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VIAŢA BISERICEASCĂ 





L P. S. LUCIAN, ARHIEPISCOPUL TOMISULUI 

VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE 
PATRIARH TEOCTIST ÎN BULGARIA 

În viaţa bisericească s-a statornicit frumoasa datină ca, marile evenimente 
ale Bisericilor Ortodoxe surori, să fie trăite în dragoste frăţească şi comuni
une. 

Astfel, la bucuria Bisericii Ortodoxe Bulgare, care a sărbătorit 1100 ani de 
la Sinodul de la Preslav (893), se adaugă şi bucuria Bisericii Ortodoxe 
Române. Prin aceasta se împlinesc cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care 
scria odinioară corintenilor „Dacă un mădular este cinstit, toate mădularele 
se bucură împreună" (I Corinteni 12, 26). 

Dând curs invitaţiei făcute de către Sanctitatea Sa, Maxim, Patriarhul 
Bulgariei, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, a participat, la acest popas jubiliar, împreună cu Înalt Prea Sfinţitul 
Arhiepiscop Lucian al Tomisului, şi cu P.C. Pr. Marcel Manole, secretarul 
Arhiepiscopiei Bucureştilor (translator). 

La această sărbătoare a Bisericii Bulgare au participat, ca reprezentanţi ai 
întâi stătătorilor de care aparţin: Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Hrisostom al 
Efesului, din partea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul 
Constantinopolului; II. PP. SS. lor Pitirim, din partea Patriarhiei Moscovei; 
Pahomie şi Justin, din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Au fost prezenţi toţi 
ierarhii Bisericii Ortodoxe Bulgare. 

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu delica teţea care ii caracte
rizează, cât şi datorită ataşamentului faţă de Biserica Ortodoxă Bulgară şi faţă 
de Întâistătătorul acesteia, Sanctitatea Sa, Patriarhul Maxim, şi în contextul 
vechilor legături dintre cele două Biserici surori, a ţinut să participe personal 
la festivităţile organizate. 

În consecinţă, în ziua de 17 septembrie 1993, Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist, însoţit de membrii delegaţiei, a plecat spre ţara vecină, pe 
ruta Bucureşti - Giurgiu. 

La punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu, Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist a fost întâmpinat de prefectul judeţului Giurgiu. În sala de 
protocol a Vămii, Prea Fericirea Sa a fost primit cu căldură şi de autorităţile 
vamale. În cuvântul Său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat ros
tul vizitei pe care o efectuează în Biserica Ortodoxă Bulgară, moment de 
mare importanţă - a spus Prea Fericirea Sa - pentru legăturile frăţeşti exis
tente între Bisericile Ortodoxe surori şi vecine - Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Ortodoxă Bulgară . Domnul prefect a urat Prea Fericirii Sale sănătate 
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deplină şi succes în nol-;ia misiune pe care o are de îndeplinit. Au fost de faţă 
P.C. Protoiereu de Giurgiu şi un număr de preoţi slujitori, cărora Prea 
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist le-a împărtăşit binecuvântări, dându-le 
îndrumări părinteşti pentru buna desfăşurare a lucrării în protopopiatul 
Giurgiu. 

La punctul de vamă din oraşul Ruse, prea fericitul Părinte Patriarh 
Teoctist, a fost întâmpinat de I.P.S. Ghelasie - mitropolit de Ruse, şi un grup 
de preoţi, care au venit să-l întâmpine pe Prea Fericirea Sa în numele 
Sanctităţii Sale, Maxim, Patriarhul Bulgariei. A fost de faţă viceprefectul 
oraşului Ruse şi persoane oficiale din cadrul administraţiei Prefecturii. 

După un scurt popas făcut la muzeul din Ruse, unde sunt expuse obiecte 
specifice ţărilor riverane cu Bulgaria - inclusiv România - şi după ce direc
torul muzeului a explicat importanţa acestui muzeu, Prea Fericirea Sa s-a 
îndreptat spre oraşul Târnovo, una din fostele capitale ale Bulgariei, unde 
era aşteptat, la mănăstirea Sf. Apostoli Petru şi Pavel, de Sanctitatea Sa, 
Maxim, Patriarhul Bulgariei, împreună cu toţi reprezentanţii Bisericilor 
surori. 

După oficierea unui Te-Deum în biserica mănăstirii „Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel", de către P.C. Protoiereu M. Guranov, a fost reprezentant al 
Bisericii Ortodoxe Bulgare la Bucureşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh 
Teoctist a rqstit un cuvânt ales, în care a subliniat bunele raporturi dintre 
Bisericile noastre, făcând şi o succintă istorie a vieţii religioase din Biserica 
Bulgară, scoţând în evidenţă şi importanţa vieţii călugăreşti, specifică 
Bisericilor Ortodoxe. După dejunul oferit oaspeţilor, de către conducerea 
mânăstirii, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" ( a  cărei obşte cuprinde circa 10 

călugăriţe), delegaţii Bisericilor surori, sosiţi aici între timp de la Sofia, împre
ună cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare, s-au îndreptat către locali
tatea Târgovişte, unde a avut loc slujba Te-Deumului, oficiată de protoiereul 
locului - Petru Clavcev. După aceasta, delegaţiile au parcurs pe jos drumul 
de la biserică, prin parcul oraşului, unde se afla mulţime de oameni, până la 
primăria oraşului Târgovişte, unde primarul oraşului, Domnul 
Karagheorghiev, a rostit un cuvânt de bun venit şi de mulţumire adresat 
oaspeţilor. În mod special, domnul primar s-a adresat cu multă reverenţă 
Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
întreţinându-se apoi cu Prea Fericirea Sa asupra problemelor de interes bi
sericesc. În seara aceleiaşi zile, conducerea primăriei oraşului Târgovişte a 
oferit, la hotelul Ray din apropiere un dineu în cinstea oaspeţilor. La dineu 
au participat personalităţi din administraţia locală . 
Sâmbătă, 18 septembrie 1993, delegaţiile s-au îndreptat către catedrala 
Sfântului Arhanghel Mihail, din oraşul Preslav, unde s-a oficiat Sfânta 
Liturghie de către Înalt Prea Sfinţitul Kiril de Vama şi Preslav, împreună cu 
PP.SS. Episcopi-vicari: Neofit, secretarul general al Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Bulgare, şi Grigori, rectorul Seminarului teologic din 
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Sofia. 
După oficierea Sfintei Liturghii, membrii delegaţiilor au fost primiţi la 

primăria oraşului Preslav, unde au fost întâmpinaţi de primarul local, 
Consiliul municipal şi alte oficialităţi, care au adresat cuvânt de bun sosit, 
subliniind în acelaşi timp, importanţa acestei sărbători pentru poporul bul
gar, oferind cu acest prilej medalia jubiliară care marchează evenimentul 
împlinirii a 1100 ani de la Sinodul de la Preslav. 

Cu acest prilej, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în cuvântul adresat 
oficialităţilor şi tuturor celor de faţă, a scos în evidenţă suferinţele îndurate 
de Bisericile noastre surori în decursul vremilor, suferinţe comune care au 
durat până nu de mult. „Să dăm slavă lui Dumnezeu - a spus Prea Fericirea 
Sa - că ne-a învrednicit să sărbătorim aceste evenimente în deplină dragoste 
şi libertate, în exprimare şi apropiere sinceră". Cuvântul Prea Fericitul 
Părinte Patriarh Teoctist a fost mult apreciat de cei prezenţi. 

La ora 16,00, membrii delegaţiilor au vizitat muzeul din vechiul oraş 
Potteins, muzeu care deţine relicve din timpul ţarului Simeon al Bulgariei. 
Aici, un grup de tineri - băieţi şi fete - au executat cântări cu caracter liturgi
co-religios şi istoric. Cu acest prilej, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist 
s-a întreţinut ou conducerea muzeului, de la care a primit explicaţii legate de 
istoria muzeului şi a obiectelor expuse, apoi a semnat în cartea de onoare a 
muzeului, unde a consemnat printre altele: „Binecuvântăm osteneala con
ducerii acestui muzeu păstrător de relicve, care reprezintă mărturii ale 
prezenţei vieţii religioase pe aceste locuri". 

Duminică, 19 septembrie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împre
ună cu ceilalti oaspeţi, membri ai delegaţiilor Bisericilor surori şi 11.PP.SS. 
Kiril, - mitropolitul Varnei şi Preslavului, Arsenie, mitropolitul Plovdivului, 
Domiţian, mitropolitul Vidinului; Ghelasie, mitropolitul de Ruse, şi Neofit, 
episcopul vicar general al Patriarhiei Bulgare, împreună cu Sanctitatea Sa, 
Maxim, Patriarhul Bulgariei, au săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Sf. Chirii 
şi Metodie" din Preslav. A participat la slujbă un număr de preoţi şi diaconi, 
printre care şi P.C. Ilie Cormoş, reprezentantul Prea Fericitul Părinte Patriarh 
Teoctist, pe lângă Patriarhia Bulgară. În biserică, după săvârşirea Sfintei 
Liturghii, Sanctitatea Sa, Maxim, Patriarhul Bulgariei, a rostit cuvântul legat 
de sărbătoare împlinirii a 1100 ani de .la Sinodul din·Preslav, când s-a stator
nicit, de către soborul ierarhilor şi ţarul Boris I (care s-a călugărit cu numele 
de Mihail), ca limba slavonă să devină limbă de cult i;;i liturgică. În acest con
text Sanctita tea Sa a adus mulţumiri Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi 
membrilor delegaţiilor Bisericilor surori pentru împreună-participare la acest 
moment istoric al Bisericii Bulgare. 

În cuvântul Său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus, printre 
altele: 

„Aniversarea a 1100 ani de la Sinodul de la Preslav înscrie o nouă pagină 
în cronica legăturilor Bisericilor Române şi Bulgare, prin prezenţa noastră 
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aici. Se ştie că Biseric�lc noastre s-au înfrăţit în decursul vremilor în preocu
parea lor de a menţine tradiţiile şi respectarea canoanelor bisericeşti. In aces
te clipe solemne - a spus Prea Fericirea Sa - evocăm, cu alese sentimente 
vizitele şi întâlnirile noastre. Istoria ne oferă destule exemple de cinstire re
ciprocă, de cinstire frăţească, iar toate acestea, la un loc, concretizează bucu
ria dragostei creştine dintre Biserica Ortodoxă Bulgară şi Biserica Ortodoxă 
Română, între conducătorii şi ierarhii lor, ca şi între credincioşii acestor două 
Biserici. Şi întâlnirea de astăzi - a spus în continuare Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist - se înscrie în rândul acelor frumoase tradiţii ce întăresc tot 
mai mult strădaniile în menţinerea relaţiilor de prietenie şi unitate în Hristos 
a acestor două Biserici surori şi vecine, care păstrează credinţa vrednicilor 
noştri înaintaşi. Cunoscând, astfel, acest fir al relaţiilor dintre Bisericile noas
tre care ne-au apropiat permanent, ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe 
Române, cu preţuire şi dragoste reciprocă, am poposit la această sărbătoare 
a Bisericii Ortodoxe Bulgare, poposire pe care o socotim ca o împlinire a 
îndemnului Sfântului Apostol Pavel, când zice: „Să păstrăm taina credinţei 
în cuget curat" (I Timotei III, 9; VI, 20). 

Actualizând acest îndemn, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a vorbit 
apoi despre: Limba, principal mijloc de vestire şi transmitere a Sfintei 
Evanghelii. 

Ultima învăţătură pe care Mântuitorul a transmis-o Sfinţilor Săi Apostoli 
a fost: „Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate 
câte v-am poruncit Eu vouă" (Matei 28, 19-20; Marcu 16, 15; Luca 24, 47). 

Dincolo de faptul că această învăţătură fundamentală stabileşte progra
mul general de lucru al Sfinţilor Apostoli, ea pune în lumină adevărul că 
Sfânta Evanghelie, descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire, este 
adresată tuturor neamurilor, că ea nu aparţine unui singur neam şi nici unui 
neam grup de oameni. Mielul lui Dumnezeu s-a jertfit şi a răscumpărat lui 
Dumnezeu, cu sângele Său, „oameni din toată seminţia şi limba şi poporul şi 
neamul" (Apoc. 5, 9; 14, 6). 

Predicarea Evangheliei la toate neamurile va fi însă condiţionată de 
cerinţa elementară ca aceste neamuri să poată primi conţinutul Evangheliei, 
al infinitului tezaur de învăţământ şi fapte pe care Fiul lui Dumnezeu, făcut 
om, le-a descoperit şi săvârşit în timpul petrecerii Sale pe pământ, între 
oameni. Pentru realizarea acestui deziderat este, în primul rând, trebuitor un 
propovăduitor, căci „Cum vom auzi, fără un propovăduitor?" (Rom. 10, 14). 
In acelaşi timp însă, a fost necesar ca propovăduitorul, misionarul epocii 
apostolice, să se adreseze ascultătorilor săi în limba pe care aceştia o vorbeau. 

Sfântul Apostol Pavel stăruie ca, prin grai şi limbă, să se transmită cuvinte 
înţelese ascultătorilor: „Dacă prin limba voastră le scrie el creştinilor din 
Corint, nu veţi scoate cuvânt lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce-aţi grăit? 
Veţi fi ca nişte oameni care vorbesc în vânt (I Cor. 14, 9). Dar în Biserică, scrie 
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acelaşi mare Apostol, vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să 
învăţ şi pe alţii, decât zece mii de cuvinte într-o limbă oarecare (I Cor. 14, 19). 

În planul dumnezeiesc al propovăduirii noii învăţături, a fost rânduit ca 
misionarii creştini să vorbească noi limbi (Marcu 16, 17) pentru a putea să 
transmită pretutindeni şi tuturor mesajul evanghelic în toată adâncimea, 
întinderea şi strălucirea sa. În ziua Pogorârii Sfântului Duh, la prima 
Cincizecime de după Învierea Domnului, cel dintâi dar pe care l-au primit, în 
chip minunat, Sfinţii apostoli a fost acela al vorbirii în limbi, un dar care făcea 
cu putinţă ca cei veniţi la Ierusalim „din toate neamurile care sunt sub cer" 
(Fapte 2, 5), să-i înţeleagă pe Sfinţii Apostoli pentru că „fiecare (din cei ce-i 
ascultau) îi auzea pe ei (pe Sfinţii Apostoli) vorbind limba lor" (Fapte 2, 6). 

Acesta va fi motivul pentru care cei prezenţi în acel timp la Ierusalim se 
întrebau, uimiţi: „Iată, nu sunt aceştia, care vorbesc, toţi galileeni; Şi cum 
auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut?" (Fapte 2, 7-8). 

Aceste evenimente petrecute în ziua Pogorârii duhului Sfânt, care este şi, 
prima zi a propovăduirii apostolice publice, dovedesc importanţa pe care 
limbile neamurilor o au nu numai în lucrarea de transmitere a Sfintei 
Evanghelii, ci şi în viaţa Bisericilor, care vor cunoaşte o organizare având la 
bază etnia şi limba acesteia . Căci voia lui Dumnezeu, în această privinţă, a 
fost exprimată încă prin Isaia profetul care proclamă: „Toată limba să dea 
slavă lui Dumnezeu" (Rom. 14, 11; cf. Isaia 45, 23). Iar Sfântul Pavel, supra
numit, pentru lucrarea sa la neamuri, chiar „Apostol al neamurilor" (Rom. 
11, 13; I Tim. 2, 7; II Tim. 1, 11), reaminteşte: „Să mărturisească toată limba că 
Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl" (Filipeni 2, 11). 

Astfel, limba unui neam devine mijlocul cel mai eficace de transmitere, 
dar şi de mărturisire a credinţei creştine, de proslăvire şi de dialog cu Cel 
Atotputernic, dobândind astfel un caracter sacru. Este de la sine înţeles că 
toate limbile pământului sunt apte să mărturisească şi să aducă slavă lui 
Dumnezeu. Nici o discriminare între limbile pământului nu poate să opereze 
în acest domeniu al dialogului dintre indiferent ce persoană umană, vor
bitoare a oricărei limbi, şi Dumnezeu. 

Sunt grăitoare în această privinţă, cuvintele Sfântului Apostol Pavel din 
Epistola către Coloseni privind starea creştinilor în Biserică: „Nu mai este 
elin şi iudeu . . .  barbar sau scit, ci Hristos, totul întru toţi" (3, 11). Afirmând 
că, în Hristos sciţii şi barbarii au dobândit egalitatea cu iudeii şi elinii, Sfântul 
Apostol Pavel afirmă, totodată, şi dreptul graiurilor acestor popoare de a 
exprima înaltele adevăruri ale revelaţiei divine care se cuprinde în Sfânta 
Scriptură. Căci, se ştie că barbari erau numiţi, în antichitatea greco-romană, 
acele neamuri care vorbeau alte limbi decât greaca sau latina, limbile cele mai 
folosite în Imperiul roman. 

O dată cu intrarea în Biserică prin primirea Botezului, departe de a 
renunţa la graiul lor, diferitele etnii şi le-au îmbogăţit şi perfecţionat pentru 
ca acestea să devină din ce în ce mai apte pentru a exprima cât mai deplin 
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înaltele adevăruri ale î11văţăturii creştine. Redarea cuvântului lui Dumnezeu 
în limbile naţionale a adus, fără excepţie, mari foloase şi beneficii acestor 
limbi; traducerea Sfintei Scripturi în limba respectivă a reprezentat un exa
men de maturitate pentru acea limbă. În biserică sau în casele credincioşilor, 
prin predică şi prin sfintele slujbe, sub puterea credinţei şi a trăirilor, toate 
limbile popoarelor creştine s-au îmbogăţit şi s-au înnobilat cunoscând 
evoluţii benefice, însuşite şi folosite, în continuare, în toate culturile cărora 
aceste limbi le-au devenit suport şi vehicul. Limbile nu dispar decât odată cu 
etniile care le-au dat naştere, pentru că limba constituie însuşi suportul exis
tenţei unui neam. La rândul său, neamul dispare o dată cu dispariţia limbii 
sale. 

Dar, în Biserică, neamul şi limbă sa îşi primesc întreaga măsură a rea
lizării şi afirmării lor pentru că existenţa şi dezvoltarea desăvârşită a unei 
limbi sunt factori care determină şi susţin lucrarea de proslăvire a lui 
Dumnezeu, dialogul prin rugăciune cu Acesta. 

Unul din momentele cele mai importante din istoria Bisericii - surori a 
Bulgariei, prin care s-a afirmat cu tărie că neamul bulgar îşi are identitatea sa 
proprie, a fost tocmai Sinodul naţional al Bisericii Bulgare, care a avut loc la 
Preslav acum 1 100 de ani, deci în 893, când a fost convocat de ţarul Boris I. 
Acest istoric eveniment a marcat încheierea procesului de creştinare a 
poporului bulgar şi s-a afirmat vrednicia şi nobleţea sa creştină. 

Prin hotărârea Sinodului de la Preslav, a fost pusă în lumină caracterul 
naţional al Bisericii Bulgare. La acest sinod local, se va stabilii ca viitorii epis
copi, ierarhia superioară a acestei Biserici să fie organizată sinodal, 
aparţinând, deci, acestei etnii şi care, în spaţiul locuit de această naţionalitate 
va sluji, în limba proprie, Sfânta Evanghelie şi învăţătura Bisericii. 

În consecinţă, Sinodul din Preslav alege şi hirotoniseşte pe cel dintâi epis
cop bulgar, în persoana lui Clement, ucenicul fraţilor Kiril şi Metodie. Acelaşi 
sinod decide introducerea limbii slavone în Biserică, înlocuind astfel limba 
greacă folosită până la această dată. 

Hotărârile Sinodului de la Preslav reprezintă un moment important al 
istoriei Bisericii din spaţiul dunărean, deoarece, prin afirmarea importanţei 
neamului şi a limbii acestuia, deschide largi perspective dezvoltării şi orga
nizării Bisericilor naţionale, una din caracteristicile de bază ale organizării 
bisericeşti ortodoxe. 

Noi trăim cu intensitate această aniversare a Bisericii Ortodoxe Bulgare, 
care evocă un astfel de moment din istoria sa şi împărtăşim alături de ie- · 

rarhia, clerul şi credincioşii ortodocşi bulgari, bucuria de a putea să cin
stească pe Dumnezeu - în Biserica lor naţională - în limba poporului drept
credincios. Aceasta este, de fapt, singura cale prin care se respectă învăţătura 
Sfintei Scripturi, care pune puternic în lumină neamul şi limba acestuia. 
Aceeaşi experienţă va fi trăită şi de Biserica Ortodoxă Română, în secolele 
următoare, în care se va pune accentul asupra organizării sale pe baze etnice, 
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naţionale şi pe introducerea limbii române în cult. 
În aceste momente de emoţionantă aniversare pentru Biserica Bulgară, 

aducem salutul frăţesc de dragoste şi de preţuire din partea ierarhiilor, cleru
lui şi credincioţilor Bisericii Ortodoxe Române, Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Bulgare şi Sanctităţii Sale, Patriarhul Maxim. 

Săvârşind, cu deplină pace şi bucurie, duhovnicească aniversare de astăzi, 
ne exprimăm încredinţarea că lucrarea care s-a desfăşurat şi se va desfăşura 
în Bisericile noastre, va fi bine primită înaintea lui Dumnezeu, Dreptul 
Judecător şi „Mai marele păstorilor", Care ne va da şi „cununa cea neveştejită 
a măririi" (I Petru 5, 4). 

La sfârşitul Sfintei Liturghii, după oficierea slujbei Te-Deum-ului, sluji
torii, ierarhii şi preoţii au plecat în procesiune, circa un kilometru, 
înveşmântaţi, la ruinele bisericii Rotonda, care a servit drept biserică ţarilor 
bulgari, aflată în incinta fostului palat, acum monumet istoric, unde s-a 
săvârşit un Te-Deum, după care a vorbit, printre alţii, ministrul Justiţiei al 
Bulgariei şi directorul Monumentelor arheologice din Sofia. 

La ora 14,00, conducerea Primăriei din Preslav a oferit, în onoarea mem
brilor delegaţiilor Bisericilor surori, un dejun oficial, la restaurantul hotelului 
Sumen, la care au participat şi oficialităţi din Parlamentul şi Guvernul 
Bulgariei. 

Din partea preşedintelui rus Boris Elţin, a participat şi a rostit un scurt 
cuvânt, consilierul cu probleme religioase. 

A participat, ca invitat, şi domnul ambasador al României la Sofia, care a 
participat, de altfel la toate momentele de seamă ale acestor festivităţi. 

Seara, la ora 18,00, în piaţa Teatrului Naţional din Preslav, a avut loc, în 
aer liber, un concert dramatico-istoric, în care s-au prezentat momente legate 
de convocarea şi desfăşurarea Sinodului de la Preslav dii:t 893. Actorii, 
purtând haine călugăreşti, cu lumânări în mâini, au reprezentat ierarhia 
vremii, care la un loc cu ţarul Boris au hotărât introducerea limbii slavone în 
Biserică şi cultura poporului. 

La acest program festiv, pe lângă membrii delegaţiilor Bisericilor 
Ortodoxe surori, pe lângă membrii Guvernului şi ai Parlamentului, şi 
numeroşi oameni de cultură, a participat şi Domnul Jelio Jelev, Preşedintele 
Bulgariei, Domnia Sa, după cum s-a adresat celor doi Patriarhi, a rostit 
cuvântul festiv strâns legat de evenimentele istorice ale Bulgariei, cpre s-au 
derulat acum 1 100 ani pe acest loc. 

A urmat apoi, o recepţie în saloanele Primăriei din Preslav, oferită de 
Domnul Preşedinte Jelio Jelev. În timpul recepţiei, Prea Fericirea Sa Teoctist, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care s-a bucurat de o cinstire 
deosebită, s-a întreţinut cu personalităţi oficiale din conducerea şi viaţa 
poporului bulgar. Autorităţile din Preslav au hotărât ca de acum înainte o 
parte din încăperile unde a avut loc recepţia să fie cedate Bisericii Bulgare, în 
vederea înfiinţării unei Facultăţi de teologie. 
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Luni, 20 septemhie, în drum spre oraşul Vama, unde se află sediul 
Mitropoliei de Vama şi Preslav, au fost vizitate de către toţi membrii dele
gaţiilor, ruinele fostului palat al hatmanului Krum, din localitatea Plisea, pe 
ruinele căruia se află părţi dintr-o fostă biserică, precum şi un muzeu arheo
logic. 

De aici, membrii delegaţiilor s-au îndreptat spre oraşul Vama unde, la ora 
13,00 s-a încheiat programul legat de festivităţile prilejuite de împlinirea a 
1100 ani de la Sinodul de la Preslav. Aici, în catedrala mitropolitană din 
Vama, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, s-a săvârşit slujba Te-Deum
ului, la care au participat primarul oraşului Vama şi alte oficialităţi locale. 

În scurte cuvinte, Sanctitatea Sa, Patriarhul Maxim al Bulgariei, a făcut o 
prezentare a modului în care s-a desfăşurat programul legat de momentul 
istoric din viaţa Bisericii Bulgare, legat de împlinirea a 1100 ani de la Sinodul 
din Preslav, care marchează o piatră fundamentală, atât pentru Biserică, cât 
şi pentru poporul bulgar, a mulţumit tuturor membrilor delegaţiilor 
Bisericilor surori care au participat la festivităţile prilejuite de împlinirea a 
1 100 ani de la Sinodul de la Preslav. 

După recepţia oferită de l.P.S. Mitropolit Chiril al Vamei şi Preslavului, la 
reşedinţa mitropolitană din Vama, Înalt Prea Sfiinţia Sa a oferit dejunul la un 
restaurant aflat pe malul Mârii Negre, situat în staţiunea „Nisipurile de 
Aur". 

În timpul dejunului, grupuri de artişti ai teatrului din Vama au prezentat 
dansuri populare, executând şi piese corale din tradiţia poporului. 

În tr-o atmosferă de dragoste creştină şi frăţească, la terminarea dejunului, 
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care, pe timpul desfăşurării acestor 
festivităţi, s-a bucurat de o mare preţuire şi stimă deosebită din partea tutu
ror participanţilor, a fost însoţit până la locul de despărţire şi a plecării spre 
ţară. 

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Chiril al Vamei şi Preslavului care. profund 
mişcat de participarea Prea Fericitului Părinte Teoctist la aceste sărbători, în 
semn de recunoştinţă, l-a condus pe Prea Fericirea Sa de la Vama până la 
punctul de frontieră Vama Veche din Dobrogea. 

Subliniem că în tot timpul festivităţilor ce s-au desfăşurat în cadrul 
Bisericii Ortodoxe Bulgare cu prilejul comemorării Sinodului de la Preslav, 
Prea Fericirea Sa s-a întreţinut cu reprezentanţii Bisericilor surori ce au par
ticipat la acest popas sărbătoresc al vieţii Bisericii Ortodoxe Bulgare cu l.P.S. 
Pitirim, mitropolit de Volokolamsk (Patriarhia Moscovei_J Prea Fericitul 
Părinte Patriarh Teoctist a abordat problema Mitropoliei Basarabiei, 
exprimând încrederea că acesasta se va realiza pe cale amiabilă. Socotim - a 
spus Prea Fericirea Sa - că Patriarhia Moscovei, împreună cu Patriarhia 
Română, vor ajunge la o înţelegere frăţească de comun acord, recunoscând 
Mitropoliei Basarabiei, dreptul ei istoric. Aceasta pe considerentul că 
Bisericile noastre, surori şi vecine, au din îndepărtate vremi tradiţii comune 
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şi respect reciproc. 
Cu Înalţii Ierarhi, reprezentanţi ai Patriarhiei Serbiei - Pahomie şi Justin, 

Prea Fericirea Sa a discutat problemele cu care se confruntă Biserica Sârbă în 
contextul de faţă. 11.PP.SS. lor au propus Prea Fericitului Părinte Patriarh 
Teoctist, să binevoiască a trimite o delegaţie din partea Bisericii Ortodoxe 
Române să viziteze Biserica Ortodoxă Sârbă, cu gândul că prezenţa acestei 
delegaţii va reprezenta un suport moral în grelele evenimente în care se află. 
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a sugerat ca Patriarhia Serbiei să facă 
o invitaţie în acest sens. 

În convorbirile avute cu l .P.S. Hrisostom de Efes, reprezentantul 
Patriarhiei de Constantinopol, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a su
gerat l.P.S. Sale găsirea unei posibilităţi de a înlătura starea de fapt care există 
între Patriarhia de Constantinopol şi cea a Ierusalimului. 

În timpul vizitei făcute Bisericii Ortodoxe Bulgare, cu prilejul eveni
mentelor sărbătoreşti mai sus menţionte, Prea Fericirea Sa s-a întreţinut cu 
toţi ierarhii Patriarhiei Bulgare, membri ai Sfântului Sinod, îndemnându-i la 
unitate, unitate care duce după sine la întărirea prestigiului Bisericii 
Ortodoxe Bulgare şi a respectului ei în familia celorlalte Bisericii surori. 

Au fost semnificative şi interviurile pe care Prea Fericirea Sa a binevoit a 
le da, în mai multe rânduri, presei locale, arătând contribuţia acesteia la 
înţelegerea între oameni şi popoare. 

Toate acestea au făcut ca Prea Fericirea Sa să se bucure de un prestigiu şi 
de o autoritate deosebită în rândul ierarhiei bulgare, în frunte cu Sanctitatea 
Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei, cât şi în rândul reprezentanţilor Bisericilor 
surori, prezenţi la această sărbătoare a Bisericii Bulgare. 

După ce a participat la festivităţile Bisericii Bulgare, Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţitoare s-au înapoiat în ţară, unde la punc
tul de frontieră Vama Veche, din sudul Dobrogei, a fost întâmpinat de 
Domnul Anghel Constantinescu, prefectul judeţului Constanţa, care i-a urat 
un călduros şi respectuos bun sosit acasă pe pământul dobrogean. Aceleaşi 
sentimente au fost prezentate şi de oficialităţile vamale din punctul de fron
tieră Vama Veche. 

După un scurt popas la mânăstirea Sf. Maria din Techirghiol, marţi, 21 
septembrie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a îndreptat spre 
r�şedinţa din Bucureşti, unde îl aşteptau alte multe probleme de rezolvat 
pentru binele şi viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a fiilor săi. 

În felul acesta s-a încheiat o nouă vizită a Prea Fericirii Sale, care 
marchează încă o dată strânsa legătură dintre Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Bulgară, precum şi cu celelalte Biserici Ortodoxe surori prin 
reprezentanţii lor la festivităţile prilejuite de împlinirea a 1100 ani de la 
Sinodul din Preslav - Bulgaria. 
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ARHEOLOGIE $1 ISTORIE VECHE 





Z. COVACEF 

CÂTEVA OBSERVAŢII PE BAZA UNUI 
PORTRET FUNERAR FEMININ DIN TOMISx 

O veche descoperire făcută la Constanţa încă din secolul trecut1 a rămas 
necunoscută până acum. Este vorba despre un portret funerar feminin. 

Descoperit la Constanţa, portretul a făcut parte din colecţia muzeului2 
înfiinţat de prefectul Remus Opreanu şi adăpostit în Prefectură3. Nu ştim în 
ce împrejurări a ajuns piesa în colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi din 
Bucureşti4; probabil după dezintegrarea muzeului constănţean cauzată de 
incendiul care a distrus clădirea Prefecturii în 1 888. La un moment dat 
regăsim portretul la Şcoala generală din corn. Băneasa, jud. Constanţa5, de 
unde, în anul 1987, a fost adus şi integrat colecţiilor Muzeului de istorie 
naţională şi arheologie Constanţa6, adică acolo de unde plecase cu o sută de 
ani înainte. Acesta nu a fost însă ultimul drum al monumentului, deoarece a 
trebuit să fie returnat Bucureştiului, în ale cărui scripte figura. 

În scurta perioadă cât a poposit în muzeul nostru,, bustul ne-a reţinut 
atenţia atât datorită trăsăturilor somatice, cât şi a unor detalii vestimentare. 

Lucrat din marmură de culoare alb-gălbuie, şlefuită cu deosebită acu
rateţă, bustul se conservă destul de bine, exceptând vârful nasului cu nara 
stângă, care sunt sparte, la fel bărbia şi partea inferioară a bustului, la care se 
adaugă o fisură ce merge de la tâmpla dreaptă până la colţul gurii (fig. 1). 

Dimensiunile sunt mai mari decât realitatea; înălţimea totală es
.
te de 0,43 

m, înălţimea capului de 0,246 m, iar de la bărbie la rădăcina părului măsoară 
o,21 m; lăţimea este de 0,23 m. 

Portretul se adaugă bogatei suite de astfel de monumente - mai cu seamă 
tomitane - oferite de plastica romană provincială, sau mai precis, de arta 
sculpturală din Dobrogea romană. 

Lucrarea impresionează prin trăsăturile foarte realiste ale chipului, sug
erate printr-un subtil joc de umbre şi lumini, realizat prin şlefuirea atentă a 
pietrei, trepanul fiind utilizat pentru volume (păr, veşmânt, văl) şi pentru 
amănunte anatomice faciale - în special la ochi. · 

Fruntea înaltă, arcuită la partea superioară, este netedă. Pe arcadele 
proeminente sunt lucrate, în relief, sprâncenele. În cavităţile orbitale, ochii 
mari, cu pleoape grele, larg deschişi, sunt alungiţi pe orizontală. Irisul este 
indicat printr-un cerc incizat, în centrul lui fiind săpată pupila; marcarea 
acesteia lângă pleoapa superioară sugerează o privire pierdută în neant. 

Obrajii, scofâlciţi la partea inferioară, au pomeţii proeminenţi. Nasul este 
fin, drept, cu nările uşor lăţite. Gura, cu buze cărnoase, este închisă . Perechile 
de cute - de la rădăcina nasului, de la colţurile gurii -. scofâlcirea obrajilor, au 
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fost realizate nu prin săpare ci, aşa cum menţionam mai sus, prin şlefuirea 
pietrei. Cât priveşte forma bărbiei - deşi acum lipseşte - se poate totuşi 
deduce că era masivă, deasupra unui început de guşă; gâtul este puternic, 
proporţional însă cu întreaga lucrare. 

Părul, despărţit printr-o cărare mediană, înconjoară fruntea într-un arc 
perfect. Şuviţele de păr, ondulate în valuri - patru în partea dreaptă, trei în 
parte stângă - ajung până în dreptul urechilor. Partea posterioară a capului 
este acoperită de un văl care, acoperindu-i urechile, coboară în faţă, unde 
partea din dreapta urma să fie suprapusă peste cea din stânga. Vălul lasă să 
se vadă veşmântul: un guler încreţit (printr-un şiret care nu se vede), aşa cum 
îl au file - îmbrăcăminte specifică pentru populaţia autohtonă feminină, după 
cum reiese din reprezentările de pe o serie de monumente sculpturale din 
Dobrogea romană, începând încă din secolul II p. Ch. 

Destinaţia portretului a fost, indiscutabil, funerară7. În ansamblul său, 
plastica funerară marchează, în epoca romană, o tendinţă clară spre 
portretizarea defuncţilor reprezentanţi pe monumentele cu acest caracter, fie 
că este vorba de sculptură în ronde-bosse, fie în basorelief sau altorelief. 

Redarea, mai mult sau mai puţin fidelă, a trăsăturilor individuale, diferă 
de la o „şcoală" la alta şi depindea atât de tradiţiile de stil şi iconografie ale 
fiecărui atelier, cât, mai ales, de abilitatea fiecărui meşter. 

Portretul de care ne ocupăm înfăţişează chipul unei femei mature. 
Trăsăturile acesteia, oboseala vârstei, au fost bine evidenţiate de sculptorul 
tomitan. Şi dacă din punct de vedere tipologic bustul se înscrie în canoanele 
generale ale artei romane, analiza fizionomiei ne dezvăluie trăsături somatice 
specifice provinciei: ochi mari, alungiţi, pomeţi proeminenţi, o masivitate 
(duritate) deosebită a chipului; la rândul său, analiza artistică evidenţiază 
îndemânarea maşterului anonim. 

Ceea ce aduce nou portretul pe care-l prezentăm este îmbrăcămintea, spe
cifică lumii autohtone - respectiv ia. După cum afirmam mai sus, acest 
veşmânt este figurat şi pe alte monumente sculpturale din Dobrogea, încă 
din secolul II p. Ch., primele reprezentări pe către le cunoaştem fiind 
metopele cu figuri de femei dace de pe Monumentul triumfal Tropaeum 
Traiani de la Adamclisis. Aşa apar îmbrăcate femeile de pe metopa LIII, în 
care este reprezentată o pereche9 (fig. 2) , sau pe metopa LIV, în care sunt fi
gurate două femei - una cu un copil în braţeio, cu deosebirea că ia pe care o 
poartă aceasta este strânsă simplu la baza gâtului, fără a se ridica sub forma 
unui guler încreţit. 

Din teritoriul rural al Tomisului, de la Valul lui Traian, provine un frag
ment de stelă funerarăll pe care se păstrează imaginea personajului feminin 
aşezat pe kathedra. La acest monument elementul pe care l-am considerat ca 
fiind cel mai important - şi din fericire bine păstrat - îl constituie 
îmbrăcămintea. Atrage atenţia, cu deosebire, ia care este încreţită la gât, dar 
nu la margine (ca la cele de pe metope) ci formând un fel de guler, 
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asemănător celui din monumentul pe care îl prezentăm. Diferenţele care se 
observă, totuşi, aparţin de tehnica diferită de lucru pentru un basorelief (stela 
funerară) şi pentru o sculptură în ronde-bosse (portretul tomitan), ca şi de 
calităţile diferite ale materialelor din care sunt realizate cele două piese. 
Luându-se în consideraţie, pe lângă îmbrăcăminte, şi alte elemente: coafură, 
atitudine, decoraţia stelei, monumnetul de la Valul lui Traian a fost datat în 
a doua jumătate a secolului II p. Ch.12 

În privinţa încadrării cronologice, dar şi tipologico-somatice a portretului 
tomitan pe vare l-am adus în discuţie, sunt de luat în consideraţie, mai cu 
seamă monumentele similare provenind chiar din Tomis. Astfel, portretul 
numitei ChrysionB (înalt de 0,22 m), al cărei bust a fost realizat într-o stelă
ediculă, prezintă cele mai bune analogii: are faţa ovală, masivă, cu fruntea 
lată, netedă şi cu obrajii plini. Pe arcadele orbitale, bine reliefate, sunt contu
rate sprâncenele arcuite. Ochii mari, alungiţi, au pleoapa superioară bine 
marcată. Nasul este lung şi subţire, uşor coroiat, cu nările fine, pronunţate. 
Gura mare, fermă - aproape masculină - cu buzele arcuite exagerat, este 
închisă; colţurile gurii sunt marcate. Bărbia rotundă este trasă spre în faţă. 
Pieptănătura, caracteristică pentru începutul secolului III p. Ch,. este rea
lizată din şuviţe de păr ondulate în valuri; partea posterioară a capului este 
acoperită de un văl. Portretul lui Chrysion a fost data între 200-220 p. Ch.14 
Un alt portret tomitan, din păcate păstrat fragmentar1s (înalt de 0,32 m), oferă 
analogii mult mai nuanţate, poate şi datorită faptului că este lucrat în ronde
bosse. Pieptănătura, identică cu cea a portretului adus în discuţie, constituie 
un prim indiciu de evaluare tipologică şi cronologică; trăsăturile somatice 
generale, aceleaşi- nu identitate a capului -, indică zona geografică în care 
s-au născut, căreia îi aparţin personajele reprezentate. Analizând tehnica de 
realizare a ambelor portrete se evidenţiază aceeaşi manieră de execuţie şi, 
credem că nu greşim dacă le a tribuim aceluiaşi sculptor. Portretul fragmen
tar a fost încadrat cronologic între anii 220-240 p. Ch.16, datare pe care o pro
punem şi pentru portretul pe care l-am prezentat. 

Cum afirmam şi cu alte prilejuri17, pentru a avea o imagine de ansamblu 
asupra evoluţiei artei sculpturale pe teritoriul Dobrogei antice este necesară 
publicarea exhaustivă a monumentelor, în cataloage tematice şi cataloage pe 
centre. 

Produsele sculpturale ale atelierelor tomitane, chiar şi cele păstrate frag
mentar, indiferent de categoria căreia îi aparţin - laice (oficiale sau private), 
votive ori funerare - se dovedesc a fi lucrări de o execuţie remarcabilă. Pentru 
o serie de monumente au putut fi evidenţiate unele amănunte, de tehnică, ce 
au permis să se avanseze ipoteza existenţei unui autor comun1s. 

Prin prezentarea portretului care, în două rânduri - la o distanţă de o sută 
de ani - a poposit în muzeul constănţean, am urmărit, în primul rând, să-l 
aducem la cunoştinţa specialiştilor. Apoi, prin evidenţierea unor amănunte 
să avansăm câteva observaţii privind sculptura provincială, în general, şi cea 
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tomitană, în special. 
O primă observaţie care se desprinde se referă la faptul că sculptura laică 

privată însumează portretele din categoria monumentelor funerare. Redarea, 
mai mult sau mai puţin fidelă, a trăsăturilor individuale diferă de la o 
„şcoală" la alta şi depinde atât de tradiţiile de stil şi iconografie specifice 
fiecărui atelier, de materialul utilizat, cât şi, mai ales, de abilitatea fiecărui 
meşter. 

În general, portretele din Scythia Minor se înscriu tipologic canoanelor 
artistice romane; din punct de vedere somatic însă se evidenţiază un anumit 
tip, specific acestei zone. În particular, la seria de portrete feminine, prin 
redarea vestimentaţiei, se conturează perpetuarea elementelor autohtone. 

În sfârşit, analogiile, care au permis să se evidenţieze un autor comun mai 
multor monumente, constituie o dovadă în plus privind existenţa şi 
funcţionarea unor ateliere locale.19 

NOTE 

x Comunicare prezentată la sesiunea „Pontica" a Muzeului de istorie 
naţională şi arheologie Constanţa, 15-17 noiembrie 1990. 
1. Gr. Tocilescu, BAR, 5131, 354. 
2. În ziarul „Farul Constanţei", nr. 2, din 17 mai 1880, care începuse să pre

zinte piesele din muzeu, sub titlul Muzeul prefecturii. Cap. Obiecte din 
Cabinetul Prefectului, la poziţia 6 citim: „Cap feminin, marmură albă curată, 
mai mare decât natural. Jumătate este acoperit de o maramă care descinde pe 
umeri. Părul gătit în formă de perucă. Gâtul ornat în două şiruri de mărgele. 
Reprezintă o matroană. Nasul şi bărbia sunt stricate. Statuia a fost distrusă 

. de mâini barbare". Cele „două şiruri de mărgele" reprezintă, de fapt, gulerul 
încreţit al iei. 
3. Cf. Z. Covacef, N. Mihail, A. Pop, A. Rădulescu, în Pontica, 12, 1979, p. 9-

57; iidem, în Studii şi cercetări de istorie, I. Constanţa, 1980. 
4. Înregistrată la nr. inv. L 1755. 
5. Se pare că a fost organizată acolo o expoziţie, uitându-se apoi să se recu

pereze piesele. 
6. Aici s-a înregistrat la nr. inv. 22933. Deoarece nu se ştia nimic despre 

proveninţă - nici măcar faptul că figura în scripte la MNA (Institutul de arhe
ologie Bucureşti) - s-a trecut la rubrica privitoare la locul descoperirii: 
„necunoscut". 
7. Portrete feminine oficiale s-au realizat doar pentru împărătese (din ceea 

ce cunoaştem din descoperirile făcute până acum). Cum monumentul de faţă 
nu este un portret imperial, nici reprezentarea vreunei divinităţi, rezultă că 
are caracter funerar. 
8. Fl. B. Florescu, Das Siegesdenkmal von Adamklissi. Tropaeum Traiani, 

Bucureşti, 1965, p. 471-472, fig. 231-232, metopele LIII şi LIV (nr. inv. 48 şi, 
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respectiv, 49); M. Sâmpetru, Tropaeum Traiani. II. Monumentele romane, 
Bucureşti, 1984, p. 88, fig. 43, metopele 48 şi 49. 
9. Idem. 

10. lbidem. 
1 1 .  z. Covacef, în Pontica, 14, Constanţa, 1981, p. 279-281, nr. 2, fig. 2. 
12. Eadem, op. cit. p. 281 . 
13. V. Barbu, în Dacia, NS, 7, 1963; Z. Covacef, în Quademi de „La ricerca sci
entifica", n. 1 1 6, Roma, CNR, 1988, p. 253, 255, fig. 5. 
14. Z. Covacef, op. cit. p. 255. 
15. Eadem, op. cit. p. 255 şi fig. 6. 
1 6. Ibidem, loc, cit. 
17. Z, Covacef, op. cit. p. 258. 
18. Z. Covacef, în Wiss. Zeit. der Humboldt-Universităt, Ges.-Sprachw. R. 
XXXI (1 982) 2/3, p. 174 (portretul lui Filip Arabul şi un portret funerar mas
culin din Tomis); eadem, în Quaderni, p. 28 - unde sunt discutate mai multe 
portrete tomitane; eadem, în Pontica, 25, Constsanţa, 1992, p. 207-219  (unde 
se discută arta sculpturală la Tomis în secolele I-III p. Ch.). 
19. Z. Covacef, în Pontica, 25, Constanţa, 1992, p. 207-219. 

QUELQUES OBSERVATIONS SUR UN PORTRAIT 
FUNERAIRE FEMININ TOMITAINE 

- Resume -

L'article prezente un portrait funeraire femîne, en marbre, qui a reste 
inedit plus d'une centenaire du son decouvert faite 'a Constanza. 

Mettant en evidence une serie des details: de costume, de la coiffure, des 
traits somatiques, de la Technique du travail, l'auteur revele, en fait, des 
aspects de !'art sculptural provincial - en general -, et de celui tomitaine spe
cialement. 
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Metopa LIII Tropaeum Traiani: 
o pereche de băştinaşi. Sec. n 
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Portret feminin. Tomis. 
220-240 p.Ch. 



Gabriel TALMAŢClH 

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND 
EVOLUŢIA SUCIDA VEI MOESICE 

tN SEC. IV A. CH. - VI P. CH. 

Cetatea romană şi romano-bizantină Sucidava constituie, pe măsura con
troverselor existente, unul din punctele cele mai interesante de pe harta arhe
ologică a Dobrogei. Informaţiile privitoare la evoluţia sa economică, socială 
şi politică sunt, din păcate, mult prea sărace. Cu toate acestea, pe baza 
izvoarelor istorice şi a unor descoperiri întâmplătoare, se poate realiza o 
privire de ansamblu asupra cetăţii Sucidava, în special pentru perioada 
cuprinsă între secoleli? IV-VI p. Ch. Dar, puţinătatea materialelor arheologice 
a dat naştere coRtroverselor legate de localizarea, existenţa şi evoluţia ei în 
cadrul provinciei Moesia Secunda. 

În zona complexului arheologic de la Pârjoaia (Izvoarele s-au găsit mate
riale care se întind, din punct de vedere cronologic, pe o perioadă de 12  se
cole1 ceea ce atestă o locuire de lungă durată, cu mult înainte de venirea 
romanilor în Dobrogea, datorată, desigur, poziţiei economice şi comerciale 
favorabile. 

Pe malul drept al Dunării, în direcţia satului Pârjoaia, pe platoul unui 
deal, a fost atestată o întinsă aşezare romană2 aparţinând secolullui IV p. Ch. 
Urme din aceeaşi perioadă, dar continuând până în secolui IV p. Ch., s-au 
găsit în punctul Kala GherghiJ la 3 km în aval de localitatea menţionată. În 
acest loc se păstrează, în bune condiţii, ruinele unei fortificaţii, datată cu mult 
înainte de secolul IV p. Ch. şi identificată de o parte dintre arheologi cu 
Sucidava din Moesia Secunda. 

Descoperirile arheologice nu aparţin însă, în exclusivitate, epocii romane. 
Urme de cultură materială. în acest areal apar din secolul VI a. Ch.4 şi merg, 
prin fragmente ceramice, până în perioada feudalismului timpuriu. 

Problema majoră care se pune este legată de localizarea Sucidavei 
menţionată de izvoarele istorice. Astfel, Tabula Peutingeriana (261-271), 
Itinerarium Antonini (212-218), Not:i.tia Dignitatum (începutul secolului V p. 
Ch.), îndreptar Geographic şi De Aedificiis (558-560), menţionează, în ter
meni mai clari sau mai evazivi, aşezarea care s-a menţinut pe ţărmul drept al 
Dunării de Jos, pe limes: Sucidava Moesică, probabil lângă Pârjoaia. 

În Îndreptar Geographias, Ptolomeu menţionează Sucidava între 
Durostorum şi Axiopolis; distanţele în kilometri corespund cu punctul 
Pârjoaia. 

Din Itinerarii0 aflăm că toate aşezările de pe Dunăre făceau parte din sis-
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ternul militar defem.l. roman din secolele II-III p. Ch. 
Procopius din Caesarea vorbeşte în De Aedificiis1 despre Da.fne ca fiind 

pe malul stâng al Dunării. S-a vehiculat părerea că, de fapt, aceasta ar fi fost 
pe malul drept al Dunării, la Pârjoaia, ceea se pune sub semnul întrebării 
localizarea aici a Sucidavei. Această propunere s-a datorat emisiunii mo
netare constantiniene: CONST ANTINIANA DAFNE, a cărui legendă ar 
reprezenta numele localităţii Dafnă în formulare completă. S-a considerat că 
aceste monete au fost emise odată cu întemeierea cetăţii Dafne la Dunărea de 
Jos. 

În Bellum Gothicums Ammianus Marcellinus menţionează faptul că 
Valens, în expediţia sa din 367 p. Ch. contra goţilor, a ajuns întâi la Dafne şi 
apoi a traversat Dunărea. 

Notitia Dignitatum9 menţionează, printre trupele comitatense, constanti
ni dafnenses şi balistanii dafnenses. Vadul de trecere se afla nu departe de 
Durostorum. Din acest punct de vedere sunt trei posibilităţiJO: Turtucaia 
(Transmarisca, care se afla însă prea departe de Durostorum, la 60 km), 
Dervent (care însă nu a fost o aşezare fortificată) sau Pârjoaia (nu departe de 
Durostorum. Identificarea cetăţii de la Pârjoaie cu Dafne duce la complicarea 
situaţiei. Localizarea de aici se poate admite doar dacă se emite ipoteza că 
numele de Sucidava a fost înlocuit la un moment dat cu Dafne. Aşa se explică 
şi concluzia lui Procopius care, ştiind că odinioară Dafne s-a numit Sucidava, 
i-a atribuit numele celeilalte Sucidave, din Dacia Rispensis. 

Tabula Peutingeriana11 înscrie, între Durostorum şi Axiopolis, două 
toponime: Sagadava şi Sucidava, Andrei Aricescu însă, alături de ceilalţi 
cercetători care situează Sucidava la Pârjoaia (Petre Diaconu, Radu Vulpe, 
Ion Bamea)12 consideră informaţia eronată, transcriindu-se Sagadava în loc 
de Sucidava, inversând deci locul lor pe hartă (luându-se în calcul şi poziţia 
Sacidavei). Trebuie amintită şi localizarea Sucidavei la Mârleanu de către I. 
Weiss, P. Polonic şi Konrad MlllerB, propunere făcută însă fără suport istoric 
şi arheologic solid motiv pentru care nu a putut rămâne valabilă. 

Cum subliniam mai sus, înainte de cetatea romană Sucidava, în zonă, 
urmele materiale sunt mai vechi. Astfel, s-au găsit elemente ale culturii 
Gumelniţa - ultima fază14 -, a unei culturi neprecizate din perioada Bronzului 
timpuriu sau mijlociu1s ca şi din epoca Fierului16. De asemeni, se poate vorbi 
despre o aşezare geto-tracă17 probabil tot sub numele Sucidava. Dintre 
descoperirile notabile putem aminti: o stanţă tracică, datată în secolul VI a. 
Ch1s; două monede histriene (tipul „cu roata") din secolul V a. Ch.19; un semn 
premonetar în formă de săgeată, din secolul VI a. Ch.20. Pentru perioada 
următoare pot fi menţionate amfore de Rhodos, Thasos, Kolofonion, Sinope, 
ceramică dacică din perioada clasică, monede dacice şi tracice21. 

Pe baza descoperirilor se poate trage concluzia că, în aceste perioade 
comerţul a cunoscut o dezvoltare apreciabilă. Nu trebuie uitat însă că la 

26 



Pârjoaia era cel mai bun vad de trecere al fluviului din toată zona cuprinsă 
între Transmarisca şi Carsium. În perioada romană, în staţia vamală de la 
Pârjoaia se realiza o verificare a mărfurilor înainte de a fi transportate pe 
celălalt mal al Dunării, în Barbaricum22. 

Pentru epocile romană şi romano-bizantină, descoperirile întâmplătoare 
făcute în prundişul Dunării din zona Pârjoaia, atestă o dezvoltare continuă. 
Informaţiile despre cetatea Sucidava, despre existenţa ei în această perioadă, 
sunt numeroase pornind de la mărturiile epigrafice, numismatice şi arheo
logice. 

Cetatea romană are o formă rectangulară - 1 80 x 60 m - şi şanţ 
înconjurător23. Zidurile nu erau construite din blocuri mari, fapt care nu ar 
trebui să surprindă, deoarece exista o apărare naturali\ prin înălţimea zonei 
şi â. râpelor abrupte în mijlocul cărora este situate\. Materialele · ceramice şi, 
mai ales cele numismatice, care apar aici - de la Octavian Augustus, 
Vespasian, Traian, Antoninus Pius, Caracalla, Sever Alexandru -, sunt dovezi 
incontestabile că viaţa romană este prezentă în zonă încă din secolul I p. Ch.24 
şi continuă, implicit, în secolele următoare. 

Dacă până la Quintillus descoperirile monetare au un caracter mai mult 
sau mai puţin sporadic, începând cu acest împărat monedele găsite 
reprezintă şirul tuturor împăraţilor până la Mauriciu Tiberiu (582-602)25, cu 
excepţia unor tirani, uzurpatori sau membri ai casei imperiale. 

La o sumară examinare a materialului numismatic descoperit aici găsim o 
serie de monede, denumite aes 426, emisiuni din sec. V p. Ch. ale împăraţilor 
de la Constantinopol, fapt puţin obişnuit pentru această parte a imeriului, 
dacă nu se uită că centre importante ca Sucidava-Celei din Dacia Ripensis şi 
Ulmetum din Scythia Minor, înregistrează întreruperi pentru a doua 
jumătate a secolului V p. Ch. La Sucidava aparitia hunilor este atestată de un 
strat gros de arsură, datat 450-53027. În ciuda acestei situaţii au fost găsite, 
pentru această perioadă, monede emise de împăraţii Marcian (450-457), Leo 
(457-474), Zeno (474-491), Basiliacus (475-476), Anastasius (491-518)2a. 

Pentru întreg secolul V p. Ch. avem de la Sucidava 2300 monede mărunte 
şi peste 500 discuri de plumb29; la acestea adăugăm un lot de 61 monede 
descoperite aici în perioada anilor 1988-1989, încă inedit, aflat în colecţia 
numismatică a Muzeului de istorie naţională şi arheologie ConstanţaJo. 
Datarea acestora se poate face începând cu secolul I p. Ch. până în secolul V 
p. Ch., mai exact, din anul 74 p. Ch. până în anul 455 p. Ch. 

În privinţa plumburilor ştanţate, oricât de asemănătoare ar fi cu monedele 
romane nu sunt niciodată identice. Tehnica grosolană, lipsa legendei, 
portretele stilizate, barbarizate, sunt caracteristice pentru zonă şi, în acelaşi 
timp, le acordă o anumită originalitate. Ele reprezintă 7,66%J1 din totalul 
monedelor din secolul V p. Ch. 

Plumburile comerciale nu pot fi datate în mod precis, dar, din ceea ce 
există şi cunoaştem, totul converge spre Septimiu Sever şi Constantin cel 
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Mare. Sunt cunoscute i:n total 142 pieseJ2, cele anterioare epocii romano
bizantine putând fi considerate sigilii de diplome şi înscrisuri. 

Ansamblul de la Izvoarele nu putea să ajungă un puternic centru vamal 
numai datorită retragerii aureliene, când Dunărea a devenit cu adevărat 
graniţă a Imperiului, localitaţilor dunărene revenindu-le sarcina de a apăra o 
porţiune din limes şi de a găzdui corpuri de trupă necesare apărării acestu
ia. Noua situaţie nu a fost decât factorul care a desăvârşit posibilităţile exis
tente deja aici, economice şi comerciale, aflate în plin avânt. 

În privinţa trupelor staţionate aici, primele informaţii se referă la secolul 
II p. Ch. şi se referă la: Cohors I Claudia Sugabrorum veterana equitata; alla 
I Gallorum Flaviana; alla I Pannoniorum; cohors II Chalcidenorum sagittari
orumJJ. În perioada Dominatului este de adăugat cuneus equitum 
Stablesianorum34. La Pârjoaia au fost descoperite 4 ţigle şi 2 cărămizi cu 
însemne ale unor trupe cantonate aici. Una dintre ţigle şi cele două cărămizi 
poartă inscripţia LEGIONIS XI PONTICAE35 alte două ţigle sunt marcate cu 
LEGIO V MACEDONICAE36, iar o ţiglă are inscripţia COHORS II CHALCI
DENORUM SAGIIT ARIORUMJ7. Acestea documentează prezenţa şi activi
tatea , la Izvoarele, a unor subunităţi din cele două legiuni cantonate la 
Dunărea de Jos. Ţiglele Legiunii V Macedonica par să aparţină, din punct de 
vedere cronologic, perioadei de la începutul secolului II p. Ch şi începutul 
secolului III ş. Ch.39 Nu trebuie eliminată însă ipoteza, conform căreia ţiglele 
au fost duse aici din altă parte pentru activitatea de construcţie-to. 

Dintre documentele epigrafice, poate cea mai sugestivă este descoperirea 
de la Durostorum41, din timpul împăratului Aurelian (271), în care se 
menţionează că suveranul i-a învins pe carpi „Inter Carsium et Sucidavam". 

· Din punct de vedere cronologic, informaţiile pe care le avem pot oferi o 
imagine care contribuie la înţelegerea situaţiei cetăţii şi a evoluţiei sale până 
în sec. VI p, Ch. Sunt de amintit: fragmente de rame din plumb pentru 
oglinzi42, plăci votive43, reprezentări sculpturale44, obiecte cu caracter 
creştin45, alte obiecte de epocă romană târzie46, statuete din bronz47, cruci 
romano-bizantine-te, la care adăugăm tezaurul de obiecte de cult, din argint, 
de la Sucidava-Izvoarele49. Tezaurul conţine 17  pieseSO: 6 linguriţe, 6 boluri, o 
cană mare, o căniţă trilobată, o strecurătoare, o pateră şi un reliquarium, cu 
analogii în Bulgaria şi în Orient51. 

În privinţa reprezentărilor de pe plăcile votive, a sculpturilor în piatră sau 
a statuetelor de bronz sunt de amintit: Cavalerul Trac (sec. II-III p. Ch.)52, 
Pluton şi Proserpina (sec. II-III p. Ch.)53, Apollo (sec. I-II p. Ch.)54, Mercur 
(sec. III p. Ch.)55, Genius familiaris (sec. II-III p. Ch.)56. Dintre obiectele 
creştine găsite aici amintim 13 cruciuliţe mici, din bronz, alte cinci cruciuliţe 
decupate în foiţe metalice (din plumb, bronz sau argint), cutii pentru păstrat 
amulete, potire, opaiţe etc.57 

În concluzie, pornind de la izvoarele istorice, cărora li se adaugă dovezile 
arheologice, numismatice şi epigrafice, se poate face localizarea Sucidavei la 
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Pârjoaia (Izvoarele, jud. Constanţa), nu departe de malul Dunării. 
Cetatea romană şi romano-bizantină a deţinut un rol important, ca punct 

vamal, dacă luăm· în consideraţie circulaţia comercială. O dovadă în acest 
sens este şi încercarea de întărire şi apărare a acesteia prin subunităţi 
legionare şi vexilaţii auxiliare. 

