv "'" llfWJNe\' • AxtAMI«, Utelv 8A •6"' "OileaN; �câ
'lliv Ta141'm•� Alunu, cnr,slva, 3ll- �i lla<JQodov aqiiat xai. "A"AUoxov;
•Elrn)y l\e • A,tlÂ61 f1,8V 4'\IVOlXelv •). 

Ca şi" Pausania, filosoful Maxim din Tyr aşează insula L�uce 
la gura lstrului, ,,Achile locueşte în insula din dreptul 1strului-
1n marea Pontică, templul Iui Achile şi altarele lui Achile; şi de 
bună voie nimenea nu călătoreşte acolo, decât ca să aducă jertfe; 
făcând sacrificii, intră în templu". 

0A,:1>.>.euc; fl!OOV olxtii e�i>i, .. la11gou xa'&d Ul" lloV'l'UtflV Oa1uaauv, 
• A,:,>.>.aox; vaoc; xat j3wµo, • A,:,1Âemc;, ""' e,unv �sv O�X ov ''O\; 11:ooaell"Q;
�, l'fl Ovomv, 8-uaac; lle mnf3u(vet -rije; VE<»c; .. ).

·ln fine spre a termina cu expunerea cunoştinţelor celor vechi
in privinţa determinării poziţiunei insulei Leuce, trebue să mai· 
amintim că 'istoricul Arrian, care trăia în jumăătatea întâia 
a secolului al doilea al erei f!Oastre, aşează, din, :rnzite, insula 
Şerpilor înaintea gurei, numită Psilon, a Dunării, în loc s-'o 
fixeze înaintea braţului Calonstoma. 

In rezumat, din pasagiile de până aci, citate din autori Greci 
şi Romani, - citate în întregime cu scopul de a sprijini afir-· 
mările noastre de mai. târziu, ·- s'a putut vedea că anticitatea 
greco-romană n'a avut o idee clară despre poziţiunea insulei 
noastre. Unii ne spun numai că se află în Pontul Euxin, altii 
o pun prea la Nord, alţii prea la Sud, alţii o confundă cu mica
insulă Borysthene, alţii în fine o aşează la gurile Dunării, fără
a-i determina însă distanţa. Adeseaori greşelîle şi. afirmările unuia
se găsesc neîndreptate şi necontrolate la altul care-I urmează.
Circuitul insulei după măsurătorile exacte moderne e de 10
stadii; după Pausania de 20, după Philostrat cte 30 şi duplt
Pliniu de 80.

III 

Până aci am -vorbit, după scriitorii moderni şi antici, despre 
topografia şi geografia insulei Şerpilor. Să vedem în cele ur
!mătoare care este tradiţiunea despre acest curios ostrov, cari o.tl 
fost locuitorii şi stăpânitorii lui şi să studiem în urmi'i. m,mu
mentele aci descoperite . . Frumoasa poveste d espre Leuce, în 
parte, am putut'o vedea din autorii pomeniţi mai sus, în între
gimea ei însă o găsim la contimporanul lui Adrian, la preil 
învăţatul istoric şi filosof Flaviu Arrian. Cităm în traducere 
această drăgălaşe ·istorisire : 

„Dacă din dreptul acestei guri ( Psilon a Istrului) pluteşti 
cu vântul de Nord spre largul mării, îţi stă înainte o insulă pe 
care o numesc unii Insula lui Achile, alţii însă Cursa lui Achile, 

*) Pausanlae,· Lacon XIX. § 11.
*•) Maximi Tyrif. Disstrtatio XV, 7. 

.... www.minac.ro



i· 

alţii în fine Alba, pentru culoarea sa.. �' Zi� <'ll ·rtlletL<:; a stbs-o 
din mare pentru fiul ei, şi că Achile o loc1:1e$k. J.n adevlr, ci' 
se găseşte în ea un templu al lui Achile şi 0- statuc de kmn,
care este o lucrare veche. Insula ·însă este deşartă. de oameni ji
e Jrăscută de capre nu multe la numă,r, pe care cei ce· se oprcs-t 
le aduc jertfă lui Achile. Şi darttri multe sunt puse în templu·1 
precum fiole, inele şi pietre ml!-i de preţ. 

,,Toate aceste daruri sunt închinate lui Athile !;i inscriptiile ' 
de pe ele, unele în latineşte, altele în greceşte, în fe:i de. fel 
de metre, sunt laude, iarăşi pentru Achile. Iar unel� sunt şi 
pentru Patroclu, ·de oarece îţ cinstesc şi pe Patroclu împreun.'t 
cu Achile, acei cari vor să -placă· lui Acnile . . :$i rrlai loctle;,'c ;pc 
insulă o mulţime de păsări fulice, lari şi coturnice- de' rnare nettu
mărat de multe. Aceste păsări servesc templul lui Achile. In 
fiecare zi de dimineaţă ele zboară spre. mare şi apoi de la ·mare' 
muindu-şi aripele, zboară repede spre templu şi-l stropesc. Când 
este stropit îndeajuns, ele mătură podeala tot cu a:ripele. 

',,Unii istorisesc şl acestea, că: dintre cei ce se coboară p� 
insulă. cei veniţi înadins, aduc· ,p:e cor!lbii 'victime, pe -care parte_. 
le jertfesc, parte le lasă libere în onoarea lui Achile; iar cei cari 
vin împinşi de vr'o furtună, de vreme· rea, cer de la fosuşi zeul 
o victimă, întrebân'd p.e oracul în privinţa sacrificiului: dac:
nu-i mai bine şi mai folositor să înjunghie pe aceea, pe. care: au
ales-o după chibzuiala lor, pe când păştea, depunând în acelaş
timp şi preţul care li se/pare lor potrivit.

„Dacă oraculul îl respinge, - căci se află şi oracule în 
templu, - ei adaugă la preţ, dacă iar respinge, :1daugă iarăşi, 
până când primind, ei cunosc că preţul e de ajuns. _Atun•cf 
victima st� de vo'ia ei şi nu mai fuge. Şi în chipul acesta bani 
mulţi sunt dăruiţi eroului drept ,preţ al victimelor. 

„Se mai zice, că Achile se arată în vis celor ce se coboat!E 
pe insulă, iar celor ce plutesc, când nu- sunt departe Je ea,, li se 
arată pe m_are şi le spune ce parte; a insu!�i esţe mai bună __ g_entni
debarcat ş1 pe unde să se apropie. Allţu mai spun că tlind în 
veghere, li s'a arătat Achile pe catart ori pe vârful antenei, în 
acelaş chip ca şi Dioscurii. Cu atâta doară, Achile mai puţin, 

. decât Dioscurii, căci aceştia se arată ori şi. pe unde celor ,ce 
plutesc şi cei ce îi văd sunt mântuiţi, pe când acesta ( Achi1'e� 
se arată numai celor ce p-lutesc spre insula lui. Iar alţii în 'fine 
mai spun că au . văzut şi pe Patroclu arătândw-se în vis. 
· ,,Şi le scriem acestea despre insula lui Achile, auzindu-le saa
de la acei cari s'au coborât ei înşişi pe insulă, sau de, la
�ei ce le-au auzit de la alţii, - şi mie mi se pare că! nu-s·
-�re'dnice de crezare. Căci eu sunt convins, că Achile a iost un
erou, - ca IJimenea altul .- judecâ.nd după; nobleţea şi frumuseţea.
lui, după tăria-i tsufletească, după moartea-i prea timpurie, d_upă
d)oe·ma lui -Homen desp,re el, şhhl'plldirea amoroasă şi p_rietenoas4

I 
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care. t-a făcut să-•şi clorească moartea:, după: .telor sie.:.şi iubiţi". ·•y 
_Dintr'acest citat. al lui Arrian, confirmat şi de ·alte mărturii: 

aduse mai -sus; se. vede care era mitul despre originea Insulef 
Şerpillor şi care .era. tradiţiunea ce în anticitate se lega de ntr
mele ·.acestui ostrov. Neptun puternicuil zeu al apelor, ar fi scos 
la rugăciunile. Thetidei, din valurile spumegânde ale mării, pentru· 
fiul ei, insula, căreia îi s'a dat numele de ,:\.evl<�, alba **) . .Voia; 
anume Thetis ca ·fiul său,. scăpându-se .odată de toate 1rtizeriile 
lumei acesteia, să�şi petreacă după moarte veşnici� în linişte şi 
ti<;:nă în depărtatelle. regiuni ale Nordului. Pe lângă numele 
de Leace mai purta în vechime 'o.strovul nostru numele de ,,Insula
lui Achile Achillea 'Şi Macaron ( insula fericiţilor la Plinit:1, în 
al cărui text probabil era scris cu caractere gi:eceşti: MaxaQcov). 

Cele din urmă trei numiri .Ie are insula evident Jupă stă-= 
,pânul ei, Achile, care împreună cu sufletel-e fericiţilor (µ.axaQcov) 
eroi Patroclu, Ajace, Antiloc, etc., despre cari de alt-fel ·1om vorb( 
mai târziu, în loc să petreacă în câmp;iile elisee, trăiesc în· mij
locul celei mai periculoase mări. De unde însă numele de 1.€\ll<'ll 
alba? Chestiunea n'a fost deslegată în anticitate şi 'nedeslegată 
rămâne şi în prezent. Cu toate acestea nu este fără interes sa: 
se cunoască diferitele păreri în această privinţă. Unii o numesc 
albă din cauza spumelor ce formează. valurile isbindu-se de 
stâncile ei, de aceea Lycophron în pasagiul citat o numeşte! 
4POÂ1JQtwao.v a:rci:i.ov, stâncă acoperită de 1spume ;, alţii din cauza culorii: 
albe, dup·ă cum ·ne spune Arrian, otl>H2vx11ve:rct i:ijc;xQouic; âvoµ.aţo\J<JLV 
alţii din cauza ţărmurilor ei albl, dU1p1ă cum' se vede în Euripide 
în cele două pasagii, despre care am vorbit' mai sus, 1..evx11v s:rc• 
«x,;11v şi 1..euxă'V âx,;av şi după cum resultll şi din Avien, Leuce cana · 
jugum; alţii din cauza nenumăratelor păsări, care îi acoper ţăr
murile, <lupă cum rezultă din_ pasagiul tradus din Eurip,ide,: 
11nde marele tragic o numeşte 11:01.u6Qvt-froc;; alţii în fine, şi aceştia 
sunt cei moderni, din cauza construcţiunilor d.e marmoră albă, 

. ale căror urme se vă!d! încă şi astăzi pe insulă. 
Populaţiunea de odinioară a Leucei se compunea din păsări 

şi animale, - despre şerpi cei vechi nu pomenesc nimic. Dintre 

*) Arriani, Periplus Ponti Euxini, 32 şi 33. Traducerea acestui pasagiu. 
s'a făcut şi de Domnul S. Mehedinţi, pe când se afla la Paris, şi s'a publi-
cat în Buletinul societăţii geografice române, 1893. 

**) In anticitate purta acelaş nume, dat după coloarea albă, mai multe 
alte localităţi, dintre care enumărăm aci câte-va, după Kohler, op. cit. pag. 
723: O peninsulă în Acarnania, numită Leucas; Leuce vis-a-vis de Cydonia 
din Creta; altă Leuce Jânga promontoriul Itanum, tot din C1eta; Albion, ve
chiul nume al Angliei; cinci insule lângă Lesbos, .fie-care având numele de 
Leuce; o insulă puţin depărtată de ţărmul Arabiei; alta lângă ţărmul Lybiei 
şi mai multe în aceeaşi parte; ţărmi de ir.are: Laodicea, oraş al Siriei, odi
nioară Awx11 âx,;11; ţărmul de Jângă Halicarnas; două localităţi, una pe ,ăr
mul Lybiei, alta pe al Propontidei, etc.: promontoriul Acarnaniei, Leucas; 
altul în Bosforul Tracic; alt promontoriu în Eubea, altul în Lybia, etc.; munţii 
albi ai Cretei; oraşul Alba Longa, Leuce, oraş în Ionia, altul în Smirna, 
Ae""11 h,11 oraş grecesc în Propontida, Aeux11 xroµ,'lj, oraş în Arabia, etc.
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·.cele trei feluri de păsări mai trăesc şi astăzi dup,ă rnjj. de a_ni,
numai !arii cei albi şi frumoşi. Şi întocmai după ci1m ._.la
Hiperborei amoroasele lebtde, scoborândi.t-se în st6tluri· din munţii
Riphei şi sburând· împrejurul templului lui Apolline îl �·_măturau
cu aripile lor, tot astfel păsările Leucei, dupăi ce-şi înmuiau
penele în undele mării, 'dând- ocol templ:Ului, îl stropeau ş.i-l

· măturau. Nu îndrăsniau însă să sboare· pe deasupra sanctuarului
eroului. Naturalistul Pliniu ne spune că „în Beotia prepeliţele
nu ·pot să sboare peste hotarele ţăr.ii şi în Pont nici o pasăr�
peste templul cel sacru clin, insufa, în care este îngropat Achile.

„Perdtces non transvolant Boetiae fines in Attica: nec ulta
avis in Ponto, insula qua sep,µltus est Achiltes, sacratam' ei
aedem". *)

Pentru caprele aduse lui Achile jertfă sau dăruite şi libe
rate, pământul Leucei .Putea oferi destulă· _păşune. Că acestea:
sau astfel de .animale au trăit mai mult tiru.o sau chiar au fos�
.cultivate pe insulă, rezultă din faptul, că s'au găsit, urme de
staule, nişte constrpcţiuni despre care vom vorb� de altfel
mai târziu.

Nu putem şti în afară. de caprele lui Arrian ce fel de
'animale sălbatice şi domestice vor mai fi fost pe , insula,
nt.tJQ1Jc; ţoorov ă.yQlrov xai. fi�Leorov după cum ne spune Pausania ,i,:t,). In
afara de acest călător şi geograf. nimenea nu. ne vorbeşte nici
despre· ulmii şi plopii, aşezaţi pe rând în jurul templului şi
despre cari ne spune Philostrat: 11 In ,insulă cresc şi arbori,,
plopi şi ulmi etc. ***) tlupă cum se întâmpl,ă, cari sunt îm
prejurul templului şi cresc ţn şir, Mv6Qa i;e h a.ui;·n '1:f?lp'UX€L, Âeuxa(
-i-e xo.i ,i;i;eMat, ,-;a µe� ăt.Âa, roc; fi;vx,e, ,-;a. 6e :rosQi. ,-;o teQov, ev x6qµcp Tt61J ****),

111 insulă Achile avea un templu. Mulţi scriitori, chiar dintre!: 
· cei citaţi până aci, ne· spun că Pelidul ar fi înmormântat Jn
Leuce. - şi Martianus Capella, confundâp.d Leuce cu: Borysthenis,
.comite o îndoită er.oare, punând în aceasta din urmă mormâµtal
lui Achile: ,,Borysthenis, propter Achillis. insalam e;us seprtlcro
celebratam", - în realitate însă se ştie că eroul' lui Homer
a fost îngropat pe ţărmurile Troadei. 1Vorri reveni mai târziu•
asupra acestui templu celebru.

Insula şi viaţa de pe insuLă\ o aflăm' amănunţit descrisă în .
ppera citată a lui Philostrat. Vom urmări ne acest scriitor tra-.
�.ucându-1 şi pe alocurea rezumându-l. Cu toate că amorul îşi
are de lbcuinţă ochii, - zice Philostrat - şi de aceea poeţii
cântă amorul, totuşi Achile şi Elena: foaintea · tuh1rora

1 
nevă

zându-se niciodată unul pe altul, unul fiind la Troja, celalt Î11'
Egipt, d'in auzite numai s�au iubit cu înfocate. Fiind destina:ţ.i

'�) Plinii, Naturae Historiae X, 41.
**) Pausaniae, loc. cit. pag. 401.
''**) "'a µev ăi.J.a.. 
****) Heroic-a. oal! i4 e . Rnissnn:itit". I 
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.!!iii· trilfastli·· inrprennlit şi tn jurul Troii neexistilnd' nici o insull 
potrivită, Thetis se rugl de Neptun să scoată din mare vre-o 
iinsulă pentru fiul ei. Stăpânul măru o ascult/1 şi îndreptându-şi 
:privirile pe întinsul Pontului şi n·egăsind nici o insulă, a scos 
'1in valurile m.ării insula Leuce, pentru Achile şi Elena .de locuit, 
pentru corăbieri 'însă ca loc de retragere. Neptun --; continuă' 
-mai departe Philostrat - creiă insula Leuce din materialul adus 
din Scitia şi depus pe fundul mării de rîurile Thermodonte, 
Borysthene şi Istru. Aci se văzură şi se lmbrăţişară mai întâ'iu
Achile şi Ellena, aci veniră la nunta lor însuşi Neptun şi 
Amphitrite, toate Nereidele, Fluviile şi. Demonii toţi c..âţi se 
aflau în Pont ,Şi Maeotida... Oamenilor, cari se �propie de 
ţ�r.m, · insula li ·se pare sfântă, căci ea este un liman ospitalier 
al navelor. 

Dealtfel nimenea nu _poate să;şi facâ aci locuinţă, nici 
Greci _ şi nici Barbari. far cei cari vor ·fi debarcat Ţn insulă'� 
după sacrificiu, treb'ue s'il plece la apusul soarelui şi să ntt 
Înopteze aci, iar dacă un vânt contrariu îi opreşte de a pluti 
pe mare, să se repauzeze în golf pe corăbii. Seara se zice căi 
Achile şi Elena se ospătează _împreună. şi-şi- cintă _cântece unul' 
�ltuia, celebrând chiar şi pe Homer. Căci Achile se făleşte căl 
musa Caliope i-a dat lui darul poeziei. 

Philostrat, lăudând cântecele lui Achile, ne citează următorul: 
„Tu renume, care dealungul nenumăratelor unde, locueşti 

ţărmurii marelui Pont, lira te cântă cw mâinile mele: Cântă-m� 
pe divul Homer, gloria oamenilor, gloria necazurilor mele, din 
cauza căruia n'am murit, din cauza căruia Patroclu al meu: 
1răeşte, din cauza căruia iubitul meu Ajace este de o potrivă) 
cu zeii, din cauza căruia cele învinse şi celebrate sunt lăudateJ 
4in cauza căruia n'a perit Troja" . 

• Axro naQâ. µ.uQLOV u6wQ, 
11eyâ.1..ou vu(otaa n).euQ<i Ilov-rov, 
'l'â.Ue, ae ÂUQU llw. ):llLQO«; eµ.ăc;. 
l:u lle, itetov ·oµ.T}QOV ăetlle eµ.oi.
K).fo,; IÎVEQCOV, xi.foc; âµ.e-tEQlOV novcov. 
&, • ov ou iMvov, llt • ov ea·n µot
Il�"fQoxi.oc;, 6t • ov â:ltuvâ-iocc; foo,;
Atut iµ.oc;, ll,. ov ă lloQ(Â,7J,C'tO<;
• Ae,lloµev,u aoqioic;, x).foc; '[IQU'tO,

Kou neoe TQ0€11 •). 

Apoi Philostrat continuă: ,,Cam astfel erau cântecele, me
lodia lor însă j.dmirabilă şi divină. Şi aşa de puternic străbăteai 
peste valurile mării', încât călătorii în loc d'e admiraţiune erau 
cuprinşi de !ln sentiment de groa7ă. Cei cari au fost purtaţi 
spre această insulă spun că au auzit şi freamătul cailor, şi sgoJ 

•) Phllostratl. on. cit. oall. 250. 
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matul armelor şi strig�tul de rllsboiu. Iar d1cl o corabie, mana.Ul 

spre Leuce, caută să ancoreze în partea <ie miază-noapte sau 
miază-zi a insuleî, apare pe pupă Achile arătindu-le. în ce parte 
să CMmească luntrea, Şi multi Qintre cei cari s'au întors din

'1..euce ne spun că îndată ce au zărit insula şi îndată ce· s'a.u abătut 
din nemărginita mare se îmbrăţişează unul pe altul şi de bucurie 
varsli !acrime. După ce au salutat şi au debarcat în insulă., se 
îndreaptă spre templul lui Achile, ca să-i. aducă rugăciuni şi sa
crificii ; iar animalul pentru jertfă vine de bună voie şi se aşea!.1 
înaintea altarului". 

Am putut vedea din cele de până aci, că stăpâriµl insulei 
era Achile, care împreună cu soţia sa, frumoasa Elena •- Achile 
era al cincilea bărbat al acesteia - şi însoţiţi de eroii Patrodu, 
.cei doi Ajax şi de Antiloc, îşi duceau viaţa după moarte"înl n
nişte şi fericire. 

Locuitori nu se aflau în Leuce, după mărturisirea tutur01� 
scriitorilor citaţi. De aci însă nu rezultă, dup�.curti crede Kohler,. 
ţă insula era dîşartă de preoţi cari îngrijeau templul, oracolul, 
vitele de jertfă şi în fine tezaurul eroului. 

Cu toate că nici unui muritor nu-i era permis să petreacă( 
noaptea pe insulă, totuşi, se· spune că Achile, contrar obiceiurilor 
altor zei, era prevenitor şi ospitalier. Bunăvoinţa şi ospitalitatea?. 
lui se poate vedea din următoarele două povestiri, c� ne-au pro
curat Maxim din Tyr şi Philostrat în operele lor citate. Un vi-, 
zitator al Leucei, .obosit de drum, adormi fără voie şi îl apucă; 
noaptea pe insulă. Achile îl văzu, îl deşteptă şi îl duse î11· 
palatul său, unde în prezenţa Thetidd şi a altor zeităţi, îl ospătă\ 
oferindu-i mâncări alese şi, în vreme ce Patrodu îi' vărsa vin

1 

Achile însuşi îi cânta cu lira i.). , 
·

Un neguţător, care venea des p:e la Leu ce, şi· pe -::are Achil� 
îl primea întotdeauna cu bunăvoinţă, odată a fost însărcinat, 
se zice, de stăpânul insulei . să-i aducă din Iliu o tânără fată 
troi�nă, pe care i-o indicase. Streinul mirându-se îl întrebă :1 
Ce trebuinţă poţi avea de această 'sclavă. din Troja? Fiindcă: .e 
din fam'ilia lui Hector,. răspunse Achile, şi odraslă din sângele 
!ui Dardan şi Priam. Neguţătorul

1 
crezând că Achile e împins 

de amor pentru tânăra fat�, îi îndeplini cererea şi se întoarse 
după cât\\a timp cu juna troiană. Eroului îi păru bine de aceasta!, 
îi mulţumi şi îi ordonă. s)U o ţină în corabie, probabil după'. ·cu'rnj 
credea neguţătorul, .fiindcă era cu desăvârşire interzis oricălrei 
femei să calce pe insulă. Seara Achile invită pe strein în incint� 
templului, ca să se ospăteze împreună cu el şi cu Elena,1; 
Neguţătorul sosi la ora hotărâtă, mâncă şi în urmă primi o 
însemnată sumă de bani. Achile îl declară: totdeodată• şi pentru 
,totdeauna oaspe al său, asigurându-l, că va face bune afaceri 
în negoţul ce-l poartă şi că va avea o bună călătorie pe ·mare, 

in Tvr. Diss. XV, Pall, 173. la KOhler. OD. cit. 
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Când sosi. ziua Achile . îi zise: Pleacă a<:um', ia-ţi' daru;ile şi 
lasă-mi pe ţărm fecioara. trojană. Abia se depărtă de un stad,iu, 
când neguţătorul şi .mateloţii auziră vaetele şi strigătele îngrozi
toare ale nefericitei, pe 'care Achile o sfâşia într'o mie de buc-ăţU) 

· · ·" Tot :Philostrat ne-a păstrat încă_ o interesantă povestire: desprn
insula Leuce. Fiicele. lui Marte„ războinicele Amazoane - �• eti
mologia Philostrat o reduce la a şi �ia.�69 fără-mamele,-şi-at�.
găsit sfârş:itul lor în lupta cu Achile· pe Insula Şerpilor. Dar
să urmărim pe autorul Hir6icei: Nişte neguţă'tori şi constructori
de corăbii au fost aruncaţi de o furtună pe ţărmurii ţinutului
Amazoanelor, dintre Phc).sis şi Thermodonte. Prinşi de ele, fură
aruncaţi în lanţuri,_ pentru ca să poată apoi fi duşi şi vânduţi
Sciţilor antropQfagi. Pe una dintre Amazoane coprinzând-o mila:
de frumuseţea unui tânăr prizonier, şi din aceasta născându-se
a.poi o dragoste, sţ rugă cu stăruinţă de regina, soru-sa, ca·
'streinii să nu fie vânduţi. Deslănţuiţi şi petrecând împreună[
-cu Amazoanele, ei începură să înveţe limba acest�r femei. In po
vestirile lor vorbindu-le despre furtunele .de' pe mare, veni odată
vorba şi despre bogăţiile templului (lui Achile), de care nrn
erau d'eparte · în căl�toria lor. Auzind aceasta Amazoanele se
bucurară, că au pus mâna -pe nişte oa.meni cari ştiau să !JJlu
tească şi să facă corăbii. Aceşti bărbaţi construiră din pădurile
ce le oferiau un bogat material, nave potrivite pentru· a Ie
transporta cu caii lor cu tot, căci Amazoanele se deciseră acu:rri
să învingă pe Achile într'o luptă equestră (pe jos Amazoanel'e
erau simple femei). După· ce învăţară, atunci mai întâiu, arta:
navigaţiunei, îmbarcându-se de la gura Thermodontelui pe
cincizeci de corăbii, ajunseră la tern.:1lul lui Achile, oprindu-se
în mare la o 'distanţă clie 2000 de p1aşi. De aci porunciră prizo
nierilor lor să tare arbonY ce împodobiau d'e }ur împreju;r,
templul. Securile însă se întorceau înspre capetele şi gâ'.turil�
tăietorilor şi în scurt timp toţi căzură morţi lângăi arbor,i.
!Amazoanele strigând se repeziră cu furie asupra templului. Achile
însă, crunt şi ameninţător, întocmai ca odinioară înaintea Sca�
mandrului şi a lliului, uitându-se spre i�peţe ce le . purta„ le
îngrozi mai tare decât ca să le mai poată, conduce cu frânele.l
Scuturându-se le trântesc jos, le calcă cu copitele, ca · nişte lei·
turbaţi le sfâşiă, le sfă,râmă piepturile şi le. smulg braţele, ,pe
ca�e le mănâncă. Sătule de carne omenească, pline de sânge .şi
nebune, alergau pe insulă. Oprindu-se pe un promontoriu, uitân-
du-se b întinsul mării şi socotindu-l o vastă câmpie, se aruncă!
în mare. Apoi navele Amazoanelor isbindu-se între ele în mma
unei groaznice furtuni se cufundară şi se înecară una câte una.
Multe din cele naufragiate fiind aruncate spre. templu şi oameni?
pe jumătate vii fiind împrăştiaţi pe insulă, Achile făcu o puri-www.minac.ro
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ficaţiune, atrăgând apele Pontului, care frecând peste ostrovul _-său 
îl lăsară nepătat şi purificat. *) · 

Ospitalitaţea lui Achile se poate vedea şi din î�prejurarea:, 
că adeseaori veniau în insulă oameni, cari să viziteze antichi-, 
tăţile şi ofrandele aduse eroului. Ammian Marcellin în pasagiul 
citat mai sus ne srune: visis antiquitaiis vestigiiS, temploqtte
et donariis eidem Iterai consecratis ... 

Intre oaspeţii lui Achile se menţionează eroul tesalian .Pro
\tesilau, care îşi trăia vecin_icia în Chersonesul Tracic şi dţ unde 
a<leseaori vizita pe Achile în Leuce. Tot în această ihsulăi Leonym, 
,generalul Crotoniaţilor, visit.ând într'una din zile pe Acl�ile, 
înt.âlni şi pe Elena, care îl ·însărcină să spună! luj Stesich'or, 
că, dacă voeş.te să-şi. redobândeasci vederea, să compună o 
·palinodie.

Nu arareori şi Achile îşi părăsia .insula, fie ca să fac.ăi ie'

'Xei::ciţit îr1 Cursa sa, fie ca să ia parte în războaiele ,ce :le 
purtau Grecii. 

* * *

In evul mediu InS'Ul;i. ·Şerpilor poartă mai multe numiri, eare 
de care mai arbitrare. Se spune că ea s'a numit Se(ina sau 
Cacearia, probabil Chazaria, num'ire luată <iela neamul Chazarilor, 
cari. au stăpânit-o, sau /sota Rosia, adică rusă, sau Nisi, sau
Rubra şi Rubea etc. ' · 

In harta lui Fredutius de Ancona din secolul al XV-lea, 
ins�la _L_euce o /ţăsii:n•. n�mit·ă Fidonixi, vorbă cor�ptă <lin
Phtdoms1 sau Fidonisi, dm ocpi� şi v'ijoo�, Insula Şerp1lor, sau 
cu numele turcesc !lan Adassi **). 

. La anul 1856 Insula Şerpilor devine proprietate turcească'. 
iar 1a 12 Aprilie 1879 e ocup_ată de .Rom

0

âni, fiind ministrµ d�. 
război Dabija. 

I 
*) Philostrati, op. cit. p. 258-266. El ne spune totodată că această ne

fericită expediţiune s•a·r fi întâmplat la anul 168 d. Chr. 
**) Amănunte vezi îri Kohler. op. cit. pag. 607. 
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lE 
(ED8AR ALLU �POi) 

. , . AsţÎllU-mă, îf!1i _,_ zi�e diavolul; ;punând dreapta h.i.,. c:âpătâ:i
illh capul meu. 

Ţinutul, de care. îţi vorbesc, este un ţinut solitar în Lybia, 
pe ţărmurile râului Zaira. Şi- acolo nu e nici linişte, nu:' o· 
nid odihnă. 

Apele râului sunt de culoare galbenă ca de şofran şi _ele 
nu curg în . mare, ci se: frământă, neîncetat, sut- învăpăiat:r 
privire a soarelui. Deoparte ,şi · dealta a aces_tui râu, pe prundul 
mocirlos, se întinde pie o distanţă de câteva mile un pustiu palid 
cu nuferi gigantici. Ei suspină _unul către altul în singurătate, 
îşi înalţă spre cer gâturiie lor lungi de spectre şi îşi leagănă 
Într'o parte şi într'alta capetele lor nenumărate. 

'Şi din ei se ridică • un murmur întunecat ca miirmurul 
unui pârâu subteran. 

Iar ei suspină unul către altul.· 
Imperi1.1i lor, însă, are un hotar şi acest hotar e u pădure 

înaltă, mohorâtă, plină de groază. Acolo, întocm�i ca ta)azurîle 
din jurul Hebridelor, arborii sunt într'o perpetuă nelinişte. 

Şi c:u toate acestea nu e nici p-ic de vânt şi uriaşii arbori 
seculari se leagănă vecinic îrttr'o parte şi într'alta, cu o larmă 
adâncă. Iar din creştetul lor' se strecoară picătură cu picătură' 
o rouă eternă.

Şi la rădăcina lor nişte flori veninoase se zvârcolesc în-
tr 1un somn neliniştit. 

Şi pe >deasupra tuturor, cu un sgomot răsunător, norii grei 
se· grămădesc bubuind spre apus, tQt spre apus, până ce ,se 
prăbuşesc în trâmbă după zidul înflăcărat al orizontului. 

Cu toate acestea nu►e mici pic de vânt şi pe ţărmurile râului 
Zaira nu e nici linişte, nu e nici odihnă. 

Era noapte şi ploaia cădea şi când cădea era ploae, iar dup� 
ce cădea se schimba în sânge. 

Şi eu stam pitulat în smârcuri printre nuferii cei mari şi 
ploaia cădea pe capul meu mereu, mereu şi nµferii suspina.ta 
unul către altul în corul desolării. 

Deodată, luna apăru prin urzeala subţire a negurii fumurii 
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fi ea era insângerată. Şi ochii mei căzurţi pe o stâncă cenuşie 
... c;e s.,ţ, în,ălţa; pe tăqm�l i;;el,ilţ- .,il râului. Ş.i .ea era luminată de 
· •''hină.. Şi · stânca: cenuşie, · înfidră�oare şi·· înaltă şi stânca era

cenuşie.
Pe fruntea ei de piatră erau săpate ·mere şi eu înaintai ·.prin 

aJU_.ârcurile cu nuferi pân'.aproape de ţărm ca să citesc litetile 
săpate în piatră. 