Începând din secolul IV p. Ch. , dar mai cu seamă în următoarele două, 
vechea aşezare cunoaşte o perioadă de dezvoltare, devenind - în acele 
condiţii - un centru urban prosper. Din acest punct de vedere, descoperirea 
plumburilor sigilare nu este altceva decât o dovadă în plus a dezvoltării 
comerţului practicat în acest loc de pe Dunăre, şi în alte centre locale care 
deţineau legături cu puncte importante ca Efes, Smirna, Laodiceea Sionia, 
Magnesia (Asia Mică)58 ş.a. 

Materialul numismatic59 - în special cel din sec. V p. Ch. - prin însăşi natu
ra sa de monedă fără valoare intrisecă, constituie o dovadă că zona respec
tivă de pe limes-ul dunărean s-a bucurat de un regim special, datorat şi unei 
perioade de linişte relativă, care a reprezentat baza unei locuiri şi a unei 
intense activităţi economice. 

Una dintre consecinţele principale şi clare ale păcii romane o reprezintă 
procesul de omogenizare a structurilor etnico-religioase ale grupurilor de 
populaţii dintre Dunăre şi Mare. Teritoriul Dobrogei, populaţia care-l locuia, 
s-a bucurat de o toleranţă religioasă evidentă în acordarea libertăţii cultelor 
orientale şi locale. 

În acelaşi timp existenţa monumentelor votive ciolite pe plan local deter
mină avansarea a două concluzii: pe de-o parte se evidenţiază o activitate 
meşteşugărească dezvoltată, pe de altă parte, dar în strânsă legătură cu 
prima, funcţionarea unor meşteri ciplitori care au adus, pe această cale, o 
contribuţie majoră la dezvoltarea artei sculpturale provinciale. 

Nu se poate trece cu vederea descoperirea aici a unui mare număr de 
obiecte cu caracter creştin60 şi a unei basilici din sec, V-VI p. Ch.61 . Aceasta nu 
surprinde însă dacă avem în vedere că în zonă, Durostorum (28 km în 
amonte), ca şi Axiopolis (40 km în aval) sunt atestate ca vechi centre creştine 
şi reşedinţe episcopale62. Credem ca la Sucidava, în această perioadă, exista o 
comunitate bine organizată atât în jurul tradiţiilor locale câtşi a creştinismu
lui, mai ales după Edictul de la Milano din 313 p. Ch. 

Controversele, ca şi ipotezele care, uneori, se contrazic, vor dispărea sau 
se vor atenua cu timpul dacă cetatea va fi integrată planurilor de cercetări 
viitoare, deoarece numai săpăturile arheologice vor putea oferi răspunsuri la 
multe dintre problemele pe care le-am enunţat mai sus. 

-
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND EVOLUŢIA SUCIDA VEI 
MOESICE îN SEC. IV A.CH. - VI P. CH. 

- rezumat -

Autorul face o prezentare de ansaJllblu a evoluţiei cetăţii romane şi 
romano-bizantine de la Sucidava-Izvoarele, pe parcursul secolelor IV a. Ch. 
- VI p. Ch. subliniind poziţia sa deosebită din punct de vedere comercial şi 
militar. Numeroase texte antice nu au scăpat ocazia de a o menţiona: Tabula 
Peutingeriana, ltinerarium Antonini, Notitia Dignitatum, Indreptar 
Geographic etc. 

Ca centru comercial în zona acestei cetăţi s-a desfăşurat o intensă circu
laţie monetară, în special în perioada romano-bizantină. Ca centru militar au 
fost atestate ca ateliere locale: cohors I Claudia Sugabriorum veterana equi
tata, alla I Gallorum Flaviana, alla I Pannoniorum, cohors II Chalcidenorum 
Sagittariorum; tot aici, prin ţigle, sunt atestate Leg. XI Ponticae şi Leg. V 
Macedonicae. 

Cetatea romană şi romano-bizantină a deţinut un rol important, ca punct 
vamal şi militar din sec, IV a. eh., dar mai cu seamă în următoarele două 
veacuri, vechea aşezare cunoscând o perioadă de dezvoltare care a ajutat-o 
să devină un centru urban prosper. 

QUELQUES CONSIDERATION CONCERNANT 
L'EVOLUTION DE LA CITE SUCIDAVA MOESICA 

DU IVe S.AV. J.-C. AU VI e S.AP. J.-C. 

- Resume -

L'auteur fait une presentation d'ansamble de l'evolution de la cite 
romaine et romano-bizantine de Sucidava - Izvoarele, le long de quelques sie
cles: du IV• s.av. J.-C. au VI• s. ap. J.-C. tout en souliognant sa position parti
culier du point de vue commercial et militaire. De nombreux textes antiques 
n'ont oas manque l'occasion de la mentionner: Tabula Peutingeriana, 
ltinerarium Antonini, Notitia Dignitatum, Indreptar Geographic etc. 

En tant que centre commercial, dans la zone de cette cite, une intense cir
culation monetaire s'est deroule, specialement pendant l'epoque romano
byzantine, Comme centre militaire on a atteste avec des ateliere locaux: 
cohors I Claudia Sugabriorum veterana equitata, alia I Gallorum Flaviana, 
alia I Pannoniorum, cohors II Chalcidenorum Sagittariorum; c'est toujours ici 
qu'on a atteste Leg. XI Ponticae et Le�. V Macedonicae. 

· 

La cite romaine et romano-byzantme a derenu un role important, en tant 
que point militaire et de douane; a partir du IV• s.av. J.-C. I et surtout pen
dant Ies deux siecles qui ont suivi, l'ancienne localite a connu une periode de 
developpement devenant peu a peu un centre urbain prospere. 
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Cristian Tiberiu POPESCU 

PREMISE PENTRU DESCIFRAREA 
RUINELOR DE LA BASARABI 

Cercetarea privitoare la datarea complexului rupestru de la Basarabi s-a 
oprit practic în anii '601, când deja s-a ajuns la acele concluzii ce constituie 
repere de bază ale istoriografiei până astăzi. 

După anii '60 nici abordarea amplă şi meticulozitatea din DID 1112, nici 
altele mai mult sau mai puţin ampleJ, nu au revoluţionat punctele de vedere 
anterioare. 

În ceea ce priveşte datarea - desigur, având în vedere în primul rând 
prezenta acelor inscripţii chirilicei, care, evident, fumizează un termen post 
quem - s-a apreciat întâi că este vorba de o perioadă ce nu poate fi mai veche 
de secolul al IX-lea; apoi dată fiind exploatarea carierei de cretă în legătură 
cu construcţia 11valului mare", pe fondul ultimei expansiuni bizantine la 
Dunăre, s-a conchis că ansamblul monastic a fost construit şi folosit în sec
olele X-XIs, poate mai exact între 976 şi 10256. 

Este de înţeles că atare datare a complexului a dirijat premisele referitor 
la inscripţiile incizate, corespunzând uneia şi aceleiaşi perioade. 

Trec în revistă foarte succint principale puncte de vedere. Gennanologul 
Mihai Isbăşescu7 a afirmat că inscripţiile sunt gotice. Damian P. Bogdanll cre
dea că în intervalul de 50-60 de ani, cât ar fi funcţionat complexul în secolele 
X-XI, se pot distinge totuşi trei etape ale scrierii, prima identificând rune de 
tip protobulgar sau geto-dacic; a doua, rune amestecate cu litere glagolitice 
şi chirilice; a treia, corespunzătoare scrisului chirilic. Istoricul Ion Barnea9 
evidenţiază caracterul turcic, dar şi nordic, vareg, al inscripţiilor. 
Cercetătoarea Maria Comşa10 spune că este vorba de rune turcice - protobul
gare sau pecenege -, însă o parte dintre inscripţii ar putea să aparţină 11unui 
grup nordic:, anume normanzilor. Istoricii Petre Diaconu şi Petre Năsturel, în 
studiul semnat împreună l i ,  afirmă că inscripţiile sunt scrise cu rune gotice şi 
anume aparţinând unei populaţii gote, rămase aici după plecarea semenilor 
lor în dioceză Tracia - rămăşiţe ale goţilor în Dobrogea fiind consemnate de 
Iordanes sau Walafrid Strabo şi atestate de diverse descoperiri arheologice. 
Preotul Alexandru Stănciulescu12, care face şi tenta tiva descifrării a şapte din
tre inscripţii, spune că avem de-a face cu o locuire neîntreruptă din secolul al 
IV-iea, până în secolul al Xi-lea, inscripţiile corespunzând unei perioade de 
limbă gotă, de început, apoi unei perioade de tranziţie goto-veche-german
ică, acesteia urmându-i perioada corespunzătoare limbii vechi germanice 
propriu-zise. La acestea se adaugă şi texte în limba protobulgară - cu toatele 
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folosind aceleaşi sem1.c, în cuvinte scrise prescurtat. Eroarea fundamentală a 
cercetătorului stă în afirmaţia că limba unei comunităţi izolate ar fi putut 
evolua parcurgând etape identice, cu limba poporului din care s-a desprins, 
trăitor pe alte meleaguri. În sfârşit, medicul şi orientalistul Constantin 
Daniel13, care propune la rându-i descifrarea totală sau parţială a câtorva 
inscripţii, găseşte în inscripţiile runice cuvinte turanice, slave, greceşti şi 
chiar româneşti. Diverşi cercetători bulgari14 au abordat de asemenea proble
ma, insistând pe originea protobulgară a runelor de la Basarabi, fără însă a 
furniza şi descifrările corespunzătoare. 

Pe fondul acestei treceri în revistă, trebuie spus că în formula de abordare 
implicată există un neajuns major, generat de ignorarea unui aspect esenţial 
legat de însuşi statutul complexului monahal, aşa cum este perceput el pen
tru perioada în care a fost datat. Astfel, în secolele X-XI, aici funcţionează un 
aşezământ cenobit; bisericuţele slujesc ca loc de referinţă sufletească, dar şi ca 
loc de închinare pentru cei care lucrează la cariera de cretă, aşa cum s-a 
arătatis; lăcaşul dobândeşte o prestanţă deosebită printre contemporani, 
dovadă că este vizitat de un fruntaş local, numit Simeon - aşa cum arată una 
dintre inscripţiile slavone16- probabil însoţit de suita sa, iar aici poposeşte un 
călugăr pelerin - cum arată o altă inscripţie slavonă17 -, călugăr dornic nu 
doar de un adăpost, ci şi de luminare. Toate acestea deci dau lăcaşului statut 
de aşezământ recunoscut şi oficial. Aceasta înseamnă: un aşezământ ce nu 
posedă taine proprii, singurele taine fiind cele euharistice, un aşezământ 
deschis credincioşilor, în spiritul exoteric cerut de canoane. 

Or, în atari condiţii, ce semnificaţie pot avea inscripţiile aşa-zise runice? 
Cercetătorii care au afirmat caracterul turcic sau germanic al inscripţiilor au 
putut argumenta doar că în cadrul uneia şi aceleiaşi inscripţii, unele dintre 
semne seamănă cu anume caractere vizate, dar nu trebuie uitat că nici sis
temele de rune protobulgare, cele pecenege sau alte rune turcice cunoscute şi 
inventariate în inscripţii răspândite din Bulgaria până în zona Enisei, la fel 
cum, respectiv, nici una dintre variantele futhark-ului sau alte scrieri ale 
vechilor populaţii germanice - nu au folosit în fapt la descifrarea scrierii de la 
Basarabi. 

De altfel, prin „rune" - aşa cum se ştie - se desemnează un anume duct al 
semnelor bazat pe linia frântă, categorie în care sunt încadrate scrieri fără nici 
un fel de legătură între ele, precum cele gotice şi cele protobulgare, dar care, 
ca aspect exterior, desigur seamănă. 

Nu poate fi vorba pe de altă parte, că anumiţi etnici turcici sau germanici 
şi-au marcat prezenţa prin scrijelirea unor inscripţii care evocă originea lor, 
pentru că aceasta tocmai nu se „probează" astfel, de vreme ce un nou venit 
aici de aceeaşi origine n-ar fi perceput defel mesajul. Şi în plus, este greu să 
ne imaginăm că unii dintre călugări aveau îngăduinţa - dat fiind caracterul 
lăcaşului - să scrie inscripţii pe pereţi - ba chiar într-un număr atât de mare, 
şi chiar în locurile cele mai la vedere - inscripţii necunoscute celorlalţi. 
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Deci, o primă observaţie pe care o consider esenţială este că inscripţiile în 
discuţie nu sunt adaptări ale unor scrieri consacrate pe alte meleaguri, ci con
stituie un sistem coerent de scriere cu caracter secret. 

Apoi, nu trebuie scăpat din vedere că - dat fiind perioada secolelor X-XI -

complexul cenobitic recunoscut şi oficial, cum spuneam, deci ortodox - în 
sensul grijii faţă de canoanele sfintelor concilii - nu putea agrea alt înscris 
decât cel într-o limbă sfântă, cum este cazul inscripţiilor greceşti sau slavone. 
A vând asta în vedere, înţelegem că chiar dacă o parte - mai mică sau mai 
mare - dintre călugări aparţinea unui anume grup etnic, misiunea acestora 
era de a se integra unui popor unic, „poporul lui Dumnezeu", de a se face 
înţeleşi de ceilalţi folosind o limbă „plăcută" lui Dumnezeu, adică una sfântă. 

Repercursiunea faptului că aveam de-a face cu o scriere secretă este logic 
următoarea: avem de-a face cu o comunitate secretă, ce folosea un astfel de 
sistem grafic pentru a-şi păstra tainele faţă de intruşi. Iar fiind vorba despre 
un aşezământ monahal, o comunitate secretă reprezintă o sectă . 

Prin urmare, scrierea aşa-zis runică de la Basarabi nu poate aparţine 
perioadei secolelor X-XI, perioadă de locuire căreia însă îi aparţin inscripţiile 
slavone. Ac�asta este a doua observaţie ce mi se pare esenţială şi care implică 
două etape: prima etapă - vom vedea îndată când poate fi ea încadrată în 
timp - de construire şi folosire a complexului cenobitic; şi o a doua etapă, de 
descoperire, luare în primire şi, posibil, completare a mănăstirii, încadrabilă 
în secolele X-XL 

De altfel, trebuie spus că cercetarea anterioară - încadrând strict complex
ul în secolele X-XI - a trebuit totuşi să remarce aspecte „ciudate", care ar viza 
o p.erioadă mai veche. Şi anume: planul basilical cu contraabsidă al biser
icuţelor B3 şi B4, care este caracteristic primelor secole ale creştinismului1B; 
aceleaşi perioade fiindu-i caracteristice şi scobiturile dreptunghiulare din zid 
- aşa numitele thallasidia - ce serveau la spălări liturgice19 prezenţa unui can
cellus, păstrat parţial, în bisericuţa ES20 forma unor cruci21, mai ales cea 
greacă cu marginile lăţite, care nu se mai foloseşte în decoraţii după secolul 
V-VI; sau sistemul de cioplire şi construire a mormintelor, care se încadrează 
unui anume tipic roman din secolele IV-V, având pe cantul părţilor verticale 
aşezate câte un rând de blocuri orizontale22. La acestea se adaugă 
reprezentările de ornaţi cu palmele ridicate lateral2J, care sunt caracteristice 
primei perioade creştine, de când datează multiple reprezentări, în special 
din catacombe, atitudine care a fost înlocuită în secolul al VI-lea cu ce actu
ală24. 

În consecinţă - dată fiind prezenţa elementelor la care m-am referi t -
prima etapă de locuire a complexului de la Basarabi se încadrează într-o 
perioadă pe care, conform argumentelor expuse deja o putem plasa într-un 
interval, care, desigur nu se poate întinde mai jos de sfârşitul secolului al III
lea, când se naşte monahismu12s, şi nici mai sus de secolul al VI-lea. În această 
perioadă - în anume interval al ei - a funcţionat aici o comunitate secretă, o 
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sectă creştină, care, pt!nlru a-şi păstra secretele faţă de intruşi, a inventat şi 
folosit o scriere secretă. 

În mod cert, desenele de pe pere!] trebuie privite în raport cu inscripţiile, 
„lectura" desenelor putând duce la descifrarea inscripţiilor, dar şi, aşa cum 
vom vedea, pot constitui argumente pentru identificarea comunită!ii secrete 
care le-a realizat26. 

Revenind, construcţia ansamblului şi inscripţiile aşa-zis runice cred că 
aparţin sectei audienilor, care au fost exilaţi în Scythia Minor, în secolul al IV
lea, din dispoziţia împăratului Constanţiu II, aşa cum relatează pe larg 
marele ereziolog Sfântul Epifaniu27. 

Audienii 2e - numiţi aşa după iniţiatorul sectei, Audios29 de origine din 
Mesopotamia - au fost condamnaţi de Conciliul de la Niceea, din 325, concil
iu la care au fost condamnaţi şi arienii, fără a avea legături cu aceştia, dovadă 
că nu împăratul Constantin i-a exilat, ci acesta s-a făcut doar câţiva ani mai 
târziu, tocmai sub un împărat arian, Constanţiu II, deci după 337. 

Epifaniu, principala sursă, se referă la morala profesată de Audios, la 
castitatea din mănăstirile audiene, precizând că ruptura cu biserica oficială s
a produs dat fiind că Audios era foarte urât de cler, deoarece îl acuza de 
tendinţa spre lux şi abdicarea de la desăvârşirea morală. Se pare că Audios a 
fost un conservator neîmpăcat, un „fundamentalist" şi asta nu doar pe fon
dul moralităţii, deoarece clin aceeaşi discreţie se alimentează şi erezia sa, con
damnată la Niceea. Astfel, o linie a ereziei îi încadrează pe audieni în tabăra 
quatordecimanilor, adică a celor ce serbau Paştele pe 14 nisan, la dată fixă, o 
dată cu evreii. Nu este cazul să insist acum, dar, la vremea respectivă, 
creştinii orientali, tocmai invocând anume tradiţie, pentru care îl vizau pe Sf. 
Ioan Evanghelistul, serbau Paştele la acea dată - conciliul stabilind modali
tatea de calcul de astăzi. A doua linie a ereziei îi încadrează pe audieni 
taberei antropomorfiştilor, adică a acelora care, interpretând ad literam o 
serie de pasaje biblice, în primul rând din Facerea, afirmau că, o dată ce 
Dumnezeu l-a făcut pe om „după chipul şi asemănarea „ lui, atunci 
Dumnezeu are chip şi formă umană, cu tot ce decurge din atare stare. 

Exilat în Scythia Minor împreună cu adepţii său, Audios a întemeiat 
mânăstiriJO, încercând să câştige noi adepţi şi nerenunţând la nimic din ceea 
ce constituia erezia sa. Tot Epifaniu fumizează detaliul că audienii refuzau 
cu obstinaţie contactul cu alţi creştini, trăind izolaţi, în secret, în mănăstirile 
lor. Aceasta poate fi o explicaţie pertinentă pentru scrierea secretă de la 
Basarabi. 

Un detaliu - furnizat ereziologul TheodoretJl - priveşte un ritual propriu 
audienilor, în cadrul cărui adeptul trecea printre două şiruri de cărţi sfinte, 
trebuind să ţină drumul drept, în timp ce îşi mărturisea păcatele. Este intere
sant de corelat descrierea acestui ritual cu simbolul labitintului, având în 
vedere că pe pereţii de la Basarabi sunt desenate trei labirinturi. 

Audios a murit în ţara exilului său. Urmaş i-a fost aici episcopul Silvanus; 
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după dispoziţia acestuia din urmă, pe fondul marii prigoane a regelui got 
Athanaric, din 372, declanşată împotriva oricărui fel de creştini, audienii care 
nu au pierit, spune Epifaniu, au luat drumul spre Asia, unde vor mai activa 
până spre secolul al IV-lea. Posibil ca anul 372 să fie momentul final al 
prezenţei audienilor în Dobrogea, precum posibil este ca o mănăstire de 
genul celei de la Basarabi, izolată şi ascunsă, să-i mai fi găzduit pe audieni o 
vreme oarecare, poate până spre sfârşitul secolului. 

Conform unor surse siriene mai târziiJ2, din secolul al VIII-lea şi 
următoareleJJ, doctrina audiană va fi cunoscut o evoluţie, în sensul conta
minării cu detalii de sorginte gnostică. Sursele respective nu spun în ce 
moment s-a făcut aceasta, dar pun totul pe seama lui Audios, pe care îl 
numesc chiar autor al cărţilor apocrife Apocalipsul lui Abraham, Cartea 
întrebărilor şi Apocalipsul străinilor34, ceea ce ar însemna că respectiva cont
aminare a avut loc încă din timpul vieţii lui. Cert este că însuşi Epifaniu„ care 
este contemporan cu audienii, scriind la sfârşitul secolului al IV-lea, afirmă 
că aceştia foloseau şi texte apocife, pe care ereziologul nu le numeşte însă. 

Dacă această contaminare a doctrinei lui Audios s-a produs încă pe vre
mea exilului dobrogean, atunci într-adevăr o serie de desene de animale sim
bolice, ba chiar desenele în care apare bărbatul şi femeia,, care ar putea fi 
reprezentări ale „Tatălui vieţii " şi Mamei vieţii", trataţi antropomorfic -
trimiţănd la Apocalipsul străinilor - ar căpăta o funcţionalitate precisă. 

Cuvântul final însă îl va avea descifrarea scrierii secrete de la Basarabi. 
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PREMISES FOR DECIPHERING 
THE BASARABI RUNAE 

The author proposes a new hypothesis regarding the Basarabi Runic 
inscription significance; they would be a coherent writing system of secret 
character. As a resuit we would here deal with a secret community, using 
such a graphic system; under the circumstances of a monastic settlement, this 
secret comrnunity represented a sect. This would be the Audian sect, exiled 
to Scythia Minor in teh 4th cent. A.O. The first settlement stage of the com
plex would be placed in a period between the end of the 3rd and 6 th cent. 
A.D. 
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Nicolina URSU 

CONSIDERAŢII PRIVIND DEMOGRAFIA 
OOBROCEI DIN SECOLUL AL XI-LEA PANĂ 

LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XIX-LEA 

Cercetarea problematicii demografice dobrogene s-a realizat ţinându-se 
seama de condiţiile social-economice ale epocii, de repartizarea administra
tiv-teritorială şi de regimul special avut de Dobrogea în perioada secolelor 
XV-XIX. Astfel, istoria populaţiei Dobrogene se poate împărţi în două 
perioade distincte: perioada românească, care ţine până în secolul al XV-iea 
şi perioada otomană care se termină în anul 1878. Pentru aceste două 
perioade există o trăsătură comună şi anume prezenţa şi permanenţa ele
mentului românesc în Dobrogea, de sine stătător care va fi readus în vatra 
străbună după câştigarea independenţei de stat a României, în anul 1877. 

I. Printre primele menţiuni documentare despre locuitorii Dobrogei în 
secolul al Xi-lea, sunt însemnările referitoare Ia populaţia dintre Dunăre şi 
Pontul Euxin1 .  Cercetările arheologice au dovedit existenţa unui număr mare 
de aşezări şi necropole din epoca de început a feudalismului. Uneori 
aşezările s-au dezvoltat Ia adăpostul vechilor cetăţi şi oraşe romane sau 
romano-bizantine, cum este cazul Capidavei, Dinogeţiei, Novidom-ului sau 
Troesmis-ului şi multe altele, unde îşi continuă existenţă o numeroasă popu
laţie românească. Deasupra sau la adăpostul ruinelor fostelor cetăţi romane 
târzii, ale căror incinte au fost refăcute, s-au dezvoltat repede noi aşezări 
omeneşti, dintre care unele cu aspect de târg sau oraş, care au avut legături 
comerciale cu diferite centre economice ale vremii şi în primul rând cu capi
tala Imeriului bizantin2. 

Mărturii bogate pentru perioada Ia care ne referim găsim Ia cronicarii 
bizantini, francezi, germani şi Ia călătorii misionari. 

Ana Comnena aminteşte pe românii - vlahi - pentru anii 1086-1091, orga
nizaţi în formaţiuni politice sub conducerea unor conducători locali: Ta tos în 
părţile Silistrei, Satza în părţile Vicinari, Chalis şi Seslav. Nicolae Şorga vede 
în aceste căpetenii locale „şefii unor formaţiuni statale ale populaţiei 
băştinaşe dominante de români"J. Acest fapt presupune existenţa unei 
numeroase populaţii în această zonă, populaţie cu ocupaţii specifice, cu un 
statut social bine definit care a permis cristalizarea primelor formaţiuni 
statale feudale de pe teritoriul Dobrogei. Această populaţie era alcătuită din 
români, „urmaşi ai coloniştilor italieni de odinioară", - menţionează croni
carul Kinnamos referindu-se la luptele lui Manuel Comneanul cu ungurii din 
anul 1 1 644. Acelaşi cronicar ne relatează că valahii pontici sunt aşa de 
numeroşi, încât dau un mare contingent de soldaţi armatei imperiale. Nicetas 
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Choniates, martor ucular al epocii Asăneştilor, ne menţionează în 
nenumărate rânduri rolul important al românilor în răscoala lui Petru şi 
Asan, ei înşişi vlahi de origineS. 

Ştiri referitoare la românii care locuiau în Dobrogea avem şi de la croni
carii francezi ai Imperiului latin de răsărit (1 204-1261 ), Geoffrov de 
Villehardouin şi Henri de Valanciennes, care vorbind despre evenimentele 
de la finele secolului al XIII-iea şi începutul secolului al XIII-iea din părţile 
răsăritene ale peninsulei Balcanice recunosc în părţile Moesiei Inferioare o 
Vlahie, locuită în cea mai mare parte de vlahi6. Folosindu-se de ştirile lui 
Ansbertus7 cronicarul expediţiei cruciate a lui Frederic Barbarosa, putem 
estima aproximativ numărul populaţiei Dobrogei din această perioadă. În 
anul 1 1 88, când porneşte expediţia cruciaţilor, teritoriul dintre Dunăre şi 
Balcani era stăpânit de Petru, iar poporul, - ne povesteşte acelaşi autor - era 
format din români şi bulgari. În această periaodă armata lui Petru era for
mată din români şi cumani. Deci, populaţia ţinutului era formată din români, 
cei mai vechi pe acest teritoriu, din bulgari care locuiau în zona apuseană şi 
cumani, prezenţi aici mai ales din motive militare, alcătuind o parte din 
armata lui Petru. Acesta se oferise să dea ajutor de 40.000 de ostaşi, români şi 
cumani, lui Frederic Barbarosa. Astfel, faptul că românii erau cei mai 
numeroşi reiese şi din cifra menţionată. În evul mediu oastea era apreciată la 
a 10-a parte a populaţiei unei ţări (un ostaş la zece locuitori). Eliminând ele
mentul cuman se poate face o estimare cifrată aproximativă de 200.000-
250.000 de locuitori, pentru sfârşitul secolului al Xii-lea. Această cifră ar 
reprezenta o numeroasă populaţie românească, formată, după cum aprecia 
C. Brătescu, din: „Războinici care stăpâneau cetăţile de la clisurile Balcanilor 
răsăriteni .. . ciobanii sprinteni ce se căţărau pe coaste . . .  şi marea mulţime de 
plugari care locuiau podişul dintre Dunăre şi Balcani şi pescarii din lungul 
marelui fluviu"s. 

Ştiri despre prezenţa populaţiei româneşti în Dobrogea în secolul al XIII
lea deţinem de la călugărul franciscan misionar Wilhelm Rubrrucius. Acesta, 
trimis în misiune de regele francilor, Ludovic al IX-iea în anul 1 253 la Hanul 
tătar din Crimeea, a vizitat Dobrogea. În timpul celor doi ani cât a durat 
călătoria, a notat minuţios tot ce a văzut prin ţinuturile locuite azi de români. 
Autorul vorbeşte despre „ţara lui Asan" . . .  „situată la sud de Dunăre". 
„Dincolo de Dunăr, lângă Constantinopol, este Valahia, care e ţara lui Asan, 
mica Bulgarie şi Slavonia, care plătesc tribut tătarilor". Deci, întinderea până 
la Mare a voievodatelor româneşti ce apar în Carpaţi în secolul XIII se explică 
prin prezenţa vlahilor pontici la gurile Dunării. 

Mârturiile scrise din prima jumătate a secolului al XIV-iea ne prezintă o 
populaţie amestecată în Dobrogea. Prezenţa elementului creştin fără indi
carea naţionalităţii este menţionată într-o listă a posesiunilor patriarhului de 
Constantinopol din anul 1320, în care sunt notate şase castele patriarhale, 
două la Dunăre - Chilia şi Silistra - şi patru pe Coasta de Argint a Mârii 
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Negre. Potrivit informaţiilor deţinute, o parte a populaţiei vorbea greceşte 
mai ales în oraşele dunărene, dar la sate trăiau românii, despre care avem 
ştiri încă din secolul al Xi-lea to. 

Prin anii 1334-1335 un geograf arab lbn Batutah trece prin Dobrogea spre 
Constantinopol, însoţit de o principesă bizantină . Călătorul ne dă ştiri despre 
oraşul Babadag numit Baba Saltuc, „cel din urmă pe care îl stăpâneau 
tătarii". La acea dată Dobrogea de est şi de nord până la Babadag se afla sub 
stăpânirea tătarilor, Între bizantini şi tătari existau relaţii de bună vecinătate, 
pecetluite adesea prin tratate de căsătorie. Din mărturiile sale aflăm că în ste
pele pontice populaţia era rară (călătoria a făcut-o iarna) şi numai în cetăţile 
comerciale genoveze se desfăşura o intensă viaţă europeanăt t .  Rezultă deci că 
la începutul secolului XIV, Dobrogea' era locuită de populaţii de religii 
diferite, creştini şi musulmani. Ţaratul bulgar şi regatul ungar concurau spre 
a obţine aciolo sfere de influenţă, stabilindu-se un episcopat la Vicina, lângă 
Isaccea„ 

Istoricul şi geopgraful AbuHeda, contemporan şi concetăţean cu Batutah, 
vorbind de oraşul Isaccea situat pe malul drept al Dunării în Dobrogea 
septentrională; zice că Isaccea e un oraş din ţara valahilor cu o populaţie în 
majoritate turcească, depinzând de Constantinopo}12. Prin „ ţara valahilor", el 
nu putea înţelege că Ţara Românească poseda Dobrogea, dar că acest ţinut 
era locuit de români 

În anul 1345 are loc expediţia ungaro-română împotriva tătărilor, eveni
ment cu urmări importante pentru situaţia politică din zonă. În acest an, 
ţinutul de la nord şi răsărit de Prahova şi Ialomiţa este eliberat de sub tătări 
şi încorporat tării Româneşti. În anul 1359 Moldova ajunge independenţă iar 
Muntenia consemnează stăpânirea directă a gurilor Dunârii şi a ţinutului 
numit „părţile tătăreşti". Dobrogea, după alungarea tătarilor peste Nistru 
cunoaşte o perioadă de stabilitate în care elementul românesc se afirmă. Prin 
numirea mitropolitului de Vicina ca arhiereu al Ţării Româneşti în anul 
1359, Dobrogea intră în strânse legături politice şi religioase cu acestean. În 
sudul Dobrogei se afla Despotatul cu capitala la Cavarna al urmaşului lui 
Balica, DobroticiH. 

Organizarea statelor româneşti de sine stătătoare în secolul al XIV-iea a 
creat condiţii de securitate populaţiei, favorabile creşterii numerice a aces
teia. Din lipsa datelor statistice documentare, fenomenul de creştere 
demografică, manifestat în secolul acesta în cele două ţări române nu poate 
fi evaluat cu exactitate numerică. Efectele lui s-au simţit însă prin înmulţirea 
aşezărilor în ţinuturile de câmpie, mai expuse năvălirii popoarelor nomade 
şi uneori dominaţiei acestora şi de aceea mai slab populate. Acest fenomen 
este valabil şi pentru Dobrogea. Prezenţa-factorului uman românesc în 
Dobrogea a influenţat în cadrul economic şi strategic al ţinutului, politica 
marilor domni faţă de acesta mai mult, pe timpul lui Mircea cel bătrân se 
înregistrează un puternic aflux de populaţie românească în provincia trans-
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danubiană. De altft::i, estimările demografiei istorice evaluează populaţia 
Ţării Româneşti şi a Dobrogei pentru această perioadă la peste 500.000 
locuitori1s. După moartea lui Mircea, statul românesc trece printr-o criză 
politică. Venirea turcilor în Dobrogea după 1416-141 7, va determina depo
pularea regiunii, românii trecând Dunărea sau adăpostindu-se în zonele 
păduroase dinsudul şi nordul Dobrogei. Astfel, în urma dezastrului de la 
Vama din anul 1444, cronicarii vremii zugrăvesc stepele dobrogene ca un 
„desertum", dar semnificativ pentru componenţa demografică a provinciei 
este faptul că singurii care s-au putut orienta prin aceste locuri după 
retragerea armatei au fost românii16. Marea majoritate a populaţiei provinciei 
s-a retras mai ales în satele aflate pe malul Dunării, acesta oferind un loc de 
refugiu mai sigur, în urma transformătrii ţinutului dobrogean într-un 
adevărat câmp de luptă. 

II. Dobrogea a fost ocupată de turci şi inetgrată administraţiei otomane 
din secolul al XV-iea până la 1 877, având regim de paşalâc. În comparaţie cu 
celelalte provincii româneşti care au avut regim de autonomie, teritoriul 
românesc dintre Dunăre şi Mare s-a aflat până la războiul pentru indepen
denţă la frontierele politice şi administrative ale statului otoman, guvernat 
direct de Poartă. Ca l!lrmare, dobrogenii erau consideraţi rayale faţă de 
Imperiul otoman, avânt o situaţie cu totul diferită de cea a românilor din cele 
trei provincii carpato-dunărene17. Diferenţa de regim politic între provinciile 
româneşti de-a lungul secolelor a determinat în mod natural, decalaje şi 
deosebiri la dezvoltarea econimică, socială, politică, culturală şi demografică 
a societăţii româneşti din provincia transdanubiano-pontică. Dar, elementul 
românesc a contituit de-a lungul secolelor factorul de permaneţă, care s-a 
menţinut in ciuda vicisitudinilor vremii şi a dominaţiei otomane. 

Populaţia Dobrogei cu elemente musulmane s-a realizat din motive 
administrativ-militare, în mod treptat; un prim început ar putea fi socotit 
anul 1263, când vreo zece mii de turci, sub conducerea lui Bab Saltuk-Dede, 
s-a stăbilit în părţile de nord ale Dobrogei. La câţiva ani după acest eveni
ment, turcii se retrag lăsându-ne cel mai vechi topic turcesc care se păstrează 
şi astăzi - Babadagis. După pierderea Dobrogei în anul 1417, turcii întăresc 
cetatea Enisala, aducând aici garnizoane turceştiJ9, dar o colonizare intensă 
cu elemente musulmane va avea loc mai târziu, şi va fi continuată cu unele 
intermitenţe până în ultimele decenii de stăpânire otomană în Dobrogea. 
Populaţia musulmană colonizată aici avea în primul rând obligaţii militar
administrative şi era cea mai legată de cultivarea pământului. Marea masă a 
producătorilor o constituie populaţia românească. În însemnările călătorilor 
străini care au străbătut acest pnut abia din a doua jumătate a secolului al 
XVI-lea se menponează că Dobrogea este o provincie bogată, iar constatările 
lor favorabile în general, asupra economiei acestei provincii spre mijlocul 
secolului al XVII-lea, i-au determinat pe unii dintre ei să asocieze chiar de
numirea Dobrogei cu aceea de „bună seara"20. Astfel, prezenţa elementelor 
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otomane este menţionată în anul 1590 de Paul Giorgio, alături de elementele 
creştine din oraşele de pe malul mării21 . De altfel, câţiva ani mai tâziu se vor 
aşeza aici aproximativ 40.000 de tătari, alături de turci şi românii autohtoni.22 
Despre aceşti români vorbeşte raguzanul Aloisio Redibrat, trimis în anul 
1599 într-o misiune secretă la Mihai Viteazul. Din însemănrile sale aflăm că 
„Nu erau alţi locuitori pe malul Dunării decât în satul care se chiamă Dăieni 
şi pe care îl putem compara cu un adevărat oraş unde s-au adunat mii de 
români cu familiile lor, refugiindu-se din cauza tiraniei domnilor care au 
domnit în Moldova şi Valahia23. Poposind mai mulţi ani prin ţările române el 
străbate şi Dobrogea care - scria acesta - „se întinde între capătul munţilor 
Balcani şi gurile Dunării şi este locuită toată de turci şi de tătari"24. Un alt ita
lian Tomasso Alberti, negustor din Bologna trece prin Dobrogea în 1 612, 
vorbindu-ne despre vama turcească din satul Măcin. El observa că marele sat 
dobrogean Dăieni are populaţia în majoritate românească „ Villa grendissima 
abitate la piu parte de Valachi".25 

Pentru atudierea fenomenului demografic dobrogean din secolul al XVII
lea sunt de o deosebită importanţă informaţiile călătorului Evlia Celebi care 
de-a lungul celor patru călătorii efectuate în acest ţinut în anii 1 652, 1 656, 
1 659 şi 1667 s-a dovedit a fi un bun observator al realităţilor locului.26 
Aspectul demografic înregistrat de Evlia Celebi ne prezintă o imagine 
apropiată situaţiei reale din provincie. Potrivit informaţiilor sale în Dobrogea 
trăiau: elementele colonizatoare tătare, masa compactă de populaţie 
românească mai ales pe malul dunărean care era întărită de elemente 
româneşti prin procesul de intermigraţie a populaţiei de pe o parte şi alta a 
Dunării, evreii, grecii, armenii (mai ales negustori) şi citakii, - un amestec 
care l-a uimit pe călător. Evlia Celebi explică împrejurările în care s-a format 
în Dobrogea această categorie de populaţie, care alcătuia o parte din contin
gentul de oaste neorganizată al akânjiilor. Citakii proveneau din convieţuirea 
tătarilor mai ales, aşezaţi de Baiazid I în Dobrogea cu elemente creştine vala
he şi moldoveneşti. Citakii sunt întâlniţi de călător chiar în inetriorul 
Dobrogei, la Ghivenlia - azi comuna Chirnogeni din judeţul Constanţa.27 
Despre citakii ospitalieri ai Dobropgei va vorbi mai târziu şi domnitorul 
Dimitrie Cantemir în „Istoria Imperiului Otoman"2s. Din relatările lui Evlia 
Celebi reţinem date importante despre răspândirea satelor, târgurilor şi 
praşelor dobrogene, despre numărul caselor, al familiilor, al şcolilor şi al 
prăvăliilor, toate ajutându-ne să ne facem o estimare aproximativă asupra 
numărului populaţiei. Astfel sunt menţionate satele indicându-se şi numărul 
caselor, de exemplu: Bazargic (2000 de case),Karasu ( 1000 de case), 
Karamurat (1000 de case), Ester Abad (azi dispărut, 1500 de case), Babadag 
(cel mai mare oraş, 3000 de case). Hass-ul dinspre Bazargic număra 70-80 de 
case iar în jurul Babadagului se găseau aproximativ 100 de case, ale căror 
nume sunt menţionate de autor.2Y 

Pornind de la aceste cifre şi folosind indicele demografic pentru secolul al 
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XVII-iea, de 5 membrl de familie şi 100 locuitori pentru o aşezareJO, putem 
estima populaţia localităţilor dobrogene la aproximativ 60.000-70.000 de 
locuitori pentru această perioadă. La aceasta se poate adăuga populaţia din 
satele care nu au fost menţionate de călător. Coroborând datele existente se 
poate estima populaţia Dobrogei pentru mijlocul secolului al XVII-iea la 
peste 150.000 de locuitori. 

Un alt document care întregeşte imaginea lăsată de Celebi este un act al 
fiscului otoman intitulat „Dafter Karasu vacibsene 1105" (Condica kazalei 
Karasu cu obligaţia anului 1693-1694), rezultat al recensământului fiscal al 
populaţiei nemulsumane din zona centrală a Dobrogei, începând de la 
Dunăre şi până la mare. Sunt menţionate 1 891 de contribuabili nemusulmani, 
care trăiau în cele 16 localităţi ale kazalei Karasu.J1 Având în vedere prin
cipiile financiare otomane care scuteau de impozite femeile, copii, invalizii Şi 
anumite categorii bisericeşti, rezultă că au fost înregistraţi la plată numai 
bărbaţii valizi. Ţinând seama de normele demografiei istorice, mai sus 
menţionate, precum şi de cvasiunile inerente în asemenea împrejurări, se 
constată că întrega kaza Karasu avea în vremea respectivă peste 10.000 de 
locuitori nemusulmani, marea majoritate români, după abundenţa onomas
ticii de formă specifică românescă. Aşa cum rezultă din situaţia financiară 
totalizată la finele defterului, 20% dintre aceşti locuitori dispuneau de o 
situaţie materială superioară, 60% de una medie şi 20% trăiau în condiţii de 
sărăcie. Valoarea istorică a acestui document este de o deosebită importanţă, 
prin atestarea preponderenţei elementului etnic românesc, în cadrul popu
laţiei nemusulmane care traiă aici. Se constată o compoziţie eterogenă în 
localităţile aşezate de-a lungul căilor de comunicaţie în timp ce în satele 
îndepărtate de ele, elementele neromâneşti sunt puţine. Deci rezultă că ele
mentul românesc avea un caracter stabil, fiind ocupat îndeosebi cu agricul
tura, pe când cel alogen se distingea printr-o mobilitate mai mare, ocupându
se mai ales cu o comerţul . În cele trei localităţi ale kazalei Karasu aflate pe 
malul Dunării, Rasova, Bogaz (Cernavoda) şi Seimeni era concentrată mai 
mult din jumătatea populaţiei nemusulmane. Acest fapt se �xoplică atât prin 
importanţa economică a fluviului cât şi prin vecinătatea imediată a statului 
autohton Ţara Românească. 

În perioada otomană, tabloul demografic dobrogean va fi modificat şi de 
românii veniţi din stânga Dunării. În timpul tulburarilor politice care au avut 
loc în ţările române la mijlocul secolului al XVII-iea s-au desfăşurat unele 
mipcări de populaţie, în special din Ţara Românească în dreapta Dunării. 
Pentru că populaţia otomană era mai puţin legată de cultivarea pământului, 
această obligaţie a revenit, prin repetate dispoziţii ale Porţii, secerătorilor 
furnizaţi de ţările românJ2. Unii dintre aceştia au rămas definitiv în 
Dobrogea, preferând obligaţiile fiscale otomane, mai uşoare în comparaţie cu 
excesele fiscale ale regimului turco-levantin din ţara de baştină a celor 
veniţiJJ. Aceşti „băjeniţi" s-au aşezat în imediata apropiere a ţării de unde 
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plecaseră, venirea şi statornicirea lor aici continuând până la reforma lui 
Cuza din 1864, când situaţia lor se va îmbunătăţi. 

Un alt aspect cu profunde implicaţii în demografia dobrogeană este sta
tornicia definitivă a mocanilor, păstori transilvăneni care au valorificat secole 
de-a rândul, dar mai ales după anul 1 800 bogatele şi întinse păşuni ale 
provinciei, în cadrul străvechiului proces al transhumanţei34. Tot în această 
perioadă, pe fondul autohton al dicienilor români vechi - cum îşi ziceau ei 
înşişi după numele clăcilor străbuni -, au continuat să se stabilească şi 
locuitorii din Principate, numiţi cojani, agricultori din judeţele limitrofe ale 
Ţării Româneşti şi Moldovei. În acest fel, s-a creat în Dobrogea o nouă sinteză 
românească, înmănuchind înfăţişarea în miniatură a tuturor românilor din 
celelalte provincii româneştiJs. Ca urmare a acestui îndelungat proces istoric, 
românii au rezistat nu numai în aşezările din zona Dumării, care reprezen
tau mai multă siguranţă, dar şi în interiorul Dobrogei sau pe ţărmul mării. 

Războaiele ruso-turce derulate în secolul al XVIII-lea şi în secolul al XIX
lea pe teritoriul dobrogean, transformat în adevărat câmp de luptă, au dus la 
distrugerea de numeroase aşezări precum şi la depopularea relativă a regiu
nii dintre Dunăre şi MareJ6. O hartă rusească din anul 1 838 evalua numărul 
locuitorilor de aici la aproximativ 40.000 de suflete cu o densitate de 5 
locuitori pe km2, un mare număr de sate fiind menţionate ca pustii, dovadă 
că erau părăsiteJ7. După război, mulţi locuitori se reîntorceau şi se aşezau în 
mătcile vechilor sate sau înfiinţau altele noi, de multe ori în preajma celor 
părăsiteJR. 

Un alt aspect care trebuie semnalat pentru secolul al XIX-lea mai ales de 
mijloc este menţinerea şi amplificarea compoziţiei etnice eterogene a 
Dobrogei. În anul 1 841 vizitează Dobrogea cu scopul de a efectua studii 
istorice şi etnografice în provinciile nordice ale Imperiului otoman, agentul 
polon M. Czaykowski. Din raţiuni asupra cărora nu stăruie considera 
Dobrogea doar zona care se întindea la nord de linia Cernavoda- Constanţa 
şi cuprindea districtele: Ki.istenge, Babadag, Tulcea, Isaccea, Măcin şi 
Hârşova. Din informaţiile sale sărace despre populaţie reţinem ideea că 
românii, în număr de aproximativ 25.000-30.000 alcătuiau grupul etnic cel 
mai numeros dintre creştini şi locuiau în ţinuturile din apropierea DunăriiJ9. 
Alte documente ale vremii au în vedere populaţia oraşelor dobrogene, înreg
istrând creşterile sau descreşterile demografice. În perioada 1 837-1844 cele 
două oraşe mai importante ale provinciei, Silistra şi Babadag, aveau 20.000 
şi respectiv 10.000 de locuitori. Numărul popula ţiei musulmane pentru anul 
1843 era de aproximativ 100.000 în toată regiunea4o, În anul următor popu
laţia oraşelor mai importante din zonă înregistra următoarele cifre: 1 2.000 
locuitori în Silistra (deci în scădere) cifra maximă atinsă în secolul XVIII fiind 
de 60.000). Hârşova menţionată ca un mic fort avea 5.000 locuitori, 
Babadagul cu populaţia de asemenea în scădere avea numai 7.000 de 
locuitori41 .  O notiţă apărută în „Jurnal des bsterreichischen Lloyd" din Triest 
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din anul 1 847 informa că populaţia oraşelor dobrogene Silistra, Hârşova şi 
Babadag era formată în egală măsură din creştini şi musulmani iar cea din 
Tulcea era predominant creştină . În cazatele dunărene locuiau: turci, tătari, 
români, bulgari, cazaci zaporojeni, lipoveni, greci, la care se adăugau câteva 
sute de negustori unguri, dalmaţieni, italieni şi saşi din Transilvania42. 

Cea mai importantă relatare referitoare la populaţia Dobrogei la mijlocul 
secolului al XIX-iea a fost întocmită de inginerul agronom român Ion Ionescu 
de la Brad. La cererea autorităţilor otomane de la Constantinopol, acesta a 
efectuat împreună cu inginerul hotarnic Gr, loranu un studiu sistematic în 
Dobrogea fără superficialitate prin 388 de sate şi localităţi din cazatele 
Tulcea, Isaccea, Măcin, Hârşova, Babagad care aparţineau sangeacului 
Tulcea şi cazatele Kiistenge şi Mangalia care aparţineau de sangeacul Silistra. 
Aspectul divers al populaţiei înregistrate de Ion Ionescu de la Brad va fi 
motivat de faptul că „în sânul Dobrogei s-au refugiat . . .  din nevoia de a-şi 
găsi un locaş şi o bucăta de pâine ... douăsprezece naţionalităţi"43. Tabelul 
sinoptic al populaţii găsite în Dobrogea de Ionescu de la Brad se ridică la 
peste 1 50.000 locuitori. La sfârşitul acestui recensământ şi credem că nu 
greşim dacă îl apreciem astfel întrucât este primul întocmit în această 
manieraă în Dobrogea până la aceea dată, autorul subliniază următoarele 
aspecte: românii sunt cei mai numeroşi împreună cu turcii; dar românii în 
numar de 28.000 de suflete sunt cei mai vechi locuitori ai Dobrogei. Ei locu
iesc mai ales în zona Dunării iar turcii în teritoriul dinspre mare. Tătarii, 
veniţi din Crimeea au părasit provincia în trei rânduri şi ocupă teritoriul din 
interiorul Dobrogei. Bulgarii erau veniţi la data călătoriei lui Ionescu de la 
Brad de vreo 20 de ani, prin 1829-1830 şi alcătuiau câteva insule pe teritoriul 
dobrogean, fiind mai numeroşi în zona Babadagului şi a Silistrei. Cazacii 
zaporojeni veniţi pe aceste meleaguri după 1 71 9  şi lipovenii pe timpul ţaru
lui Petru cel Mare continuau să se aşeze mai ales în zona lacului Razelm şi a 
Deltei, ocupându-se cu pescuitul. Grecii„evreii şi armenii se ocupau cu 
comerţul şi locuiau mai ales la oraşe; Tulcea, Sulina, Babadag, Kiistenge, 
Mâcin. Germanii stabiliţi în Dobrogea proveneau din Odesa numărând vreo 
59 de familii în satele Malcoci lângă Tulcea şi Techirghiol lângă Hârşova. 
Inedită era prezenţa a 149 de familii arabe aşezate în şase sate, populaţii care 
s-au risipit curând nelăsând nici o urmă în regiune. Ţiganii, numiţi de 
Ionescu de la Brad egipteni, numărau 212 familii.44 Recensământul realizat 
după metode moderne, prin împărţirea populaţiei după naţionalităţi şi 
importanţă numerică estima populaţia românească din Dobrogea la aproxi
mativ 28-30.000 de locuitori, cifră pe care o acceptă şi celelalte surse străine4s 
Ion Ionescu de la Brad a întocmit o statistică amănunţită a românilor dobro
geni, repartizaţi după vârstă şi sex. Astfel aflăm că în cele 71 de sate 
româneşti familiile româneşti erau mai numeroase decât media demografică 
de 5 membrii de familie, cuprinzând în medie 7 membrii de familie46. La 
numărul de familii româneşti menţionate mai sus trebuie adaugaţi românii 
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din zonele necercetate de autor, respectiv ţinutul Turtucaia şi o parte din cel 
al Silistrei precum şi unele oraşe ale provinciei. Zonele cele mai populate de 
români erau cazaua Tulcea, Babadag, Măcin, Silistra. Reputatul agronom a 
ţinut să sublinieze faptul că a găsit aici romni veniţi din celelalte provincii 
româneşti şi nu este sat în care să nu vezi în miniatură Dacia şi înfăţişarea 
tuturor românilor47. 

Mârturiile prezentate contribuie la întregirea imaginii care subliniază per
manenţa şi prezenţa românilor în Dobrogea medievală şi modernă. Aceasta 
prezenţă nu este întâmplătoare ci ea este consecinţa naturală a faptului că aici 
a existat o veche populaţie românească băştinaşă, urmaşă a populaţiei 
romanice, care a fost continuu alimentată cu elemente etnice româneşti din 
cele trei ţări române care şi-au păstrat conştiinţa descendenţei comune, a 
unităţii de neam şi de limbă. 
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CONSIDERATION CONCERNANT LA DEMOGRAPHIE 
DE DOBROUDJA DU XI-E S. JUAQU' Â LA MOITIE 

DU XIX-S. 

- Resume -

L'evolution demographique en Dobroudja pendant Ies XI-e-XIX-e siecles 
(1850) a eu un caractere sinueuz. Les periodes de deloppement economique 
et social, consequence de la stabilite et de L'augrnentation de la population 
ont alterne avec celles de declin regres et depeuplement temporaire de la 
region. 
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Les sources de d.:..;mees sur l'affectif de la population dans Ie territoire de 
Dobroudja sont pauvres. C'est seulement en 1850 qu'apprarît la premiere sta
tistique officielle, le „premier recensement" de la population de cette region, 
par Ies efforts de l'agronome Ion Ionescu de Brad. 

Pour Ies XI-e - XIII-e siecles, Ies chroniqueurs et Ies voyageurs etrangers 
nous donnent des informations sur Ies richesses et Ies villes pleines d'abon
dance de Dobroudja. 

Au XIV-e s., apres la periode plutot agitee a cause de l'invasion des tatars 
(1241 ), la Dobroudja allait connaître une periode de relative stabilite 
economique et demographique favorisee par l'influence politique et militaire 
des marchands genois de l'embouchure du Danube. Cette situation devait se 
maintenir jusqu'â la fin du regne de Mircea le Vieux, au temps de qui la pop
ulation de la Valachie, y compris celle de Dobroudja, etait d'environ 500.000 
habitants. Apres 1417, le territoire de Dobroudja deviendra champ de bataille 
et de destructions; a la suite des attaques turques, une partie de la population 
roumaine va se retirer dans Ies zone abritees du bord du Danube, ou bien on 
va traverser le fleuve dabs la Valachie. 

V' est a peine a partie de la deuxieme moitie du XVI-e s., que Ies constata
tions des voyageurs etrangers sur la situation economique et demographique 
sont favorables et cela continue le siecle suivant culminat avec Ies vastes 
temoignages d'Evila Celebi sur Ies aspects: ecpnomique, social, demo
graphique, politique et cultural an Dobroudja, a la suite de ses voyages. 

La recensement de 1693 relatif a la zone Carasu nous aide a faire une esti
mation sur l'effectif de la population de Dobroudja qui touchait 150.000 habi
tants, Les querres frequentes de Ia fin du XVIII-e s. et du debut du XIX-e s. 
ont conduit a de grandes destructions et au depeuplement de la province. 
Les chiffres altement en relation avec Ies periodes de paix ou de guerre, de 
40.000 habitants apres la guerre de 1828-1829, jusqu'â environ 150.000 habi
tants en 1850, conforment aux donnees foumies par Ion Ionescu de Brad a 
l'occasion de son bien cormu periple dobroudjien, source documentaire de 
premiere importance. Toutes ces sources mettent en evidence - au-dela de 
certaines non-concordances, insignifiants d'ailleurs, au niveau des chiffres -
la continuite de la population roumaine, autochtone en Dobroudja, a cote de 
laquelle s'etablisant aussi des elements appartenemt a d'autres nationalistes 
chretienns (Bulgares, „Lipoveni" population d'origine russe habitat au nord 
de la Dobroudja, Gracs, Armeniens, Allemands) ou musulmanes (Turcs, 
Ta tars). 

Du point de vue numerique, economique, culturel et national, au XIX-e s. 
on a assure non seulement la permanence de )'element roumain mais aussi 
son epanouissement surtout par la reintegration de la Dobroudja dans Ies 
frontieres du pays. 
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Tudor MATEESCU 

UN NEGUSTOR ROMAN DIN TURTUCAIA 
îNAINTE DE 1877 - VLAD IORDACHE 

În timpul stăpânirii otomane asupra Dobrogei, orăşelul Turtucaia, situat 
în partea de sud-vest a provinviei, pe malul Dunării, a avut, probabil tot
deauna, o populatie predominant românească. La 1850, reputatul agronom 
Ion Ionescu de la Brad găsea acolo peste 400 de case „lăcuite de români". Ei 
se ocupau în principal cu pescuitul şi erau la curent cu tot ce se întâmpla „în 
Moldova şi Valahia prin relaţiile lor şi prin meseria de păscari"1 Este remar
cabilă contribuţia lor la aproviozionarea cu peşte a capitalei Ţării Român�şti, 
atestată de la începutul-secolului al XIX-lea2, dar care data, în mod sigur, mai 
demult. Relaţiile comerciale dintre Turtucaia şi oraşul Bucureşti, ·care, după 
1830, cunosc un curs ascendent, au fost favorizate şi de apropierea geografică 
şi accesibiltatea căilor de comunicaţie. Pe lângă peşte şi derivate din peşte, 
negustorii turtucăreni duceau pe piaţa marelui oraş şi alte produse locale: 
piei de animale, ceară, scumpie, tutun, rogojini, fructe ş.a .3, aducând în 
schimb produse industriale de tot felul şi, nu în ultimul rând, cărţi religio<l:�e 
şi şcolarei, diverse articole- alimentares etc. 

Dintre negustorii români din Turtucaia participanţi la schimburile co- · 
merciale ale Dobrogei cu Ţara Românească în deceniile 5-6 ale secolului al 
XIX-iea, deosebit de activi au fost Iorga Enciu, zis şi „logofătul", Dobre 
Ienipava, Mitu Iabraşu, Dumitru Tănase, Vasile Vaboiu, Radu Boiangiu,-
Stoian Călimoceanu, Hristea Atexandru ş.a.6. De la ultimul, cunoscut�i pen- 
tru faptul că, în 1853, achiziţiona o cantitate de cerviş şi făină de la stânga 
DunărW; a rămas un document aumgraf, o adeverinţă în .favoarea altui tur-:-
tucăian, Ion Roşu, semnatHrlstea a Licsandris. La aceştia se adaugă şi câţiva · 
negustori turci din acelaşi oraş dobrogean: Ahmet Banghi, Suleiman 
Dasmemet, Hasan Aga, Hagi Iomer ş.a.9 

Mai mult decât toţi aceştia se remarcă Vlad Iordache, atestăr âe · 
numeroase doctţmente ca având cea mai mare frecvenţă în comerţul pra�1�
cat de negustorii din Turtucaia cu Ţara Românească în deceniile amintitern." 
Într-un raport din iulie 1852 al punctului Olteniţa se' consemna că, la 5-ale 
lunii, fusese înregistrat acolo supusul otoman Vlad Iordache, „negustor, cu 
paşaport otomanicesc, în termen de una lună, din Turtucaia, din Oraşul 
Turtucaia", venit pentru capitala Bucureşti, cu treburi de negot. I se făcea, -
totodată, următoarea descriere: „de ani 30, statul de mijloc, la faţă oacheş,

ochi căprui, nasul, gura potrivită, părul, sprâncenele şi _mus!_c\ple _ n���
barba rade", precizându-se

_ 
şi faptul că „au fost de mul_te ori în prinfipat"1 1 ; 
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Era născut, aşadar, �"' 1822 sau, având în vedere imprecizia datelor de stare 
civilă pe atunci, într-un an apropiat de acesta. 

Este menţionat pentru prima oară, din câte cunoaştem până acum, în 
octombrie 1 846, când, la carantina Olteniţa figurează „Vlad sin Iordache 
ciorbagiu, rumân din Turtucaia"12. Numele tatălui său era deci Iordache, 
transmis apoi urmaşilor ca nume de familie. La 1 830, între românii 
turtucăreni refugiaţi la stânga Dunării apar trei capi de familie numiţi 
Iordache, fără alt adaus la numen. S-ar putea ca unul dintre ei să fie tatăl per
sonajului de care ne ocupăm în rândurile de faţă. 

Într-un document din decembrie 1 858, emis de vama Olteniţa, este trecut 
Vlad Hagi IordacheH, ceea ce arată că tatăl sau realizase, între timp, o 
călătorie la locurile sfinte, devenind pelerin. În iunie 1 844 era înregistrat, tot 
la Olteniţa, Nicolae Iordache, „rumân, braşovean din Turtucaia"1s, aşadar un 
negustor de braşovenie, termen care cuprindea o gamă foarte largă de 
mărfuri16. Este vorba, credem, de fratele lui Vlad, el însuşi implicat mai 
târziu, parţial, în comerţul cu astfel de articole. În septembrie 1 848 intrau în 
curăţenia cantinei Olteniţa „ Vlad sin Iordache, cu doi copii ai săi, Tănase şi 
Ivan, rumâni din Turtucaia"17. Avea deci, la data aceea, doi băieţi destul de 
mari dacă puteau să-l însoţească într-o călătorie, fără îndoială, cu treburi de 
negoţ, în Ţara Românească. 

În ceea ce priveşte termenul de „ciorbagiu", acesta, pus de regulă, după 
nume, desemna, în localităţile din provinciile europene ale Imperiului 
otoman, pe primarul comunităţii creştine, ales de locuitori în fiecare an. Titlul 
era menţinut şi după expirarea mandatului, dar avea numai semnificaţia de 
notabil, fiind aplicat creştinilor bogaţi1B. În anul 1846 sau, poate mai înainte, 
Vlad Iordache a deţinut, în mod sigur, funcţia de ciorbagiu la Turtucaia. El 
îşi păstrează acest titlu şi după aceea, bineînţeles cu sensul schimbat, aşa cum 
îl găsim în numeroase documente. Apare, de pildă, ca ciorbagiu, şi în anul 
185019, când, în această funcţie, este înregistrat, la Turtucaia, „Caraivan 
ciorbagiu"20 despre care Ion Ionescu de la Brad spune că era român şi că se 
bucura, ca şi preotul Tănasă, şi el român, de un mare respect21. Tot în anul 
1850, într-o condică a carantinei Olteniţa este înscris „Vlad sin ciorbagi 
Iordache"22, ceea ce dovedeşte că tatăl său se număra printre notabilii 
oraşului Turtucaia. În acelaşi document, se găseşte semnătura lui Vlad 
Iordache şi o însemnare a sa autografă, cu litere chiriliceD, fiind, aşadar, ştiu
tor de carte, condiţie, de altfel, absolut necesară pentru profesiunea pe care o 
exercita . 

Prima ştire despre participarea lui Vlad Iordache la schimburile comer
ciale dintre Dobrogea şi Ţara Românească, deşi acest lucru nu este specificat 
ca atare, datează din octombrie 1846, când este înscris între pasagerii aflaţi în 
curăţenia carantinei Olteniţa24 La fel, în august 1847, când este arătat ca 
„negustor"2sşi îl găsim, de asemenea, însoţit de cei doi fii ai săi, în septem
brie 1 84826, În luna august 1 849 este înregistra

.
t, tot la carantina Olteniţa, 
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împreună cu Hristea Alecsandru27, celălalt negustor turtucăian amintit mai 
sus, fiind venit „pentru negoţ", pe termen de două săptămâni2s. În noiembrie 
acelaşi an, era din nou prezent acolo29 

Anul următor, la 8 matrie, printre negustorii din Turtucaia veniţi la 
Olteniţa figura şi Vlad Iordache, care aducea, pentru Bucureşti, 3000 ocale de 
scumpieJO. Este vorba de frunzele şi coaja ramurilor arbustului cu acest 
nume, folosite la tăbăcitul pieilor şi la vopsitul unor ţesături. Era mult căutată 
pe piaţa oraşelor mari de la stânga Dunării, ca, de pildă, la Braşov, unde, în 
anii 1 792-1 794, se importau cantităţi însemnate de la Şiştov şi Turtucaia31 . La 
21 martie 1850 el trecea din nou la Olteniţa mai multe articole de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte, destinate satului Chirnogi din judeţul Ilfov: o 
ghebă scurtă, o pereche poturi de aba, o pereche cisme mici şi trei perechi 
papuci galbeniJ2. 

În luna aprilie era înregistrat iarăşi la carantina Olteniţa, cu menţiunea 
„neguţător din Turtucaia", fără indicarea mărfurilor cu care venise33. La 22 
mai se preciza însă că aducea, pentru Bucureşti, 6150 bucăţi scumpie34 (desig
ur„ bucăţi de crengi ale acestui arbust). 

La 23 aprilie 1851, carantina Olteniţa raporta la Comitetul Carantinelor că 
„doi neguţători din Turtucaia, anume Vlad Iordache şi Hristea Alecsandru" 
făcuseră cerere pentru a li se primi acolo în curăţenie („la termen"), „o 
cătăţime piei de bivol netăbăcite, ţinute în saramură, spre a le importa pen
tru Bucureşti "Js. Peste două zile „ Vlad ciorbagiul ot Turtucaia" trecea în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi destinaţie 8600 ocale scumpie36, iar la 26 august 6400 
ocale37. În octombrie, în urma altei călătorii de negoţ în Ţara Românească, 
aducea la Turtucaia, de la Chirnogi, 300 ocale fasole38 La 18 noiembrie 
mergea din nou la Bucureşti cu 3780 ocale scumpie39, fiind însoţit, în acest 
drum, de fiul său Tănase-to . În luna decembrie ducea tot acolo 6550 ocale 
scumpie şi 30 piei de bivol neargăsite, luate de . la Rasova41, la întoarcere 
aducând următoarele mărfuri achiziţionate de pe piaţa marelui oraş: 10.00 
păpuşi sfoară mare de Sibiu, 5 coleturi braşovenie şi 71 vedre rachiu-sacâz42. 

La începutul lunii ianuarie 1852, Vlad Iordache expedia la Bucureşti, prin 
Olteniţa, 1450 ocale scumpie4J revenind la Turtucaia cu 6300 păpuşi sfoară 
mare de Sibiu, 54 coţi pânză de Braşov, 4 lăzi mici de lemn şi 2 pripoane44. În 
februarie era din nou prezent cu 64 piei de bivol netăbăcite, 52 piei de oaie 
crude şi 5000 ocale scumpie4S Pe data de 2 martie se întorcea de la Bucureşti 
cu mai multe mărfuri: 1 2  ocale anason, 4 ocale buruiană anghelică (folosită ca 
medicament pentru boli de stomac), 3 ocale coji de portocale (desigur, reex
portare), 38 1 /2 ocale arnici de bumbac, 1000 păpuşi sfoară traincă de Sibiu, 
100 de păpuşi sfoară subţire morun, 100 păpuşi sfoară morunaş gros, 1 ladă 
„de mijloc", 53 coţi pânză de Braşov petice46 

La 8 iulie era înregistrat la Olteniţa cu alte produse, destinate, de aseme
nea, pieţii oraşului Bucureşti: 66 piei de bivol netăbăcite, 6 piei de malaci 
(viţei de bivol), 13 piei de vacă, 8 piei de bou, 5 piei de mânzat şi 1850 ocale 
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scumpie47 Cu accbt prilej i se face descrierea reprodusă mai sus, 
menţionându-se că venise „în negoţ de scumpie"4s, ceea ce evidenţiază fap
tul că acesta era principalul obiect al activităţii sale comerciale. Pe data de 19  
iulie revenea la dreapta Dunării cu 2 colete brăşovenie, în  valoare de  915  lei 
49 ocazie cu care i se face din nou descrierea fizică, repetându-se că era „supus 
otoman, neguţător, cu paşaport otoman, cu termen de o lună"so În august tre
cea, tot pentru Bucureşti, cantitatea apreciabilă de 10.562 ocale scumpieSJ 

La începutul lunii septembrie este prezent iarăşi la Olteniţa cu alte arti
cole, având aceeaşi destinaţie: 19  piei de bivol netăbăcite, 23 piei de bou, 1 1  
piei de vacă şi 4422 ocale scumpie52 Sunt reluate amănuntele cunoscute 
privind persoana sa, precizându-se încă o dată, că avea 30 de ani şi că „au 
fost în prinţipat de mai multe ori"SJ. Pe 16 septembrie se întorcea la 
Turtucaia, aducând de la Bucureşti 3 colete b1aşovenie, evaluate la 2113,26 
lei45, Spre sfârşitul aceleaşi luni revenea însă cu 167 piei de oaie netăbăcite, tot 
pentru capitala Ţării Româneştiss. La fel în noiembrie, când este înregistrat cu 
700 piei de oaie şi 800 ocale scumpie56, ca şi la 14 decembrie, cu alte piei 
netăbăcite: 58 de bivol, 48 de bou, 43 de vacă, 28 de capră şi 1 1  de oaies7. Pe 
24 decembrie era înscris la vama Oltenita, la capitolul export, cu 4 colete 
braşovenie de la Bucureşti, în valoare de 2035,13 leiss. 

Pentru anul 1 853 s-au păstrat liste numai cu felul şi cantitatea mărfurilor 
importate şi exportate în cadrul comerţului Dobrogei cu Ţara Românească, 
fără indicarea participanţilor la aceste schimburi. La Olteniţa, în lunile ia
nuarie-septembrie, la capitolul import figurează aceeaşi gamă largă de pro
duse, pe primele locuri situându-se peştele, pieile de vite şi scumpias9, iar la 
export cerealele, braşovenia, sfoara de Sibiu şi fasolea60 aşadar, în mare parte, 
obiectele obişnuite ale activităţii comerciale a lui Vlad Iordache. 

Odată cu izbucnirea războiului Crimeii, autorităţile otomane opresc 
schimbul de mărfuri de o parte şi de alta a Dunării61 , La 4 iulie 1853, trupele 
ruse trec Prutul, iar la 25 iulie ocupă Bucureştii62, apoi la 1 1  martie 1854 
pătrund în Dobrogea, pe la Măcin63. La Olteniţa şi Gura Ialomiţei, activităţile 
de import-export încetează după luna septembrie 185364 ca şi la Călăraşi de 
la mijlocul lui octombrie65, ele continuându-se însă la Brăila până la sfârşitul 
anului66, dar şi în anul următor67, deoarece nordul Dobrogei, aflându-se sub 
ocupaţie rusească68, acest negoţ s-a putut desfăşura în voie. 

începând de la sfârşitul lunii mai 1 854, odată cu retragerea armatelor ruse 
învinse din Dobrogea, are loc un adevărat exod la stânga Dunării al 
românilor, dar şi al altor creştini din această provincie, înspăimântaţi de per
spectiva unor represalii din partea turcilor6B asemănătoare celor de la 1839. 
La Olteniţa şi în mai multe sate din judeţul Ilfov s-au refugiat, până la 1 2  
iunie 1854, venind d e  la Turtucaia şi împrejurimi, 536 d e  familii, toalizând 
2050 de inşi, aproape toţi români71 . Printre ei figura şi Vlad Iordache, cu 
mama, soţia şi doi băieţi71. 

Încă din primele zile ale anului 1855, legăturile comerciale ale Dobrogei 
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cu Ţara Românească sunt reluate. La 9 ianuarie, Vlad Iordache exporta pen
tru Turtucaia 300 ocale fasole, în primirea lui Nicolae Iordachen, aşadar 
fratelui său, care rămăsese pe loc. Curând după aceea, pe 18 ianuarie, el 
importa, pentru piaţa oraşului Bucureşti, 6600 foi de scumpie73, apoi alte 1 100 
foi la 9 februarie74, iar la 13 exporta, în primirea turtucăianului Radu 
Boiangiu, 32 vedre rachiu-sacâz şi 60 site7s. Pe data de 26 februarie, printre 
refugiaţii dobrogeni care treceau de la Olteniţa la Turtucaia figura şi Vlad 
Iordache, plecat de la Chirnogi76, de unde, probabil, achiziţionase mărfuri, 
nespecificate însă în document. La 1 martie el era din nou la Olteniţa, de 
unde exporta pentru oraşul său 2100 ocale tutun77, apoi, la 18 ale lunii, 50 
vedre rachiu-sacâz7s. La 5 aprilie aducea pentru Bucureşti 2000 foi de 
scumpie79. 

La 6 mai el trimitea la Turtucaia, în primirea lui Velciu Abagiu, 70 ocale 
rachiu-sacâzso, iar la 13 ale lunii 98 glugi de aba albăs1 . Pe data de 1 8  mai, el 
mergea iarăşi personal „de la Bucureşti la urma sa", fără indicarea 
mărfurilors2, pe care, foarte probabil, le ducea cu el. La întoarcere, în ziua de 
24 mai introducea pentru capitala Ţării Româneşti 6500 foi de scumpieBJ 
după care exporta, peste patru zile, 2 „cailăzi" mici şi 55 bucăţi sfoară, în va
loare totală de 228,20 lei 84. La 10 iunie trecea din nou la Turtucaia 3 „cailăzi" 
şi 78 coţi postav de Braşovss La 4 iulie importa tot pentru Bucureşti, 950 foi 
de scumpies6, iar la 9 iulie scotea din ţară 7 „cailâzi"s7 

În ziua de 5 septembrie 1855, împreună cu alţi români dobrogeni refugiaţi 
la stânga Dunării în anul precedent, era şi Vlad Iordache, care mergea „la 
Turtucaia pentru totdeauna"ss. El se întorcea, aşadar definitiv, cu întreaga 
familie, la căminul său, aşa cum vor proceda, de altfel, până la urmă, aproape 
toţi aceşti băjenaris9 El îşi continuă după aceea, nestingherit, activitatea de 
negoţ. La 4 octombrie era prezent la Olteniţa cu 55 saci de scumpie (3850 
ocale), destinaţia fiind, ca de obicei, oraşul Bucureşti9o, La 12 octombrie 1 855 
trecea la Turtucaia un butoi cu rachiu-sacâz (426 vedre), 1 13 coţi zeghe „de 
mijloc" şi 300 păpuşi sfoară mare91 .  Aflat probabil în Dobrogea, el primea, la 
21 ale lunii, de la Hagi Husein, 2788 ocale fasole uscată92, apoi, la 24, exporta 
din nou, pe la Olteniţa, 5620 ocale fasole şi 2250 verze albe93, iar la 19  decem
brie 400 coţi pânză de Braşov94. Pe data de 21 decembrie este înscris, la acelaşi 
punct, printre cei care mergeau la Turtucaia, fără specificarea vreunei mărfi9s. 

Pentru anul 1856, documentele îl arată pe Vlad Iordache desfăşurând o 
activitate comercială intensă, pe ruta obişnuită Turtucaia-Bucureşti, prin 
Olteniţa. La 26 ianuarie, el introducea pentru piaţa capitalei Ţării Româneşti 
40 piei de bivol, 12 piei de turlaci (junci de bivol) şi 345 piei de oaie96. La 7 
februarie, foarte probabil la întoarcere, aducea la Turtucaia un butoi cu 
rachiu-sacâz şi 2 lăzi „cu mărunţişuri marfă de braşovenie"97, Apare din nou 
la stânga Dunării, la 8 martie, cu 9 piei de bivoliţă9s, revenind, la 1 aprilie, cu 
400 păpuşi sfoară, din care 200 sfoară „trainică", 29 coţi postav, 18 coţi petice, 
1 frâng�ie şi 10 vedre rachiu-sacâz99. La 1 mai aducea iarăşi la Bucureşti 6 piei 
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de bivoliţă100 de unde achiziţiona, peste câteva zile, 25 vedre rachiu-sacâz, 30 
site, 6 „cailăzi" şi 12 colete cu „felurime mărfuri" mărunţişuri101 . La 21 iunie 
venea pentru piaţa obişnuită cu 5 piei de bivoliţă102, luând de acolo, peste trei 
zile, 15  colete „mărunţişuri de mărfuri de Braşov"10J. Efectua apoi un nou 
import, la 15 iulie, cu 1 1 6  piei de iezi, 2 piei de bivol şi 2 piei de bivoliţă104, iar 
la întoarcere, la 1 7  ale lunii, aducea 25 vedre rachiu-sacâz şi 2 colete 
„mărunţişuri de brăşovenie"10s. 

În continuare, există informaţii numai pentru ultimele două luni ale anu
lui 1856, ele referindu-se însă exclusiv la mărfurile exportate de Vlad 
Iordache de la stânga Dunării la Turtucaia. Astfel, în cursul lunii noiembrie, 
el introducea, pentru piaţa oraşului său, o multitudine de articole: 4940 ocale 
fasole, din care 400 ocale „de arac", restul fasole „oloagă", 4 coţi postav de 
Braşov, 2 căciuli ţărăneşti albe, 1 cojoc mic ţărănesc, 25 roate sfoară subţire, 
30 site de mălai, 100 „ ţiple de boi", 3 „cailăzi", I ladă ţărănească şi 20 lăzi cu 
fier englezesc106. În luna decembrie, mărfurile pe care le-a adus au fost 
următoarele: 30 vedre rachiu-sacâz, 200 coţi pânză de Braşov, 18 „roate 
sfoară paralâv pentru năvod" , 2 „cailăzi" şi 2 „lăzi ordinare goale"107. 

Pentru anii 1 857, 1858 şi 1 859, datele de care dispunem până în prezent 
privesc în exclusivitate exportul de articole de tot felul practicat de Vlad 
Iordache, prin vama Olteniţa, la Turtucaia. Potrivit înregistrărilor acestei 
vămi pe anul 1 857, el a trecut la dreapta Dunării, în cinci rânduri, în cursul 
lunilor martie-noiembrie, o gamă largă de produse: 100 vedre de rachiu
sacâz, 10  straie de lână, 1 24 coţi pânză mocănească, 107 coţi pânză de Ciuc, 
56 coţi petecărie, 8 1 12 ocale bumbac civit, 3 ocale arnici roşu, 1 frânghie de 
cânepă, 100 bucăţi sfoară morunaş, 200 bucăţi sfoară trainică, 150 bucăţi 
sfoară „paralâc", 100 păpuşi sfoară de Sibiu, 3 topuri hârtie ordinară de 
băcănie, 41 duzine chibrituri,1 ladă, 5 „cailăzi", 60 site pentru cernut mălai, 9 
ocale pirostrii „de cuhnie", 8 ocale vătraie „de cuhnie", 30 ocale ceaune, 1 1  
ocale clopote d e  tablă şi 200 coase d e  fân mici10s. 

În ziua de 16 decembrie 1857, aşadar cu puţin înaintea Crăciunului, vari
etatea şi cantităţile acestor mărfuri este de-a dreptul remarcabilă: 1 13 1 /2 
pânză de Ciuc, 90 coţi pânză petecărie, 83 coţi postav ordinar, 153 flanelă 
ordinară, 6 frânghii, 45 roate sfoară morunaş, 5400 bucăţi sfoară morunaş, 
400 bucăţi sfoară trainică, 200 bucăţi sfoară lunguiaţă, 100 bucăţi sfoară 
groasă, 100 bucăţi sfoară subţire, 5400 păpuşi sfoară (fără altă indicaţie), 18  
lăzi, cu menţiunea că 12 erau goale, 38 site de cernut, 70 ocale fier „oblu", 40 
ocale fier şină pentru cercuri, 50 ocale plumb nelucrat, 2 legături coarde de 
vioară, 1 duzină plaivasuri groase, 4 pacuri condeie de piatră, 2 duzine plăci 
de piatră (toate, desigur, pentru uz şcolar), 5 ceasloave de Sibiu, alte 5 
ceasloave fără precizarea locului de tipărire şi 5 psaltiri de BucureştiHl9. 

În cursul anului 1 858 au fost aduse de către Vlad Iordache la Turtucaia, 
pe aceeaşi cale, următoarele mărfuri: 30 ocale carne de râmător, 30 ocale 
ardei pisat, 55 vedre rachiu-sacâz, 2 straie albastre mici, 10 cămăşi ţărăneşti, 
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30 pălării negre ţărăneşti, 420 coţi pânză de Ciuc, 1 1  ocale bumbac vopsit, 18  
ocale arnici vânăt, 5 ocale arnici roşu, 8 funţi aţă mocănească, 10  roate şi, se
parat, 1000 bucăţi sfoară trainică, 10 roate sfoară lunguiaţă, 77 bucăţi sfoară 
de năvod, 200 bucăţi sfoară morunaş, 400 bucăţi sfoară de Mediaş, 100 
ştreanguri, 200 chingi, 40 site pentru mălai, 30 mături „de mălai hăngănesc", 
6 lăzi mici (nr. 2) şi 15 ocale clopote110. 

În 1858, această activitate de negoţ a lui Vlad Iordache s-amaterializat în 
următoarele sortimente şi cantităţi: 15 vedre rachiu-sacâz, 22 glugi, 1 găitan 
de lână, 60 coţi postav civit de 3 peceţi, 40 coţi postav de 2 peceţi, 225 coţi aha 
albă, 156 coti pânză albă, 148 cop pânză groasă, 260 coţi pânză de Ciuc, 15 
ocale arnici albastru, 15 funţi aţă albă, 200 funţi aţă lunguiaţă, 2250 păpuşi 
sfoară trainică, 200 păpuşi sfoară lunguiaţă, 1900 păpuşi sfoară de Sibiu, 100 
păpuşi şi 2 roate sfoară morunaş, 3 roate sfoară morun groasă, 28 lăzi de 
diverse feluri, 135 site pentru mălai, 43 ocale ceaune, 100 mături de paie, 1000 
bucăţi cuie de sârmă, 73 ocale cuie de fier, 50 ocale cuie „sorturi", 6000 ţinte 
de sârmă, 6000 ţinte mai mici, 10 legături pile „sorturi", 2 legături curse mici, 
3 legături lopeţi de fier, 10 sape de fierm. 

Informaţiile de care dispunem până în prezent referitoare la viaţa şi acti
vitatea lui Vlad Iordache încetează după anul 1859. Nu cunoaştem alte 
amănunte despre acest negustor român din Turtucaia, nici măcar data morţii 
sale. De altfel, considerăm că activitatea sa a fost mai bogată decât ceea ce se 
oglindeşte în documentele de arhivă, acestea prezentând, în mod sigur, 
numeroase goluri. Trebuie să ţinem seama de faptul că Olteniţa a constituit, 
multă vreme, unul dintre principalele puncte prin care se realiza schimbul de 
mărfuri dintre cele două maluri ale Dunăriim şi, de aceea, credem că parti
ciparea lui Vlad Iordache la acest comerţ s-a efectuat pe o scară mult mai 
largă, continând şi după anul 1859, când, datorită vârstei pe care o avea a
tunci, fiind născut, aşa cum am văzut, în 1822, se afla în plină putere. Ca 
practicant deosebit de activ al acestui negat, în care, pe primul plan, se situa 
legătura durabilă şi permanentă dintre pieţele oraşelor Turtucaia şi 
Bucureşti, el reprezintă un pion al relaţiilor economice, niciodată întrerupte, 
ale Dobrogei cu patria-mumă. 
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UN COMMER<;ANT ROUMAIN DE TURTUCAIA 
AVANT 1877 - VLAD IORDACHE 

- Resume -

Le long de plus de quatre siecles et demie de domination ottomane (1417-
1877), la Dobroudja, territoire roumain situe entre la Danube et la Mer Noir, 
a conserve sur tous Ies plans des relations ininterrompues avec la patrie -
mere dont on l'avait arrachee. Un tout premier role l'ont Ies relations 
economiques, intensifiees surtout apres 1 800. Dans le cadre de ces echanges 
commerciaux, pendant Ies 5-e et 6-e decennies du XIX-e siecle, se fait remar
que la figure du commerc;ant roumainc;ant roumain de Tutrucaia, Vlad 
Iordache, tres actif surtout dans la vente des marchandises provenant de 
Dobroudja sur le marche de la ville de Bucarest d'ou ii procurait d'autres 
marchandises pour Ies faire passer a la droite du Danube. 
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CApitan-comandor Ion IONESCU 

SCURTĂ ANALIZĂ ISTORICO-JURIDICĂ PRIVIND 
MODUL DE SOLUŢIONARE A DIFERENDULUI 

DE FRONTIERĂ DIN SUDUL OOBROGEI, URMARE 
A VICIULUI DE FORMULARE A ARTICOLULUI 46 

DIN TRATATUL DE LA BERLIN - 1878 

După Congresul de Ia Berlin configuraţia geopolitică în sud-estul euro
pean s-a modificat prin desprinderea totală a ţărilor care fuseseră legate până 
atunci de Imperiul Otoman prin diferite grade, pe principiul autonomiei cât 
şi formarea unor noi zone autonome de cele mai diferite formei . 

Această realitate crea probleme politicii ruseşti, care în ciuda războiului 
câştigat în 1878 revenise Ia graniţele din 1812 dar şi cu influenţa ştirbită în 
zonă sa de interes de Ia Marea Neagră. 

Revigorarea ofensivei politice ruseşti s-a făcut încet şi cu răbdare iar 
primele acţiuni au fost îndreptate, cum era şi firesc, în vecinătatea apropiată 
- în care se afla şi România. 

Politica pragmatică a Rusiei a acţionat, ca de obicei speculativ însă proce
dural şi în conformitate cu normele şi uzanţele diplomatice şi juridice, pro
fitând de un viciu de text, în lipsa unei precizări explicite a art. 46, referitoare 
Ia graniţa României. Articolul 46 stipula că „ . . .  Principatul - România mai 
primeşte în afară de aceasta (sangeacul Tulcei), ţinutul situat la sudul 
Dobrogei până Ia o linie care plecând de Ia răsărit de Silistra răspunde în 
Marea Neagră, la miazăzi de Mangalia. Linia graniţelor se va fixa Ia faţa locu
lui de Comisiunea Europeană instituită de delimitarea Bulgariei2; Nu erau 
înscrise în text precizări concrete referitoare Ia expresia „de Ia răsărit de 
Silistra". 

Fiind vorba doar de graniţa româno-bulgară, de drept Rusia nu era impli
cată. Însă, direct prin această „Comisie europeană" şi ulterior prin „Comisia 
tehnică", sau în mod indirect (mai ales subteran), ea a lovit în interesele 
României şi-n ale păcii, căutând discordia care să-i permită să intervină pen
tru a regla conturile româno-bulgare şi să-şi reia ofensiva politico-diploma
tică în sud-estul european. 

Susţinerea Bulgariei aducea Rusiei: 
- nevoia Bulgariei de un protector puternic; 
- simpatia bulgarilor (pentru reluarea propagandei panslaviste şi ofensi-

va ideologică în lumea slavă)J; 
- teama României şi eventualele concesii ale acesteia pentru stabilitatea 

din zonă; 

68 



- discordia româno-bulgară pentru a permite Rusiei ca oricând să 
redevină arbitru prin redeschiderea artificială a diferendului; 

- posibilitatea Rusiei (în perspectivă) în caz de conflict armat să aibă un 
punct fortificat în zona Silistrei (n.a.); 

-În fapt, acest „la est de Silistra" fusese delimitat deja, pe loc, la sfârşitul 
lui 1878 de către Comisia Europeană (stabilită de Congresul de la Berlin) şi 
rezultatele lucrărilor sale au fost consemnate într-un act datat la 1 6  decem
brie 1878; practic, aplicarea articolului 46 în teren era în totală ordine 
deoarece comisarii Germaniei, Austro-Ungariei, Franţei, Marii Britanii, Italiei 
şi Turciei îşi puseseră semnăturile lor, cu excepţia celui al Rusiei care pentru 
a submina lucrările comisiei (în interesul Rusiei) motivează că nu era autor
izat să-şi dea consimţământul care fixa (conform comisiei) graniţa la 800 
metri de bastionul de nord-est al oraşului Silistra (în faţa localităţii Deyrmen
Tabia)4 . 

Comisia de experţi stabilită iniţial a încercat să ţină cont şi de condiţiile 
esenţei juridice de „delimitare a frontierei unde se întâlnesc conceptele de 
stat şi suveranitate funcţie de: a) tratatul politic, b) tratatul tehnic, c) activi
tatea comisiilor de demarcaţie"s. Ori ceea ce se încerca să se stabilească în 
această situaţie era o târguială şi nu o activitate bazată pe principiile 
ştiinţifice ale dreptului internaţional care precizau şi atunci că „să se ia toate 
măsurile posibile de către statele interesate „ . "  După cum se observă 
măsurile care se luaseră nu se aplicau şi nu toate statele erau interesate 
(Rusia şi mai ales Bulgaria care nefiind încă independenţă boicota deciziile 
reprezentantului Turciei suzerane)6. 

Este în afară de orice îndoială că puterile semnatare ale Tratatului de la 
Berlin au înţeles prin art. 46, să îi dea României posibilitatea să stabilească o 
comunicare între cele două maluri româneşti ale Dunării prin amplasarea în 
·aval a unui pod. 

Rusia mai comitea încă o eroare, complicând şi mai mult lucrurile prin 
faptul că guvernul său nu admitea ca delegaţii români şi bulgari să ia parte 
la lucrările comisiei tehnice?(iar când la intervenţia puterilor consemnatare 
s-a luat decizia să se renunţe la propunerea rusă, delegatul român a fost pe 
picior de egalitate cu cel bulgar, ori fiecare reprezenta un stat cu statut politic 
şi juridic diferit), egalitatea de tratament în această situaţie fiind nulă, de 
drept. 

Intre timp România încerca prin proaspătul trimis extraordinar şi mi
nistru plenipotenţiar, Generalul Iancu Ghica (10/22 octombrie 1878), la 
Petesburg, să intervină pe lângă cabinetul rus, în sensul de a susţine intere
sele ţării, prin aplicarea onestă a Tratatului de la Berlin, însă fără success. 

În cea de-a doua şedinţă a Comisiei tehnice delegaţii ruşi au prezentat 
nişte crochiuri şi nişte hărţi dar foarte incomplete şi întocmite la o scară prea 
mică pentru a fi în mod util întrebuinţate. Puţin mai târziu aceştia, cu un zel 
remarcat de comisie s-au angajat în noi operaţii pe teren dar în mod contra-
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dictoriu cu inginerii români care au pus la dispoziţie planuri şi câteva profile 
cartografice. Comisia considerând documentaţia rusă ca inutilă a folosit un 
plan al împrejurimilor Silistrei întocmit de Comisia de delimitare (Comisia 
Europeană) a frontierei bulgare, în 1878, în fapt un extras dintr-o reuşită 
hartă a României editată cu rigurozitate de Statul Major austriac pe timpul 
ocupaţiei Principatelor Române din 1855. Pe aceasta din urmă au fost mar
cate diferitele amplasamente propuse în timpul dezbaterilor9. 

Prin boicotarea lucrărilor comisiilor, Rusia întârzia cât putea 
deznodământul firesc. La 19/31 ianuarie 1879, Ministerul Afacerilor Străine 
de la Bucureşti cere reprezentanţilor diplomatici ai României să comunice că 
trupele române au trecut deja sub controlul lor teritoriul din sudul Dobrogei 
(16/28 ianuarie), până la linia de demarcaţie a frontierei româno-bulgare 
fixată de comisia instituită în acest scop şi formată din reprezentanţii statelor 
semnatare ale Tratatului de la Berlin (astfel armata română îşi motiva şi legit
ima acţiunea sa) ştiindu-se că, cu majoritate de voturi comisia numită să 
rezolve situaţia, satisfăcuse cererea guvernului de la Bucureşti (interesat în 
stabilirea unei frontiere cât mai favorabile din punct de vedere strategic) ca 
dealul Arab-Tabia să fie atribuit României iar cetatea Silistra, Bulgariei. Cum 
această decizie fusese contestată de Petesburg, întreaga problemă era în sus
pensie10 

Faptul a determinat un conflict diplomatic în care Austro-Ungaria s-a 
plasat de partea României, iar Rusia şi Germania împotriva ei. 

Rusia îndeosebi, care începuse organizarea Bulgariei s-a arătat foarte ca
tegorică, mergând până la ruperea relaţiilor diplomatice (printr-o notă diplo
matică, ministrul rezident al Rusiei la Bucureşti a fost rechemat temporar). 

Pentru a preveni un conflict, guvernul retrage detaşamentul militar de la 
Arab-Tabia, comunicând aceasta Marilor Puteri (7 /19  februarie), dar 
acţionează în plan diplomaticl l .  

Între timp cabinetul de la  Viena făcuse probă de bunăvoinţă pornind o 
mediere şi oferind soluţia unui aranjament în acord cu Marile Puteri. 
Guvernul austro-ungar se însărcina să găsească el însuşi o linie de frontieră 
favorabilă, cu ajutorul căreia să se stabilească viitorul acord şi în decurs de 
trei ani să se construiască un pod aproape de Silistra12. 

Problema Arab-Tabia a făcut obiectul unei îndelungate negocieri între 
Marile Puteri, mai ales între Rusia şi Austro-Ungaria . Practic Austro-Ungaria 
dându-şi seama de nemulţumirea României, spera la rândul ei în câştigarea 
simpatiei guvernului de la Bucureşti şi atragerea acestuia în sfera ei de influ
enţă. Viena ar fi trebuit să joace acelaşi rol pentru România pe care îl juca 
Rusia pentru Bulgaria. Mai mult decât atât, Austro-Ungaria ar fi rezolvat 
măcar temporar liniştea de peste Carpaţi prin lipsa pretenţiilor României 
privind conaţionalii din Ardeal, Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina. 

Raţionamentul austriac era logic deoarece o apropiere a României de 
Rusia nu putea fi favorizată nici de relaţiile economice, întrucât economia 

70 



rusă prezenta în acel moment o mare asemănare cu cea a ţării noastren 
Medierea Austro-Ungariei a reuşit iar guvernele consemnatare (la Berlin) au 
acceptat-014. 

Interesele Rusiei în Bulgaria au pricinuit şi ulterior momente de încordare 
între Bucureşti şi Petesburg. 5-au adăugat campanii de presă şi după cum 
sublinia istoricul rus Tatişev, lipsa de tact a diplomaţilor tariştiis. Pe cale de 
consecinţă, în final se ajunge la un compromis cu Imperiul Rus (aprilie 1 880): 
atribuirea colinei Arab-Tabia, României, în schimbul unei cesiuni teritoriale 
în Dobrogea, pentru Bulgaria. Diferendul este încheiat odată cu confirmarea 
Porţii (în calitate de putere suzerană a principatului bulgar) a stăpânirii 
dealului Arab-Tabia de către România, dar întreaga problemă va influenţa 
negativ evoluţia ulterioară a relaţiilor româno-ruse şi româno-bulgare, con
tribuind la orientarea politicii externe româneşti spre Puterile Centra)e16. 

Deasemenea s-a decis perfecţionarea drumurilor şi a mijloacelor de trans
port existente între Bulgaria şi România aşteptându-se construcţia podului 
care urma să reunească şi cele două căi feratei7• 

Relaţiile diplomatice între Rusia şi România au fost reluate în iulie 1880. 
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Maria PARIZA 

AROMÂNII îN PUBLICISTICA DOBROGEANĂ (I) 

În volumul „ Dobrogea: Cincizeci de ani de viaţă românescă (1878-1928)", 
publicat în 1928 cu prilejul aniversării reanexării provinciei la patria mumă, 
filologul Emanuil Bucuţa, scriind despre istoria presei în acest spaţiu, sub
linia: „Una din preocupările Dobrogei, poate ca pământ din dreapta Dunării, 
legat de-a dreptul de peninsula Balcanică e ciudat că iesf? la iveală de pe . 
acum. E vorba de problema Românilor macedoneni. Încă din 1879 „Steaua 
Dunărei" publica Statutele Societăţii de cultură macedo-româno, iar în 1 883, 
printre daniile directorului foii se găsesc şi 10 lei pentru şcolile din 
Macedonia. Erau abia nişte semne prevestitoare . . .  

Este vorba de fapt de cea mai veche publicaţie a acestui spaţiu „Steaua 
Dobrogei": „Foie intereselor locale" apărută la Tulcea între 22 iunie 1879 -
februarie 1891,  săptămânală, director semnându-se Basile Brănişteanu. 
Denumirea folosită de Emanuil Bucuţa în studiul său, probabil că circula în 
epocă, în exprimarea orală, prin asocierea cu apariţia revistei la Tulcea. 

Aceste dovezi scrise există în colecţiile Bibliotecii Academiei Române care 
a reuşit să salveze din prima publicaţie a Dobrogei, numai cele două numere 
ce cuprind referinţe la macedo-români, semnalate mai sus (nr. 14 din 27 
noiembrie 1879 şi nr. 10 din 5 septembrie 1883), având astfel la îndemână un 
reper documentar important şi pentru cercetarea fenomenului pe care-l 
abordăm. 

Cercetarea publicaţiilor care au continuat să apară în Dobrogea, din punct 
de vedere al prezenţei macedo-românilor atât ca subiect şi ca persoane 
prezente activ în publicistică, dovedeşte că acel fenomen „ciudat" constatat 
de Emanuil Bucuţa nu a fost un simplu accident. Iar dacă ne referim la pu
blicistica românească în general, putem spune că „semnele prevestitoare" în 
„Steaua Dobrogei" din 1879 apar destul de târziu datorită condiţiilor istorice 
specifice acestei provincii abia trecută la viaţa românească . Astfel de semne 
pot fi căutate mult mai adânc în timp, în documentele scrise, încă de la 
„ prima istorie" aceea a cronicarilor. Iar în domeniul presei putem începe 
chiar cu prima revistă literară „Biblioteca românească": întocmită în 12 părţi, 
întâia oară tipărită pentru naţia românească - prin Zaharia Karcalechi, fer
legeru de cărţi a crăeştii şi mai marei tipografii din Buda a Universităţii 
Ungariei" 

Revista a început să apară din anul 1821, lunar, până înl834. În 1821, în 
această revistă Zaharia Carcalechi scria despre coloniile aromâne din Austria 
şi Ungaria, oferind spre cunoaştere publicului românesc interesante infor
maţii despre unii aromâni, sprijinitori ai culturii: „Şi macedo-românii din 
Pesta n-au fost şi nu sunt străini a alerga întru ajutoriu pentru luminarea 
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românilor . . .  " 
Este vorba în continuare, în text, despre cele trei personalităţi care s-au 

dăruit cauzei românismului: Mitropolitul Andrei Şaguna, Alexandru 
Mocioni, primul preşedinte al Partidului naţional al românilor din Banat şi 
preşedinte al Astrei şi juristul şi omul politic Emanoil Godju a cărui avere 
imensă din Budapesta, a revenit, recent, în proprietatea României, după 
dorinţele sale testamentare. 

Despre Zaharia Carcalechi, „Acest harnic şi răspânditor al cărţii 
româneşti, ştim numai atâta, că era macedo-român de origine şi pe la 
începutul secolului XIX se afla în capitala Ungariei, unde venise din 
Bressovo (Sârbia)", afirma istoricul ION LUPAS în „Contribuţiuni la istoria 
ziaristicii româneşti ardelene", 1926. 

Întoarse şi sucite oricum am vrea, astfel de întâlniri nu pot fi lăsate numai 
pe seama hazardului, chair dacă se petreceau cu multe decenii înainte de 
asumarea conştientă a unităţii de neam. Astfel de împletiri ale destinului pot 
fi căutate însă în misteriosul fenomen al chemării naturale străvechi care 
le-a nutrit până la materializarea în fapte concrete încât astăzi putem afirma 
clar că istoria macedo-românilor nu se poate scrie fără implicarea României, 
iar istoria României nu ar fi obiectivă fără abordarea acestei ramuri a nea
mului. 

Revenind la manifestarea fenomenului abordat, în publicistica dobro
geană, ne vom opri în acest studiu asupra principalelor reviste culturale, în 
ordine cronologică. 

În anul 1898 apărea la Constanţa prima revistă literară a Dobrogei 
„Ovidius". Gesturile cele „dintâi" în primul strat al devenirii culturale 
româneşti, în acest spaţiu, erau animate de directorul fondator Petru Vulcan. 
Reîmprospătând memoria contemporanilor asupra acestui prim pian al 
Dobrogei, Constantin Sarry scria în „Dobrogea Literară" (nr. 7, iul. 1925) ast
fel: „Petru Vulcan - răsad din Pind - a fost ghiocelul sfios şi plăpând, care, 
pătrunzând prin zăpada neştiinţei şi a nepăsărei obşteşti din Dobrogea, a 
mijit cel dintâi pe ogorul literaturii româneşti în această provincie. 

Pe străzile şi în pieţele unui oraş cosmopolit şi realist, lovindu-se cu 
coatele de o lume interlopă de oameni de afaceri, el poetul „nemuritor şi 
rece" încălzit numai de sfinţenia idealului, s-a făcut cel dintâi apostolul cul
tului simţământului frumos, al simţământului raţional! 

Biografia şi activitatea sa sub toate aspectele, a fost suficient de comentată 
de intelectualitatea locală, elaborându-se interesante studii, în special despre 
revista „Ovidiu". Un aspect mai puţin evidenţiat este acela al deschiderii 
revistei către fraţii sud-dunăreni, într-o vreme în care, această populaţie era 
mai puţin cunoscută în Dobrogea. Spre paginile revistei vor fi atraşi tineri 
creatori aromâni veniţi la studii în „Vlahie" precum: Nuşi Tulliu, George 
Murnu, George Ceară, Mia Adam, Marcu Beza. Nuşi Tulliu, „marele liric al 
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aromânilor" cum îl numea Tache Papahagi, este cel mai publicat poet în 
această revistă, cu 27 de poezii în limba română, încercări ale începutului cre
ator. Intuindu-i talentul Petru Vulcan îl va încuraja astfel încât Nuşi Tulliu 
devenise o persoană cunoscută în acest spaţiu, prin intermediul revistei. Din 
articolul „Serbarea unui triumf": Un banchet national dat de colonia macedo
română din Constanţa în onoarea lui Nuşi T�lliu, cităm: ,,În persoana lui 
Nuşi Tulliu aromânii au sărbătorit triumful aromânismului prin trei 
banchete consecutive, în marele salon al „Berăriei Regale" din Constanţa „. „ 

„. nicăieri n-ar fi mai nimerit un banchet naţional decât la Constanţa, unde 
elementul autohton grec este numeros şi se sileşte să prepondereze în 
acţiunea vieţii publice „. şi unde românul e străin în ţara lui". 

Entuziasmul înfrăţirii este evident şi prin lista autorităţilor care au parti
cipat la banchet precum şi prin discursurile ţinute în cinstea invitatului 
macedo-român. Menţionăm astfel câteva nume: Părintele Schimachu, dr. 
Marinescu Sadoveanu, eminent chirurg şi medic primar al spitalului comu
nal, dr. Tălăşescu, medicul portului, Ion Roman, avocatul Ion Bănescu, Vasile 
Covata, delegatul studenţilor macedo-români, Constantin Belimace, autorul 
poeziei „Părinteasca Dimândari" devenită imnul naţional al aromânilor şi 
alţi profesori şi funcţionari de frunte ai urbei. 

Alte contribuţii, în paginile revistei „Ovidiu", prezintă secvenţe din tre
cutul etno-geografic al macedo-românilor prin nuvelele lui Nicolae Baţaria 
sau Petru Vulcan, pagini de istorie dar şi informaţii curente, cu oameni şi 
fapte în mişcarea de salvare etno-lingvistică a fraţilor sud-dunăreni. O infor
mare completă asupra acestor aspecte o oferim prin bibliografia completă a 
acestor articole, din revista „Ovidiu" anexată acestei prezentări. 

Abordând domeniul publicistic în Dobrogea trebuie să remarcăm şi fap
tul că Petru Vulcan, cel ce semna „Picurarlu de la Pind" semn al simţirii de 
baştină, este şi iniţiatorul primei publicaţii de tip almanah. În anul 1900, 
împreună cu un grup de colaboratori elabora primul „Almanah macedo
român" subintitulat „Pentru ştiinţa şi cultura poporului macedo-român", 
urmat apoi de alte două în 1901 şi 1902. 

„Almanahul macedo-român" este prima publicaţie dobrogeană dedicată 
în întregime macedo-românilor şi aşezărilor lor din locul de baştină. 
Iniţiatorii primului număr apărut la tipografia „Aurora " din Constanţa erau 
dr. T. Sunda, director-fondator, T.G. Dabo, Petru Vulcan şi Nicolae Tacit. 
Ţinta lor a fost „ca Aromânii să aibă un dosar cu actele şi faptele săvârşite 
timp de un an de străduinţă pe tărâmul chestiei lor naţionale „ . "  

Am semnalat această publicaţie doar pentru caracterul ei de primat, 
prezentarea ei mai largă putând constitui obiectul unui alt studiu referitor la 
revistele aromâne apărute în spaţiul românesc. 

* 

După primul război mondial, prezenţa aromânilor în publicaţiile dobro-

74 



gene va căpăta alte conotaţii. În urma Tratatului de Pace de la Bucureşti din 
1913, România va include în graniţele sale partea din sudul Dobrogei, 
judeţele Durostor şi Caliacra, unde s-au aşezat mulţi reprezentanţi ai etniei 
aromânilor fie din Vechiul Regat fie din Peninsula Balcanică. După primul 
război mondial începe acţiunea de atragere a elementului românesc din 
Balcani, ameninţat cu deznaţionalizarea spre a fi colonizat în această provin
cie. 

Pregătirea colonizării şi desăvârşirea ei vor constitui subiecte permanente 
în presa locală cât şi în cotidianele naţionale. Intelectualitatea românească 
pregătea conştiinţa publică pentru acest proces evidenţiind în paginile pu
blicaţiilor româneşti trecutul istoric al acestei populaţii cultura, obiceiurile, 
trăsăturile morale şi pericolul de asimilare la care este supus acest element 
românesc înglobat în provinciile slave şi greceşti. 

Un reper important în acest sens îl constituie şi revista 11Analele 
Dobrogei" (1920-1038). Constantin Brătescu, directorul revistei, a cărui acti
vitate legată de Dobrogea, sub toate aspectele, constituie o bună chezăşie de 
metodă ştiinţifică şi dăruire sinceră, referindu-se la colonizările în Dobrogea 
îşi exprima astfel punctul de vedere: 11Dacă se va atrage admirabilul element 
negustoresc al fraţilor Aromâni, risipiţi prin toate centrele străine, în tot 
largul lumii şi unde, mai curând sau mai târziu, prin forţa împrejurărilor, vor 
trebui să se deznaţionalizeze. 

Să nu uităm că din această ramură plină de calităţi a poporului nostru 
s-a ridicat un ŞAGUNA şi ei au dat atâţia eroi şi atâţia bărbaţi de cultură 
străinilor, în special Grecilor, rămânând elemente şi forţe pierdute pentru 
neamul nostru. Cu ei am putea crea în oraşele noastre Dobrogene o puternică 
clasă mijlocie care nu ne poate fi decât de folos". 

Un colaborator consecvent al revistei a fost cunoscutul filolog şi folclorist 
Pericle Papahagi, membru corespondent al Academiei Române. Studiile sale 
etimologice române, care au atras atenţia înal tului for academic, au fost pu
blicate şi în paginile acestei reviste dobrogene cu cel mai înalt nivel ştiinţific 
şi cultural în perioada interbelică. Deoarece ele sunt inedite şi nu au mai fost 
restituite în volumele ce-i adună opera, le-am evidenţiat în întregime în bi
bliografie. 

* 

Sub direcţia lui Pericle Papahagi a apărut la Silistra şi prima revistă 
11ştiinţifico-literară DUNĂREA", în perioada martie 1923 - aprilie 1925. 
Colaboratorii săi erau în majoritate mecedo-români angajaţi să lucreze în 
acest colţ de ţară, în care au optat să trăiască, spre a-i imprima un caracter 
românesc. 

Redăm din 11Precuvântare" un fragment care explică alegerea acestei 
denumiri şi scopul apariţiei. 

11Judeţul Durostor ca aproape întreg Cadrilaterul, pe această pânză, pe 
acest fluviu îşi sprijină spatele şi oraşul cetate, Şilistra ce a dominat întreg ter-
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itoriul, în toate timpurile, cu nume de Durostorum, sub romani, de Dârstor 
sub Mircea cel Bătrân, sau Silistra sub Turci . . .  

În dorinţa ce o are Silistra de a fi un centru cultural, în sufletul fiecăruia să 
găsească oglindirea trecutului ce ne-a lăsat atâtea relicve şi explicarea situaţiei 
de azi, ne-am grupat câţiva inşi, care neprecupeţind nimic, neurmărind nici 
un interes de ordin material, am pus la cale o acţiune culturală al cărei scop 
principal să fie editarea unei reviste fără carater politic „. „ 

Revista a publicat articole de critică literară, istorie generală şi culturală 
privind Dobrogea, studii de folclor şi etnografie dobrogeană, creaţii literare 
originale şi traduceri. Pe lângă studiile etimologice ale lui Pericle Papahagi se 
găsesc în paginile revistei şi alte materiale referitoare la aromâni, precum şi 
creaţii ale cunoscuţilor poeţi de expresie aromână: Nuşi Tulliu şi Em. 
Papazissu. Au colaborat la această revistă: I. Gibănescu, Gh. Jianu, G. 
Murgoci, I. Neicu, M. Niazi, Pericle Papahagi, V. Pârvan, G. Profiru, A. Veru, 
G. z. Zuca, I. Gibu, Mihai Pinetta. 

După „Analele Dobrogei" care împlineau 4 ani de la apariţie şi după 
„Limanul" (Constanţa, 1923), „Dunărea" era a treia revistă a Dobrogei care 
aducea câştig la mişcarea culturală atât de necesară în acest colţ de ţară. 

Din păcate ea lipseşte din evidenţele bibliografice naţionale cu toată 
amploarea pe care au luat-o aceste lucrări în anii comunismului, după cum 
lipsesc, de fapt, toate publicaţiile Cadrilaterului apărute între anii 1920-1940. 
În această perioadă au apărut peste 30 de titluri de ziare care au pregătit şi 
desăvârşit romanizarea, în credinţa că răsplata dreaptă sosise pentru acest 
colţ de pământ românesc. 

Potenţialul informaţional al acestor publicaţii trebuia însă ţinut „sub 
tăcere" la fel cum trebuia păstrată tăcerea asupra „ vlăhiilor" înglobate în 
statele slave. De aceea considerăm că rămâne o datorie importantă pentru 
cercetători să acopere acest imens gol informaţional şi în acest sens am făcut 
o prezentare mai largă a revistei dincolo de tematica propusă. 

Pentru subiectul pe care-l abordăm în acest studiu, această publicaţie con
stituie sursa cea mai consistentă de informaţii. 

Dintre cotidienele Cadrilaterului ne vom opri asupra celui institulat 
„Cuvântul nostru" deoarece reprezintă prima publicaţie de acest gen 
adresată cu precădere coloniştilor macedo-români. Ziarul a apărut la 
Bazargic în perioada 17  februarie 1928 - 1 februarie 1930, sub direcţia unui 
comitet de redacţie. La început avea subtitul 11Ziar politic naţional pentru 
interesele Cadrilaterului", apoi, începând cu numărul 84 apare cu subtitlul 
„Ziar pentru apărarea intereselor româneşti în Cadrilater". 

O atenţie deosebită se acordă, deci, problemei romanizării Cadrilaterului, 
iar în acest context cele mai multe articole tratează problema coloniştilor şi a 
minorităţilor naţionale. lată câteva extrase din program: „De aceea astăzi mai 
mult ca oricând se simte nevoia unei publicaţiuni pur româneşti; al cărui 
prim scop să fie frăţirea elementului românesc, desbinat de uneltiri ascunse 
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şi de intriga pioliticei de partid . . .  
„Cuvântul nostru" a luat hotărârea de a strânge într-un singur suflet, 

puternic şi curat, pe românii care voesc să lucreze întins pentru binele patriei 

De fapt, cea mai mare parte a ziarelor apărute în Dobrogea de sud aveau 
în subtitlu scopul „pentru apărarea intereselor româneşti", „pentru apărarea 
intereselor naţionale" sau pur şi simplu „de propagandă naţională". 

Preponderenţa informaţiilor referitoare la macedo-români este explica
bilă. În acea perioadă ei erau numiţi „străjerii românismului" la graniţa de 
sud a ţării. 

În ceea ce priveşte publicaţia la care ne-am oprit în această prezentare, 
ziarul „Cuvântul nostru" o imagine destul de sugestivă despre conţinutul 
acestor articole şi despre personalităţile implicate, ne putem forma par
curgând deasemenea descrierile exhaustive publicate în continuare. 

Considerăm că numai semnalarea lor constituie un spor informaţional 
necesar şi benefic, 11un îndreptar" cum spune un cărturar moldav pentru 
11foste adevăruri viitoare". 

NOTE 

„Cuvântul nostru", „Ovidiu", „Analele Dobrogei", „Dunărea". 

ADAM, Mia 
Macedo-române Populare din Vlahoclisura/Mia Adam. 
În: Ovidiu - An 2, nr. 2 (1 apr 1902), p. 28. 

ARANJAREA situaţiei militare a românilor macedoneni. 
În: Cuvântul nostru - An 2, nr. 109 (7 aug 1929), p. 1 .  

ARGEŞ, Nicolae 
Impresiuni de călătorie prin Durostor/Nicolae Argeş 

Gramostea şi Cociular colonizate cu aromâni. 
În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 53 (21 sept 1928), p.1 .  

BATZARIA, Nicolae 

Localităţile 

Blestemul lui Dumnezeu: Din viaţa românilor macedoneni: (Povestire)/ 
Nicolea Batzaria. 

În: Ovidiu - An 3, nr.10-1 1 (1 dec 1903), p. 154-156. 

BA TZARIA, Nicolae 
Când am vrut să facem teatru: Amintiri din vremile apuse/Nicolae 

Batzaria. 
În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 25 (20 mai 1928), p .1 .  
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BATZARIA, Nicolae 
Din povestirile lui Moş Zisu/ Nicolae Batzaria. 
În: Ovidiu - An 4, nr. 2 (1 apr1904), p. 28-31 . 

BATZARIA, Nicolae 
Grecul de la Cruşova: (Povestire)/ Nicolae Batzaria. 
În: Ovidiu An 3, nr. 9 (nov 1903), p. 133-135. 

BATZARIA, Nicolae 
La Pugunic: Din viaţa românilor macedoneni/Nicolae Batzaria. 
În: Ovidiu - An 3, nr.7 (1 sept 1903), p. 102-104. 

BATZARIA, Nicolae 
Pan Stanislas de Sawiski: (Povestire)/Nicolae Batzaria. 
În: Ovidiu - An 4, nr.1 (mar 1904), p. 8-1 1 .  

BATZARIA, Nicolae 
Păţania lui Husein-Efendi: (Povestire) I Nicolae Batzaria. 
În:  Ovidiu - An 3, nr.12 (1 feb 1904) p. 184-187. 

BIBLIOTECA naţională din Gopeşi (Macedonia). 
În:  Ovidiu - An 2, nr. 5 (iul 1902), p. 74-75. 

BRĂTESCU, C. 
Două probleme dobrogene: Colonizare; Toponomie/C. Brătescu - Referiri 

la necesitatea atragerii elementului macedo-român în Dobrogea. 
În: Analele Dobrogei - An 2, (1921), p. 127-139. 

BRĂTIANU, Vintiiă 
Grija pentru elementul macedo-român - Constatările prim-ministrului 

Vintilă Brătianu privind colonizarea Cadrilaterului. 
În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 39 (12 iul 1928), p. 2. 

CAPIDAN, Theodor 
Locurile unde se găsesc Românii/ Theodor Capidan - Oraşe din Albania. 
În:  Cuvântul nostru - An 1, nr. 52 (14 sep 1928), p. 1 .  

C E  vor. - Publicaţia bulgărească „Kurierul" şi propaganda împotriva 
coloniştilor macedo-români din Cadrilater. 

În:  Cuvântul nostru - An 1, nr. 80 (6 ian 1929), p. 1 .  
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CEARĂ, George 
Cărăvănarii: (Versuri)/George Ceară 
În: Ovidiu - An 4, nr. 4 (1 iun 1904), p. 60. 

CIOMU, Vanghele 
Opera de românizare a Cadrilaterului/ Vanghele Ciomu. 
În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 22 (mar 1928) p. 1 .  

COLONIŞTII macedo-români la Alba Iulia - Delegaţie din Cadrilater, în cos
tume nationale la sărbătoarea Unirii. 

În: C�vântul nostru - An 2, nr. 98 (20 mai 1929), p. 2. 

COLONIŞTII macedoneni cer ocrotire - Articol reprodus din publicaţia 
„Lupta", privind manifestările elementelor bulgare contra populaţiei 
româneşti. 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 1 (25 nov 1928), p.1 .  

D-l N. Papahagi primarul oraşului Balcic a demisionat din acest post. 
În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 47 (22 aug 1928), p. 1 .  

DE CE emigrează aromânii din Macedonia bulgărească? 
În: Cuvântul nostru - An 2, nr. 1 1 1  (21 aug 1929), p. 2. 

DE unde vin comitagii - Organizaţiile iredentiste bulgare distrug elementele 
româneşti colonizate în Cadrilater. 

În: Cuvântul nostru - An 1 ,  nr. 80 (6 ian 1929), p. 1 .  

DIAMANDI, Vasile 
Istoria Aminciului: (Meţovei, oraş în Macedonia grecească)/ Vasile 

Diamandi. 
În: Ovidiu - An 4, nr. 6-7 (1 sept 1904), p. 95-96. 

FIE bine veniţi! - Sosirea cu vaporul „Constanţa" a 1 1 0  familii de români 
macedoneni spre a fi colonizaţi în Dobrogea Nouă. 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 77 (19 dec 1 928), p. 1 .  

FRAŞARI - cuib d e  colonişti macedo-români - Inaugurarea satului din 
judeţul Durostor, în 1927. 

În: Cuvântul nostru - An 2, nr. 109 (7 aug 1929), p. 1 .  

GOLOGAN, G .  I. 
Să vie fraţii/G.I. Gologan - Necesitatea românizării Dobrogei cu popu

laţie macedo-română. Articol reprodus din publicaţia „Ardealul" 
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În: Cuvântul nostru - An 1 ,  nr. 58 (7 oct 1928), p. 1 .  

INSPECŢIA d-lui senator V .  Băncilă î n  Macedonia: Corespondenţă din 
Salonic - Cercetarea nevoilor culturale şi naţionale ale populaţiei româneşti. 

În: Cuvântul nostru - An 2, nr. 101 (12 ian 1929), p.2. 

ION I. C. Brătianu şi colonizarea aromânilor în Dobrogea de sud - Articol 
reprodus după ziarul „Universul". 

În: Cuvântul nostru - An 2, nr. 94 (23 apr 1929), p. 1 .  

IORGA, Nicolae 
D-l Nicolae Iorga despre românii macedoneni/Nicolae Iorga - Referiri la 

colonizarea în Cadrilater. 
În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 81 (14 ian 1929), p. 1 .  

LAZĂR Duma-inspectorul şcoalelor române din Macedonia: (Date 
bio�rafice). 

In: Ovidiu - An 4, nr, 4 (iun 1904), p. 49. 

MACEOO-românii în Cadrilater. 
În:  Cuvântul nostru - An 1 ,  nr. 43 (2 aug 1929), p. 2. 

MIHALACHE, I. 
D-l I .  Mihalache şi colonizările: (în Cadrilater)/I.  Mihalache - Articol pre

luat după cotidianul Curentul, 23 aug 1929. 
În: Cuvântul nostru - An 2, nr. 1 1 2  (28 aug 1928). p. 1 

MINISTRUL Agriculturii (I. Mihalache) şi coloniştii macedoneni. 
În:  Cuvântul nostru - An 2, nr. 1 1 6  (25 sep 1929), p. 1 .  

„MISTERELE Cadrilaterului": (cotidian din Bazargic) - Combaterea 
acuzaţiilor aduse Coloniştilor macedo-români privind unele asasinate din 
zonă. 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 43 (2 aug 1928), p. 1 .  

MURNU, George 
Miha: (Baladă) / George Murnu. 
În: Ovidiu - An 3, nr. 2, (1 apr 1 903), p. 27-28. 

MURNU, George 
Xenitorlu: (macedo-română): (Versuri). George Murnu. 
În: Ovidiu - An 3, nr. 5, (1 iul 1903), p. 76-77. 
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PAPAHAGI, Perlele 
„A-şi face mendrele": (Explicarea etimologică a expresiei)/ Periele 

Papahagi. 
În: Analele Dobrogei - An 3, nr. 4 (oct-dec 1922), p. 540-543. 

PAPAHAGI, Perlele 
Balş Balica: (Studiu etimologic)/ Perlele Papahagi - Raporturi lingvistice 

dacoromâne-macedoromâne. 
În: Dunărea - An 2, 1925, p. 29-32. 

PAPAHAGI, Periele 
Bobotează la români/ Perlele Papahagi. 
În: Dunărea - An 1, nr. 5-8 (dec 1923), p. 95-97. 

PAPAHAGI, Perlele 
„Căpsala"; Arsa; Părleandza; Afumata; Aruncu: (Etimologie aromână)/ 

Perlele Papahagi. 
În: Analele Dobrogei - An 4, nr. 1 (ian-mar 1923), p. 68-74. 

PAP AHAGI, Peri ele 
Cuvinte rare în aromână/ Perlele Papahagi. 
În: Dunărea - An 1, nr. 5-8 (sep-dec 1923) p. 125. 