Dar nu putui să le descifrez şi mă ţnt_o_rsei în smârcuri şi 
iltătui p�nă_ ce lun;i strălU<;i de, µn . roş- maf apţins �şi. mă. re
întorsei şi privii din nou spre stâncă şi literile erau: ,,Dţsolare". · 

Şi mă uitai în sus şi pe vârful stâncii şedea un .1 om ş.i 
jllă pitulai printre nuferi ca să pândesc faptele omului. 

Şi omul era mândru şi din umeri până jos era ·îmbrăcat 
în mantia vechei Rome . 

Statura îi era nelămurită, dar chipul îi era de zeu, căci 
cu tot întuner1icul nopţii 'şi al negurii· şi cu toată lurv.ina .de 
lună· şi de rouă, trăsăturile feţei lui străluceau. Şi frt ntea -îi 
era înaltă şi gânditoate şi privirea îi era înspăimântată de. 
2rije. Iar în cutele feţei lui citii legendele amărăciunei, mâhnireî, 
desgustului de omenire şi o mare' năzuinţă spre singurătate. 

Omul se aşeză pe stâncă îşi sprijini capul pe mână şi. aţinti 
qchii pe „Dezolare'·'. · · · : 

El pdvi copăceii mereu neliniştiţi şi arborii mari stră
vechi, el privi mai sus cerul frământat şi hma însângerată. 

Şi. eu stam pitulat într-e nuferi şi pândeam fapt�le omului. 
Şi omul se cutremura în singurătate şi cu toate că t1oaptea 
înainta el şedea mereu pe stâncă. 

Omul nu mai privi cerµl şi se ujtă Ia tristul râu .Zaira, la 
tafazurffe gafbene şi tristul ţinut de nuferi. Şi ascultă suspinele 
nuferilor şi murmurul ce se ridica din mijlocul lor. 

Eu stam pitulat i"n ascunzişul meu şi pândeam faptele 
omului. Şi omul se cutremura în singurătate şi cu toate că 
noaptea înai.nta el şedea mereu pe stâncă.

Atunci mă afundai în inima smârcurilor .5i pătrunsei în pă
durea mlădioasă de nuferi şi strigai hipopotamii cari locuiau 
adâncimile lor. Şi hipopotamii îmi auziră chemarea şi veniră 
cu răgete până la poalele stâncii şi mugiră puternic şi înfiorător 
sub lună: Eu stam pitulat în ascunzişul meu şi pândeam faptele 
omului. 

Şi om.1:1I se cutremura în singurătate şi cu toate că noaptea 
tnainta el rămânea me1t,eu pe stâncă. 

Atunci blestema-i elementele cu blestemul neliniştei şi nori 
grei se grămădiră pe cer, cu toate că nicăiri nu bătea vântul 
şi cerul deveni vânăt-negru de tăria furtunii, şi ploaia bătu 
trupi.tl omului şi valurile râului eşiră din matca lor şi râul în
furiat ţâşni în spume şi nuferii strigară în culcuşul lor şi pă
durea se frământă de vânt şi· tunetul se rostogoli bubuind şi 
căzu fulgerul �r stânca: se clătină d1n temelii. www.minac.ro



Eu ·stam · mereu pitulat în ascunzişul meu ca să păndesc 
faptele omului.· Şi omul se cutremură în singurătate şi cu toate 
că noaptea înainta omul şedea mereu pe stâncă. · · · · 

Atunci mă necăjii şi blestemai cu. blestemul tăcerii râ_ul şi 
nuferii şi vântul şi · pădurea şi ceru1 şi tunetul şi suspinele nu-
ferilor. · · · · • 

Şi ei fură loviţi de blestem şi deveniră . muţi. Şi luni 
nu-şi mai urină drumul pe cer, tunetul încetă, fulgerul nu mai 
străluci, norii atârnară nemişcaţi, apele se retraseră in matca lor 
şi se opriră,· arborii încetară de a se mai pleca într'o �acte şi 
îrîtr'alta şi nuferii nu mai suspinară şi nu se mai ridica, din 
mulţimea lor nici cel mai ,mic murmur nici măcar umbra unui 
tunet în vastul pustiu fără margini. Eu privii acum literile de 
pe stâncă, ţie erau schimbate şi formau acum cuvântul: ,,Tăcere". 

Şi ochii mei căzură pe 'chipul omului 'şi chipul lui era .palid 
de groază. Deodată îşi înăllţă capul, se· ridică sus pe stânca !ci. 
ascultă atent. .. 

Dar nu se auzea. nimţc în vastul pustiu fără margini şi Ji
terile scrise pe stâncă erau: ,,Tăcere" .. Omul se î.nfioră îşi îţi.
toarse faţa şi fugi departe, departe, ·până nu se mai văzu ..... 

. . . . •
... . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 

O ! erau multe poveşti frumoase în cărţile magilor, în me
lancolicele cărţi ale magilor, legate cu fer. Erau pqveşti minu
nate ale cerului ale pământului şi ale. puternicei mări şi ale 
geniilor cari au domnit peste pământ şi mare şi peste cerul 
sublim. Şi era multă înţelepciune în vorbele Sybilelor şi sfinte, 
sfinte lucruri se auziau odinioară prin. freamătul sumbru al 
frunzelor dela Dodona. · 

Dar, pe Allah cel viu! nici una nu· e maţ minunată ca· 
aceasta pe care mi-a povestit.Jo mie diavolul ·când s'a aşezat 
lângă mine în umbra mormântului, Şi cţupă ce mi-a spus-o 
Jncepu să râdă; iar eu nu putui să râd şi el mă mustră! ca de 
ce nu pot să râd. Iar linxul ce şade de veci 'îg ·mormânt' se 
culcă la picioarele diavolului şi îşi pironi ochii în ochii lui. 

trad. GEORGE .ULIERU 

) 

• 
. 

. 

� ) 
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mono&RAFII SITULUI CIRlnASUF 
de V. I. SASSU învăţător Caranasuf-Constanta

I.. Numele satului. De la aşezarea autorităţilor române, nu-. 
, mele oficial al satului este Caranasuf. Cuvântul e turcesc şi în- · 

seamnă Nasuf cel Negri.!- ( cara-negru, iar Nasuf e numele înte
meetoru·lui). Locuitorii îl numiau, înainte de 1879, Carauisip. 
numire care se mai aude şi azi prin ,partea locului. Dje ce i s'a 
zis aşa, nu ştie nimerii să răspundţ; ele ce i fse zice, m i0au 
răspuns că aşa au apucat din bătrâni. 

Intr'o vreme s'a mai numit şi Bucovina, sau satiil .Bucovi
nenilor şi iată de ce: în timpul unui răsboiu între Ruşi si Turci

T 

RuŞ,ii .au fost îrtvinşi. tn retragerea, lor au luat cu ei numeroise 
fam'ilii, pe care le-au aşezat în Bucovina. Acestor familii nu le-alL 
convenit traiul acolo şi, după un timp s'au întors la vechile că
minuri. Astfel locuitorii_ permanenţi_ le ziceau acestora Bucovi
neni, iar satului Bucovina. Chiar azi se află în sat o •familie, 
Velcu., dintre cele ven'ite din B.ucov·i□a. Foarte rar se mai aucle '_si 
numirea de Cara-lu_siif şi Cara.:.tsif,· despre cat:e se iice că ar Ji, 
făcut parte d.in aceiaş -îamilie a Nasufilor. 

LI. Vechimea· satului după tradiţia locuitorilor. J ,a norei de.
Caranasuf cu 5-6 klm., se afla acum câtev(:l sute de ani ·,un, sat 
turcesc numit Haidân. *) Acest sat nu avea clădiri de zid, ci 
numai bordee, jumătate în pământ şi jumătate afară, acoperite 
cu stuf şi pe_ deasupra cu pământ. Cât o fi trăit acest sat, nu 
se ştie. De la o vreme au început locuitorii--a muri pe capete. 
Atunci conducătorul satului dete ordin ·să se dărâme casele şi 
�ă se dea foc la toate gospodăriile, iar locuitorii, conduşi <k 
şeful lor Nasu/, s'au coborât mai spre Sud cu 5-6 ldrn., !a 'i'n
tâlnirea a două văi pe unde curge un pârâiaş numit derea, unde 
1au înfiinţat satul nostru de azi, Caranasuf. 

Pe unde a fost .satul Haidâ,n, �zi sunt o mulţime de p·ietre. 
risipitr pe câmp, făcând astfel greoaie cultivarea terenului. 

III. Vech.ilnea satului dupii oar.ecare date ştiinţifice. Care· \'a
fi fost adevărata cauză, a dispariţiei satului Haidân şi înfiinţării 
satului Caranasuf, reese din pasagiul reprodus de Ion Ionescu 

*) Nume turcesc de botez. 
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de la Brad tn daru · de scam4 asupra excursiunii agricoiie Î1l 
Dobrogea tn anul 1850. El scrie: ,,Un tătar bătrân a făcut o 
observaţie climaterică foarte dreaptă. Ţara, zicea el, n'a fost altă 
dat:i ca acum. Mai de mult erau sate tn locuri unde e greu st 
le bănucşti astăzi. Acum satele nu se aşează în Dobrogea de'.'.âJ 
un<.le găsesc isvoare şi aşa trebue să fi fost totdeauna. U ode au 
secat isvoarele, au djspărut şi satele. Cum isvoarele <;eacă unge 
nu sunt păduri întinse, distrugerea pădurilor a avut deci o mare . 
influenţii asupra climei ţării''. •) Acesta e un amănunt foarte 
pnteresant, deoarece trebue să se ţie în seamă faptul că satul 
Hai_dân , era · aşezat la ipoalele dealului Haidân. Acest �eal e
xistă şi azi ca şi ,atunci. Din coasta lui -ieş,ia. un isvor de apă 
foarte bună şi în cantitate destul ·de abundentă. De la· aţest

1 

&svor se trimetea apă de băut cetăţei Histria, care· e la sud 1,cu 
10-12 klm., prin nişte tuburi de lut ars. Aceste tuburi au fost
găsite şi la po,arta ele intrare a cetăţei Histria, unde săpătu
rile sunt conduse de d-l V. Pârvan, precum şi de către locuitori
. din Caranasuf, cari şi-au făcut fântâni, dând peste ele la câţiva
metr� adâncime în pământ. Nu se ştie pre�is timpul când ac�st
,isvor a s�cat. După spusele tătarului de mai sus, desigur că a
tunci s'o fi ,mutat satul dela poalele dealului I-laidân, uncle lo-

., cuitorii nu mai aveau apă nici pentru ei şi nici pentru vite. / 
Intrebând pe bătrâni de ce nu şi-au făcut fântâni pe dealul 

Haidânului, după secarea isvorului, ei mi-au răsp.uns că locuitorfo 
de atunci, desigur tătar.i, având vite foarte multe, n'au mai stat 
să-şi facă fântâni, ci s'au coborât în vale la „derea", adică ,acolo 
. unde azi e satul Caranasuf. 

De atunci şi până azi, fiind mult timp, albia de pe coast� a 
vechiului râu s'a acoperit cu totul de pământ. Anul acesta, prin 
Martie 1923, isvorµl a pornit să curgă iarăşi din coasta deah.,tlui, 
creindu-şi o albie nouă ,pe vale. Bătrânii spun că de când sunt 
ei nu ţin minte, să mai fi isvorat 'a-pă din acel deal. 

IV. Populaţia satului. Astăzi aproape întreaga populaţie a

satului o formează elementul bulgar, care e ,venit aici de vrin Ba
sarabia, după cum spun bătrânii. Nu am putut găsi pe nimeni, 
care să-mi poată spune sigur la ce an au venit Bqlgarii de s'au 
aşezat în acest sat: E'1 au început a prinde de veste- că se fac 
oareca.ri cercetări ştiil?_ţifice în Dobrogea şi de aceea,-în .urma 
propagandei bulgăreştD ce s'a făcut prin aceste sate mai ales în 
timpul ocupaţiunei inamice din 1916-1918,-dacă cineva le cere 
:relaţii cu privire la trecutul lor _şi al satului nu şpun

! 
l)ri dacă 

spun, caută, pe cât îi duce mintea, să ocolească adevărul, atri
buindu-şi o vechime mai mare decât o au. Experienţa aceasta 
am făcut-o şi eu astfel: stând de vorbă cu câţiva locuitori, din 
discuţie în discuţie am întrebat pe unul dintre ei mai deştept, 
de unde au venit Bulgarii în acest sat şi cam pe când?. Mi-a; 

•)V ezi Analele Dobrogei, anul III No. l p�. 145. 

\ 
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dspuns clî au venit din Bulgaria, de mult de tot Acttaş fnfre
bare am pus-o şi unui bătrân foarte .respectat tn sat, care mi-a 
răspuns hotărăt, că. Bulgarii au v.enit în• Dobrogea din Basarabia. 
şi din Rusia, cănd Basarabia era a Ruşilor. Comunicând acesk. 
afirmări celui dintâi, acesta mi-a răspuns: ,,ei dascăle; •) nu te 
potrivi la mintea celor cari vorbesc astfel, că ei sunt proşti şi 
habar n'au ce vorbesc. L-am lăsat în, credinţa lui". 

In q.pitolul „populaţia", din volumul pomenit mai susi, 
I. Ionescu dela Brad, ••) când vorbeşte despre ·1oc.uitorii acestei
regiuni şî ajunge la elementul· bulgar zice:: .;Bulgarii· au· venit
de 20. de ani, părlisind nişte pămâll:turi sterpe, pentru, a se aşeztt
pe altele mult mai fertile, pe care, le-au găsit aici". Prin urmare�
I. lonescu del,a Brad, făcând această excursie în anul 1850, cândi
spune că Bulgarii au venit prin aceste locuri de vre�o 20 de a.ni,
se apropie foarte mult de relaţiunile date mie ·de bătrânul de mai
sus. După harta etnografică din 1850 a aceluiaş autor rezu_lti
că populaţia bulgară alcătuia cam 2/3 din acest sat, iar -.·estul _de-
1/3 era formată din Turci. După harta rusească din 1838, despr�
care s'a ocupat mai întâi d-l O. Vâlsan, iar în acest număr ditt
Analele Dobrogei d!-1 Al. P. Arbore, rezultă că în acest an .satul
Caranasuf era u_n sat devastat şi pustiit 'de locuitori: Prin ·urmare
e clar că Bulgarii de azi s'au aşezat aci după anul 1838.

O bucată de vreme după aşezarea lor, Turcii nu i-au lăsat 
să-şi ridice biserică, aşa că Bulgarii erau •nevoiţi să-şi facă slujba: 
religioasă într'o casă particulară până în anul 1861 când s'a: 
pus temelia actualei biserici. Aceasfa, e zidită din piatră necioplită, 
tencuită şi apoi văruită şi ·pe clin.ăuntru şi pe dinafară, ·fără nici o 
pictură şi fără turn, acoperită cu olane ca ori şi ce casă. PodealaJ 
,acestei biserici e mai jos decât faţa pământului ·cu �proape un 
metru şi aceasta tot din ordinur Turcilor. 

Cu timpul Turcii s'au împuţinat, iar după răsboiul de la 
1877 nu au mai rămas în sat decât vre-o 4-5 familii care, du•p-ăj 
câţiva ani şi acestea şi-au vândut toată averea, aproape pe nimic, 
ducându-se în Turcia. In sat n'au mai rămas decât Bulgarii, o 
familie de Ovrei şi două familii de Ţigani, iar eeva mai târzlu: 
au venit şi 3-4 familii de veterani româ,ni, din cari astăzi :n'a! 
mai rămas decât un singur urmi!Ş-

In anul 1882 s'a 'zidit locai1ul de şcoală şi primăria:, cea dintâi 
din chirpici, cu temelia de piatră necioplită, iar cea de a doua/ 
din cărămidă cu temelia din piatră necioplită. Ambele sunt zidite 
in timpul prefectului P. Stătescu. 
1 Din cauza răsboiului arhiva. comunei a fost împrăştiată şi 
distrusă, aşa: că n'am putut culege date sigure în privinţa num(
rului · populaţiei decât pe anii 1920, 1921 şi 1922. 

•) Dasclll numesc Bu lj!'aril de pe aici pe ori ce învătltor. 
**) Anale an III No. 1 pag. 153. · 
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Jn 1923 avem: 
bărbaţi. capi de familie: 393; femei: 409; băeţi: 412; fete: 359. · 

Total, suflete: 1573.

1920 
blleţi = 37 
fete = 32 

Total 69 

1920 
bărbaţi = 27 

femei = 27 
Totai 54 

Natalitatea 

1921 
băeţi = 53 

fete = 41 
Total 94 

A1o rtalitatea 

1921 
bărbaţi = 21 

femei = 20 
Total, 41 

1922 
băeţi = 63 · 
·fete= 42 

Total 105 

1922 
bărbaţi = 24 

femei = 26 
Total 50 

Longevitate. Acum vr'o câţiva ani a murit în sat o babă care 
avea aproximativ 105 ani. Acum cei mai batrâni, vr'o 20 la. 
număr, sunt între 85-90 ani. 

\I. Aşezarea satului. După cum· am amintit mai sus, satul. e 
aşezat la întâlnirea a două văi, fiind apărat de vânturi, de două 
dealuri, ·unul la nord şi altul la sud. Prin mijlocul satului curge 
un pârâiaş, care în graiul localnicilor se numeşte cu vorba tur
cească „derea". Ap:a de băut e cit se poate de bună şi se găseşte 
la 8-9 m. adâncime. 

In partea de răsărit a satului se află cetatea Histria, cles
părţihi de sat printr'un colţ al lacului Sinoe. Din sat la cetate 
prin apă, sunt 3-4 klm., iar pe drumul de căruţe ,S-9 klm. 
Descrierea complectă a acestei cetăţi se află în studiile d-lui Pro
fesor, V. Pârvan, care conduce aici săpăturile. 

ln partea de muazăzi a satului, la 7 klrn., . se află 1111 gh La;!. 
numit ghiolul Duingi, numit' aşa după numele cătunului apro
piat. Acest ghiol are o apă tot atât de sărată ·şi un nămol, 
după spusa unor medici, mult mai superior celui de la Te
chirghiol, Efectele lui sunt recunoscute şi mult apreciate de 
bolnavi. Dacă până acum satul Duingi nu s'a declarat staţiune 
balneară, este numai din cauza depărtării de oraş. Acum, prin 
prelungirea C. F'. Medgidia-Tulcea, el se află la 6 klm. de staţia 
C. F. Cog--alac, ca� o treime câL ,de la Constanţa la Techirghiol.
111 sezonul băilor lacul e cercetat de multă iume suferindă de
prin împrejurimi, precum şi din Tulcea şi Constanţa.

I. Casa. Bulgarul î. i zideşte ca a din �hirpici, un fel de cară-
1111z1 near e, făcute din noroi amestecat cu pleavă ori cu paie tocate 
şi uscate la oare. Când e zideşte, în loc de tencuială de var• 
şi nisip se pune tot nori. Pentru ziditul caselor, Bulgarii aduc 
rne, teri de prin Ba ·a rabia şi din Bulgaria, cari vin prin aceste · 
ate primăvara şi e înapoiază toamna. 

Lemnăria necesara o cumpăra de la Tulcea, deşi ace t oraş 
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e mai departe decât Constanţa, din cauză tă la Tulcea se . af™ 
lemnărie .multă, venită pe apă şi d'eci au de unde alege ..

Casele vechi. se acoperiau cu stuf. Azi· numa·i Ia ··oăraci se 
mai vede _aşa ceva; .. încolo, mai toate cas�le s_unt acoperite· cu· 
olane, ceea ce „dovedeşte· că locuitorii. se bucur�, .de· o stare rria.: 
terială înfloritoare. . . . , . 

. Toate casele au ·sobe pentru ars paie ·şi la toate· se· .poate găti• 
mâncare. Paturi nu se· obicinuesc decât· foarte rar şi numai, l� 
gospodarii mai d-eştepţi, iar ceilalţi dorm cu t.oţii jos pe rogojini. 
Casa e spoită -cu var pe dinău·ntru şi pe dinafară; excepţie fa.c� 
spatele, care întotdeauna e lipit cu lut şi pleavă: Duşumeaua e· 
li.pită tot cu lt1t amestecat cu pleavă. · ..

In aşezarea unei tase se ţin-e seama d1e vânturile · cele reci

· de miază noapte şi d-e aceea multe case sunt aşezate cu spate·Ie Ia:
stradă, făcâ.nd o ilŢl 'presie urâtă; puţine din ele at1 o lature 
�pre stradă. • 

VII. Curtea. Curtea e îm·p:rejm·uită cu zid· d·e piatră, având
înălţimea de aproape un metru. P,e·ntru ca zidul să nu se dărâm•e,.
se pune pe deasupra un strat de noroi amestecat cu pae. 

Cea mai ·mică curte are 2000 m1efri p1ătraţi şi mtr'însa la o

margine se află aria de treerat sau. ,,harmanul''. Lângă hatman e 
locul destiliat ·, clăilor d,e pae, pleavă şi .fâ ,n� In faţa casei au 
hambarul, 1�'r,e: e o magazie die· cţr,eale:, făcută: din nuele îm·pletite. 
P� dinăuntru se lipeşte cu: lut amestecat cu pleavă, peste care 
se bat scân-duri. Interiorul se îm1parte' îh patr:u cămăr11ţe, toate· 
la un loc având! o capacitate · de 1200-1500 dublu decalitri ... 
Acest hambar vine ridicat de la p,ământ cu 30,-40 cm. pentrucat 
să nu tragă umezieal·ă şi e acoperit cu .olane. Acoperişul l1amb'a-

. ru1ui ,e 'prelungit, formâ'n�! o streaşin;ă ·mar.e ca: adăpost de ploaie 
pentru căruţe. 

Coteţe pentru păsări ma:i 1ar, 'd·e oarece acestea dorm în
c-opaci ; în schimb· au bune cocine pentru p·orci. Grajdul uneori 
e s11b acelaş acoperiş cu casa, alteori e la o parte, însă. con- , 
struit din acela:ş material şi întreţi·nut ca şi casa. 

In curte au· p1uţini pomi fructiferi; ceva mai mulţi salcâmi 
şi câte o. m•ică grădiniţă de flori şi trandafiri altoiţi şi nealtoiţi. 

' Nu au g1Aădini mai m;ari p1e lângă cas�.', fiindcă toţi locuitorii �u 
afară. din sat câte o bucată de vie, cu pomi fructiferi şi ceva; 
zarzavat. Tot Ia marginea satului, pe lângă derea, se află o 
grădină un·d -e se cultivă tot felul de legume. Locul e p,roprietat'ea.i 
unui om din sat, iar arendaşii sunf. grădinari din Bulgaria', cart 
vjn prim,ăvara în sat şi se întorc în· ţara lor toamna, du'pă ce . 
au. desfăcut marfa. 

VIII. Viata casnică. Famîlia. Toată familia este sub1

conducerea şi autoritatea celui mai bătrâ11. Acesta este stăp!ânul 
tutui or lucrurilor şi. fiinţelo1· din.tr'o gospodărie bulgărească. EW 
nu munceşte la câmp1

, ci are în grije ca, în fiecare seară, săl 
hotărască pentru a d,oua zi treaba sau serviciul ce trebtte să-l 
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cxt·�·te fiecare membru din ·tamilie. Vara bătrânul are în paz� 
. ; � . lu.i�.-,,ic�:,•) ,şi .:bostana_,. iar baba face •mâncare pentru.· taţi. , 

· • .. ,• .. �.� 4,nd ·Bi1tgarul·işi mărită vr•o fat�, îi d� numai l11crurile din
casă ce i se cuvi1,, ·precum şi ceva vit-e, iar partea ei din pă• 
mânt rămâne să i-o dea mai târziu, când va face împărţirea: 
averii la moştenitori. Până at�nci p·ămâ·ntu;l e lucrat tot de bătrân, 
fără' ca ginerele să-.1 aibă -în stă:pânire. P�in măriti�, fata trece 

. 

... 
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• 

• 

• 

• 

. la gospodlri� socrului„ unde munceşte la. un loc ctt ceilalţi, .. 
fără,.-,ca ea. !satţ bărbatul, .ei· ,să ştie vr,eod�tă pentru ce . 1nunc�şte . 
Tot ce se. 'ciştţgă intră in i>Unga bătrânului .. J_a- fel şi Ctl băeţii, ff .

crintre cari 99 la sută s� î11soară între l 6._.19 ani şi. nu se p·ot 
bucura imediat d-e rodul 1nuncii lor. ��ce·ştia, când· au nevoe de
v_r'un ba11 ·de buzu-�ar. trebue să ceară bătrâ•nu!ui, care le d!f 

. ctt foarte mare chibzttială.. -
In timp ce ·toate treburile în gospodărie n1erg- după tJro-

gram, bătrânul înca1-că c�ru·ta· cu cereale şi p1leacă ]a oraşul
care dă preţul mai bun, Constanta ori Tulcea·. ·

Când nu poate merge el, însărcinează pe feciorul cel mai 
n1are, ca1·e e obligat ca la î1Jtoarcer� să. dea socoteală de cele 
ce ,a făcut. 

Bătr.ânul4 ar-;=:. î.1 . grije să cuin·pere toat� cele 11ecesare t)entru"
· hrar1a ,şi îrnbrăcăr,1i11tea tuturor . sufletelor ·din casa „ sa. De la . 

or� cumpără maşi11ării şi lucrurile
„ ce-i tr�buesc în gospodărie. 

Pent1·t.i î-mbrăcămint� n_u cum1Jără: decât bumbac şi văpsea, ,pen_.

t1·ucă fiecare are lâna dela 20-100 d'e oi. Din lână fac ·postav 
pentru haine şi pent1·t1 femei şi p.entru bărbaţi, iar din bttmbac 
ţes pânză pentrtt şer,,ete şi pentru cămăşi. Prea puţină ştofăt

� pâ11ză, ori stambă de târg răsbate într'o gospodă·rie. 
P.entru hrană iarăşi nµ l)rea. au· pe ce cheltui, d·ecât {J.e sare, 

. p-iper şi alte câteva alimente, pe care nu le au în gospodărie. 

• 

Att gi·ăsime de porc �în cantitate suficientă, lapte şi brânză de oi 
cât le trebue, găini, raţe şi tot tJ.e atâtea gâşte şi curci. In zilele 
de post, când nu pot mânca untură, au la dispoziţie uleiul ide · � 
r.a:piţă, pe cari şi-l fac la Cogealac ori Tariverd'e. Acest ·,1lei e-. 
foarte bun l:i gust şi î:ilocueşte foa·rte bine pţ celelalte 11leiuri,
aiâta tim•p, cât e [Jroaspăt. 

Cam iacestea ar -fi theltuelile la ord1inea zilei, care se cer unui 
gospodar bulgar. ln schim·b·, banii ce prisos·esc, stint puşi la în ... 
tuneric, în c•ine ştie ce colţ de ladă, pentru an'umite p,}anuri. 
Bulgarul n·u-şi d.ep-une banii la b'ancă, fiindcă nu are încrederea 
că îi va mai vedea îr1apoi **). Ei nu :preţuesc 1„olul unei ,l)ănci. 
Din .această' cauză banca populară d!in sat vegetează, cu toată
m unea dep,usă de cei corn t)eten ţi. , 

• .. 
*) Aproape fiecare locuitor are câte un petec de vie, începind dela un 

sfert de hectar şi pană la trei. Viţa cea mai răspândită după războiu este 
aşa numita "teresa". lnainte de războiu era viţa indi2enă. 

**) Din cauza ignoranţei, de şi ei se lauda că-s mai deştepţi ca cei din . · 
u l�aria cari, cum sp11n ei, "sunt proşti ca noaptea".
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Iti aceeaş casă, pe lângă cei bătrâni stau şi doi-trei feciori, 
î,nsuraţi. cu copii, cu toţii într'o singură cameră sau, 1n cei 
mai fericit caz, în două camere. Vara e mai bine de ei. fiindcă 
trăiesc pe afară; în schimb iarna, când sunt nevoiţi să stea rn 
toţii în casă:, e o jale. Nu deschid erestrele deloc pentru aeri
sire, încât s� face în casă uq aer insuportabil· celui c:: nu e 
deprins a trăi cu ei. Pe lângă mirosul cojoacelor �re pde de 
oaie şi al opincilor de piele de pbrc, se mai împrăştie în cameră şi • 
un miros urât de tizic, combustibilul lor pe care îl ·a!'d �iJ , 
soba pentru prepararea 111âncării. . 1 

Când feciorul cel mare are copii de îns.urat· ori de. măriht. , 
numai ;,1.tunci se gândeşte bătrânul să..,i fac� un; ro�t, spr: a.:J 
muta la o gospodări:: proprie. 'In acest s::op mo�til începe a 
căuta un loc de casă pe la locuitori, sau pe la comună, dacă· 
aceasta arc şi îl împrejmueşte, .cu zid de pfatră; ·:•y �·,poi se 
pun cu toţii şi fac chirpici, aduc lemn'e, meşterl şf · în cât::va 
luni, casa nouă e gata. In ea se mută fe iorul cd mai a,are, 
întemeind astfel o gospodărie nouă. Num:ai acum �i dă bătrânul 
partea lui din toate câte i se cuvine: pământ, vifa 'mari, � oi, · 
pă�ări, un porc, grâu de mâncare şi de sămânţă•, ptecul1il şi din' 
celelalte cereale, cât i se cuvine. De acum î�inte noitl gos1)octâ.r 
îşi munceşte singur pământul lui şi se poate bucura d prod.u·sul 
muncii iui. I ,. I j ,', •· 

. Ceilalţi' copii, 
A 

ca!i �Lt /rări-ta� 1< q:tsa: )1iăt,râ.ţi,i.!.lui tş!_ rn,i/l_t'!n u�viaţ,l cunoscută, pana cantl le Jjue l?,t or rlnd'ul � t1e trJ,meş1
la casa lor. ' + , 

Dela răsboi încoace, băeţii s'a'u mai emancipat: ei rni vo'!" 
să-Ji cerşească moşului banii lor cj'e• bll?:�fl�r. De ic ea,, băfrâp ul, 
ca sLi. evite orice neînţelegere,· a gisit u mitiloct-: el dă feciorului 
cel mai, mare dreptul să-şi' semene un ha. O"Fi }fouă de cereale, 
iar cu banii căpătaţi de pe recoltă, să-şi întreţină cheltuelile per
sonp.L: zilnice. Când fopiii feoiorul.ur' de-al doilea ,s 1au făot _de 
1'nsurat, mo.şul face şi cu acesta cum a •făcut c1.1 t:ţ:l cpntâi. 
I n casă rămâne atunci feciorul de al treilea care, dacă e ultimul, 
ia. pr.,tr:- activJ la câştigul .şi la paguba gospodăriei, toate ·cele 
rămase fiind alt: lui. In schimb e dator ,,să _îngrijească pe bă
trâni până la moarte. 

'b. Relaţiuni famZliare şi sociale. Când feciorii au atins virsta 
de 16-17 ani, deci sunt de însurat,, bătrânii şi p;ărinţii s� duc 

"') In aceste sate populaţia fiind prea deasă iar suprafaţa pământuluiIlie muncă rămânând cea dela început, s'a scumpit hectarul anul acesta pânăla 15 mii lei. Noii gospodari, având pământ puţin, ii vând cu preţ bun însatul lor, şi se duc prin alte sate unde populaţia e mai rară. Acolo cumpără pe preţ mai eftin pamânt mai· mult şi' îşi înfiinţează o gospodărie nouă.In acest caz se face o colonizare lentă şi în detrimentul elementuţuiromânesc. De aceea ar trebui ca în satele unde e·mult pământ de expropriat,să se aducă Români de peste Dunăre şi ast-fel s'ar face operă naţională1tare ar trebui să fie grija de c�petenie a oamenilor nt1ştri politici. www.minac.ro
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pe. 12� horă:, să vadă' pe lângă: care fată se învârteşte flăcăult *)�. 
·pentru ca apoi să judece în taină:. dacă fata e gospodină, frtt-
moasă şi dacă ar; fi bună de fiul 

Pământul d·e cultură are ·o influenţă; covârşitoare asupra:� 
unei căsătorii. De aceea bătrânii cu feciori de însurat, caută fete, 
care să aibă pământ die ze .... ·re, fără să· ţie seamă dacă fata este 
urâtă ori puţin gospodină. n asemenea coindiţiuni multe familii, 
ca să n11-şi înstrăineze pământul, contracteazăi căsătoriile între 
rubedenii. Mai întotdeauna fata trebue să fie mai mare ca 
l:>ăiatul, foarte rar egală ,în vâi:stă: şi absolut nici.od'atţ; mai _mică. 
cI·ecât el. · Orice fat� socoate drept �o mare ruşine să se n1ă�ite 
cu un băiat mai în vârstă d-ecâ-t ea. De multe ori se văd: lal� . ' . 

nunţi nişte mirese mature� şi grase, alături de mirii lor, nişte 
băeţî cărora nici mustaţa nu le mijeşte. 