PAPAHAGI, Perlele 
„Diabolus": În aromână: (Studiu lingvistic)/ Perlele Papahagi. 
În: Dunărea - An 1, nr. 5-8 (dec 1923) p. 101-104. 

PAPAHAGI, Periele 
Din toponimia aromână: Smixe; Cardişa; 

Gulugavra; Turla . . .  / Perlele Papahagi. 
În: Dunărea - An 2, (1925), p. 22. 

PAPAHAGI, Perlele 
Din trecutul aromânilor I Perlele Papahagi. 
În: Dunărea - An 1, nr. 9-12 (ian-apr 1924), p. 1 87. 

PAPAHAGI, Perlele 
Dovezi din studiul limbei noastre despre continuitatea Românilor în 

Dacia/ Perlele Papahagi - Toponimie şi istorie cu referiri şi la românii sud
dunăreni . 

În: Dunărea - An 1 ,  nr. 5-8 (dec 1923), p. 1 12-125. 

PAPAHAGI, Perlele 

81 



Dunărea: (E timologia cuvântului la daco-români şi macedo
români) I Pericle Pa pahagi. 

În:  Analele Dobrogei - An 3, nr. 2 (apr-iun 1922), p. 229-235. 

PAP AHAGI, Peri ele 
Dzăru: (Studiu etimologic)/ Pericle Papahagi. 
În: Dunărea - An 3, nr. 2 (1 925), p. 87. 

PAP AHAGI, Peri ele 
Etimologii/Pericle Papahagi. 
În: Dunărea - An 1, nr. 5-6 (sept-dec 1923) p. 124. 

PAP AHAGI, Peri ele 
Etimologii: (Din lexicul aromân) I Pericle Papahagi. 
În: Analele Dobrogei - An 4, nr. 3 (iul-sep 1923) p. 371 -375. 

PAPAHAGI, Pericle 
Ileana Cosânzeana: (Studiu etimologic) I Pericle Papahagi - Comparaţii cu 

forme lingvistice din aromână. 
În: Dunărea - An 1, nr. 1 (mai 1923), p. 3-7. 

PAPAHAGI, Pericle 
Notiţe etimologice/Pericle Papahagi - Explicarea unor cuvinte din graiul 

aromân. 
În: Analele Dobrogei - An 4, nr. 1 (ian-mar 1923), p. 89-93. 

PAPAHAGI, Pericle 
Sacişte: (Din toponomia aromână)/ Pericle Papahagi. 
În: Dunăr�a - An 2, nr. 9-1 2 (ian-apr 1924) p. 201-203. 

PAPAHAGI, Pericle 
„Sâmbure" : (Studiu etimologic) I Pericle Papahagi - Raporturi lingvistice 

dacoromâne-macedoromâne. 
În:  Dunărea - An 2, p. 79-85. 

PAPAHAGI, Pericle 
Sulumbria: (Proză): Din viaţa aromânilor/ Pericle Papahagi. 
În: Analele Dobrogei - An 3, nr. 1 (ian-mar 1922), p. 213-221 . 

PAPAHAGI, Pericle 
„Sumedru" : Un nou element aromânesc în daco-română: (Studiu lingvis

tic) I Pericle Pa pahagi. 
În: Dunărea - An 1, nr. 2-4 (aug 1 923) p. 64-67. 

82 



PAPAHAGI, Perlele 
Tulcea; Isaccea; Vrancea: (Studiu toponimic) / Pericle Papahagi -

Raportări la evoluţii lingvistice din graiul românilor sud-dunăreni. 
În: Dunărea - An 1 ,  nr. 2-4 (aug 1923), p. 31-38. 

PAPAHAGI, Perlele 
Un amănunt despre Andrei Şaguna/ Perlele Papahagi - Text reprodus din 

ziarul „Progresul" din Oraviţa, cu referiri la sorgintea aromână şi a altor per
sonalităţi. 

În: Dunărea - An 1, nr, 5-8 (sep-dec 1923) p. 131 . 

PAPAHAGI, Perlele 
Vlăhuţ: (Din studiul „Numiri etnice la aromâni" I Pericle Papahagi. 
În: Analele Dobrogei - An 4, nr. 4 (oct-dec 1923) p. 65-67. 

PAPAZISSU, Em. 
Armatorul: (Versuri,/ Em. Papazissu. 
În: Dunărea - An 1, nr. 9-12 (ian-apr 1924), p. 54. 

PAPAZISSU, Em. 
Dunărei: (Versuri)/ Em. Papazissu. 
În: Dunărea - An 1, nr. 1 (1 mai 1923), p. 2-3. 859.0-1 .  

PAPAZISSU, Em. 
Pindul: (Versuri)/ Em. Papazissu. 
În: Dunărea - An 1 ,  nr. 1 (1 mai 1923), p. 12. 859.0.-1 

PETRAŞCU, N.N. 
Elementul românesc din Cadrilater I N.N. Patraşcu - Articol reprodus din 

Neamul românesc, 3 aug. 1929. 
În: Cuvântul nostru - An 2, nr. 1 1 1  (21 aug 1929), p. 1 .  

POPA, I. 
Fraţi colonişti! /  I .  Popa - Apel pentru evitarea conflictelor provocate de 

elementele antiromâneşti din Cadrilater. 
În: Cuvântul nostru- An 1, nr. 79 (31 dec 1928), p. 1 .  

POPESCU, I. 
Nici un sac de pae românilor: Odioasa crimă din Ghiore (jud. Caliacra) I 

I. Popescu - colonistul aromân Zisi Haşoti, victimă a provocărilor 
antiromâneşti cultivate de publicaţia bulgară „Kurierul". 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 79 (31 dec 1928), p. 1 .  
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POPULARE Macedo-române/ de Ioan N. Papahagi, T. Şunda - Culese din 
Gopeş şi Cruşova. 

În: Ovidiu - An 2, nr. 2 (I apr 1902), p. 64. 

PUCEREA, Taşcu 
Coloniştii aromâni/ Taşcu Pucerea - Cuvântarea d-lui Taşcu Pucerea, 

deputat de Durostor, cu ocazia aniversării semicentenarului anexării 
Dobrogei, 28 octombrie 1928. 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 60 (8 nov 1928), p. 1 .  

ROMÂNII din Albania : (Studiu istoric). 
În: Ovidiu - An 3, nr. 10-1 1 (dec 1903), p. 164. 

ROMÂNII din Macedonia - Acţiunile de deznaţionalizare în Peninsula 
Balcanică şi necesitatea salvării populaţiei aromâne prin colonizarea în 
România. 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 44 (5 aug 1928), p. 1 .  

ROMÂNII macedoneni spre România - 100 de familii aşteptând colonizarea 
în judeţele Caliacra şi Durostor. 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 49 (2 sep 1928), p. 1 .  

ROMANUS (ROMAN, I .  N.) 
O faptă lăudabilă / Romanus - Donaţii de carte pentru constituirea unei 

biblioteci în folosul românilor din Macedonia. 
În: Ovidiu - An 3, nr. 12 (12 feb 1904), p. 189. 

SERBAREA unui triumf: Un banchet naţional dat de Colonia Macedo
română din Constanţa în onoarea lui Nuşi Tulliu - cu fotografie de grup. 

În: Ovidiu - An 4, nr. 10 (I dec 1904), p. 146-148. 

STREINI în ţara lor: Cum sunt batjocoriţi şi insultaţi coloniştii macedo
români (din Bazargic). 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 27 (27 mai 1928), p. 1 .  

TULLIU, Nuşi 
Macedoniei: (Versuri)/ Nuşi Tulliu 
În: Ovidiu - An 2, nr. 8, (I oct 1902), p. 1 13-1 15. 

TULLIU, Nuşi 
Paştele în Pind; Românca de la Pind: (Versuri)/ Nuşi Tulliu. 
În: Dunărea - An 1, nr. 5-6 (sep-dec1923), p. 82-83. 
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V AMA bulgară faţă de coloniştii macedo-români - Sechestrarea grupului 
venit din regiunea Filopopolului şi Rodopilor. 

În: Cuvântul nostru - An 1, nr. 76 (14 dec 1928), p. 1 .  

VENIT din ţara sa este asasinat de comitagii - Colonistul macedo-român 
Hristu Vanghele din comuna Chiose-Aldin, jud. Durostor. 

În: Cuvântul nostru - An 1 ,  nr. 77 (19 dec 1928), p. 1 .  

VULCAN, Petru 
Apostol Mărgărit: (Necrolog)/ Petru Vulcan - Inspector al şcolilor 

româneşti din Macedonia, membru corespondent al Academiei Române. 
În: Ovidiu - An 3, nr. 9 (1 nov 1903), p. 129-130. 

VULCAN, Petru 
Crăciunul în Macedonia/ Petru Vulcan. 
În: Ovidiu - An 2, nr. 10 (dec 1 902), p. 145 - nr. 1 1  (ian 1903), p. 147. 

VULCAN, Petru 
Din lumea poeziei: Scrisoare deschisă lui Nuşiu Tulliu/ Petru Vulcan. 
În: Ovidiu - An 1, nr. 1 1  (15 feb 1899), p. 1 70-1 71 . 

VULCAN, Petru 
Dr. Leonte: (Preşedintele Societăţii de cultură macedo-română din 

Bucureşti)/  Petru Vulcan. 
În: Ovidiu - An 4, nr. 10 (dec 1904), p. 137-138. 

VULCAN, Petru 
Gheorghe Cârţan în Macedonia/ Petru Vulcan - Scrisoare de recoman

dare către românii din Pind. 
În: Ovidiu - An 1, nr. 3 (oct 1898), p. 42-43. 

VULCAN, Petru 
Păstorii Pindului/ Petru Vulcan - Din viaţa şi obiceiurile aromânilor din 

munţii Pindului. 
În: Ovidiu - An 2, nr. 5 (iun 1902), p. 71-72. 

VULCAN, Petru 
S.S. Protoereul Teodor Constantin din Bitolia/ Petru Vulcan - Note 

biografice. 
In: Ovidiu - An 4, nr. 3 (mai 1904), p. 33-35. 

VULCAN, Petru 
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Turnibuca: Nuvelă macedo-română/ Petru Vulcan. 
În: Ovidiu - An 3, nr. 6 (aug 1903), p. 81-84. 

VULCAN, Petru 
Un cuvânt asupra „Aromânei" (Roman din epoca Renaşterii poporului de 

la Pind)/ Petru Vulcan. 
În: Ovidiu - An 3, nr. 7 (sep 1903), p. 97. 

ZUCA, George Z. 
Prin vis la ideal: (Amintiri)/ George z. Zuca - Elevii aromâni la Liceul 

românesc din Bitolia. 
În: Dunărea - An 1, nr. 9-12 (ian-apr 1 924), p. 158-161 . 

LES MECEDO-ROUMAINS DANS LES PUBLICATIONS 
DE DOBROUDJA (I) 

Resume 

Dans la presse doubroudjienne, on a publie des information des l'appari
tion de la premiere revue, „Steaua Dobrogei" („L'Etoile de la Dobroudja"), 
(Tulcea, 1878-1891). D'ailleurs, dans la presse roumaine, on a publie de tels 
articles - informations a partir de 1821, dans la premiere revue roumaine pu
blie a l'etranger. Son nom etait „Biblioteca Românească" („La Bibliotheque 
Roumaine") et on l'imprimait a Buda a l'initiative de l'editeur Zaharia 
Caracalechi. 

La premiere revue litteraire de Dobroudja, „Ovidiu" parue a Constantza 
en 1898, entretient dans ses pages des relations avec de nombreux inte
llectuels macedo-roumains du pays et des lieux d'origine de Macedo
Roumaine. Cela s'explique egalement par le fait que l'ecrivain et poete Petru 
Vulcan, directeur fondateur de la revue, etait macedo-roumain ne en Bitolie 
(la Macedoine serbe), venu pour faire Ies etudes en Roumanie et, puis, etabli 
a Constantza. 

Dans la revue „Ovidiu ", on a publie des creations litteraires appartenent 
a des a u teurs comme Nuşi Tulliu et N. Batzaria, et, egalement, des articles sur 

l 'histoire, la culture, l'enseignement et Ies traditions des Roumains ba lka
n igues. 

Dans la  premiere revue cultu relle et scientifique „Analele Dobrogei" le 
l ingu is te et folkloriste P ERICLE PAPAHAGI, membre corresponden t de 
I '  Academie Roumaine, se remargue avec des c tudes l ingui sti ques sur Ies 
Macedo-Roumains. 

Pericle Papahagi est aussi le d irecteur fondateur de la premiere revue cui-
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turelle et litteraire du Quadrilatere qui s'appelait „Dunărea" et qui a ete pu
bliee entre 1923 et 1925. La plupart des collaborateurs etaient macedo
roumains, parmi lesquels on peut citer des poetes comme Nuşi Tulliu, Em: 
Papazissu. 

Pendant le processus de colonisation des Macedo-Roumains dans le 
Quadrilatere, la majorite des joumaux de cette region allaient aborder ce 
sujet. Parmi Ies .premiers joumaux qui se remarquent dans ce sens, nous 
rappelons le quotidien „Cuvântul nostru" paru a Bazargic, pendant Ies 
annees 1928-1930. 

.tliitlttt. V.t4tt. 
-l, °"''" lhl lk ţ!Wl� .• 
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"Dunărea", revistă ştiinţifico-literară 
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Pericle Papahagi (1872 - 1 943) 
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Andreea ATANASIU 

FACTORUL NAVAL ÎN POLffiCA LUI MIRCEA 
CEL BĂTRÂN PRIVIND APĂRAREA DOBROGEI 

ŞI ASIGURAREA CONTROLULUI 
ASUPRA LITORALULUI VEST-PONTIC 

Sfârşitul marilor invazii suportate timp de un mileniu de către români, 
urmate de constituirea statelor medievale, au favorizat o puternică înviorare 
a circulaţiei la Dunărea de Jos şi pe Marea Neagră. În porturile româneşti de 
pe litoralul vest�pontic veneau pentru a desface şi procura mărfuri negustori 
din Imperiul bizantin, din ţinuturile Mediteranei orientale, din marile oraşe 
maritime italiene, Genova şi Veneţia, de la Barcelona, din îndepărtata 
Catalonie. Acest intens trafic maritim continua pe calea fluvială a Dunării şi 
pe uscat, urmând două importante drumuri comerciale ale timpului, cel care 
pornea de la Brăila spre Nord-Est prin pasul Branului în direcţia 
Transilvaniei şi de aici în Ungaria şi centrul Europei şi altul ce pleca din 
cetăţile-port ale Moldovei spre Nord, în direcţia regatului Poloniei şi Baltica. 
În această conjunctură în care domnii au înţeles importanţa traficului comer
cial de la Dunăre şi din Marea Neagră şi a creării unor mijloace de luptă pe 
apă pentru a-l apăra, se poate vorbi de începuturile unei marine româneşti. 

Aceste începuturi se leagă, în mod deosebit de unele evenimente petre
cute în secolul al XIV-iea când marele voievod al Ţării Româneşti, Mircea cel 
Bătrân şi Petru Muşat al Moldovei au izbutit să-şi întindă stăpânirea până la 
Marea cea Mare. 

„Dacă ţinem seama de stăpânirea lui Mircea în toată moştenirea lui 
Dobrotici, de posesiunea Chiliei insulare, a Vicinei, însemnătatea comercială 
a Brăilei, de stăpânirea trecătoare a Vidinului, de banatul Severinului, con
statăm întinderea autorităţii muntene de la acest Severin şi până la Gurile 
Dunării şi de la Chilia, pe o insulă a Dunării până la Vama. Se adaugă Turda 
ce şi-a dat-o Mircea ca să întărească şi malul stâng al nostru! Giurgiu ajuns o 
puternică cetate cu praful sării din ocnele lui şi Nicopolul Mic adică Turnul 
de la vărsarea Oltului în fluviu. Dacă ţinem seama de toate acestea înţelegem 
- spunea marele istoric român Nicolae Iorga - în istoria noastră puterea 
poziţiei româneşti la Dunăre în apropierea lui 1400"1 De altfel, perioada de 
maximă înflorire a Ţărilor Române în evul mediu a corespuns prezenţei lor 
politico-economicee în aceste străvechi teritorii româneşti a căror pierdere, la 
un moment dat, le-a întârziat în mod considerabil dezvoltarea. 

Marele pericol pentru ţările române l-a constituit, în acele vremuri, 
înaintarea otomană în Peninsula Balcanică inclusiv de-a lungul ţărmului de 
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Vest al Mării Negre. Înaintare care spre sfârşitul secolului al XIV-iea şi 
începutul veacului următor devenise din ce în ce mai ameninţătoare. 
Stăpânirea Dunării şi a gurilor ei trebuia să asigure Porţii o cale de comuni
care strategică de prim ordin spre centrul Europei, iar cucerirea cetăţilor-por
turi ale Moldovei avea menirea să pună la dispoziţia armatelor sultanului 
bazele de operaţii necesare înaintării spre Nord şi Răsărit. În aceste împre
jurări, voievozii români s-au folosit de propriile ambarcaţiuni în lupta pen
tru independenţă. Unii chiar au organizat adevărate flotile militare care au 
participat la războaie de apărare. 

La nivel tactic flotilele maritime acţionau atât în mare deschisă cât şi în 
lungul litoralului şi era pus în valoare procedeul de luptă numit abordaj, prin 
forţa de lovire de aproape a infanteriştilor şi a marinarilor români. Pe 
Dunăre, se recurgea de obicei la operaţiuni combinate în care se foloseau 
flotele de monoxile, cetăţile-porturi şi artileria forţelor terestre.2 În Ţara 
Românească, în Moldova şi în Dobrogea, care aveau ca hotar Dunărea şi 
Marea Neagră, marina a ajuns în anumite situaţii la o dezvoltare deosebită. 

Atingerea litoralului pontic de către Mircea în urma unei campanii peste 
fluviu la 1388 când îi învinge şi îi alungă din Dobrogea pe turcii conduşi de 
marele vizir Ali-paşa şi zdrobeşte apoi la Dunăre o oaste trimisă de sultan să 
prade ţara, a încheiat procesul istoric al constituirii statelor feudale 
româneşti. 

Întinderea stăpânirii sale reiese clar din documnete. De pildă, în hrisovul 
din 1402-1408 referitor la mănăstirea Cozia, Mircea apare cu următoarea ti
tulatură: „Eu cel întru Hristos Dumnezeu binecredinciosul şi bine cinstitorul 
şi de Hristos iubitorul şi singur stăpânitor Io Mircea, mare Voievod şi Domn, 
cu mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu stăpânind şi domnind toată 
Ţara Ungrovlahiei şi părţile de peste munţi, încă şi spre părţile tătăreşti şi 
Amlaşului şi Făgăraşului, Herţeg şi Banatului de Severin, Domn şi pe 
amândouă părţile pe toată Podunavia până la Marea cea mare şi cetăţii 
Dârostorului stăpânitor".3 

Marea Neagră reprezenta capătul drumului ce realiza totodată, 
deschiderea necesară dezvoltării ascendente a poporului român.4 Orizontul 
politic atât de larg, al lui Mircea, orientarea în problematica apărării atât de 
complexă, nu puteau exclude preocupările de specific naval.s Cu atât mai 
mult cu cât moştenirea rămasă de la Dobrotici presupunea şi navele comer
ciale ale Dobrogei din Marea Neagră.6 

Mircea cel Bătrân exercita un control cvasinelimitat asupra Dunării de Jos, 
gurilor fluviului şi în lungul ţărmului occidental al Mării Negre pe o distanţă 
considerabilă, de la Nord la braţul Chilia şi până dincolo de Vama. 
Administrarea şi apărarea acestui spaţiu cu mare valoare economică -

· aflându-se aici capetele mai multor drumuri comerciale care asigurau 
legăturile dintre Centrul şi Nordul Europei, bazinul Mării Negre şi Orient -
presupunea constituirea unor structuri militare adecvate, marina având un 
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rol bine conturat.7 Cuvintele istoricului C.C. Giurescu sunt concludente în 
acest sens: „Mircea cel Bătrân, stăpânitorul Dobrogei, voievodul care a zidit 
şi a cucerit cetăţi pe ambele maluri şi a cărui politică a fost în general, atât de 
strâns legată de apărarea marelui fluviu nu se poate să nu-şi fi avut o flotilă 
pe Dunăre şi vase de mare".e 

Cu aceste nave este probabil să fi acţionat Mircea, în cooperare cu oastea 
de uscat, în anii 1390-1391 , cu prilejul unor incursiuni otomane la Nord de 
Balcani în zona Vidinului; situaţia s-a agravat în intervalul 1391-1393 când 
cete otomane au pus stăpânire pe Nicopole şi au încercat să ocupe Silistra. 
Mai mult decât atât, în 1393 Baiazid a executat o campanie împotriva 
Bulgariei ocupând Târnovo şi transformnd ţara în paşalâc în aceleaşi cir
cumstanţe s-a instalat o garnizoană otomană şi în Silistra. În replică, Mircea 
cel Bătrân, în 1393-1394, trece Dunărea, eliberează Silistra şi-i loveşte pe turci. 
Primăvara lui 1395 aduce şi ea o mare victorie românească obţinută de 
Mircea în bătălia de la Rovine, cea dintâi înfrângere pe teritoriul românesc a 
unui sultan, aflat în fruntea unei mari oşti de invazie.9 

În 1396 a avut loc faimoasa campanie încheiată cu bătălia de la Nicopole 
în care mijlocele de navigaţie munteneşti se pare că au avut un rol important. 
La sfârşitul verii trupele aliate ale regatului Ungar, contingentele cavalerilor 
apuseni şi flota românească care a acordat tot sprijinul la transportul tru
pelor, cailor, tunurilor, proviziilor pe Dunăre, au traversat fluviul, „cruciaţii" 
pe la Orşova iar românii în apropiere de Turnu. Armatele au înaintat spre 
răsărit, în aşteptarea flotei veneţiene, compusă din 30 de galere şi care trebuia 
să pătrundă prin strâmtorile Dardanele şi Bosfor în Marea Neagră.JO După 
dezastrul de la Nicopole, adversarul a urmărit flota aliată - ce cuprindea şi 
corăbii româneşti - Sigismund retrăgându-se către Chilia, de unde s-a refu
giat la Constantinopol, iar Mircea scapă cu ajutorul unui vas românesc „căci 
voievodul avea solid organizată şi flota de pe Dunăre".11 

În aceste împrejurări misiunea apărării Dunării de Jos şi a litoralului vest
pontic a fost asumată în continuare de voievodul muntean. În concepţia sa 
stra tegică, la loc central se situa menţinerea controlului asupra cetăţilor de pe 
malul fluviului şi asupra Dobrogei. Ţinând cont de faptul că inamicul nu dis
punea de o flotă puternică în Marea Neagră, domnitorul şi-a concentrat 
atenţia asupra forţelor lui terestre. Totuşi, conştient de consecinţele pe care le 
putea avea apariţia unei flote navale otomane pe mare şi pe Dunăre, Mircea 
s-a străduit să interzică accesul oricărei nave adverse la gurile fluviului prin 
continuarea relaţiilor de alianţă cu veneţienii. De altfel, relaţiile lui Mircea cel 
Bătrân cu veneţienii se concretizau şi în existenţa raporturilor comerciale, 
aceştia din urmă lăsând mari cantităţi de grâu pe pieţele româneşti trans
portat încă din 1382 cu nave catalane de comerţ,12 dar şi cu galere munteneşti. 

Existenţa unor nave de comerţ şi de luptă pe care Mircea, domn „pe 
amândouă părţile, pe toată Podunavia, încă şi până la Marea cea Mare", era 
obligat să le posede este confirmată de unele izvoare. De pildă, o inscripţie 
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găsită la Silistra arată că voievodul a trecut Dunărea şi a „izbăvit" oraşul de 
primejdie.13 Un alt document, de această dată o cronică bulgară, afirmă că o 
parte din oastea lui Murad, sultanul otoman, care se îndreaptă spre Ţara 
Românească a fost bătută de „vlahi" pe Dunăre şi „toţi s-au înecat în flu
viu"14. În „Istoriile dinastiei otomane", Mehmed Nesri scria că după ce sul
tanul Baiazid a făcut o incursiune în Ţara Românească, Mircea cel Bătrân s-a 
răzbunat trecând Dunărea şi devastând ţinuturile otomane, „apoi s-a întors 
din nou în Ţara Românească după ce a trimis în rândurile martirilor pe unii 
musulmani".1s 

În politica ofensivă a Imperiului otoman, aşa cum am mai spus, Dobrogea 
ocupa o poziţie strategică de excepţie, asigura o legătură permanentă cu 
Hanatul Crimeii şi deschidea calea pentru pătrunderea spre Europa 
Centrală. 

Cu toate acestea, de-a lungul întregii perioade a dominaţiei ptomane 
instaurate la sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân (1418), legăturile 
Dobrogei cu teritoriile româneşti din stânga Dunării s-au menţinut sub toate 
aspectele. De altfel, urmaşii lui Mircea nu se vor împăca cu pierderea impor
tantului ţinut ce oferea ieşirea la mare, iniţiând numeroase acţiuni ce aveau 
drept scop redobândirea acestuia. Aşa au procedat Dan al Ii-lea în 1423, Vlad 
Dracul, două decenii mai târziu, Vlad Ţepeş în 1462, Mihai Viteazul în 1594-
1596. În august 1 601 domnul exprimând chiar intenţia de a „cuprinde" şi 
Dobrogea în graniţele statului român unitar.17 Treptat otomanii şi-au conso
lidat stăpânirea dintre Dunăre şi Mare păstrând teritoriul smuls Ţării 
Româneşti timp de 450 de ani, contractele cu statele româneşti neotomane, în 
special fluxul uman şi economic, nefiind, însă, niciodată întrerupte. 

NOTE 
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THE NAVAL FACTOR OF MIRCEA THE OLD POLICY 
REGARDING THE DEFENCE OF DOBROGEA AND 

THE SUPERVISION OVER THE WEST PONTIC SEASIDE 
- Abstract -

The reaching of pontic seaside as resuit of the campaign across the 
Danube from the time of Mircea The Old reign (1388) in view of territoral 
unification between Wallachia and Dobrogea, ended the historical proces of 
the romanian countries foundation. 

In such circumstances, the politica! horizon of prince Mircea, the orienta
tion in the complex problem of the defence, couldn't exclude the concerns of 
naval specific. 

The Black Sea represented the end of the way which materialized in the 
same time the necessary opening for the upward development of the roma
nian people. 
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Constantin CHERAMIIXXJLU 

REGIMUL OCUPAŢIA MILITARE 
LA CONSTANŢA 

(oct. 1916 - dec. 1918) 

La 9 octombrie 1916, cavaleria bulgară şi trupele de infanterie germane şi 
bulgare, intrau în Constanţa, evacuată cu câteva ore înainte de autorităţi şi o 
mare parte din populaţia civilă, mai ales cea de naţionalitate română. 1  Pentru 
oraşul de la malul mării, principalul port maritim al României, începea acum 
o perioadă dificilă care, deşi scurtă la dimensiunea istoriei sale milenare, va 
avea efecte importante, ce se vor resimii mulţi ani după război. Evitată de 
obicei, sau redusă la enumerarea jafurilor şi silniciilor comise de trupele de 
ocupaţie, mai ales de cele bulgare, analiza acestei pEc'Tioade se impune însă. 
Dincolo de sentimentele naţionaliste, de orgoliile şi ambiţiile individuale ce 
se desfăşoară din plin în vremurile tulburi, viaţa oraşului se derula însă mai 
departe, iar cei însărcinaţi cu administrarea lui vor căuta să găsească mai 
întotdeauna căile potrivite pentru a menţine la un nivel cât de cât normal 
viaţa locuitorilor săi. Deşi redusă cantitativ şi compusă în cea mai mare parte 
din acte de contabilitate, arhiva Primăriei Constanţa din această perioadă ne 
permite să ne formăm o imagine aproape completă a acelor ani din istoria 
oraşului Constanţa. 

Administrarea comunală a fost, până la sfârşitul anilor 1916, bulgară, 
apoi, până în iulie 1917, austro-ungară, de atunci până în luna noiembrie 
1918, germano-bulgară şi apoi, până la 2 Decembrie, doar bulgară.2 
Personalul primăriei este format, la început, din cinci funcţionari, to!i bulgari 
(Anastasie Arvantof - secretar, N. Mihailoff - casier). În locul şcolii primare 
de băieţi nr. 1, se instalează Comandamentul bulgarJ, iar limba bulgară 
devine limba oficială a administraţiei. Pe clădirile instituţiilor apar inscrip!ii 
în limba bulgară, se folosesc imprimate noi şi ştampile confecţionate tot 
acum, cu text în limba bulgară. V. Nicolau, registrator la Primărie, 
achiziţionează de la librăria bulgară din localitate, un dicţionar româno-bul
gar, necesar „faţă de actualele împrejurări", funcţionarul, deşi cunoştea 
limba bulgară, întâmpina dificultăţi, „cu deosebire publica!iunile şi cores
pondenţa autorităţilor bulgare, care au reclamat urgenţă şi exacti tate". Se 
folosesc şi timbre fiscale bulgăreşti, care, în luna martie 1917 sunt interzise de 
Comandatura germană, pentru recuperarea banilor timbrele sunt apoi 
vândute comerciantului Vasile Petrof, care le va desface în Bulgaria.4 
Autorităţile bulgare interzic funcţionarea şcolilor româneşti, iar monu-
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mentele româneşti sunt distruse, între ele amintim monumentul Reintegrării 
Dobrogei din faţa Palatului Regal şi statuia lui Ovidiu, pe care doar inter
venţia germanilor a salvat-o de distrugere.s Propaganda naţionalistă bulgară 
se desfăşoară nestânjenit, condiţiile în care Poliţia comunală era condusă de 
Athanasie Athanasoff şi toţi cei 1 7  agenţi ai ei erau bulgari.7 

Instalarea autorităţilor germane şi austro-ungare, la începutul anului 
1917, aduce şi schimbarea structurii personalului administrativ. Se întorc 
acum unii din funcţionarii români refugiati la Brăila, de unde sunt aduse şi 
vitele comunei.7 încă din decembrie 1917, Primăria se mutase într-un sediu 
nou, o casă particulară (C. şi N. Frangopol) fost hotel, pentru amenajarea 
căreia se cheltuiesc apoi sume importantea; faţă de mărimea clădirii (50-60 
camere) suma de 75 lei pe lună, plătită drept chirie, era considerată de pri
marul de mai târziu V. Andronescu, ca ridicolă.9 În localul Băncii de Credit, 
din str. Cantacuzino funcţiona acum casieria de război (Feldkriegskasse), 
prin care se făceau plăţile şi încasările curente.10 Cu tipicul cunoscut, admi
nistraţia austro-ungară condusă de Sidorovitz (care folosea limba română) şi 
apoi cea germană, condusă de căpitanul Papentin, trece la organizarea tutu
ror serviciilor comunale necesare. Se urmăreşte o impunere strictă a con
tribuabililor pe categorii (diferită de sistemul unic aplicat de noi înainte), 
folosindu-se formulare bilingve (germană-română), unele dintre ele fiind 
tipărite la Tipografia „Mercur" - G.B. Enzer-Brăila . 1 1  Limba administraţiei 
este din nou limba română, la Primărie funcţionând acum şi diverşi tra
ducători; amintim aici şi de un dosar cu stenograme scrise de d-ra Frida von 
Moos, nedescifrat încă. Personalul creşte numeric, odată cu activităţile; per
sonalul interior era de 18 funcţionari (St. Vlădoianu - secretar, Th. Niculescu 
- contabil, Şt. Basarab - casier etc.)12, la serviciul exterior lucrau 9 funcţionari, 
iar la cel sanitar - 7.13 

Personalul percepţiei comunale, condus de G. Rădulescu, avea 8 
salariaţi14, iar la serviciul alimentar, lucrau 15 persoane, top români, angajaţi 
din noiembrie 1917.1s Aprovizionarea oraşului cu pâine se făcea prin inter
mediul a trei distribuitori de bonuri şi a 12 distribuitori de pâine. 
Administraţia bulgară organiza şi o ospătărie populară ce funcţiona în str. 
Kogălniceanu 29 şi era condusă de preotul Ioan Grigorescu, ce îndeplinea şi 
funcţia de confesor la spitalul civiJ . 16 Tot pentru aprovizionarea populaţiei, se 
încheie un contract între Primărie şi pescarii din Palaz şi Năvodari 
(Caracoium)17ce va asigura prezenţa unui aliment de bază pe piaţa 
Constanţei. Prin Feldprociemtant (serviciul de aprovizionare al Etapei ger
mane) se cumpără 4000 kg sare „pentru îndestularea populaţiei", în iunie 
1917, ce se adăugau la cele 5450 kg furnizate pe aceeaşi cale, în lunile aprilie 
şi mai 1917.1s 

În intervalul de la 1 noiembrie 1916 la 1 6  aprilie 191 7, Primăria a primit 
250.000 kg de făină de grâu, 20.925 kg mălai şi 53.070 kg porumb, pentru care 
a plătit suma de 78.740,68 lei.19 În perioada mai 191 7-31 martie 1918, brutarii 
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din Anadolchioi au fumizat Constanţei: 103.500 kg făină şi 57.975 kg mălai, 
pentru care s-au plătit 63.896,42 lei.20 Tot din Anadolchioi Etapa germană a 
obţinut în noiembrie 1917 o cantitate de orz, pentru care a plătit 841 4,80 
mărci.21 În perioada 1 7  aprilie 1917 - 1 aprilie 1918 s-au distribuit 1 0.519 
cartele gratuite de pâine, de care au beneficiat 3437 persoane.zi Încă de la 1 
noiembrie 1917, Ecat. Vişinescu şi M. Şerban, lucrau la seviciul de control al 
vânzării cărnii; ordonanţă a primăriei punea în vederea măcelarilor să facă 
tăieri de trei ori pe săptămână şi să se respecte preţurile maximale.23 
Autorităţile germane trec, în luna august 1917, la verificarea autorizaţiilor de 
funcţionare ale diverşilor comercianţi; astfel multe cafenele sunt acum 
închise, autorizaţii date cu două luni în urmă, sunt acum anulate.24 Pentru 
asigurarea populaţiei cu lemne de foc, Primăria încheie contracte cu antre
prenorii I.D. Xantopol şi Ioana Beiner, care primesc începând cu 20 decem
brie 1917 sume importante drept acont pentru furnizarea lemnelor în iama 
1 917-191825; cu această ocazie, Primăria face şi un depozit de lemne în gara 
Constanţa, unde soseau lemnele aduse de la Caramurat şi din alte părţi, cos
tul transportului pe căile ferate militare, fiind plătit de Primărie (ex. 7791 lei 
pe luna noiembrie 1917)26. 

Oraşul Constanţa suferise distrugeri importante de pe urma bombarda
mentelor din august 1916; cu micile fonduri aflate la dispoziţia Primăriei se 
execută totuşi reparaţii la casele fraţilor Lascaridis (pe care le folosea 
Primăria), se plătesc în continuare poliţele de asigurare la Societatea „ Dacia
Română". Pentru repararea pavajului străzilor din oraş, se alocă lunar sume 
importante (ex. 368 lei, în august 1 91727 ;  în luna decembrie 1917 se foloseau 
32 de măturători la curăţenia oraşului 2s, iar în ianuarie 1918, 31 de 
măturători şi 13 căruţaşi la ridicarea gunoaielor.29 

În ceea ce priveşte activitatea de întreţinere a şcolilor putem spune că 
aceasta se îmbunătăţeşte abia din toamna anului 1917, pentru şcolile 
româneşti; astfel, la 18 februarie 1918 se alocă suma de 8000 lei „costul 
cărţilor ce urmează a se procura pentru liceul din localitate"JO. Cât despre 
şcoala germană, aceasta beneficia cam tot atunci, de 5250 lei, subvenţie acor
dată de guvernul german31 . Alături de aceasta funcţionau şi cele ale altor 
comunităţi: greacă, turcă, albaneză şi bulgară; toate figurează pe un tabel al 
instituţiilor ce primiseră lemne de la Primărie, până la 15 aprilie 1 91 8. (am 
mai adăuga: Prefectura bulgară, căminul ofiţerilor, al domnişoarelor, con
sulatul austriac etc.32). 

În februarie 1918, când finanţele Primăriei se mai îmbunătăţiseră şi se 
achitau mai multe plăţi restante, se alocă şi 530 lei, „costul întreţinerii surori
lor de caritate de la spitalul prizonierilor, (Deutsche Ortslazaret Constantza), 
de la 13.10.1917 - 23.12.191733. Continuă să funcţioneze şi spitalul civil din 
oraş, al cărui medic era dr. Baer, cu 400 lei lunar; ştim de semenea că şi localul 
Curţii de Apel servea de spital trupelor de ocupaţie34, iar la Anadolchioi 
funcţiona un lazaret pentru cai. Toate acestea existau pe banii comunei, iar 
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trei agenţi sanitari erau detaşaţi pe lângă Comandamentul GermanJs Nu 
cunoaştem date concrete despre activitatea Misiunii de Cruce Roşie de la 
Constanţa. Ştim însă că era compusă din dr. Blank, dr. Benhas, trei infirmieri 
şi şapte surori, mai ştim că era cazată la Hotel Britania, servind masa la 
restaurantul Continental; ea apare menţionată de la 28.02.191736. 

În măsura în care acest lucru a fost posibil, autorităţile locale au încercat 
să ajute populaţia nevoiaşă, greu încercată de vremuri. Astfel, Matilda 
Pătărău, femeie săracă având cinci copii şi soţul mobilizat în armata română, 
primeşte în martie 1917, 30 lei37, iar Elena Vlădescu primeşte ajutor lunar 
„pentru orfenii lui Sterie Ionescu, fost comandant de pompieriJS". Şi cazurile 
nu sunt singulare. 

Tot de la bugetul local erau plătiţi şi cei şapte agenţi de poliţie, ce formau 
personalul poliţiei de sub comanda germană39, Asemenea se cheltuiesc sume 
importante pentru aducerea unor piese necesare uzinei electrice, unde este 
angajat montorul Giesberg, din Bucureşti, între 9 iunie şi 27 iulie 191740 Se 
cumpără şi unele obiecte necesare Cimitirului ortodox din oraş41 .  

Cu toate aceste încercări de mai bună administrare, nu s-au putut impie
dica abuzurile, jaful practicat pe scară largă de toate armatele de ocupaţie. 
Rechiziţiile făcute de armatele străine au inclus bani, cărbuni, porumb, 
motoare, motociclete, biciclete şi trăsuri„ lemne, animale, cărămizi şi altele, 
cantităţi însemnate, unele cu bon de rechiziţie, altele fără. A suferit nu numai 
avutul particular ci şi cel al comunei. Conducta de alimentare cu apă a 
oraşului de la Dunăre, a fost stricată şi părăsită de trupele germane, pentru 
alimentarea oraşului folosindu-se pe o lungime de zece km., conducta C.F.R. 
de petro)42. La întoarcerea autorităţilor române, acestea au fost nevoite să 
închirieze o trăsură de la un particular, toate vehiculele comunei fiind 
furate43. În casieria comunală s-au găsit 58.303 leva monedă de hârtie bulgară 
şi care nu avea un curs oficial la noi44 . Nici instalaţiile de băi de la Mamaia nu 
au scăpat distrugerilor4s, după cum nici Băile Moderne din oraş, ale lui Morfi 
Papastavru. Importante pagube au înregistrat şi instalaţiile portuare, iar di
gurile, la care timp de trei ani, nu s-au făcut lucrări de întreţinere, s-au ruinat 
simţitor. La plecarea lor, ocupanţii „au furat şi devastat toate corpurile de ilu
minat de pe străzile oraşului"46. Catedrala oraşului, care servise ca lăcaş de 
rugăciune pentru germani, scria preotul paroh Ioan Grigorescu primarului, 
cerând decontarea cheltuielilor făcute de el pentru refacerea bisericii47. Tot de 
la acea biserică se furaseră trei clopote. Nu scăpaseră nici alte lăcaşuri de cult: 
biserica Adormirea şi Templul evreiesc, fuseseră profanate de bulgari şi 
respectiv, nemţi. Distrugeri imense au suferit casele din noul cartier 
românesc al oraşului, unde între 600 şi 1000 de locuinţe au fost complet dis
truse. Întregul material de construcţie ce s-a putut lua, cherestea, uşi, ferestre, 
acoperiş, a fost cărat de trupele inamice. Mare parte a mobilierului din case
le particulare, a fost vândută în Bulgaria şi Turcia, în folosul Crucii Roşii bul
gare4B. Aproape întreg mobilierul Primăriei, al tribunalului şi Curţii de Apel, 
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a fost luat de trupele de ocupaţie; cu această ocazie a dispărut în întregime 
arhiva unor instituţii (Poliţia, Prefectura, Camera de comerţ, Jandarmeria) iar 
cea a Primăriei, întoarsă de la Brăila, a fost în mare parte vândută comer
cianţilor locali, drept hârtie de ambalaj. Cazinoul comunal, care suferise din 
plin efectele bombardamentelor inamice, pe când funcţiona ca spital militar 
a continuat să fie ruinat, din el furându-se întregul mobilier, până şi insta
laţiile de calorifer. Un raport întocmit de comisia tehnică a Primăriei în 
noiembrie 1918, găsea toate şcolile din oraş în lipsă de sobe, ce fuseseră 
demontate şi cărate de trupele de ocupaţie. 

Primele zile ale ocupaţiei bulgare, au fost şi cele mai negre; populaţia 
oraşului şi mai ales femeile, bătrânii şi copiii, au suferit sute de agresiuni fi
zice, silnicii şi violuri, greu de descris, simpla lor înşiruire umplând mai 
multe pagini ale unui raport al Primăriei Constanţa, întocmit în vederea 
lucrărilor Conferinţei de Pace, de la Paris49. 

Primăria a fost obligată să suporte cheltuielile de întreţinere ale trupelor 
de ocupaţie, de reparare a cazărmilor lor, de plată a tălmacilor folosiţi de 
comandatura germa,nă, de întreţinere a şcoalei germane etc.so Se introduce 
sistemul corvezilor, de care nu scapă decât bătrânii şi personalul primărieis1 . 
În intervalul 01 .04.1917-01 . 1 1 .1918, oraşul a fost considerat din punct de 
vedere administrativ, ca o secţie a Etapei germane 262 (Oeutsche 
Etappenverwaltung in der Dobrudsca), din partea română, administrator 
delegat fiind Ion Dimitrescu, acesta acţionând ca ajutor de primar. Treptat, 
din septembrie 1918, autorităţile germane trec puterea locală în mâinile unei 
comisii cetăţeneşti, formată din 1 5  membri, comercianţi de vază şi 
funcţionari ai primăriei, care să preia administrarea treburilor comunei, după 
aşteptata retragere a trupelor germane. (Ea era condusă de Vl. Radeff şi avea 
printre membri pe: B. Companietz, Omer Hagi Izet, I. Xantopol, I .  
Dimitrescu, G. Ressner ş.a.). Comandantul german a autorizat această 
comisie să emită un împrumut comunal privilegiat, până la suma de 250.000 
lei, cu 6% dobândă anuală. În proclamaţiile acestei comisii către cetăţenii 
Constanţei, se face apel la toţi cetăţenii, fără nici o deosebire, să contribuie la 
salvarea oraşului. Tot ea înfiinţează şi o poliţie cetăţenească, condusă de un 
turc, plătind 60 de cetăţeni, ca sergenţi de oraş.s2. 

Sosit în oraş la sfârşitul lunii noiembrie, prefectul N. Negulescu, numea 
pe I. Manolescu, ca primar delegat, până la venirea în oraş a celui titular. A 
doua zi, 02.12.1918, la catedrala oraşului, avea loc un serviciu divin. „După 
terminarea serviciului religios - se arată în adresa prefectului - va urma 
solemnitatea instalării autorităţilor administrative şi judecătoreşti, în localul 
Palatului de justiţie de aici. Este rugată toată populaţia oraşului să asiste la 
această solemnitate"sJ. Se încheie astfel, o perioadă grea din istoria oraşului 
Constanţa; urmele ei se vor resimţi mulţi ani, dar, ca şi după alte asemenea 
clipe grele din destinul său, el va găsi puterea să renască. 
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LE REGIME D'OCCUPATION MILITRAIRE Ă 
CONSTANTZA (oct. 1916 - dec. 1918) 

- Resume -

Le 9 octobre 1916, la Cavalerie bulgare et les troupes d'infanterie alle
mendes et bulgares faisaient leur entree a Constantza, ou l'on venait d'eva
quer qulques heures plus tot les autorite et une grande partie de la popula
tion civile, celle de nationalite roumaine en principal. 

Le regime de l'occupation militaire a Constantza (octohre 1916 - decembre 
1918) a represente une periode difficile qui, bien que breve par rapport aux 
dimensions de son histoire millenaire, aura des consequences importantes 
ressenties des annees et des annees apres la guerre. 

D'habitude evitee ou reduite a l'enumeration des pillages et des violances 
commis par les troupes d'occuoation, celles bulgares en particulier, l'analy
ses de cette periode s'impose. En depit des temps troubles, la vie de la viile 
allait continuer, tandis que les officiels charges de son administration 
devaient trouver les moyens convenables pour maintenir a un niveau tant 
soit peu normal la vie de ses habitants. Neanmoins on n'a pas pu empecher 
Ies a bus et le pillage pratiques sur grande echelle par toutes Ies troupes d' oc
cupa tion. 

La 2 decembre 1918, une periode difficile prend fin dans l'histoire de cette 
viile qui va trouver la force de renaître. 
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Cornel GREA VU 

ARTILERIA DE COASTĂ A MARINEI ROMANE 

Până în anul 1 920 când în Comandamentul marinei militare se creează 
unităţile Apărarea Fixă Fluvială şi Apărarea Fixă Mari tină, artileria de coastă 
a marinei a fost organizată în funcţie de necesităţile desfăşurării 
operaţiunilor militare, fără a constitui o unitate distinctă, în organizările suc
cesive ale marinei. Atât în războiul pentru independenţă cât şi în primul 
război mondial piesele de artilerie, care au format bateriile de coastă, au fost 
cedate fie de artileria unităţilor terestre ale armatei fie de pe navele dezar
mate, dar de fiecare dată deservite de marinari instruiţi pentru ducerea unor 
astfel de lupte. 

Apărarea Fixă Fluvială şi Apărar�a Fixă Maritimă, înfiinţate la 1 1 .03.1920, 
dispuneau pe lângă serviciul de mine, torpile, staţii T.F.S. şi de „ tunurile de 
coastă" sau bateriile de coastă ale marinei.I 

Apărarea Fixă Fluvială avea în compunerea sa, Grupul Şlepurilor armate 
consti tuit în 17 noiembrie 1920 în Regimentul Artileriei Fluviale.2 

Bateriile flotante, cum mai erau numite, aveau în anul 1920 următoarea 
compunere: 8 şlepuri cu câte un tun de calibru 1 52,4 mm, 4 şlepuri cu câte un 
tun de 120 mm, 2 şlepuri a câte 2 tunuri de 1 01 ,6 mm fiecare.3 

Tunurile de mare calibru, Obukov de 1 52,4 mm, au fost capturate în anul 
1918 de la ruşi împreună cu şlepurile la bordul cărora se aflau. 

Aceste şlepuri armate, constituite în baterii de coastă plutitoare, mobile, 
erau dislocate în porturile Galaţi, Brăila dar majoritatea la Sulina, care în 
perioada interbelică continuă să rămână un punct întărit cu importante 
unităti navale şi artileristice ale marinei. 

Apărarea Fixă Maritimă cu sediul la Constanţa, avea de apărat litoralul 
maritim de la Bakic la Limanul Nistrului, zonă împărţită în sectoare şi sub
sectoare astfel: Sectorul maritim nr. 1 Sud, care se întindea de la Bakic la 
Gura Portiţei, avea în compunerea sa şi bateriile de coastă care încep să fie 
montate pe litoral începând cu anul 1 926. 

Astfel, în acest an, tunurile de 1 52,4 mm Armstrong de la distrugătoarele 
„Mărăşti" şi Mărăşeşti" au fost demontate pentru a fi înlocuite cu altele mai 
moderne şi amplasate în oraşul Constanţa în punctul numit TATAIA, pe 
platforme şi cazemate construite de germani în primul război mondial. 

În această primă baterie de coastă de pe litoralul măritim au fost instalate 
4 tunuri de 152,4 mm Armstrong şi 2 de 76 mm Armstrong. În bateria 
„Tataia" care ulterior va lua numele de „Tudor" se aflau în cazemate beto
nate, depozitele de muniţii ale Diviziei de Mare, aprovizionate de la Hinog 
iar mai târziu de cele de la Ţăndărei care aprovizionau întreaga marină. 

Pe litoralul mării se întreprind acţiuni pentru montarea altor baterii de 
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coastă în diferite puncte în funcţie de modul de încrucişare a focului artileriei 
pentru a cuprinde întregul litoral românesc, precum şi a obiectivelor de 
apărat. 

În punctul Capul Midia, în anul 1 929 încep lucrările de construcţie a 
amplasamentelor de beton pentru 2 baterii de 152,4 mm Obukov. Cele 4 
tunuri Obukov de pe şlepurile armate, au stat mulţi ani depozitate în incinta 
bateriei „Tataia" până în octombrie 1 939 când au fost montate în amplasa
mentele betonate deja construite. 

Pentru apărarea A.A., bateria „Mircea", cum a fost numită, avea şi o secţie 
de 20 mm. O altă baterie de coastă instalată pe litoral a fost cea de la Agigea. 
Lucrurile încep în anul 1932 pentru amplasarea unei baterii de 120 mm Sf. 
Chamond, dar mult mai târziu, în anul 1 939, se instalează 3 tunuri de 1 50 
mm Armstrong, de la crucişătorul „Elisabeta", folosite şi în fortificaţiile de la 
Turtucaia în anul 1916. Bateria „Elisabeta", cum a fost numită, era organizată 
ca un punct fortificat, cu şanţuri, postamente şi depozite betonate. În timpul 
celui de al doilea război mondial această baterie este desfiinţată ca urmare a 
instalării în apropiere, la Movila Sara a bateriei germane Tirpitz, cu tunuri de 
280 mm calibru.4 

În scopul apărării A.A. şi navale a portului şi a oraşului Constanţa în 
cartierul Viile Noi, pe locul actualei unităţi a Diviziei IX Infanterie în luna 
mai 1 939 se instalează o baterie formată din 4 tunuri calibru 75 mm Skoda. 

În acelaşi scop sunt instalate în august 1 939 în punctul din apropierea 
portului şi al Şcolii de Industrie Casnică de pe Str. Traian (monumentul 
eroilor) o baterie de 4 tunuri calibru 76 mm A.A. Armstrong.s Aceste tunuri 
au fost amplasate anterior în anul 1927, în curtea Şcolii Navale (Muzeul 
Marinei) în scopul folosirii lor ca artilerie de salut. 

Pentru apărarea A.A. şi navală a portului pe lângă aceste 2 baterii, 
„Brâncoveanu" şi „ Vulturul", cum au fost cunoscute, se mai instalează în 
noiembrie 1 939, pe digul de la fostul far roşu al portului, bateria „Rareş„ for
mată din 4 tunuri de 66 mm Skoda, iar la hotel „Carol" (clădirea 
Comandamentului Marinei). Secţia „Graur" formată din 2 tunuri A.A. de 37 
mm. 6 

În cadrul organizării Apărării Fixe Maritime, Sectorul maritim nr. 2 Nord, 
întins de la Gura Portiţei la Limanul Nistrului avea în compunerea sa 
Staţiunea Sulina şi Staţiunea Liman (Cetatea Albă). În aprilie 1939 la Sulina 
se afla o Secţie de 101,6 mm Obukov formată din 2 piese şi o secţie de 1 52,4 
mm plutitoare. În mai 1 939 la Sulina se aduc 3 tunuri de 101,6 mm Obukov 
în vederea montării lor pentru apărarea canalului.7 Comandamentul 
Staţiunii Liman de la Cetatea Albă, nu dispunea de artilerie de coastă, în 
schimb avea în dotare post T.F.S., remorchere, depozite de mine şi torpile. 

În anii premergători intrării României în cel de-al doilea război mondial 
Apărările Fixe sunt desfiinţate prin Înalt dictat regal nr. 635 din 25 martie 
1 940 „nefiind adaptate necesităţilor operative şi nici celor de instrucţie",8 şi 

104 



înfiinţându-se la l aprilie 1940. 
Regimentul de Geniu Maritim cu sediul la Brăila; 
Batalionul de Infanterie Marină cu sediul la Tulcea; 
Divizionul Artilerie de Coastă cu sediul la Constanţa; 
Prin Decretul Lege nr. 3052 din 5 septembrie 1941,  Divizionul de Artilerie 

de Coastă se transformă în Regimentul Artilerie Marină cu sediul la 
Constanţa.9 

Se înfiinţează noi baterii în Sectorul de apărare al portului Constanţa. 
Astfel, în anul 1942, în punctul zis Gruher (azi farul de la abator) sunt 
amplasate 3 tunuri navale şi A.A. de 1 05 mm, care au purtat numele de bate
ria „Carol". La l km N de această baterie, pe malul portului se instalează în 
anul 1942 bateria „Mihai" formată din 3 tunuri de 170 mm Krupp. Pe ţărmul 
mării la cota 22 (actual IRCM) se amplasează 4 tunuri de 1 52 mm Obukov 
care au format bateria cu numele „Ovidiu".10 

Aceste forţe artileristice erau dirijate din Comandamentul Artileriei de 
Coastă (aflat pe bd, Tomis colţ cu str. T. Vladimirescu) unde exista o planşetă 
pe care se urmărea mişcarea navelor inamice, putându-se ca prin cablu tele
fonic subteran să se ordone ce baterii să deschidă focul. 

La 23 August 1 944, Artileria de Coastă a marinei subordonată 
Comandamentului Litoralului Maritim şi Fluvial se prezenta astfel: 1 1  

1 .  Regimentul Artilerie Marină 
a) Gruparea Artilerie de Coastă Constanţa 
- Bateria „Mircea" 4/152 mm Obukov; 
- Bateria „Ovidiu" 4/ 152 mm Obukov; 
- Bateria „Tudor" 3/152 mm Armstrong; 
- Bateria „Vultur" 3/76 mm Armstrong; 
- Bateria „Mihai" 3/170 mm Krupp; 
- Bateria „Carol" 3/105 mm Rheihmetall. 
b) Gruparea Artilerie de Coastă Mangalia 
- Bateria „Elisabeta" 3/150 Armstrong; 
- Bateria „Vlaicu" 4/121,9 mm Rus; 
- Bateria „Aurora" 3/152 mm Armstrong; 
- Bateriaa „V. Lupu: 4/75 mm Kamel. 
c) Comandamentul port-zona Constanţa 
- Bateria „Rareş„ 4/66 Skoda; 
d) Gruparea Artilerie de Coastă - Sulina 
- Batalionul 16 Infanterie Marină: 

- Bateria „Ştefăniţă" 4/121,9 Rus; 
- Bateria „Ştefan" 4/120 mm Skoda; 
- Bateria „Ţepeş11 3/101 mm Obukov; 
- Bateria „Şoimul" 3/76,2 mm Armstrong; 
- Secţia „Mărăcineanu" 2/ 47 mm Hotchkiss. 

- Zona Sfântul Gheroghe: 
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- Bateria .„Corvin" 3/76,2 mm Rus; 
- Secţia „Lăstunul „ 2/ 46 mm Japonez; 

Insula Şerpilor: 
- 2 pies A.A. de 36 mm; 
- 2 piese A.C. de 45 mm. 

e) Detaşamentul Maritim Vâlcov: 
- Batalionul 1 7  Infanterie Marină: 

- 2 piese A.C. de 45 mm; 
- 1 secţie plutitoare de 47 mm; 
- 1 secţie plutitoare de 1 20 mm; 

- Bateria câmp 4/76 mm; 
- 1 secţie „Cuza" - Periprava; 
- 1 secţie „Săgeata" - Cordon. 

- Bateria Munte 4/75 mm 
f) Detaşamentul Fluvial Chilia Veche 
- Batalionul 1 5  Infanterie Marină; 
- Bateria Munte 4/75 mm. 
g) Detaşamentul Fluvial Dunărea de Sus - T. Severin: 
- 1 pluton puşcaşi marină; 
- Bateria Vir - 4/ 47 mm. 
După 23 August 1944 Comisia Aliată de Control în România şi Statul 

Major al Marinei hotărăsc în ziua de 23.03.1945, desfiinţarea Regimentului 
Artileriei Marină şi înfiinţarea Divizionului de Artilerie Marină în care a fost 
prevăzut efectivul Baterie de instrucţie format din 56 oameni din care 5 
ofiţeri, 9 subofiţeri şi 42 trupă.12 

În memoriul redactat de Statul Major al Marinei referitor la organizarea 
de pace a marinei în anul 1 946 se preciza că „în ideea amplificării posi
bilităţilor defensivei marinei s-a prevăzut şi reorganizarea artileriei de 
coastă. În actualul Divizion de Artilerie Marină compus din cinci baterii cu 
tragere navală şi două baterii A.A. fixe, sunt dotate cu piese demodate şi 
posibilităţi tehnice reduse. Unitatea de arilerie de coastă va primi denumirea 
de Regiment Artilerie de Marină".13 

Pentru întărirea capacităţii de apărare a litoralului, se spunea în Sinteza 
anului 1 949 al Comandamentului Regimentului Artilerie de Marină, în luna 
august 1 949 încep lucrările de punere în stare de eficienţă a tuturor bateriilor 
de coastă prin repararea tunurilor de 150 mm şi 152 mm. Se precizează că 
aceste baterii „nu au mai funcţionat din anul 1 944". Conform aceluiaşi docu
ment, prin ordinul Comandamentului Marinei Militare, din 28.07.1 949 cu 
începere de la 01 .08.1949 au intrat în vigoare noile denumiri ale unităţilor 
Marinei militare, astfel: Apărarea Litoralului Maritim schimbându-se în 
Comandantul Forţelor Maritime şi Regimentul Artilerie de Marină în 
Sectorul Maritim Nr. 3.14 

Prin noua organizare, Artileria de Coastă a marinei era reprezentată prin 
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două baterii, amplasate la Midia şi Comorova în funcţie de posibilitatea 
încrucişării focului a tunurilor de 152,4 mm (Midia) şi 1 50 mm (Comorova), 
amplasate la această distanţă, care permitea acoperirea unei zone de litoral 
cât mai mare şi în mod deosebit a zonei Constanţa. 

În anul 1953 are loc o nouă organizare a Artileriei de Coastă, constând în 
existenţa a două Divizionare: 1) Constanţa Sud care apăra zona de litoral de 
la 2 Mai la Agigea, cu punct de comandă la Sara, dispunând de două baterii 
a câte patru tunuri de 130 mm, sovietice în punctele 2 Mai şi Agigea 
(Sanatoriu); 2) Constanţa Nord acoperind zona Constanţa - Cap Midia, dis
punând de două baterii la „Uzină" (Soveja-Constanţa) şi Midia, fiecare cu 
câte 4 tunuri de 130 mm, sovietice, având punct de comandă al divizionului 
la bateria de la „Uzină". 

În anul 1956 este reînfiinţat Regimentul Artilerie de Coastă având în sub
ordine cele patru baterii de 130 mm, sovietice, prezentate mai sus. Această 
organizare se menţine până în anul 1 960, când Regimentul Artilerie de 
Coastă este desfiinţat, iar tunurile au fost tăiate pentru a fi trimise la topit. 

NOTE 

1 .  Arh. M.Ap.N., fond C.M.M., dosar 388, p. 20-21 . 
2. Ibidem, dosar 290, p. 26. 
3. Ibidem, dosar 308, p. 1 60. 
4. Relatările Plut. Adj. Marin Tănase, activ la bateria „Tataia: din anul 

1926 până în anul 1 946. 
5. Jurnalul istoric al Apărării Fixe MAritime, p. 66. 
6. Arh.M.Ap.N., fond C.M.M., dosar 1453/1941,  p. 1 47. 
7. Arh.M.Ap.N., fond C.M.M., dosar 994, p. 338. 
8. Arh.M.Ap.N., fond C.M.M., dosar 1 1 40/ 1 940, p. 1 .  
9. Arh.M.Ap.N., fond Diviziei de Mare, dosar 3, p. 1 67. 