Cauza pentru care oame-nii îşi .însoară băeţii aşa de timpuri• 
este felurită şi anume: 1) pentru a-şi spor-i număr11l bratelor 

' 

. de_ m·unc1 şi gosp·odăria; 2) pentru a-si astâmp!ăra băiatul de 
pe drumu1�i şi a-l feri de boale venerice, de care tot nu S'Capil 
în timp·ul serviciului militar şi 3) pentru a nu fi lip·s·it d'e braţe 
de --- muncă atunci când băiatu·l · îşi face stagiul militar. 

Toţi fruntaşii din sat ţin să-şi d•ea feciorii la călăţaşii **)� 
c11· schimbul, fiindcă îi !pot avea mai des acasă, p.e când _cei1 

mai săraci, neavând1 cu ce-i întreţine, îi lasă ori unde îi repar
tizează recrutarea. 

• 

De cum se termină muncile toamna şi până· reî,ncep pri-
măvara, oamenii îşi petrec timpul liber "pe· Ia cârci.urni şi pe 
la cafenele, discutând de nevoile zilei şi în sp1ecial de cai. De

•politică nu se preocupă. La cârciumă nu consumă a1J,roape ni-
, · mic. Vin au cu toţii acasă. Nu prea ·sunt ospitalieri. Mi s'a 

întâmplat odată să stau de vorbă cu ei la c�rciumă _până _pe la 
-8 i_umătate seara, în timpi d·e iarnă. De odată se o_pri la; cârcîum·� 
un trecător, care era nevoit să poposească. noaptea în sat. Ce
tăţenii mei, cum au auzit despre ce e vorba, atţ început a-şi 

• 

• 

I 

strânge cojocul pe umeri, şi-au luat băţul în mână şi at1 în
ceput a se face 11evăzuţi pe uşe, lăsând! pe trecăitor singur 
cu cârciumarul. Poji fi foarte bun Qri�Jen _cu· -ei, ·numai să! n•

le ceri ceva, cu bani ori fără bani. In timpul propagandei .e-
lectorale, cum1 aud sgom.otul vreunei maşini în ?at se şi in-
fiinţează la cârciumă, ascultând şi aplaudând pe fiecare �,orbitor, 
numai ca să scoată tl1e la el ceva băutură. In p1olitică au "idei" 
lor fixă, pe care nu şi-o schimbă, ori câtă, pres·iune li s�ar ·1ace. 

• 

*) Hora este foarte mare şi are prinşi într'o parte băeţii şi în alta

fetele. Nu este ca Ia Români, cari joacă hora fiind învrâstaţi, fetele cu băefii. 
Aici fetele vorbesc cu băeţii în afara horii, considerând ca o ruşine să vor
bească fiind prinşi la joc. Muzicantul e un om din sat, care câqtă cu flau
tul, iar când oboseşte el, c'ântă fetele din gură. 

**) Aceasta şi din cauză că în acest sat sunt cai foarte' buni, formând

. faima satului. . · 

• 

' 
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Dr aceea promit la toţi şi . fac după cum şi-au p:us in gând'.
ActJaş lucru � întâmp·lă şi în altă direcţie. Dacă! învăţătorul le
vorbeşte de rostul şcoalei, înderpnându-i să-şi trimeată cop,iii 
Ia învăţătură, îi promit în faţă, iar când ajung acasă fac tof 
curr1 ştiu ei, adică 1nu-i trimit. Apro�p,e. 40 :la sută· nu vor să�şi tri
meată. copiii de loc ·la _şcoală

! 
iar, cei cari îi trimet, fa:c el.ceasta: 

numai de frica amendei şcolare. . , '
La biserică se duc ·mai mulţi numai în ziua: de l")aşti şi de, · . 

Crăciu11. In restt1l anului rar se văd câtiva bătrâni la bise1·ică. 
, . 

Femeile sunt ceva mai credincioase .decât1 bărbaţii. Dup_ă cum� 
beţiile încep toamna[, nunţile şi petrecerile se ţin lant tot .timpul 
iţrnei. Se strâng· la_ unul care ctre vi·n m·ai bun, beau acolo 
ce beat�. şi ap,oi încep a cutreera __şatul pe la toate ·casele care , 
au vin. Răsună satul d•e cântece şi chiote până' târziu în noapte, 
Îăcân,d să vuiască atmosfera ca de .valurile mării în timp dei

.»- . 

f11rtună, cu care se acom:p·aniază de multe ori. i\ţţii, d1:1pă cet:

s'au săturat ,pI"in saţ_, ne1neresc la cârciumăt. *) unde continuăt 
ceeace au încep1ut. f"'emeile au drept ca să. bea în cârciumăJ 

, numai o singură zi pe. an şi anume a doua zi de Sf. Ioan. 
Atunci e ziua lor ca să umble p1rin sat ·şi bărbaţii să stea acasă·. 
De dimineaţă femeile se 'Strâng în gr•upuri 1·a moaşa satului, 
unde duc pâine, colaci, vin şi rachi11 .. Beau şi rriăn_âncă aici .cu 
toate şi ap-oi _porrţes� _pr:in sat . şi pe la c;ârciumi cu un steag._ 
:ro2u. Pe orice bărbat întâlnesc D1e ulită„ îi cer de bău·t � iar 
daCi acest� nu le dă, Jl iau la bătae cu· ste�ul roş__u :iână îl 
fac n,.:văzut. Cine le da de băut e lăsat , să treacă rn voia l11i.

. -

Atâta drept are · o femeie bulgarcă şi �cest drept e respectat cu 
sfinţ�nie _şi ,de cel mai asp:ru bărbat . 

Fe1neile muncesc mult mai mult decât bărbaţii. Pe lângă tqată1 
gospodăria ccţsei, pe cane o au în seam·a lor, mai muncesc � la
lucrările ag·ricole la cot cu bărbatul. Vara, în timp11l liber ele 

. adună fructţ si. le usucă P'!.n�trt1 iarnă;_ soală lâna si o îngri
:jesc.: .. ia1·. de cu toamnă s·e a·puc;ă ·de tors şi de ţesut, _făcând ,o j 
stofă f oartc., bună. p1entru toţi din casă. . -

Bărbatul are grije de vite; la care îi stă toată ate11ţia _şi 
toată speranţa. De aceea5grajduril·e siµnt foarte bune şi ·călduroase, 
ia1· vitele foarte bine hrănite şi la timp:· îngrijite.. 

1·oate vitele sunt frumoase, tlar caii sunt o adevăr2_t2. po
doabă. Ir1 privinţa cailor satul acesta stă în frt1ntea satelor bul
·gă1·eşti. Au a111biţia ca fiecare să aibă caii cei mai fru1n·oşi ..
Aceast.ă emulaţie p,rintre ei au trezit-o autorităţile, care a11 o·r-
ganizat diferite concursuri ş·i a11 dat premii de încurajare. In· 
tiecart� a11 li se pun 'la disp-oziţie, p1entrt1 1montă, câte patru ar-

' 
• • 

�:;) In cârciumă nu intră decât oamenii maturi, cari au făcut serviciul 
militar · ceilalti nu au voie. De asemenea în cârciumă nu au voie să intre 

' ' 

femeile şi copii. Când aceştia vor să cttmpere ceva, se adresează negusto-
r11lui pe un geam construit annme în acest scop. 
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măsari de ai statului, înlocuind astfel rasa cailor p·uri dobro-
geni. Aceşti armăsari stau în sat câ·te • patr!-1 luni l)e an. 

Avftnd cai buni, au şi căruţă şi hamuri bune şi frumoase, 
care la un loc constituesc o frumoasă avere. 

Fiecare gospo:ia1· ţşi îngrijeşte vi�ele cu· o r�ulă şi exactitate 
militară. Boii, vacile şi caii sunt ţeselaţi absolut în fiecare zi, 
ca şi la cazai-mă. La 'ei nu se :pomeneşte băligar uscat pe crttpele 
cailor sau · a vitelor cornute. 

• 

Fiecare gospoda1· are oi, pe care le îngrijeşte mai bine 
iarna d•ecâ t vara. Iar11a le dă tărâţe şi fân, iar vara le mână' ,
la iarb�i cu câte un copil. Nu a,u islaz, fiindcă l-a11 cotropit de 
mult, înmulţindu-se numărul sufletelor. De oarece !a 9i tre
bueştc p îngriji1·e sp·ecială, pe care ei nu o . pot da, neavând 
păşune. oi f 1·umoase ei nu au. 

X. Hrana. In c11rtea fiecărui gos,podar se găsesc tot felul
de pasări. Bulgarii nu ct1nosc apI"oape deloc mămăliga, _hrănin
du-se numai cu pâine, pe care o coace fiecare g.ospodină în 
cuptorul propriu, căci în fiecare gospodărie .se _găsesc cuptoare 
·cte pâine, afară în tin1p d'.e vară şi 'În casă iama. In puţine
familii se ştie a găti carnea precum trebue. Majoritatea mănâncă·
carnea friptă ori fiartă·, aruncând' zeama _în care a fiert. Fac
iahnie cu· ce3:pă, carne cu varză ori cu cartofi,·- mâncări. pe ·care

. le fac ctt untură si numai la zile mari. In restul zilelor ei mă• 
> . 

• 

nâncă fasole, cartofi, varză„ fructe etc., gătite cu ulei de rapiţa • 
/ Toate mâncărurile sunt foarte ardeiate. Brânză au nu1nai de oi. 

Ej n11 cunosc industria laptelui de vacă. Vaca o ţin numai 
pentru prăsilă. şi o mi1ncesc la un loc cu boii. In general mă, 
nâncă bine. Obicinuesc un fel de plăcintă foarte bună, care 
constă dintr' o foaie de aluat încreţit, în cut½le căreia l)Un brânzăJ 
cu lapte. zahăr şi untură. . � 

Toate vasele de bucătărie sunt din aram·ă·, spoite cu cositor 
�a.: tingiri, căldări, tăvi etc., de diferite mărimi. Pentru ţinut 
apa au de asemenea nişte căldări de aramă, spoite cu cositor. 
şi pe dinăuntru şi pe dinafară, numite ,,bracace''. 

Vase de lut nu întrebuinţează decât străchini, iar de lemn 
au numai câteva: bota, pe care � iau cu _apă la câmp în timpul 
lucrului .§.i .p·losca .. pentru vin'" cu care merg d·e invită p,rietenii
şi rudele la nun.ti,. 1qgodne şi b�tezuri. 

Pentru spălatt1l ruf e·lor au covat� de lemn, � în care fac şi 
I pâine la caz de nevoie. Tot asemenea nu-i �mpiedţcă nimic 

ţ.le a fierbe laptele oilor în căldarea î·n care fierb rufele, fărl 
a o spoi din nou. Atât vasele de lemn cât ş-i de lut n� a.fi.
un desen caracteristic propriu. {Va urma) . 
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- EICHENDCRFF - ·
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Vin, pacea lumei, noapte vin! 
Când ta te'ntinzi pe dealuri li� 
Ori şi ce vânt adoarme;. 

• •

Doar u1·t m:atroz, săttil de drttm 
' \ . 

Un cânt pios îngân'acum' 
- \ 

/n p'ortul care doarme.
• I 

• 

r ' 

Ani m·ulti î1i piept m'au săgetat, 
. . \ ..

Dar veşnic singur m'au lăsat 
• 

Uitat de 'ntreaga lum·e J • • 
... 
• 

· Când stam în codru, p'/1,răsit, · ,
• 

Tu, (lOapte, si1ţgur' ai venit '
Cu-alearzuri fără nume.

• 
··' \ . .... ,,
• • . .

O, blândă .. noapte, ,vin' grăbit 
Căci de dureri sunt urm'ărit • 

• • 

'M'adoar,me pie1itru totdeauna: 
' 

SlÎii mă trezesc când pe câmp/• 
De. zorii blândei veşnicii . ; 
Im! va vorbi f urttţna. 

' 

• 

, Trad. Mihail Pricopiţ. 
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DELFINII 

Pare curios lucru o vânătoare p,e mare, dar se poate. Nu-s 
pe mare, pe întinsul de apă, nici văi, Inici dealuri, nici stufişurir 

iprin care să urmăreşti încălzit vânatul; nici cu câni nu se poate, 
,vâna; şi totuşi, am făcut deunăzi una din i:ele mai frumoast= 
·vânători.

De multe ori am plecat dela ţărm, în câte o zi caldă, cu
barca, cu pânzele desfăşurate şi umflate de adierile sglobii ce
se jucau peste oglincl@. albastră. a apei, la larg. Acolo marea e
mai frumoasă, e p,rietenoas,ă, nu .ca cea văzută; de pe ţărm. Ca ş[
pă;durea, ea îşi deschide tainele numai celui ce o străbate. Dacă:.
la ţărm se sbate veşnic neliniştită şi mult sgomotoasă - de
parte, când e senin, e o tăcere pe care n'o turbură decât rar;
clipătul vr'unui val înfierbântat; ori fâlfâitul �e aripi al vr'unei:
păsări rătăcite, ori săriturile vr'un ui peşte.

Privind în fundul mării, adesea am avut imp;resia că stau
la o fereastră deschisă ,spre o grădină cu ·-vegetaţie bogată, încâl
cită, verde, sidefie.

Cum dintr'o ramură· într'alta sbor păsări singuratice, sau.
stoluri, aşa înoată în mare, de colo-colo, prin vegetaţia bogată'._ 

peştii. Şi 'de multe· ori mi s'a părut 'Că i:narea este mai p;opulată.
ca uscatul. De-ar avea peştii glas, ce cântece ar fi pe mare !

După amiază, cânld soarele încălzeşte luciul apei, lumina
pătrunde adânc printre rugii şi vrejurile 'în'câlcite ale algelor, iar,
peştii ies din vizuinile şi colţurile lor întunecate, spre luminişuri
ş1 atunci se joacă, se vânează unu .pe ,alţii, sau se iau la în
_trecere şi pa['că sboară prin ap,ă.

Se pare că vietăţile 'mării au foarte mare aplicare spre acest
sport al întrecerei. Dealtfel agerimea, iuţeala în a se Tute . ne
văzut, este singura lo.r ·;irmă contra adv,ers:1.rului cu gur.ă şi lă
comie mai mare şi, \prin instinct, în special ipeştii,. vor fi cultivând:
acest sport.

Tocmai această aplicare a lor am utilizat-o la vânătoarea..
mea; şi-i zic astfel, p:entru, că a fost o adevărată vânătoare, nu:
pescuit. Pescarul nu aleargă. după vânat, ci-i · pune în· calet 

curse îr: care peştele, 'momit 4e mâncare, căci toţi sunt lacomi.
se prinde. Peştele,. câ.nd' este în efer.vescenţa sp_ortului său, e:

' 
'l 
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-orb, el nu vede; :pentru el orice se mişcă în ap.ă s·au � api 
este un curs'ier, pe care se sileşte să-l întreacă. Aşa este _chiar ş� 
.delfinul, gigantul mării noastre. 

Acest ·zimbru al Mărei Negre 1u:a ct·e mu·lte ·ori barca n1ea! 
<irept un art delfin cu cia:r-e se pu·n1ea. ·Ia întrecerei ş·i eu, neştiutorf 

· mă OF)riam de teamă ca să nu-1ni �ăstoarne barca c1:1 rostogolealai,
lui buhăioasă, cu1 s;atturil-e lui· mortal·e de clown · umflat cu ţeava.
Mulţi delfini trebue să fi fos·t încântaţi c� m'au întrecut, .căci, 
.d'upă ce eu opriam barca, la oarec9:.re depărtare sţ op·riau şi e_i, 
mă pri\riau batjocoritori, pufăiau satisfăcuţi şi se lăsau. la fund· .. 

De unăzi imbol·dul vâ•nător�sc - :am 'şi eu 1sportu·1 meu ---- nu 
m 'a lăsat în p•ace. Expusei câtorva tovarăşi planul unei \rânători 
.de delf'ini şi numai un•ul m'a ap·robat. Ne-a.m echipat fiecare cu' 
câte-o ··carabină şi cartuşe, jar la sub'ţioară, 'în loc de traistă d'e 
vânat, cu câte u·n co!.iac <le ·sai1.var:e şi am ·pdecat într,' o barcă uşoară,. · 

. capabilri. de iuţeală ş·i imanevră scurtă. In urma noastră încă o 
barcă, socotită d·e reze1--vă, ·- de asta, gândeam' eu, v.oiu agăţa
v.ânatul ca să-l scot ·la ţărm - ne urm·a la. potrivită d·epărtare ..

Un sfert de oră şi suntem în I·arg. In drum fac din 11ou· cu: 
tovarăşul meu teoria cursel.or ·qelfinului, potrivesc p'ânza dând-o 
în grija barcagiuluţ, fac semn bărcei din urmă să păstreze 
distanţa şi recom·and tovarăşuiui, care urmărea cu cehii o în-1 
trecere de peşti mici, �ă potriv-ea;scă ochir�a în aşa fel, încâfi · 
să trimeată glonţul 9rţpt ţn c�pul delfinuiui, căci .în altă _parte 
e saltea, b'utoiu d'e grăsime. • 

Barca noastră aleargă cu ·pânza încordată. 
De odată apa bălăceşte în ur.ma noastră. Comand mişcareai 

spre stânga. iar când' văd delfinul - oprirea. 
. -·Delfinul! strigă tovarăşul meL1 nerăbd.ător.

• 

. ...;.;...;..... 'La cap! răspund eu. 
Namila se ros:togolia greoaie, ca o bute îm p,insă de hamali. 

Ca I� comanx:I·ă două focuri isbu·cnesc din carabinele noastre. 
Un ţipăt moale, uri pufăit greoi, opresc rostogoleala; namiţa se 
a.fundă puţin şi, ca pes·te un 1ninut, când suntem ajunşi din urmă 
dţ a dou� barcă, apa�e în toată mărimea _ei s�pre s�ipraf�:ţa 
apeţ, întinsă. . . 

Gata. stri�arăm 11oi _şi nostromul din b.arca de rezervă ·11 
apropie c11 o cange ·şi, asigura·t de noi că e mort, îi petrece câr-

1 ligul prin gât; iar frânghia de care era prins cârligul, în loc 
s'o lege definitiv de barc.ă, o _ţinea în mână. Se temea, s_punea 
.el ... că ar p,ute.a să învieze .,.şi să ne tragă ba1·ca la fund·, El 
{:redea că peştele· p1oate fi şiret ca vulpea. 
, Ne depărtăm din ·nou, gata de atac, când zărim un grup 
!el� câţiva delfini, cari ·se jucau rostogolindu-se şi încrucişându-şi 
drumul. unul altuia. 

O bservăn1 direcţia: cursei lor şi o ţinen1 încordând p,ânza, 
botăr�ţi să nu tragem asupra lor decât at·unci când îi' vom 
.angaja în cursă. Evoluăm sinuos p,rin drept·t1l lor; toţi se p·rind 
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Îll alergare. Trecem inaintea lor: ei du·pă noi! Inum-ărăm-cinci t
Se rostogoliau după. noi, cum ar fi alergat după un1:1l de ai lor. 

Spectacolul mi se păru mai mult. caraghios· decât înfricoş�
tor. Dup•ă ce i-am lntrecut cu mai multe lungimi de barcă, ţinem · 
1stânga şi micşorăm iuţeala. 

Acum alergam p•aralel. Absorbiţi de cursă, uităm· câteva 
momente că suntem la vânătoare şi IJar'că mă tem că, ne vor:· 
întrece delfinii. Privesc la ei: au în unele clipe �gesturi obosite"· 
dar se refac de9dată ji atunci au mişcări rep�zi, sburătoare. 

De astă ·dată tovarăşul meu fu mai puţin absorbit şi strigă1 :=, 
. la. cap ! • 

- In toţi! răspund· eu; trăgând .foc după foc .
N'am apucat să trag decât trei focuri şi tovarăşul meu patru„ 

că nu s1
a11 mai văzut. , " · 

Oprirăm. Ca1 după un minut alţi doi delfini" loviti bineL. 
se întinseră la suprafaţa mă;rii., gata să· se adauge la va.natul
nostru dinainte: . ., \ ·-----. 

.... ,...,. 
- Dacă ·mai era unul nu-l puteam lua, zise nostromul,

r,\oătuindu-i dună barca diA urmă. •

• 

•

• - Cincizeci de ocale de u11tură nu se 'Iasă în drum·, mai
cu seamă pe scumpetea asta, îi răspun:q· eu, ·serios. 

- Abia acum am înţeles 'eu ce faceţi d'-vs., zise nosfromulr. • 1
serios si el. 

Barcagii ne priviră uimiţi _şi ei, scrutân.du-ne şi poate în--
�rebându-se, ._în cât timp v.om ajunge milionari dtţpă urma un--

. turei de delfin� Dar noi, ca nişte adevăraţi vânători, după: ce 
sorbirăm câte -o gură de coniac,· fiecare din sticla lui, ne ·aprin
serăn1 pipele şi începurăm a discuta a cui anum.e lovitură a
tinsese delfiniţ, căci dacă cel dintâi avea două lovituri Jn c�p„

aceşti doi din 1urmă aveau numai câte una . 
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Pe-un ram un cuc stătea la sfat c'un, graur
' . 

Scăpat dela oraş din colivie 
• • 

......... Ce cred pe-acolo, spuse dânsul, 

• • 

.Pe la oraş de-a noastră melodie? · · .,
Ştii ·de privighetoare ce vorbt!sc ? 

' , 

„
4 

- Pe dânsa ca pe-un zeu o preamăresc I
, __ Da despre _ciocârlii, ce zic, fârtate? 

. � Le laudă oraşul jumătate! , 
- . 

· \--- Dar cântul mierlei ·oare să le placă?
---. Pe ici, pe colo, când şi când o leacă !

I 

......... Aş vrea, prietene, să-mi spui, fii sincer, 
De sigur şi de ·mine-or fi vorbit!' 

Dar nici odată 'n viaţa mea pe oameni, 
1 Vorbind de tine nu l-am auzit I · , 

' 

' 

- Fac ei aşa ?i ••• Ei, ia să mă răzbun 
• I

Şi·'ntregii lumi eu numele să-mi spun! I
, I 

l 

• 

• -\ I 

. Mihail Pricopie. 
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SGARCITUL 
(POVESTIRE MORALA) 

de I. GOTTHELF 

Un sg@'cit se 'mbolnăvise _greu şi zăcea într'o cii.mărufă_ 
'IJ.upă. cum o viaţă întreagă nu se '11:griiise de nimeni, _tot astfel 1-

acum nimeni nu se [;ândia la el. Când _doctorul îl vizită într'o 
zi, bolnavul îl întrebă 'de_ş2re starea tui a{ţ.evărată. dacă ..va mai 
putea trăi sau nu. Acesta clătină din cap; şi-i sp,use verde că, 
după toate prevederile omeneşti, a doua zi, pe ta aceeaş orli. 
va fi un cadavru. Sentinţa aceasta nu-l îngrozi pe bolnav;: 
liniştit p:rivi la doctorul ca;e pleca. 

De 'ndată ce rămase singur, cu greutate se scoborî din p.at 
şi se târi până la masa de scris; scoase un pachet cu hârtii 
de bancă, le aşeză, /Jleste iăraticul diµ sobă, apoi I căzu pe un
scaun alăturat şi cu multă mulţumire sufletească privi la scân
teile care ţâşniau încoace 'şi 'ncolo, · ta llăcările care .fâlfillati 
.mari de tot .z-,entru ca să dispară dintr'odată, la hârtiile care 
se 'ndoiau singuratece, făcându-se din ce în ce tot mai negre- 1
şi transform·â.ndu-se într'o cenuşii. fină care se sfărâma şi sbura 

în cuprinsul sobei. Privi nemişcat p'ârză ce grămăgioara de bani 
se mistui de tot. Pe urmă se furişă ln pat şi se 'ntinse ca 
să moară. Şi-a 'ndep/init ultima operă, şi-a făcut testamentul, 
şi, pentru că nu 'dor ia binele nimăµui, de aceia şi-a ales focu!. 
drept moştenitot. • 

Cât a stat aşa în pat, nu se ştie; dar a doua ·zi, când des
chise ochii, credea că vede cerul, în.să ierul era în.tocmai ca ş( 
camera lui sărăcăcioasă; iar câ,,nd se uitd _la omul din faţa lui„ 
crezu că e Dumnezeu, 'dar nu era decât btne cunoscutul doctor. 
Acesta îl privi mirat, îi luă pulsul şi-i vorbi: .,Aceea ce omului 
nu-i sta 2n. putinţă, a făcut Dumnezeu;· un somn binefăcător; 
ie-a scăpat de la moarte!"'. 

Dar ce ochi deschise 'sgârcitul la aceste l{orbe"! Doctorul /1& 
lle părere că somnul va reveni şi va dura I tncă şi mai mult� 
lk-actea. porunc( bolnavu/ai să stea liniştit 'in p,at şi plecă. www.minac.ro
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/1t dimineaţa urniătoare sui di1t nou treptele întun·ecoase. · 
plin de 'nelinişte. Deschise uşa şi privi către pat: era gol. C ·ercet�, 
�toată camera, dar nimic; doar la geam· atârna ceva, dar acolo." ·. 
�de obicei atârnau haine. Când însă privi m'ai de aproap,e, erţt 
Znsuşi ·bătrânul care atârna acolo. El nu putuse stipravieftti·-. 

• 
1nsănătoştrei, nu .şi-a putut ierta că, yoilid să-şi î.nţele mo_şte-

• • 

nltorii, se 'nşelase amarnic p:e sine însuşi. Viaţa i-a fost o coR-
·• 

finuă lnşelăciune, de-aceia şi-a aruncat banii wntru care în-
.. şelase. pe alţii. 

Acest nemernic s'a 'nckinat toată viata mincianei. ,l.f.ulti 
# -

. dam"enl şi 4-e prin a�te locur�, au datoria să· deschidfi, ochii _§i 
!Să. vadă. cât d,e. urât s'ft purtat cu sine însuşi sgdl'citul. 
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IN AGONIE 
(CHAMISSO) 

fOrăieşt�-un clopot răS!)i:at: 
Din lume a sburat o viaţă, -
La rugă oameni din păcat, 
1Aceia,şi moarte-aveţi în faţă. 

Cuprinsă de un groaznic chin, 
O tânără pe pat se stânge: 
ilşi frânge mânile 'n dureri, 
�i-ar plânge ... dar nu poate plânge. 

:Alăturea stă sqţul ei 
Jnţepenit în rn;păsare; 
De-odată ea se scoală greu 
ÎŞi-i cade trudnic la picioare-: 

---- Stăpâne, ia-mă'n seama tar 
Iar tu, ai milă tle fiinţa 
t:are'n dureri se stânge-acum ... 
Bărbate, ţi-am călcat credinţa! -

- Cum tu îmi sp:u� de fapfo-acel 
Ce viaţa mi-a învc::-rinat-o, 
·Aşa îţi spun şi eu acum :
:ru mori 'de-otrava ce ţi-am 'dat-o·!

Mihail Pricopie 

---+--� 
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Fericirea e totdeauna aproape 

Fiind la serbarea nunţii priet�nului meu Nicoară_, l-am în
trebat, ce l-a condus în alegerea tovarăşei saie. 

\Un vis ciudat, o înţre�gă poveste„ îmi răspunse el; am 
timp să-ţi povestesc, mireasa se leagănă în tango. 

Mă ştii, voiam s'o Jncheiu cu burlăcia, mi s.:. urâse frunzi 
,n vânt r 

Ma.i acum o lună mă deştept într'o dirninea_ţă preocupat 
de-un vis: se făcea că umblasem mult, rătăcisem printre nişte 
stânci _prăpăstioase, nemerisem, într'o peşter:ă şi mi�era o sete 
grozavă. De-odată mi-apăru o vrăjitoare _urâtă şi-mi _întinse o 
c;upă. O luai cu sfială, d_ar. o dusei la gură cu lăcomie, hptărât 
să o sorb ,să fi fost · chiar venin dela o m_ie de vi-;;iere. S;ire 
marea mea mirare cupa era goală. Privii amărât în fundul ei. 
Acolo-gravate aceste cuvinte: ,,Du-te la Buzău şi ·vei afh 
mireasa!". 

Ciudat _şi caraghios, acesta ,era visul care mă _ _preocupa. 
Ce crezi că am făcut? Intr'o j1.'.unătate de oră am fost la 

.gară. _Trenul era _gata; câteva minute şi am _plecat. Ziua era 
călduroasă, o c'ăldură ameţitoare. Clipele alunecau anevoe printre 
staţiile la cart trenul se 09Xi<1, _printre convOTbirile banale ale 

, călătorilor. 
· s� înserase când trenul �'a· op.rit în Mizil.

-· Mai sunt două staţii până la Buzău, mamă! Tanti ne
aşteaptă la gară ... vorbi un copil către o cuconiţă, care mă pri
vise cu interes mai 'nainte şi faţă de care rămăsesem taciturn. 

- Două !,taţii! _gândii eu. Oaţ:.ţ o voiu vedea _pe mireasa
mea în gara Buzău, astăseară? De sig_ur, în_ gară, îmi _întării eLt 
convingerea, destinul are precizii matematice! 

Trenul înainta din. Răcoarea serii, după atâta zăpuşală', 
predispunea. la somn. Vorbe s'auzeau din ce 'tn ce mai rar. 
P-arcLl. toţi călătorii cJzuseră htr'o dulce beatitudine. M.aşina 
lk>ar pufăia în întuneric _şi gonia �u lanţul de v.1goane după e_a, 
elin ct în ce mai iute. Poate şi mecanicul dorrri ia J_)e maşină. www.minac.ro
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O staţie cu luminile obişnuite se v·esteşte. Sigur, mecanicul' 
doarme. căci nu se intră în stafie cu _a_şa viteză. 

Intr'c clipă s'au petrecut multe: o ciocnire, . o ră_sturnar�, 
linişte lugubră, apoi o învălmăşală s_urd'ă de voci, ?tngăte, ţi
pete:... Simţii că am fost isbit undeva; aşJeptam dm moment

în moment să nu mai simt; vrui să :blesfem visul înşelător 
pe care-l aveam în ochi, tlar nu puteam vorbi, aveam ceva pe. 
creer; apoi o mână sd'ravănă mă apucă de piept şi mă trase 
şi-apoi nimic... 

Când m'am ldesteptat, văzui în jurul meu _paturi multe .. 
auzii suspine şi gerri'ete. .. ' O· lumină licăria: într'un' colţ. Cineva, 
era: aproape de mine. Vrui să cer apă, să întreb' unde mă aflu; 
rlar nu putui. Eram parcă într'un teasc. Mă re.semnaiu, cufun
dându-mă iarăşi în somnul meu, bucuros că: n'am murit. 

Un sunet de clopot mă deşteaptă a: doua zi. Văzui lumina, 
zilti, întrebai und� mă aflu. şi mi se spuse: la spitai

1 
în Buzău.· 

- Ei, domnule,· ia: să-mi spui unde mergeai cu trenul, mi
întrebi doctorul. 

- Până aci, Ia· Bu•zău ! şoptii• eu .
. - Ei bine, dormi mereu, asta�i singura doctorie şi puţini 

h. ţ - ' g 1a ă... , 
A treia zi doctorul, trecând pe lângă: patul1 meu, se opri iar. 1 

- ()1 ce afaceri la Buziău., amice'?, Vr'o femee, vr'o aventură ..
- Ceva straniu, un vis... începui eu cu toată sinceritatea.
- Bine, vom vorbi d� visuri altădată. Şi doctorul 1ml 

examină din nou, recomandându-mi tăcere şi repetându-mi:• 
dormi mereu; cu cât vei dormi mai mult, vei visa mai _puţin. 

A patra zi mă simţiam sănătos. Mă îmbrăcaiu cu hainele 
mele şi, pentru că ;:ţ_şa cerea rânduiala !spitalului, aşteptai _pe 
doctor la uşa cancelariei, ca să mă vadă: înainte cte r:,-lecare. 