10. Relatările Cp. Cdor (r) Stănescu Haralambie, comandant al 
Divizionului Artilerie Marină în anul 1 948. 

1 1 .  Arh.M.Ap.N., fond C.M.M., dosar 771, p .  1 .  
12. Arh.M.Ap.N., fond C.M.M., dosar 1400, p. 219. 
13. Arh.M.Ap.N., fond C.M.M., dosar 5 / 1 946, p. 26. 
14. Ibidem, dosar 13/1950, p. 243. 

L' ARTILLERIE CâTIERE DE LA MARINE ROUMAINE 

- Resume -

L'artillerie câtiere de la marine roumaine a ete constituee en tant qu'unite 
distincte par le Haut Edit Royal n°, 635 du 26 mars 1 940, et, le }er avril 1 940, 
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on l'a consacree comme Division Artillerie Cotiere, ayant le siege a 
Constantza. 

Avant cette date, il y a eu des batteries cotieres de la marine: Defanse 
Fluviale Fixe et Defense Maritime Fixe, creees le onze mars 1920. 

Pendant l'entre-deux-guerres, le long du littoral, d'autres batteries cotiere 
ont fonctionne dans differents points, en relation directe avec le croisement 
du feu de lartillerie pour comprendre l'ensemble des objectifs a defendre 
situes sur tout le littoral roumain connues sous les noros de „Tataia", 
„Mircea", „Elisabeta", „Brâncoveanu", „Vulturul", montees dans des 

emplacements betonnes, on Ies a utilisees pour la defense A.A. (antiaerienne) 
et navale du port et de la ville de Constantza. Ces effectifa d'artillerie se 
developpent pendant la deuxieme guerre mondiale et apres, ayant en vue le 
renforcement de la capacite de defense du littoral. 
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Anna-Maria Diana, Cecilia PAŞCA 

PROIECTE ROMÂNEŞTI DE REALIZARE A UNEI CĂI 
NAVIGABILE îNTRE DUNĂRE ŞI MAREA NEAGRĂ 

Începând din prima jumătate a secolului al XIX-iea, economişti şi oameni 
politici români şi străini au evidenţiat necesitatea construirii unui canal care 
să străbată Dobrogea de la Cernavodă la Constanţa, ideile lor concretizându
se într-o serie de încercări de realizare a unei căi navigabile, ce urma să 
scurteze drumul ambarcaţiunilor spre Marea Neagră. Printre primele 
proiecte de canal se evidenţiază cele iniţiate de companii austriece, între anii 
1837-1844, proiecte abandonate, însă, datorită implicaţiilor de ordin tehnic şi 
material. Câţiva ani mai târziu, în 1851, diplomatul englez David Urouhardt, 
secretar al ambasadei britanice la Constantinopol, elaborează un memoriu cu 
privire la Canalul Dunăre-Marea Neagră, dar şi aceasta este respins. 

În anul 1855, Austria încearcă întemeierea unei societăţii pentru realizarea 
unui proiect de canal între Dunăre şi Mare, dar, în condiţiile restabilirii na
vigaţiei internaţionale pe Dunăre, ca urmare a înfiinţării Comisiei Europene 
a Dunării, se renunţă şi la acest proiect. 

Printre oamenii politici români care au avizat favorabil construirea unui 
canal între Dunăre şi Marea Neagră se numără şi revoluţionarii paşoptişti, 
în a căror concepţie acest proiect putea servi progresului economic al ţărilor 
române. Astfel, Ion Ghica, referindu-se la importanţa construirii unui canal 
între Dunăre şi Marea Neagră, releva faptul că "drumul Orientului s-ar scur
ta cu jumătate şi punctul unde acest canal ar da în Dunăre ar fi capitala 
firească a ţărilor române". 

Primul proiect românesc pentru un canal între Cernavodă şi Constanţa a 
fost propus de Ion Ionescu de la Brad, care în urma călătoriei de docu
mentare pe care a întreprins-o în anul 1850 în Dobrogea a evidenţiat faptul 
că în urma construirii unui canal "foloasele imediate ce ar rezulta pentru 
comerţ şi industrie în general ar fi de cea mai mare importanţă". Costul 
aproximativ al proiectului s-ar fi ridicat la circa 23 milioane piaştri, cost în 
care intrau şi cheltuielile necesitate de modernizarea portului Constanţa. 

Problema construirii unui canal între Dunăre şi Marea Neagră este relu
ată la sfârşitul secolului al XIX-iea, când este întocmit un nou proiect 
românesc de construire a legăturii navigabile ce urma să traverseze 
Dobrogea de la Cernavodă la Constanţa. Autorii acestui proiect, elaborat în 
martie 1883, sunt Grigore Em. Lahovary şi belgianul James Van Drunen. În 
viziunea celor doi ingineri, realizarea canalului de-a lungul Văii Carasu 
prezenta mari avantaje economice pentru România, soluţia realizării acestei 
căi între Dunăre şi Marea Neagră rezolvând problema "legăturilor directe 
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între producătorul român şi cumpărătorul străin". Alte avantaje evidenţiate 
de autorii proiectului se refereau Ia rapiditatea comunicaţiei pe apă, la posi
bilitatea fertilizării terenurilor agricole din centrul Dobrogei şi desecării 
mlaştinilor, Ia intensitatea activităţii din portul Constanţa, care va putea să 
devină "un centru activ al României şi va rivaliza cu marile porturi ale 
Europei". De asemenea, cei doi ingineri îşi exprimau convingerea că există 
reale posibilităţii practice de traversare a unui canal între Dunăre şi mare, 
întrucât săparea lui "nu comportă dificultăţi decât pe un sfert din lungimea 
totală, ceea ce este încă puţin, şi aceste obstacole - pe care nu trtebuie să Ie 
exagerăm îşi pierd în mod absolut gravitatea în comparaţie cu marea utilitate 
a operei". În concepţia autorilor, proiectatul canal "va putea să devină o 
arteră importantă de tranzit pentru comerţul general, datorită debuşeului 
asigurat de această mare cale de navigaţie care, prin mijlocirea canalului de 
pe Main, merge de Ia Marea Nordului Ia Marea Neagră". 

Cu toate că Ia sfârşitul secolului trecut, construirea unei căi navigabile în 
inima teritoriului dobrogean era privită de statul român ca o chestiune cu 
soluţionare de perspectivă, studiile întreprinse de o serie de specialişti 
români în această perioadă evidenţiază importanţa construirii unui canal 
între Dunăre şi Marea Neagră; sunt semnalate atât avantajele economice, cât 
şi faptul că în acest fel va fi posibilă înlăturarea concurentei puterilor 
europene, care acţionau în direcţia rânării comerţului cu cereale româneşti Ia 
gurile Dunării. 

Luând în considerare aceste aspecte, inginerul român B. G. Assan pro
pune, în anul 1897, scurtarea drumului între Cernavodă şi Constanţa prin 
construirea unui canal de tip fluvial; se renunţa la ideea săpării unui canal 
maritim "cum se înţelegea de fiecare dată când se punea chestiunea utilităţii 
unui drum pe apă între Dunăre şi Mare". În concepţia inginerului Assan, 
canalul urma să aibă o lungime de 53 km, o lăţime de 16m şi 2,5m adâncime. 
Conform calculator, devizul aproximativ al lucrărilor s-ar fi ridicat Ia 20 mi
lioane de franci, defalcaţi astfel: 5 milioane pentru primii 33km, 12 milioane 
pentru ultimii 20 km până la mare, şi 3 milioane pentru cheltuieli diverse. 
Lucrările urmau să dureze 4-5 ani, canalul putând fi inaugurat în acelaşi timp 
cu portul Constanţa. Pe parcursul vieţii sale, inginerul român a urmărit cu 
consecventă materializarea construirii acestui drum de apă în centrul 
Dobrogei, mai mult chiar, a lăsat prin testament suma de 85.000 lei pentru 
facerea studiilor la faţa locului, pentru construirea canalului navigabil între 
Cernavoda şi Constanţa. 

În perioada interbelică, apar câteva proiecte de canal elaborate tot de 
ingineri români. În acest sens, consemnăm publicarea, în anul 1922, a unui 
studiu intitulat "Canalul navigabil Cernavoda-Constanţa. Pretenţia de a rea
liza această lucrare", autorul fiind inginerul constănţean Jean Stoenescu
Dunăre. Conform acestui proiect, cel mai complet până la acea dată, canalul 
urma să măsoare 60,2 km pe traseul Cernavoda-Saligny-Medgidia-Basarabi-
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Valu lui Traian-Constanţa Sud; din această lungime, 47,4 km puteau fi exe
cutaţi în deschizătură liberă, iar pe ultimii 1 2,8 km canalul urma să se con
struiască în subteran, prin două tunele maritime. Proiectul mai prevedea 4 
bazine-porturi localizate la Cernavoda, Medgidia, Basarabi, Valu lui Traian, 
precum şi construirea a 6 poduri metalice şi a unei uzine electrice la 
Medgidia. După calculele inginerului constănţean, cheltuielile pentru con
struirea canalului s-ar fi ridicat la aproximativ 3,4 miliarde lei, repartizate 
astfel: 1 ,1 62 miliarde pentru zidării şi pavaje 406 milioane lei pentru săpături, 
868 milioane lei pentru construirea portului de la mare, 486 milioane lei pen
tru celelalte porturi, poduri, uzina electrică, 1 2  milioane lei pentru prizele
stăvilar de la Dunăre. Asemenea predecesorilor săi, Jean Stoenescu-Dunăre 
atrage atenţia asupra importanţei pe care o va putea dobândi portul 
Constanţa în condiţiile construirii unui canal. În ace�t sens, se preciza: 
"Însemnătatea canalului este o adevărată operă de propăşire naţională. O 
asemenea lucrare pusă în fiinţă va deschide porţi noi pentru activitatea co
mercială a ţării". 

Un alt studiu, publicat în anul 1929 de către inginerii timişoreni Aurel 
Bărglăzan şi Octavian Smilgelschi, cu,prinde în cele peste 130 de pagini ale 
sale o serie de consideraţii generale asupra importanţei construirii canalului, 
cât şi calculele inginereşti de specialitate privind execuţia propriu-zisă a 
lucrărilor. În mare parte, traseul canalului prevăzut în acest proiect coincidea 
cu cel din studiul inginerului Jean Stoenescu-Dunăre, deosebirea vizând 
doar locul de captare a fluviului. Inginerul constănţean considera că acest loc 
ar trebui să fie lângă Fabrica de ciment, în timp de Aurel Bărglăzan şi 
Octavian Smilgelschi optau pentru soluţia captării în amonte de Cernavoda, 
pe Valea Mare, la nord de Cochirleni. În viziunea inginerilor timişoreni, 
canalul urma să aibă o lărgime de 100 m - cea mai mare propusă până 
atunci - şi o adâncime de 8 metri; conform calculelor efectuate, volumul total 
de săpătură s-ar fi ridicat la 193 milioane m.c. Faţă de proiectele anterioare, 
apare plasarea la km 42 a unei centrale hidroelectrice, cu o putere de 80.000 
C.P. şi o producţie medie anuală de circa 340 milioane KW I oră. Susţinând 
necesitatea realizării canalului dintre Dunăre şi Marea Neagră, autorii 
proiectului evidenţiau importanţa lui pentru economia ţării, punând accent 
pe faptul că energia electrică propusă de centrală va putea asigura dez
voltarea industriei din nordul Dobrogei. 

În deceniul al patrulea al secolului nostru, preocupările pentru constru
irea unui canal între Dunăre şi Marea Neagră continuă. Astfel, între anii 
1930-1933, se poartă discuţii între reprezentanţii diplomatici ai guvernului 
român şi cei ai Amiralităţii engleze referitoare la problemele de ordin politic, 
militar şi financiar ce le-ar implica lucrările pentru construirea la Taşaul a 
unei baze militare navale, a unui port comercial, precum şi a unui canal pe 
traseul Cerna voda-Taşa ul. 

În anul 1930, Consiliul superior al Apărării Naţionale este de acord cu 
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proiectele Amiralităţii britanice de creare la Taşaul a unui port modern, care, 
împreună cu Constanţa, să. formeze un sistem sau un "ansamblu de triaj care 
să nu fie egalat de nici un port din Mediterana sau de pe glob". Referitor la 
realizarea unei căi navigabile, se propune "deschiderea canalului Cernavoda
Constanţa-Taşaul, menit nu numai să intensifice traficul ţărilor dunărene cu 
Orientul, dar să se şi înlesnească ocolirea diferendelor cu Comisiunea 
Europeană a Dunării". 

Spre sfârşitul anilor '30, ca urmare a faptului că interesul pentru 
îmbunătăţirea căilor de comunicaţie creşte considerabil, Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor începe efectuarea unor studii preli
minare pe traseul Văii Carasu, care au în vedere că acest canal constituie "o 
soluţie pentru ieşirea la mare, care să. dubleze pe cea de la guri, nu s-o 
înlocuiască". 

Ţinând seama de faptul că mijloacele financiare şi materiale depăşeau, în 
acel moment, posibilităţile construirii unei căi de navigaţie între Dunăre şi 
Marea Neagră, cercurile economice constănţene oferă, în anul 1939, o soluţie 
intermediară: este vorba de începerea lucrărilor de asanare a Văii Carasu, 
până la Basarabi, printr-un canal de drenaj conceput modest şi uşor de rea
lizat cu efortul locuitorilor din regiune. 

În perioada interbelică, au existat preocupări ale specialiştilor pentru 
realizarea unui canal navigabil între Dunăre şi Marea Neagră, dar investiţiile 
necesare depăşeau cu mult posibilităţile ţării noastre: de aceea, aceste studii 
au rămas de fiecare dată în stadiul de proiectare. 

Aceste proiecte au devenit viabile prin construirea Canalului Dunăre
Marea Neagră (1 984) şi a ramurii sale Poarta Albă - Midia Năvodari (1987), 
care a legat principala poartă maritimă Constanţa de principalul port euro
pean, Rotterdam, scrurtând distanţa pe mare cu circa 4.000 km, portul 
Constanţa devenind unul din marile porturi din lume. 

Proiectarea lucrărilor canalului într-o concepţie modernă pe un traseu 
diferit - în cea mai mare parte - de cele propuse anterior, cu ieşirea la mare în 
alt port terminus şi bazat pe tehnologii noi de execuţie, a început în anul 1973 
la Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene -
l.P.T.A.N.A., din Ministerul Transporturilor, şef al proiectului fiind numit 
ing. Chiriac Avădanei. Pentru execuţia lucrărilor a fost înfiinţată Centrala de 
construcţii a canalului - cu sediul la Medgidia, având ca director general al 
centralei, până în anul 1980, pe ing. Ion Baicu, iar în continuare pe generalul 
Vasile Ionel. 

Canalul are, potrivit 
·
proiectului realizat de specialiştii români, 

următoarele caracteristici tehnice: 
- lungimea 
- lăţimea şenalului în aliniament 
- adâncimea apei min. 
- capacitatea maximă de trafic a canalului 
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Canalul are două ecluze, una amplasată la Cernavodă şi alta la Agigea. 
Camerele de ecluzare au lungimea utilă de 310 m şi lăţimea de 25 m. 

Pe canal au fost realizate trei porturi: Cernavodă, Basarabi şi Medgidia. 
Cele trei porturi ale canalului dispun de gări fluviale, dane speciale pen

tru pasageri, magazii de mărfuri generale, ateliere pentru întreţinerea şi 
repararea utilajelor de pe platforme. 

Construcţia Canalului Dunăre - Marea Neagră a impus realizarea unei 
puternice staţii de pompare amplasate la nodul hidrotehnic de la 
Cernavoda, cu un debit instalat de 21 1 ,5 m.c. I s, prin care se asigură nivelul 
constant al apei în bieful II cuprins între cele două ecluze, precum şi a unor 
puternice staţii de transformare. La ecluza de la Agigea s-au construit şi două 
centrale hidrotehnice, având puterea instalată de 10 MW. 

Canalul nu făcea doar legătura portului Constanţa cu o cale navigabilă de 
prim ordin în Europa, cum este Dunărea, ci are şi funcţiuni complexe, asi
gurând apa pentru: irigarea unor suprafeţr însumând circa 220 mii ha, con
sumul de apă potabilă şi industrială pentru localităţile limitrofe şi parţial 
pentru oraşul Constanţa, apa necesară răcirii agregatelor nuclearo-electrice 
de la Cernavodă şi debite necesare celor două hidrocentrale din ecluza de la 
A gigea. 

Lucrările canalului au impus construcţia a 36 poduri cu lungimea totală 
de 3.650 m. 

Construcţia canalului navigabil între Cernavoda şi Constanţa a implicat 
un mare volum de lucrări, concretizat în: 294 mii. m.c. excavaţii, 3,5 mii. m.c. 
betoane şi 8,7 mii. m.p. de protecţii şi apăsări de taluzuri. 

În anul 1982, s-a stabilit ca Ministerul Transporturilor, prin acelaşi proiec
tant general, să elaboreze studiile şi Documentaţiile pentru realizarea canalu
lui Poarta-Albă - Midia Năvodari. 

Această cale navigabilă poate asigura, în condiţii economice avantajoase, 
transportul de calcar din cariera Luminiţa de pe malul lacului Taşaul la 
Combinatul de Lianţi de la Medgidia, o parte din calcarul necesar industriei 
siderurgice, cărbuni pentru unităţile energetice şi se asigură sursa de apă 
pentru irigarea zonei Nazarcea-Poiana - Ovidiu - Mihail Kogălniceanu şi ali
�entarea cu apă potabilă şi industrială a combinatelor Năvodari şi Midia - şi 
legătura cu platformele combinatului şi port. 

Principalele caracteristici tehnice ale canalului Poarta Albă - Midia 
Năvodari sunt: 

- lungimea 31,2 km 
- lăţimea senatului navigabil în aliniament 50,0 m 
- adâncimea apei în canal 5,50 m 
- capacitatea de trafic a canalului 25 mii. to/an 
Pe canal sunt realizate două ecluze, una la Ovidiu, la ieşirea din zona de 

platou şi alta la Midia, la intrarea în portul maritim cu acelaşi nume. 
Pe canal au fost amenajate două porturi, şi anume: la Ovidiu şi la cariera 
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Luminiţa, în lacul Taşaul, pentru un trafic de calcar de până la 6 milioane 
tone pe an. 

Principalele volume de lucrări executate pentru realizarea canalului 
Poarta-Albă - Midia Năvodari au fost: excavaţii - 87 mii. m.c., betoane şi 
betoane armate - 1 ,5 mii. m.c., lucrări de susţinere şi consolidare - 1,3 mii. 
m.p. 

Toate lucrările pentru realizare au fost proiectate şi executate în întregime 
de specialişti români. Tot în ţară, au fost produse toate echipamentele, utila
jele şi maşinile necesare, inclusiv cele pentru execuţia lucrărilor. Experţii 
B.l.R.D., care au asigurat fondurile în valută pentru realizarea obiectivului, 
au subliniat calitatea deosebită a proiectului şi a lucrărilor realizate. 

Terminarea principalelor lucrări ale canalului între Cernavodă şi 
Constanţa a avut loc la 26 mai 1984, iar pe ramura de nord, între Poarta Albă 
şi Midia la 21 noiembrie 1987. 

Prin realizarea acestor lucrări, distanţele de transport şi costul tonei de 
marfă transfportată, respectiv costurile de carburanţi, s-au micşorat, iar 
condiţiile de asigurare cu apă a zonelor aride ale Dobrogei s-au îmbunătăţit 
radical. 

Aceste obiective, visate şi gândite de oameni iluştri ai României, au prins 
viaţă în perioada 1 976-1987, când nivelul de dezvoltare atins de economia 
naţională a permis efortul financiar necesar şi a putut fi asigurată baza tehni
co-materială şi umană pentru execuţia unor lucrări de asemenea volum şi 
tehnicitate. 

NOTE 

1 .  Ion Ionescu de la Brad, Excursion agricole dans la plaine de Dobroudja, 
Constantinopole, 1850 
2. Jean Stoenescu Dunăre, Canalul navigabil de la Dunăre la Mare, 
Cernavoda-Constanţa şi perspectiva unei Baze Navale la lacul Taşaul, 
Analele Dobrogei, an XI, 1930, p. 1 75-180 
3. Idem, Analele Dibrogeî, an VIII, 1927, p. 150-161 . 
4. Idem, Canalul navigabil de le Cernavodă-Constanţa. Putinţa de a realiza 
această lucrare, Analele Dobrogei, an III, nr. 1 ,  1922, p. 388-406 
5. Nicolae Ştefan, Probleme economice, Biblioteca Academiei Populare din 
Constanţa, nr. 5, 1927 
6. Proiectul inginerului Jean Stoenescu Dunăre, publicat în 1922, 
îmbunătăţit în 1927, 1928, 1930, Dobrogea economică nr. 6/1922 şi 
nr. 1-2/ 1924 
7. "Marea Neagră", din 25 iulie 1930 
8. Construirea unui canal î'ntre Dunăre şi Marea Neagră, propunere a ing. 
Gh. Popescu, "Buletinul Camerei de Comerţ" 8/1924 
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9. Buletinul Camerei de Comerţ Constanţa, nr. 8/1924 
10. Buletinul Municipal Constanţa, nr. 2/1924 
1 1 .  "Dacia" din 7 noiembrie 1923 
12. ''Marea Neagră" din 2 noiembrie 1938, "Un Canal Cemavoda-Constanţa" 
13. "România de la Mare", din 1 1  octtombrie 1938, "Canalul Cemavoda
Constanţa" 
14. "Voinţa Dobrogei" , din 26 mai 1935 
15. ''Dacia", din 26 aprilie 1929 
16. "Dobrogea Jună", din 6 noiembrie 1923 
17. "Liberalul Constanţei", din 9 decembrie 1923 
18. "Dobrogea Jună", din 12 decembrie 1924 
19. "România de la Mare", din 2 decembrie 1935 
20. "Dobrogea Jună", 7 martie 1941 
21. "Farul", din 30 octombrie 1921 
22. "Dobrogea Jună", din 25 octombrie 1940 

Proiecte româneşti de ralizare a unei căi navigabile intre 
Dunăre şi Marea Neagră 
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Canalul Cernavoda-Constanţa, 
"Dobrogea Jună", 12 septembrie 
1924 

PROJETS ROUMAINS POUR LA REEALISATION 
D'UNE VOIE NAVIGABLE ENTRE LE DANUBE ET 

LA MER NOIRE 
- Resume -

L'ouvrage en question est une approche des projets roumains de realisa
tion d'une voie navigable entre le Danube et la Mer Noire, a partir de la pre
miere moitie du XIXe siecle, quand, a cause des problemes d'ordre rechnique 
et materiei, Ies projets ont ete abandonnes. 

On y met en evidence Ies eforts faits afin de realiser le Canal entre Danube 
et la Mer Noire et on fait la erie des projets principaux realises par Ies 
ingenieurs roumains B.G. Assan (1897), Jean Stoenescu Dun're (1992), Aurel 
B'rgl'zan et Octavian Smilgelschi (1929), avec une presentation succinte de 
chaque projet. 

Ces etudes, longtemps abandonnees au stade de projets, sont devenues 
viables par la construction du Canal Danube - Mer Noire (1984) et de son bras 
Poarta Albbă - Midia Năvodari (1987). 
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Angela POP 

BANCA FEDERALĂ "DOBROGEA" DIN OSTROV 
(1913-1926) 

Cel care încearcă să cunoască şi să înţeleagă structura organizatorică a 
agriculturii româneşti, mai ales în perioada interbelică, este frapat de 
numărul mare al instituţiilor cu scopuri şi mijloace de acţiune aproape iden
tice. 

P(entru a rămâne în perimetrul impus de tema anunţată ne amintim că 
după obiectul operaţiunilor existau: cooperative de credit, de consum şi 
aprovizionare, cooperative de producţie (în care se includeau obştile săteşti), 
cooperativele forestiere şi cele cu producţie diversă)U. 

Potrivit studiilor efectuate până în prezent, în 1927, peste 51 % din totalul 
formelor îmbrăcate de cooperaţia agricolă îl reprezentau băncile populare 
care deţineau 71 % din totalul membrilor asociaţi şi 99% din capitalul social 
2), 

Această situaţie o putem înţelege reamintindu-ne că dezvoltarea agricul
turii era posibilă numai prin oferirea capitalului necasar în condiţii cât mai 
avantajoase. În România acest lucru se resimţea şi mai acut din cauza 
menţinerii unui nivel tehnic depăşit şi pulverizării loturilor peste limitele 
exploatării lor raţionale 3). În plus, statul nu făcera eforturi pentru a rentabi
liza mica gospodărie agricolă. De exemplu, în 1924, prin ridicarea taxei de 
export la 4500 lei/ vagon s-a asigurat acoperirea a 1 I6 din bugetul naţional. 

De asemenea, Banca Naţională şi celelalte instituţii specializate nu erau 
dispuse să crediteze pe agricultori, categorie socio-profesională care putea 
deveni oricând insolvabilă. 

Motivele enunţate mai sus explică apariţia federalelor de bănci agricole 
care primeau între asociaţi obşti de arendare şi cumpărare de pământ, coo
perative cu profituri diferite. 

Potrivit statutelor adoptate, pentru mărirea fondurilor proprii se primeau 
şi depuneri spre fructificare 5). Cu toate acestea, se dispunea de sume insufi
ciente pentru acoperirea numeroaselor cereri de creditare. Aşa se explică per
manenta preocupare a băncilor şi federalelor pentru a îndeplini condiţiile 
cerute în vederea obţinerii creditelor de la Centrala băncilor populare sau 
Centrala cooperativelor de producţie şi consum sau la creditul de reescont al 
Băncii Naţionale 6). 

În ceea ce priveşte Dobrogea, revenirea în graniţele fireşti ale ţării i-a per
mis o dezvoltare economică fără egal prin punerea în valoare a resurselor 
naturale şi a unui program de investiţii deosebit. Inaugurarea podului de la 
Cernavodă (14 septembrie 1895) şi a portului Constanţa (27 septembrie 1909) 
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au permis economiei româneşti să se plaseze la locul cuvenit în sistemul 
european. 

O intensă activitatea legislativă a urmărit organizarea şi dezvoltarea agri
culturii. "Legea pentru reglementarea proprietăţii imobiliare din Dobrogea" 
(3 aprilie 1882) 7> a delimitat domeniile statului (din care au fost vândute 
loturi între 10-50-100 ha.), vetrele satelor, izlazurile şi pădurile comunale, 
terenului care urmau a fi acordate instituţiilor şcolare şi aşezămintelor reli
gioase ppentru întreţinere B>. 

Urmând să asigure o creştere demografică rapidă în imensul spaţiu pe 
care-l reprezenta Dobrogea la 1880 şi acoperirea sumelor necesare pentru 
modernizarea regiunii, statul a vândut sub preţul real tuturor celor care 
doreau să se stabilească aici. Între anii 1888-1906 au fost acordate 49.256 ha. 
la 9012 veterani ai războiului din 1877 şi însurăţei, cererile provenind de la 
locuitori din judeţele Vlaşca, Putna, Tecuci, Covurlui, Tutova, Muscel, Dolj, 
Mehedinţi, Rm. Sărat, Buzău 9). 

Dar aplicarea acestei legi a creat nenumărate nemulţumiri deoarece nu 
toate loturile erau în suprafaţă de 8 ha. (cât prevedea legea), aveau potenţial 
productiv scăzut, înmânarea titlurilor de proprietate a trenat ani de zile, iar 
scutirea de impozit pe cinci ani nu s-a respectat IO). 

Această situaţie a favorizat crearea unui număr apreciabil de bănci popu
lare: 1908-139 cu 12955 de membrii, 1927-1 68 cu 25.535 membrii şi 42.470.373 
lei capital. Media capitalului depus de fiecare societate a crescut de la 140 lei, 
în 1907, la 1062 lei, în 1926. Ca structură profesională, în mod firesc, micii 
proprietari agricoli reprezentau 90%, urmaţi de comercianţi şi meseriaşi (2,4 
- 3%) rn. 

Ne-am propus să vă prezentăm câteva dintre elementele care individua
lizează activitatea desfăşurată de federala "Dobrogea" a băncilor populare 
între anii 1913-1926 din mai multe motive şi anume: 

- potrivit fondul!Ji arhivistic existent până în prezent, ea a desfăşurat 
activitatea cea mai îndelungată (1914-1 940); 

- colţul sud-vestic al Dobrogei reprezintă o zonă în care, pe lângă agricul
tură se practica viticultura pe dealurile Oltinei şi pescuitul (Dunăre, lacul 
Oltina şi Bugeac); 

- plasa Ostrov a reprezentat un spaţiu de contact între estul câmpiei 
Bărăganului şi nordul podişului Cadrilater; 

- experienţa pe care ne-o transmite prin intermediul documentelor rămase 
de la această instituţie, nu este de neglijat. 

Federala "Dobrogea" s-a constituit la 13 octombrie 1913 prin asocierea a 
zece bănci populare şi a cooperativei de pădure "Viitorul" (comuna Carvăn) 
cu un capital subscris de 77.000 lei şi 25.495 lei capital depus. De fapt, activi
tatea se va derula din 6 februarie 1914. 

Distrugerea arhivei în timpul primului război mondial a obligat comite
tul de conducere să reconstituie unele documente care oglindesc 
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preocupările majore, mijloacele concrete de acţiune aplicate până în 1916. 
Rolul important pe care l-a avut federala "Dobrogea" în cadrul comu

nităţilor săteşti din plasa Ostrov ne-o demonstrează creşterea permanentă a 
numărului instituţiilor afiliate; astfel, în 1924, erau 20 bănci şi şapte coopera
tive. 

Cum era şi firesc, consiliul de administraţie era format din învăţători, 
preoţi, proprietari de pământ cu ştiinţă de carte. 

În conformitate cu statutele adoptate în 1913 şi 1922, scopul asocierii a fost 
foarte bine sintetizat într-unul dintre documente: " . . .  să ofere sătenilor 
muncitori, astăzi şi proprietari ai pământului pe care-l muncesc, mijlocul de 
organizare sistematică a producţiei şi să înlesnească circulaţia mărfurilor 
prin vânzarea în comun a cerealelor scăpând pe săteni de speculaţii" 13). " 
(Federala) să intervină pe toate căile şi cu toate mijloacele ca să poată procu
ra orice fel de aricole de îmbrăcăminte, de încălţăminte şi alimente cu care să 
se îndestuleze populaţia din oraşul şi plasa Ostrov" 14), prin - adăugăm noi 
- asigurararea alimentelor de primă necesitate, acordarea de împrumuturi în 
cont deschis, vânzarea cerealelor în comun, deschiderea conturilor destinate 
acordării de ajutoare instituţiilor culturale din plasa Ostrov, deschiderea 
şcolii de contabili. 

Bulversarea vieţii economice, distrugerile provocate de armata inamică în 
1916, administraţia de etape menţinută până în toamna anului 1918 au impus 
procurarea unor apreciabile cantităţi de făină, zahăr, sare, orez, halva, paste 
făinoase, mii de metri de pânză şi bumbac englezesc, produse evaluate la 
două milioane lei. 

Până în 1922 se folosea sistemul preluării de marfă în comision prin inter
mediul Federalei cooperativelor săteşti, iar după aceea, avansurile cu gaj pe 
recolta anului respectiv. La preţul de cumpărare federala adăuga 2-5 lei, pen
tru produsele alimentare şi 14-20 lei pentru stofe. 

Documentele mai menţionează preocuparea pentru a se aduce de la Brăila 
cantităţile necesare de cherestea pentru refacerea gospodăriilor şi a sulfatu
lui de cupru pentru stropitul viilor 15). 

Deschiderea conturilor curente ale băncilor şi cooperativelor afiliate se 
făcea prin alimentarea contului federalei de către Casa centrală a băncilor 
populare şi prin Banca Naţională, filiala Silistra. Documentele contabile 
indică o creştere permanentă a sumelor solicitate - de la 500.000 lei, în 1919, 
la 10 milioane, în 1925. Dar, centrala nu acordă mai mult de 4,5 milioane lei 
deoarece şi unităţile federate cereau sume tot mai mari pentru cumpărarea 
de seminţe, vite, unelte agricole din conturile proprii. Acest sistem golea 
foarte rapid contul federalei care nu era alimentat la timp; băncile populare 
încercau să păstreze bani lichizi şi peste plafonul stabilit (10.000 lei). 
Interesele generale ale filialei fiind grav afectate, s-a hotărât ca unităţile care 
practicau curent acest sistem neloial să li se blocheze contul 1 6). 

Creşterea cantităţilor de cereale obţinute în anii 1922, 1923 a permis 
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creşterea permanentă a sumelor acordate în cont curent. Astfel, dacă în 1919 
se acorda echivalentul a trei capitaluri depuse, în 1924 ele reprezentau zece 
capitaluri dep

'
use, plus fondul de rezervă 17). Cu toate acestea, consiliul de 

administraţie aproba noile conturi curente sub rezerva acordării de împru
muturi în sume mici, cât mai multor săteni. 

O importantă sursă de venituri a reprezentat-o sumele depuse spre fruc
tificare pentru care federala acorda dobânzi de peste 4-4,5% pentru depuner
ile pe termen de cel puţin şase luni 18). 

Foarte avantajos s-a dovedit a fi sistemul vânzării cerealelor în comun. 
Unităţile afiliate acordau sătenilor bani avans pentru cerealele obţinute şi 
înmagazinate până la vânzarea lor la preţuri mai mari. Un bun debuşeu s-a 
dovedit a fi bursele din Brăila şi Galaţi, Casa Sassu din Brăila, Banca 
Sindicatului Morarilor din Bucureşti, Banca federală "Constanţa" care ofe
reau preţuri mai avantajoase decât oboarele din Silistra şi Călăraşi 1 9> .  

Totodată, federala a încercat să acopere pagubele cauzate de grindină sau 
inundaţii, băncile cu recoltele afectate primind câte o bonificate în valoare de 
1000 lei 20). 

Obţinând beneficii tot mai mari federala şi-a putut permite să acorde, din 
fondul cultural, ajutoare şcolilor din Coslugea şi Almalău pentru repararea 
imobilelor; internatul Şcolii normale din Ostrov a fost înzestrat cu veselă şi 
pături în valoare de 15.357 lei; elevilor Şcolii normale din Silistra li s-au 
cumpărat costume de haine şi tricouri. În anul 1925 a fost cumpărat porumb 
destinat populaţiei din Basarabia, zonă grav afectată de secetă 21). 

Creşterea numerică a unităţilor afiliate a impus formarea unui personal 
specializat care să primească statutul de funcţionar de bancă permanent şi 
salariat. Pentru aceste motive a fost înfiinţată Şcoala de contabili "Ion 
Mihalache", la 15 februarie 1920. Bugetul era alimentat prin taxa de 
şcolarizare (300 lei/ elev), cotele stabili te în funcţie de capitalul fiecărei bănci 
afiliatye (200, 300, 600 lei) şi subvenţia acordată de federală (10,000-21 .000 
lei). 

Programa şcolară, aprobată de Casa centrală a băncilor populare, 
prevedea transmiterea unor cunoştinţe minime din domeniul contabilităţii, 
corespondenţei comerciale, dreptului comercial; la ele se adăugau ore de arit
metică, limba română, geografie, ştiinţele naturii care completau suma infor
maţiilor obţinute pe parcursul celor cinci luni de şcolarizare. 

Erau admişi elevii care aveau vârsta între 14-1 8 ani şi 23-30 ani. 
Deşi avea un număr redus de elevi şcoala s-a confruntat cu numeroase 

greutăţi materiale; băncile asociate, federalele "Constanţa", "Bazargic" şi 
"Silistra" (care îşi pregăteau elevii tot aici) nu-i alimentau bugetul pe măsura 
cerinţelor. De aceea, conducerea instituţiei a făcut numeroase apeluri la pre
fecturile Constanţâ şi Durostor 22). 

Schimbările de ordin administrativ determinate de legea din 1925 ca şi 
problemele de natură materială au impus, în 1925, unificarea cu federala din 
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Silistra. Nu a fost o simplă schimbare de sediu; creşterea numerică a băncilor 
afiliate, extinderea teritorială vor determina probleme specifice care 
marchează o etapă diferită în existenţa federalei "Dobrogea" din Ostrov. 

După cum menţionam mai sus, am încercat să vă prezentăm activitatea 
desfăşurată de această instituţie bancară şi pentru valoarea experienţei pe 
care ne-o transmite. 

Recensământul populaţiei din 1992 indică în aşezările în care au 
funcţionat băncile afiliate la federala din Ostrov cam acelaşi număr de 
locuitori (cu excepţia oraşului Negru Vodă şi a comunelor Ion Corvin, 
Băneasa, Ostrov unde se constată o creştere numerică firească, ele dez
voltându-se sub raport economic). Numărul mare al celor tineri (20-35 ani) 
structurile socio-profesionale constatate ne face să credem că reorganizarea 
unor forme asociative de credit este absolut necesară şi posibil de realizat în 
etapa de tranziţie pe care o parcurgem. 

NOTE 
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Legea agrară din 1882 dinDobrogea şi implicaţiile ei naţionale în Comunicări 
de istoria Dobrogei, vol. II, Constanţa, 1983, p. 71 -85; Liviu P. Marcu, 
Reforme agrare din Dobrogea de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul 
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La Banque Federale "Dobroudja" d'Ostrov 
- Resume -

L'auteur a l'intention de presenter l'activite de la Banque Federale 
"Dobroudja" d'Ostrov pendant Ies annees 1913-1926, s'appuyant sur des don
nees importantes historiques et d'archive. 

Cree au 13 octobre 1913 par l'association de 10 banques populaires et de 
la cooperative qui administrait Ies forets "Viitorul", commune de Carvăn, 

ayant un capital de souscription de 77.000 lei et 25.485 lei capital depose, 
celle-ci allait jouer un râle important, demontre par l'accroissement perma
nent des institutions affiliees. 

Louverture des comptes courants des banques et des cooperatives affil
iees s'effectuaient par l'alimentation du compte de la federation par la 
Maison Centrale des banques populaires et par la Banque Nationale, filiale 
de Silistra. 

Les changements d'ordre administratif intervenus par la loi de 1925 ainsi 
que Ies problemes financiers ont mene, en 1926, a l'unification avec la 
federale de Silistra. La Banque Federale "Dobrogea" a deploye une activite 
exemplaire et a transmis une valeur experimentale concretisee par le recense
ment de la population de 1992, lequel indiquait, pour Ies localites ou Ies ban
ques affiliees a la federale d'Ostrov avaient fonctionne, environ le meme 
nombre d'habitants. 
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Mariana BĂLĂBĂNESCU 

CUM AU SĂRBĂTORIT DOBROGENII 
îN"CORONAREA DE LA ALBA IULIA - 15 

OCTOMBRIE 1922 
Încoronarea regilor Ferdinand I şi Maria la Alba Iulia în 15 octombrie 

1922, a fost un eveniment plin de semnificaţii. Din punct de vedere politic a 
constituit consacrarea statului român unitar, din punct de vedere diplomatic 
s-a confirmat în mod festiv recunoaşterea internaţiională a statului român 
deplin constituit prin participarea celor 22 delegaţii străine la ceremonia 
încoronării, iar din punct de vedere istoric a fost marcată împlinirea idealu
lui naţional al românilor. 

Din ţară au participat membrii familiei regale, membrii senatului şi 
adunării deputăţilor, reprezentanţi ai armatei, academiilor române, univer
sităţilor, delegaţiile comunale urbane şi rurale din toată ţara, reprezentanţii 
tuturor cultelor, iar din străinătate delegaţi din ţările europene, din SUA şi 
Japonia 1 . Se poate spune că a fost o demonstraţie politică prin care s-a 
urmărit "să se consfinţească pentru vecie unirea tuturor românilor sub scep
trul regelui Ferdinand I" 2. 

Un eveniment cu astfel de conotaţii şi de o mare amploare din punct de 
vedere organizatoric a avut desigur reverberaţii în conştiinţa contempo
ranilor. De la un capăt la celălalt al ţării s-a declanşat în opinia publică o pu
ternică reacţie evident favorabilă în majoritatea covârşitoare a straturilor 
sociale, etnice, confesionale. Nu au lipsit însă nici reacţii de respingere 
cauzate de acel politicianism îngust de care au suferit oamenii politici în mai 
toate timpurile şi care are ca sursă orgolii exacerbate, ambiţii, interese 
sectare. 

A fost cu adevărat o stare de emulaţie la scară naţională. Autorităţile cen
trale şi locale s-au întrecut în organizarea în condiţii cât mai bune a festi
vităţilor. La aceasta s-a adăugat şi prestanţa protagoniştilor, cele do4ă figuri 
nobile ale dinastiei române - regele Ferdinand I şi regina Maria. 

Cât a fost de mare entuziasmul poporului român o putem dovedi şi cu 
modul în care locuitorii provinciei dintre Dunăre şi mare, dobrogenii, au 
sărbătorit încoronarea de la Alba Iulia. Presa locală a relatat pe larg tot ce 
s-a produs pe scena încoronării la Alba Iulia, Bucureşti şi în ţară. 
Profesionalismul ziariştilor din acea vreme fac posibilă o reconstituire com
pletă a tuturor festivităţilor consacrate evenimentului încoronării regilor 
României Mari, cu o putere de sugestie aproape cinematografică pentru cel 
care răsfoieşte ziarele dobrogene din 1922. Ziarul "Donbrogea Jună" îşi infor
ma cititorii asupra unor măsuri pregătitoare. Astfel, aflăm că Prefectura 
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Constanţa a întocmit un tablou cu decoraţiile parlamentarilor dobrogeni ce 
urma să fie înaintat Ministerului de Interne în vederea acordării de noi de
coraţii 3. În acelaşi ziar, ediţia de seară informează cu privire la suspendarea 
transportului CFR şi a încărcării de mărfuri în porturile maritime şi dunărene 
în zilele încoronării 4. Faţă de această măsură Camera de Comerţ Galaţi a 
protestat pe lângă ministrul liberal al industriilor, Tancred Constantinescu, 
cerând să fie deschisă circulaţia vagoanelor de cereale s. 

Ziarele dobrogene au prezentat deasemenea, Mesajul Tronului citit de 
primul ministru la deschiderea corpurilor legiuitoare şi în care se vorbeşte 
numai despre încoronare 6. 

La 15 oct. 1922, editoriale însoţite de portretele suveranilor României ocu
pau prima pagină a tuturor ziarelor. Cel mai sugestiv editorial intitulat 
"Dobrogea la încoronare" meritâ a fi citat ca o pledoarie despre atitudinea 
dobrogenilor faţă de actul încoronării de la Alba Iulia : "Cu o deosebită 
emoţiune dobrogenii iau parte cu toată bucuria la marea sărbătoare a 
românismului - încoronarea suveranilor. Desigur că Dobrogea este provincia 
care a suferit cel mai mult pe urma războiului cel crâncen care ne-a dus la 
închegarea României Mari: căminele noastre au fost pângărite şi ruinate de 
cotropitori sălbateci, Hârşova este încă o ruină iar floarea şi vigoarea popu
laţiunii ei a fost secată la Mărăşeşti unde regimentele dobrogene au făcut min
uni de vitejie înscriind cele mai frumoase pagini ale istoriei noastre. Şi dacă 
Dobrogea a dat atât de mult din sângele şi din avutul ei pentru realizarea ide
alului sfânt al întregirii neamului, cum să nu ia parte cu tot entuziasmul 
sufletelor oţelite în nevoi şi durere la sărbătoarea înălţătoare de astăzi, menită 
să pecetluiască pentru vecie adunarea tuturor românilor sub un sceptru şi 
cârmuire românească . Dobrogeanul are un merit ce îi e specific, în zilele de 
sărbătoare ştie să se dezbrace de toate grijile şi nevoile lui pentru ca în deplină 
seninătate de suflet să cinstească aşa cum se cuvine memoria unor clipe sub
lime. Dobrogea ridică rugile cele mai fierbinţi pentru cei care astăzi au pe cap 
coroana României Mari. Trăiască suveranii României Mari ! "  7. 

În continuare întâlnim şi note critice la adresa cârmuitorilor care nu au 
ştiut sau nu au vrut să ajute Dobrogea la refacerea ei după război. Cu toate 
acestea dobrogenii au înţeles importanţa actului încoronării şi nu au 
întunecat cu numic "aureola ce trebuie să împrăştie încoronarea suveranilor" 
Presa dobrogeană a dat publicităţii Proclamaţia regelui Ferdinand I cu prile
jul încoronării de la Alba Iulia B. 

Un alt editorial dezbătând tema unirii la români "Unirea de azi, unirea de 
mâine" evidenţia importanţa unirii sub domnia regelui Ferdinand I "Unirea 
s-a făcut la Alba Iulia. De trei sute şi ceva de ani nimănui din cei care au 
cârmuit peste ţara asta nu i-a fost dat să se poată intitula rege al tuturor 
românilor. Mihai Viteazu a plătit cu viaţa fericirea de a fi strâns sub sceptrul 
domniei sale o Românie Mare, fărâmiţată în urmă-i fie prin lupte interne fie 
prin ura de moarte a vecinilor noştri . . .  Veacuri întregi câte o gârlă secată pe 
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timpul verii sau un şir de munţi cu nume româneşti trăgeau hotare între fraţi 
de acelaşi sânge. Prin încoronarea de la Alba Iulia unirea tuturor românilor 
de la Tisa la mare şi la Nistru este astăzi fapt împlinit" 9. După părerea edi
torialistului, egoismul politic a făcut ca realizarea unui ideal naţional să fie 
monopolizat de o colectivitate restrânsă, aluzie, desigur, la PNL sub 
guvernarea căruia s-a desfăşurat festivitatea de la Alba Iulia. Ziaristul 
reproşază liberalilor că au greşit la împărţirea rolurilor, cu adresă la 
reprezentanţii Ardealului care meritau prin contribuţia lor la unire un rol de 
frunte. 

Până pe 21 oct. 1922 au fost publicate pe larg toate manifestările 
sărbătoreşti ale încoronării. Au fost descrise procesiunile de la Alba Iulia din 
15 oct. şi din ziua următoare de la Bucureşti: sosirea trenului regal la Alba 
Iulia, întâmpinarea suveranilor de către membrii guvernului şi câţiva dintre 
invitaţi, drumul cu trăsăturile până la Catedrală - numită de atunci 
"Catedrala încoronării" - serviciul religios, scena încoronării însoţită de 
sunetele clopotelor şi salve de tun, punerea coroanelor în Baldachinul 
încoronării, de către Ferechide şi Orleanu, dejunul din Sala Unirii, cel din sala 
Teatrului, masa populară în aer liber, parada militară de trei ore, plecarea 
familiei regale la ora 18,oo, sosirea a doua zi la Bucureşti, primirea în gara 
Mogoşoaia, deplasarea în ovaţii la Arcul de Trimf, Te-Deum-ul de la 
Mitropolie, parada militară, defilarea delegaţiilor din ţară la statuia lui Mihai 
Viteazul, prezenţa străinilor şi a unui public numeros 10. "În epoca în care 
înalte capete încoronate nu au putut rezista nevoilor căzute pe capul 
popoarele lor, MSR Ferdinand I a reuşit să închege într-un singur mănunchi 
pe toţi românii sub un singur sceptru ... În numele tuturor dobrogenilor de 
toate riturile şi de toate naţionalităţile strigăm din toată inima "Trăiască 
MLRR suveranii României Mari" 1 1 . 

Dobrogenii au fost elogioşi îndeosebi cu regele Ferdinand I "Regele a ştiut 
să fie mai român decât toţi românii „ .  vor veni copiii noştri care neinfluenţaţi 
decât de rezultate vor proclama pe MSR Ferdinand I al României drept cel 
mai mare suveran pe care l-au avut românii, care a intrunit şi vitejia şi iubirea 
de popor şi înţelepciunea" 12. 

La Constanţa, oraşul a fost pavoazat din timp, astfel încât în duminica 
încoronării, la colţurile străzilor, în balcoane şi la unele magazine fâlfâiau 
steaguri tricolore. În câteva vitrine erau expuse tablourile suveranilor încon
jurate de faldurile unor panglici cu culorile naţionale. În pofida vremii nefa
vorabile (vânt şi burniţă) numeroşi cetăţeni s-au îndreptat spre locul festi
vităţilor şi au asistat la Te-Deum-ul de la Catedrală în prezenţa autorităţilor 
civile şi militare. După Sfânta Liturghie s-a citit Cartea Pastorală a 
Mitropolitului Primat şi Proclamaţia regelui Ferdinand I. La Biserica greacă, 
sinagogă, moschee şi la celelalte biserici din oraş s-au ridicat rugăciuni pen
tru MLRR. La ora încoronării, clopotele bisericilor şi 101 salve de tun au 
anunţat marele act de la Alba Iulia. A urmat parada militară pe B-dul 

127 



Elisabeta, în faţa Cazinoului, pregătită de gen. Tomescu, lt. col. Georgescu şi 
prefectul de poliţie Ştefu, care s-a ocupat de trupele din garnizoană. 
Regimentele au fost reprezentate de câte o companie sau baterie şi au dat 
onorurile cu prestanţa obişnuită. Au defilat: Divizia de mare, Reg. 34 
Infanterie, Reg. 13 Artilerie, Reg. 18 Obuziere iar ţinuta trupelor a fost ire
proşabilă. După-amiaza la ora 16,oo s-au desfăşurat serbări şcolare în cinstea 
evenimentului, iar seara la ora 20,oo retragerea cu torţe în sunete de 
trompetă prin centrul oraşului şi pe străzile principale au încheiat ziua 
încoronării 13. 

În aceeaşi notă de entuziasm şi la Medgidia, marea sărbătoare a românilor 
a avut aceeaşi consistenţă. Un Te-Deum oficiat de preotul paroh C. 
Georgescu, serbare şcolară în cursul după-amiezii şi seara retragerea cu torţe 
14 

La Tulcea, muftiul ti. dresat o telegramă regelui Ferdinand I şi în toate bi
sericile s-au rostit rugăciuni pentru ţară şi rege 15. 

La Silistra, clădirile publice şi particulare, precum şi navele din port au 
fost împodobite cu verdeaţă şi drapele tricolore. În faţa Palatului 
Administrativ şi pe strada principală Carol I au fost ridicate arcuri de triumf. 
La Catedrala oraşului s-a oficiat serviciu divin în prezenţa prefectului Taşcu 
Petrescu, iar la ora încoronării au fost trase 101 salve de tun. A urmat o defi
lare a şcolilor şi trupelor din localitate, pregătită de col. Botea. Recepţia ofi
cială a avut loc în sala Prefecturii fiind deschisă de prefect cu un frumos dis
curs ce a elogiat momentul şi a dat asigurări de credinţă şi devotament tronu
lui şi suveranilor. După-amiaza, în parcul Carol a cântat fanfara iar seara s-a 
organizat tradiţionala retragerea cu torţe şi iluminaţii. Comunitatea israelită 
din localitate a oficiat în Templu un serviciu religios în cinstea evenimentu-
lui 16. • 

În tumultul lor, festivităţile încoronării au stârnit şi unele patimi locale. 
Astfel, Miltiade Cutava-directorul ziarului "Strălucitorul" şi-a exprimat 
nemulţumirea că nu a fost invitat la Alba Iulia deşi a avut meritul de a fi 
susţinut încă din apr. 1916 intrarea României în război alături de Antantă 
pentru realizarea unităţii naţionale şi încoronarea suveranilor, şi cu atât mai 
mult cu cât fratele soţiei sale, subl. de marină Ioan Ghiculescu a fost primul 
ofiţer mort pentru România la 24 aug. 1916 pe vedeta Grigore Ioan" 1 7. 
Asemenea reacţie poate fi privită, în perspectiva timpului ca naivă sau fer
mecător desuetă, dar ea ne dă mărimea trăirilor contemporanilor faţă de un 
eveniment la care au ţinut. 

Ca un omagiu adus unirii tuturor românilor sub sceptrul regelui 
Ferdinand I, revista "Analele Dobroge" a publicat un studiu intitulat 
"Dobrogea, sacrificiile şi munca noastră în Dobrogea faţă de pretenţiile 
Bulgariei asupra ei "de I. N. Roman, doctor în drept şi senator de Constanţa, 
în care se reafirmă drepturile istorice ale românilor asupra teritoriilor pe care 
locuiesc 1 8. 
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În zilele încoronării de la Alba Iulia, Dobrogea a fost conectată la tensiune 
maximă iar locuitorii ei şi-au exprimat prin toate modurile de manifestare 
devotamentul faţă de coroană şi ţară. Strădania autorităţilor locale şi entuzi
asmul populaţiei au făcut din sărbătoarea încoronării un eveniment deosebit. 

NOTE 

1 .  M. Muşat, I. Ardeleanu, România după marea unire, vol. 11/2, p.313 
2. "Dobrogea Jună", XVI, nr.  250, 13 oct. 1922 
5. Ibidem 
6. Ibidem 
7. Idem, nr. 254, 15 oct. 1922 
8. Ibidem 
9. Idem, nr. 255, 18 oct. 1922 
10. "Dobrogea Jună" şi "Dacia" din 15-21 oct. 1922 
1 1 .  "Dacia", IX, nr. 1 72, 15 oct. 1922 
12. lbidem 
13. "Dobrogea Jună", 21 oct. 1922, "Dacia", IX, nr. 1 73, 1 8  oct. 1922 
14. "Dobrogea Jună", 21 oct. 1922 
15. lbidem 
16. lbidem 
1 7. "Strălucitorul", nr. 37-38, 1-9 nov. 1922 
18. "Analele Dobrogei", nr. 4/1922 

Resume 

Le couronnement des Rois Ferdinant I et Maria en 15 octombre 1922, a ete 
celebre avec enthousiasme dans tout le pays, fait qui a transforme la festivite 
de Alba Iulia dans un evenement particulier. 

Les habitants de la Dobroudja ont participe nombreusement aux manifes
tations ceremonieuse organise par les autorites locaux. 

A Constantza, Medgidia, Toultcha, Silistra a ete vraiment un etat d'ent
housiasme national. Les citoyens de la Dobroudja ont expprirne par Ies fetes 
dediees a couronnementt, leurs devotament pour la Couronne et la patrie. 
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Scena încoronării 
de la Alba Iulia, 
15 octombrie 1922 

Regele Ferdinand (1865-1927) 

Regina Maria (1875-1938) 
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Puiu 'BORDEIU 

MIŞCAREA LEGIONARĂ îN DOBROGEA, 
ÎN CONTEXTUL ANULUI 1933 

Apariţia şi evoluţia structurilor "Gărzii de Fier" în Dobrogea, începând cu 
anul 1933, s-a realizat pe fondul acumulării şi escaladării tensiunile generate 
de efectele unei profunde crize economice, sociale şi a mentalităţilor mani
festate la nivel national. 

Nemulţumirile în creştere ale unor categorii socio-profesionale locale 
diverse faţă de ineficienţa soluţiilor oferite de cercurile guvernante pentru 
stoparea degradării condiţiilor lor de trai au determinat radicalizarea con
cepţiilor şi atitudinilor politice şi sociale la nivelul acestora. Sentimentul de 
insecuritate socială s-a accentuat ca urmare a corupţiei şi disputelor sterile ce 
marcau activitatea unei anumite părţi a clasei politice autohtone, în condiţiile 
ofensivei comunismului şi revizionismului bulgar ce ameninţau interesele 
naţionale. 

Influenţele exercitate în aceste condiţii pe plan intern - prin relansarea 
acţiunilor organizatorice şi propagandistice legionare - şi extern - ca urmare 
a instaurării disctaturii naziste în Germania - au determinat orientarea la 
începutul anului 1993 a unor categorii de tineri intelectuali locali spre 
intrarea în rândurile Mişcării legionare şi spre asumarea soluţiilor politice, 
sociale şi morale radicale promovate de aceasta. 

Ezitările şi indeciziile guvernanţilor români, care nu au avut un plan bine 
articulat de recuperare a macedo-românilor din afara graniţelor, mai ales a 
acelora din Macedonia grecească, supuşi deznaţionalizării şi presiunilor eco
nomice şi sociale de către statul grec pe toată perioada deceniului al treilea, 
au determinat vii nemulţumiri în rândul celor deja repatriati între 1925-1933. 
În contextul necesităţii exprese a întăririi elementului românesc în Dobrogea 
de Sud pentru susţinerea politicii economice şi sociale a statului român, dez
interesul autorităţilor pentru protecţia economică şi socială a macedo
românilor aşezaţi în zonă a determinat apropiere unora dintre aceştia de 
Mişcarea legionară. 

Profitând şi de divergenţele create din anumite interese politice la nivelul 
guvernului Vaida-Voevod, dintre primul ministru şi subsecretarul de stat de la 
interne, Armand Călinescu, cu privire la rolul autorităţilor statale în controlarea 
acţiunilor "Gărzii de Fier" - organizaţie politică a Mişcării legionare -, elementele 
legionare au reuşit, în 1933, întemeierea unor puncte de sprijin în diferite medii 
socio-profesionale din Dobrogea, folosite ulterior ca baze de expansiune în 
mediile urbane şi rurale. 

În baza ordinelor conducerii "Gărzii de Fier", în martie 1933, emisari ai 
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organizaţiilor legionare din Brăila şi Galaţi au luat iniţiative de răspândire a 
legionariamului în Dobrogea Veche (judeţele Tulcea şi Constanţa). În acest 
sens, sub influenţa organizaţiei legionare din Galaţi, în primăvara anului 
1933 s-au înfiinţat primele cuiburi legionare în comunele I.C. Brătianu, Pisica, 
Luncaviţa şi Jijila din judeţul Tulcea 1 .  Ele vor constitui adevărate baze de 
răspândire a legionarismului în zonele învecinate. Propaganda legionară se 
realiza utilizând sistemul racolării de aderenţi prin discuţii "de la om la om", 
dar şi prin organ.izarea de întruniri, întemeiate pe simpatia unor elemente 
din rândul ţăranilor sau meseriaşilor, care asigurau preluarea şi multipli
carea mesajului propagandistic legionar. 

Mijloacele scrise, respectiv manifestele sau ziarele legionare, aduse din 
zone învecinate (ziarul "Biruinţa" ce apărea la Galaţi sau revista "Pământ 
strămoşesc", adusă prin membri ai structurilor legionare din acelaşi oraş) 
aveau rolul de a completa şi dezvolta propaganda orală. Cuiburile legionare 
s-au extins astfel şi în alte zone rurale tulcene - Pecineaga, Topolog, Dăeni, 
Regina Maria, Enisala, Chilia, Chilia Veche etc. 2 

Între categoriile socio-profesionale reprezentate în organizaţiile legionare 
tulcene din această perioadă erau şi muncitorii din mici fabrici din zonele 
urbane şi chiar unii marinari din porturile de la Dunăre 3. 

Penetrarea legionarismului în Dobrogea s-a realizat sub coordonarea de 
ansamblu a lui Corneliu Codreanu şi în baza unei strategii gândite de acesta 
pentru acoperirea unei zone rămasă într-un oarecare con de umbră, în 1933, 
faţă de alte regiuni din ţară. În judeţul Tulcea, strategia codrenistă în privinţa 
fundamentării organizaţiei legionare, a fost pusă în aplicare de Nicolae 
Arnăutu şi Victor Silaghi, avocaţi formaţi la şcoala educaţiei legionare ieşene 
în timpul studiilor universitare. Au fost aduse în sprijin şi elemente legionare 
constănţene, al căror demers s-a întemeiat pe experienţa proprie acumulată 
în activitatea organizatorică şi propagandistică 4. 