Cum mă văzu, mă salută râzând. 
- Da grăbit eşti, amice; eram curios să aflu visul!
I l-am povestit cu toată sinceritatea.
Doctorul, când sfârşii, îmi spuse cu. o' duioşie ele destăinuire

prietenească: .,nu te mai lua du_pă visuri, amice; iată, şi _pe 
mine la fel m'a.iscodit un vis. Se făcea că-mi spune vrăjitoarea 
dumitale: ,,sui-te.:.în tren. Du-te la Constanţa. P,e ţărmul mării 
este o casă. Un chioşc cu zorele e în faţa casei. Din chioşc se 1 

aude cum mugesc valurile mării, iar întinsul albastru străluceşt� 
ca o oglindă neturburată până departe. O fată cu nişte ochi ca 
luciul mării :te-aşteaptă. Du-te numai şi bate la portiţă!". Dar.
ce crezi, că m'am potrivit la aşa prevestire?; Nu. De când, m'am:

aşezat ca doctor aici, n'am· mai plecat nicăeri. Chiar alaltăeri 
m'am însurat cu fata proprietăresei mele şi m'ă simt âşa de ,fo„ 
ricit.._ Ascu,ltă-mă 0ţ mine„ nu mai umbla du12ăi visuri". 

www.minac.ro
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.Mulţumit că am scăpat cu viaţă am şi plecat. 
Seara eram acasă la mine. Şi era: o sear� aşa de frumoasă: t 

Jo�. valurile mării parcă ciripiau. Rămăsei mult pe întuneric,· 
1a fereastra deschisă dinsprţ stradă. De undeva, deaproape, venia: 
un cântec de dor. Peste drum, în chioşc, · fata vecinului cânta.;: 
Cunoşteam şi cântecul şi fata, dar-încet, încet, gândindu-mă:• 
la: cele prin care am· trecut şi la vorbele

t 
ce mi le-a spus. la: 

.clespărţire: doctorul,-o lumină se făcu în mintea mea. Da, o 
casă la ţărmul mării, un chioşc cu zorele din care se vede marea� 
:fa.ta vecinului cu ochi ca marea ... toate acestea aşa de aproape ... 
,i, poate ea n'a� cânta, dacă eu n'aş fi la fereastră ... 

Vezi, l'}e aflăm' în casa vecinului şi fata din chioşc este 
'(mireasa mea. Ce zici de toate astea? Nu-i aşa că visul s'a a
tieverit: Dacă n'aş fi mers la · Buzău, · nu aflam că, aci, a
proape, este atâta fericire! 

�

�

/ 

/ 
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un oroecl unguresc pentru canalul cernauoda-constaata 

D-l inginer N. Georgescu, director la Serviciul tJtbunătâ
ţirilor funciare, a n.us la dispoziţia Serviciului porturilor mari- .

time o _broşură, tipărită la Budapesta în 1917 de către Direc� 
,ţiunea construcţiilor hidraulice din Regatul Ungar, 2n limba. 
germană şi ungară, intitulată: ,,Planul unui canal navigabrl
'dela Cernavoda la Constanţa". Broşura este însoţită de o planşe 
conţinând planul la scara l_: 7 5000,_ un _p.rofil 'ln lung. ,şi pro.file 
transversale. 

Proectul nu se prezintă ca un studiu co.mplect, cu, toate 
datele necesare, ci mai mult ca o- _schiţă, în linii generale.
Lipseşfr în primul rând documentarea care să justifice traseul

ales. Acest traseu este rdus tot timpul paralel cu calea ferată, 
soluţie care se impune pelttru primii 30 km., cât ţine regiunea 
bălţilor, dar care este discutabilă pentru restul până la mare. 
Foarf:i mult studiu comportă punietul uz care acest canat trebtu 
să atingl� portul. I n, :proectul de faţă, ranalul debuşează în re

giunea ce alcăţueş-te nodul de linii ferate din port. Cum se va· 
fac.e trecerea pe sub aceste Linii? Oare un alt tra'sett pe ultimii 
30 km. nu ne va da ptttinţa de _a reduce. tunelul prevăzut de 
15 km., sau c/)e a-i micşora lungimea? De asemenea nu se aratii 
cum s:1 v.2 realiza -ecluza şi deversorul lrz Dunăre. 

Un- adgvJrat proect compilect al canalului dela Dunăre f,11, 
,'Mare urmează a se face de aci înainte. 

Pentru Co:nstanţa, un ca.ttal p'â,nă la Cemavoda va fi o sursii. 
neasemuitii de viat/i. Dacă astăzi Portul nostru lâncezeste cu 
totul, fiind lăsat î� urmă de porturile Dunărene, aceasta ·se d,_,. 
toreşte în primul rânrli lipsei de legături cu tara. Scurtare4 
drumului spre Orient, cu 40!J km.', pe o cale n�vigabilă inter
naţională de importan:ţa Dunărei, evitarea gurilor fluviului- ll'l 
mod natura! greu accesibile, se adaogă la' arg,umentele ce pt�-
deazlt pentru realizarea acestui canal. 

Proutul de faţă, alcătuit de un serviciu public unguresc, 
aratlt._ importanţa ce dădeau .fostl�e puteri centrale acestui canal.
Cu titlu documentar dăm mai iq&, Zrt tradticefe,_proectul ungu,resc. 

V. C0TOV
iRziner Constanţa 
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Descrierea Technică 

. Acolo unde fluviul Dunărei, care împrejmueşte Marea şi 
joasa câmpie română {ătre Sud şi Sud Est, coteşte deodată! 
către Notd,. pentru ca: până la Galaţi să curgă1 aproape paralel 
cu ţărmul apusan al Mării Negre1 albia sa în unele locuri se 

· apropie aşa de tar.e de malul mării ( deabia 45 :dm.) încât
dacă îngusta · făşie de pământ n'a fost ruptă de către fluviu,.
aceast.a. se datoreşte, după toate probabilităţile, numai structurii
orograficL a _pământului dobrpgean. Tendinţa aceasta a fluviului.
este evident dovedită ele către văile a căror înălt.ime deasq.,2ra
mării este abia de 5-10 m. si a .căror lătime este cam ca �
Dunărei (.Balta Carasu). Aceste văi, adânc tăiate înt're dealuri·�
!ind drept spre mare. şi. se 3:propte cam la 1 '�·j(m. _c;le aceasta.·
In luncile lor ml�ştinoase -�pa cu�gătoare a Dunărei nu mai
pătrunde din anul de când s'a construit linia ferată Cernavoda:

Constanta.
De�i. este y�or de .. înţeles că,. întrebuiryJând aceste luncL 

cu cheltueli relativ mici s'ar outea construi un drum de navii;::aţie 
care, pe de o pa,rte, ar presc·urta marele drum de navigaţie 
către Est cam cu 400 de km., iar de altă parte s'ar pune capăt 
la greutăţile technice şi politice, care există în prezent. 

Ideia nu e de tot nouă. Antreprize străine şi guvernul ro
mân s'au ocupat în mai multe rânduri cu această chestiune, 
dar de realizare nici când nu s'au apropiat, din cauza „grea• 
iăţilor extraordlnare", pe care le opuneau pe clţ o parte podişul 
înalt de 50-60 metri, ap:oi diferenţa de nivel de 11 m. dintre 
nivelul viiturilor mari ale Dunărei şi nivelul m·ării. Intre greu
tăţile ce s'ar putea ivi ar fi acelea ce prov.in din structura geo
logică 1iefavorabilă a câmpiei înalte de lângă litoralul mării. 
Da, aceste' _greut�ţi le. putem desconsidera în urma cercetărilor,. 
din care rezultă că stratul ·aco()leritor de loess a fost îndepi:irtat 
prin eroziune şi deflaţiune şi că la suprafaţă: au rămas, ·id 
colea, _bancuri calcaroase şi marno11-se, aproape orizontale, . care 
alternează cu stratul _gălbu·i-verzui <l'e argilă,. formând astfel 
sâmburele colinelor ce aparţin etagiului sarmatic. Cu drept cuvânt 
se poate deduce. că, în cazul unor săpături adânci, sau pentru 
facerea unui tunel, nu s'ar naşte greutăţi mari. 

Mult mai mult au tras Jn cumpănă _păreri'le ,politice, care' 
azi ies cu totul din discutie. 

· · 

Traseul canalului ar �rma partea de ,_Sud a Bălţii Cara-su,. 
aproa�e de linia ferată, 1>e un teren de 8-1 O m. altitudine .. , 
până la klm. 29, 'dle unde ar putea pătrunde, prin un profil 
deschis de 12-17 m. înălţime, .�ână la colinele de lângă lito
,ralul mării, înalte de 60 · m. şi pe care le-ar străbate printr1un 
tunel, din care ar eşi tocmai lângă portul Constanţa. 

Canalul n'a putut fi proectat în tăetură deschisă din cauzai 
. pantei prea mari (0.19 0/00) ce ar fi avut, căci nivelul apelor 
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� la Cernavoda e�e de 7 m. deastJJ)l[a eti�jului _şi la 11.85 
si. deasupra mării şi ar fi îngreunat navjgaţi_a, dar mai ales 
cin cauza distruzerilor la care ar fi .fost ex_pusă albia cu <.leo
!ebire pe porţiunea· dela început, _din cauza violenţei curentului 
m timpul apelor mari . 

De. aceia a trebuit să se adopte albia ·închisă, intercalând! 
o ecluză, deşi pentru navigaţie aceasta constitue o oarecare
incomoditate. Pentru alimentarea eclusei apa se ia din Dunăre,
cu ajutorul unui stăvilar de alimentare.

Aceste doU"ă lucrări de artă sunt proiectate la începutul' 
canalului şi anua;: o eclusă de 80 m. lungime, 12 m. lăţime 
şi 7 m. adânci�;· .şi un stăvilar _de alimentare, 

0
pentru un 

debit cam de ·6-8 m.3 _pe sec:, deci __ pentru o masă; de a�ă•, 
care ar asigura un. pesc?:j de Ş,? m. în g01jiunea deschisă a' 
canalului şi 4.00 m. în tunel, fără ca să fie depăşită iuţeala, 1 

d'e 50 cm. _pe sec., care şi ea totl.\.Şi ar porni din JJUnctul 0-d 
acolo plus 2,83 m. deasupra mării) şi ar-merge cu o _singură! 
pantă d� 0.04 7 �{..Q,�, fără· nici o Jntrer�_�erţ

J 
până la nivelul 

normai al Mării Negre. (Spre comparaţie, vezi la Rusciuc panta 
Dunărei de 0.046 0/00). 

La klm. 43, adică Ia capătul din amonte al tunelului, 
fundul canalului ar prezinta o treaptă de 1/2 m., pentru ca 
creşterea de rezistenţă ce ar proveni din îngustarea albiei, să! 
fie compensată prin sporirea la 4 m. a adâncimii. 

Alte dimensiuni ale canalului ar fi următoarele: lăţim�a! 
fundului în canalul deschis 50 m. în tunel 25. Taluzele: afară! 
l: 1, în tunel 20: 1. 

In tunel. .deasuora nivelului normal. la 1.50 m. de ambele 
laturi, ar fi câte o banchetă de 1 m. lătfme

0 de la care .D·;reJii 
laterali continuă cu taluzele 'de mai sus încă cu 1,50 m. şi aci 
ar. începe umerii bolJii tavanului _în arc eli,otic de 4 m. înălţime . 

• Dţ_şi iuţeala de 50 cm. nu poate _produce ,nici un incon
venient 11entru navigaţie - nici mqgJnd _în amonte, .• - totuş_i,. 
pentru si\ruranţa comunica,tiei in tunel,. ţste necesară o instalatie 
de ede,: ·mecanicL .oe care l-am oroectat în formă de funicular. 
fără fine. în aşa eh.ip, că vasele se <J.gaţă de cablul care se
mişcă încontinuu De scriptele 'fixa.te de pen;ţii laterali ai tune
lului, vasele fiind trase pe o lature în sus şi pe cealaltă în jos. 
Putere1 motrice ar · fi dată de un motor cu păcură de 100 
cai putere. 

Mai _târziu, cu creşterea traficului, această instalaţie s'ar 
cstinde pe întreaga lungime a canalului, pentru care eventual 
s'ar pute2. întrebuinţa puterea apei disponibile dela eclusă. 

La întretăerile cu calea ferată �i cu drumurile s'au orevăzuf 
poduri de fier, lu�gi de 60 m. în• mijlociu, iar în ce priveşte 
lăţimea şi construcţia, acestea vor fi corespunzătoare împreju,
Jlărilor locale. 

Relativ la expropriere, nu am ţinut seafllă de tunel, ci am www.minac.ro
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socotit _,pe întreaga lungime de _59.5 km. o f�ie de 00 lll'. 
lăţime iar ca preţ de rescumpărare 500 koroane de hectar. 

Canalul cu toate anexele. conform· devizului estimativ de 
mai ios, ar costa 114 milioane koroane. 

DEVIZ APROXIMATIV 

I I 

·a 
·- o Costul 

� 
Dela km. Debleu g::,c: 

-cc în 
... la km. m. c. CLl ,- ..S 

z o ...... o Koroane o.. o..� ... 

a) LUCR ĂRI IN PĂMÂNT

1 I 0-5 3.775.50( Săplituri us- 2.-
cate 

2 II 5-29 8.466.500 Dragări 1.20 
3 III 29-43 11. 850.00C Săpături us- 2.-

cate 
4 IV 4_3-59,5 4.554.000 Săpături în 15.-

tunel şi zidă-
ria boltei 

b) E CL UZE

5
11
· Ecluză la Cernavoda de 80 m. Iun-

11gime, 12 m. lăţime, 7 m. adânci-. 
mea apei.- - - - - -

c) DEVERS OR

7.551.000 

10.159. 80( 
23·101.ooc 

68.310.00C 

111.500.000�

Observaţii 

Teren mo-
cirlos. 

n " 
.. 

Tun�! în 
mami şi los 

6 li Deversor pentru 6 m3 sec. debit li li 500.000M . 

d) PODUR I

7

81
1

15 poduri m�tali�e pt. şosele, având 
11
100.000

11
1.500.000

� 1
60 m. lungime- - - - - / 

2 poduri metalice pt. calea ferată. 150.000 300.000 

e) EXPROPRI ERI

9 li 595 ha. teren expropriat - - - li 500 tl 297.00011

'l 
f) INSTALA ŢIE PENTRU H�LAJ

Instalaţii mecanice pentru tragerea 
vaselor, de ex. : un funicular fără 
fine, cu un motor cu motorină de 
.100 HP. - - - -· - - - 100.000

Badaptsta, Aprilie 1917 

,--------1 

Total • . �13.91B.800 

HAJOS 
(:onsilier Ministeri.ll 
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PE ŢARM 
(GOETHE) 

Vă 'nvăluriţi, iubite cânturi, 
Spre 'ntinsa mare a uitării! 
Flăcăii nu vă cântă 'n vânturi, 
Nici fetele 'n sositul sării. 

/ 

Voi aţi cântat iubiri şi vise 
Şi-acestea mi-au sburat din cale ! 
Voi toate-aţi fost pe valuri scrise: 
Porniţi cu ele dar la vale! 

Milzail Pri.copie 

(� 
� 

I 
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Macedonski în Dobro.gea 
ÎNSEMNĂRI 

Când a închis ochii era un om bătrân, un suflet care-şi 
secase isvbarele. Lira lui nu mai spunea. nimic1 

dar a spus multe. 
La început cântece banale-pastişări, într'o limbă corectă şi _o 
comedie, ,,Iadeş", transpµsă după o fabulă orientală

1 
tipărite 

înainte de războiul independenţei
1 

într'un volum din care răsare 
epic şi poate va rămâne „Calul arabului". Mai târziu· însă din 
re în ce mai interesant; de-a lungul a vr'o alte 3-4· volume de 
versuri-, s'a ridicat până la măestrita cizelare din „Avatar'', din 
„Vasul", până la maestatea poemului „Noapte de Mai"1 noem 
care va rămâne alături de cele mai măestre cântece ale naturei 
în româneşte

1 
alături de 

1
,Concertul în luncâ'

1 al lui Alexandri, 
de „Călin" al lui Eminescu

1 
etc. 

Alintând însă o notă cu totul exotică şi de multe ori cori
trariinâ spiritul societăţei noastre, succesele literare i-au fost 
streine _şţ 11 1a rămas preţuit de cât în cercul restrâns al admi-
ratorilor să,i.. 

Romanu\ ,,Thalassa" n'a avut cititori, iar „Bronzes"1 în 
franţuzeşte, a trecut ca un plăcut, dar prea mic eveniment literar. 

Dacă din cont.actul cu Dobrogea şi Marea Neagră va fi 
-::�:!-�s imaginile exuberante ce abu11dă în nThalassa'\ lucr:il '-'� 
fi precizat de criticii ce se, vor ocupa cu isvoarele inspiraţiei i:;ale. j
Ceea ce voiu să notez este o amintire de o ,Întâmplare legată de 1 
primii paşi ai aşezărei noastre în Dobrogea după războiul In
dependenţei. www.minac.ro
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Spun dela început că poetul Macedonski · a fost directorul 
prefecturei judeţului Silistrei, cu reşedinţa în Cernavoda. A-
ceasta era cam pe Ia începutul anului 1879. 

. -

' 

Guvernul român, luând în stăpânire Dobrogea, o împă1·-

ţise în trei judeţe: Tulcea cu capitala la Tulcea_, Consta�ţa cu 
capitala la Constanţa ,şi Silistra cu capiţala la _Rasova. ·Prefect 
al i,µd�ţului Silistra ·fusese numit zţne_ralul Can.tilţ, clirector al

• 

prefecturei Macedonski, poetul,-iar. poliţaiu al reşedinţei jude-
• 

ţului un fost căpitan, Gherghel. · - · · ·
Oamenii ·noştri s'au dus la Rasova, s'au sucit, s'au învârtit 

câteva zile,-sat mare, dar sat,-şi negăsind clădiri şi oarecare 
confort pentru aşezământul prefectorial şi poliţienesc si pentru 
celelalte aşezăminte -şi demnitarii lor, s'au lăsat pe Dunăre la 
vale până la- Cernavoda. Aci era orăşel, era port, era cap de 

-

linie ferată - ninia Constanţa-Cernavroda, făcută dela , 1856 
de o companie engleză, - era ceva; se aşezară cu capitala la 
Cernavoda. 

_,._ .. 

Prefectul Cantili lipsea totdeauna din cap,itala j�deţului ; 
când era prin satele şi târguşoarele judeţului, în cercetări şi în 
studierea localităţilor, cu un alaiu de călăraşi după trăsură, 
când în Bucurţşti, _ pentru a expune _şi ră�pune starea mizeră · 

• 

. .. . a p1Aov·1nc1e1. · •

• 

Polilq_iul Ohergpel era un. pasionat dvpă vânătoare. şi rele 
• 

în le�ătură cu ea.; când îl căuta�._-la �ânăto_are. 
Macedonski era mare şi tare _în capitală .. Deşj se tm�rie

tenise cu unul Pa1Janitopol, pentru că avea o soră frumoasă.! 
ca o zână, deşi venise în Cerna\'oda cu .geamantane de că·rţi, · 

• 

poetul. se plictisea îngrozitor şi atunci devenea şi ţl vânător, 
dar vânător de senzaţii. Făcea câte o farsă celor. dimprejur · şi 
se distrau cu totii. 

Pe la sfârşitul, lui Martie 1879 Macedonski lJrimi o tele-
gramă din Bucureşti care-i vestea că pe ziua d� 1 Ap·ril se 
desfiinţează judeţul şi deci şi prefectura Silistrei. Amă·rât .nu 
fu de această desfiinţare; ea-i deschidea persp·ectiva altor po„ 
sibilităţi. Se gândi numa·i 'Să ·facă. o f1rsă p:oliţaiului Oherghe,l, 
una de plecare, \usturătoare, căci avusese de suferit ·duP-l urma ltii. 

' . 

O adresă, cu toate formele oficial1e şi în termenii cei mai 
biurocratici, fu fabricată numai 'de cât, prin care aducea la cu-
noştinţa poliţaiului Oherghel că ministerul de interne a; :}}rimit 
demisiunea generalului Canti1i .�i a ni1mit în loc prefect pe 

. ' 

• 

,I 

.... 

• 

• 

. -

• 

.. 

, 

' 

I 

• 

• 

• 

• 

•
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O�ergheL Cu această adresă în mână curierul prefecturei .bătu 
seara la uşa poliţaiului, care tocmai sosise chefliu de la o is
pravă vânătorească. 

Oherghel 1luă• adresa, o CÎti, respiră cu _plăcere vestea, o făcu 
cunoscut celor ai casei si, pentru că afară era întuneric şi ploua, 

� . - # 

iar pe uliţele orăşelului, nepietruite, un noroiu fără seamăn,-
hotărî să rămâe acasă. Totuşi, făcând fel de fel de planuri pentru 
viitor, între care şi acela de a înstruna cât mai mult pe direc
torul prefecturei, care sfida „pe t9ţi1 n�ti yenea să se culce. 
T.r:imise dar du.9ă câţiva intimi� du.9ă un taraf de lăutari �i un 
chef monstru tinu încordată bucuria iui Oher,,.heI s'i atentia ve-. " _.,. - • • 

Icinilor până către ziuă.
Dimineaţa trimise pe un ipistat să chieme la el, acasă, pe 

directorul prefecturei pentru a-i da „instrucţii urgente". Dar 
ipistatul se întoarse cu vestea că directorul doarme şi nimeni 
n 'are voe să-i tur bure somnul. 

A, gândi Oherghel, mă sfidează - dar, ţi-l joc eu! Şi merse 
la poliţie, chemă cu aerul unui om -distins pe comisari, ipistaţi, 
sergenţi, agenţi, slujbaşi, etc. şi le ţinu un discurs de adio, 
în care mulţumi pentru serviciul conştiincios făcut sub ordinile 
sale şi vesti tuturor că de azi înainte el este prefectul judeţului 
Silistra _şi va fi mai mult în măsură să le ră�r;ilătească serviciile 
făcute. 

Merse apoi la prefectură, adună pe funcţionari în cabinetul · 
său şi le făcu cunoscut numirea sa ca prefect şi străşnicia cu 
care va fi silit să se poarte, date fiind împrejurările ... 

De-abia-şi sfârşise discursul, când' Mac;:edonski intră pe uşă1
, 

zâmbitor. Oherghel îl privi de · sus cu o figură acră şi-l a
postrofă: 

- De azi _înainte, domnule dirrctor...
- De azi înainte nu mai sunt director! îi smulse vbrba

Macedonski. 
- Demisionezi, ei bine, nu-ţi va fi primită demisia, voiu

interveni ca prefect... se repezi Oherghel să ameninţe. 
- Ce prefect, domnule?! judeţul Silistra s'a desfiinţat pe

ziua de... întăi Aprilie... Şi Macedonski apăsă• semnificativ pe 
Gele din urmă două cuvinte. 

Tonul liniştit al, lui Macedonski exasperă pe Oherghel. 
,,lntăi April", murmttră el şi eş.i ca o furtună din prefectură. www.minac.ro
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Işi poate închipui oricine ce s'a mai întâmplat. Oherghel se 
plânse ministerului de interne, făcu .proces de ultragiu lui Ma
cedonski., _proces pe care-l urmări _.peste tot

) 
până _şi ,înaintea tri

bunalului apelativ din Tulcea; iar târziu, peste vr'o şeapte ani, 
agenţii de percepţii prin Bucureşti căutau pe Macedonski să-l 
încaseze de o amendă şi să-i aminteasc:ă de farsa biurocratic� 
din Cernavoda, pe care desigur o uitase şi el. 

\ 

� 

'F 

/ 

STOICESCU ,.D. ·�·-

•
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De vorbă rcu făranii dobrogeni 
de ALEX. P. ARBORE 

Nunta la Rom:âni. 

La logodnă sâ socotesc câţi galbini ari sâ deie n'irili n'iresii, 
şâ ri 'ireasa sâ'm pac5. ci-ari sâ deie n 'irilui şâ soacrâi. 

Joi, spre mmtâ, la lvţold0veni vin trepă�ătoarili şâ coc 
pâni, fac colaci. 

Pi n'iri Vineri sara îl radi, îl spalâ flăcăi, iar surorili îl 
plâng. Când n'irili sâ radi, n'ireas.a s'adunâ cu fetili şi joacâ. 
După aia pun masa ş'o pun pi n'ireasâ fetili. în capu mesi. 
Părinţi ii şăd la spatili ii c'o pernâ şâ c'o jemnă (un colac). 
Diavoru ii eşâ şâ zâci: ,,poftiţi cari binevoiţi la adunari". 
S'adunâ niamurili. ii ţoati şâ la urmâ s'adunâ fetili şâ .flăcăi. 
Sâmbătă sara faci flăcău cari-i n'iri adunaria. Di-acolo sâ duci 
la n'ireasâ ş'o 'îmbracâ, o găteşti cu hainili di n'ireasâ ş'o 
aduci acasâ la ie!: Acuşi îi puni pi-amândoi în capu mesi, pi 
iel din driapt?, şâ pi e din stânga. Acuma şâ pun parinţii lui 
la spatili lor c'o pernă pi _braţi şâ c'o _jemnă. Diavoru puni 10 
farfurie şâ două paari di rachiu. Apoi esă şâ strigă• ,,poftiţi 
cari binevoiţi la adunari". Când intră µnu'n casă, diavoru ia 
paaru, îl umpli şâ-1 dă lu n'itili, şâ n'irili îl dă lu acela cari 
vini la· adunari. Ala-1 be ş'aruncâ un dar în farfurie. Şi n'ireasa 
faci tot aşa. 

Mântuindu-să daru ista, fac o oră di feti şâ flăcăi şâ joacâ 
cu n'irili şâ n'ireasa împrejuntl mes,i di trii ori. 

După aia diavoru ese, dă cu ghidu şâ faci drum şâ esif 
afară şâ joacâ ora. Dimineaţ1 n'iri şâ gătesc unu pi altu şâ si 
duc la cununie. La unili li puni un sovon roş pi faţâ. Când_ 
vin acasâ di la cununie esâ c'o caldari di apâ şâ _n'îrili o răs� 
toarnă şâ dă un bacşâ.ş. Apoi joacâ nunta toatâ zâua la casa 
lil'irilui. 

. " 
MOISE, PARASCHIV A', 60 de a.ni 

din Sarinâsuf www.minac.ro



32! 

Ntmt• l• Tarei. 

Când sâ logodesc, sâ duc părinţi băetului acolo la fată/.· 
Pi n'ireasâ n-o vedi. N'irili _,plăteşti cu _pometuti, dulceţuri. Pi 

• urmâ ii vin acasâ. N'irili sâ duci . 'napoi la n'ireasâ. Ci-o hi.
ducând, nu _ştiu. Cumnata cea mai mari sâ duci la cea mai
n'ică. Marti' seara înceoi nunta. N'ireasa îmihracâ toati rochili
câti li-a,ri. -Joi sâ duci la baie, la scăldat. O duci nJ�ă-sal chip
cari i-ar hi naş şâ când yin di la baie, îi ,faci muscali (un
fel di flori cu fluturi). Şâ dacâ yin, îi puni în faiton şâ treci
trii po"duri, şâ asta sâ chiamâ cununia lor. Dacâ nu-s poduri,
fac poduri di pânzâ!. Acasă, daulgiul bati la· fereastrâ, $â fimeiii
di oparti, iar fetili di-oparti joacâ di pi ci sâ cununâ. Duminicâ
sâ 'ntâlneşti n'irili cu n'ireasa, niamuri di-a lor, cu toţi îm-
preună · pitrec. ., 

MOISE PARASCHIVA 

Nunta la Bulgarii dobr_ogeni. 

Câ_nd sâ logodesc, sâ duc· şâ fac orbili, şâ lasâ o ploscâ cw 
vi şâ c'on galben la ploscâ. Şâ Duminicâ sara sâ duc •sâ 
logodesc. Duc di l_a n'iri jumătati mâncări păr la cucoş; di la. 
cucoş duc di la n'ireasâ, a�sâ la n'ireasâ. N'irili îi duci schim
buri!i n'iresii, galbini, brăţări, brâu, roc�i, .fes, bariz, zali ( sacsâi). 
Ş'apoi n'ireasa îi 'dă n'irilui izmeni, cămeşi, brâu, dornchi. 
Soacrâsă-i dă cămeşi şi-o castâncă. Lu socru-so cămeşi şâ ciorachi. 
Dacâ ari cumnaţi; li dă la toţi cămeşi. ' 

S'o 'nterminat logodna. 
Vineri, spri nuntâ, vini tata băetului la fatâ şâ beu cadetu.

Ş'a,duc plămădialâ di-acolo şâ plămădesc aici şâ
° 

di-aici duc
plămăclialâ acolo. Apoi strigâ zâvlili sau porăitoarili. Zâvlili 
măturâ, curăţâ, frământâ. �âmbâtâ li trimet la bulgur cu cim
poiu. Una duci tavaua pi cap şâ joacâ. 

Sâmbâtâ sara încep mărgelili. Zâvlil'i sâ duc prin sat şâ 
strigâ la mă.r_gdi. �ând s'o adunat toati, 9un făină 'n covatâ,' 
sâ pun lângă băgeac, o fată ş'un flăcău, :n locu n'irilui ş'a 
n'iresii. In sâtă pun galbini, brăţărili şâ inelu n'iresi şâ cern 
cu puţinâ fă.i-n�. Fata frământâ o turtâ şâ flăcăi_ 'i puni apâ. / 
Puni turta 'n · vatrâ, şâ de-asupra-i puni un saciu ( tava di 
her). Di pi :ci sâ coaci, o puni pi tava şi-o faci dun'icati
dun'icaţi, şâ dă la toţi câti-un dun'icat şâ yin din ploscâ. 
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Dacâ-i din alt sat, n'irili vini 'n satu n'iresi şâ tragi la gazda 
naşului. 

Apăi, când yin la n'irea:sâ, o găsăsc pi n'ireasâ displetitâ. 
Naşa: o îmbracâ, o chjaptănă, o · 'mpleteşti ·şâ-i puni câti-un 
hir di tel. 

1 1

Diminiaţa n'irili vini di la gazda naşului şâ n'ireasa di-acasâ 
şâ sâ'ntâlnesc la bisericâ. La bisericâ zâvlili vând câti-un _şâr di 
poami şâ cucoşi di păpuşoiu. 

La bisericâ îi dă băetultii, care ar' să hie diavor, Miracu 
şâ-1 liagâ c'o cămeşă. 

( Băiracu-i u� băţ legat c'un peşchir şâ c'o bucatâ di balmă 
roş şâ'n vârf cu'n şumuioc di sâminoc şi cu unu di busuioc). 

Di la bisericâ sâ suie 'n căruţă şâ pliacă 'n satu n'irilui. 
Dt1minică spre Luni sâ faci masa ai mari. Atunci n'ireasa şâ .cu 
n'irili şăd dinaintea naşului c'un brăcăcel în digitili · n'ici. Şâ 
lumânărili di cu'nunie li ţin în mână, pân n'ireasa mântuie 
di dat darurile. 

După aia-i duci la culcari„ 

MOISE PARASCHIVA 

* * *

Când m'am trezit eu în Calica, era bisericâ. Era U.J;J mocan, 
Ursuleţ, ş'o făcut un pod·, ş'o adus un clopot dih România. -Era 
pi-atunci mocani briscăni, cari urhbla cu bontă. Era un popă, 
.Vasile, bătrân preut,. pi· urmâ popa Toadir,. •_pi urmâ popa·· Scri
'don, q.poi oooa: Nichifor, apoi popa Dun'itru din România; 
tot din România unu, popa Ilie. Ii cântau moldoveneşti. Dpcăli 
şti,eu carti şi cântau tot, moldoveneşti. Dădem . pochilor, drept 
platâ, o, baniţâ. di orz şâ una di grâu. Asta era. Şcoli era, da 
plăte oamini dascălu. · 

IFTODI DURBALĂ, de 76 ia.ni 
. v'enit în Sarinasuf din Calica 
* * *

Când am vini't eu p'aici, părţili aste erau populate. Tata L 
mieu era cioban la un frate· a lui tat-so lui Ştefan Nistor. Vara 
văra la munte,. dincolo, în Româniia şâ iarna vineu aici pi la 
sfântu Dumitru, 

0

şâ"trecei.l aici în cot� Dunăvăţului. Sub dealu 
Hagighiol.ui. era p.uţu' hogi. Acolo era pădure şi era şapliz�ci-
optzăci ct· târl� cu patru' păr.' Ia· cin'ci mii di oi. 
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Pi-atunci lumia era proastă, nu ca acu. Cini ştie ţatăl
nostru era mari lucru. Sâ duceu ciobani noştri ;h Hagighiol şâ, 
zâce tata-nostru la pomană şâ vine cu măgarii plini di. colaci. 

OiiEOROHE BUCUR, ele 65 ani 

* *r*

,,Sîciu" îi zîcia Dunăvăţului. Oaminilor li sâ zâce Zaporo

jeni, şâ ţâne cu turcu. Când a călcat chicioru Rosului, i-o 'belit 
când cu războiu Săvastopului. 

Noi stam în D'obrugia păr la Sfinţi, ş'apoi trecem în Ţ,ara
Românească. Ernam făr' nici un hir di pai, făr' nici un hir dl 
ad Oili mânca la drog; ala ţine la iarnă tot verdi. Aici nu 
ţâne farnă multă, ş'încolo era turcărie multă; aici era, numai' 
mocani şâ zaporojeni. La Măcin, la' Hârşova, plătem trcizăci di 
parali di oaie. Acolo era punturili · pi undi trecem. Ungureanu 
a vinit din Calica, Visternianu din Visternia şâ Bulgari a vinit 
di la Fântâna Nedeii. 

I ' OH. BUCUR, de 65 de ani, venit $n 
Sarinasuf din căt. Oăisanca, corn. Surdila, juc;l. Ialomiţa 

* * *

Eu îs din Medenchih, mama-i din Sâlistra, iar fată n'ieu îi 
din Niculiţel. Aici când o vinit aldi tata, . puţâni casâ era, (9a 
acu io-tii ci sâlişti s'o făcut. Caraibilu nu era. Ni temem di. 
Turci câ fora feti. Odatâ o fatâ sâ duce cu căniţa la păscărie. 
S'o stricat căruţa şâ · Turci au luat-o cu 'Căruţâ cu tot., 

. I 

Când răzbelu, _o plecat Tatari ş'o buşât Ruşi di pi la Ca-
raorman, din baltâ. 

MOISE PARASCHIVA, 60 de ani\ 

* * *

Tata n'eu îi din Basarabia,, di pi la Ceamaşăn. Aici în sat
;1lntâi a vinit Ungureanu . .Iarbă. era aici. Işă odată at11nci o sută
diouăzăci di plug)-lri din sat. Tătari h'ii.veu yiti, câ vfoisă di la 
Muscal. Pi-atunci plă,tem haragiu şasâ franci. Băetu di la cin-
s_preci ai atunci plăte. 

Trăie lumia bine. Acu stai pi baltă şâ mânând t11ămăligi 
goală. Atunci ti ducei şâ păscărei, rănei copii. Atunci din partia 
yitilor era mai ghini. Acuş aici moari di foami şâ'n baitâ ,li 

,I ' 
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.mânâncă cânii. De-aici şi păr' la malu mări, păr' la Chiostengie-s 
numai yiti. Da atuncia yita era la câmp. O parti di mere arai şi 
giumălt:ati o păşteu ·vacili. Avei o oaie, două, o mulgei. Am avut 
perghelii, da acu nu mat avem nimic. 

IF.TODI DURBALĂ 
* * "'

Părinţi n'ei di pi Tulcia sânt. In Tulcia au vinit din Rusâia.. 
Era mai ghini atunci, câ sâ făce pâniia. O ducem ghini cu -Ta/tari, 
câ ni'ngăduiem. Pi-atun�i era casa lui Doralchi, Paladi şâ Cu.
fmătru Oligori, şâ mai era o casă, o făcusă Oanea. 

NASTA.SIA CREŢU, 55 ani, Beibugiac
\ * * * 

Tata n'eu a vinit tiin Moldova cu vaci; îi zâcia Hudrii Buga. 
IA:. vinit la Nălbantu ca bu;rlac, şâ mama a vinit la Satu-Nou. 
Cum s'o hi întâ1mpht, ţi s'o hi făcut, nu ştiu, da s'o 'nsurat în 
Nalbantu, s'o dus în Muftiu, ci-o hi făcut pi-acolo. 

In Visternia ne-a făcut 'pi noi. M'am însurat tot în Visternia. 
Auzâsăm că într'o sălişte Turcu a lăsa.t sir să facă sat. Am vinit 

· şi s-o făcut satu. Aicea era toloacă, era berechet pi-atunci; actt
s'o strâmtat; s'o strâmth.t, trăim greu. Avem vite înainte, her
ghelii; acu am perdut, că, vezi, nu plătem ca acu. S'au · strâmtai
locurile·.

La vremea Turcului, dădem dajdie, iuşur, din zăce o baniţă: .
.Subaşu ave odaie, casa di obştie; făcusem noi pentru subaş
o odaie.

Când' vine
i 

timpu harmanului, plecau doi subaşi şi mă-
surau, unu într,'o maalâ, altu într'o IJ1aalâ1

• Ei dăde�u: cetull

şi puiu rămâne la noi. 
Erau tătari în maalau� asta; tot tătari. Lor. li dăduse pă

mânt statu lor. Sta.m cu ii cum stăm cu vitireni acu. 
Am fost şi eu aici în sat primar, cum să chema pi-atunci : 

Ciorbagiu, şi Moş Niculae ăl .bătrân. 
Când sâ făce scandal, ·vine jandari tur�ţşti di la Mamudia; 

câ sâ băte lumea; lumi nu-i 1 Ni chema la conac, la Ma�udia, 
unde-i ,adii:nistraţia; ni 'ntreba: cum mergi ţi · cu Ta tari, cu. 
lumia? nu s'apucâ oţie ?. 

Când s'o aprochiet răzbelu, Tafari lua bo,i, caru, tot; da. 
t:li la P9liţie îi ţânc •di rău.. Tătari era viniţi din Ctâm

1 
dî la; .

. _Ostopol. N1,1 ucidea, � lua cu sâla di la oamini.' 
OAVRit VJSTERNIANU, 77· ,de @,Oi• , .. 1 

, · din Sarinasu.f , · .. _1 

(' 
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Era un popă di -la Beştipia, popa Dumitru. L'aducem, 
}mormânta, pominia,. făce ,sf intili masli. Ma' aducem pi popa di 
la Mamudia. 

După ci n'avem biserică, nici o casă, a fost un grec întri
pinor, care cumpăra işurul, .Vlădica Dionisie, şi a luat i.şurul ca 
întripinorie. 

:când să-l ducă oamini la; TulceaL ipiscupul n•a: vrut să-l d'ucă 
oamini di giaba. şi a da.t doispreci · poli. 

Ion Bucur zîce: vând eu c1:ţsa cu doispreci poli.· Ş'am luat 
,casa. Cu moş Niculai bătrânul şi moş Culea, trii inşi, ne-apucăm· 
şi casa ceia o săpăm în pamânt şi facem biserică. Şâ pi urmă a 
sfinţit-o ipiscupu Dionisie § 'a rămas tot biserică j1ân'a vinit 
România. 

. - \ 

Când o vinit România,. hiind'că cea ve:he tr�gea 2:răsit:, am 
sâlit cu moş Culea,_:_ma; era unu, moş Apalon la Mamudia, .el 
o iiăcuse pi aia v-eche, - ş'am început-o pî asta di az.

Mai ghini ţînem săr.bătorile, Duminicile; da acu, noi ţânem,
da iştia ... 

La răzbel am cumpărat cu popa Vasile o lotcă· ş'am dus 
fimeile' şi copchii cu duba la fundu Razâmul�i. 

La sfântu Gheorghe, câţi ai or hi di-atunci, ni temem 'di 
Cazaci. Nu ni punem di pricină cu ii. Stăpânăria i-o stăpânit. 

· Când s'o 'nterminat răzbelu, s'a 'ntors fişte care la locul lor.
OA V.RIL VIS fER;\IIANU 

* * *

Obiceiurile celi vechi sâ ţâneu la zâli mari: erau băuturi11 
dtini; la Otoruan oca Cuzăi era douăzăci di bani. Ni ducem 
cu peşti, că era slobozenie, la Oălaţi, la Brăila. Auzam că era 
Cuza care ţâne Basarabia, câ vineu oamini di-acolo. Spune că 
era pc� mari,_ li <iăde la oamini pământ. Am auzât şâ chiar.· 
noaptia când s'o dus din boerime să-l alunge. El o căutat să-i 
dărâmi pi ciocoi $â pi boerimi şâ pi mănăstiri. A găsit lângă o 
mănăstiri 1di maici un iaz :plin cli copchii. 

'Cic'ar hi întrebat pi cio:oi câc pământ are ţăranul. A zâs: 
zăci ictari. Cât a dat la ţărani, a· vrut să_ deie şi la boeri. 

Intr'o noapti s'o dus ciocoi la Cuza, 1-o,găsât dorn'inq; i-o 
zâs: iscăleşte că, te tăem, N oap tia o pus cai la trăsură .�â l-o dus 
în străinătăţi . 

.Aici era gliini şâ vineu oaminî di la Rusia undi lua două
zăci şâ cinci di ai în armată, din Moldova, din Austria, Un-
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garia. Uni vineu ciobani, pâi1 sâ rnăriau şâ sâ'nsurau aici.

Atunci erau fetili scumpi. Flăcăul dădea lui tatsu bani, haiae,

numa: ca s'o eie, 'Şâ-i zâceu bobacă1
• 

' La viti mai nu plătem nimic. numa la văcar. Da Ja: oi 
tlădem patru Iei turceşti. Un 'beşlic era un frang. Altâl/lctf; 
era şasă lei. Lirile era douăzăci di frangi şâ saiză• _di bani. 
Erau sferturi, jumătăţi. Ernu icusari cât patru frangi. 'R.ubelili 
era unu_, unu douăzăci. Mam.udelili era_ şâ di cincizăci ai frangi. 
Inţr'un rând, când m'am pominit, era· bani nenij:ăşti. Şâ cinct· 

' sâ yinde o vită_, tare mult lucra bani neruţăşti. Erau frumoşi. 
Ni robotem mult cu plugăria. Incep em pi Ia: Sântă-Mărie şi 

aram_ pân' îngheţa şâ primăvara sămănam şa mântuem. Sămă
nam grâu şâ orz. Nu er:a ghiuzluc, nu era sacară. N'aram :pri
măvara, ca nu, era ovăz ca acu. Pământurili dăde câti douăzăci 
di kili la grâu; la orz mai mult. 

Plugăria, c_âtă o facem acu, o făceu . şapte, . opt plugari 
afund. Maşâni nu erau. Hambarâli plini cu pâni erau. Acu pi-
mânturili-s vechi. 

' ' 

OA VRII..: VISTERNIANY. 

I 
* * *

Peştili era mult, da ml'. era oprit. Dintr'o sutâ di kilugrarnuri 
lua zăci kilugrarnuri ori doi frangi, sâ peştili cel muJt era atun.ci. 
Era morunaş. Acu nu-l văd, n-am mai văzut. N. noştri, Român4 
nu _păscuiau, numa 1-:,ipoveni. Undi-s az Ruşii 'di la, Dunavăţ 
erau Tă ţari; după răzbel o vinit · Ruşi d'in baltă. Tatari nu J>ăs- .,. 
cuiau. nu s'acupau. Mocani ducea oili· 'n baltâ şâ eşatt pri
măvara în Dobrugia. .,La Cot" aşa îi zâcem locula.i ista. Do
brugia era di la Băba încolo. Acu îi zâc Băbădaua. 

Incoaci . ·erau· Tatari, a:colo erau 1"urcii cii mulţi. 
1l I Merele erau: tl.istuli. Turcu ave sâlă di lumi, câ erau pă
mânturi multi.

Când bozgunw. lu împăratu Niculai, au vinit Bulgari 'dillJ, 
Basarabia. Pi-atunci _plătem UTI _ghir pintru armatâ. Vine Turcu 
şâ ni scrie. S'împline douăzăci di ai, haide, ghiru pintru- armatâ, 
cinci frangi în fiecare an, sâ ştie. 

Mama tot ari ţn Basarabia niamuri, în, Broasca. A vinif 
niamuri di-acolo când1 răzbelu din Ostopol. A1 vinit numa cil' 
viderfa şâ s'o dus înapoi. 

,. : i _ �-. GAVRII.� VISTERNIANU � 
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Pi vremuri hu era mc1 o şcoalâ. Vine din România sau 
R.usâia câti un dizărtor

J 
găsa câti-o casâ şâ'nvăţa pi băeţi. 

Fetili nu sâ ducea la _şcoalâ. Da ci şcoalâ era aceia, câ era 
rusascâ. Vil'le câti un călugăr şi'nvăţa şâ scoalâ româneascâ, cu 
slovâ vechi, că sâ mai zăpăcia pi la mănăstiri cu beţâia şâ-i 
alunga c!J-acolo. Plătem mai nimic. Sara dacâ işau băeţii, îi 
dădeu o oală di vin, o leacâ di pâni. Da ci'nvăţătură, ia numa 
sâ treacâ vrernia .. Aşa oamini învăţaţi nu ştiu. Pocht vineu din 
Basarabia şâ Moldova. Sâ ma' aibă· dţfplumi di _pochie nu sâ 
pomenia. 

Aici iera .pop.a Năstasţ, lda s'a dus la Mecin. lpiscupiul grecesc 
nu _ştiu ce-a găsit, câ s'a ucis mulţi oamini. 1 Bulgari a căpătat 
ipiscup bulgăresc şâ împinge pochi bulgăreşti pişti ai noştri. 
Sâ oooa Năstase s'a dus la Mecin şâ a vin� popa Manciy.., 
bulgar. şâ dascăl b�lgăresc. Pi urmă a vinit popa Vas�ti, p'e 
cari noi l-am făcut · popă, cari cite şâ rusăşti. 

* * *

ION HUNCU 75 de ani 
din Beibugeac 

Oin materialul linguistic· ctlles în Dobrogea în vara . 
.a11ilor 1912-1913. 

de 
ALEXANDRU P. ARBORE 

profesor ·1a liceul „Oh. Laz:ir" din Sibiiu 

c6, 
'Y 

I. 
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opeţa_ţiuni războinice pregătite, şi care ar fi putut avea
teatrul de op,eraţiuni ln Principatele române sau ln Pe-· 
nins ula balcanică. - · -

Această hartă coprinde, faţă de vremea când a fost 
· · făcută, o mulţime de preciză1·i uimitor ·de interesante, car�,

studiate cu băgare de seamă, ne-ar face să avem o ideie
foarte precis� asupra densităţii- populaţiunii, asupra nu-
mirilor de sate, asupra diferitelor aşezări omeneşti. etc.

Pentru problema etnografiei Dobrogei din preajma a
nului 1838, harta: aceasta rusească----a cărei copie foto
grafică se· află şi ·Ia Academia· română-înseamnă satele 
existente, cu numele ]or, cu felul populaţiunii lo�uitoare 

, -dacă erau creştini sau mahomedani,-cu numărul ca
selor sau al curţilo1·, precum şi �atele devastate şi -deve-

, · nite pustii 1). 1 . 
� - • • • 

. 
• 

• 

După această hartă populaţiunea Dobrogei nu se ri-
dica atunci ·nici Ia 4.().000 (pa·truzeci .de mii) de locuitori • 

� Necontenitele războaie, care se purtase111ă prin Dobroge�, 
făcuseră de bună seamă ca numărul locwt·orilor să des.• , 
crească lntr'o aşa· de simtită _măsură. După urma uno1· 

· · . km. p., ceiace o şi făcea să aibă înfăţişarea unui nemăr�
ginit pustiu. Mo1l{e, ln descriet"ea războaelor purtate de 
Ruşi ia Turcia europeană în anii 1828 şi 1.829, arată că 
în acea.sta pro,1incie nu erau mai mult de 800 locuitori

. pe mi]a pătrată. Măcinul avea 1000-1500 locuitori, Hâ1"- .. , 
şova 4000, iar Cons.tanţa numai 40 de case Jocµ.ite, cu 
toate c� odinioară num�ra aproape 2000 suflete 2). Toate·. 
informaţiunile călătorilor din aceiaşi vreme sunt unanime 
fu a recunoaşte .lipsa locuitorilor şi caracterul de pustie-
tate a Dobrogei 3). • · . ' 

Trecând acum la ceiace ne arată harta, vom găsi · / 
mai îotâiu o serie de localităţi lângă care se a1�ata nu·

• 

• 

" ,. 
1) Asupr11 acestei hărţi vezi G. Vâl_san : O faFtă � popula1·ea ţă-

riloi· ramttneşti în Buletinul Societăţii Regale Române de geografie (1912)
2) Moltke, Campagnes des Russes dans la Turquie d'Europe en

en 1828 et 1829 (De·mmlr. ed Paris 1854) pg. 36, 75, 76, 79. i 
,. , · · 3) Al. P. Arbore: O înceroare de r_econ,st1·iiire a t1·ecutului Rom4-

. 
nilor din Dobrogea Consta11ţa 1922 pg. 26-27 notele . 

• 

• • 
• 

.... 

•
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mdrul de case, indicându-se câte odatl\ şi dacă locuito
rii erau mahomedani. Inş:rat·ea acestor aşezări .o vom face 
lncepând-dinspre coltul nord-vestic al Do�rog�i. Intâlnim 
următoarele sate: 

Garvăn 43; Văcareni 64; Luncaviţa' 34; Rachel 5-20; 
Iaaccea 120, tasemnată cu a ser:niluulJ, ceiace arată· că 
Î-0calitatea era locuită tn majoritate de element turc ; 

eteş 1 , ,v,.,,c,uuu. azi 1sp ru , GR e se a ta la a-
pusul satului Parcheş, pe şoseaua· ce merge debt Babadag 
la Isaccea, acolo unde se întretaie cu drumul ce · merse 
dealungul Dunărei, dela satul Parc\leş spre Isaccea,-nu· 
mele tasă, după cum se vede, indică o localitate roml
neasclt ;-Parcheş 25; Somova 35; Câşla 5-20; tn)cea

) 13_; StarATulcea (Tulcea veche) pe dealul dela apus al
, .oraşului de astăzi, 20; Preslava 60; Carasu:at (P,e partea 

stăngă a Dunărei) lnsemnat ca localitate ; Turca Beşlepe 
(Beştepea de astăzi) 39; lloldoveansca,Beştepe (Mahmu
dia de astăzi} 72,-tnsemnată localitatea cu o cruce, 
.ceiace arată ln mod sigur ele�entul creştin ;.-Jlaia (&lo
rughiolul de azi) 96; Dunlvăţul { de ; sus). ,o {qre!Jtin); . 
Sarnasăb 5··20; Caraibil 5-20; Sarighiol 6-20; Agighiol
4_t; &ricbioi 1J!!_ (creştin); Zebil 6·8; Conaaz 80; Jeai
chioi 50: Kataloi 40; Teliţa 6-20; Teke-Frecâţei-ţlere l>-�0 
(la no'rd de Trestenic}; Trostenic 30; Nalbant. •0-10; Afl-. 
jabi 37 (la apus de Ienichioi) ; C�mber 36 ; Gormâktei 4:8 
(l-a nord de Camber, pe râul Ta.iţa, tntre Bast.bioi şi Camher--); 
Alibechioi 6-20 ; VeJichioi 2, (pe râul Taiţa la sud de 
Akkadân); Ortachioi 5-20, mai la apus de Velichioi ; Ad
·kadân 24 ; Cifirkioi 5-20 (la apus de Adkadâo) ; l\ilaidankll
(Medanchioi), (în păd·ure) 5 20 ; Ilâtor (fermă Intre Nicu
liţei şi Medanchioi); Apânar, sat musulman cu 23 de case,
Balabancea 5-R0; Lataţuia 5-20, (la sud de Luncaviţa

· �e �pa Taiţei) ; Jijila 50. ; Măcin? ; Kame,na, �c�n,
.&!! �7 Cj\Be ; Greci, locmt de mahomedam, cu 140 case;
1�20; Satu-nou-(locuit de creştini) 22; Cernoe 

_ (creştini) 85; Laella 23 ; Douş 5-20; I.salar ¼0; Knrd-
jelar 20; Koiom-Punar (creştini) 32 ; Roşti (creştini) 35; 
lgramat (creştini) 28 ; Orumbeik 5-20; Cem,iler (creştini) 
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40 ; Roşte (Ia apus de Roşti) 20 ; Frecăţei (tntr'un · ostrov 
al Dunărei) 41; Duingi 111 ; Araklar (creştini) 42 ; To
pala 28; Tukuroeia (Ciucurova) 5-20; Babadag 500; Ves• 
terna 5-20 ; Enisala 6-20 ; cf. Gheorghe, localitate unde 
este cetatea de azi Enisala. Pe hartă e însemnată cu 
semnul cu care. se lnseamnă mănăstirea ; Karamanchioi 
50; Paşa-Câşla 5-20; Jurilofca 20; Noia Slava 40 ; Star 
Slava 28; Teke, lnsemnată ca mănăstire ; Kamena 5-20; 
Ragman (creştini) 28; Câşla take Radja 6-:20; Kalfakeui 
5-20 ; Adjeimara 5-20; Testemel 23; Ekeui·baba ,5-20;
Delean-Keui 5-20; Kaiaba•dere (?) 5-20; Alifacâ 23; Sak
soikola 5-20; Turhes 5-20; Koriş 5-20; Gaidar 20; Gu
serika (?) Biserica,, o localitate lnsemriată pe hartă la
punctul din lacul Razim care şi astăzi s� zice Bisericuţa· ;
Krasni-Kolku (Crasnicolul) 5-20; Kalaorman (tn deltă) 47;
Kalamak; mai puţin �e 5 case ; Karapelit 24 ; Akpţlit, .
mai puţin de 5 case, (sau fermă) ; Sarai 6-20; Groapa
Ciobanului, .mai puţin de 5 curţi; Hârşova 270; Kuciukkioi
40; Tatar-Rtmnik 5-20 ; Staroi-Rfiimik?; Inancişme 5-20;
Tatar-lrimnik 47 ; Kasapkioi 50; Demidjia 25 ; Pereklia
5-20 ; Terzikioi 5-20; Atârnaţi 35; Topalo 37 ; Asaneşti
5-20; Balaban 23; Hator-Ku_rucelna ? ; Kadikioi 5-20; Ghi-.
lendjîc; Boasica 30 ; Stelniceni 42 ; Seimeni, mai puţin de
5 .curţi; Kişla mai puţin de. 5 curţi; Garaghirma (Cara
orman) 35; _Bulgarskiei Amsalăi cu mai puţin de 5 curţi;
Kustendje (Coustanţa) 68; Tazlu-dere 5-20; Gernavoda,
sat cu mahomedani, 20 ; Kochirleni 5-20; Rassevata (Ra
soval?; Kociuk Murfatlar 5-20; Laz Magaeri (Laz-Mahale)
5-20; Mahmetcia (Mahometcia) 5-20; Ieski-Bulbuler, ma
homedani, 30 ; Kuciuk-Kaciamak. etc. Tot asemenea se
continuă şi peste vechea graniţă a Dobrogei, spre Cadri
laterul de astăzi, pe care harta r.i-I înfăţişează cu aceleaşi
amănunte, după cum am văzut că este reprezintată şi
Dobrogea-veche.

Războaele dese, . care avuseseră loc pe teritoriul Do
brogei, au adus o groaznică devastare a satelor. Mai cu 
seamă regiunea cuprinsă între lanţul de dealuri, acoperite 
cu păduri, ce se întind de I� Măcin Ja Babadag şi graniţa 
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veche a Dobrogei - Mangalia-Silistra - unde elementul ma
homedan era mai numeros, a fost pustiitlt cu desăvdr-
şire de armatele ruseşti. 

Satele, pe care harta ni le arată ca devastate, pustii, 
sunt--urmând acelaş fel pe numerotare ca şi mai sus, 
şi din aceiaşi direcţiune - următoarele : 

Frekăţei ; Taiţa, la apus de satul Niculiţel pe apa 
cu acelaş nume ; Ciamurli ; Mustikioi ; Ciamârli ; Karam
keui ; Potur ; Beidaut ; Saricek ; Staraia Casemdja; No
vaia Casemdja; Diolcer ; Varuş ; Kadoi Câşla ; Muslueşti ;· 
Kartal; Arabil � Kaciamac; Tatar-Rimnik; Staroi•Rimnik; 
Km-anasuf; Tariverdi; Topsopalocioiu; Căta-Harman (Cia
tal-orman) ; Abjereiu; Satuchioi ; Erkeuki ; Kapodjioi ; Sa
râchioi ; Iusbei ; Tekelişti; Cikirdja ; Baltăgeşti ; Pazarlia ; 
Ker�clik; Star-Visterica; Novoe-Visterica; Silişte; Bardaşa 
sau Servin ; .Pancichioi ; Câşla-Ciordili-Ghilal; Cembekei; 
Dokuzolovoi ; Karamurat; _Ciacârâccea; Hurleachi ; Tasail; 
Tatar-Palas; Karlak; Kara-Durak; Uzunomat; Mamakiovi; 
Anadolkioi ; Congaz ; Aliba-.Ceair ; Eski-Cialaneia ; Eni
Cialaneia; Eski· Borlat; Alakapu·.; Nazarcea; Asancea; U
mircea; Evrenez ; Turskie-Amsalăi; Peştera; Karakioi; 
Boiuc-Murfatlar; Asâi-Dorluk; Osman-Faku; Epbechioi; 
0dadji , Dautlar ; Mahmutchiqi ; 0rşan ; Kabadân. etc. 

,,. 

După cum se poate constata din însemnarea hărţii 
ca şi din precizările călătorilor ce relatează despre Dobro- \gea, aceste sate fuseseră cu desăvârşire părăsite de către 
populaţiune, ·care mai innainte era tn mare majoritate' mu
sulmană. Ceia ce e foarte important de remarcat cu acest 
prilej este� cum au fost ocupate şi de către 
ce fel de populaţiune satele pe care le-am întâlnit. ca 
pustii pe această hartă. Am arătat în altă parte 4) că 
Bulgarii locuiesc în Dobrogea, în mod însemnat, dea ia 
de la începutul veacului al XIX. In mase compacte se gă
sesc ln regiun�a marilor lacuri şi anume în satele : Baş
chioi, Beidaut, Canlâ·Bugeac, Casimcea, Congaz, Carana
suf, Cea�urlia de sus, Ceamurlia de jos, Caramanchioi, Ca-

4) Al. P. Arbore: AfeZările Bulgarilo1· 1n Do'lJrogea în Arpiyiţ))Q-
brogei (1916) . . · _

/ 
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sapchioi, Potur etc, Dintre acestea harta noastră ne arată 
ca pustiite pe următoârele : Beidaut, Casimcea, Caranasuf, 
Ceamurlia de jos, Ceamurlja de sus, Caramanchioi,- Potur -etc.

- Prin urmare numai după 1828- 1829� cam după
1833 5)- când s'a întâmplat o emigrare înapoi a Bulga-

-

• 

r,lor din sudul Basarabiei, emigranţi ce veniseră aici din 
părţile răsăritene ale Bulgariei din cauza persecutiunilor .. 
turceşti, spre ţinuturile de· origină ale Bulgariei, s'au a
şezat înajoritatea lor prin aceste sate pustiite precum şi
prin cele care numărau oarecari loct1ito1�i. Prin urmare tn 
nici un caz, pentr11 ori şi ce om de bună credin•ţ?i. ştiin -· · 
ţifieă, nu poate fi vor�ba, mai ales ln aceste sate po1nenite 
mai sus, despre o vech�e populaţiune bulgăreascl sau des-_ 
pre ,,vechi'' sate bulgăreşti cum, susţit1e D-l St. Rorilansky ·. 
în lucrarea sa ,,Le caractere ethnique de la Dobroudja'' 
pg. 17·3 din cartea ae propagandă ·scrisă cu î11văţaţii bul- ,_ 
gari în-1918 şi-intitulată ,,La Dobroudfa''. 

Vechimea elementului bulgăresc atn dovedit-o după 
însăşi mă1�turisirile învâţaţilor ·bulgari, altă dat�l.· Ceia ce 
ţin�in să subJiniem de data aceasta „ este mărturia abso
lut neindoelnică pe care ne·o _ înfăţişează această hartă 

.· ruseasca, care vine să arate, înnainte de· lucrările l11i

· Ionescu dela Brad şi Le Jean, cum s'a succedat popula
ţiunea tn satele dobrogene, numărul şi dens·i.tatea locu

• 

itorilor din acea vreme, re·eşind din aceste constatări vi
tregia soartei care, din cele mai· tndepărtate vremt1ri, s 'a
abătut asi1pra provinciei noastre transdanubiene.
Sibiu 1928 Augiisi 10 

-

• 

1 

. . 

-

• 
• 

• 

• 

• 

• 

' 

-

• 

• 
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•
• 

• 

ALEX. r. 'ARBORe

profesor la· l1ceul <<Gh. Lazăr>) din Sibiu 

-

• 
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, 

-

• 

• 
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-
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-
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• 

5) C. I r�ie k� Daş llW1·sttnlut1� B•,laarit1i Pi: 60
• • 
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- BAL AD��
(PRANZ KUGl4ER) 

• 

Pe malul strălucit at Saalei 
Oraşe mândre stau semeţ; 

• 

\ 

, 

• 

'Tavanele sunt dărâmate, 
Prin săli doar vântul se abate 
Şi nori deasupra trec-dritmeţi. 

• 

Cu toţi pierit•au cavaleri!, 
N�auP;,i să su1ie săbii, scut; 
Dar călătorului se-arata 
Pe piatra'n muşchi înjăşi,rată 
Făpturi gingaşe din trecut. 

/ 

-

-

Frttmosi sunt ochii ce-ard acolo, 
Râd guri-minuni---prietenos. 
P1

--

iveste ·el în zări .Ceas stinse 

• 

. 
, -

Şi stele,1i ochi privesc apri1ise, 
Şi-i vesel ·sufletul, voios 

-
• • 

TârP;,iu porneşte călăto, .. i,l,

o# , .. Căci pleacă toţi, ceasit-a s-unat 
El cântă cântµr-i de. plecare: -

;·;Rămâi cit bine' '-aude, 'n ;ra11e 
Batiste allbe-au fli,turat. ..

: 

• 

• 

-

- . 

-

•• 

• 

• 
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Trad. de p. f>• ST ÂNESCU · 
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ODIHNA fi\ORTILOR 
(CHAJY\15S0) 

Se văd străvechi ruine 
ln codru'ntunecat; 
Castele şi oraşe 
Au /ost pe-aici odat. 

Zac pietre măcinate 
Acuma la pământ. 
Visez, privind la ele, 
La vremi ce nu mai sunt. 

-,,De ce, târ1iu, în noapt� 
Printre ruini /aci · gropi f 
.A morţilor cenuşe 
Nu-i bine s'o des gropi! 

O, slab copil al clipe,i, 
Al vremii păs e-aşa ! 
Pe morţi îi lasă'n pace 
Că nu-i p.oţi deştepta. 

Trad. /f\. PRlcor-11: 
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BUZĂU 

Fireşte, n'am pretenfla, o spun dela început, ai desleg o 
chestiune aşa de întunecată, cum este acea a JAmurfril orlglnel 
numelor de localităţi din Dacia-Trafană. 

Totuşi, contribuţiuni, oricât de mici în acest domeniu, nu 
pot decât să uşureze, fie şi în parte, chestiunea atât de impor
tantă a toponimiei dacice. Chiar stabilirea evidentă a unei origini 
mal nouă pentru unele nume de· localitAţi, pentru care -s'a pre
supus că au o origine· veche, că supt ele se ascund numirile de 
locuri, de râuri etc., despre care pomenesc istoricii şi geografii 
cei vechi, tot va fi un câştig şi încă, după modesta m�a părere, 
unul mare, pentru că se va înceta a se face tot felul de dibu
iri şi de ipoteze, care de care mal neprobabile, şi se va ciuta 
pe alte căi şi cu alte dovezi a se lămuri anume chestiuni, ce s'au 
legat de vechimea acelora, precum de pildă, continuitatea elemen
tului românesc în Dacia. 

D-l Densuşianu Ovid, vorbind în l' Histofre de 'la langue
roumaine, 1, pag. 298, spune cu privire la aceasta: ,.Daci oare
care nume de râuri prezintă o anumită asemănare cu acelea ce 
ni sunt date de Istoricii şi geografii vechi, aceasta nu poate proba 
mare lucru. Ar trebui să se glisească forme, care să arăte prin 
fonetica. lor particularitliţi proprii limbel româneşti, pentruel nu
mai în acest caz s' ar putea susţine că elementul românesc con
tinuă direct pe acela al epocii romane. ·or, asemenea forme n'au 
fost produse încă, căci nu putem înţelege cum s'ar putea trage 
ceva din nume ,!VArgeş, Olt, care au fost citate deseori pe ne
drept, pentru a dovedi că ele reproduc, după )C1gile fonetice ro
mânelti1 pe vechiil� Ardeşsus, 'Aluta".
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Cred, di ce ne spune D-1 Densuşianu despre Argeş, Olt,
se poate aplica şi despre Buzău.