În judeţul Constanţa organizaţia legionară s-a structurat şi în baza unor 
fenomene de interferenţă cu cea tulceană, dar şi ca urmare a iniţiativelor 
organizatorice ale studentului macedo-român Ion Caratănase, de la 
Academia comercială din Bucureşti. Instruirea specifică dobândită în Frăţia 
de Cruce "Dunărea" din Galaţi 5 şi în cadrul Cercului legionar studenţesc din 
Bucureşti a avut un rol precumpănitor în formarea în spirit legionar a lui Ion 
Caratănase. O anumită parte a studenţilor originari din Dobrogea, mai ales 
macedo-români, ce studiau în Bucureşti şi s-au aflat constant sub influenţa 
codrenistă, au devenit cu timpul adevăraţi emisari ai legionarismului în 
această zonă. 

Fenomenul era întreţinut de conducerea Mişcării, interesată de infuzia de 
naţionalism şi tărie morală, pe care o aduceau macedoromânii în rândurile 
legionare; se manifesta, însă, şi o anumită grijă de a-i proteja deocamdată faţă 
de acţiunile represive din partea autorităţilor la care s-ar fi expus, în cazul 
situării lor în primele rânduri. Corneliu Codreanu avea să evidenţieze în 
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cartea sa "Pentru legionari", cu referire la acest aspect: "Macedonenii se 
apropie tot mai mult de noi printr-un tineret sănătos, curat ca lacrima şi 
viteaz. Ne gândim totuşi că nu e bine ca masa macedonenilor din Cadrilater 
să fie încadrată în Gardă, deoarece, abia venită de peste hotare, am expune
o la prea multe asupriri. Tineretul universitar se înrolează însă în întregime" 
6 

Împreună cu câţiva tineri localnici ce aveau preocupări legionare şi cu 
care stabilise relaţii în cadrul Centrului studenţesc Bucureşti, Caratănase a 
pus, în primăvara anului 1933, bazele unor cuiburi legionare, mai întâi în 
zona adiacentă oraşului său natal, Hârşova (Ciobanu, Ghindăreşti, 
Dulgheru, Gârliciu, Saraiu etc.) 7. Cu timpul, organizaţiile locale vor 
cuprinde persoane din diferite medii socioprofesionale, respectiv intelectu
ali, ţărani, meseriaşi, mici funcţionari, elevi din cursul superior de liceu, 
recrutare de studenţi legionari originari din Dobrogea. 

Obţinerea unor funcţii de conducere în cadrul comitetelor studenţeşti din 
marile centre universitare de către legionari, a reprezentat efectul unei strate
gii vizând conttolarea masei studenţeşti, ale cărei baze au fost reclădite de 
conducerea "Gărzii de Fier" între 1930-1932, după perioada de eclipsă din 
1926-1 929. 

Chiar dacă erau încă în minoritate în mediile studenţeşti, legionarii 
reprezentau grupări disciplinate şi dinamice, cu misiunea promovării ide
ologiei lor nu numai printre studenţii neînregimentaţi, dar şi la nivelul altor 
categorii sociale din zonele de reşedinţă. Studenţii legionari dobrogeni, orga
nizaţi în grupuri distincte în centrele universitare unde studiau, au acţionat 
în acest sens, mai ales pe timpul vacanţelor, pornind de la rude şi cunoştinţe 
apropiate şi lărgind ulterior sfera de cuprindere a aderenţilor "Mişcării" B. În 
calitate de emisari ai conducerii centrale, studenţii legionari macedo-români 
din Bucureşti, originari din Durostor şi Caliacra, au acţionat în vara anului 
1933 pentru crearea primelor structuri legionare în sudul Dobrogei. Întâlni
rile cu simpatizanţii "Gărzii de Fier", din rândurile cărora urmau să fie recru
taţi viitorii membri se realizau, de regulă, în afara localităţilor (în păduri sau 
alte locuri care ofereau condiţii de securitate), dar şi la domiciliile unor ele
mente macedo-române din · localităţile rurale, animate de convingeri 
legionare sau apropiate acestora 9. Se încerca astfel valorificarea, în interesul 
Mişcării, a sentimentelor naţionale, robuste şi trainice, a loialităţii şi credinţei 
cu care filonul macedo-român îmbogăţea idealul promovării românismului. 

Primăvara şi vara anului 1933, au fost folosite pentru derularea primelor 
acţiuni mai reprezentative ale legionarilor în Dobrogea. Câştigând rapid 
încrederea lui Codreanu şi acţionând împreună cu alte câteva elemente 
macedo-române din zonă pentru "cucerirea" Dobrogei, studentul Ion 
Caratănase s-a preocupat în această perioadă de aducerea în diferite localităţi 
a unor propagandişti consacraţi, care să asigure o anume forţă şi prestigiu 
mesajului legionar. Intervenţia organelor de ordine la Hârşova nu a putut 
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împiedica decât în parte desfăşurarea unor întruniri şi marşuri legionare 
organizate de Ion Caratănase, la care au participat, printre alţii: prof. Ion 
Zelea Codreanu (tatăl liderului "Gărzii de Fier", devenit în urma alegerilor 
parlamentare din iulie 1932, deputat de Tutova al organizaţiei şi câţiva tineri 
intelectuali bucureşteni din grupul "Axa" care se apropiaseră în ultima vreme 
de Mişcare. Printre aceştia se găseau Mihail Polihroniade, Vasile Marin, Al. 
Cristian Tell, Vasile Cristescu; ei întemeiaseră la începutul lui 1933, în 
Bucureşti, revista "Axa", în care erau publicate şi articole cu conţinut legionar 
1 0 

Manifestări similare, la care au participat elemente legionare locale, prin
tre care şi câţiva simpatizanţi din rândul etnicilor turci, împreună cu 
legionari bucureşteni, au mai avut loc la Hârşova la mijlocul lunii iunie 1933. 
Forţele de ordine au operat arestări printre participanţii la marşuri în 
formaţiuni şi uniforme legionare 1 1 . 

Studenţii legionari dobrogeni au efectuat numeroase deplasări în zonele 
Murfatlar, Ciocârlia, Cobadin şi Negru Vodă din judeţul Constanţa, dar în 
egală măsură şi în zone din judeţul Tulcea (Babadag, Enfsala, Casimcea, 
Ciucurova etc.) şi din Cadrilater pentru recrutarea de aderenţi. Au fost 
câştigate în această perioadă unele simpatii legionare în rândul intelectu
alilor şi preoţilor. În unele din cele mai citite ziare legionare în judeţele nord
dobrogene, "Garda Tecuciului" şi "Biruinţa" din Galaţi, au început să fie pu
blicate şi o serie de articole întocmite de simpatizanţi dobrogeni 12. 

Acţiunile legionare au devenit tot mai incisive şi în judeţul Tulcea. Prin 
răspândirea de manifeste, cu sprijinul unor simpatizanţi, conducerea 
gardistă a judeţului încerca inducerea unor curente de opinie cu caracter 
antisemit şi antipoliticianist, sub auspiciile "luptei sfinte" legionare. 

În vara lui 1933 echipa de propagandişti legionari locali au participat la 
diverse întruniri cu simpatizanţi în mai multe localităţi din Delta Dunării. La 
începutul lui octombrie, Ion Zelea Codreanu, împreună cu o echipă legionară 
din Brăila, era semnalat la Sulina, unde participa la acţiuni propagandistice 
13. Au fost create în aceste condiţii cuiburi legionare şi au fost numiţi şefii 
acestora . 

Ca structura legionară de bază, în cadrul căreia se urmărea realizarea 
unui program complex de educaţie politică şi ideologic-spirituală, cuibul 
avea funcţii de şef, casier, curier. Intrarea unui viitor legionar în cuib se făcea 
pe baza unui jurământ ce presupunea asumarea executării întocmai a 
ordinelor primite de la şefii ierarhici şi a luptei pentru cucerirea puterii de 
către Legiune. Era prevăzută, de asemenea, participirea la şedinţe 
săptămânale, abonarea la publicaţiile legionare, activităţi de racolare de noi 
adepţi. Situaţiile statistice întocmite cu prilejul construirii cuiburilor 
cuprindeau datele personale ale membrilor, iar modificările survenite pe 
parcurs erau comunicate cu operativitate eşaloanelor superioare. 

Dacă în prima parte a anului 1933 anumite statistici întocmite de organele 
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de siguranţă nu evidenţiază existenţa unor structuri legionare semnificative 
în Dobrogea (în timp ce în ţară era semnalată existenţa a 48 batalioane de 
legionari 14 (un batalion era constituit din 1000 legionari), în partea a doua a 
anului au fost sesizate unele rezultate pozitive pe linia apariţiei şi dezvoltării 
acestora în zonă. Situaţii statistice referitoare la structurile organizatorice 
legionare, intrate în posesia referitoare la structurile organizatorice legionare, 
intrate în posesia agenţilor poliţiei de siguranţă cu prilejul unor percheziţii, 
evidenţiază existenţa, la sfârşitul lui decembrie 1933, a 23 cuiburi legionare în 
judeţul Constanţa, cu 224 membri (din care, 7 cuiburi cu 79 membri în me
diul rural) 15 şi a 279 membri ai "Gărzii de Fier" în judeţul Tulcea 1 6. 
Componenţii acestora erau, în majoritate, tineri până la 30 ani - elevi, stu
denţi, meseriaşi, funcţionari comerciali, în mediul urban şi ţărani, elevi, int
electuali, în mediul rural 17. 

Conducerea legionară s-a preocupat activ în această perioadă de cucerirea 
unor poziţii importante în organelor de decizie ale centrelor studenţeşti. 

În vara anului 1933 a avut loc la Constanţa un congres al Federaţiei stu
denţilor dobrogeni - constituită mai ales din reprezentanţi ai tinerilor din 
zonă ce studiau în Centrul universitar Bucureşti. Congresul, menit a dezbate 
şi adopta o linie de conduită comună a partricipanţilor faţă de problemele 
sociale cu care se confruntau studenţii, a evidenţiat o implicare semnificativă 
a elementelor legionare, care au utilizat acest context pentru promovarea 
propriilor interese de extindere a curentului legionar în masa studenţească. 
Preşedintele congresului, Victor Duşa - ce manifesta pe atunci simpatii 
legionare - a avut iniţiativa de a-l invita să participe la lucrări, în calitate de 
preşedinte, pe subsecretarul de stat la Preşedenţia Consiliului de Miniştri, 
Virgil Viorel Tilea 18. În acest mod se dădea curs unei practici de câştigare a 
încrederii guvernului faţă de astfel de manifestări studenţeşti, cu atât mai 
mult cu cât primul-ministru Vaida-Voevod încerca de mai multă vreme 
direcţionarea curentului gardist din autointitulata poziţie de "părinte spiri
tual" al acestuia. 

La congres au participat, între alţii, Ion Caratănase şi Puiu Traian, 
iniţiatori ai răspândirii legionarismului în judeţul Constanţa, Nicolae 
Arnăutu din partea legionarilor tulceni, reprezentanţi ai studenţilor legionari 
din Durostor şi Caliacra, dar şi delegaţi ai celor din centrele universitare 
Bucureşti şi Chişinău 19.  

Interesul conducerii "Gărzii de Fier" de a-şi mări baza de reprezentare în 
Parlament - în comparaţie cu cea obţinută în urma alegerilor din iulie 1 932 -

pe măsura extinderii structurilor sale teritoriale, dar şi necesitatea autoveri
ficării creditului de care se bucura în anumite segmente sociale, au determi
nat măsuri organiza torice specifice pentru participarea la alegerile parla
mentare din decembrie 1933. 

Conducerea legionară a decis începerea campaniei electorale cu două luni 
înainte de datele fixate pentru desfăşurarea acestora şi anume 20 decembrie, 
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pentru Adunarea Deputaţilor şi 28-29 decembrie, pentru Senat. O atenţie 
specială a fost acordată Dobrogei, regiune în care "Garda de Fier" se prezen
ta pentru prima dată în alegeri, în condiţiile în care susţinătorii acesteia erau 
încă puţin reprezentaţi. Strategia politică, conturată de Corneliu Codreanu 
încă de la începutul anului 1933, prevedea, între altele, atragerea rapidă de 
noi aderenţi pe "întreaga margine a Dunării de Jos", în Oltenia şi Bucovina, 
pentru a se depăşi situaţia reprezentării gardiste numai în câteva judeţe din 
Moldova, Bucovina şi Muntenia 20. 

În opinia lui Codreanu, răspândirea legionarismului în Dobrogea ar fi 
putut crea posibilităţi pentru spargerea monopolului electural al P.N.Ţ. şi 
P.N.L. în zonă şi pentru valorificarea, în interesul Mişcării, a importantului 
potenţial de energie naţionalistă pe care-l reprezenta segmentul de populaţie 
macedo-română de aici. 

Un element specific al propagandei legionare a fost marşul - adesea pe 
distanţe de zeci de kilometri, însoţit de cântece prin care echipele electorale 
gardiste încercau sensibilizarea sătenilor prin evidenţierea unor motive 
·eroice ale istoriei naţionale în mesajul electoral legionar. 

Echipele de propagandă electorală, conduse de persoane fondatoare ale 
primelor structuri organizatorice în zonă, care se bucurau astfel de un anume 
prestigiu şi autoritate morală, au parcurs diferite intinerarii în judeţele 
Constanţa (cu accent pe zonele Basarabi, Medgidia, Cobadin, Cernavoda, 
Mangalia, Negru-Vodă), Durostor (unde au fost vizate mai alres Silistra şi 
Turtucaia), Caliacra (cu deplasări în zonele Bakic şi Cavarna), Tulcea (o 
direcţie de acţiune a vizat litoral şi o alta centrul judeţului) 21 . 

Literatura memorialistică legionară referitoare la această perioadă face 
trimitere la câştigarea treptată a interesului şi simpatiei unei părţi a popu
laţiei rurale dobrogene pentru discursul electoral legionar, în contextul man
ifestării cu o anumită constanţă a deja structuratelor opţiuni politice pentru 
P.N.L., P.N.Ţ. sau P.N.L. - Brătianu, la nivelul majorităţii acesteia 22. 

Strategia politică legionară a vizat şi atragerea anumitor grupuri 
minoritare etnice reprezentate zonal, ţinând spre depăşirea tradiţionalei lor 
atitudini de a sprijini politic forţele aflate la guvernare, în ved.erea susţinerii 
intereselor de conservare a specificităţii etnice. Memorialistica legionară evi
denţiază în acest sens receptarea de o manieră pozitivă a mesajului electoral 
legionar de către o parte a populaţiei de etnie turcă şi tătară, în judeţul 
Constanţa - unde s-a apelat la puterea de convingere a câtorva instructori 
legionari de aceeaşi origine etnică 23. Această atitudine nu a fost însă carac
teristică pentru etnicii menţionaţi, cantonându-se mai ales în sfera dezidera
tului unei strategii legionare locale, decât în cea a realităţii efective. 
Canoanelor unei doctrine axate preponderent pe promovarea naţionalismu
lui românesc şi-au găsit în aceste medii o susţinere fără un ecou autentic cu 
toate încercările legionare de captare a lor într-un context preponderent elec
toral. 
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O mare atenţie a fost acordată macedo-românilor colonizaţi în Dobrogea 
de Sud, asupra cărora s-a acţionat şi acum, mai ales prin elemente locale din 
rândul studenţilor, aflaţi sub înrâurirea liderilor legionari din centrele uni
versitare în care studiau. 

Echipele propagandistice legionare ce acţionau pe diferite itinerarii în 
mediul rural, organizau întruniri la domiciliile unor lideri locali sau în 
diferite localuri publice, ai căror proprietari simpatizau cu Mişcarea. 
Participau membri ai organizaţiei, simpatizanţi sau - pur şi simplu - curioşi, 
atraşi de naţionalismul şi radicalismul social-politic al ideologiei legionare. 
Era utilizat, în egală măsură, contextul prezenţei credincioşilor în biserici sau 
mânăstiri, cu prilejul unor sărbători religioase, când se sconta pe valorifi
carea efectului psihologic produs de asumarea de către Mişcare a mesajului 
creştin-ortodox. 

Manifestele legionare distribuite în timpul campaniei electorale în 
Dobrogea erau aduse, de regulă, din Capitală, prin curieri anume desemnaţi, 
dar erau tipărite şi pe plan local cu sprijinul unor simpatizanţi. Măsurile 
prevăzute de un manifest în 12 puncte ce conţinea un adevărat "program 
politic" erau caracteristic pentru extremismul legionar: introducerea pedep
sei cu moartea pentru duşmanii naţiunii şi ai statului; dizolvarea partidelor 
politice; retragerea României din Societatea Naţiunilor; dizolvarea 
societăţilor secrete (trimitere la structurilor masonice) apreciate a fi vândut 
ţara unor interese străine ostile; crearea statului totalitar legionar 24. 

Cu toate eforturile propagandistice întreprinse în această perioadă de 
echipele legionare dobrogene, identificarea unui suport real şi de o anume 
anvergură în rândul opiniei publice era doar un deziderat dificil de atins în 
condiţiile unor opţiuni politice pentru P.N.L. şi P.N.Ţ. deja structurate. În 
memoriile sale scrise, în perioada 1950-1953, comandantul legionar dobro
gean Puiu Traian, devenit în 1954 Secretar General al Mişcării legionare din 
exil, avea să evidenţieze cu referire la această situaţie din 1933: "O reacţie a 
claselor de mijloc, negustori sau meseriaşi, funcţionari sau militari, prinse 
între două pietre de moară, politicianismul celor prea avuţi şi foamea de 
dreptate a celor prea lipsiţi, avea să se producă cu mult mai târziu. Până 
atunci, toţi aceşti oameni cumsecade, liniştiţi şi mulţumiţi, trăiau fără pro
bleme. Până mai târziu, participarea lor la toată frământarea generaţiei noas
tre a fost numai de ordin sufletesc" 25. 

Noul guvern liberal constituit la 14 noiembrie 1933, prezidat de l.G.Duca, 
a fost primit cu ostilitate de "Garda de Fier", ca urmare a angajamentelor 
primului ministru luate faţă de puterile europene occidentale încă din vară 
de a întreprinde măsuri severe împotriva legionarilor 26. 

Alarmat de intensificarea activităţii "Gărzii de Fier" în diferite medii 
socio-profesionale, care, chiar dacă nu dispunea încă de o forţă reală, putea 
să capteze militanţi ce părăsiseră P.N.Ţ. sau alte partide şi să devină un 
adversar greu de controlat - guvernul liberal a întreprins măsuri ferme de 
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obstrucţionare a propagării mesajului electoral legionar. În judeţele dobro
gene forţele de poliţie şi jandarmerie au realizat sistematic dispozitive 
întărite, care au intrat în dispute, inclusiv violente, cu echipele de propa
gandă gardiste. Interzicerea desfăşurării activităţilor electorale, sub moti
vaţia tulburării liniştii şi ordinii publice, a fost apreciată de liderii echipelor 
propagandistice legionare ca îngrădiri ale unor drepturi constituţionale şi 
tratată prin nesupunere şi apel la violenţă. La Eschibaba - judetul Tulcea, 
Nisipari - judeţul Constanţa, dar şi în alte localităţi dobrogene, legionarii au 
folosit arme de foc pentru a intimida autorităţile, au dat naştere la ciocniri cu 
jandarmii şi au proferat ameninţări, inclusiv cu moartea, la adresa unor fac
tori politici de decizie în stat, situaţii soldate cu răniţi de ambele părţi şi cu 
arestări în rândul legionarilor. 

La 22 noiembrie, în timpul unei altercaţii produse între agenţii de ordine 
şi legionarii ce lipeau afişe electorale, a fost ucis la Constanţa, studentul 
Virgil Teodorescu. Propaganda legionară a dat o semnificaţie aparte eveni
mentului: Teodorescu, absolvent al Frăţiei de Cruce "Dunărea" din Galaţi, a 
fost considerat primul martir căzut în luptă pentru afirmarea legionarismu
lui 27. Conducerea Mişcării legionare a ţinut să participe la funeraliile 
desfăşurate la Hârşova: au fost atunci prezenţi - Corneliu Zelea Codreanu, 
generalul Gh. Cantacuzino-Grănicerul, Ion Zelea Codreanu, Ion I. Moţa, care 
şi-au luat angajamentul de a-l răzbuna 28. Teodorescu a fost avansat post
meortem la gradul de comandant legionar şi decorat de Codreanu cu Crucea 
Albă. Pe adresa familiei, în semn de solidaritate cu lupta legionarilor 
constănţeni, au fost trimise telegrame de condoleanţe din partea Centrului 
studenţesc Bucureşti, Societăţii studenţilor în medicină din Bucureşti, stu
denţilor teologi din Bucureşti, studenţilor constănţeni, Cercului studenţesc 
Arad, legionarilor din Tutova etc. 29. 

Unitatea elementelor legionare în faţa ofensivei autorităţilor pentru con
tracararea, inclusiv prin măsuri dure, a acţiunile propagandistice gardiste, 
s-a manifestat prin atitudini protestatare, uneori violente, în mai multe 
localităţi din ţară. La Iaşi, grupuri de studenţi legionari adunaţi iniţial pentru 
organizarea unui parastas în memoria lui Virgil Teodorescu, s-au dedat la 
acţiuni anarhice, atacând forţele de poliţie şi armata ce interveniseră pentru 
ţinerea sub control a demonstranţilor 30. 

Fruntaşii legionarii s-au preocupat de exploatarea nemulţumirilor mace
do-românilor din Dobrogea de Sud faţă de politica autorităţilor, de limitare 
sev�ră, după noiembrie 1933, a stabilirii în ţară de noi colonişti de aceeaşi 
origine şi a împroprietăririi celor deja veniţi. Lipsa unui sprijin real şi eficient 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale coloniştilor macedo-români 
ajunşi să trăiască, uneori, la limita sărăciei, lipsa de reacţie faţă de acapararea 
de către etnicii bulgari a unor importante pârghii în administraţie şi comerţ 
şi, în egală măsură, lipsa de resurse alocate pentru protejarea coloniştilor faţă 
de crudele şi repetatele atacuri ale bandele de comitagii bulgari, au determi-
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nat creşterea nemulţumirilor faţă de neimplicarea autorităţilor în rezolvarea 
problemelor cotidiene cu care se confruntau macedo-românii 31 . Unii dintre 
ei au aderat la Mişcarea legionară cu convingerea că în radicalismul politic al 
acesteia se află soluţia grijilor şi speranţelor lor. 

Apariţia · Şi proliferarea în această perioadă a structurilor legionare în 
judeţele dobrogene a fost şi o reacţie la adresa pericolului comunist ce se 
făcea tot mai prezent. Acţiunile organizaţiei ORO (Dobrujansca revolutionna 
organizatia) şi cele ale Federaţiei Comuniste Balcanice - adevărate centrale 
ale asociaţiilor iredendiste bulgare, care promovau dezvoltarea mişcării 
comuniste în toată Dobrogea, urmăreau - sub acoperirea revendicărilor 
sociale - subminarea şi destabilizarea statului român. Sprijinite cu fonduri şi 
dirijate politic de cercuri extremiste din Moscova şi Sofia, ORO, Federaţia 
Comunistă Balcanică şi alte organizaţii comuniste, ce acţionau pentru 
desprinderea unor provincii istorice, inclusiv a Dobrogei, dintre hotarele 
româneşti, constituiau o ameninţare reală la adresa stabilităţii şi siguranţei 
naţionale 32; ele au determinat reacţii pe măsură din partea celeilalte extreme 
a spectrului politic românesc: cea dreaptă . 

Acţiunile anarhice şi disputele violente cu autorităţile în care fusese impli
cată până atunci "Garda de Fier" în campania electorală, au determinat 
guvernul liberal să ia măsuri radicale. Printr-un Jurnal al Consiliului de 
Miniştri din 9 decembrie 1933, "Garda de Fier" a fost dizolvată, pentru a treia 
oară în ultimii trei ani 33. 

Principalele acuzaţii formulate împotriva organizaţiei legionare, în baza 
referatelor întocmite de Ion Inculeţ - ministrul de interne şi Victor Antonescu 
- ministrul de justiţie, erau următoarele: Garda de Fier, "„ .  prin programul şi 
prin acţiunea sa din ultimul timp „. urmăreşte, pe de o parte, schimbarea pe 
cale revoluţionară a ordinei legale în stat şi, pe de altă parte, întronarea unui 
regim social şi politic contrar celui statornicit atât prin Constituţie, cât şi prin 
tratate;le de pace"; " „ .  mijloacele de acţiune ale acestei grupări sunt teroarea 
şi violenţa„."; "„. prepararea unor astfel de mijloace teroriste are loc la reuni
uni clandestine şi cu caracter conspirativ„."; "„. executarea lor se face prin 
formaţiuni de luptă înarmate „."; "„. funcţionarea acestei grupări constituie o 
primejdie pentru liniştea publică şi pentru existenţa statului „." 34. 

Drept urmare, s-a decis închiderea sediilor organizaţiei legionare, confis
carea arhivelor şi corespondenţei identificate cu prilejul efectuării de 
percheziţii, interzicerea purtării de orice fel de semne distinctive ale acesteia, 
interzicerea desfăşurării de adunări şi de acţiuni politice sau de propagandă, 
declararea drept nule a tuturor listelor de candidaţi depuse de "Garda de 
Fier" pentru alegerile parlamentare din decembrie 1933, în 68 din cele 71 
judeţe ale României, inclusiv în cele 4 judeţe dobrogene. 

Dizolvarea Gărzii de Fier în ultima zi de depunere a listelor electorale a 
eliminat orice şansă de participare a acesteia la alegerile parlamentare, inclu
siv sub o altă denumire - practică uzitată anterior - sau în cartel cu alte 

139 



formaţiuni politice 35. 
Măsura interzicerii Gărzii de Fier fusese anticipată de l.G. Duca încă din 

vara anului 1933, când, în calitate de preşedinte al P.N.L. - partid aflat 
atunci în opoziţie - promisese cercurilor occidentale, cu prilejul unei 
deplasări efectuate la Paris şi Londra, adoptarea de măsuri ferme împotriva 
organizaţiei legionare. 

Duca optase pentru dizolvarea "Gărzii de Fier" prin Jurnal al Consiliului 
de Miniştri şi nu prin Decret Regal; iniţiativa fusese agreată şi de rege, care 
era preocupat astfel să nu atragă asupra sa unele eventuale acţiuni de 
răzbunare din partea legionarilor şi să le canalizeze, în situaţia în care aces
tea se puteau produce, asupra lui Duca - oponent al instăurării unui regim de 
autoritate monarhică ale cărui baze Carol al II-iea încerca încă de pe acum să 
le pună. 

Represiunea guvernului, începută încă din noaptea de 9 /10 decembrie, 
s-a manifestat prin arestări în masă la nivelul structurilor legionare din 
Capitală şi din teritoriu . Numai în judeţul Constanţa au fost operate aproape 
1 .000 arestări de persoane suspecte; în urma trierii, au fost reţinute numai 
anumite elemente legionare şi depuse în arestul Chesturii Poliţiei Constanţa 
şi în diferite cazărmi de jandarmi 36. În urma descinderilor întreprinse de 
organele de poliţie şi jandarmerie, ca peste tot în ţară, sediile legionare din 
Dobrogea au fost închise, au fost ridicate arhivele şi corespondenţa, au fost 
confiscate mai multe arme de foc, cu muniţia aferentă şi arme albe. În gene
ral, ca urmare a rapidităţii intervenţiei şi numeroaselor efective cu care au 
acţionat forţele de ordine, legionarii dobrogeni nu au putut opune o rezis
tenţă violentă 37. 

Preocuparea principală a autorităţilor a fost anihilarea organizatorilor 
structurilor legionare teritoriale şi a canalelor de legătură între acestea. Au 
fost arestaţi astfel majoritatea liderilor legionari locali (inclusiv cei ce candi
daseră pe listele Gărzii de Fier pentru alegerile parlamentare - avocatul 
Nicolae Şeitan şi preotul Ioan Chivu, în judeţul Constanţa, Victor Silaghy în 
judeţul Tulcea etc.) 38. 

Forţele politice din opoziţie au criticat atitudinea guvernului faţă de 
legionari. Dacă liderul naţional ţărănist Iuliu Maniu a blamat doar adoptarea 
de măsuri de "agresiune şi opresiune" în locul unor demersuri politice pen
tru temperarea caracterului anarhic al unor acţiuni legionare 39, Gheorghe 
Brătianu evidenţia că era vorba de o ştirbire adusă corpului electoral în prea
jma alegerilor prin "suprimarea samavolnică" a voturilor ce se îndreptau Spre 
o mişcare naţionalistă, "de înnoire a moravurilor vieţii publice", de către un 
guvern calificat drept "executor politic şi financiar al patronilor din 
străinătate" 40. 

Dizolvarea "Gărzii de Fier" a determinat intense reacţii negative la nivelul 
tuturor mediilor legionare dobrogene. Presa apropiată organizaţiei 
legionare, inclusiv cea controlată de elemente simpatizante, a luat atitudine 
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fermă împotriva guvernului liberal, acuzat de a fi fost "aservit străinilor şi 
unor interese înguste de partid" şi de a fi eliminat de pe scena politică singu
ra grupare ce dorea ca "România să fie exclusiv a românilor". Avocatul Cola 
Ciumetti folosea în context ziarul "Legionarii" din Bazargic, al căru1 director 
era, pentru a-i determina pe aceştia la continuarea în clandestinitate a 
acţiunilor lor organizatorice - întrucât dizolvarea "Gărzii de Fier", numai în 
formă, i-ar fi consolidat fondul, "generalizând în întreaga ţară curentul salu
tar legionar" 41 . 

Unele elemente ale camarilei regale au intervenit pentru a valorifica, în 
interese proprii, starea de fapt tensionată existentă. Prin intermediul lui 
Virgil Ionescu - ce candidase în fruntea listei electorale legionare pentru 
judeţul Constanţa, apropiat al cercurilor Palatului - Codreanu fusese în pre
alabil informat despre iminenţa actului de dizolvare a "Gărzii de Fier" şi a 
măsurilor represive antilegionare ce-i vor urma. În noaptea de 9/10  decem
brie 1933, Codreanu şi Virgil Ionescu s-au ascuns la diferite gazde conspira
tive din Bucureşti, aflate sub influenţa camarilei, şi au plănuit, alături de alte 
elemente legionare, actul asasinării lui l.G. Duca 42. Legăturile comandantu
lui legionar Virgil Ionescu cu camarila se realizau în contextul cooperării sale 
ca membru în consiliile de adminisţraţie ale mai multor societăţi ce 
aparţineau grupului "Malaxa". 

La 10 decembrie 1933, imediat după dizolvarea Gărzii de Fier,. generalul 
Gh. Cantacuzino - Grănicerul, care preluase comanda structurilor legionare 
aflate în clandestinitate, a emis un ordin prin care se stabileau formaţiunile 
politice către care urmau să se îndrepte voturile legionarilor în apropiatele 
alegeri. În Dobrogea, ca şi în celelalte ţinuturi din vechiul regat, se dăduse 
indicaţia votării cu P.N.L. - Brătianu, a cărui doctrină politică - chiar dacă nu 
era apropiată de cea legionară - era considerată preferabilă celei a L.A.N.C., 
de care acum organizaţia legionară era despărţită prin rivalităţi politice irec
onciliabile 43. 

Preocupările liderilor legionari erau de a menţine unitatea de atitudine şi 
acţiune a Mişcării, chiar în condiţiile dificile ale scoaterii "Gărzii de Fier" în 
afara legii şi de a pedepsi la momentul oportun pe cei consideraţi a se fi 
vândut intereselor iudeo-masoneriei şi a fi acţionat, din această perspectivă, 
pentru dizolvarea Gărzii de Fier. Erau vizaţi, în primul rând, l.G. Duca, 
Nicolae Titulescu, Victor Iamandi, Ion Inculeţ, Eugen Cristescu 44. 

Ameniţări cu moartea la adresa lui l.G. Duca formulase şi studentul 
constănţean legionar Mircea Rizescu, în timpul campaniei electorale; el îşi 
declarase intenţia de a-l împuşca cu prima ocazie pe primul ministru, ati
tudinea sa, apreciată ca asumare a unei datorii de onoare, nefiind singulară 
45 

Alegerile parlamentasre din decembrie 1933 au fost câştigate de P.N.L. cu 
50,99% din voturi, care a obţinut 300 din cele 387 de mandate în Adunarea 
Deputaţilor, iar pe locul următor s-a situat PNŢ cu 13,92% din voturi 46. 
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În judeţele dobrogene, P.N.L. a obţinut, de asemenea, o victorie cate
gorică . P.N.L. - Brătianu, spre care se îndreptaseră voturile elementelor 
gardiste din Dobrogea, potrivit ordinului din 10  decembrie 1933 al generalu
lui Gh. Cantacuzino-Grănicerul, s-a situat pe poziţiile a treia sau a patra în 
judeţele Constanţa, Tulcea, Durostor şi Caliacra 47. 

Asasinarea lui l.G. Duca, la 29 decembrie 1933, pe peronul gării din 
Sinaia, de către o echipă legionară condusă de studentul Nicolae 
Constantinescu de la Academia comercială din Bucureşti, a produs o vie con
sternare în opinia publică internă şi internaţională. Motivul declarat de aces
ta în faţa organelor de anchetă, imediat după arestare, a fost pedepsirea, din 
proprie iniţiativă, a principalului vinovat pentru actul dizolvării "Gărzii de 
Fier" la 9 decembrie 1933, act care a adus organizaţia în imposibilitatea de a 
participa la alegerile parlamentare şi pentru represiunea antilegionară 
declanşată imediat după dizolvare. Ceilalţi doi legionari implicaţi în asasinat 
erau macedo-românii Ion Caranica şi Doru Belimace, ambii studenţi ai 
Facultăţii de litere a Universităţii din Bucureşti. 

O cercetare atentă a evenimentelor evidenţiază însă, potrivit "Memoriilor" 
lui Nichifor Crainic, "o complicată şi rafinată punere la cale": implicarea 
camarilei regale în canalizarea actului de răzbunare legionară spre satisfa
cerea intereselor ei politice de înlăturare a lui Duca 48. 

În acest sens, neglijarea cu bună ştiinţă de către Ion Inculeţ, ministrul de 
interne, a măsurilor pentru asigurarea protecţiei fizice a primului ministru, 
în condiţiile în care legionarii anunţaseră deschis că-l vor suprima, găzduirea 
lui Codreanu în timpul represiunii antilegionare (ce a urmat dizolvării 
"Gărzii de Fier") de către cercuri apropiate Elenei Lupescu în imobile aflate 
sub controlul camarilei (în care se pregăteau detaliile atentatului) audienţele 
lui Codreanu la Palat sub atenta supraveghere a prefecturii poliţiei Capitalei 
- sunt tot atâtea elemente ce atestă manevrele camarilei pentru patronarea şi 
controlarea acoperită a asasinatului politic 49. Ministrul de interne, 
răspunzător în primul rând de totala neglijenţă manifestată pentru protejarea 
primului ministru, a rămas mai departe în funcţie. Nici în aparatul 
poliţienesc nu s-a produs vreo schimbare. 

Adept convins al regimului parlamentar constituţional şi adversar, prin 
urmare, al planurilor autoritare şi dictatoriale ale lui Carol al Ii-lea, Duca 
devenise un om politic incomod, ce trebuia îndepărtat. A fost relativ simplu 
să fie dirijat în acest sens clopotul de mânie şi revoltă legionară, determinat 
de recentele măsuri adoptate împotriva "Gărzii de Fier". 

Unele elemente legionare dobrogene s-au implicat activ în intermedierea 
legăturilor conducerii Mişcării cu Palatul prin secretarul particular al regelui 
- Puiu Dumitrescu. De la acesta obţineau cu anticipaţie informaţii preţioase 
ce-l puneau pe Codreanu în gardă cu privire la măsurile de urmărire ce-l 
vizau (ing. Virgil Ionescu), făceau oficiul de curierat între capii legionari din 
Bucureşti sau între aceştia şi provincie (studenta Constanţa Stănciulea) sau îl 
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însoţeau chiar pe Codreanu la întâlniri conspirative unde s-au convenit 
detaliile asasinatului (Victor Silaghi). 

La 30 decembrie 1933, guvernul a decis introducerea stării de asediu, 
organele de poliţie şi jandarmerie au făcut numeroase descinderi la sediile 
organizaţiilor legionare şi domiciliile liderilor lor şi au arestat peste 2.000 de 
membri ai acestora. printre cei în cauză se aflau fruntaşii Mişcării - mai puţin 
Corneliu Codreanu, care stătea ascuns în Bucureşti - dar şi simpatizanţi ai 
"Gărzii de Fier" - Nae Ionescu, Nichifor Crainic, bănuiţi a fi sprijinit moral 
asasinatul. 

La nivel naţional au fost suspendate mai multe publicaţii, printre care 
"Calendarul" şi "Cuvântul", considerate a fi promovat şi propagat mani
festările legionare de tip extremist şi anarhic. 

Mai multe zeci de legionari au fost arestaţi şi în Dobrogea (numai în 
judeţul Constanţa peste 60) - inclusiv conducerile organizaţiilor judeţene -
majoritatea fără să fi avut vreo legt.tură directă cu asasinatul 50. 

Ca urmare a violenţelor ce au marcat campania electorală, de care, la 
nivelul unui anumit segment al opiniei publice, se considera că se face vino
vat guvernul liberal, mai multe persoane, mai ales ţărani şi intelectuali, îşi 
exprimau, într-o formă sau alta, satisfacţia pentru asasinarea lui Duca. Este 
unul din motivele pentru care au continuat să se facă arestări şi procese 51 . 

Măsurile represive întreprinse de guvernul liberal la adresa legionarilor 
după asasinarea lui Duca, depăşiseră cu mult necesităţile legate de docu
mentarea şi probarea vinovăţiilor în cazul instrumentat de Consiliul de 
Război al Corpului II Armată. Ele creaseră în opinia publică, dar şi în modul 
de raportare la evenimente al unor influenţi oameni politici - precum Iuliu 
Maniu -, convingerea unei grave erori şi a unor persecuţii de natură politică, 
ce urmăreau intimidarea populaţiei 52. 

Inclusiv la nivelul unor grupuri ale opiniei publice dobrogene, con
sternarea şi dispreţul iniţiale faţă de asasinatul ce curmase destinul politic al 
lui Duca ajunseseră să fie înlocuite cu victimizarea legionarilor, ca grupare 
politică - fenomen aparent paradoxal, dar favorizat de excesele măsurilor 
represive ale autorităţilor 53. 

Era epoca unor complicate jocuri politice de culise, în care Carol al Ii-lea 
şi camarila urmăreau cu obstinaţie 

'
strategia intimidării, contrapunerii şi dis

creditării partidelor pentru crearea condiţiilor instaurării unui regim 
monarhic autoritar. Asasinatul politic era folosit cu dibăcie de cercurile de 
interese obediente Palatului ca un avertisment adresat guvernării prin par
tide; reacţiile adesea anarhice şi violente ale Mişcării legionare începeau să fie 
"stimulate" pentru inducerea unei situaţii de instabilitate şi insecuritate 
politică, căreia regimul parlamentar - constituţional nu i-ar fi putut face faţă 
şi care ar fi impus intervenţia de mână forte a unui regim autoritar. Este şi 
motivul pentru care, interesându-se nu de mult, de programul politic al 
"Gărzii de Fier", ce clama necesitatea desfiinţării partidelor şi parlamentului, 
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Carol al II-iea identifica în Codreanu "un admirabil spirit organizatoric" 54. 
Strategia codrenistă de creare şi dezvoltare a structurilor legionare în 

spaţiul dobrogean, începând cu 1933, publicată la 1 ianuarie acelaşi an în 
ziarul "Pământul strămoşesc", se materializase până acum numai în parte. 

La sfârşitul anului 1933, în Dobrogea existau, potrivit unor statistici 
întocmite de poliţia de siguranţă locală, cel mult 500 de legionari, în contex
tul !n care numărul acestora trecea de 28.000 în majoritatea celor 71 judeţe ale 
ţării. Legionarii dobrogeni îşi desfăşurau activitatea într-un sistem organi
zat, respectiv în cuiburi - singurul în măsură să evidenţieze date precise 
despre situaţia lor numerică reală - numai în judeţele Constanţa şi Tulcea. În 
judeţele Durostor şi Caliacra elementele de care dispunem nu evidenţiază un 
sistem organ�at de activitate şi nici aspecte concludente în legătură cu 
numărul legionarilor existenţi. În condiţiile în care, în decembrie 1933, exis
tau în ţară 3.495 de cuiburi legionare, numărul de aproximativ 50 - câte 
funcţionau la acea vreme în Dobrogea - evidenţiază un început modest pen
tru ambiţioasa strategie codrenistă. Cauzele acestei situaţii pot fi identificate 
în inconsistenţa mijloacelor umane şi materiale care au fost angajate în acti
vitatea de propagandă legionară, măsurile de contracarare întreprinse de 
poliţia de siguranţă şi jandarmerie şi rezistenţa opusă de opinia publică 
locală - ce manifesta în mare parte clare simpatii politice pentru P.N.L. sau 
P.N.Ţ. - faţă de dezvoltarea structurilor legionare. 
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- Resume -

The appearance and development of the legionary structures in Dobruja, in 
1933, outlined one of the capital objectives settled by the leaders of the Iran 
Guard, the politica} organization of the Legionary Movement: the thriving of 
legionarism to the national levei. These local structures followed the policy 
imposed by the central leadership of the organization who aimed not only at 
developing their organization, but also at getting the necessary support from 
an important part of the population in Dobruja, in the parliamentary election 
in december'33. 

The disemination of the legionary ideology in Dobruja was achieved 
mainly by involving the students from this region, who were devoted to the 
movement. They acted towards sp:reading the legionary concepts among dif
ferent social and professional categories (e.g. workers, office wokers, peas
ants, clergymen, military, pupils), following precise orders given to them by 
their central leaders, being supported by the legionary local reprezentatives 
in accomplishing their tasks. Some important elements that led the above 
mentioned social categories to join the legionary structures were: the discon
tent towards the deficiencies of the democratic regime, the corruption and 
inefficiency of the public administration system, the sterile disputes among 
local representatives of the important politica} parties. Another important 
element was, on the one hand, the threat of an offensive on behalf of the bul
garian revisionist organizations from South Dobruja and the lack of concern 
of the central authorities in the matter of repatriation of the romanians from 
the South Danube, who wer confronted to forced disnationalization in the 
Greek Macedonia. 

Many times, the radicalism, the social and political intolerance of the 
members of legionary structures in Dobruja led to anarchical and violent 
acts, to conflicts with the local authority represe"ntatives, which determined a 
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climate of tension and the deterioration in the social and politica! situation in 
the region. The ambiguity in the attitude of the local authority representa
tives, their incapacity in taking the necessary counteracting measures did 
nothing else but to encourage the violence of legionary acts. 

The disbandment of the Iron Guard, on the 9-th of December 1933, deter
mined the guardist organizations to approach the surreptitious policy. In the 
following period, the nudei of the guardist qrganizations in Dobruja succed
ed to recover due to the fact that their activity was organized on conspiracy 
basis and also to the fact that they managed to get support by recruiting new 
members coming from different social categories and yet with a specific 
common feature: social discontent. 
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Nicolae IJODEANU 

ACADEMICIANUL MIHAI BĂCESCU 
LA CEA DE A 90-a ANIVERSARE 

Profesorul Mihai Băcescu -
personalitate ştiinţifică de mare 
cuprindere şi forţă din domeniul 
biologiei - se află în pragul vene
rabilei vârste de 90 de ani. 
Apropiata sa aniversare ne oferă 
plăcutul prilej al evocării vastei 
sale activităţi închinate propăşirii 
ştiinţei şi care a avut o influenţă 
benefică asupra dezvoltării 
cercetărilor de ecologie marină la 
Constanţa. 

Născut la 28 martie 1908 la 
Broşteni, jud. Suceava, în familia 
unui funcţionar comunal, 
urmează şcoala primară la 
Fălticeni, studiile medii la liceul 
B.P.Haşdeu din Chişinău, iar cele ,, 
superioare la facultatea de Ştiinţe 
Naturale a Universităţii din Iaşi 
unde-şi ia licenţa în 1933. În 1938 
obţine titlul de doctor în ştiinţe, cu teza publicată apoi integral (în 1940) "Les 
mysidaces des eaux roumain". În 1963 obţine şi titlul ştiinţific de doctor 
docent. 

Activitatea profesională şi-o începe din anii studenţiei (1930-1933) când 
lucrează ca asistent la laboratorul de morfologie animală a Universităţii unde 
ulterior ocupa postul de şef de lucrări (1934-1940). În aceeaşi perioadă a 
desfăşurat şi activitatea de cercetător la Staţiunea Zoologică de Cercetări 
Marine Agigea, sub conducerea profesorului Ioan Borcea. 

Efectuează stagiul de specializare la staţiunile marine franceze din 
Banyuls-sur-Mer şi din Roscoff, la Muzeul de istorie Naturală din Paris, şi la 
Muzeul Oceanografic din Monaco (1938-1939). 

Remarcat de Grigore Antipa, este invitat apoi să lucreze la Muzeul de 
Istorie Naturală din Bucureşti, unde a fost şef de secţie (1 940-1945), apoi 
director adjunct, iar din 1964 până la pensionare în 1988, a fost directorul 
acestei prestigioase instituţii muzeale şi ştiinţifice. 
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A fost de asemenea, directorul Institutului de Cercetări Piscicole 
Bucureşti (1 954-1957) şi preşedintele Consiliului Muzeelor din România 
(1964-1967). 

Din 1954 până în martie 1970 a funcţionat (prin cumul de funcţii) şi ca şef 
al Laboratorului de Biologie Marină Constanţa al Institutului de Biologie al 
Academiei Române unde a iniţiat şi dezvoltat cercetările de ecologie marină 
cantitativă şi taxonomie ale ecosistemelor Mării Negre. 

Este creatorul şcolii moderne de ecologie marină, activitatea sa prodi
gioasă de formare a diverşilor specialişti derulându-se nu la catedra univer
sitară (de altfel obţinută prin concurs în 1948 la Universitatea din Cluj, dar pe 
care în fapt nu a ocupat-o), ci în decursul muncii practice de cercetare 
desfăşurată în laborator, pe mare sau pe teren. 

Din 1963 conduce doctorantura în oceanologie, formând până în prezent 
cca 20 doctori în ştiinţă (o importantă parte dintre aceştia, constănţeni, pe 
care îi găsim şi în prezent ca cercetători la Institutul Român de Cercetări 
Marine, sau cadre didactice la Universitatea "Ovidius" din Constanţa). 

Opera sa ştiinţifică numără cca 300 titluri de lucrări ştiinţifice din domeni
ile biologiei marine, ecologiei, ihtiologiei, herpetologiei, limnologiei, etnozo
ologiei, între care trei volume din colecţia "Fauna României" editată de 
Academia Română ("Cumacee", "Mysidacee", "Decapoda"), contribuţia eco
logică "Les sable a Corbulomya maeotica - base tromphique de premiere 
ordre pour les poissones de la mer Noire" (1957) şi cea etnozoologică "Peştii, 
aşa cum îi vede ţăranul român" (1947), (ultimele două lucrări fiind distinse cu 
premiile Academiei) etc., etc. 

A elaborat împreună cu colaboratorii săi din cadrul Laboratorului de 
Biologie Marină din Constanţa seria "Ecologie marină" în cinci volume edi
tată de Academia Română în perioada 1965-1976. 

Ca specialist în peşti, crustacei şi alte numeroase grupe de animale a 
descris cinci familii şi două triburi noi, apoi 56 genuri şi peste 300 specii noi 
pentru ştiinţă. 

De numele academicianului Mihai Băcescu este strâns legată perioada de 
remarcabil progres în cercetarea de ecologie marină din România, 
desfăşurată de fapt în oraşul nostru în anii 1950-1960. 

Această puternică personalitate ştiinţifică şi organizatorică a avut a tunci 
iniţiativa investigării ecologice aprofundate a sectorului românesc al mării, 
după un plan prin care s-a abordat întregul complex de condiţii biotice şi abi
otice ale acvatoriului respectiv până la limita platoului continental. 
Polarizând în jurul său un important colectiv de tineri cercetători (în primul 
rând de la Laboratorul de Biologie Marină al Academiei, dar şi de la 
Staţiunea de Cercetări Piscicole Marine Constanţa, Muzeul de Istorie 
Naturală "G. Antipa" şi Staţiunea Zoologică Marină Agigea), profesorul 
Mihai Băcescu i-a îndrumat chiar în cursul procesului de cercetare să se 
formeze ca specialişti în studiul calitativ şi cantitativ al fiecăruia dintre corn-
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partimentele ecosistemului reprezentate de verigile corespunzătoare ale 
lanţului trofic. 

Profesorul Mihai Băcescu a înţeles mai bine ca oricare altul că ecologia 
marină nu se poate dezvolta fără buna cunoaştere a taxonomiei 
hidrobionţilor, fără precisa lor determinare până la specie, varietate şi formă 
şi, în consecinţă a acţionat ca fiecare ecolog marin să devină în acelaşi timp 
un specialist în taxonomia grupului sau grupelor de organisme care alcătui
esc compartimentul de ecosistem pe care-l studiază. S-a format astfel o 
pleiadă de specialişti în microalge, macroalge, ciliate, briozoare, nemerţi, 
polichete, moluşte, ostracode, cladocere, copepode, tanaidacee, isopode, 
cumacee, halacaride şi peşti, specialişti ale căror investigaţii au fost orientate 
nu atât în scopuri taxonomice, ci în scopul pur ecologic al studiilor aprofun
date ale compoziţiei şi cantităţii fito-, zoo- şi ichtioplanctonului, micro- şi 
macrofitobentosului, zoobentosului şi nectonului. 

Transpunerea acestei concepţii în practica cercetării marchează 
renunţarea la abordările diletantiste "globale" ale studiului ecosistemului "pe 
grupe taxonomice mari", fără definirea precisă de către investigator a speci
ilor sale componente şi deci fără posibilitatea cunoaşterii exacte a 
însemnătăţii cantitative a fiecăreia dintre aceste specii. 

Totodată, aplicarea în activitatea colectivului constănţean de cercetători 
marini a concepţiei profesorului Mihai Băcescu de studiere a dinamicii şi dis
tribuţiei cantitative a fiecărui component taxonomic din cadrul fiecărui com
partiment de ecosistem a avut efect în epoca dată, propulsarea biologiei 
marine româneşti în avangarda oceanologiei mondiale: cercetătorii români 
îndrumaţi de marele lor maestru au fost printre primii din lume care au abor
dat şi au prezentat în publicaţii şi în reuniuni ştiinţifice internaţionale rezul
tate privind cantităţile globale şi pe speciile componente asupra fitoplanc
tonului, microfitobentosului, zooplanctonului şi zoobentosului, contribuind 
astfel la o mai bună cunoaştere a structurii ecosistemelor şi a volumului 
resurselor vii ale sectorului nostru de mare şi, totodată, la afirmarea 
oceanologiei româneşti. 

Uriaşa activitate de cercetare a profesorului Mihai Băcescu a fost perma
nent dublată de munca organizatorică în domeniul ştiinţei, muncă în care se 
includ organizarea în perioada 1954-1970 a colectivului de cercetare marină 
de la Constanţa, ca şi perfecţionarea structurii Muzeului de Istorie Naturală 
"Grigore Antipa" unde a funcţionat ca director timp de 25 ani. În acelaşi 
cadru se înscriu contribuţia sa esenţială la desfăşurarea la Bucureşti şi 
Constanţa (în 1966) a unei mari şi deosebit de reuşite reuniuni ştiinţifice care 
a fost cel de-al XX-iea Congres al Comisiei Internaţionale pentru Exploatarea 
Ştiinţifică a Mării Mediterane, ca şi organizarea importantei expediţii 
româneşti pentru exploatarea ecosistemelor recifilor coralieri de la coastele 
Tanzaniei (1974). De altfel, participările la expediţii ştiinţifice de unde a 
colectat imense şi valoroase materiale biologice bogate în noutăţi ştiinţifice a 
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fost una dintre importantele aspecte ale prodigioasei sale activităţi de cerc
etare. Academicianul Mihai Băcescu a străbătut practic Oceanul Mondial pe 
o serie de mari nave oceanografice americane, ruseşti şi franţuzeşti pe care a 
fost invitat de specialiştii străini, colectând probe biologice şi exponate pen
tru Muzeul Antipa din Pacific, Atlantic şi Oceanul Indian, materiale a căror 
investigare au permis Domniei Sale şi colaboratorilor săi numeroase noi 
descoperiri ştiinţifice. 

Opera şi activitatea ştiinţifică a profesorului Mihai Băcescu s-a bucurat de 
o largă recunoaştere a comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Din martie 1963 a devenit membru corespondent, iar din ianuarie 1990 
membru titular al Academiei Române. 

Este membru marcant a numeroase societăţi academice străine, cum sunt 
Societatea Zoologică Franceză (din 1946), Societatea Senkerbergiana din 
Germania (din 1962), Academia "Ligura" din Bologna, Italia (din 1968), 
Academia de Ştiinţe din New-York (din 1995), Institutul Ecuadorian de 
Ştiinţe Naturale (din 1979), Societatea Internaţională de Hidrologie a 
Academiei Ruse (din 1974), Consiliul Internaţional al Muzeelor - ICOM (în 
cadrul căruia a fost o îndelungată perioadă, din 1965 până în 1974, preşedinte 
al Comitetului Internaţional al Muzeelor de Ştiinţe Naturale), membru pe 
viaţă în Comitetul de perfecţionare al Institutului Oceanografic din Paris (din 
1971), membru, iar în perioada 1963-1994 şi vicepreşedinte al Comisiei 
Internaţionale pentru Exploatarea Ştiinţifică a Mării Mediterane - CIESM (în 
cadrul căreia timp de două legislaturi consecutive a fost şi Preşedintele 
Comitetului de Bentos, apoi vicepreşedintele acestuia până în 1994), unul 
dintre cei trei membri fondatori ai Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul 
Dunării, membru al Comitetelor de redacţie a unora dintre cele mai presti
gioase periodice oceanologice şi biologice ("Acta Oceanologica" Franţa, 
"Marine biology" Anglia, "Haliotis" Italia, "Vie et Milieu" Franţa, "Revue 
Roumain de Biologie" - ser. Biologie animale, "Traveau du Museum 
d'Historie Natural Grigore Antipa", "Ecologie marină" ş.a.). 

În semn de preţuire pentru bogata sa activitate ştiinţifică numeroşi 
cercetători străini şi români au descris specii şi genuri noi dându-le numele 
său (Bacescuella pontica, Neopilina bacescui, Bacescomysis, Bacescopseudes 
etc., între care şi microalga din grupul diatomeelor Amphora bacescui 
descrisă de autorul prezentei note). 

Recunoaşterea valorii marelui savant este reflectată şi de numeroase 
ordine, medalii şi premii româneşti şi străine cu care a fost distins până în 
prezent, între care "Meritul Cultural" ci. I-a (1970), "Meritul Ştiinţific" ci. I-a 
(1978), medalia "Prince Albert I-er de Monaco" ("Prix Manley - Bendall") con
ferită de Franţa (1 978), premiul "Tregouboff" pentru cercetări în Mediterana 
(1982), precum şi premiile pentru anii 1947 şi 1957 ale Academiei Române. 

Este prezentat într-o serie dintre marile monografii biografice ale perso
nalităţilor ştiinţifice ale lumii, cum sunt "Who's Who in Science Europe", "The 
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Internaţional Directory of Distinguished Leardership", "American 
Biographical Institute", "Dictionary of International Biography", "European 
Biographical Directory". 

Consideraţia deosebită de care reputatul savant se bucură pentru prodi
gioasa sa activitate închinată propăşirii ştiinţei româneşti este marcată şi de 
recentele semnale de preţuire pornite din zone diferite ale ţării. Ne referim la 
manifestările dedicate academicianului Mihai Băcescu cum sunt conferirea 
titlului de doctor honoris cauza al Universităţi din laşi (1977), alegerea ca 
membru de onoare al Consiliului Ştiinţific al Institutului Român de Cercetări 
Marine din Constanţa (1997), conferirea titlului de cetăţean de onoare al 
oraşului Fălticeni împreună cu atribuirea numelui său Muzeului Apelor din 
aceiaşi localitate (1993). 

Suntem onoraţi să ne alăturăm acestor manifestări de preţuire şi, cu prile
jul aniversării sale, să urăm şi pe această cale academicianului Mihai Băcescu 
ani mulţi şi fericiţi în deplină sănătate. 

L'ACADEMICIEN MIHAI BÂCESCU 

A SON 9oe ANNIVERSAIRE 
(Resume) 

La fete de la 90-eme anniversaire de l'academicien Mihai Bacescu con
stitue une occasion particulierement agreable d'evoquer la prestigieuse oeu
vre de l'illustre biologiste, dont la vaste activite a eu une tres grade influence 
dans le developpement des recherches d'ecologie marine a Constanta. 

La vocation et l'amour de la nature constituent Ies sources inepuisables 
d'energie qui soutiennent d'environ 70 annees le dynamisme inegalable du 
savant dans la recherche des etres vivants de n'importe quel environnement, 
mais surtout ceux des bassines aquatiques. Cette recherche s'est prouvee 
prodigieuse des son debut, pendant qu'il etait encore etudiant, puisque le 
professeur Mihai Bacescu avait deja, au moment ou ii finissait Ies cours de la 
Faculte des Sciences Naturelles de l'Universite de Jassy, un nombre de 13 
travaux publies; son erudition et la passion pour la science l'avaient fait 
remarquer par ses eminents professeurs, Ioan Borcea et Paul Bujor qui l'ont 
fait engager, pendant qu'il etait etudiant, en tant qu'assistant a la chaire de 
Morphologie animale. Ulterieurement (1934-1940), ii travaille comme maître 
de travaux a la meme chaire et comme chercheur scientifique a la Station 
Zoologique Marine d'Agigea, soutient son doctorat (en 1938 - et en 1963 
obtient aussi le titre de docteur agrege) et effectue un stage de specialisation 
de deux ans dans une serie d'unites prestigieuses de recherches de biologie 
marine de France. Depuis 19.40 et jusqu'au moment de sa retraite, en 1 988, il 
travailla au Museum d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa" de Bucarest, ou ii 
devint directeur pendant la periode 1964-1988 (et ou nous Ies trouvons 
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encore frequemment, penche sur Ies collections et Ies echantillons 
biologiques, ou absorbe par la redaction des travaux scientifiques, occupa
tions desquelles ii ne peut pas etre separe par la retraite). II a egalement 
accompli Ies tâches de directeur de !'Institut de Recherches Piscicoles de 
Bucarest (1954-1957), president des Conseils de Muses de Roumanie {1964-
1967), et pendant l'intervalle 1954-fevrier 1970, par cumul de fonctions, chef 
du Laboratoire de Biologie Marine de L'Academie Roumaine. 

Son oeuvre comprend environ 300 titres de travaux dans les domaines de 
la biologie marine, I '  ecologie, l'ichtyologie, l'herpetologie, la limnologie, l'eth
no-zoologie, sur lesquels citons trois volumes de la collection "Faune de la 
Roumanie" editee par !'Academie Roumaine ("Cumaces", "Mysidaces" et 
"Decapodes"), la contribution ecologique "Les sables a Corbulomya maeotica -
base trophique de premier ordre pour Ies poisoons de la mer Noire" (1957) et 
celle ethnozoologique" "Les poissons, vus par le paysan roumain" (1947), 
ainsi que la serie de cinq volumes d"'Ecologie marine" (redigee durant la 
periode 1965-1976 avec ses collaborateurs du Laboratoire de Constantza, 
mentionne plus haut) etc., etc. 

II a participe a nombreuses campagnes scientifiques, parcourant l'Ocean 
Planetaire sur une plusieurs navires americaines, russes ou fran<;aises, ce qui 
lui a permis d'effectuer bon nombre de decouvertes scientifiques. En tant que 
specialiste en poissons, crustaces et beaucoup d'autres groupes d'animaux, ii 
en a decrit cinq familles, 56 genres et plus de 300 especes nouvelles pour la 
science. 