Despre Buzău s'a făcut încercarea de a-l identifica cu Mu
seos, pomenit într'un singur document în actele sfinţilor, pri
vitoare la înecarea Sf. Saba, ce se întâmplă la 2 Aprilie 372d .C. 
în urma prigonirilor pornite de Athanaric împotriva creştinilor : 

«IIocpO.octlov -cbv · EdtitXv XIX! ă1t�j1XjOV nv9j�oct nocpck -cbv no-cixµbv -cbv xoc:>..06-
- µavov M:ooo&ov» Acta ss. April, voi. II, cap. 7 » l), Âtck -cofl-co l!i:pepov

. oc6tbY (pe sf. Saba) ez, -cbv 7tO"tOCµbv Mouaocfov xocl ămtld:>..ovu, etc (Marele
Dicţionar Geografic al Romdniei. art. Buzău, pag. 96).

Mai multe consideraţiuni se ridică. împotriva derivării h1i 
Ba.zău dela Museos.

lntâi o consideraţiune destul de puternică_ şi întemeiată este :_ 
incertitudinea identificării rdzzlui ,,Museos'' cu „Buzău''. Totul 
se întemeiază, în această privinţă; pe simple conjecturi. Ceva 
sigur nu avem, şi nici r:u putem avea, cu tot ce .ne spun Şincai, 
Niederle, Tomaschek, Părvan, etc. 

Apoi, este cu neputinţă ca Buzău, ţinând . seamă de legile 
fonetice ale limbei noastre, să derive dela Museos, presupunând 
că identificarea lor ar fi sigură. Ain avea, în acest caz, o simplă 
coincidenţă de nume şi atâta tot, fără ca de aici să avem drep
tul a trage concluzia că Bt�zău este chiar Museos.

Mai departe. A admite una din celelalte forme propuse de 
invăţatii moderni, ca Buseos, de -pildă, ar fi să ne luăm iarăşi -
după presupuneri, după cum tot- 1,presupuneri" sunt şi admiterea 
numelor de Byzas, Byzfs, Byzos, ori Byzis, Byzas, p'ropuse-: 
pentru ,,presupusul" Buseos.

Dar să presupunem şi noi un moment că Bu:zău este iden
tic cu Museos; apoi că acesta greşit ni-i dat în unicul document 
pomenit sub forma de Museos în loc de Buseos. Ce ar fi dat a
cest Buseos în româneşte, după normele fonetice ale Hm bei noastre?, 
Am fi avut în cel- mai bun caz Buseu, Busău, în niciun cai

Buzău. Acesta presupune un Budzeu, rezultat dlntr'un prototip 
Buzeos, neatestat nicăieri, ci numai presupus de D-l V. Părvao, 2)

·1) Dupli V. Pârvan Confribuţiuni epigra,fice la ist. creştinismul-iii
daco-roma-», Bucureşti 19'11 pan. 157. · .

2) Consideraţiuni asupra unor 1imne de rauri daco•scitice, nuc.

19�3. PS-• 12
'. 

. . . . ' 
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după presupusul grecesc- Boazios„ pentru care de asemenea�tr�- .. 
buie sA admitem, tot. prin presupunere, că se ·rostea �uzeos . � 
şi pu Vuzeos. . 

După cum vedem, ne înecăm într'un noian de presupuneri 
şi clădirile pe presupuneri. va recunoaşte !)ricine, nu sunt solide. 

Să considerăm acuma cuvânţul sub altă faţă, în lumina vietei 
poporului··nostru şi sl vede1n, dacă nu ·�umva 9rfgina lui nu-i 

. mult mai modestă, şi, fără a fi aşa de veche, fiind mai nouă, este 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

, cu toate · acestea mai românească şi cântăreşte, P,entru trecutul , \ 
pQ_p0rului nostl'!u, tot atât de mult ca orice altă •numir.e de loca• 
litate in care am descoperi un nume roman veţhiu. 

- D-1 Iosif Bălan, în Numiri de localităţi (Caransebeş) pag.
• • • • 

-

70, crede că ar putea deriva •din slaveanu·I buzov=sărat. Soco4:" , · 
tesc că această derivare nu-i posibilă pentru cuvântul următor: 

_ Bazov, Buzova, ne-ar fi dat româneşte Buzov sau Bilzova · 
dar nicidecum Buzău, tot aş� după cum avem Ostrov(o) Ostrova, 

• • 

Prahova etc., ţinând_ seama de accent. Acţ „nu avem cazul. 1uiJ : 
Braşeu, pe care mulţi îJ derivă dela �Braşov, unde, accentul ar 
îndreptăţi oarecutţ1 derivarea, deşi prezintă greuf Ati mat io Braşeu 
ar presupune mai\ degrabă_, . dacă ar fi să•i admitem o Qrigină .. _ 

,, \ 

slavă, o formă· Braşev ( cmp. Chişfneu). Iar faptul că ave1n Braşov 
cu „ş". rie face să înclinăm mai mult, că forma prf miti�A în Bra
şov este Braşeu, iir origina acestuia trebuie căutată aiurea�, poate

in legăturâ cu Bă1·sa B1�dsa (cfr. Zemli B1·Asf, Sbornfc, X'll pag> 

-

I 

• 

49, 60 etc). In acest· caz Braşov s'a format mai târziu dln· Braşeµ 
după cum ,, Vârcforova'' s:a format dfn ,, Vâr(f)cior'', :cum �pune · · · · 

• 

I 

0-1 Giuglea undeva. , · . · · · 
.� • 

Apoi buzov nu poate da Bazăa şi pentru' consideraţia 
desp1·e care se va vorbi mai jos, că la 01·fgină' avem Budztitl cu 
dz, ci Fili cu z. - · · 

l • 

O altă etimologie pentr.u Buzău 1·1u s'a - propus, după cât <.;-"\-·

mi-i cunoscut. 
• 

• 

I 

I 

-

. ln_ainte de a arătă păferea noastră, să vedem de când da- ·
. 

tează această numire. · • 

Pent1ru întâia datA se arnl11teşte numele de Buzău la 1431 
re ·spune D-1 N. Iorga în __ Geschichte des 1·umanischen Volkes

,. I pag. 166, ca târguşor şf-f numit de Sa_şf ,,Bozamarkl'' fi ,,Bii- �
ssenmarkl'', iar. cel mai vechiu nume, pe care Iocalnfcii ii deteră 

• 

- • 

• 
-

• 

• 
-

• 

• • 

• 
• 

• 

• 
• • 

. . .. 

- .

-

-

• 

-

' 
-

J 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 
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suni Bozeu ş·i seamănă cu acela ce se leagă de numele râului 
şi al localitltii de peste munti, numit după el))!

Iar în „Marele Dlct. Oeogr. al României", art. Buzăa, pag. 
118, se spune ci �In timpul. lui Alexandru cel Bun, Buzăul exista 
ca târg sau oraş (1850)·. . · · 

Observăm că numirea de Bozea, ·despre care D•I Iorga ne. 
spune că-i cea dată de local,1ici şi �are deci ar urma să fie cea 
veche, o întâmpinAm în I. ·Bogdan .Docum. şi Regeste" privi- · 
toare la relatiile Ţării Romdneşti · cu Braşovul şi Ungaria, ' 

- Buc. 1903 pag, 38 o singură dată şi care chiar dacă nu-i greşit
dat în document.e Bozeu• pentru = Buzeu, cum găşjm tot în aceste

-
. . 

documente (vezi, V. Nicolaescu „Documente .. �lavo Romdne" Buc. · -
1905, pag. 142) şi încă mai totdeauna, credem cA · rostirea cu-
vAntului a trebuit totuşi să fie Buzău, cu u, aşa cum se aude
în gura Buzuenilor. ,, Bozău" în loc de „Buzău", . va fi fost o
transcriere greşitl, precum găsim deseori· în documentele vechi

. 

' a pororea, pentru a pururea; on, pentru an etc. Presupunem 
cel puţin. Cât priveşte formele săseşti Bozamarkt şi Biissenmarkt 
ele nu fac decât întăresc părerea, că multe nume proprii- sunt. 

-

rostite de fiecare popor, potrf vit firei limbei acelui popor şi -
nimic alta. · . 

Punctul de plecare, după părerea noastră, în cercetarea· oti-
• 

• 

ginel unui nume de localitate trebue să fie considerarea ace1ui 

•

nume după felul cum se pronunfă de locuitorii acelei localităţi, 
în afară, bine infeles, de cazuri sigure, în care acea, numire va 
;fi fost pr�onuntatA altfel în trecut. �ln cazu1 ce ne preocup§, Bu� 
zuenii pron:untA Bazău şi nimic nu arată că străbunii„ lor, ·tn 
trecut, vor fi pronunţat altfel. . : JO 

Iar faptul că Moldovenii, cari pAstrează în pronu·ntarea lor, 
•• 

în cuvintele de origine latină pe „dz„ în loc de ,,z", îl roitesc · . 
Budzău şi nu Buzău, aratA că el face parte din cuvintele vechi 
româneşti, din cele de origir1ă latină, ci nu din cele străine, in-

• 

trate mai târziu, adică din cele · care păstr�ază pe ,,zK . Aşa în . 
Neamt am auzit şi D-l prof. N. O. Vasiliu, moldovean, mă asf

gurA că se ·zice Budzău, caşi dztsi, douăspridzaşi etc., cu dz, ci 
nu ,,z", ca în zăbavă, necaz, zapis, Cu za, etc. 

Această constatare fonetică constitue a doua dovada, că nu 
se poate deriva dela cuvântul bazov, propus de 0-1 Bălap. , Ar.,

-

• 

• 

• 

• • 

• • 

• • 

• 

.. 

• 

• 

\ 

-

• 
• 

, 

• 

• 
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• 

• 
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•
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fi fost rostit fn asemenea caz de Moldoveni Buzău, ci nu Budzău. 
El îşi are deci sorgintea într'un cuvânt românesc vechiu moştenit, 
ca dzi (=zi), dzic (-zic) etc. 

Şi chiar aşa este. 
Acest nume, Buzău, stă în strânsă legături cu viata popo

rului românesc şi îşi are origina, ca multe, foarte multe nume 
de localităţi şi numiri topografice, �n numele de persoană Buza 
sau Buzea (vechiu=Budza, Budzea) derivat după cum vom 
arăta mai jos dela cuvântul .buză", pronunţat tn vechime budzcl, 
cuvânt vechiu românesc, din epoca de formatiune a limbel noa
stre. ln adevăr, după cum se ştie,. la toate popoarele, multe din -
numirile toponimice sunt date după numele de ·pe·rsoane. La Aro
mâni cunosc o sumedenie. Numele comunei mele natale Avela 

· (Epit), este dat după Vela, nume de persoană ; muntele Vasilita
(Epir) este dat după deminutivul numelui de persnană Vasil,
caşi Gagu, Lecă, Broţi, Sărdinji etc, nume topografice astăzi,
altă dată cartiere ale Avele!, înainte de arderea orăşelului acesta
de către Albaneji pela sfărşitul sec. al X VIII-lea; şi tot nume de
persoane sunt Amincia, Sărac, Giurgia, pentru a ml mărgini
numai la acestea. Iar la Daco-Români numiri, de localităţi dupl
numiri de persoană sunt o mulţime •. Chiar ln Judeţul Bţizdu gă
sim o astfel de numire în Giqrgiu, .,izla�•, unde pasc vreo 2000
de oi. (. Marele Dicţ. geogr .. al României", art. Bu:du, pag, 108),
Nu mai stărui în această privinţă, căci „Ma.rele dfct .. geogr. al Rom•.
abundă de asemenea numiri la fiecare pagină.

Oe ce atunci Buzău să nu-şi aibă origina într'un nume
propriu de persoană ca Buza sau Bazea, ambele uzitate şi rb•
pândite la Daco•Romani, şi dela care se derivl, precum se ştie,
Buzeşti, Buzilă, Buzei, Buzoaică �

Şi nu numai la Daco-Români gblm pe Buza şi Buzea, d
şi la Aromâni supt forma mai arhaică de BiI.dza, pi. Budzanjljl;
Budzdşi, ·derivat dela Budză,. �I Bizdzea, pe cât îmi sunt mie
cunoscute, căci vor mai. fi. O familie aromânească Badzea se
află astăzi şi la Scopia şi un tânăr. al acesteia urmeară medicina
la Bucureşti.

Fără îndoială că în Buza, Buzea, arom. B�dza, etc, avem
un nume propriu, deriv�t dela „buzd•, resp. arom. .,budză• de
unde şi .buzal'', arom •• (m)budz<:rt", · atât ca adj. cât şi ca nume
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propriu·, întrebuintat ca poreclă aplicată cui va, fie pentru ca fac.;;

� teristica buzeior mari, ff e pentru modul deosebit de a face buze ' 
mari, ca semn de nemulfumfre-şi supărare. . ·

Nume proprii la Români după părţi ale corpuiui ma·i avem . 
La· �români Fata (Familia Miii-Fa/a din Pleasa şi Corcea, Al-

- banfa). Numele muntelui Năreceaj care se .înaltă spre sud de
.. ' Bitule, ca continuare a muntţlui Mu_ntel din faţa Nijopolei (Bitule) 

derlvA dela Nare (==nas) şi deasemenea se întrebuinţează şi ca 
" povecll pentru cei c·u Rasul mic sau turtit; Ureaclje (=ureche) 

• • 

este ·destul de cunoscut; Grunju ("--bărbie), un r.enumft haiduc -
la Vlaho-Clfsura pela începutul sec. al 19 lea, , caracteriiat prin · 
statura sa scurtA. Guşa, dela ,,guşe" (i: -1=gât) deşi acesta se con
fund! cn deminutivul lui Sterghiu, Sterguş(a), prescurtat în Guşa. ,. 

' Poate şi Nas, Nasi, ca poreclă, îşi are origina în cuvântul· ,,nas", 
• . � care a existat odatA şi în Aromâna, cum aratA numirea de nas,

- f ttatA· varfulul _opfncef, şi numai f ntâmplAtor se- raportA Ia . numele ,

• 
• 

de persoan� Nasf. Bucă, familia Bucă- Vald, se află la Avela 
, (Epir), dela cuvantql „buci'', întrebuinţat tot ca porecli. ln Budz-

• 

·. Bucd, nume de familie la A.vela, .avem pe badzd şi bucă; ,, cafi
în Budz(d)-Buchl. Forma- Bakl pentrru Bucd; sa datoreşte in� 

,_fluentei culturale . a şcaalef greceşti. •. · ✓ -

-- La Daco-Români de asemenea întAmpinAm asemenea nu-
• I n,jr:i, cum ar·atA Ureche, Buzatu şi altele, Jncat, din . acest, punct 

de vedere, nu•i. nfcfo greutate ca Buzd, Buzea să derive de la 
;�buză''. . . • 

Rămâne de explicat forma Buzdu din Buza, Bazea .. 
. . 

ln Aromâna, ce ... i drept, avem numele muntelui Culeu, atât 
t la :A vela cât şi la SAmArlna, derivat dela numele de ţ>ersoană · 

• 

� 

Cola, p_rescurtat din · Nicola. - · • .. · 
.. • � 

w 

S'a zis Culeu la început pentru locul, muntele, unde oblşnµia 
• • 

- \ sA-şi pascA turmele şi sA-şf facă stânele, în timpul verei, celnfcul
. .. 

Cola şi apoi -1 s'a zis muntelui simplu Cul�u. 
La Aromâni se poate forma dela un nume propriu. de per� 

soanA, prin. adăuglre·a sufixului eu, un nume care arată cA ţf ne 
de cel format. ... - ·

.. 

Dela Scupra se zice Scuprea aceluia care aparţine tîe f dl-
· carea (seminţia neamului) lui Scupra. Deci, toţi cei înrudiţi cu

Scupra se numesc Scuprei. Tot aşa Nastu, · pi. Nasei cel· din_
- •

• 

-

\ 

• 

• 

• 

I 

•
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fălcarea lui Nasi. Nasezlji, Scupreflji corespu11de întocmai �aco-
rom. Năseştii, Scupreştii. 

· .
'.Nu mA pot rosti dacă în acest sufix,-ea, trebue să vedem 

-

• 

· pe lat. eus ca în : igneus, ,,de f.oc'', pa11eus etc., pentru· că-l gA- · · 
sf m şi la neogreci. Aşa în neo greaca se· zice ot txou1tpiot, of ll1trt.Âa-

µrx'ttiot (i Scrupei, i Balan1acei), caşi aromâneşte, mai ales Ja
Vtah ii Sărăcăciani, cari, deşi vorbesc greceşte, dar se ştie el
au fost Aromân-I. Se poate pt•f n urmare--- să fie 0 influentă gre-

. cească în Aromâna, dar se prea poate să fie şi invers,- cu atât

. . mai mult cu cât în Qeogreceşte se întreb�intează mai mult-adhes, ·

. în acest caz: Papadhes, Af endadhes, Exarhadhe§. 
- :-

' Dac! în Buzău avem ·o derivare analoagă lui Culeu Seu-
• 

• • 

· . · preu, în care caz Buzău ar trăda o origine. aromâneascA, ceea
-

. -

' 

ce n'ar fi nict· curios, nici neprobabil,l;"nu .ml pot pr0nunţa, în· 
� lipsă. de alte dovezi. 0ricum, i derivarea 1u·1 B.uzău .. 'tiela Buza,

' 

Buze a, nu poate fi pusă de loc Ja îndoială şi nici nu se poate 
despărţi de felul derivării lui De/eu dela Delea, a lui Penteleu 
dela Pentelea, a lui Ciocdlteu dela Ciocdlte<1: etc, fie cA acest eu

. . 

, este sufix deminutival cu functfa ce o are sufixul el,-cum gAstril · · 
• 

, 

de pildă în lrineu al§turi de lrinel, fie cA avţm a face cu su--
. fixul aromânesc despre care am ,vorbit mal sus. 

· Compară' de asemenea pe Auşeu dela Auş (Dacor. �I pag.,
146), 1) nume de comunA în Judetul Bihor, plasa Aleşd, care,
după părerea mea., este dat după numele. propr-iu� de persoani 

. -

Auş. In Arom�na nume de persoană provenite din nume comune, 
arătând starea de vârstă, sunt des întrebuintate. Aşa avem Pap,

•. Papa (dela pap.="bunic'', lat. pappus), nume de familie I� Avela, 
Nijopole şi aiurea. Auş (==bătrân, moş) de asemenea se aude , 
în fălcarea Bardilor, Tesalia, regiunea Mălăcaşilor. - Ducând vfeaţl 

, patriarhală, fraţii, însuraţi sau nu, nedespărtiti, câtA ·vreme trAeşte 
, capul familiei, tatăl sau bunicul care începe a fi A·uşuf ,,bAtrânuJ,

. , dela o vreme el este numit aşa de toti nepotii, ca semn de respect,' nume ce i-l adresează apoi şf cei neinrudifi, străinii; tn cât cu
vremea această numire rămâne ca nume de familie la fel ca nu-· 
mirea de „Bătrân• 9) din ţară. Tot aşa s'a nlscut Lala dela Ială

• • 

1) D-l N. Drăgan.

' . . 

• 

.. 

2) In , ţară cunosc o familie cu numel� de � Bătrânu>>, avocat la
Călăraşi. 

· 
. 

• 

• -
• 

• • 
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=
,,
unchiu•, sau Toti=familie în Viacho-�lisură, dela iot 1)

.unchiu•. 
Aceste con�ideraţiuni mă fac sl cred că nu trebuie să ne 

gAndim ci BuzAu ar fi un nume de pers9anli, dat ca poreclă 
dupl .bnzlu•, adecA .unul care pune buza", unul care se «bu
%Dmflb� se supără, un fel de «buzilb sau de .buzoiu",-deşl 
n'ar fi imposibil. 

Oricum, încheierea sigură, care se desprf nde, după părerea 
noastrl, din cele de ·mal sus, este că Buzău n'are a face nimic 
cu .Mnseos• sau cu «buzov», şi-i nliscut în sânul poporului nostru 
dintr'un radical badz-, care presupune un cuvânt curat româ
nesc, moştenit, ci nu unul împrumutat, străf n. 

p. PAPAHAGI
\ 

Nembru corespondent al Academiei Române 

1) la �laeho-Clisura tot înseamnă şi unehiti.
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natus, H. mollis, Triodia decumbens, Phragmites communis, Molinia co
eruZea, Bri�a msdia, Poa pratensis, P. trivialis_. Glyceria aquatica, Fes
tuca elatior, Nephrodium Aheliptheris. 

2) Ac11atice: Ranunculus circinnalus, R. Lingua, Nuphar luteum, Nymphaea
alba, Hippuris v,ulgaris, Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, Oenan
the'Phelandrium, Hottonia palustris Utricularia vulgaris, U minor, Poly
gonum �mphibium, Rumex Hyărolapathum, Ceratophyllum dem�rsum, Hy
drocharis Morsus Ranae, Stratiotes Aloilles, Elodea canadensis, Sparga
nium .r�mosum, �- natans, Typha latifolia, T. atigustifolia, _Lem?ia mit:io�,
L. trisulca, L. gibba. L '1)ollyrrhiza Alisma plantago, Sagitta1·ia sagitttf olia, Butonius !mbellatus, Potamog�ton natans, P. lucens, P. perf oliatus,, 
P. pusillus, _P. _pectinatus, Zannichellia palust�is, Na_ias m!Xrina, G�ara as
pera, C. hispida, a. polyacantha, Fontinalis antipyretica, Ricciocarpusnatans. 

Treb_ueşte remarcat, că unele dintre speciile provenieute în Nor
f�lk, la noi_ nu. se găsesc în cursul Dunărei, ci s-au îndep�rtat, popu
land u_neon _ chiar mlaştinele turfacee ale pădurilor. Aşa prm J:>ădun _u
mede mtâln,1m : ·.R·ibes rubr·um, R nigrum, Betula alba, �ephrodiu_m, cri s
tatum, Erica, Oalluna; Pyrola '1·otundifolia, Hypnum. Prm mlaşl1m tur
face : Nardus stricta, Valeriana dioica, Drosera rotundifolia, Sphagnum 

· cymbrifolium, S. squar1·osum, S. intermeă·ium, Hypnum etc. Mai îndepăr
tate de �alea Dunărei sunt: Ophioglossum vulgatmn prin împrejurimile 
Bucureştilor, Sparganium natans (Moldova) 

Din flora ţării noastre lipses'c următoarele specii palustre, pr�zente 
în Norfolk: Viola. paliistris, Hypericu,n elodes Huds, Drosera anglica 
Hydrocoty.le vulgari&, Oenanthe _Lachenalii Gmel. Cnicus palustris Hoffm'. 
C. pratensis Alisrna ranuncutoides, Apiunţ, inunăatum, Junciis obtus-iflo-
rus etc. · · 

Invers, speciile a căror înşirare urmează, lipsesc în Nor.folk, cu 
toate că se întâlnesc la noi : Poly.gonmn tenuiflorum, Typha angustata 
Presl, Alărovanda vesiculoia, Trapa natans, Vallisneria spiralis, Ma,1·
silia quadrif oUa, Salvinia nata ns . 

. Din toate aceste comparaţii rezultă că : / 
a) ambele aceste regiuni au o floră asemăuăteare.
b) în flora palustră a regiunei Norfolk lipseşte eea mai comună

plantă din ţara noastră, anume : salcea albă (Salix alba). 
c) Comun ambelor regiuni e stuful, alc.'ituit în Norfolk din Phrag

mites commun-.s, iar la noi din o formă a acestei spete Ph comm1.,nis 
Trin. flavescens Gren et Godr.

d) Delta abonrieazii în plante aquatice natante, asemenea râul'ilor
mai mari ca Volga. [n Norfolţ grupa aceasta e mai slab reprezentată. 

e) Sphagnetul, care se găseşte în Norfolk, lipseşte in deltă.
f) lmprejurarea, că în Norfollc lipsesc plaQ.ti1 aquatice tipicA, cu

organizaţie străveche, ca Aldrovandia vesiculosa,· Trapa natans, .Warsilea 
qaadrif ,lia, Salvinia natans, care nu s'au adaptat nici până a,.;tăzi con
ditiilor de traiu terestre,-ne îndreptăţeşte la concluzia, că porţiunea 
inferioară a Ounărei, în deosebi Delta, e de origină mai veche decât 
regiunea Norfolkului. 

In genere putein conchide, că Delta e regiunea eea mni veche a 
Europei, în care flora aquat,că s'a păstrat în toată ori�inaliţiţtea P\1 
menţinându-şi speciile cele mai simple, 
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Litoralul maritim 

Aici aparţine porţiunea de teren cuprinsă între braţele Dunărei
�i. frontiera Bnlga!·iei. Ea_ e. acoperită ele dune nisipoase, într,eruple
1c1 cole� . de coline mai __ mal�e d. e�. în împrejurimile Constantei.
Cele. mar importante spec:11 de litoral, �lll pun?t de vedere fitogeografic
imnt. Zygophyllmn J!'abago, Tom·nef ortia Arguzia Arthrocnenmni glaucuni
şi genul Frankenia. 

La Tuzla prin locuri nisip0ase cresc: Elymus sabulosus Panicum miliacciim, Syrenia cana, Erysimum canescens Plantago ramdsa Mo-cltcago marina, M. falcata. ' ' 
. Ca. plant� târâtoare amintim : Aspei·ula humifusa şi Silene pon

tica, i:u· rn societatea lor : Astragal·1,s variiis, Stachys s eritoides, Cen
taurea arenaria, Inula hybrii:'la, Eryngium maritimum, Fale ·ia vulgaris, 
Euphm·bia Genwdiana .. 

Prin nisipuri, aproape izolată se întâlneşte EiiphcYl'bia Peplis, iar
prin locuri mai umecle şi mai dosite: H1Jloschoenus vulgaris, şi Bolbosch
oani1s maritvmus. 

Prin terenuri urne.de şi sărate întâlnim: Spergi�laria salina, 
Cranibe maritima Mulgedi111m tataricum, Gypsophil.a trichotoma, Oakile 
maritima Kochia hilrsuta, Salicornia herbacea v,u prostrata. 

La Constanta părţile nisipoase şi înguste ale litoralului, expnse 
actiunei talazurilor, sulit populate cu: Cakile �aritima, Crambe mar!tima, 
.1triplex nitens, Artemisia maritima iar stâncile calcaroase cu Zygophyl
lmn Fabago, ,Tmirnef ort ia Arg,,izia,, Cynauchu-m acutum. 

Pe colinele litoralului întâlnim: Agropyron ci-istatum, Stipa ca.
pilla'ta, Melica cil-iuta, Hordeum murinum, Bromus te_ctorum,, B. Japo
nicus var villosus, B. inermis, Diplachne serotina,. Allium spha-eroceph�
lmn, A. flav·um, Asparagus officinalis, Iris pumi�a var lutea, Ko_chia 
prostt·ata, Pm·uilaca, oleracea, Delphinium Consolida, Alyssum hvrs"!'
tmn, Falcaria vulgaris, Statice tatarica, Sideritis mointana, E1,1JJhorbia 
pamionica, AchUlea coarctata, Cichorium Intybus, Xeranthemii� _an_nuum, 
Onopordon taui·icum, Centaurea cliffiisa, C. jurineifolia, C. solstitialis, An
themis tinctoria, Echinops ruthonicus, Linosyi·is villosa, Hieracium ro�us
tiim, H. m1ibellatum, H f oliosum,, Ta1'axa-ci{m serotinum, Lactucu Scariola 
Picris h,'.eracioides. 

Porţiunea de litoral cuprinsă între Constanţa şi gurile Dunărei 
e străbătută de dune şi nisipuri saliJere. 

* * 
Vogotaţia pădurilor 

Pădurile Dobrogei, <lupă situaţie, se împart în păduri inundabile şi 
păduri, caro se găsesc în regiunea deluroaeiî. a ţării. 

a) Pădurile teronurilor inundabile

Aici aparţin în primul rând pădurile Deltei şi ale insulelor care• 
din punctul de vedere al arborilor predominanţi, se împart în: Zăvoaie 
(S:dicetum) şi păduri de stejar (stejerişuri). 

J) Zăvoaiele (Salicetum).

Ele sunt alcătuite din sălcii, dintre care predomină cea albă şi o 
speţă i},)ridă între Salix alba şi S. fragilis =.., S. excelsior Ilost. Sălciile
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aceste.a trăiesc prin deltă, precum şi prin mocfolele din albia Dllll,ărei, 
împedecând dărâmarea ţărmurilor, care amen:in,tă să se StVpe în urma 
sloiurilor de ghiaţă, care le ishesc în tim.pul eroii şi a deselor revăr
s�ri, care îneacă uneori păduriie până la jumătatea înălţilµei Jor. _I� 
timpul acestor revărsări părţile cufundate ale ,plantelor daiu rădăcm1 
adventive, care rămân după retragerea apeh>r întoomai ·cl.l • ,nişte băr
bişoare. Prin zăvoaie mai întâlnim încă şi alte specii de sălcii şi ·plopi 
ca : Salirx; purpurea, S. viminalis S. t1·iandra, Populus alba, P. 'tr(mnda 
şi P. nigra. 

Un aspect interesant împrumută acestor zăvoa-ie moduLde gru
pare al plantelor, care e în funcţie de natură-şi de umiditatea solului. 
Ghioceii de pădure şi ghioceii albi (Leucojum aestivum) sunt primii 
auguri ai primăverii; în urma lor apare rogozul (Carex) cu spicele h1i 
negre sau brumării. Urmează apoi, rând pe rând, alte plante, care îmbo
găţesc în culori aceste zăvoaie atât de uniforme la înce.put, ca: sţân
jineii galbini-Jris pseudo-acorus, Lychnis-flos -cuculi, cu florile de cu
loare fres. Mai spre vara apar : Senec-io paludosus, Eup1�orbia pa{ustris, 
Suprafeţe întinse ocupă Tanacetum vulga,·e, care are nişte flori galbene. 
Speciile de Me,itha împreună cu murele-Rubus caesius şi cu hameiul 
-Humulus l1'pus alcătuesc deşişuri de µestrăbătut. Spre toamnă apare
G:lycy1·rhisla e�hi-r1;ata. . • . . .. 

Formaţ1um mai mch1se alcătuesc diversele specn de Ror-ipa (Ro-
ripa silvestr�, R_ amphibia, _R. pahistri�), Althaea o(ficinali� (na�hă mare) 
Lythrum salicaria, Eupatonum cannahmum, Valeriana officfr,ahs, Phrag
mites commi,nis, Pl.lpura Typha latifolia şi T,. angr,stifolia, Carex, Scirpu1 
lacustris (Pipirig de mocillă) Scirpus maritimus, (Pipirig de mare) S. 
,·ad-icans. Pâlcuri mai mici alcătuesc diverse specii de Heliocha,ris (H. 
acicularis), Thalictium flavum, Solanuni nigrum, Taraxacu-m officinale. 

Dintre arbori, în afară. de plopi şi sălcii,. se mai găsesc sporadic : 
frasini, ulmi, specii de querc1is, a·poi destul de frecvent CtJti,na ro.şie - T"'-
marix gallica, care se aseamănă cu Thuja. 

Toate speciile zăvoaielor se caracterizează printr'o extraordinară 
putere de vegetaţiune, ceea-ce contribue ca statura lor să fie neobiş
nuit de înaltă, iar organele mult mai robuste, încât în unele cazriri
Roripa palustris-ele abia se mai pot reeunoaşte. 

2) Pădurile d� stejar

Păduri de stejar în Deltă se găsesc in ·deosebi pe grindurile 
Caraorman şi Letea. E�enta principală a pădurij Le.tea e Quer.c:us pe
dimculata, la care se alătură Quercus conferea (Gârnita), Fraxin-us co
,:iariaefolia Sche.ele Fr. Pallisae Willmott 'l. Lângă Iacul Boian găsim 
1!'1·. �xc�lsio� L, var. oxycarpa Willd. Izola� se, întâlneşte Piru� com
mu1!4s, iar m,grupe Populus alba, P. nigra ş1 Alnus glutinosa, Prm locuri mai �?ase se postează: Sa;lix trianăra, S _cinerea, s._ rosmari�ifolia.

Tufişurile acestor păduri se compun dm: Berberis 1Julga'r�, Cra-
. taegus monogyna P.runus spinosa, Ligustrum vulgare, Rhamni,s frangula, 

Hippophae rha�noides. 1n unele depresiuni se întâlneşte Tamarix ga
llica, iar pe arbori Periploca graeca şi Vi'tis vinifera. Pe stejar trăeşte 
Loranthus europaeus Prin păduri se găsesc: Cannabis sativa, Oucuba
lus 'bacei{ erus, Nepeta cataria . .Melampyrum arvense, Lafhyrus platypăyllos, 
iar prin păşunile nisipoase, dar jilave ale acestora: Asparagus poly
phy,llus, Thaiictr.tfflt ffavwm, Verba6c-um nigrum, G<Jlium rub-iotdes, Seu-
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tellaria galericulata, Veronica longifolia Teucrium Sco.-ăium Melilotu8 albus, Geraniu,n divaricatum, Vincetaxic�m of ficinale Oichorii:.»i intybus Se,aecio crucaef olius, Picris Jiieracioides. ' ' 
. Ici colo se tntâlnesc şi plante arenarii : Plantago ramosa şiThesium ramosum. 

Prin păşunile uscate-nisipoase ale grind1:1rilor se află : Medicago 
f alcaţa, Asperula setulosa, Heliaţi,themum vulgare Polygonum arenarium Trilnc.�us ter,·estris, Oorispermum niUdum, Tragi:11 racemosus Eragrosti� psaeoides. ' 

Pâlcuri mai mici sau mai mari alcătuiesc : Silene atites, Dianthus P?Jymorphus, L�num aus_triacum, Ohondrilla juncea, Orepis rhoedifolia, Cnwsm�_arenanum, Echinospermum lappula, Linaria genistifolia. Smgurul reprezentant din familia Gnetaceelor este Ephedra dys• } tach_ya; se mai găse�c încă : Salsoz,,. Kali, Erigeron acer, Oentaurea are- j nana, q. rkenana ş1 O. SJ!i?7-ul�sa. Chiar speciile de Allţum, A: ţ,uttati,m, a? tendinţa de a se ramifica m tufe. Tulpini mai puţm ra1:1if1c11.te gă-
sim la : Hieraeium prae<fltum, Veronica spicata. Dintre Grammee se gă-
sesc : Andropogon Ischaenum, Oynodon dactylon iar mai rar : Eriant-hus strictus. 

Vegetaţia arenarie-sărată e reprezentată prin: Euphorbia· paraliaa, Gypsophila trichotoma, Artemisia santonicum statice Gmelini ş1 S. 
caspfra, Cyperus pannonici,s . ' 

Solutii!or saline rezistă foarte bine Panicum crusgalli. Reprezentanţii florei ruderale sunt: li)elphinium consolida, Xanthium strumma
rium, X. macrocarpum. 

Tot aiQÎ trebue să amintim insula lui Ovidiu, din lacul Mamaia, 
care e acoperită în mare parte cu trestie. Estensiuni mai reduse are 
Quercus robu,·, cu care se asociază utmus laevis, Sambucus nigra, Pru
tii'8 spinosa, Prunus Oerasus, apoi Vitis vinifera sălbatică. 

Prin pădurile artificiale de salcâm întâlnim : Alliaria officînalis, 
Chelidonium maji,s, Oonîum maculatum, "Urtica dioica, Lappa major, Can
nabis

, 
sativa, Leonurus cardiaca, Galium Aparine, Helianthus tuber��us_ 

Prin locuri umede: Sonchus palustris, Epilobium hirsutiiin, Arboru ŞI 

tufele sunt râspândite şi încolăcite de Bryonia alba, OCJJlystegia sepium, 
Humulus lupulus. 

Tot la acest capitol vom menţionâ şi păduricea dela Sinoe al
cătuită din salcâmi. 

b) Pădurile regiunilor deluroase

Acestea cuprind partea nordică a provinciei şi anum� �otarele 
comunelor Jurilofoa, Casimcea, Topolog, Atmagea, C�tna, Macu�, _{�ac
eea şi Camena. Păduri mai extinse se găsesc în apropierea loc�ht�.ţilor
Ţiganca, Cerna, Nicoliţel şi în hotarele comunelor Baba�ag ş1 Cmcu
rova. In genere limitele de extensiune al➔ acesto_r păduri s�n: r_epi:e
zentate prin comunele Galati si Jurilovca. Excepţwnal nurna1 mtalmm 
păduri în porţiunea mijlocie a Dobrogei, ca de ex. în hotarele comunelor 
Dobromir şi Tek9kioi. ' . . ln Dobrogea, poalele dealurilor de obiceiu sunt hbere de p_ădun ;
acestea orupă mai ales, muchiile dela o anumiţă înălţirr_ie num�i,. �a� 
chiar vârful lor. Până la acea limită, 1uuchia e ac:operită cu hvez1 ş1 · 
păşuni, sau chiar cultivată. Plantele agricole, c�re P.rusp�ră. mai bi�e 
pe aicea sunt: porumbul, orzul, fasolea,. une-on chiar ŞI viţa. de vi_�
(Nicoliţel, Sărica, · Babadag,), tutunul (Măc�n, Babadag etc.), 1apo1 pomu 

www.minac.ro



353 

(Cern:!). Prin poienile pădurilor se cultivă uneori păpuşoiul, or'zul, car
tofii (Babadag), vita de vie (Bab�dag). 

· Esenţa principală a pădurilor• de aici e Quercus ped·unculata, Car
pinus betulus, Tilia tumantosa (Ţiganca). Coastele petroase şi aride sunt 
populate de varpinus orientalis, Quercus pubescens, Fraxinus or.nus. In
compoziţia acestor păduri mai intră: Quercus sessil-iflora (marginea pă
durilor), Ulm1,s glabra şi var. suberosa, Acer campestre, A. tataricum,
A platanoides, Tilia cordata. T. pallida, T. platyphylla, Prunus Mahaleb,
P. Avi«mi. Corylus Avellana, Viburnum I,antana, Corni,s mas,, O, sangu
inea, Crataegus_ Oxyacanth_f!,, c. • mo_nor,yna var. laciniata STEV„ O pen·
taavna pemargmea pădurn dela Ţ1g-anca, Staphylea pinnata, Eoonymus
vulgaris E. verruco_sus, Pirus Malus, P cominitnţs var. Pyraster, Sorbus tor
minaUs Pe mar'gmea pădurilor precum şi prin poieni aflăm un ar
hore solitar, important din punct de vedere fitogeografic Pirus elaeagrifol�. 

Partea din spre stepă a acestor p�duri o ocupă .Cotinus Coguygrw 
Quercus pubescens var. crispata, Prwnus nana, P. fruticosa, P. spi!"'osa
Pirus communis var. Pyraster, Ca!·pinus orientalis; la Cerna ·�e mai gă
seşte în plus Spi:aea crenata. Prmtre. copacii mai rari întâln�m : . Fagus
silvatica (Lun �av1ţa 80-100 exemplare), Juglans regia (Greci ş1 Baba: 
dag) Pe marginea pădurii Babadag: Syringa vulgaris. Prin văile mai 
joase prosperă: Populus alba (Lunca plopilor) şi P. tremu,la. (Ţiganca). 

Dintre plantele de primăvară amintim pe 'ijrmătoarele: Nectaro_
scordium bidgaricum (Cerna), AlliUtn -ut·sinum, Galanthus niivalis, G.pli• 
catus, Anemone ranunculoides, lsopyrum thalictroides, Scill{f, bifolia, Asa
rum europaeum, Glechoma hirsi,ta, Corydalis slivensis, C cava, C. Ma�
schalliana, Viola adorata, V. silvestris, V. al�a. V mfrabilis, Pulm,onar1a 
officinalis, Polygonatum vi,lga1·e, P. multiflori!m, �ymphytum. t�ricum, Den,
taria bulbifera, Veronica hederifolia (un�ori se mmulţeşte dm cale afară) . 

, Gagea arven_sis, '!· mi!"im_a, G. lutea; ceva mai târzin apar Arum. �a
culatum, Epipactis latifolia. Asperula, adorata, Lathprus aureus, 'Lithos
permum purpureo-coeruleu,m, Lainium 'tnaculatiirn, Ajuga genevensis, Moe
hri_ngia trinervia, lrţerc:u,rialis perennis, Cephalanth(l1·a alba, Neotti,a nidus .
avis, Platanthera b1f olia, Sanicula europae, Potentila micrantha, Ge11,m 
u,rh��uin: Vicia sordicla,' Ajiiga_ reptans Parietaria officinalis, 41.lliari� 
offic�nalis. Jn pădurea dela Ţiganca întâlnim Silene virid·iff,ora cu flori 
verzi, Poa nemoraUs, F1·agaria vesca, 'Veronica Chamaed·ris 8crophularia 
Scopolii, Ca_mpani-tla persicifolia, 13n.inella vulgaris, Mercu,rialis perennis, 
Lathvni� n1ger, Brctchypocliiim silvc,ticiim, ·Heclera Helfx, Paeonia pere� 
gri-na Şl Melica natans. · · .•· · 

• Din luminişuri şi· pe marginea pidurilor : Luz1,la cln11,pestris,
Hypericum hirsutum, Epilobimn angustif olium, La,psana commu�is, Ca�ero. 

, niuricata, Poa bulbosa var. vivipara, Rimiex Acetosa, Thlaspi-perfoliaţum, 
1Iie1·acium silvaticuin, Rubus Mrazecii; Silene nemoralis S. italica, S. viri• 
di/fora, Smyrnium,. perfoliatum, ·Aegopodium Podagrnria, Carpesium 
cernwum; · 

La Babadag pe· margine.a pădurilor şi prin. poieni se găseşte Go: 
ebelia alo]!ecuroid�s de origină asiatică. Prin- pădurile dela Consul şi, 
anume prm locur� umede acoperite cu muşdhi creşte Geranium �ucidi�m, 
G, :ţlob_ertianum ŞI Lactuca m,uraUs; fat la ·Babadag, în conditiuni 1d�ntice : 
Epilobium �wntanum\ Ca1npanula Trachelium, Phyaocaulu;s �iod.o�i,� :e_tc. 

„ făraiel�. pădurilor· de care ne ocupăm seacă de ob1cem m timpul 
vern, iar albia răcoroasă a lor o 'ocupă •.feregele iub.itoare de· um:bră. 
Aşa d. �)a Luncavîţa întâlnim: Scolopendriuin vulgar� .iar. în_ apropi'er'ea 
mănăstm1 Cocoş : Polyp.odium vidgare, • Asplenium · frichomanes, · A. Adi-
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4- �vt 1rotec� im�lld Dil'Wi'• stueilor oi (o,;inarea �
lor. Conl,.a, vi\� .n;ea'19le ee.le, � Joui-v{k- pea&u. �stele-·,.,._
p a-™1e, �r fi: Cq,p,.... � �� �.� MO
.tioo.ytNJ, CONMM aa� B1100,.,....,. ..,o� etc. ş.ii aumai- 1- a� 
tul: acestora : ft,._ t�sa, icesl,e, wpăcluriJ'i, cmtespood, deer unei 
duble probleme. Căci, te· deo.p.arte. �ul8'211: gokuiile, Discute pt'iliVa 
llei, iar pe, de al,&4, �r� eel�eazl 1ll'IJla 'V4nfm!fI�. P11ocedura• aceasta 
are şi ia naluri' o •�o.ei cAcii şi' natQra' f«.\IOPi)zeazt în.. primuJI rând 
:tot<rnarea tufişurilo.- şi a,bÎtj nM itt- lll'ttl.i pe, aceea- i pid.Ut'ilor. � 
ttr:iiu asemenea: pă'dur-i" pro'tectoarn• s-'ar putea. in:Ioc.ui• eu· trlfelt' mai 
rentabile din purict «te ved'el,'e econ�nii-ei. 

Pe lbg,l t.oată atenţiunea ce. se dl p_i'durilor d'in, parte� statu
tului şi a unor. �articulari, se oDS!'l'd totuşi: numeroase greşeli în a
men4jarea lor. Ă� la Greci şi• Lunca,v.i� d. Q-. şi astă.zi- se inti:odu,-e 
-vite ÎQ. pAdu11i, cu deosebire, �pre-, ca-r-e caiu;eHă daune· enorme. Bn 
alt picat. de, �menajare e, că pe. coast'elei 11epezi1 încă• se-- fac: tăieri\· ba 
chior şi p« ptscurile. dealurifoP, ceeea-ce e, iilădmisibil1 dată fiind � 
11orma greutat'«· de J.!etţenerarel m1 asemenea contliţi.'uni. A!. t-reiâi eroa--ra 
ce· se comite e acee�, că· nu se ohsel"vă acea· regulă' im�erativă� cu..
noscută ÎQ. gener�l: d-e buiră'; care consistă' fu acel!:,, că ordinea t'âfotii 
trebue astfel- aranjată, că acea, parte a pădurii e.st-e. a se tăia prihta 
datA,, ca.re �oe în parte&1 opusă vântufoi predomfoan.t în, ţinutul res:
pectiv. Efectul e, că arborÎl mărginaşi suferă foarte mult pe· urma-v-ân
tului, îndeosebi: te.iul. Numeroasele ramuri. frân-te, ale teilor-, cari se 
găsesc pela- marginea păduciioll ne·dau indi-ciile· cele·ma-i, sigure,, căi.lu- · 
orurile se pe.t11ec întocmai. 

Fâneţele şi, pli,ş,unil'e-. păd:arilor 
Porţiunile de teren,mai p,etroase îmbracă• un·eori un co:vo11 verde, 

care, devenind,tot, mai, des, dă .naşt13re unor p�ş:uni, şi fânet;e petroas�, 
:r căr0i' floră• e 11eprezenfată: pJ.1in· următoanele: pla-nte-(8 Iulie între-. Ti
ganca şi €!-:er-na): Pr.edomină• de obiceiu A'chWea, NeiltieicltiÎj căreiki • se 
a·sociază: : <!hrysopogon, <JY.yllu1t> Gogea sa:x:atilill; Cet'astium llulgarieum 
Anemone montana, H&rniaria, gla"{Jr.a, nychni6 coronaria., Hypmt;,um, eleganB, 
Dianthus At'meria-, H�niaria, Besseri; Rumex A'O'et_osa., l!'ilipen_dula· �
petalt.i, BrunellQ, alba; .Plantago lanceolatai V'ar. hungarica 1 Centaurium; 
minus, Euphor-ila·pannonioa, Trifolium campestre, T: dîfusum, T.'mediU$; 
Verbascum batiatieum, Lophosciadito1J• meifolium, Qa�panula, glotn61"âta-; 
C macrostachya; e . .Rii,punculus, Hieraci.um auri1'Uloidts, H: setigenuw, 
TAusCH, ssp. pstudoechioides. N. P .. 

Prin pă�unile pădurilor dela Nicoliţ�l tntâlhim : P!i,leum p1tkoitle&'; 
Muscari coniowm, Rypencum perf oratu11t, Polygala vulgans1 Potetitilki 
argent�a Agrimonia Eupatoria,, R,ubus' tomentosusi Dianthus•Amt,eria-, V4F 
ca.tia ttulgaris

1 Dtgit_aUs lanata-, OH.gan":'nr v'Ul9.art11 vâr. b�rce�, Sa�um_
v.erl#cîla_tp,; _ Chnopo4ium vulgar-&: Ver.oniea prosU-ăta) V: Bt»Cata: BcbiUm 
rubrum; TrifbUum repens, T-: oohroleucum,. T. dîf/usuttr., T. · ca+Hpestr6i 11!
qlpestre,. Plantago lanceolata; Ga+Kpanula· RliP.uncul«s, Knautfa'tKaCedonw 

var. aworupens, .Anthemis tinctoria,, '.lrag011oâon-orientb.Z�, Getttaurea.• ats-
nolepi81 Ccw1ina vulgcwis1 Aî:hil�a. Mîllhfbliunr; . lnukJ- •alibiM;· B h'irt� 
iar prin· fâneţele dintre- Mă.cin şi Greci': .BronfitS 81ibsquaW-0814-, B; srji«w;. 

ros«Ş, var •. viliostts; Aţll1'tn sphaerocep1'a1um,. Vioih aroensis: .Lychnls• cfil. 
rona.ria Polentilla: taurlca; Frauaria vesta, Paeonia �ejJrltta,- TrifoHu.6 
ăif(utM;,., T. �panstfM W. K., ÂJi'fP Laa:Matm,, CJinopod•w• vwluare, 
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Vinca herbacea, Campanula Rapunculus, Knautia măcedonica var atro
rumbens, Senecio vernalis, .At·temisia austriaca, .Achillea · Neilreichii A" 
pannonica1 .Anthmnis titnctoria, Inula germanica, I. oculus Christi. 

' 
· ' Fâneţele dintre Medanchioi şi Ortachi�i _sunt populate cu . Orchis

Morio, .. Trinia: Kitai?eliiz Salvia .Aethiopis etc, iar între Ortachioi şi Ak
punar 1n tâln1m : Hipericum elegatis, Haplophyllum Biebersteinii Isatis
inctoria, .Artemisia ianipestris, Helichrysum arena�m. ' · .

· ... La Alib•eichioi.pe muntele .Consul se găsesc : Miliiim vernale, ·Melica
. ciliata, F estuca pseud.ovina, Stipa Tir sa, .Arum maculatum, Platanthera 

bif olm. l'l"iS pumila var. fia va, Polygonum dumetorum, Gerani,.,m colum::
. binum, G. sanguineum, Herniaria glabra, Scleranthus dichotomus, Silen� 

nemoralis, S. italica, Diatithus gig<inteus, Althaea cannabina, Linum tenui-
- f olium, Jiypericum pei·f oratum, Pruri,us Mahaleb, Potentilla argentea, Rosa

spinosissima, Paeonia peregrina, TJia�ictrum aquilegifolvum, Ranunculus . 
illyricus, Turritis glab1�a, Alliaria officinalis, Syrenia cuspidata, Sisym
lwiu1,1i orientale, Aly�sum rost,ratµm, A. d�sertorum, A. calycinu-ni, Came• 
lina silvestris. Vinca herbacea, Siler trilobum, Seseli varium, Verbascuni 

· phoeniceum, Veronica, Teiicrium, Trifolium arvense T. diffusum, T. pro�
.cu!>f,bens, Convolvulus Cant�brica, Fraxiuus Orn�;, Lithospermum pur- ·

pureo-coeruleu1n, Onosma setosum) Echium altissitniim, GJechoma hirsuta,
.Ajuga Laxmanni, Phlomis tuberosa. Salvia nutans, Scutellaria orientalis,
Campanu-la glomerata, C. Rapuncul.us var. spici{ orm!J.,s, Centaurea napu
lif era, c. salonitana, O·. jurineif olia, .A.n,themis tinctoria, Tragopogon du
'bius, Senecio vernalis, Leontodon aspet·, ·Crepis rhoeadif olia, Ke1itrophyllum
lanatum, Inula hirta, I. oculus ()hristi, I. ensifolia, Hi_eracium echioiăes,

- • H. umbellatum.
Intre Camber şi Babadag, prin fâneţele pădurilor se găsesc : 

• 

• 

• 

· Erysimu1n canescens, Dianthus collinus, Linum tenuif olium, L. hif'sutum,
L. austriacţtm, Digifalis lanatq,, Astragalus ·ponticus, Trigonella coeru�ea,
Salvia Aetliiopis, Campanula, persicifolia, C. gldmerata, B,µ,pleuruni api

„ culatum, B. junceu1n, Gal·ium Schultesii var. pubescens
. . Slint interesante fâneţele din pădurea Babadagului : Phleum phle� -

oicles, Melica, ciliata, Polygonatum latifolium, Veratrum nigrum, �U:scari
comosutn, Iris variegata, Orchis purpurea, Himantoglossum hircin_U?n,
Arabis hirsiita, Sisymbi:ium orientale, Syrenia nana, .Alyssum alyssoides,
A. ăesertoritm, Brassica elongata, Hesperis runcinata, Fraxinus Ornus,
Carpinus Betulus, Quercus Robur, Staphylea pinnata, Evony·�nus �err�
cosus Peligala major, Clematis Bitalba var. crenata, O. in,tegt"ifolia,
Anen:one silvestris, Adonis vernalis, Thalictrum aquilegif olium T, fla-
vum, Paeonia peregrina, Delphinium fisum · Sorbus torminalis, PiJl"US
communis _var. Py„aster, P. elaeagrifolia, Pr�nus naffta, Crataegus· Oxia-

cantha, Agrimonia Eupatoria, Rubus tomentosus, Euphorbia virgata, E.
villosa, E. epitkymoides, Silene Otites, Dianţhiis collinus,,Ko1ilraiţschia pro
lifera, Lyclinis coronaria, Anchusa of ficinalis Parietaria of ficinaUs, Salvia
austriaca, Scutellarja altissima, Satureja A�inos, Orthantha iutea, Ori
ganum vulgare var. barcense, Teucrium Ohamaed1�ys, Tkymus Mwrscha•
llianus , Convolvulus sepium, Globularia, Willkommi, Onobrychis gracilis,
Lathyrus pannonicus, 'lrif olium ocJw·oleucum, T. pannonicum T. diifusu.ni, A · Vicia tenuif olia, V. elegans, V. sordida, Coronilla varia, Astragalus pon

- · ticus, A. asper, A. monspess·i1.,lanus, .A. Cicet·, Ononis Columnae, Medicago
lupulina, Lathyrus pratensis, Lvnum hirsutum, Plantago lanceolata, P. 

· media, Peucedanum alsaticum, 1i erulago silvatica, Torilis Antkriseus, -
Trinia Kitaibelii, Lophosciaăium meifolium, Siler trilobum, Digitalis lanata
Linaria genistifolia, Verbascum ph.oeniceuw, V. banaticum, Veronica Teu

crium, V. orchiăea, Valeriana of ficinalis, Galium rubioides, G. verum, G .

' 

. Cruciala, Campanula persicifolia, Scabiosa ochroleuca, Hieracium foliosum. 

• 

• 

• 

• • 
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La Jurilovca pe drumul de loess ee duce la pădure, trăeşta: Ver-
bMcum crenatif oliutt1 Boiss.

Prin păş11nile dela Cogelac şi Tariverde predomină : Ergngiutn 
campestre, Salvia aethiopis, Artemisia austriaca., Centaurea tenuiff.ora C. 
diffusa.. C •• ăo'fwogensis etc. Pe stâncile păraelor trăesc: Centaurea K'!'4. 
nitsiana ş1 Stachys angustifolia iar prin vălcelele viilor: (;entawrea_ ăif-
fusa, C. Kanitnana, şi C. Sstwdki. 

. Reveni�d asupr3: vegt:taţi11n�i stepelor uscate, voi� înşira la acest
- loc ş1 vegetaţia dealurilor ş1 a colinelor aride de loess. Plantele, care

predomină primăvara sunt: Poa bulbosa, Muscari racemosum, Ornitho
galum umbellatum, Gagea pusilla, G. taurica, G. arvensis, Holosteun: um
bellatum, Viola ambigua, V. ar.vensis, Draba verna, TJilaspi perfoZiatum, 

· Chorispora te�llt,,, Veronica triphyl_la, V. poZita, Anărosa�e !lo!'gata, A: " 
maxima, Eroaium cicutari�m, Taraxacum laevigatum; mai tarz1u apar ·
.Anaropogon Ischaemum, Melica ciliata, Dactylis . glomerata, Festuc�
pseudovina, Agropyron cristatum, .Allium flavum, Muscari comostim, _Irts

· suaveolens, Kochia prostraţa,, K. arenaria, Oeratocarpus arenarius, Silen_: 
Otites, 8. exaltata, Gypsophila glomerata, Scleranthus annuus, Kon:�
rauschia prolifera, D. collinus, · D capitatus, D. leptopetalus, Ar!narta 

' serpyllifolia, Rerniaria gl,a,bra, li. Besseri, Dictamnus albus, .. Tlfalictru� 
.flexuosum, T. olympicum, Rapistrum perenne, Hesperts ru1icinata., Si
symbrium Loeselii, Camelina silvestris, Alyssum desertorffm, A. rostratum, 
A. alyssoides; !Jerteroa incana, Reseda iutea, Hypericum elegans, ConvoZ- ·· vulus Oantabrica, Haplophyllum Biebersteinii, Althaea pallida, A canna•

\ bina, Geranium pusilum, Potentîlla argentea, Sanguisorba murieata, . Po-
lygala maior, Astragalus Onobrychis, A. asper A. glycyphyllos, A. pontit?Us,

· A austriacus, Cytisus, austriacus, Medicago :n,inima, M. f alcata, Trig_o
nella Besseriana, Onobrychis gracilis, Lotu8' corniculatus, Statice lati(olia,
Tribulus terrestris, Galium pedemontanum, G. erectum, G. Mollugo var •
pilosulum ScHoR, Asperula humifusa, A. tyraica, A. Cynanchica, Eup
horbia virgata, E. Cyparissias, E. pannonica, E. Gerardiana, Onosma se
tosum, Anchusa ochroleuca, A. italica, Lithospermum of ficinale, Echium
altissimum, E. rubrum, Cynoglossum officinale, Veronica orchidea, Melam-
pyrum arvense, Verbascum Blattaria, V. banaticum, V. crenatifolium (Ju
rilovca), v. phlomoides, Bupleurum apiculatum Peuceăanum Zongifolium,
Tordylium maxymum, Falcaria vulgaris, Orlaya g,randiflora, Planta110
lanceolata, Ajuga Chamaepitis var. granăiflora, A. Laxmani, Betonica
officinalis, Stachys sideritoides, Sideritis montana, Marrubiuni vulgare, Ori-
.oanum vulgare var. barcense, Phlomis pun11ens, Nepela nuda, Satureja
.Nepeta, Thymus Marschallianus, Salvia Aethiopis, Scabiosa ucranica� Oep
halaria transsilvanica, Crepis rhoeadif olia, Lactuca ScarioZa, Chonărilla 
jwncea. !I rapogon floccosus, .Achillea coarctata, A. Millef olium, A. leptop
h ylla, Centaurea diffusa, C. pseuclorhenana, C. jwrineifolia, a, orientalis, 
C, iberica, O. solstitialis, Helichrysum arenarium, Cirsium arvense, Echi
nops ruthenicus„ L.·sphaerocephalus, Artemi&ici scoparia, A. potentica, Inula 
oculus Christi, I etisif olia, Is..entrophyZlum lanatum, Pyrethrum millef o-

� -liatum, Taraxacum serotinum, Scolymus liispanicus, Xeranthemun annuum . 
• 

• Vegetaţia arenarie 
• 

Ocupă cu deosebire litoralul maritim, marginea insulelor şi delta 
·Dunărei. Proprietăţile fizice şi chimice ale nisipului au o influenţă
-deosebită asupra vegetatiunei. Această influenţă e uneori foarte nefastă
-împiedicând prosperarea plantaţiunilor tinere de copaci şi copăcei, cu
�ari s'au făcut încercări pe literal şi pe unele insule.

-
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Se afirmă, că vânturile calde ar distruge plantaţiunile tinere de 
salcâm atât pe litoral cât şi pe insule. Vântul scobeşte cavităţi lungă
reţe sau oyale în dune; acestea se umplu cu apă, c;:are se evaporează în 
urmă, lăsând anumite săruri cu proprietăţi igroscopice, care qau o umi
dit_ate latentă permanentă nisipului, s11ficieqţă însă pentru a_ asigura
�x1stenta plantelor salsuginoa.s-e grase. . · 

Toaţe aceste împrejurări contribue �a clasificarea dunelor, din 
punct de vedeDe floristic să fie aproape imposibilă, deoarece de multe 
ori pe una şi aceeaşi dună întâlnim atât plante tipice arenarii, cât şi 
salsuginoase, ha chiar aquatîce (Lemna, Hydrocharis etc.). 

Dintre dunele maritime cele mai importante sunt acelea, care �e 
extind dealungul localităţilor Tuzla, Constanţa, Mamaia, Carachioi, Gar
galâc, Caranasuf şi Caraharman. 

Dunele dela Tuzla sunt populate ,de: Polypoyon monspeliensis 
Cynodon Dactylon, Eragrostis mvnor, Polygonum Rayi, P. Bellardi, P. maritimum, Kochia arenaria, Corispermum Cf,fflescens, Silene Otites, Ko'Ji,lra
uschia prolifet·a, Herniaria incana var. latifolia Euphorbia Gerardiana, 
E. Peplis, Medic aga marina, M f alea ta, .Astragalus varius, Meliloţus are
narius GRECESCU, Stachys sideritoides .Asperitla humifusa, .A. graveolens, 
Centaurea ar�naria, In'!'la hybrida, r.' squarroşa (Techirgiol), Hveracium 
umbellatum, iar cele dmspre Constanţa şi Mamaia de : Elymus sabur 

Zosus� .Ag�vpyron ri!{idwm, Setaria glauca, Calatn1<agrostis Epigeios, Era_
grostis minor, Erysimum canescens, Syrenia cana Chorisporq, f6nella, _s;,
lene ex�l!ata, S. �oni�a, S. pontica, S. Otites, Di�t'Ji,1-f,S dii+tinus, �otentill� 
a;renaria, Clematis _Vital�a, Ranunculus orthoceras., R, illyricus.•Prin locuri,
fixate: Sal�ola Kali, Cor1,Spermum nitidum, Cyna11chum acutipn, Polrnon_um 
aren�rimn:, Astragalus 1:arius, Me�icago falcatq,, M. marina, M. sativa, 
Ononis spinosa, Centaurium pulchellum Onosma arenaria, Dauc,µ,s bessa
rabicus, Eryngium maritimum, Seseli c�mpestre Plantago rqmosa, Stachys
maritima, Eupho:bia Gerardiana, BJ. _pannonic�, .Asperula Cy�anchi_ca, 4-.
şeti,losa, A. _humifusa, Gen_ta:urea arenari�, Erigeron canade1ţBis, Hel!c1iry
sum q,renariwm, lnula sali9ina, Artemis� arenaria, 

Pe insulele maritime întâlnim : Agropyron junceum, A, Sarton# etc·
Mai putin variată e flol'a arenarie în delta Dunării, unde se în

tâlnesc nisipurile Dunării cu acelea maritime. Regiunea aceasta se 
aseamănă �u terenurile' oisdanubiene şi cu teritoriul eu prins înt1·e Du
năre şi Tisa. 1n deltă pe insqla Letea mtâlnim: Andropogon Ischaem:um, 
Ckrysopogon Gryll,us, Pragus ·racenţoB_'lfs, Stipa pen�ta var. wZ�herrima, 
S. capillata, Secale fragţle, Elymus sabuloS'\'S, EpJ,,edra vulg�r!_s, �are:11 
�iger·ica Allium guttatmn, A. paniculat1trn, Asparagus qif!cmal1s, A. 
pseudoscaber GREOESCU, Cephalqria r'!'br�, Populus alba1 .Pt tiigra P. tr�-
nnda, Salix rosmarinif olia, Ca�abi� sgti�a, P9lygQnurn arenari«m, Koc�
{l-f.'6naria, Şalsola Ka!i, Gyp�ophila p(Jt*ulata; Dianth�s diut,i»«ş, Syrem?' 
cana Hippo1hae rhamnoides, Cynanchum a��m. Plantago ramosa, En
gero� canadense, Helickrysum O: narium, Inula salic!na, (:entaur•� are
naria, Tragopogon floccosus, Hier.acium -Kmbe�latum, iar prm locuri c�va 
mai umede : Sporobolus pungens, Holoschoenus vulgaris, Gnap1•ahum-
luteo-album, etc.

Printre plante!� areua;ii. cu frunze, grase,. �are fac trecerea ��tre
cele arenarii şi salsugmoase mş1răm: Ca'lvtle maritima, Crambe mantun11,. 
Gypsophila trichotoni.a, Zygaphyllum Jia�ago, Mulgediffm tataricum, TQ1fr
nef<>rtia .Arguzia etc.

" 
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,r egetaţia locurilor sărate 
• 

D•Jnele Do}JrORei se aseamănă întru toate cu acelea ale altoi„ tărî 
şi p1�ovincîi; ele alte1·nează cu excavaţiuni de te1·en n1oci1·loase şi cu 
cârn1)i1 nisipoase - u1nede. îutocm·ai ca şi acelea de pe coasta rnării 
No1·dice sau Baltice. Urmarea e că şi fl6ra acestor regiuni· va prezenta 
anumite caractere comune. Se poate spune deci, că la -îhcept1t, lito-
1·alul I\{ării Negre nu :;e deosehia în mod esenţial de acela al mărilor 
amintite, din punct de vedere floristic Dar cJi1na şi poziţia geografiei 
a11 p1·ovocat mici aberaţiuni (Ca1·ex lig·e·rir.a C. arenaria), iar n1ai tAr-
ţiu chiar elementele indigene au fost înlocuite prin altele streine, în 
cleosebi mediterane şi estice. 