La creation du professeur Bacescu jouit d'une large reconnaissance de la 
communaute scientifique nationale et intemationale. En mars 1963 ii devint 
membre correspondent, et en janvier 1990 membre titulaire de !'Academie 
Roumaine. En meme temps, ii est membre actif de nombreuses societes 
academiques etrangeres, et beneficiaire d'un grand nombre de distinctions, 
ordres, medailles et prix roumains et etrengers. En guise d'hommage pour sa 
considerable activite scientifique, bon nombre de chercheurs roumains et 
etrangers ont dedie son nom a certains genres ou espaces nouveaux pour la 
science (Bacescuella pontica, Neopilina bacescui, Bacescomysis, Bacescopseudes, 
Achnanthes bacescui etc.) 

L'Academicien Mihai Bacescu est le fondateur de l'ecole modeme 
roumaine d'ecologie marine. Depuis l'annee 1963 ii conduit des doctorats 
dans ce domaine, formant jusqu'a present environ 20 docteurs en sciences, 
dont une partie importante travaillent a Constantza, comme chercheurs sci
entifiques a l'Institut Roumain de Recherches Marines ou en tant qu'en
seignants a l'Universite "Ovidius" de Constantza. 

Le nom du professeur Mihai Bacescu est etroitement lie a la periode de 
remarquable progres dans les recherches d'ecologie marine de Roumanie, 
des annees 1950 et 1960, deroulee principalement a Constantza. Cette puis
sante personalite scientifique et organisatrice a eu alors l'initiative de l'inves-
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tigation approfondie du secteur roumain de la mer selon un plan par lequel 
on approchait son entier complexe de conditions biotiques et abiotiques. 
Concentrant autour de lui un groupe de jeunes chercheurs de Constantza, le 
professeur Mihai Bacescu les a pousses et diriges sur la voie de la specialisa
tion dant chacun des compartiments de l'ecosysteme represente par le 
chaînon correspondant de la cha îne des relations trophiques en mer. 
Saisissant le fait que !'ecologie marine peut se developper seulement par la 
connaissance exacte de la taxonomie des hydrobionts, et dane par leur deter
mination precise jusqu'a l'espece, la variete et la forme, le professeur Mihai 
Bac�scu a agi de maniere que chaque ecologiste devienne en meme temps un 
specialiste dans la taxonomie des groupes d'etres qui forment le comparti
ment etu.die de l'ecosysteme. On assiste ainsi a la formation d'une pleiade de 
specialistes en divers groupes d'organismes vegetaux et animaux, chercheurs 
dont les investigations ne furent pas orientees seulement vers des buts tax
onomiques, mais purement ecologiques, d'etu.de approfondie de la composi
tion et de la quantite de phytoplancton, zooplancton, ichtyoplancton, micro
phytobenthos, zoobenthos et necton. 

La mise de cette conception dans la pratique de la recherche a mis fin a 
toute approche dilettante, "globale" de l 'ecosysteme, san que l'investigateur 
possede la connaissance exacte des especes qui le composent. En meme 
temps, l'application de la conception du professeur Mihai Bacescu dans le 
groupe des chercheurs marins de Constantza dans l'etu.de de la dynamique 
et de la distribution quantitative de chaque compartiment de l'ecosysteme a 
eu comme effet, pendant la periode respective, la propulsion de la biologie 
marine roumaine dans l'avant-garde de !'oceanologie mondiale: les 
chercheurs roumains ont ete parmi les premiers au monde a presenter, en 
publications et en reunions scientifiques intemationales, les resultats concer
nant les quantites globales et par especes composantes du phytoplancton, 
microphytobenthos, zooplancton et zoobenthos, contribuant ainsi a la 
meilleure connaissance de la structu.re des ecosysteme et du volume des 
ressources vivantes de natre secteur de mer, et en meme temps a l'affirmation 
de !'oceanologie biologique roumaine. 

La renommee qu'a aujourd'hui !'ecologie marine roumaine, a laquelle le 
savant a directement contribue surtout pendant son activite en tant que chef 
du Laboratoire de Biologie Marine de Constantza de !'Academie Roumaine, 
est maintenant cultivee et poursuite par le travail passionne des collectifs de 
recherche de l'Iinstitu.t Roumain de Recherches Marines, la Faculte de 
Biologie de l'Universite "Ovidius" et de !'Institut de Geologie et Geoecologie 
de natre ville. 
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Simona SUCEVEANU 

PROMOVAREA IDEII DESPRE UNITATEA ŞI 
CONTINUITATEA NEAMULUI ROMANESC tN 
PREDOSLOVIILE "MINEELOR" DE LA RÂMNIC 

(1776-1780), AFLATE tN COLECŢII DIN 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

Activitatea cărturarilor şi tipografilor râmniceni constituie un element de 
referinţă al dezvoltării culturii româneşti în secolele XVII-XVIII. Numărul 
însemnat al lucrărilor tipărite, precum şi calitatea traducerilor, eleganţa 
literelor, execuţia grafică ireproşabilă şi bogăţia elementelor decorative au 
impus tipăriturile de la Râmnic, ele răspândindu-se pe întreg teritoriul locuit 
de români, constituindu-se într-un veritabil simbol al unităţii culturale 
româneşti. 

Alături de Şcoala Ardeleană, aici, la poalele Carpaţilor, Şcoala râmniceană 
avea să aducă o contribuţie deosebită la susţinerea acestor nobile idealuri, 
folosind ca argument incontestabil, cuvântul scris. 

Continuitatea şi unitatea naţională au devenit idei scumpe cărturarilor 
acestor vremuri, cartea râmniceană fiind editată pentru întreaga "semenţie" 
românească. 

Timp de două secole, activitatea centrului râmnicean a dominat întreaga 
ţară. Secolul al XVIII-iea va reuşi să contureze cu mai multă claritate origi
nalitatea culturii noastre. 

Considerăm că este necesară o privire de ansamblu asupra răspândirii în 
judeţul Constan�a, a unei cărţi de dimensiuni monumentale şi rezonanţă 
deosebită în cultura noastră: Mineele lui Chesarie. 1 ) De fapt, Nicolae Iorga 
numea această perioadă a secolului al XVIII-iea, "epoca lui Chesarie", 
deoarece numele său este legat pentru totdeuna de marea epocă a Mineelor 
care s-au tipărit pentru prima dată în româneşte. El editează din acestea şase 
volume. Primul, pentru luna octombrie apare în 1 776. Este menţionată 
această lună în amintirea tratatului de la Kuciuk-Kainargi, care, după cum 
sublinia autorul în predoslovie" într-această lună au luat începere 
rânduialele ţării cele prin pace s-au aşezat". 2) Celelalte volume se tipăresc în 
1778 (pentru luna noiembrie) şi în 1779 (pentru lunile decembrie, ianuarie, 
februarie, martie). 

Chesarie va fi urmat de Filasret, care va continua tipărirea "Mineelor": "au 
tălmaciu şi au tipăritu şi pe celelalte şase luni de s-au plinitu Mineiulu". 3) 

Cu acest monument de cultură, limba românească va înlocui definitiv 
limba slavonă din viaţa politică şi administrativă a ţării. 
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Aşa cum menţiona marele istoric Nicolae Iorga, "Mineele" râmnicene, 
tipărite între 1776-1780 ne prezintă "însemnătatea lucrărilor pe temeiuri 
istorice . . .  scoate la iveală datinile de obârşie romană păstrate de poporul nos
tru, arată întâmplările mai de seamă din fiecare lună".4) 

"Mineele" apar la o analiză atentă, o operă de colaborare ce reuneşte mai 
multe generaţii, începând cu mitropolitul Damaschian, cu Lavrentie 
Ieromonahul şi încheindu-se cu şcoala de cărturari râmniceni, patronată de 
Chesarie. Urmărind modul în care au fost însumate contribuţiile tuturor, se 
poate verdea, continuitatea limbii române vechi, osmoza lingvistică dintre 
provinciile patriei noastre, separate politiceşte la acea dată. 

Predosloviile acestor "Minee", desprinse de textul religios propriu-zis 
sunt prilejuri pe care Chesarie le foloseşte făcând din ele un instrument de 
afirmare şi popularizare a ideii de unitate, latinitate şi continuitate. 

În predoslovia "Mineiului pe luna ianuarie" - 1779, Chesarie menţionează 
faptul că limba poporului român îşi are originea în slăvitul "neam al 
romanilor": "Ci ori de la Traian sau de la marele Constantin de să trag cu 
urmarea aceste obiceiuri, nu fac filonichie. Însă eu dintru acestea descoper 
lucruri minunate aflu linia neamului românesc din vechi trăgându-se din 
slăvitul neam al romanilor".5) 

Nu sunt uitate nici vremurile de glorie ale trecutului. În lunga sa istorie, 
Ţara Românească a fost asemuită cu "Pasărea Phonix": "Ţara -Românească 
s-au asemănat cu pasărea ce se numeşte Finix, carele cu ale sale aripi 
aprinzând foc se aprinde şi arde pre sineşi şi făcându-se cu totul cenuşă 
iarăşi, din pulberea cenuşii se naşte şi creşte". 6) 

Aceste încercări de prezentare a istoriei patriei, de evocare a unor 
momente importante din existenţa sa milenară au adus o contribuţie 
deosebită la dezvoltarea istoriografiei române. 

De asemeni, în predosloviile "Mineelor" lui Chesarie se face o periodizare 
a istoriei românilor, se dau relaţii despre evenimentele de seamă din Europa 
acelor "vremi nestatornice" şi se dă un înţeles nou cuvintelor "pa trie" şi 
"patriot". 

În alte predoslovii, cum este cea a "Minieului pe luna noiembrie" - 1778, 
Chesarie stabileşte câteva momente reprezentative pentru dezvoltarea isto
riei culturii poporului nostru: "Trei epohas adecă veacuri însemnate au avut 
Ţara Românească: un veac au fost carele s-au luptat cu războaie; altul întru 
carele s-au început zidirea mănăstirilor celor domneşti, altul întru carele s-au 
început tălmăcirea cărţilor dupre slavonie pre limba rumânească". 7) 

În continuare sunt descrise războaiele dintre daci şi romani, evocând ero
ismul neînfricaţilor locuitori ai acestor meleaguri care, deşi înfrânţi au cerut 
să nu fie strămutaţi" să nu-i înstrăineze din pământul Dachiei, ci să-i lase 
slobozi". 8) Se aminteşte, că în această perioadă, când Ţara Românească avea 
războaie cu "împăraţii rimleni", se numea Dachia, iar locuitorii ei dachi şi 
gheţi". Dachia "a avut războaie cu Domiţian şi cu Traian împăratul". Ca 
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mărturie a acestor vremi stau "picioarele podului de piatră . . .  care până acum 
stau pe marginile Dunării". Victorioşi romanii străbat întregul pământ al 
Dachiei. O parte din aceştia au trecut şi prin Râmnic, continuîndu-şi drumul 
pe Valea Oltului, lăsând urme care amintesc până astăzi de existenţa lor. În 
acele vremi îndepărtate, spune Naum Râmniceanu în prefaţa "Mineiului pe 
luna noiembrie" - 1 778, romanii "au venit în jos de Râmnic şi au tăbărât sub 

dealul ce se zice Traian până astăzi". 9) 
Calităţile deosebite ale locuitorilor vechii Dacii, oameni paşnici şi talen

taţi, luptători neînfricaţi pentru apărarea gliei strămoşeşti sunt subliniate cu 
mare artă de către Naum Râmniceanu: "O! Patrioţii noştri niciodată n-au ieşit 
din hotarele patriei noastre, Dachiei, care din Marea Neagră începându-se, 
precum am arătat, şi până la apa Tisa întinzându-se, coprinde în mijlocul 
acestei părţi Transilvania, Banatul, ţinutul Craiovei, Ţara Românească şi 
Moldova". 10) 

Ideea romanităţii străbate filele cărţilor, folosindu-se argumente istorice, 
lingvistice, folclorice. Cu privire la romanitatea limbii române, în prefaţa 
"Mineiului pe luna mai" se aminteşte că "limba noastră românească" "se 
trage din cea latinească". Pentru dovedirea latinităţii limbii noastre, Naum 
Râmniceanu se foloseşte de argumente istorice: "După mărturia pisaniilor 
patriei, din care amestecată s-au născut această nouă limbă a Dachilor, care o 
întrebuinţau şi cu care ne slujim şi noi astăzi întru aceeaşi firesci dachiceşti 
nenumărate cuvinte". 1 1 )  

Asemenea cărţi corespundeau unor necesităţi ş i  unui moment cultural 
distinct, societatea românească fiind acum pregătită să înţeleagă ideile expri
mate în prefeţele Mineielor lui Chesarie sau Naum Râmniceanu. 

Pe lângă aceste merite, ele rămân un adevărat monument de limbă 
românească a vremii, reprezintă efortul unor generaţii întregi de cărturari de 
a crea o limbă a cărţilor bisericeşti, bazată pe limba populară. Prin folosirea 
unor cuvinte de largă răspândire, remarcabile şi prin noutate, plasticitate şi 
varietate, vocabularul Mineelor lui Chesarie are un vădit caracter popular. 
De aceea, pe drept cuvânt se poate spune că opera sa reprezintă "o con

tribuţie de seamă la procesul de îmbogăţire a limbii literare române". 12) 
Specificăm că din Mineele râmnicene se păstrează în judeţul Constanţa un 

set complet (12 volume, câte unul pentru fiecare lună), la Protoeria din 
Medgidia. Unele exemplare conţin însemnări, care ne-au ajutat la stabilirea 
provenienţei lor, a schimbului de valori culturale a românilor de pretutin
deni. Am putut stabili astfel, că unele exemplare au avut o circulaţie indi
rectă, provenind din alte localităţi decât cea din care au ieşit de sub teascurile 
tipografiei, altele o circulaţie internă, adică în interiorul provinciei cuprinsă 
între Dunăre şi Marea Neagră-Dobrogea. 

Este vorba deci, de o politică culturală conştientă, care urmărea cu perse
verenţă răspândirea cărţilor în limba română, pe tot teritoriul locuit de 

români, la toţi "patrioţii acestei limbi". 13) 
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Această politică este încurajată şi de domnie, care-i ajută pe românii din 
alte părţi, prin donaţii de cărţi, graniţele dintre cele trei ţări româneşti necon
stituind piedici în răspândirea cărţilor. 

Deci, existenţa unui contact spiritual între românii de pretutindeni a fost 
confirmată de prezenţa aceloraşi preocupări spirituale şi manifestări culturale 
transmise până în zilele noastre. Un rol important în strângerea relaţiilor cul
turale în ţările române, în unificasrea limbii şi în asigurarea unităţii culturale 
a poporului român l-a jucat circulaţia cărţilor. Nicolae Iorga, subiniind impor
tanţa acestui proces spunea că "marele merit al acestor cărţi e că trecând 
hotarele, au adunat sufleteşte prin viaţa culturală pe toţi românii laolaltă". 14) 

De fapt, întreaga activitate desfăşurată de cărturarii râmniceni a con
tribuit tot mai mult la dezvoltarea şi cimentarea legăturilor dintre locuitorii 
tuturor provinciilor româneşti. 

NOTE 

1) Minei (sl. mineja), carte în care sunt orânduite slujbele sfinţilor din toate zilele. 
Este împărţită în 12  părţi, pentru cele 12 luni ale anului. 

2) Minei luna lui octombrie, Predoslovie, Râmnic, 1776. 
3) D. POENARU, Contribuţii la bibliografia românească veche, Muzeul 
judeţean Dâmboviţa, 1973, p. 230. 
4) N. IORGA, Istoria bisericii româneşti, voi. II, Bucureşti, 1930, p. 251 .  
5) AL. DUŢU, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII, Editura 
pentru literatură, Bucureşti, 1968, p. 1 82. 
6) IBIDEM, p. 1 84. 
7) IBIDEM, p. 175. 
8) ST. BEZDECHI, Cronica inedită de la Blaj a protosinghelului Naum 
Râmniceanu, partea I, 1944, p. 32. 
9) IBIDEM, p. 30. 
IO)AL. PIRU, Literatura română premodernă, Editura pentru Literatură şi 
Artă, 1964, p. 183. 
1 l )AL. DUŢU, Op. cit., p. 166. 
12) IBIDEM, p. 1 1 7. 
13) I. BIANU, N. HOIXJŞ, Bibliografia româneasrn veche, voi. IV, Bucureşti, 1 �, p. 100. 
14)N. IORGA, Istoria literaturii religioase a românilor, Bucureşti, 1909, p. 84. 

LA PROMOTION DE L'IDEE CONCERNANT L'UNITE ET LA CONTINUITE DU 
PEUPLE ROUMAIN DANS LES AVANTPROPOS DES "MINEE" DE RÂMNIC (1776-1780), 

QUI SE TROUVENT DANS DES COLLECTIONS DU DEPARTEMENT DE CONSTANTZA 

- Resume -

Parmi Ies representants de premier plan de l'Ecole de Râmnic ii y a aussi 
Ies eveques Chesarie et Filaret. Leur nom est lie a l'impression des "Minee", 
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oeuvre qui allait marquer une contribution importante au developpement de 
la langue roumaine, qui se distingue non seulement par }a valeur documen
taire et linquistique, mais aussi par un aspect graphique accompli, realise par 
le maître typographe Popa Constandin Mihailovoici. 

Les prefaces de ces "Minee" sont de veritables pages d'histoire autant d'oc
casions dont Ies auteurs se servent pour affirmer et reepandre l'idee de l'u
nite, de la latinite et de la continuite du peuple roumain. 
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Minei luna lui august, 
Râmnic, 1780 



Minei luna lui iulie, Râmnic, 1780 
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Minei luna lui octombrie, Râmnic, 1 776 
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Minei luna lui ianuarie, Râmnic, 1779 
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Florentina OLTEANU 

îMPRUMUTURI LEXICALE DE ORIGINE 
LATINĂ tN LIMBA ROMANĂ 

O. Considerăm că este necesar ca să facem întâi câteva precizări referi
toare la abrevierile folosite în cadrul acestui studiu: 

DN == Florin Marcu şi Constant Maneca, Dictionar de neologisme, Ediţia 
a III-a, Bucureşti, 1978. 

DEX == Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975. 
DLR == Dicţionarul limbii române, Bucureşti, 1907-1994. 
DILR == Gheorghe Chivu, Emanuela Buza, Alexandra Roman-Moraru, 

Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-
1760), Bucureşti, 1992. 

TRDW == H. Tiktin, Rumanisch-Deutsches Worterbuch, vol. I-III, 
Bucureşti, 1988-1989. 

1. Conceptul de împrumut lexical (cu specială referire la neologisme) 
1 .0. Studiul de faţă porneşte de la distincţia care se face între împrumut 

lexical, neologism şi latinism. Raportul dintre aceste concepte este unul între 
general şi particular, în sensul că orice neologism este un împrumut sui 
generis, iar orice latinism este, la un moment dat, un neologism. O serie de 
termeni fiind, la o anumită dată, neologisme, ajung să dispară din limbă (de 
exemplu, admonălw) sau să-şi piardă caracterul de „cuvânt nou" (de exem
plu, apărea, ocazie). Altele sunt concurate, uneori chiar înlocuite, de dublete 
etimologice (de exemplu, adamască-damasc, coxa-coapsă) sau pot avea o 
etimologie multilpă, intrând în lexic din mai multe limbi, fie în acelaşi timp, 
fie la momente diferite (de exemplu, familie continuă formal şi semantic lat. 
familia, it. famiglia, fr. famille). 

1 . 1 .  În lingvistica românească (cf. Bibliografia), sunt socotite neologisme 
în special împrumuturile pe care româna le-a făcut din limbile apusene ori 
direct din latină, pe cale savantă. 

1 .2. Unii cercetători consideră că putem vorbi despre neologisme numai 
în perioada de timp acoperită de conceptul de limbă română contemporană 
şi numai dacă „vorbitorii au conştiinţa că sunt cuvinte noi".1 

Conform criteriului cronologic şi al frecvenţei, caracterul de neologism al 
unui cuvânt cunoaşte anumite gradaţii, în sensul că un împrumut vechi şi cu 
o circulaţie largă îşi pierde aspectul de inovaţie. Din această categorie fac 
parte aproape exclusiv neologismele latino-romanice. Ele cunosc nuanţări de 
tipul neologism recent I neologism mai vechi.2 Printre asemenea împrumu
turi vechi, cu o largă circulaţie şi explicabile exclusiv prin limba latină se 

167 



numără: apărea (sec. XIX), cauză (sec. XVII), cupru (sec. XIX), poet (sec. 
XVII), superior (sec. XVIII) etc. De asemenea, patrie, explicabil prin latină şi 
italiană, este atestat la 1680 şi continuă să aibă statut de neologism. 

1 .3. O serie de împrumuturi lexicale consemnate în DILR nu mai sunt 
a testate în DN, ceea ce înseamnă că au dispărut din limbă, deşi a existat o 
perioadă în care au fost considerate neologisme: acates „agat", alamani „ger
mani"J, cumăn „chimen"4, optimate „nobilime, aristocraţie", repondie 
„despărţire, divorţ", tract „ţinut, regiune" etc. 

1 .4. Sunt consideraţi neologisme o serie de termeni internaţionali, indifer
ent de vechimea lor în limbă: filosof şi filosofie sunt atestaţi în româneşte în 
secolul al XVII-iea, respectiv în secolul al XVIII-lea. Sunt neologisme, 
deoarece se întâlnesc sub o formă identică sau foarte asemănătoare, „în 
franceză, italiană, germană, engleză, rusă şi în multe alte limbi de cultură şi 
de civilizaţie".s 

1 .4.1 . Alexandru Graur consideră că 93 de neologisme internaţionale au 
pătruns în fondul principal, dintre care 70 au ca origine îndepărtată latina: 
act, arta, capitol, corp, culoare, contra, proba, servi etc. 

1 .5. Nefiind, la început, motivate structural, neologismele de origine 
latină pot deveni, cu timpul, analizabile şi chiar productive, dacă se 
încadrează într-un microsistem de motivare structurală, preexistent în 
vocabular. 

De exemplu, neologismele dictator şi comentator sunt deja motivate, pen
tru că se încadrează în rândul numelor de agent derivate cu sufixul -tor. Tot 
o structură motivată au şi corectitudine, crudelitate, cult, -ă, intim, -ă, manu
al, -ă etc. 

1 .5 .1 .  Neologismele care îşi păstrează statutul fonetico-morfologic şi lexi
cal avut în limba latină nu sunt multe. Majoritatea se grupează în clase lexi
co-gramaticale „potrivit distribuţiei şi, deci, valorii lexicale şi gramaticale, 
adaptarea având caracter sistematic, după normele limbii române".7 

1 .5.2. În adaptarea cuvintelor străine, un rol important îl are analogia, 
adică apropierea de aspectul formal al cuvintelor existente în limba care 
împrumută. Durata perioadei de adaptare este direct proporţională cu 
frecvenţa neologismului.s 

1 .6. Stabilirea etimonului unui cuvânt ridică uneori probleme, după cum 
o dovedesc soluţiile diferite, propuse de dicţionare. Aceste neconcordanţe de 
opinie se explică prin faptul că unele neologisme au o etimologie multiplă: 
latino-franceză (anihila < fr. annihiler, cf. lat. nihil; obsesie < cf. fr. obsession, 
lat. obsessio), latino-italiană (clementa < cf. lat. clementia, it. clemenza; depo
nent, -a, < cf. lat. deponens, it. deponente), latino-franco-italiană (cauza < lat. 
causa, it. causa, cf. fr. cause), latino-germană (extract < lat. extractum, cf. 
germ Extrackt), latino-franco-germană (humus < lat. humus, cf. fr. humus, 
germ. Humus), latino-franco-engleză (incunabul < lat. incunabulum, cf. engl. 
incunabulum, fr. incunable). 
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1 .6.1 . Pe de altă parte, există situaţii în care trebuie „să acceptăm părerea 
conform căreia unele neologisme se explică formal prin latină, iar semantic 
prin franceză ori şi prin această limbă (cf. efect, impozit, spirit, virtute şi 
altele care, sub raportul formei, seamănă cu lat. effectus, impositum, spiritus, 
virtus,-utis etc., dar din punct de vedere semantic corespund mai ales sub
stantivelor franţuzeşti effet, impât, esprit, vertu ş.a.m.d.)".9 

1 .6.2. Ultima problemă la care ne oprim, pe scurt, este cea a etimologiilor 
unor cuvinte considerate când împrumuturi, când elemente moştenite din 
latină. Este vorba despre dubletele etimologice, care au pătruns în limba 
română la date diferite şi cu sensuri şi/sau forme diferite.10 Spre exemplu, 
adjectivul pedestru, moştenit din lat., pedester, -tre, se păstrează dialectal, în 
aria vestică a ţării. El a reintrat în limbă ca neologism, mai ales în domeniul 
militar, deşi nu este atestat ca atare în DN. În limba latină, pedester, pe lângă 
sensurile concrete de „în picioare, pedestru, de infanterie, pe uscat", îl avea 
şi pe cel de „prozaic, comun"11 Acest sens abstract este atestat indirect la arti
colul pedestritate, glosat „caracter pedestru, prozaicitate", ceea ce ar fi pre
supus tratarea ca articol separat a adjectivului pedestru, ca element moştenit 
şi ca neologism. 

1 .6.3 Substantivul fimbrie apare în DN cu sensul de „formaţie anatomică 
în formă de ciucure", explicat prin lat. fimbria „ciucure". El trebuie consem
nat ca articol separat faţă de substantivul fimbrie, atestat în DLR şi TDLW, cu 
sensul de „frânghie", păstrat dialectal. Este vorba, aşadar, despre dublete eti
mologice identice formal, care nu se pot confunda şi care trebuie tratate, în 
dicţionare, ca două unităţi lexicale distincte. 

1 .7. Împrumuturile lexicale de origine latină savantă trebuie opuse cuvin
telor moştenite de limba română din latină. Acestea (în număr de aproxima
tiv 2000) fac parte din fondul principal lexical şi se caracterizează printr-o cir
culaţie largă şi prin capacitatea de a forma familii lexicale şi frazeologice 
extinse. 

2. Consideraţii de ordin metodologic 
2.0. Materialul, organizat cronologic, este rezultat din selecţionarea tutu

ror împrumuturilor lexicale făcute de limba română direct din latina savantă. 
În această operaţie am folosit, în primul rând, datele oferite de DN şi DILR, 
la care s-au adăugat completări din DEX, DLR şi TRDW. Materialul astfel 
obţinut a fost analizat din punctul de vedere al pătrunderii cuvintelor în 
limba română de-a lungul unei perioade foarte lungi: secolul al XVI-lea - sec
olul al XX-lea, deşi latina savantă a influenţat limba română cu mult timp 
înainte. 

2.1 . Analiza diacronică a termenilor a fost îngreunată de faptul că, pentru 
foarte mulţi dntre ei, dicţionarele ne ofereau atestările intrării lor în limbă. 
Pentru a soluţiona această problemă, am recurs la următorul raţionament: 
dacă primul dicţionar-tezaur al limbii române a apărut la începutul secolului 
nostru (1 907), acest lucru înseamnă că toate cuvintele neînregistrate la acea 
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dată au apărut după 1907 pentru că, în caz contrar, ar fi fost consemnate. De 
exemplu, dacă în volumul consacrat literei O, apărut în 1969, nu au fost 
înregistrate opera omnia, ordeolum, orientalia, orion, oscicul, ostree, 
înseamnă că acestea au apărut în lexicul neologic al limbii române după data 
apariţiei acestui tom. 

2.2. Am pornit de la premisa că relatinizarea12 nu este un fenomen 
declanşat de Şcoala Ardeleană, ci începuturile sale sunt mult mai vechi, ele 
datând din perioada medievală, fără de care activitatea latiniştilor din se
colele al XVIII-lea - al XX-lea nu ar fi avut, poate, aceeaşi putere de penetrare 
în cultura românească. 

2.2.1 .  Am considerat că perspectiva onomasiologică este o soluţie potriv
ită pentru un studiu asupra dinamicii pătrunderii împrumuturilor lexicale în 
limba română. 

2.2. 1 . 1 .  Această cercetare are în vedere o perioadă de timp îndelungată, 
deoarece o semantică diacronică nu se poate realiza decât prin raportarea la 
„limba funcţională, privită din interiorul limbii istorice, luată în ansamblul 
său".13 

2.2.2. Analizei pe domenii de activitate i s-a adăugat şi o cercetare statis
tică din perspectiva lexicală, ceea ce a dus la concluzii interesante. 

2.2.2. 1 .  Statistica nu a luat în considerare latinismele, ci numai cuvintele 
adaptate la sistemul fonetic şi morfologic al limbii române. Problema latinis
melor merita un studiu separat şi aprofundat, mai ales că numărul lor în 
limba română este destul de mare şi în creştere de-a lungul timpul. 

3. Perspectiva onomasiologică 
3.1 .  În secolul al XVI-lea, intrau în lexicul românesc patru substantive, 

dintre care trei (acates, adamască şi castor) sunt clar legate de activitatea 
comercială a epocii. 

3.2. Pentru secolul al XVII-lea, se observă faptul că cel mai afectat dome
niu, în ceea ce priveşte împrumuturile lexicale din limba latină, este cel al 
vieţii psihice, urmat de acela al vieţii materiale. Pătrund, în această perioadă, 
un mare număr de substantive care denumesc popoare, mai ales cu referire 
la antichitate (dac, gheti, got, roman, samaritean, sarmat, schit etc.). 

3.2. 1 .  Foarte slab reprezentate sunt ştiinţele exacte, ca şi categoria 
„obiecte". Se constată, însă, creşterea interesului pentru filosofie (dialectica, 
filosofie, stoic, teorie etc.) şi pentru stilistica (fabulă, iambicesc-ească, poet, 
retorică etc.). Bogăţia terminologiei istorice, filosofice şi filologice se 
datoreşte mai ales lui Varlaam, Dosoftei, Miron Costin, Dimitrie Cantemir 
care sunt preocupaţi de emanciparea culturală a poporului român. 

3.2.2. Modernizarea vieţii noastre politice este reflectată şi în împrumuturi 
ca: democraţie, deputat, gubernat, urmat de naţie, politic, publică, intrate în 
limba în veacul următor. 

3.3. În secolul al XVIII-lea, se păstrează întâietata domeniului vieţii 
politice, multe dintre împrumuturi păstrându-se până astăzi în aceeaşi formă 
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şi cu aceeaşi semnificaţie: obliga, opune, opinie, rebel, scandal, superior, tem
perament, în timp ce altele au evoluat din punct de vedere formal: confi

denţie (cf. confidenta), contradicălui (cf. contrazice), gheştăliiire (cf. gesticu
lare), heroicesc, - ească (cf. eroic, -a), sucţesiv (cf. succesiv) etc. 

3.3.1 . Ceea ce caracterizează secolul al XVIII-lea este îmbogăţirea termi
nologiei juridic-administrative, mai ales în Transilvania, după cum o demon
srează fonetismul maghiar, şi în Oltenia, aflată un timp sub ocupaţie austri
acă, de aici fonetismul german al împrumuturilorJ4: aprobălui, cvietanţie, 
eşmişie, iurist-conzultus, perţepelui, · perţeptor, proţesuş, testamonialiş, 
vidimului etc. 

3.3.2. În domeniul istoriei, continuă să pătrundă foarte multe denumiri de 
popoare, dar nu aproape exclusiv denumiri de popoare antice, ca în secolul 
trecut, ci şi medievale şi modeme: african, anglican, asienesc, belghi, bur
gundi, dhun,ani, ibari, medeolan, napolitan, ostrogoti, tilti, visegoti, volsci 
etc. 

3.3.3. În comparaţie cu secolul al XVII-lea, sunt mult mai bine reprezen
tate stilistica, teoria literară şi lingvistica, fiind perioada în care se con
solidează limba română literară şi face un mare salt calitativ literatura artis
tică. 

3.3.4. De asemenea, medicina se dezvoltă foarte mult şi se îmbogăţeşte cu 
multe neologisme de origine latină: cataplasma, decocta, dieta, embrionat, 
laxativ, profilactica, pulsus, vomitoriu etc. Terminologia din domeniul biolo
giei se diversifică iar viaţa materială continµă să fie slab reprezentată de neo
logisme latineşti. 

3.4. Influenţa limbii latine savante scade simţitor în secolul al XIX-lea, 
arătând o preocupare aproape exclusivă pentru Occidentul european mo
dem, cum o dovedeşte pătrunderea masivă a neologismelor de origine 
franceză. Terminologia juridic-administrativă este slab reprezentată, ca şi cea 
filosofică. Creşte interesul pentru viaţa materială, mai ales pentru geologie şi 
botanică. Primatul îl deţine domeniul vieţii psihice, în care pătrunde cel mai 
mare număr de neologisme latine, cele mai multe fiind adjective: cert, -a, clar, 
-a , demn,-a dubios, -oasă, inamic, -a, incert, -a, invidios, -oasă, prepotent, -
a, salvator, -oare etc. 

· 

3.5. O puternică reorientare către neologismele de origine latină savantă 
caracterizează secolul nostru. Dacă în veacul trecut pătrunseseră în limba 
română circa 162 de cuvinte noi, acum s-au înregistrat 424 de neologisme 
latineşti adaptate, în domenii variate. Cel al vieţii materiale este foarte bine 
reprezentat, cu precădere botanica şi zoologia, cu circa 20, respectiv 45 de ter
meni noi. 

3.5.1 . Faţă de perioadele anterioare, domeniul „carte-tipografie-bi
bliotecă" este sensibil îmbogăţit, predominând latismele: acta, addenda, ad 
Jiterram, apud, confer, emendada, incipit, infra, marginalia etc. 

3.5.2. Pe primul loc se situează terminologia istorică, dar spre deosebire 
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de secolele trecute, accentul se deplasează de la denumirile etnice, la intere
sul pentru viaţa materială şi spirituală a popoarelor (mai ales pentru cultura 
şi civilizaţia romană). Acest proces este întărit şi de dezvoltarea arheologiei, 
mai ales după 1955, când, pe lângă Academia Română se înfiinţează o comise 
specială pentru studierea istoriei poporului român din perspectiva dovezilor 
materiale. 

3.5.3. Terminologia filosofică ilustrează aceeaşi orientare spre pragmatică, 
amintită mai sus. Sunt preferate latinismele, în locul adaptării la sistemul 
fonetic şi morfologic al limbii române: afortiori, fatum, homo faber, homo 
oeconomicus, mutatis mutandis, tabula rasa etc. 

3.5.4. Faţă de epocile trecute, perioada contemporană se caracterizează 
prin pătrunderea în limba română a unui mare număr de latinisme. Pe de 
altă parte, elementele lexicale nu mai sunt supuse unui proces de adaptare, 
ci tendinţa este de a se menţine o cât mai mare apropiere formală de ter
menul din limba sursă . 

4. Clasificarea morfologică a împrumuturilor de origine latină savantă. 
4.1 .  Dacă grupăm împrumuturile de origine latină savantă după criteriul 

morfologic şi analizăm dinamica pătrunderii lor în limba română, ajungem 
la următoarele statistici osl: 

Secolul Total împrumuturi Substantive Adjective Verbe 
lexicale 

XVI 4 4 100% 
XVII 120 92 +1 76,66 % 14 1 1 ,66% 6+1 5% 
XVIII 376 244+14 64,89% 75 19,94 % 25 6,64% 
XIX 162 82+7 50,61 % 54 33,33% 18 1 1,1 1 %  
XX . 424 177+98 43,81 % 91 22,54% 20+5 6,18 % 

4.2. În urma analizei statistice, se observa faptul că verbele neologice de 
origine latină savantă au avut cea mai mică putere de pătrundere în limba 
română. Adjectivele au pătruns masiv în secolul al XIX-iea (33,33% din 
totalul de 162 de împrumuturi), în timp ce substantivele au intrat în limbă 
mai ales în secolele al XVII-iea şi XVIII-iea (76,66%, respectiv 64,89%). Pentru 
secolul al XX-iea, se constata o afluenţă de substantive mai scăzute în raport 
cu totalul împrumuturilor lexicale, iar pe de altă parte, pătrunderea unui 
mare număr de latinisme 06>. 

5. Statistică lexicală. 
5.1 .  O cercetare statistică asupra lexicului limbii române a făcut-o Dimitrie 

Macrea, în „Probleme de lingvistica română", capitolul „Originea şi struc
tura limbii române". Autorul considera că o asemenea operaţie este foarte 
importantă, deoarece ea scoate la iveală „ proporţia numerică a diferitelor ele
mente ale lexicului la o anumită epocă, măsura în care se pătrează în timp 
elementele vechi, cât de adânci şi de persistente sunt influenţele străine şi 
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care sunt tendinţele lui de dezvoltare la epoca în care se face cercetarea 
respectivă". (p.29). 

5.2. Statistica lui O. Macrea se bazează pe datele oferite de trei dicţionare 
etimologice ale,!imbii române: Dicţionarul Jimbii române modeme (1958), 
Dicţionarul enciclopedic ilustrat „ Cartea Românească " de I. A. Candrea şi 
Dictionnaire d'etymologie daco-roumaine de A. de Cihac (1870-1879). 

5.2.1 . În ceea ce priveşte influenţa latinei literare, în limba română există, 
conform statisticii lui Macrea, 1 186 de neologisme de origine latină savantă, 
dintre care 738 de împrumuturi şi 448 de derivate pe teren românesc şi vari
ante. 

5.3. Cercetarea noastră statistică a avut la bază Dicţionarul explicativ al 
Jimbii române, Dicţionarul de neologisme (1978), Dicţionarul împrumu
turilor latino-romanice în Jimba română veche (1992), Dicţionarul limbii 
române (1907-1994), la care s-a adăugat Rumănisch-deutsches Worterbuch 
(I-III), al lui H. Tiktin, reeditat în 1988-1989. 

5.3.1 . Analiza statistică arată o îmbogăţire simţitoare a fondului românesc 
neologic, împrumuturile de origine latină savantă fiind în număr de 1086. 
Privite în diacronie, acestea au pătruns în limba română astfel: 

Secol 
Nr. împumuturi 

6. Concluzii 

XVI 
4 

XVII XVIII XIX 
120 386 1 62 

XX 
424 

6.1 . Relatinizarea limbii române nu este un fenomen de dată recentă . 
Recente sunt numai preocupările filologice în acest sens, dar interesul pentru 
limba latină savantă este strâns legat şi de perioada medievală. 

6.2. Prin raporta la statistica lui Dimitrie Macrea07>, s-a remarcat o creştere 
a numărului de împrumuturi din limba latină de 738, la circa 1086. 

6.3. De-a lungul timpului, împrumuturile lexicale au suferit multe modi
ficări formale şi semantice, ca şi influenţa graiului în care pătrundeau (de 
exemplu, formele verbale în alui sunt caracteristice Ardealului, iar cele ter
minate în -ui Moldovei. Cu timpul, numărul variantelor scade, pentru ca, 
începând cu secolul al XX-iea, se accentuează „procesul de definitivare a 
normelor unice ale limbii literare pe baze naţionale şi se precizează norma 
supradialectală unică, rezultat al unei evoluţii anterioare, începută încă din 
secolul al XVI-iea OM>. 

6.4. Perspectiva onomasiologică arată ca împrumuturile din latina 
savantă au afectat cu precădere domeniul vieţii spirituale. Pentru secolul al 
XVIII-iea, s-a constatat îmbunătăţirea terminologiei juridic-administrative, în 
timp ce perioada modernă şi contemporană cunoaşte o tendinţă de orientare 
către domeniul vieţii materiale şi al ştiinţelor exacte. 

6.5. Conform statisticii după criterii morfologice, cele mai multe împru
muturi sunt substantive. Secolul al XIX-iea manifesta o preferinţă pentru 
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adjective. Împrumutul de verbe este slab în toate epocile. 
6.6. Acest articol face parte dintr-un studiu mai larg asupra fenomenului 

relatinizării limbii române. O asemenea cercetare s-ar putea face şi pe 
câmpuri lexicale, urmărindu-se în ce fel anumite neologisme au generat 
schimbări în configuraţia lexicală a limbii române fie prin înlocuirea unor ter
meni, fie prin întărirea poziţiei lor în vocabular, fie prin specializările seman
tice care s-au realizat în urma concurenţei dintre termenii vechi şi cei noi. 

6.7. Pe de altă parte, un asemenea studiu este oricând perfectibil, deoarece 
mişcarea lexicului este neîntrupată, iar noi împrumuturi din aceeaşi sursă ori 
din alte limbi sunt oricând posibile. 

Note 
1 .  Iorgu Iordan, Vladimir Robu, Limba română contemporană, p.310. 
2. vezi Valeria Gutu-Romalo, Neologismul în limba română, în 

Comunicările „Hyperion", Bucureşti, 1994, [D. Păcurariu coord.], p. 138-144. 
3. Substantivul alamani este glosat în DILR alemani (p.93), termen care 

nu există în DN. 
4. Chimen nu este înregistrat în DN. 
5. Theodor Hristea, Sinteze de Jimba română, p.51 . 
6. Al. Graur, Tendinţele actuale ale Jimbii române, p. 278. 
7. Iorgu Iordan, Vl. Robu, op. cit., p. 314. 
8. Iorgu Iordan, Vl. Robu, idem, ibidem. 
9. Theodor Hristea, op. cit., p. 56. 

10. cf. Al. Graur Etimonogia multiplă, în SCL, I, 1950, fasc.l ,  p. 22-34. 
1 1 .  G. Gutu, Dicţionar latin-român, p. 873. 
12. Nu insistăm asupra conceptului de relatinizare, despre care discuta pe 

larg Şt. Munteanu şi V.O. Târa, în Istoria Jimbii române. Privire generală, 
Bucureşti, 1983, p. 187-188. 

13. Eugenio Coseriu, Pour une semantique diachronique structurale, în 
TraLiLi, II, 1964, p.12. 

14. cf. DILR, Introducere, p.1 1 .  
15. Dimitrie Macrea, Probleme de lingvistică română, 1961, p. 31-33. 
16. Boris Cazacu, Probleme capitale ale studierii lexicului Jimbi române 

literare în secolul al XIX-lea, în SCL, XIII, 1962, nr. 4, p. 479. 
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CONSIDERATIONS SUR LES EMPRUNTS D'ORIGINE 
LATINE SAVANTE DANS LA LANGUE ROUMAINE 

Resume 

Nous avans realise une approche statistique, morphologique et lexicale 
sur Ies emprunts directs au latin savant; on peut distinguer ces emprunts 
d'une part des mots latins herites et d'autre part des neologismes a origines 
multiples parmi lesquelles le latin aussi. Les recherches statistiques ont mon
tre que, pendant Ies XVI-e - XX-e siecles, environ 1 186 unites lexicales d'o
rigine latine savante, dont la plupart au XXe s. ont penetre dans la langue 
roumaine. 

Sur le premier plan se situe Ies noms qui expriment surtout des notions 
abstraites, des domaines: juridique, administratif, sciences de la langue, 
philosophie, histoire, etc. 

On observe egalement, a mesure que l'on avance vers Ies temps mod
emes, la tendance de conserver l'emprunt en sa forme de base (en tant que 
latinisme), en comparaison avec la predilection pour Ies formes adaptees 
analogiquement qui caracterisent surtout la periode des xv1e - x1xe siecles. 

Une observation s'impose, notamment que la langue, etant un 
phenomene en permanente evolution, toute etude la-dessus est toujours per
fectible. 
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Georgeta BORANDĂ 

ÎNCEPUTURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE 
MARINĂ CONSTĂNŢEAN 

Revenirea Dobrogei la . ţară în urma războiului de independenţă, a creat 
posibilitatea organizării şi a unei flote maritime, care să funcţioneze în para
lel cu cea fluvială, creată încă de la mijlocul secolului trecut. Existenţa unei 
asememea flote de război la mare şi perspectivele care se întrezăreau, de 
înfiinţare a marinei comerciale naţionale, puneau problema pregătirii în ţară 
a unor cadre de marină care să facă faţă nevoilor mereu crescânde de per
sonal specializat pentru flotilă. Soluţia la această problemă au reprezentat-o 
cele două şcoli înfiinţate la Galaţi, până la sfârşitul secolului trecut. Prima 
dintre acestea „Şcoala copiilor de marină" a început să funcţioneze din anul 
1882 şi a pregătit marinari, grade inferioare (caporali, sergenţi, subofiţeri) în 
diferite specialităţi de marină: gabieri, artilerişti torpilori, timonieri, infan
terişti marini, în baza regulamentului decretat la 31 octombrie 1881 1 .  Cea de
a doua instituţie de învăţământ a marinei, a fost „Şcoala de aplicaţie a sublo
cotenenţilor de marină" creată prin Înaltul Decret nr. 1093 din 26 februarie 
1896. Scopul acestei şcoli, precizat în documentul de înfiinţare, era acela de 
„a da instrucţiunea specială de marină ofiţerilor repartizaţi în această armă, 
în urma absolvirii şcolilor militare din ţară"2. Aceste două şcoli care au 
început să funcţioneze la Galaţi, vor fi mutate la Constanţa, odată cu punerea 
în aplicare a legii de organizare a marinei militare, promulgate la 22 mai 
1 8983. Această lege conţinea prevederi potrivit cărora se constituiau în cadrul 
marinei militare, două mari unităţi: Divizia de Dunăre cu reşedinţa la Galaţi 
şi Divizia de Mare, cu reşedinţa la Constanţa, în care urmau să fie înglobate 
şi şcolile marine de la Galaţi la Constanţa a fost posibilă în urma unor demer
suri întreprinse de autorităţile militare constănţene pe lângă primăria 
oraşului, reliefate de o bogată corespondenţă existentă într-unul din fon
durile Arhivei locale4. Toată această documentaţie de referă la închirierea 
unui mobil, în care să funcţioneze şcolile marinei militare, în condiţiile în 
care aducerea acestora la Constanţa reprezenta o problemă de rezolvat, dar 
în acelaşi timp şi o dorinţă, atât a conducerii Diviziei de Mare, cât şi a ofi
cialităţilor oraşului Constanţa. 

În acest sens, la 7 iulie 1899, şeful Statului Major se adresa primarului 
urbei Constanţa; E.C. Schina, cu rugămintea de „a veni în ajutoul Diviziei de 
Mare închiriind un local pentru Şcolile Marinei Militare" şi îi făcea cunoscut 
intenţia comandantului marinei, contraamiralului Ioan Murgescu, de a tri
mite şcoala la Constanţa la 15 august, în cazul în care Primăria ar fi rezolvat 
favorabil cererea Statului Major. 
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În răspunsul Primăriei comunei Constanţa, din 4 august 1899, se aducea 
la cunoştinţă comandatului Diviziei Active, hotărârea Consiliului Comunal 
în urma şedinţei din 26 iulie de a veni în ajutorul Diviziei de Mare, punân
du-i la dispoziţie localul solicitat pentru şcolile marinei, în mod gratuit, până 
la data de 1 apilie 1900. Dintr-o altă adresă, a comandatului Şcolilor marinei, 
lt. cdor. Constantin Bălescu, înaintată primarului urbei Constanţa la 1 2  sep
tembrie 1899, aflăm că autoritatea militară, însărcinată a căuta un local, care 
să convină unei astfel de destinaţii, s-a oprit asupra imobilului avocatului 
Leon Buter, de pe strada Ceres Nr.5, în care urmau să se instaleze cele şase 
clase ale celor două şcoli, direcţiunea acestora, sala de modele şi locuinţele 
personalului de serviciu. Spaţiul oferit de acest imobil dovedindu-se insufi
cient, s-a hotărât să se mai închirieze un local, aparţinând lui Dimitrie N. 
Ghioca, din strada Franceză (azi Mircea cel Bătrân) Nr.11 ,  vis-a-vis, de bise
rica greacă, ocupat până la acea dată de Institutul de fete „Pietraru". Acest 
imobil urma să fie folosit ca anexă a Şcolilor de marină, destinat a primi inter
natul acestora. Ambele imobile au fost închiriate pe termen de 3 ani, 
începând cu 1 octombrie 1899, data deschiderii cursurilor la şcolile marinei. 

Până la 1 aprilie 1900, chiria urma să. fie plătită din fondurile comunale, 
fapt pentru care, la 12 octombrie 1899, primarul urbei Constanţa se va adresa 
ministrului de interne, solicitând acordarea unui credit extraordinar de 4.250 
lei, aprobat de Consiliul Comunal în şedinţa din 9 octombrie, pentru a plăti 
această chirie. În respectiva adresă, primarul constănţean îşi motiva cererea 
arătând că închirierea acestor localuri pentru şcoala de marină a fost singura 
condiţie sub care Divizia de Mare s-a decis a se strămuta de la Galaţi la 
Constanţa, iar Consiliul Comunal s-a decis la acest sacrificiu „având în 
vedere importanţa ce se dă oraşului şi foloasele reale ce decurg pentru el din 
faptul stabilirii aici a Diviziei de Mare". La această adresă, răspunsul mi
nistrului este favorabil, căci se aprobă, conform art.1 1 7  din legea comunală 
urbană, ca din fondul prevăzut la art. 140 al bugetului ordinar pe exerciţiul 
1899-1900, să se deschidă un credit extraordinar de 4,250 lei, pentru a servi la 
plata pe şase luni, a chiriei imobilelor, puse la dispoziţia şcolilor de marină. 

În plus, Primăria urbei Constanţa va acorda lui Dimitrie N. Ghica şi două 
aconturi, în valoarea de 200 şi respectiv 500 lei, solicitate de acestea, pentru a 
executa o serie de reparaţii indispensabile funcţionării în bune condiţiuni a 
imobilului închiriat. Din dorinţa de a aduce Divizia de Mare la Constanţa, 
Consiliul Comunal s-a angajat să plătească chiria întreagă a imobilelor şco
lilor de marină până la 1 aprilie 1900, urmând ca după această dată, comuna 
să contribuie numai cu jumătate la plata chiriei, cealaltă jumătate trebuind să 
fie plătită de Ministerul de Război. Această hotărâre a fost însă luată fără a fi 
fost consultat în prealabil Ministerul de război, motiv pentru care s-au creat 
disensiuni între acest minister, dispus să mute şcolile marinei la Galaţi şi 
Administraţia comunală. Intervenind pentru rezolvarea neînţelegerii, 
comisia Interimară Constanţa, în şedinţa sa din 28 ianuarie 1900, a susţinut 
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ideea menţinerii şcolilor marinei la Constanţa, în ciuda faptului că la Galaţi, 
statul poseda localuri suficiente pentru instalarea lor. În cuvântul său, 
preşedintele Comisiei Interimare ară.ta că: „în vederea foloaselor ce decurg 
pentru orăşeni din meţinerea aici a Şcoalelor de marină, în consideraţiunea 
importanţei ce câştigă. oraşul fă.când din el un centru cultural, tot aşa de 
însemnat cum e ca port maritim şi staţiunea balneară., autoritatea comunală. 
ar fi dispusă. chiar să cedeze gratis Ministerului, locul necesar pentru con
struirea de localuri pentru şcolile de marină, numai ca aceste şcoale să nu se 
mute de aici", Fiind acceptată. această. propunere, şcolile marinei au rămas la 
Constanţa. Această. decizie avea să-i favorizeze pe elevii celor două şcoli, 
care, cantonaţi acum în principalul port maritim al ţării puteau beneficia în 
perioada de practică. de prezenţa la Constanţa a celor două nave maritime, 
bricul „Mircea" şi crucişătorul „Elisabeta". 

Din Jurnalul istoric al Diviziei de Mare aflăm că în această. primă perioadă. 
de funcţionare la Constanţa a şcolilor de marină, la comanda lor s-a aflat lt. 
cdor. Constantin Bă.lescu, iar prin profesori se numărau: lt. cdor. Ioan 
Spiropol lt. cdor. Nicolae Negrescu, lt. cdor. Constantin Ciuchi, cpt. Vasile 
Scodrea, cpt. Alexandru Racleş, cpt. Dimitrie Grecescu, lt. Eugeniu Botez. În 
privinţa disciplinelor predate, dintre acestea pot fi menţionate: dreptul inter
naţional, noţiuni despre manevre şi tactică. navală, construcţii navale, 
mecanică, fizică, chimie, apă.rări submarine, navigaţie şi hidrografie, timo
nerie, tunuri şi torpile, aritmetică., algebră., geometrie, limba italiană.. 

Din acelaşi Jurnal istoric al Diviziei de Mare aflăm şi date referitoare la 
efectivele de elevi ai şcolilor de marină, care au crescut în mod constant, con
comitent cu dezvoltarea marinei şi perfecţiunea tehnicii de luptă. 

Cât priveşte structura anului de învăţământ, acesta se împărţea în două 
perioade: cea teoretică. şi cea practică.. în luna aprilie a fiecărui an se încheia 
ciclul teoretic cu durata de şase luni prin examene şi începea perioada de 
instrucţie practică., ce se realiza prin ieşiri în mare şi voiaje de instrucţie la 
bordul bricului „Mircea" şi crucişă.torului „Elisabeta", prin executarea unor 
trageri de infanterie la Capul Midia şi Mangalia, prin exerciţii de debarcare 
la coastă. 

Pentru buna desfăşurare a cursurilor şcolilor marinei, la câţiva ani după 
mutarea acestora la Constanţa a apă.rut necesitatea construirii unui local nou. 
Încă din ianuarie 1 904 s-a constatat că imobilele ocupate de şcolile marinei 
erau insalubre, astfel încât, în primă.vara anului 1905, în urma stăruinţelor 
comandamentului Diviziei de Mare pe lângă Primăria locală, şcolile marinei 
au fost mutate în localul Spitalului Militar, cedat Primăriei de către 
Ministerul de Război. Abia la 25 iulie 1908 s-a pus piatra fundamentală. a 
noului local al Şcolii de marină, în prezenţa generalului Hartel, secretarul 
general al ministrului de război, a comandorului Ilie Irimescu din partea 
comandamentului marinei, a prefectului judeţului şi a tuturor ofiţerilor de 
marină şi a ofiţerilor superiori din garnizoană.. Crucişă.torul „Elisabeta" a 
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marcat acest eveniment cu 17  lovituri de tun, după care a urmat defilarea tru
pelor de marină. După mutarea şcolilor în noul edificiu, în care în prezent 
funcţionează Muzeul Marinei Române, prin Decretul nr. 2928 din 29 
octombrie 1909, „Şcoala de aplicaţie a sublocotenenţilor de marină", s-a 
transformat în „Şcoala Navală Superioară"s, cu durata de un an frecvetată de 
ofiţeri de marină cu gradul de locotenent. Regulamentul noii şcoli prevedea 
ca scop principal al acesteia, înarmarea ofiţerilor de marină cu cunoştinţe 
superioare teoretice şi practice, programul său de învăţământ cuprinzând 
cursuri ce erau predate în epocă, la şcolile similare din străinătate, dar adap
tate nevoilor marinei noastre. Printre disciplinele ce se studiau în cadrul 
şcolii figurau: arta maritimă militară, tactica combinată, serviciul de stat 
major, tragerile navale şi materialul de artilerie, electrotehnica şi apărările 
sub apă, dreptul internaţional maritim. 

În aceeaşi perioadă, Şcoala de marină din Constanţa pe baza Înaltului 
Decret nr. 1620 din 6 mai 19096 a fost transformată în Şcoala de marină a 
maiştrilor şefi de specialităţi, menţinându-se sub această formă până în anul 
1916. Ea avea o durată de 3 ani şi era organizată pe două secţii principale: 
secţia combatanţi şi secţia mecanici. În cadrul acestor două secţii se 
pregăteau mai multe specialităţi: tunari, torpilori, timonieri, mecanici, elec
tricieni, scafandri etc. Anul 1909 marchează în acest mod, înfiinţarea în mari
na militară a corpului de maiştri militari ai marinei, recrutaţi din absolvenţii 
Şcolii militare a maiştrilor şefi de specialităţi, cu scopul de a uşura serviciul 
ofiţerilor, a îngriji şi administra materialele de la nave. În modul acesta cele 
două şcoli ale marinei mutate la Constanţa în 1 899, prin transformările pe 
care le-au suferit zece ani mai târziu, au evoluat spre o formă de organizare 
superioară. 

Este edificatoare în acest sens o dare de seamă referitoare la inspecţiile 
Comandamentul Marinei din anul 1909, din care reiese că şcolile marinei şi
au desfăşurat cursurile cu rezultate bune, asigurând marina cu cadre capa
bile să-şi îndeplinească misiunile la bordul navelor. 

Ca urmare a evenimentelor legate de primul război mondial, şcolile 
marinei de la Constanţa şi-au încetat activitatea, dar în perioada postbelică 
sistemul pregătirii cadrelor de marină a cunoscut noi instituţii de 
învăţământ. La Constanţa, în 1920, a luat fiinţă Şcoala Navală, care, prin 
pregătirea în deceniile următoare a ofiţerilor de marină, a continuat tradiţia 
învăţământului de marină constănţean. În acelaşi an, a fost creat Institutul 
Maritim, ale cărui secţii, din 1928, au funcţionat în cadrul Şcolilor de spe
cialităţi ale marinei de la Constanţa şi au pregătit maiştri de marină în 
diferitele specialităţi ale armei, în sprijinul aceleiaşi tradiţii a învăţământului 
constănţean de marină . 
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NOTE 

1 .  „Monitorul Oficial" nr. 156 din 14/26 octombrie 1881 p. 5339-5340. 
2. „Monitorul Oficial" nr. 1 / 1897 p. 7. 
3. „Monitorul Oficial" nr. 26 din 30 mai 1898. 
4.  Arh. St. Constanţa, fond Primăria oraşului Constanţa, dos. 34/1899 

şi dos. 1 /1900. 
5. Arh. St. Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dos. 

18/1909. 
6. „Monitorul Oastei" nr. 21 din 19  mai 1909 p.r. nr. 11 p.193-195. 

THE BEGINNINGS OF NAVAL TEACHING IN CONSTANTZA 

Abstract 

The first decade of our century represented for the maritime harbour
town of Constantza an important stage for its connection with our national 
marine. 

Becoming port of residence for Maritime Division, Constantza, housed, 
beginning with 1 899, the naval schools which until this date, have been 
worked in Galatzi. 

The transfer of these schools was the copsequence of ,the conjugated 
efforts of the Maritime Division commander and mayoralty from Constantza 
for acquiring the necessary buildings in which, these teaching institutions to 
deploy their activity. 

The training of naval officers and warrant officers in Constantza con
tributed to the cultural development of the town, where in 1909 was built 
and inaugurated a special edifice for the naval schools, that at present hous
es the Romanian Naval Museum. 
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Maria PETRE 

ŞCOLI ROMANEŞTI ÎN GRECIA ÎN 
PERIOADA INTERBELICĂ 

În Grecia, aromânii, în număr de aproximativ 160.000 au trăit în trei 
grupuri compacte: Meglenia, Veria, Pind şi în grupuri răzlezeţ în Tesalia şi 
Olimp, Seres-Cavalla şi Salonic. Vasile Stoica care dă această cifră pentru 
anul 1941, arată că populaţia românească din Grecia este inegală în privinţa 
conştiinţei naţionale: cea din zona Pind şi Veria cu un puternic sentiment 
românesc, cea din oraşe, influenţată puternic de mediul grecesc, mai puţin 
rezistentă asimilării, iar populaţia transhumantă „ .„  care n-are decât un sen
timent de coeziune etnică, de încredere faţă de cei de limbă românească şi de 
bănuială faţă de cei de altă limbă "l. 

Comentând procesul de asimilare al românilor, Vasile Stoica aprecia: 
„Adaug că între cei 160.000 de români din Grecia, aproximativ 50.000 deşi 
vorbesc româneşte în familie, au sentimente greceşti şi se consideră greci"2. 

Populaţia românească din Grecia a suportat, în afară de pustiirile primu
lui război mondial şi presiunea colonizării refugiaţilor greci din Asia Mică. 
„Munţii, pădurile, păşuile unde îşi duceau traiul conaţionalii noştri - spune 
Vasile Stoica - au fost puse la dispoziţia noilor veniţi; mii de familii 
româneşti au fost silite să vină în România, unde au fost colonizate în 
Dobrogea de Sud, pe care a trebuit să o părăsească iarăşi în toamna trecută 
/1940/ .  Trebuie să recunoaştem însă că în privinţa şcolilor şi bisericilor grecii 
au fost cu mult mai înţelegători şi mai toleranţi decât iugoslavii. „. Din cele 
46 şcoli primare şi 3 şcoli secundare din 1912, astăzi /1941 / funcţionează 26 
de şcoli primare şi 4 şcoli secundare. Din cele 23 de biserici româneşti din 
1912, astăzi nu mai funcţionează decât l l "J. 