Probe, că aserţiunile acestea au un mare grad de verosimilitate, 
s11nt foarte mt1lte; în treacăt voiu aminti pe Cakile maritima, Plumbago 
eif,tJ•opaea 1) Suaeda maritima etc. 

Printre plantele salsuginoase dobrogene, care se înrude·sc eu 
_pele ostice sa·u mediterane, amintesc ; Nitraria Schoberi, Obione, Poly;Jo -
y<1n 1nonspeliensis, .A..rthrocnenum glaucum, Erythraea turcica etc. 

ţfai pt1ţină nsemănare au plantele salsuginoase ale României cu 
cele clin Ungaria (Acorellus P_annonicus, Cr�psis,. Si�ae_da ect.) Un feno-
rnen impo-rtant e, că aceleaşi plante, care 11:1 Roman_1a sunt foarte răs
pândite, nu le întâlnim. îu Ungaria decât prin ap�op1erea lacurilor -şi a 
1noci1·lelor, ceea-ce probează, că terenele �alsug1noase ale ţării noas
tre sunt mult mai un1ede decât acelea din şesul· Ungariei. Ntt vom 
întâlni deci prin Dobrogea păşuni şi fâneţe salsuginoase uscate, ca pe 
şesul Ungariei, decât foarte rar. 

In partea nordică a Dobrogei, de-a stânga şoselei Tulcea-Baba
dag-�onstanţa (între Klm. 72 şi 73), pe dea�ul I:Ia_idin (160 m), în zona
solurilor bălane cu subsol prof un� de :oei verzi, 81/" km. spre vest 
fle lacul Sinoe, se găseşte o depresiune, 1n car� _apa provenită din ploi 
sau în urma topirei ·zăpozilor, după evap?ra:�' 1ş1 dep1.,n� sărurile ce Ie 
contine în solt1ti1:lne pe fund ul. depres1t1n1_1, dân�t1-i caraete1·ul unei 
slalJe sărături, după cum ne indică vegetaţiunea ei. 

In această depresiune plantele s-�u . pos_tat precum t1rmează : Lo-
fit� �n,�1iBtis�i?nus se întâlneşte de ob1ce1tt. p.e fL1ndt1l depresiup.ii, în
rr11c�1 })alcur1. Tot asen1enea Pla,_ntago t�tiuiflor!', care formează grupe 
(ltt 3-4 inclivizi. Pe fund, ca şi l)e mar�tn?, se 1ntâlu�şte Leptu1�iis pan-. 11,011,ic,us şi Trifoli1,m pa1·vifloriim. La per1fer1e cresc: Lytkrut1i 1iyssopifol·ia
şi Polygonum av·icuza,re, cari se asociază cu : Gypsophila muralis, Poly- . 
etietn�m a1·vense, Eraorostis pilosa, Herniaria glabra, P_l'!,ntag? z.a1iceolata, 
v at·• Jiungarica, Convolvulus arvensis, Pkleum Bertolonii, L�pidium ,·ude
rale · şi Junciis Ge1„ardi 

După floI·ă terenurile sărate ale Dobrogei se impart în·: _ insule 
salsl1ginoase şi llmede şi în terenuri sa!suginoase, care se extind pe 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Lă1·111ul lacurilor şi al sin urilor maritime. . . . . 
Ca tip de insule umede salsuginoase avem insulele Sme1ca ş1 ._ 

CurJJea (10 Iulie, aproape de Jurilovca). 
1). Aci întâlnim ·următoarele plante (prin locuri mai joase): Sa� 

licorttia kerbacea, Kockia hirsuta, Spergular1ia rubra, Aster pa1inonicus Şl 
Atropis Umosa . 

. -

1) D, Rnculesct1 a glslt-o pe litoralul Marii Neg1·0. ... 
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2). Prin punct�. mai rid�cate : O_bi?ne pedunc�lata, Artlvi·ocne,num
glaucum, Suaeda "!'ari�ma, Statice Gmelmi, �· caspia, ŞI Artemisia monogyna. 

3). Pe marginea insulelor: AeZuropus lit�ra'lis, F1-ankenia pul·ve1--ulenta. 
�). In. �onel� extern0 pla!ltele sals11�1noase se .confundă cu:ţpl1in-

tele a1 enar�1 . Pri_bulus tertrestris, Eup1iorbia peplis ŞI Kochia, a1·e.naria. 
La S1noe, prin locuri umede, plantele se grupează precum urmează:
1. Iuncus maritimus şi CMeX distans.
2. S<!:J�icortiia herbacea, Suaeda, Spergularia media şi Obione.

. 3 .. sta.tice Gmelini, S. caspia, Artemisia monogyna, Cynodon Dactylon
ş1 Atropis limos�. 

5 ). Prin nisipuri nn1ede, puţin sărate, vegetează: Tournefortia 
'Argutda, Ca�il� mar�tima, Cramb� maritima şi Elymus sabulo,_sus. 

Lo �uri ealsug1noase de @ importantă mai mare mai 1ntâln1m pe 
marginea lagunei R azim (lângă Duingia ). 

i). Pe margine întAlnim: Salicornia h-erbacea var. prostrata şi 
Sua�da maritima,. 

2). Stat� casJ')la, şi Plantago ,naritima (frunzele de lăţimea de-
getul uiJ. . . 

• 

• 

• 

3). Artemisitt, »ionogyna şi Statice Gmelini. 
4. E rankenia, hirsuta.
Pe marginea lacului dela Mamaia observăm :
1. .Acorellus _pa1inonicu3. 
�. Erytkraea turcica. 

. 3. Artemisia maritima,. 
I 

• ,. 

Fâneţele 
• 

• 
' 

• 

\ 

• 

• 

• 

In Dobrogea, drept fânete, se întrebuinţează praturile văilor
t1n1e,1e şi răcoroase, precum şi intinderile er boase ale pădurilor. A
cea stă înt1'ebuintare nu e înt0tdeauna la locul ei, decât în cazul prim, 
căci fân0ţele păd111'ilor suferă în ani de Recetă, ceea-ce nu se întâmplă 
piwio văile mai joase, unde există intotdeat1na un oarecare grad de 
t,m ezea1ă. 

ln anii seceleşi erb11rile fâneţelor· expt1se p1--ea mult arşiţei pierd
o !)arte din sev{t lor, u1·maI·ea e că îşi pier<.l gt1stul plăcut şi ajung la
111att11·ilute înainte de Vl'eme, dttnd un fân <=le calitate proastă.

P1·att11'ile dintr o Ţiga11ca şi Balabn.n9ea, -cele mai frumoase, au 
lJt"n1ătoa1'en vegetaţie : Festuca elat·ior, Agrostis alb1:JJ, Bi·omus a9"Vensis„

Loliit,n pere·1ine, Alo�oecur1,s p,�ate1isis. Carex vulpi1ia Thalict1··,um peuceda. 
'Iii{ olii-t11l,, T. a,i;·tgustif oliu1n, Malachium a:quaticu1n

! 
.Althaea micr�ntha, He• 

·1·acle·i,ni sibit·ic'tt'ln, Daucus Carota, Pastinaca sativa, R1tmex crispifts, Ly
tli1··1f,11i Sa,l·icat·ia, Lysiniac11,ia V1(,lgaris, Sytnphytuin officinale, Linwrta v-u,l
ga1··is1 Galega, of'fioitialis, !J.lrif oli1,,.1n och1'"ole'ltCU'1ii, 71

• pt·atense, T. rej)ens_. Lo
t1ts cor,ii.culatus, MeUlotus albus, Me<licago l1,pulina, Lycopus exaZtatus, 
Salvia vei·licillata, Mentlia longifolia. 

Când fânetele văilor se lasă drept păşt1ni, atun<;i sunt năpădite 
tle Ce1a.tait1rca iberica. căt'eia îi co11Tine un oarerara grad de umiditate. 1).

Ca o c111�iozitate, voiu n1ni11ti ctl această ocazie, cun1 înţeleg locui
to1'ii •lin l)ollt'ogea să-şi co1npenReze n11treţ,.1l în anii sec�toşi. Ei cosesc 

\ 

• 

' 

1) Fă11eţel� 1:)ădt1rilo\· ut1 t:o3t t1·utate tn lesit11ră Cll pbu11l'i)e .
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Arte1nisia vulgaris, .A. Absinthium, Onopordon Acantliium, Centau:;·ea 
spi11iulosa. 

La Cat1gagin, prin sămănăt1Jri de orz şi de cartofi întâlnim
5'eta1·ia vir-idis, A.vena f at1,a, Cynoăon Dactylon, Salsola l(ali, Polycne.
'itiun,1, a1l·ve1ise, Polygonu'i1i Con·vol·vulus, P aviculare, Co1ivolvulus •wrvensis,
Tl�y,nelaea Pa�serina, _Delphinium Consolida, D Orie1itale, .A.grostemma
Git1iago, G lauciu1n corniculatu111,, Papaver Rhoeas, Rubus caesius, Rapistrum
pe1·e1ine, Diplotaxis tenuifoUa, Lepidium Draba, Reseda lutea, .Ajuga
CaJ,.1>1,aepitys, Stachys annua, Sideritis montana, Salvia nemorosa, .Astra
gal·1ts Onob1�ychis, Melilotus of ficinallis, Coronilla varia, Anagallis arvensis,
Ca1,cal·is daucoides, Euphorbia pannonica, Li1iaria genistifoZia, Lf.Jctuca
·v·inz.i1,ea, L. saligna, L. Scariola, Cho'lidrilla ji1,ncea, Cirs'iu,n arvense,
Tai·axacu,1n serotinum, Echinops ruthenicus, Cardt(/UB acanthoides, . Cen
ta1,,·1·ea stereophylla. In locuri u1nede: Sambucus ebulus.
. P1·in. sămăuăturile de g·rău dela Babadag · afară de cele amin-

tite - 111a1 cresc : AYena fatua, Vaccaria parviflora, Si,napis alba. S. 
a1·ve1isis, Co1ivolv,u.lus arvensis, Ceratoea'rpus arenarius, Daucus Carota, 
Vicia te1ii1,ifol,i,a, A1iagallis coe'i·ulea, Euphorbia pannonica, lleliotropiu'ln 
e1w·opae11,1n, Mar'J·ubiuin v·ulgare, Centaurea sp·inulosa, O. B'1·andeae, C. 
stereo111iylla, C. di{ fasa, C, solstitialis, Kei1,trop1iyllum latl,atu1n, Ca1·duus 
J1.,a11t·1tlosi�s, Filago arve1isis, Senecio vernaZis, 

I1ri11 sămănăt1Jrile dintre Babadag şi Atmagea inâlnin1 ; Setaria 
vei;·ticillata, Avena f atua, Eragt·osti.s mi1ior, Salsola I<ali, Polygonum avi
c11,lrire, Convolvulus arvensis Chenopodium album, Papaver Rhoeas, Glau
ciu1ti co1·1iiculatu1n, Trib1,t,lus 'orientalis, Sisymbriu1n Sinapistrum, Rapistruni 
1Jereti11-e, D'i,plotaxis te1iit,if olia, Delphiniuin orientale, D. Consolida, Res�aa 
i1io<lora, Nigella sat,iva, V accaria parviflora, Cerat0carpus arenarij.(,s, 
R,11,bus caesi,us, Plantago ra1nosa Thymelaea Passerina, Bup'le,ur-iim rot�n
dif oliii111., Daiicus Carota, Astrag:i,lus Onob'f·ychis, Coronilla varia, Melilotus ,..
offici-r.alis, Anagallis coerulea, Lappiila eckinata, Salvia ne1norosa, Ajuga 
c1,,c,1n<1ep·itys, Siăeritis montana, Stachys annua, E1.,phorbia pantionica, 
��olanii1n 1Jiigrii1n, Taraxaciim serotinum, Xe'l·a·nthemu1,i- annum, Cardiius 

_ 11,an"iilos,U,s, Senecio Jacobaea, Ci1"sium arvense, bonc1ius olerace11J.s. 
Terenurile mai petroase favorizează pe Echinophora Sibt1iorpian(!,, 

E'c11,i1iops ruthenicus care se asociază tAneori ct1 Centaurea dif fusa (G rect) 
Ir1�re Coc�§ şi Niculiţel pz osperă Centa,urea_ Po�ovi�i Hatr1_egi. 
1)1·111 semanăt,1rile de în se adăposteşte Sinap,s-1ar prin cele

tle 1·apiţă albă ; Setaria vrJrticillata, Vaccaria parv�flora, A1i'!'gallis
arvetisis, Centau1·ea stereophylla, A,vena f att'ta, Euphorb,a pc,,nnonica, E.
Go1·arflia,,ia, Hyo�cy_atiius 1nige1·, Lactuca Scari�Z� . . . 

. 
. " . . In po1·t1111lJ1şt1 e nelipsit Diplota�is tenuifolia; tot a1c1 1ntaln1m.

lleliot·r.opw;fi europaeum Setaria, ve1·ti6illafa, A1?"'arantJi,;c,s ·re.t1"oflexus, 
Solatlltim 'liig1·u1n, Hyoscyamus niger, Xanthiun� Spmos1�ni, . --

Mir·iştile în genere sunt sterile, uneo1·1 t•,opleş1te de lllante ca :
Centcc.i,1·ea, salonitana, C. dif fusa, C. tenuiflot·� • . . 

V 

Pe })razdele, de scurgere ale semănătur�1 se gase&c _gram1neele
Cy1to<lo11, dact1rlo'li şi Andropogon Isehaemum, 

. 

1�r .. pe margine� sen1�-.
11ătu1·ilor intâlnim B?"Omu.'> sterilis. Ptestt1l m1r1şt11 e. form.at din tuf1-
şoa1·e răsleţe. de diferite măI·in1i, care nu sunt bune ca hrană pentru 
vite. 

l\1ai pt'Oprii acestui ţinl1t, precum şi celor simil�re ( de step�)' 
st1nt plantele car·e .au corpul rigid şi de culoare surie sau sur-verzuie, 
})8 câr1d cele cu u11 Gorp mai flexibil şi mai verzi se găsesc în cele 
mai diferite regiuni ale ţării, , 

• 

. .,. 
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• 
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Primele plante, caracteristice stepei, sunt de mărimi diferiteîncepând dela cea mai mică (de câţiva cm) până la cea mai înaltă(de mărimea omului.) 
. Luate după mărime, ele se succed în felul următor : ·cea mai mică e P?licnemum arvense, urmeaz.lî. apoi P. majus ceva mai mare, maimare decat _acesta Ce:atocarpus. a:e1U!'rius, Salsola Kali, Kochia prostata, Cent_aurca diffusa (maturele) ş1 m fme Echium altissima de mărimeaunm brăduleţ. -

1n categoria H:a, plante improprii stepei, amintim: Sambucus nig·ra(bozul) Cent�rea spinulosa, C. rigida ete. Un�on ogoarele negre imbracă o haină verde, care ne indică
prezenţa :n _massă a plantei Thymelaea Passerina (Cogelac). La Juri
lovea mtalmm : T1·ifoliwm i·epens, Carduus acanthoides, sau Cris·i'll,m lan
ceolatum. 

Prin interiorul satelor şi al cătunelor străbate Onopordon tauricum,: 
apoi : Cynodon Dactylon, Polygonum aviculare, Urtica iwens, Marrubiuin 
vulgare, M praecox, Plantago lanceolata, Medicago sativa, Xanthiwm 
spinosum, Artemisia annua. Matricaria inodora, Carduus acwnthoide11. 

Flora şoselelor e reprezentată prin : Hordeum mui·inum, Lolimn 
perenne, Cynodon Dactylon, Sisymbr·ium Sinapisttjum, Polygonum a�icu
lare, Chenopodvum album Malva silvestris, T1·if oiium repens, Medicago 
aativa, Marrubium praecox, Lappula echinata, Matricaria Chamomilla, 
Xanthium spinosum, Achillea coWina, .Artemisia austriaca, A. vulgai·is, 
Cichorium I1itybus, Centaurea solstiticilis V. intermedia, C. dif f1tsa, C.
orientalis, C._ stereophylla, Teucriu.ni polium, .Asperula humifusa, -Knautia. 
Se plantează încă salcâmul şi du.did. 

Străzile oraşelor (Tulcea) sunt plantate cu salcâmi, castani săl
bateci tei, Ulmus glabra Ailanthus glandulosa. Teiul în tinereţe \)reşte 
încet şi e foarte gingaş, mai târziu însă devine de obiceju unul dîntre 
cei mai umbroşi arhori. Tot asemenea şi castanul. 

Prin parcuri mai mici întâlnim : Syringa vulgaris; dintre Conifere 
Pinus silvestris, P austriaca. La Bazargic d. e. în parcul fermei întâlnim : 
.Acer campestre, A. negundo, A. tataricum, Cornus sanquinea, C. mas, . 
Tilia alba, Fraxinus ornus, Vibiirnum lantana Morus nigra, Sophora, 
japonica, Prifh!'U,s Mahaleb, Cytisus laburnum c;rcis siliquastrum, Socul 
cu frunze la_c1nia te, Garduri vii alcătuiesc: Spiraea s_alicifolia, Lon'icera
tatancum, _vibwrnum lantana, Ligust·rmn vulga1·e. Comferele sunt repre
zentate prm Piniis ay,striaca. 

Plantaţiunile gărilor sunt akătuite din Salc<lm, Dud _(Morus) Castan 
scllbatec etc, uneori chiar pruni, parseci, indeosebi însă caişi. 

Vegetaţia cimitirelor variiţză după credinţe. Cimitirele creştine 
sunt mai bine îngrijite decât cele mohamedaue, a căror preienţă o 
tradează imediat planta Peganum harmala. 

Prin tranşeele rămase în urma vacarmului mondial vegetează; 
Xauthium spinosum, Cerafocarp1is arenarius, Chenopoăi'll,m, şi Atriplex şi 
lo fine planta de origină americană Amarantus albus. 
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ETI/V\OLOG I.I 

de p. f'Al"AHAGI 

1 Mălteadă înseamnă la Aromâni „vărsat'', Nu cunosc , . 
vre-o etimologie propus� pentru acest cuvânt. Cred că nu greşesc 
derivându-l dela lat. mal(um) taedium (boală), cum îl găsim re
dat în Bonnet, Le latin de Greg. de Tours, pag. 205. Forma a
românească, cum se întâmplă des la Români, va fi rezuftat din · 
pi. mal(a) taedia, mălţeagă. Păstrarea lui I âin malum, în acest 
ca-.:, se datoreşte căderii de timpuriu a vocalei, care urmează 
după l-, aşa că n'avem aface cu un -1- intervocalic. 

Cuvântul mălţeadă există şi la Daco-Români, după cum 
aflu dela D-l Ov. Densuşianu, cu sensul de o anumită boală. 

2 Bărtlre sf. ln Aromâna se zice bărţfre pentru' "piatra 
dură", "bol�vs.n" (Papahagi:. Basme Aromâne, pag. 550). De 
aci şi proverbul prin care se arată refuzul a ceva : va-ţi dau
ch'ietri şi bărtiri" =,,am să-ţi dau nimic" .. 

Originea cuvântului este, fără-îndoială; din m. latinul bracile,
atestat în dicţionarul cumanic şi tradus prin „taş", adică, peatră 
Wetzstein. ln dictionare ii găsim sub formâ brachilis tradqs 
-co i..i8c.tp,, adică boiovan. Foneticeşte bracile, dă româneşte foarte 
regulat brăţire, respectiv bărţire, ca în brdnii şi bărnu etc. pră
czre, părcire etc. frdnu, fărnu etc. 

a Cutar (arom) Cutdr pe aromâneşte se zice staulului de 
oi, noateni, berbeci. Este un loc deschis îngrădit, în afară de sat 
sau pe lângă casa omului. Cred că avem atace cu un derivat al 
verbului latinesc cuba-are, anume *cuoitalis, care,· foneticeşte, ar , 
da foarte regulat cotar, resp. cutar (e). i-r. punct de vedere al 
sensµlui încă este explicabil. Sensul ar fi n loc de culcare, culcuş", 
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caşi cubitus. Socotesc că din Aromâna sunt bulg, kotara, kot.ora. 
kutor „Hiirde"; serb. kătar „Zaun um das Heuschober, um das 
Vieh abzuhalten", pe care Dr. E. Berneker le alătură de Koti, 

însă cu semnul întrebării. Nu mă pot pronunta, dacă şi formele 
serb. kotar kotdra cu sensul de „Gebiet, Grenze", sl. kotdr 
,,Bezirk" se pot deriva dela ar. cutdr sau mai de grabă dela hatar. 

4 Ine sf. pi. Cuvântul se aude numai Ia plural. lnseamnă 
fibrele din corpul omului, firele subţiri care străbat păstăile şi 
frunzele în genere! Cuvântul l-am auzit în următoarea expresiune· 
cu sensul de „fibre": Mi triczf prit ini „Mă infiorai" ; cu privire 
la păstăi, când -se curătă de firele groase: Scoate-fă hirile, ma 
nu şi inile. (Auzit dela mama mea, Avela, Epir). 

Derivă dela lat. : ina „Eine Papierfaser". 
5 Neu adj. (aromânesc) Cuvântul neu se aude în Epir şi 

însemnează „zăpezos, alb ca zăpada". El vine şi intr'un cântec 
popular, cules din AmiQciu,. Epir: 

gfoacă beatu, neiilu 
(Joacă boul cel alb ca neao.a, ca zăpada) 

(Per. Papahagi, Din Literatura pop. a Arom. pag. 9 ! 3, unde 
s-a strecurat la traducere greşala de tipar a/, în loc de alb, după
cum uşor se poate vedea).

Cuvântul se derivă din niveus, a,-um „alb ca neaua" ,,germ. 
schneeig", cf. Korting5

, Lat.-Rom. Wtb. No. 6550.- D-l G. Pascu, 
Etimologii româneşti, pag. 29, presupune un nezi1 dela niveus. 

6. Nirare vb. (aromâ'nfsc) Niru, nird'I., nirare vb. I (cu
n muiat• ,,a di�tra pe prunci, pe copilaşi". Niră fic'forlu s-nu 
pldngă = Distrează. pe copil ca să nu. plângă. 

Acest cuvânt cred că n ·are a face cu verbul mi nir „mă 
mir", ci avem un derivat din lat. *ninno, - are devenit ni nare 
şi prin asimilare nirare cf. pr. niner dela *ninnilo,-a.re dela ninna. 

7. Nene Atât în Aromâna cât şi în Daco română se aude cuvântul
nene, cu sens desmierdător, desemAând, după împrejurări şi lo
calităţi, pe un frate mai mare, pe un unchiu, tată etc. Deşi face 
parte, caşi tata, mama, din cuvintele reduplicative, constatăm că 
ş i  în latina există un nfnna în sensul de „cel care dezmiardă", 
şi de unde s-ar putea deriva rom. nene. Dacă nu avem neana:
se datoreşte tocmai faptului că face parte din cuvintele rt:duplic;:ative 
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.8 Perpire în Aromâna înseamnă îmbrăcăminte bogată în

aur şi tn fire aurite. 
Si nviscu tu perpire „se îmbrăcă în haine bogate, în haine aurite. 
Vine, probabil, dela gr. yperperon tre1=ut şi în I. latină „yp�r

perorum libras qatuor" darul trimis de Caloian Papei la 1204, 
t:uvântul există şi în I. bulgărscă cu însemnări de ,monedă de 
aur», după cum rezultă din documente scrise şi din materialuri 
Cir. Sbornic, J, pag. 107 „Zlatn(l bălgarsca maneta să teglo 
1a+ carata". 

111 Aromâna: si nviscu t(r)n perpire, sau: se-adră iru per
pite corespunde expresiunei arom: se adră t(r)u {Iurie, si nviscu 
t(r}u /1urie = "a se îmbrăca în aur, în h�ine aurite:" 

Cuvântul, fiind popular în aromâna, face parte din cuvintele 
intrate prin evul mediu în limba noastră. 

9. ,,Spease" pe aromâneşte se zice Ia scutecele trebuin
cioase copilaşilor până Ia un an şi jumătate - doi ani. In ele 
s1;, înfaşe copil.işii şi cu ele se curăţă. 

Avem acelaş cuvânt caşi în it. spesso," v. fr. espes, sp. 
espesso, sic. spissu, din lat. spissus,a-am. Desvoltarea sema9- · 
tică a rezultat din sensul de <rvârtos», ,,grossiere" al cuvântului 
spissus, în expresiuni ca spissa tunica „tunique grossiefe," spissae 
vestes» haine groase. La Aromâni scutecele sunt făcute din h'aine 
vechi sau chiar scutece de lână de mâna a doua. 

Trecerea calificativului la �ensul de substantiv es,te ceva 
firesc în aromâna. 

10. Ori, art. orie, se -zice pe aromâneşte la marginile dela
haine, dela ţipune, sarică, eămaşe etc. Se derivă dela · lat ora 
,,Rand". Cuvântul îl găsim şi'în lb. romanice. Cf. uora via „Sal
band der Leinwand", n. prov., katal., îns<:amnă ·

,,
saum". 

11. Zări adv. ,,chip, chipurile". voi zări .. chipurJle• vreau •
. Cuvântul se derivă dela turcescul Zahir�evident, za'ir, cu

acelaş sens, devenit zări. 

12. Şcl'endză sf. (arom.) se numeşte la Aromâni beţişorul
de lemn, care serveşte la jocul copiilor cu beţele şi care la Paco
români se zice turcă. 1) Cuvântul, după toată probalitatea, se 

1) P. Papahagi: Din Lît. Popor. a Arom., pag. 147, 153. _
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. 

derivă dela scandula, care prin metatezare devine *sclanda, de 
unde ar. şclăndă, pi. şclăndzi, de unde se formează apoi singu-
larul şcl'ăndză, respectiv şcl'endză. Cf. schlonda (sopr.) .tegula 
di legoo", derivat dela cuvântul scandula de către Salvioni C. 
(în Zeitschrift f. r. spr., voi 34, pag. 398). Dela Aromâni a pă
truns cuvântul la Bulgarii macedoneni din jurul Castoriei, anume 
la Zagoriciani, unde, după cum îmi este cunoscut personal, · sunt 
şi Aromâni, unii bulgarizaţi şi alţii îm„ă păstrându-şi limba. Vreo 
rei familii sunt chiar din Avela, locul .<;le naştere al subsemna
ului 1). La aceştia se zice cl'endza şi i tradus prin . c'ulică, 
care înseamnă „ţurcă". 

Cuvântul este dat ca exemplu de păstrarea lui en în graf ul 
bulgărese ·din regiunea Castoriei; nu ni se spune însă de unde 
derivă. După părerea noastră, el este aromânescul şcl'endză. 

13. Nturfoare vb. I (impersonal) (arom.) Nlurină- (Inel.
pres. prs. I�l)="se întunecă cerul din pricina unei furtuni ; vre
mueşte de nu se vede". Se zice mai ales când se întunecă cerut 
de tună şi fulgeră, de crezi că se prăpădeşte pământul. __ Si ntu
rină na{ oară=s-a întunecat afară. 

Deasemenea adj. nturinos: vintu:nturin6s "vânt vremuitor, 
aducător de nori ce întunecă cerul (Revista' aromâsească nFlam
bura, li Anul 1914, pag. 10). 

Nlurinare se derivă dela 'ntuninare_ (dela tanare) prin disi
milarea lui n-n în r-n. Ca sens se vede dela sine. 

14. Blîndur s: m. (arum.) ,, vocea, melodia desmierdătoare,
atr�gatoare blindurla _ci'" caval(u)lui�- melodiâ--dufceacăvalului 

Flambura 1914, anul II, pag. 10).
Se derivă dela blandulus (d.em. al lui,_blandus). 
15. Cioară (citeşte: c'oară) este pe:aromâneşte "sfoară".

Nu ştiu să se fi propus vre-o etimologie1 pentru acest cuvâ��
Socotesc că dela lat. filicella · s'a derivat fLricea şi dela acesta 

1) Mai în toate satele din jurul Castoriei, greceşti sau bulgăreşti,
se găsesc şi familii aromâneşti. Aşa la Mocreani erau cam 20 de fa
milii venite aci din Epir ; la Tricupana, Aromâni păstori din A vela , 
la Gureanţi tot aşa şi din alte sate aromâneşti, ca Sămărina, La iu: 
panişte am întâlnit Aromâni fărşeroţi, stabiliţi aci în drumul făcut 
pela 1889. 
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apoi, prin suf. or {firişor) s'a nă!!cut firicioară {firie'oarăJ Din 
firicioară, resp. arom. hiricioară a rezultat cioară, ca efor (c'or) 
din chicior (picior). Cu atât mai mult ij trebuit să cadă hiri� cu 
cât cuvântul avea aparentă parcă a se rep.eta, hir însemnând„ fir, 
aţă". cfr. frz. ficelle (din {ilicel/a) ,,corde de ins de chanvre de 
meme grosseur etc. 

De altfel aproape toate obiectele făcute de lână şi căprind 
(păr de capră) la Aromâni sunt de origine latină :· hir (fir), 
fune etc. 

./ � 

:,; 

' \ 
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O MflNf\ DE ROMflNI IN MIJLOCllL 
• 

DELJORMI\NlJLtJI 
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Acum 50 de ani, aproape 60 familii se strâ.nseră de 
prin mai multe sate din judeţul Vlaşca· şi trecură în dreapta 
Dunărei, la un sat numit, «Şlepu». 

Acest sat are 20() familii numai de Români. O pa1'te
din aceştia s'au stabilit aici, alţii au stat însă aşa câţiva 
ani, fără a se apuca de gospodărit, fiindcă nu le plăcea 
satul şi mai ales pământul, - ·după cum spun ei şi ast-ăzi. 

In timpul acesta ei g·ăsiră un sătulet în mijlocul De
liormanului, locuit de Turci. --. Le convenia de mi.nune 
locul, căci avea apă rp.ultl\ şi păşuni întinse. Deci s'au sta-

• 

bilit aici în număr de 22 familii. Au trăit aproape 20 de 
ani, între po1Julaţiune musulmană şi sub s_tăpânir� bul- -
găreasca, fără. a--şi uita nici limba, nici obiceit1rjl{3 şi chiar 
11ici portul, pe ca1,e l-au m9ştenit de la strămoşii lor. 

Oe surpriză iţi face, când auzi într'un sat. aşa de 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• • 

•

• 

mic şi izolat ca <1.J(errialchioiu>), în mijlocul Deliormanului, 
vorbindu-se curat 1·om�eşte. Să auzi doina răsunând în 
pustiul acesta de păduri ! Să vezi Duminica, la horă. pe · . 
flăcăi şi fete jucând ho1�i naţionale şi dife111it.e jocuri romă
neşti ! Uiţi de toate necazurile când asculţi la snoavele 
bătrânilor, ce privesc după marginea horii la tinerii ce 
joacă veseli . 

In noaptea de Moş A�iun, răsună satul de st1'igătele 
copiilor ce umblă cu ,,bună dimineaţa''. Şi mai rnare bu
curia pe ei la , Sfântul Vasile, căci atunci umblă cu piti-· 
suşorul şi cu sorcova. _ · 
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Cu câtă smerenie şi bunăvoinţă îşi zic la Paşti ,,Ht·is-
tos a l:tiviat şi Adevărat a înviat'' !

.Aceste obiceiuri sunt _caracteristice numai în acest 
sat, deoarece în alte sate din Deliorman n'ai -să le 
mai întâlneşti. 

Deşi această mână de Români a întâmpinat multe 
greutăţi, pent1·ucă Ii se interzisese să--şi mai practice o
biceiurile şi chiar· Ii s'a cerut să-şi lase ,·orba şi portu), 
totuşi ei n'au uitat cele învăţate· dela strămoşii lor. 

La 1913 şi•au făcut şcoală ca să-şi· trimeată copii 
să înveţe carte. · _ · . 

Astăzi satul Kemalchioiu, împodobit cu case curate 
şi mari, care probează simţul de gospodărie la aceşti 
oameni harnici, se desfăşoară mândru pe o colină din 
mijlocul Deliormanului. 

• 

Puţini la număr, au ştiut însă să rămână Ro- 4 

mâni, cu care trebue să ne mândrim. 
• 
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S. ALEX·E
Invăţător 

-T. Atmagea-Durostor
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