Şcolile româneşti din Grecia au funcţionat în perioada interbelică pe baza 
consensului tacit dintre statul român şi cel elen: „„.  Ele n-au fost nici şcoli de 
stat, nici şcoli întreţinute de populaţia română respectivă, ambele cazuri 
prevăzute de regimul minoritar al tratatelor de pace, ci de către statul român 
prin îngăduinţa tacită a statului elen. Fără concursul financiar al statului 
român, şcolile româneşti ar dispare, fiindcă populaţia nevoiaşă nu ar putea 
întreţine şcolile" aprecia August Caliani, directorul Învăţământului 
Particular, în anul 19414. 

Dacă până în anul 1923 Ministerul Instrucţiunii Publice a controlat aceste 
şcoli prin revizori şcolari, constatând numeroase inconvenienţe şi dorind 
implicarea reprezentanţilor populaţiei autohtone, a înfiinţat pe lângă 
Administraţia Şcoalelor şi Bisericilor Române din Grecia un Consiliu 
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Administrativ Permanent care includea câte un reprezenant al învăţământu
lui primar, secundar, un preot şi doi reprezentanţi ai comunităţilor române 
din Grecia5. La 1 octombrie 1926 această administraţie este înlocuită cu 
Comitete (Eforii) şcolare locale, iar controlul este înlocuit cu cel al directoru
lui celei mai înalte şcoli din circumscripţia respectivă sau de o persoană de
legată de minister. Legaţiile şi cnsulatele Românei în Grecia coordonau acti
vitatea acestor comitete şi gestionau fondurile ordonanţate lor6. 

În ceea ce priveşte localurile de şcoli majoritatea erau proprietatea statu
lui român sau a comunităţilor româneşti, altele erau închiriate. În zona 
munţilor Pind unde populaţia românească era transhumantă şcolile aveau 
cursuri de iarnă şi cursuri de vară, după cum se deplasau comunităţile cu 
turmele de oi. În astfel de cazuri cursurile se desfăşurau în condiţii improprii, 
în colibe, exemple : Fetiţa, circumscripţia Salonic, Mavronovo, Mandalovo, 
Babiani, Drenovo în Meglenia7. 

Unele localuri de şcoli româneşti din Grecia au fost distruse în timpul 
primului război mondial, ca în comunele Birislav şi Cupa, dar în alte cazuri 
ele au fst confiscate de greci precum cele din Livezi, Oşani, Lunguţa, 
Ţârareca şi Liumniţa. Pentru localurile de şcoli din comunele Liumniţa şi 
Oşani autorităţile greceşti au oferit 5.000 de drahme, dar guvernul român a 
refuzat răspunzând : „ . . . guvernul elen ni-i dator nu cu oferte de acest gen ci 
cu retrocedarea localurlor de şcoli şi biserici ce ne-au aparţinut până în 
1912".B 

În anul 1925, aşa cum rezultă din referatul adminisratorului şcolilor şi bi
sericilor române din Grecia, Năstase Hâciu, în circumscripţia Salonic 
funcţionau 18 şcoli, dintre care 13 aveau localuri proprii şi 5 cu chirie, în are 
învăţau 1006 elevi sub îndrumarea a 47 de învăţători. 

În circumscripţia Meglenia funcţionau 8 şcoli dintre care 4 în localuri 
închiriate şi 4 în colibe (cursuri de iarnă) cu 97 de elevi şi 7 învăţători, iar în 
circumscripţia Ianina-Grebena funcţionau 12 şcoli, dintre care 3 în localuri 
propri şi 9 în localuri închiriate, cu 235 de elevi şi 21 de învăţători. Pentru 
salariile cadrelor didactice, plata chiriilor şi întreţinerea mobilierului şcolar 
ministerului a plătit în acest an 4.722.666 lei9• 

Desfăşurarea procesului de învăţământ în şcolile româneşti din Grecia a 
întâmpinat greutăţi în primii ani după război. Lipsa materialului didactic şi 
a manualelor, lipsa personalului didactic prin pensionare sau plecarea în 
ţară, slba pregătire a învăţătorilor şi profesorilor rămaşi, ce nu au mai putut 
ţine pasul cu progresul învăţămăntului, întârzierea plăţii salariului şi 
greutăţile făcute de autorităţile greceşti, au dus la scăderea nivelului de 
pregătire al elevilor şi la împuţinarea numărului lor. Referatul şefului servi
ciului de resort din minister, propunea întărirea controlului activităţii corpu
lui profesoral prin efectuarea de inspecţii în toate şcolile româneşti, stimula
rea lor prin salarii corespunzătoare, aducerea lor în ţară la cursuri de per
fecţionare şi crearea la Salonic a unei biblioteci cu literatură de specialitate. 

1 84 



Semnala colonizările masive în zona Veria cu refugiaţi greci din Asia Mică şi 
exodul populaţiei româneşti către ţară, pierzându-se în felul acesta „ . . .  nucle
ul cel mai compact şi mai naţionalist din câte mai sunt în Grecia"10• 

Emigrarea în ţară a dus la desfiinţarea unor şcoli româneşti din Medgidia 
precum cele din comunele Livezi, Lugunţa, Liumniţa, Peroi şi Orşani, 
zădărnăcind în felul acesta efortul făcut de aceste comunităţi şi de guvernul 
român, care după lungi intervenţii reuşise să le redeschidă după primul 
război mondiaJ11 . 

Un raport al lui P. Nicorescu din anul 1925 semnala că autorităţile greceşti 
au deschis şcoli în fiecare localitate cu majoritate românească „ . . .  într-un local 
întotdeauna mai bun, cu personal didactic bine pregătit şi remunerat superi
or învăţătorilor români, ceea ce-i dă un prestigiu mai mare şi putinţa unui 
trai mai omenesc"12. Copiii săraci primeau cărţi şi haine gratuit. Autorităţile 
greceşti, îndeosebi jandarmi.i făceau greutăţi celor ce-şi dădeau copiii la şco
lile româneşti iar primarii şi consilierii din comunele româneşti erau numiţi 
dintre grecomani care „ . . .  de regulă sunt cei mai mari împilatori ai 
aromânilor naţionalişti"n. 

Comunităţile româneşti din Pind şi Epir înaintează consulului României 
la !anina, în anul 1928 un memoriu în care solicitau sprijinul cauzei lor cul
turale prin ntervenţia pe lângă gruvernul grec ca o parte a dărilor comunale 
să fie alocate pentru întreţinerea şcolilor şi bisericilor româneşti: „Prin banii 
noştrii, fruct al muncii noastre trudite, se întreţin în bună stare instituţiile de 
cultură greacă „ .  atunci când şcoala şi biserica noastră naţională duce atâtea 
nevoi"14. 

În anul 1925 autorităţile şcolare greceşti introduc măsuri de control 
asupra şcolilor româneşti, cerându-le acestora autorizaţie de funcţionare, 
prezentarea programei analitice, situaţia civilă şi pregătirea didactică a per
sonalului, elevii să plătească taxe şcolare; de asemenea se sugera ca perso
nalul didactic să fie de cetăţenie greacă. Referatul Ministerului Instrucţiunii 
din România cerea administratorului N. Hâciu „ . . .  a se face cunoscut 
Ministerului de Instrucţiune al Greciei că orice amestec al organelor şcolare 
greceşti în fucţionarea şcolilor noastre înainte ca această chestiune să fie cerc
etată şi rezolvată de cele două guverne, ar atrage după sine închidera şcolilor 
greceşti din ţară şi menţinerea acestei măsuri până la elucidarea chestiunii"1s. 

În anul şcolar 1939-1940, au funcţionat în Grecia 29 de şcoli primare cu 60 
de învăţători şi 950 de elevi şi 4 şcoli secundare cu 54 de profesori şi 477 de 
elevi şi anume; un liceu comercial de băieţi şi un gimnaziu profesional de fete 
la Salonic, un liceu de băieţi la Grebena şi un gimnaziu la !anina. Pe lângă 
şcolile secundare funcţiona câte un internat întreţinut de statul român. 
Programa analitică era cea oficială în România la care se adăuga limba 
greacă, istoria şi geografia Greciei. România a plătit pentru acest an şcolar 
3.500.000 lei pentru salariile învăţătorilor, 4.908.000 lei pentru cele ale profe
sorilor, iar pentru întreţinerea internatelor şi chiriile localurilor de şcoli 
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5.387.100 lei16. 
Rapoartele adresate Ministerului Instrucţiunii Publice din România de 

către directorii celor patru şcoli secundare româneşti reflectă problemele cu 
care acestea se confruntau: insuficienţa fondurilor financiare, lipsa ma
nualelor, fluctuaţia cadrelor didactice, scăderea numărului de elevi, con
flictele dintre colectivele de profsori şi incorecta gestionare a fondurilor alo
cate internatelor. Astfel anul 1927 a fost dominat de conflictul colectivului de 
profesori al liceului de comerţ de la Salonic, condus de directorul Adam Coe, 
Referatul şefului serviciului de resort din minister arăta: „ . . .  de la începutul 
anului şcolar până la încheierea lui, în loc să ne sosească rapoarte de activi
tatea lor şcolară şi extraşcolară, ne-au venit rapoarte de defăimare, de ură şi 
de intrigă"I7. 

O altă problemă a şcolilor secundare era slaba pregătire a elevilor veniţi 
de la gimnaziile din Ianina şi Grebena, unii dintre ei trebuind să urmeze un 
an preparatoriu pentru învăţarea limbii române. 

Directorul liceului din Salonic C.P. Secelea, propunea în anul 1929 coor
donarea programei analitice a şcolilor secundare şi încadrarea 
corespunzătoare cu personal didactic calificat a acestora1s. 

În ceea ce priveşte gimnaziul din Ianina, ministerul a intenţionat în anii 
1922-1923 să-l mute la Grebena. Numeroase memorii ale comunităţii române 
din Ianina şi din comunele alăturate atrăgeau atenţia că această măsură „ . . .  ar 
atrage după sine distrugerea cauzei noastre naţional în Epir ... Şcoalele noas
tre din Ianina au avut un străluci t istoric. În ele . . .  numeroşi tineri au fost 
luminaţi cu cultura românească şi mulţi dintre ei a devenit propagatorii 
scumpei noastre limbi mateme"19. În cele din urmă gimnaziul din Ianina este 
menţinut deşi numărul elevilor scăzuse foarte mult, 38 de elevi în anul 1923 
şi 20 în anul 192420. 

Gimnaziul din Grebena este înfiinţat în anul 1924 şi este condus pentru 
început de directorul M. Samarineanu21 . Acesta desfăşoară însă o activitate 
nesatisfăcătoare şi este înlocuit în anul 1925 cu z. Popa Tănase22. În anul 1932 
gimnaziul din Grebena este transformat în liceu de băieţi. Directorul acestu
ia Anton Ciumetti semnala într-un raport din anul 1935 numărul insuficient 
de profesori, din care cauză n-au putut fi acoperite unele catedre iar absol
venţii şcolii nu s-au putut prezenta la examenul de bacalaureat. Pentru anul 
şcolar în curs situaţia era grea, din cei 12 profesori numiţi, nu se prezentaseră 
la posturi decât 9 iar 4 urmau să susţină în ţară examenul de capacitate, ceea 
ce ar fi dus la închiderea liceului. Propunerea ministerului ca profesorii ce 
funcţionau trei ani în Peninsula Balcanică şi obţineau la inspecţii calificativul 
„bine" să fie consideraţi profesori defnitiv. În felul acesta se obţinea o stabi
litate pe posturi şi erau stimulaţi aceşti profesori care lucrau în condiţii 
deosebite la „ . . .  menţinerea conştiinţei naţionale a românilor de la Sudul 
Dunării"23. 

Cele 29 de şcoli primare româneşti şi 4 şcoli secundare din Grecia, care 
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mai funcţionau în anul 1939, cu toate lipsurile semnalate, cu toate că 
diplomele absolvenţilor lor erau nerecunoscute de statul grec şi aceştia erau 
siliţi să emigreze în România, au reuşit totuşi să menţină trează conştiinţa 
naţională a românilor din această ţară, al căror număr era tot mai mic şi tot 
mai supus procesului de asimilare. Ele vor rezista şi distrugerilor celui de-al 
doilea război mondial, statul român făcând în acea perioadă eforturi materi
ale deosebite pentru supravieţuirea lor, dar vor fi abandonate definitiv în 
anul 1948, când orice legătură cu ele va fi ruptă. 

NOTE 

1 .  Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Vasile Stoica, dosar 1/158, 
f.5 

2. Ibidem, f. 12. 
3. Ibidem, f. 14. 
4. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Ministerul Instrucţiunii 

Publice, dosar 1444/1941, f.5. 
5. Idem, dosar 768/1922, f. 93-94. 
6. Idem, dosar 712/1926, f. 309. 
7. Idem, dosar 741 /1925, f. 34. 
8. Ibidem, f.205-206. 
9. Ibidem, f. 34. 
10. Arhivele Naţionale Istorice Central, fond Ministerul Instrucţiunii 

Publice, dosar 756/1925, f. 23-26. 
1 1 .  Idem, dosar 712/ 1926, f. 250. 
12. Ibidem, f. 69-71 . 
13. Ibidem. 
14. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Ministerul Instrucţiunii 

Publice, dosar 870/1928, f. 164. 
15. Idem, dosar 741 /1925, f. 205-206. 
16. Idem, dosar 1444/1941 , f. 6. 
17. Idem, dosar 836/1927, f. 175/176. 
18. Idem, dosar 906/1929, f. 28. 
19. Idem, dosar 768/1922, f. 18. 
20. Idem, dosar 747 /1925, f. 18. 
21 . Idem, dosar 758/1924, f. 100. 
22. Idem, dosar 741 /1925, f. 12. 
23. Idem, dosar 782/ 1935, f. 56-57. 
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ECOLES ROUMAINES EN GRECE PENDANT L' ANTRE
DEUX-GEURRES 

- Resume -

L'etudes des collections Vasile Stoica des Archives Nationales Historiques 
Centrales a permis la reconstitution de l'activite deroulee par Ies ecoles 
roumaines frequentees par Ies enfants des Macedoniens de Grece. Les ecoles 
romaines de Grece ont fonctionnee pendant l'entre-deux guerres par le con
sentement tacite de l'Etat hellene, etant soutenues financierement par l'Etat 
roumain. 

La majorite des ecoles etaient en fait la propriete de l'Etat roumain ou de 
la communaute roumaine, et d'autres etaient en location. Les enseignants 
provenaient de Roumanie et ils etaient payes par l'Etat roumain. 

Les processus d'enseignement dans Ies ecoles roumaines de Grece s'est 
heurte a des difficultes pendant Ies premieres annees d'apres-guerre, a cause 
du manque du materiei didactique et des manuels; le comble l'a constitue 
l'emigration en Roumanie, ce qui a conduit a la desorganisation de certaines 
ecoles. De 46 ecoles prirnaires et 3 ecoles secondaires en 1912, en 1941 ii y 
avait encore 26 ecoles prirnaires et 4 ecoles secondaires qui fonctionaient. Ces 
ecoles ont ete soutenues par l'Etat roumain jusqu-en 1948 quand toute rela
tion allait se rompre. 
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Deana PITRESCU, Anna-Maria DIANA 

CAZINOUL DIN CONSTANŢA 

Legat de activitatea estivală a oraşului Constanţa, Cazinoul, construit pe 
Faleză, constituie una dintre clădirile emblemă. El se înscrie în preocupările 
deosebite manifestate de edilii constănţeni menite să ofere vilegiaturiştilor 
posibilitatea de distracţie, construirea unei "casine" în care să se desfăşoare 
viaţa culturală a oraşului. În acest sens, un început modest l-a constituit 
"salonul de dans", construit în 1880, pe un teren situat în apropiere de Farul 
genovez. Clădirea, formată dintr-o sală construită din paiantă cu pereţi 
exteriori căptuşiţi cu scânduri vopsite în ulei, "servea de distracţie vizita
torului în sezonul băilor" şi pentru "baluri de binefacere" organizate de 
primărie 1. Este sub forma sub care s-a concretizat intenţia de construire a 
unui cazinou. 

Lângă această clădire, "pe un platou mai jos de nivelul bulevardului", în 
faţa unei cafenele, s-a construit în anul următor o terasă aşezată pe pari bătuţi 
în pământ, pe care s-au adus brazde de iarbă, flori şi s-au aşezat mese şi 
scaune pentru consumatori 2. Pavilionul şi trotuarul dinaintea cafenelei 
puteau fi folosite de antreprenor doi ani fără chirie, dar cu obligaţia să 
instaleze pe bulevard douăsprezece bănci de lemn vopsite, care să fie folosite 
fără taxe şi să rămână după acest termen primăriei 3. Clădirea era luminată 
în 1882 cu 20 de lămpi amplasate de-a lungul bulevardului şi al străzii ce 
ducea spre port, reprezentând la acea dată 10% din totalul de felinare din 
oraş 4. Reprezentaţiile teatrale şi balurile organizate în acest modest "salon de 
dans" au adus comunei în anul 1882/83 un venit de 5.000 lei s. După un dece
niu de existenţă, vechiul imobil devenind neîndestulător şi într-o stare 
avansată de deteriorare, era necesară o altă construcţie mai confortabilă. 
Consiliul comunal se adresează în iulie 1890 unor agenţi de construcţii din 
Anglia şi Franţa şi în cele din urmă Societăţii de construcţii publice din 
Bucureşti 6, cu intenţia ca această clădire să fie ridicată pe locul vechiului 
"casino" şi al Farului genovez. Până la obţinerea aprobării la 1 2  februarie 
1892, Consiliul Comunal a dat autorizaţie pentru construirea unui far provi
zoriu din lemn; Constanţa avea acum două faruri, ambele ineficace. 

În dorinţa ca noua clădire să aibă cât mai largă perspectiva spre mare, 
Primăria a propus direcţiei hotelului să i se cedeze pe o durată de 4 ani, până 
în 1896, o parte din terenul "de la poartă dinspre casa lui Sutzu", oferindu-i 
în schimb profitul ce-l putea realiza din consumaţia abonaţilor din cursul 
verii şi din taxa cărţilor de joc 7. Tranzacţia nu a reuşit şi Cazinoul a fost con
struit la 30 iunie 1893 pe locul cedat de dobrogeanul Benderli s. O schiţă de 
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plan realizată de inginerul Cucu din Bucureşti prevedea la parter o sală de 
teatru cu scenă şi cabine pentru actori şi lojă pe ambele laturi. În partea 
dreaptă a intrării urma să se construiască o sală de serbări cu aceleaşi dimen
siuni cu sala pentru reprezentaţii teatrale. La subsol, se aflau dependinţele 
pentru bufetul ce trebuie să funcţioneze în paralel 9. Clădirea atât de con
fortabil concepută nu a fost realizată la dimensiunile proiectului. Cazinoul a 
fost construit după planul întocmit de serviciul tehnic în urma suplimentării 
sumei prevăzute iniţial şi a unor măsuri severe împotriva inginerului arhitect 
care nu calculase corect, subestimând cheltuielilelO. Construcţia, recepţionată 
la 30 iunie 1 893, era dotată cu o sală de dans, un coridor, mai multe camere 
şi terasele de pe malul mării. Iluminarea se făcea cu lămpi şi cu "fanare" la 
care era folosit petrol de cea mai bună calitate 1 1 . 

Noua construcţie, instituţie de prestigiu a stagiunii 12 a concentrat întrea
ga activitate distractiv culturală a oraşului. Astfel, "oraşul tăcut şi paşnic de 
altă dată - relata un ziar local - azi e plin de viaţă şi veselie. Neîncetat sosesc 
noi oaspeţi, petrecerile se înmulţesc, monotonia dispare ca prin minune. 
Avem muzica militară pe bulevard" 13. 

Construcţia unui edificiu cu funcţii asemănătoare marilor cazinouri 
europene a început prin anul 1904. Iniţial planurile sunt întocmite de cunos
cutul arh. Petre Antonescu, care proiectează o clădire al cărei stil arhitectonic 
se inspira din tradiţiile artei româneşti. După terminarea fundaţiilor, însă, 
planurile sunt schimbate, Primăria încredinţând modificarea lor unui arhi
tect francez, D. Renard - care renunţă la principiul stilului românesc, în 
favoarea unui malanj de motive decorative ce încarcă şi mai mult greoiul 
ansamblu. Construit din 1908 sub influenţa cosmopolită a cazinoului epocii, 
edificiul constănţean este terminat în 1910, când este inaugurat. În 1912 se 
fac ultimele retuşuri. În partea centrală, terasa faţadei, sprijinită pe un portic 
larg, e dominată de un vitraliu în evantai; de remarcat partea superioară a 
clădirii, decorată cu elemente arhitecturale de forma navelor antice (aşa 
numitele rostrale), cu capete de berbec şi ghirlande de alge marine. 

Interiorul este somptuos, cu scări şi balustrade impunătoare, cu coloane 
îmbrăcate în stucatură, cu pereţii având brâie de marmură. Arhitectul rezer
vase un spaţiu şi săli de concerte, dar, din păcate, aceasta nu are o acustică 
corespunzătoare. 

De-a lungul deceniilor, Cazinoul a găzduit numeroase trupe artistice, 
dirijori. În 191 1 ,  de pildă, concertează aici orchestra F. Strauss (fratele cel
brului compozitor). Dar, menirea principală a cazinoului era, desigur, aceea 
de a adăposti jocuri de noroc. 

În săptămânile ce au urmat intrării României în primul război mondial, 
Cazinoul a fost transformat în spital militar: drapelul Crucii Roşii nu a 
împiedicat, însă, bombardarea sa, la 6 octombrie 1916, soldată cu victime şi 
cu avarierea parţială 14. 

În această clădire cu caracter istoric şi cultural, au avut loc evenimente 
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politice şi culturale importante şi în perioada interbelică, cum au fost: 
întâlnirea N.lorga şi Venizelos la Constanţa în toamna anului 1931, al treilea 
Congres general al presei de provincie din România pnut la Constanţa în 
zilele de 28-30 septembrie 1934, al XVIII-iea Congres general al învăţătorilor 
din România, ţinut în septembrie 1938 în sala de festivităţi a Cazinoului. 

La începutul anului 1985, au demarat lucrările generale de restaurare a 
acestei vechi clădiri constănţene. Ele s-au terminat în anul 1991 şi astăzi, 
Cazinoul constituie un edificiu cu funcţii asemănătoare marilor Cazinouri 
europene. 

NOTE 

1 .  Filiala Arhivelor Statului Constanţa, Fond Primăria Constanţa, dosar 
1 /1881, f. 13  

2 .  Idem, dosar 23/1883, f.1 2  
3 .  Arh. Ist. Centrale, Min. Int. Comunale, dosar103/ 1889, f. 13  
4 .  Idem, dos. 179/1884, f. 15  
5. Idem, dos. 406/1890, f.45 
6. Filiala Arh. St. Constanţa, Fond Primăria Constanţa, dos. 25/1893, f. 58 
7. Ibidem, f. 69 
8. Idem, dos. 25/1892, f.72 
9. Idem, dos, 25/1892, f. 58, 63 

10. Filiala Arhivelor Statului Constanţa, Fond Primăria Constanţa, dos. 
25/1892, f. 75 

1 1 .  Idem, dos. 22/1893, f. 13; 15; 21 
12. Idem, dos. 25/1892, f. 8 
13. C.M.Boncu, Natalia Boncu, Constanţa, Contribupi la istoricul localităţii, 

Buc., 1989, p. 62-66 
14. A. Rădulescu, Stoica Lascu, P. Haşotti, Ghid de oraş - Constanţa - Editura 

Sport-turism, Buc., 1986, pp.72-73 
La acestea adăugăm : 
- Ion Adam, Constanţa pitorească, Buc., Editura librăriei "Universale" 

Alcelay et Co, p. 24-25 
- Th. Ionescu, l.N. Duployen, Constanţa şi Techirghiol - ghid ilustrat 

pentru vizitatori, p. 22-25 
- Tiberiu Petrilla Slătineanu, Constanţa, călăuza municipiului, 

Tip. modernă, Constanţa, 1946 
- 1. M. Dobrogianu, Torni - Constanţa, Tip. Constanţa, 1931, p. 90-91 
- Tudor Şoimaru, Constanţa, Buc., pg. 72-73 
- Scarlet Hulubescu, Tomis, Kuustendge, Constanţa, 1934 
- Filiala Arhivelor statului Constanţa, Fond Primăria Constanţa, dos. 

25/1903-1909, f. 39 
- Idem, dos. 25/1903-1909, f. 72-73, f. 39 
- Idem, dos. 9/1910, f. 14-15, dos. 10/1910, f. 32, dos. 36/1910, f. 71 , p. 72-73 
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Cazinoul din Constanţa 

în perioada actuală. 

Cazinoul în perioada interbelică 
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LE CASINO DE CONSTANTZA 
Ileana PITRESCU, Anna-Maria DIANA 

- Resume -

Les auteurs se proposent de mentionner Ies etapes de la construction du 
Casino, eleve sur la Falaise, bâtiment - embleme de Constantza, destine a 
encourager !'agrement et la vie culturelle de la vile. 

Cet edifice de Constantza est termine an 1910, quand on en fait l'inaugu
ration; en 1912 on y procede aux dernieres retouches. 

Le long des decennies, le Casino a offert l'hospitalite a de nombreuses 
troupes artistiques des d'orchestre. Pandant Ies samaines qui ont succede a 
l'antree de la Roumanie dans la premiere guerre mondial, le Casino a ete 
transforme en hopital militaire; neanrnoins le drapeau de la Croix Rouge n'a 
pas pu empiecher son bombardement, le 6 octobre 1916; des victimes et 
!'avarie partielle en sont le bilan. 

Pendant l'antre-deux-guerres, on y a assiste a des evenements politiques 
et culturels importants. 

Apres 1985, le Casino a ete restaure, Ies travaux etant acheves en 1991 .  
A present, le  Casino de Constantza est un edifice ayant Ies memes desti

nations que Ies grands casinos europeens. 
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Mihai LUCA 

BISERICA "SFÂNT A P ARASCIIlV A" 
din CONSTANŢA 

Este una dintre cele mai tinere biserici existente în municipiul nostru. 
Situată la intrarea în Cimitirul central al Constanţei, este cunoscută şi sub 
numele de "biserica de la cimitir". Piatra de temelie a fost pusă la 25 martie 
1980, prin străduinţa enoriaşilor şi a Consiliului parohial, preot paroh fiind 
părintele econom stavrofor Mihai Buric. Construcţia s-a terminat în 1985, 
când a avut loc şi sfinţirea. Deasupra uşii de la intrare sunt zugrăvite icoanele 
Cuvioasei Paraschiva - patroana bisericii - încadrată de Sfinţii Arhangheli 
Mihail (lăcaşul de cult poartă şi al doilea hram al acestui sfânt) şi Gavriil. 
Materialul de construcţie este din piatră, are o singură turlă, clopotniţa se află 
la intrarea bisericii, iar în interior întâlnim pridvorul, pronausul şi altarul. 

Un mare rol, un aport decisiv l-a avut părintele nonagenar (n. 1907) Mihai 
Buric la punerea temeliei celui mai tânăr lăcaş de cult existent în municipiul 
nostru la 1 ianuarie 1990. Preotul Buric se constituie ca o mărturie vie a slu
jirii devotate a bisericii, credinţei strămoşeşti şi a neamului românesc. În anii 
'30 a publicat în paginile prestigiosului cotidian "Dobrogea jună" ample arti
cole cu conţinut moral, social, civic în care combătea racilele societăţii şi 
îndemna tineretul la un comportament pe măsura aşteptărilor pe care 
naţiunea şi-o punea în viitorul patriei. Dintre enoriaşi subliniez rolul avut de 
familia Mihai şi Lucreţia Ungureanu - ambii trecuţi, între timp, la cele 
veşnice - ei fiind alături de părintele Buric în toate momentele legate de con
strucţia bisericii. Venirea tânărului părinte paroh Ştefan Tănâse a impulsio
nat viaţa bisericii. În noile condiţii create imediat, la mai puţin de un an şi 
jumătate de la Revoluţia din 1989 şi venirea noului preot a crescut conside
rabil numărul credincioşilor. Biserica a devenit duminică de duminică, 
sărbătoare de sărbătoare, tot mai neîncăpătoare. Participă multi credincioşi 
care îşi au domiciliul în alte zone ale Constanţei: km 5, Tomis Nord etc. atraşi 
de autentica viaţă duhovnicească din cadrul acestui lăcaş de cult. Strana a 
fost condusă ca să mă exprim în acest mod, ani de zile de părintele Călin 
Gelu Cezar, menţionat anterior în articol, care a format o echipă de tineri 
inimoşi, ataşaţi credinţei şi bisericii. Ei participă şi la treburile curente, 
obişnuite ale bisericii, alături de alţi credincioşi. De altfel în biserică 
remarcăm, este adevărat, în mare majoritate localnici, oameni din popor cum 
s-ar spune, 41.ar sunt ataşaţi sufleteşte şi oameni de alte profesii: militari -
activi ori în retragerea -, studenţi, elevi de la şcolile generale din împrejuri
mi, cadre didactice, funcţionari. 

Un moment deosebit, consemnat şi de presa locală, a avut loc la 31 august 
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1996, când a avut loc resfinţirea bisericii, adică a picturii. Prezenţa a fost 
numeroasă, slujba solemnă a fost oficiată de I .P.S. Arhiepiscopul Lucian 
Florea al Tomisului, alături de un sobor de preoţi. Remarc râvna, seriozitatea, 
efortul deosebit al pictorului Aftenie Enache, modul riguros, scrupulos în 
care a respectat canoanele picturii bisericeşti Ortodoxe de Răsărit. A fost aju
tat atât de preoţii slujitori cât şi de credincioşi ai bisericii, aici remarc aportul 
unor tineri plini de vigoarea şi entuziasmul specific vârstei lor. 

5-au mai efectuat şi lucrări de încălzire, pemtru că şi în sezonul de iarnă 
au loc slujbe vinerea dimineaţa şi după amiază, iar sâmbăta colive şi 
pomeniri ale morţilor, pe lângă slujbele duminicale şi cele în zilele de 
sărbătoare. 

Biserica posedă o bibliotecă care conţine cărţi valoroase de cult, de practi
ca cultului, de religie, istoria bisericii, dogmatică, probleme teologice, istoria 
Dobrogei. Lucrările de pictură au fost executate, între 1993-1996, de pictorul 
bisericesc Enache Aftenie, din Galaţi, care a mai executat lucrări similare şi în 
judeţul Tulcea . Se aşteaptă ca în acest an 1998 să aibă loc resfinţirea bisericii. 

Credincioşii, enoriaşii parohiei, acordă ajutor dezinteresat, creştinesc, din 
inimă tuturor celor care sunt în nevoi, suferinţă, necazuri. Fie că este vorba 
de azile de bătrâni (ca cel de la Techirghiol), de parohii mai sărace din ţară, 
de fraţii noştri din Basarabia, de alte biserici care au nevoie de asemenea aju
toare. Că a fi bun creştin înseamnă să duci crucea lui Hristos, să rabzi 
durerile şi suferinţele, să ai răbdare, smerenie, încredere şi dragoste în 
Dumnezeu şi semenii tăi. Aceasta este trăirea, viaţa acestui lăcaş de cult aido
ma tuturor aşezămintelor ortodoxe din Dobrogea şi de pe cuprinsul 
Patriarhiei Române. Iar preoţii slujitori pun mereu accentul pe participarea 
regulată la viaţa bisericii, cu precădere la sfintele slujbe, trăirea dreptei 
credinţe - mai ales să ne păzim de' uneltirile viclenei paeride ale sectelor care 
s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie, începând din 1989 - ţinerea cu 
stricteţe a posturilor de peste an rânduite de biserică, faptele bune din soci
etate, familie, biserică. 
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Clopotniţa situată deasupra uşii 
de la intrarea în biserică şi turnul 
Clopotniţei. 

Naosul. In partea dreaptă sus, 
scena naşterii Domnului, iar jos 
Dreptul Judecător încadrat de 
Maica Domnului şi Sfântul Ioan 
Boteză torul. 

Catapeteasma. In faţa. ei irt dreapta şi în stânga se află iconostasul 
reprezentând pe Maica Domnului cu pruncul. 
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L'EGLISE "LA SAINTE PARASCHIV A" 
- Resume -

Mihai LUCA 

Excepte les deux articles du journal local "Cuget Liber" en 1997, on n'a 
presque rien publie sur l'eglise "La Sainte Paraschiva" de Constanţa. 

L'auteur se propose de presenter quelques aspects concernant l'histoire et 
surtout la vie, la foi chretienne, l'aspiration des paroissiens et des croyants de 
ce dioct\.se. 

· 

On y surprend ausii le role et l'inportance de cette eglise pour la vie spi
rituelle de notre ville. 
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POEZIE · PROZA SCURTA 





Nicolae MOTOC 

teamă de ziua de luni 

Lovit de-o maşină 
şi-azvârlit pe trotuar: 
un biet maidanez. 

Mulţi i-au contemplat agonia. 
Nimeni nu s-a gândit să-l îngroape. 

Cineva n-a trecut totuşi nepăsător. 
A-ngenuncheat omeneşte. 
Şi-anceput 
tacticos să-i taie 
un vârf de ureche. 

Nu ştiu ce senzaţie i-o fi dat 
între degete peticul 
din piele de câine. 

Frumos ca o bijuterie ! 
- şi-o fi spus -
când l-a vârâ t în buzunar 
(N-am văzut scena. Mi-o închipui.) 

Curios e că omul 
nu s-a oprit aici. 
A vrut să mai taie un petic. 

Dar probabil 
silit pe neaşteptate să plece 
a lăsat lama înfiptă 
în urechea deja ciopârţită. 

Pentru ce 
acest ritual al cruzimii? 
Iată o taină. 
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crainte du jour de lundi 

Renverse d'une voiture 
et jete sur le trottoir: 
un pauvre chien vagabond. 

Nombreux ont contemple son agonie. 
Personne n'a pense a l'enterrer. 

Quelqu'un n'est pas reste insouciant. 
11 s'est humainement agenouille, 
et ii a commence, sans se presser, 
a lui detacher 
un bout d'oreille. 

Je ne sais pas quelle sensation 
glissait entre ses doigts 
la loque de peau de chien. 

Jolie comme un bijou ! 
- peut-etre s'est-il dit -
en l'introduisant dans sa poche 
Ge n'ai pas vu la scene. Je !'imagine) 

Cest curieux que l'homme 
n'a pas cesse son travail. 
11 a voulu couper encore un bout. 

Mais probablement 
force a l'improviste de s'en aller 
il a laisse la lame de resoir 
dans l'oreille deja dechiquetee. 
Pourquoi donc 
ce rituel de la cruaute? 
Voila un mystere. 



vis de neatins 

Doar râul 
- fidel dimineţii -
e mai singur ca tine. 

Un pod să-l frângi 
de sute de ori în gând 
înainte de a-l trece. 

Dincolo de el 
şoseaua urcă spre stânci 
de ghilotină 

Iar dincolo de şosea 
e casa 
c-o păpuşă-n fereastră. 

Ce vis de neatins ! 

Să treci c-un copil de mână 
şi el să te-ntrebe: 
La ce se gândeşte păpuşa? 

în oglindă 

Fata c-un crap viu 
ca un coif pe cap 
şi cercei din garizi 

îşi vede chipul în apa 
unui vis fără sfârşit 
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reve intangible 

Seule la riviere 
- fidele au matm -
est plus solitaire que toi. 

Un pont - qu'un le casse 
cents fois dans l'mtention 
avant de le passer. 

Au-dela de lui 
la route monte vers Ies rochers 
de guillotme. 

Et au-dela de la route 
il y a la maison 
ayant une poupee a la fenetre. 

Quel reve intangible ! 

Que tu passes tenant de mam un 
enfant 
et qu'il te demande: 
A quoi pense la poupee? 

dans le miroir 

La fille a une carpe vivante 
comme un heaume sur sa tete 
et aux boucles d'oreilles de petites 

ecrivisses 

se voit l'image dans l'eau 
d'une reve sans fm 



abia ieşit .„ 

din Mare alerg 
pe poteci de stele 
mă-ndepărtez vesel 

sărind într-un picior 
nepăsător de "'Oarte 

senzaţii 

Timpul se desface 
ca o piele de pe-ntâiele 
lucruri tandre cu tine 

uneori întrezăreşti 
la capăt de tunel 
scheletul unui copil 

insigna 

Vrăbii ce ţopăiţi 
pe lângă micile bărci 
din coji de pepene 

fiti voi insigna 
sufletului meu 

un licăr ... 

de pe gura ta împrumută 
un fior senzual falezei 
sărutate de valuri 

a peine sorti ... 

de la Mer je cours 
sur des sentiers d'etoiles 
je m'eloigne tout gaiment 

sautant a cloche-pied 
en defiant la mort 

sensations 

Le temps se defait 
comme la peau des premieres 
choses tendres avec toi 

Parfois on entr'apen;oit 
au bout de tunnel 
le squelette d'un enfant 

!'insigne 

Moineaux qui sautillez 
autour des petites barques 
de coques de melon 

soyez, vous, l'ins�gne 
de mon âme 

Une lueur ... 

de ta bouche prete 
un frisson sensuel a la falaise 
baisee de vagues 
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Interiorul casei 

Femeia îl gândise 
în semn că mă iubeşte 
într-un moment al maximei 

comuniuni cu verdele 
de spaimă al mării 

haiku în oglindă 

M-aleg din pata 
de pe fruntea taurului 
când doarme-ngenuncheat 

Sunt frunza barcă 
în care femei goale 
plutesc pe un cer antic 

ostenit 

Spre seară mă simt 
ca bura violacee 
de pe gura scaiului 

brize poznaşe ... 

lasă să vezi 
printre pulpele fetei 
soarele ieşind din mare 

sfat inutil 

Renunţă viteazule 
minuscul I prostule drag. 
Rămâi al întunericului. 

Dincoace I în lumină 
nu-i decât voluptatea 
de-ar fi singur 
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l'interieur de la maison 

avait ete pense par la femme 
â l'ntention qu'elle m'aimait 
dand un moment de la maxime 

communication avec le vert 
d'epouvante de la mer 

haiku dans le miroir 

Je me choisis de la tache 
du front du taureau 
dormant agenouille 

Je suis la feuille-barque 
dans laquelle des femmes nues 
flottent dans un ciel antique 

fatigue 

Vers le soir je me sens 
comme la bruine violacee 
sur la bouche du chardon 

des brises etranges ... 

laissent etre vu 
entre Ies mollets de la fille 
le soleil se lever de la mer 

conseil inutile 

Renonce mon brave 
minuscule I mon cher sot. 
Revendique Ies tenăbres. 

De ce câte-ci I en plein jour 
ii n'y a que la volupte 
d'etre seul 



bietul copil ... 

nu mai poate 
scăpa din închisoarea 
ultimei priviri: 

el e mamei şi-n moarte 
mângâiere şi candelă. 

cocheta 

Piciorul cupei 
nu-şi doreşte 
decât să-ţi scapew 
printre degete 
şi să suspine de plăcere. 

iată ... 

în nisipul spălat 
de valuri mici îmi depun 
masca seninătăţii 

regăsire 

Sufletul repede 
al neastâmpăratului 
copil de ieri 

iată-l îngheţat în acest 
geam spart în iarbă. 

un sens 

Ce-i ceri iubirii? 

Iei de ceafă vulpea 
cu labele strivite 
de sub roţile limuzinii 
şi ea te muşcă până la os 

poezia 
Este mezina 
de taină a văzduhului 
unei veri înalte. 

le pauvre enfants ... 

ne peut plus 
s'evander de la prison 
du demiere regard: 

ii est, meme en mort, a sa mere 
consolation et lampe a huile 

la coquette 

La patte de la coupe 
ne desire que 
glisser parmi tes doigts 
et soupirer 
de plaisir 

voici ... 

dans le sabie lave 
de petits flots je me depose 
le masque de la serenite „ .  

me repliant sur moi-meme 

l'âme rapide 
du turbulent 
enfants d'hiver 

la voici dans cette 
vitre casse sur l'herbe. 

un sens 

Qu'est-ce qu'on demande a l'amour? 

On saisit de nuque le renard 
aux pattes ecrases 
sous Ies roues de la limousine 
et ii te mord jusqu'a l'os. 

la poesie 

Cest la cadette 
secrăte de l'ether 
d'un grand ete. 

Versions fran(aises par Ion Roşioru 
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Florin ŞLAPAC 

CASTROANE PLINE ŞI CUCOANE GOALE 

Coana Fana, cu gulerul scrobit şi cu poalele crestate care măturau 
podeaua, poleia miezul zilei în cârciuma ei mereu chioară de somn. Da'se 
răstea. Şi la clienţi şi la băieţii cu şorţ în casă . Dispărea înadins după 
perdeaua aia din fund, ca o pată minunată, rotundă, înfulecând din mers o 
pulpă de vier răscrăcit în cârligul bucătarului, băiat bun, bucătarul Tât, 
care-i făcea vânt să-i dea bâţ, potolind-o apoi cu un dram de sos numai de el 
ştiut. Avea tărie, coana Fana, nu glumă! La ea nu pomeneai legumă. Cealaltă, 
când sosea la bufetul Ostrov, cărând în spinare ditai drobul, aşa cam pe la 
vremea prânzului „. "coana Văluta măi, o ştie doar o lume-ntreagă „ .  ei, aia 
când avea chef dădea cu cracii-n sus blegii din uşă, fonfăiţii, smulgându-l pe 
Marţolea de pe scaun şi "hai la tuşa ! hai să te pun pe picioare! Muier-fiere
nu-miere! Se buluceau beţivanii să parieze şi primul cu devla spartă căpăta 
un cârnat şi-un chic de laudă şi-un ţio, în salonul familial, gol. Arde-l, arde-l 
la muie şi lui muia i se înmuia, dar ai cumsecade se întremau repede, dădeau 
de duşcă şi-ncepeau să ţopăie, paso doble dacă-ai auzit, în jurul scândurei 
pătrate ce ducea în beci. În timpul ăsta, de după colţ, harş! venea unul, un 
vai-de-lume, ca să le spargă cheful şi, intrând, căpăta un toroipan după ure
che, de cerea mintenaş un sifon şi o cârpă să-şi astupe focul din auz, până se 
răstea ăla din spatele tejghelei, ăla cu gâtul de sticlă, şi coana Văluta spunea 
băi! sec şi după ea pogora liniştea, un ţârâit ca din ţâţa vacii într-o căldare 
mare, spartă. Era bine acolo, beam când Muscat, când Negru de Corb, când 
Berbecel, când Tămâioasă, ca să-mi alunece kebabul, să-mi înec orezul cu 
piper, să mai astâmpăr ceapa de pe frigăruie. Avea şi un soi al ei, secret mare, 
cu plasture gălbui în loc de eticheta : o înghiţitură şi gata, sfântul Petru îţi şi 
dădea cheia de la cramă şi te făcea papă. Chiar îţi venea să papi într-una. 
Coana văluta după ce pustia Ostrovul mă punea să-i gătesc, ordonând ca 
dintr-o casă bântuită de stahii. Scăpam tigaia din mână şi rămâneam cu ochii 
la ea, cu răsuflarea oarbă, prinsă în nod, în gâtlej. Că dacă scăpa din fuste 
zbura prin aer călare pe făcăleţ ca muma-pădurii. Dar ea nu era nimic pe 
lângă Cici Amaranta, cea odorifanta. Ea, mânca-şi-ai nasu', băi brigadier, 
domnea peste casa ei din deal unde tremurau toţi de spaimă numai dacă 
scotea limba. Între grinzi ascundea busuioc şi dracilă şi izmă creaţă şi revent. 
Uneori leşinam coborând scările pentru că în crăpăturile fiecărei trepte Cici 
înfigea proaspete, de cu seară, cu vârful ascuţit al şurubelniţei pe care-o ţinea 
după ureche precum maistrul, buruieni de leac, de să-ţi cadă pipota. 
Amintindu-mi aşa, într-o oarecare ordine, treptele erau de: nebunariţă, 
bucheţele de savur pentru frică, rubarbă lăiaţă pentru fete cu mustaţă, 
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mătăciună pentru pandalii şi vânturi, frunze de izmă proastă contra 
întâlnirii, fire de păducel bune la cârcel, flori de odogaci pentru daţii-n draci, 
cacadâr şi soc şi boabe de mac . . .  ho, nu mai zic, tac. Mă ţinea cu răcituri la 
etaj unde mârâiam fără de curaj, cum s-o fac să-mi dea de mâncare, 
Amaranda răspândea duhoare, iritanta, nici vecini n-avea primprejur, de
geaba mă căzneam să ajung la ceva mizilic pe ocolite. Am dat să fug noaptea 
prin spatele casei, dar ea, hocus-pocus-preparatus şi a făcut cu mine ce�a 
vrut, că era picantă, ce-i al ei i-ai ei. Unde întoarcem capul: pricolici cu pofta
n cui. Dacă-ţi spui! Ce să mai zic de Aida Saţu, pupa-i-aş antebraţu, că gătea 
nişte sufleuri, ca mierea nu alta, ca mierea sleită, de-ţi lingeai o săptămână 
cleştele şi uite-aşa făceai, uite-aşa . . .  " Desăvârşea dânsa, după cum mărturisea 
rânjind Marţolea, nişte reţete de aspic cu ai, de el era să mai-mai, mai să dea 
ortul popii măstecând zgârcitul până târziu, în aromele înnebunitoare ale 
bucătăriei unde nu erau primiţi decât cei bine primeniţi, cu excepţia 
adevăraţilor cunoscători. Dacă nu erai în stare să deosebeşti un cuşchebab de 
un tas-kebap n-aveai ce căuta acolo. Ea se pricepea şi la papricaş de oaie şi la 
papricaş de pui. Dacă nu vroia să-şi umple giozdanul cu făsui, la cel mai 
ieftin semn, Marţolea se şi înapoia de la băcănie cu panerul plin cu făină de 
ceapă şi boia roşie de ardei dulce, ronţăind cuişoare, presărând boabe de 
muştar pe limba pofticioasă . "Dar ... ", căuta brigadierul să protesteze. "Nici 
un dar, sărea Marţolea, ce, dumneata crezi că eu „ .  aşa? Da' vai de mine, stai 
jos meştere!" şi poruncindu-i să nu-l deoache, o scotea din negurile memoriei 
pe somnişoara Lăcrămioara, ce-şi făcuse scară, scară de mătase pentru nea 
Tănase, un mic meşteşugar bosumflat şi moale, unu' fript în baie la tălpi şi la 
gaie, un papă-lapte, un nenorocit condamnat la dietă severă. Tocmai ăsta îşi 
pusese în cap să dea cu nasu' prin balcon. "Să-mi fure Lăcrămioara, Zău!" şi 
Marţolea, pocnindu-l la burice, l-a făcute să pice. "Aschimodia naibii, se 
dădea şi cu odicolon, de fugea şi capra şi vieru la vedere şi miroznă! Şi eu pe 
atunci aveam muşchi, măi frate „ . "  Eliberată de griji, Lăcrămioara a putut 
pregăti în linişte muşchiul la frigare, cu slănină multă, cu puţină sare, pe care 
Marţolea îl stropea de la distanţă cu zeamă de usturoi dintr-un linguroi pe 
care îl avea mereu la purtător. "leşea bun al dracului, nimic de zis, dar nu atât 
de bun ca la Rodica Tahifagica! "Asta da ! când se punea pe gătit, când avea 
ea chef să-i omoare foamea cu un borş în care trântea buf! nişte perişoare cât 
dovleacul, acru de i se înverzeau urechile, după care băga cuţitul într-o tobă 
babană de parcă era făcută din stomac de hipopotam, Marţolea nu-şi mai 
găsea locul, dar Rodica vrednică până la capăt îl liniştea repede cu o 
îngheţată cât copita, pe care el, trecut prin atâtea, o lăsă să se topească. "Da' 
ce se compara?" Se compara ea cu Ţaica ospătara, cu aluniţele ca nagara, cu 
ochiul sticlar şi nas savomar? "Vai de nasul lui alde nea Tănase pricăjitul, păi 
ce, a avut el parte de asemenea tocăni, de asemenea sos? Hai!" Când intra 
Marţolea colea în birt, ţanţoş, Ţaica slobozea un nechezat, de bucurie, de se 
culcau muşterii la pământ crezând că tună cu boambe, dar ce, tuna? nu tuna, 
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era tot ea, plesnea la înghesuială vreun matol cu papucii plini de ciucuri, 
primiţi în dar de un fomist, unul, cică nea Tănase i-ar fi zis, care-şi lăsase pe 
acolo milionul, căci fusese furăcios şi contabilicesc la viaţa lui, preaiubind 
mastica. Suflet de aur, Ţoica asta, după ce trăgea obloanele, punea la bătaie 
toate cratiţele - aproape pline, că muşteriii veneau doar pentru ţâşpoacă - iar 
după două-trei pupoaie, dacă era în formă, până cântau cocoşii îi oferea cu 
dragă inimă iubitului posibilitatea să înjumătăţească şi stocul de ciorbă de 
burtă. Numai că, atunci când se supăra, punea capac la toate. Aşa că la joc a 
luato pe Godaca Boboc, care ducându-l acasă în lipsa păcătosului de rumân, 
i-a pus în faţă o făcăluită dumnezeiască, un ghiveci călugăresc şi un 
sparanghel cu smântână de a jurat că n-o să mai plece. "Treceau babele, băi 
brigadiere, prin faţa porţii şi eu na! cu burta dihai, în pijamaua ăluia, mă 
înfăţişasem la fereastră, de, ca omul mutumit, să râgâi în aer liber în vreme 
ce Godaca zbura creierii unui curcan, dar n-am avut linişte, de cum m-au 
auzit, bă, ale dracului cotoroanţe, m-au luat la rost, s-au apucat să blesteme 
neică, zău, că m-am şi speriat, apoi au tocmit ştafetă iute de picior să cheme 
rumânul înapoi de unde plecase. Am fost nevoit să iau rata la repezeală până 
la - aici strănuta - . . .  nu mă dau bine jos şi hop, madam Carij, bucătăreasa de 
pe lângă Cluj, una cu buze tip şliţ şi piele gustoasă până la unghii . . .  ", unghii 
pe care de dragul lui mai apoi le băga şi-n ţoi şi-n imambaialdî, căci era 

· meşteră, cămara ei - holbată ca o peşteră, plină cu de toate, ca-n poveşti, era 
în stare să taie morcovul, ţelina ori pătrunjelul cu ochii închişi, când turna 
sucul de roşii peste vinete nu se zbârcea nici de frică, plus că trimitea nişte 
săruri din mers ca din tun, primăvara, iar la nevoie îl înghesuia în cămară 
chipurile să aleagă vreun ardei gras ori cine ştie, iar dacă nu-şi punea burta 
la cale îl certa şi chiar sătul, de nu mânca tot, era vai de cozonacul lui, vai de 
buza lui ştampilată cu niscai ruj de calitate, marca Ţurcă, poţi să baţi toţi 
câmpii azi şi nu mai găseşti din ăsta, toate bune şi la locul lor numai că 
madam Caruj nu prea avea astâmpăr nici noaptea, îl trezea cu gând să-l 
îndoape, că era cam pirpiriu şi ei nu-i priau decât solizii, până ce, într-o 
noapte furtunoasă, scuturat de nesomn, de vise prevestitoare, a întins-o 
bezmetic, cu un borcan de gogonele în cârcă, în amintire. Şi a rătăcit sclifosit, 
"băi, până mi-a tihnit în sufragerie la năzuroasa Lia, ea era lălâie, cosmeti
ciană de meserie, îngrijea moace de zeci de ani, cu ea - trai lin, doar şerbet de 
salcâm, cruşon de fragi, pere cu orez, mere la cuptor, peltea gigea, în 
încăperea aia în care mai poposeau moşnegi, uneori în lipsa mea, mărturis
esc, să mai schimbe o vorbă de pe vremea găinii, lăsându-mă în pace să-mi 
revin pe strâmba de laviţă; îmi mai trimitea câte-o bezea printre cărţile 
răşchirate-ntre moşi, câte un pupic de rigoare, legănându-mă cu o zicală 
străinească, molicioasă . . .  " "Bă, nu vorbi !", se băga uimit zilierul în vorba, 
începând să fiarbă în cizmoaca de lucru, dezmorţindu-şi degetele mălăieţe 
căzute în zeamă: "Bă, nu vorbi !" .  Crezi că am făcut mulţi puriţi între 
preparatele ei zahartoase? - că altfel nici nu pot să le zic. Într-o zi, după cafea, 
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o vechime durdulie m-a luat cu ea, madam Rozbrat o chema, lucra pe la sfat 
pe undeva, aia da femeie, aia da ! . . .  " Cum îl mai ţinea ea printre cozonaci şi 
meringi, cum îl mai ducea pe la cumetrii, pe la veri, pe la nănaşi, rumenin
du-i jigouri şi pâejoale, "băi comesean, privind-o numai şi parcă puneam 
gura pe ceva demâncare, de nu ştim ce-i cu mine, pe deasupra mai era şi 
veselă, cu sticloanţa-ntre deşte, piuia o strigătură din aia, de-mi îngheţa gaia. 
În prispă la naşi-său am luat-o la joc, la chiu-chiu, că avea nişte chicere să-mi 
trăiască madam Rozbrat, numai carne macră, şi din ţopăială am băgat-o-n 
boală mestecându-i boiul, scobindu-i meşter şorţul în buzunarul căruia am 
găsit un căpăţânoi de usturoi clasa întâi. Când a văzut că ţin la tăvăleală, să 
te ţii zaiafet !" Marţolea a îndulcit atunci la prânz ultimul deget de alcool din 
străfundul canistrei cu parfumul aiului şi cu o cântare, căci intrase pe uşă 
moş Zaibă gornistul, cumnatul, fost ibovnic, care-mbătrânise. Madam 
Rozbrast pregătind tocături miridenite i-a ţipat din magazia de vară : "Fă-ne 
şi nouă o leacă, o cântare !" de s-a pornit ăla să sufle ca în maţe, de parcă 
prepara cârnaţi . Şi ei s-au stârnit la zbânţ cu pasul dunga-dunga, dumba
dumba ! de-i durea duodenul, săltau peste funiile cu ceapa, şi Zaibă ce făcea? 
Apăi, după ce obosea umflând intestinul de alamă înţepenea la masă, 
invidios, mofturos . . .  că s-a şi supărat Marţolea, "scofâlcitul ăsta mă 
îmbolnăveşte de rânză !". Sătul ţifoaie a sărit gardul viu la ţaţa Ruja, una care 
făcea gogoşi pripite, unsuroase, vanilate, presărate cu tos, vestite până la 
barieră, la Vama lui Drojdie, şi el, lonca-lonca! ţopăia ca un ied, strigând cât 
îl ţineau foalele: "Haida! asta da gogoaşă! mai dă bre, că merge, bă ce bună, 
ţaţă Rujă, da'se poate să ascunzi dumneata aşa ceva, da'se poate!" şi ea, 
rumenă, neascunzişă, mai trântea o poală-n brâu zvârlindu-şi galenţii în 
tavan până când, neatentă, plosc! cu ei în frunte. Cucuiat, a dat bir cu fugiţii 
până la deliciasa Crăiţa Coza Calistrat, iubitoarea de rahat, emotiva 
înamorată de marţipane, de gălbenatice drageuri, de tetrea, de budingi şi 
spârcuri dulci, vopsite veşted, răsuflat: " Ia iubite rahat, că-i cu nucă şi 
pudrat!" îl chema ea ghemuindu-şi limbuţa unsă cu gem ori halva, până ce 
Marţolea simţea că-i plouă-n gură şi, strângând pumnul sastisit prin care 
dădea afară siropul, întreba stns: "Da' ceva sărat n-ai? Ceva peşte ori salam?" 
"Am, am cum să n-am!" i-a răspuns tocmai de celălalt mal Buşa Hewleşteu, 
cu cap teleleu şi cu buci de zmeu, zăpăcindu-l, încât nici n-a apucat bine să 
sughită mih! şi fiica apelor i-a şi aţinut calea cu o pană de somn "gras băi 
vere!", atât de gras, încât şaptezeci de oameni îl trăseseră-n năvoade chiuind 
hei rup, hei rup, de s-au şi rupt, pe mal. Buşa, moştenind o gospodărie 
dichisită, cu vedere la stuf, pescuia zilnic din fragedă pruncie. Din ce prindea 
făcea când plachie când pane, când saramură, când prăjit, când rasol, când â 
la grec. "Păi ce, mai băiete, cât peşte am mâncat îmi crescuseră branhii după 
urechi şi-n mustăţile vecchi!" şi, umflat, a trecut lacul cu pluta, lingându-şi 
degetele într-o doară. După două trei uragane acostat la madam Rasoala, in
telectuala, cea tremurătoare, cu ţepi la subţioare, cu năsoiul na şi genunchi 
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oca, "aia da, căci se pricepea la cocoloaşe de balmoş, avea şi ochelari, bea ceai 
pe la cinci, gătea budinci, tartine, cornuri, saleuri, batoane, rulade, colţunaşi, 
checuri, fursecuri, numai că era tra-la-la, când o apuca, că ce-i aia să-i dea 
mămica ceva gustos îngeraşului scumpicel şi drag, de parcă avea bomboane
n mestecau!" şi burta lui scădea prevestitor, aşa că, firav şi fără simţire, a 
spălat putina până la Paşca Duban, care ţinea un debit în faţa casei şi care 
avea o afumătoare cât un grajd în dos. Când punea lacătul la o uşă îl scotea 
de la ailaltă. Niciodată altfel. "Aşteaptă-mă să închid, sprâncenele!" striga 
dintre chibrituri sau: "Ai răbdare chiposule!" şi el: "Da, să trăiţi, am!" dar nu 
avea decât până dădea scândurile la o parte ca să poată cotrobăi prin jam
boanele şi cotletele puse la afumat. Riscul era groaznic. Dacă-l prindea Paşca 
nu-l certa, îl sufla doar în nas şi gata, Marţolea se prăbuşea ameţit căci ea 
fiind tutungioaica fuma toată ziua cu gura căscată ciubuce mai, late. Plus că 
era şi lată-n spate. Într-o zi, înăbuşit de tot, a şters-o, scurtând-o prin ciu
percărie, cocârjat de păreri de rău, până ce, obosit, s-a oprit lângă o cotigă 
unde Nana Meloşel, alintată Flocoşel, l-a servit cu pupi şi togmăgei, cu 
pitoance şi iuţani, şi a mâncat, ce era să facă, şi până la urmă i-a plăcut, a mai 
cerut. Când a văzut că nu-l satură în drum, Flocoşel l-a luat acasă. Acolo dă
i şi dă-i cu pastă de urechea-babei, cu ghiveci de halimaş, cu purcel umplut 
cu stupitul-satanei, ciorbă de hribi, salată de ghebe, ciuculeţi cu maioneză, 
mânătărci u smântână, până ce, nepricepându-se a scăpat şi câţiva popenchi 
pe gât şi, înroşit la faţă, cu palpitaţii, a sărit ars, greblându-şi nervos părul cu 
unghiile, gata să schimbe macazul. Nana Meloşel nu l-a lăsat aşa, ci, 
apucându-l iute de fălci, i-a turnat prin surprindere o ulcică de lapte acru ce 
l-a scârbit atât de tare că şi-a luat ciolanele la spinare. Abia târziu şi-a revenit, 
într-o pepenărie unde s-a adăpostit să-şi tragă sufletul. Aflată în toiul aerisirii 
în rădvan, Miţi Grosomam tocmai trecea surâzătoare, beată de soare, dar 
când l-a zărit i-a ordonat imediat, cu glas înregimentat, să se dea la o parte, 
că ce naiba caută-n drum . . .  Mi�i era maioreasă . . .  tare şolduroasă, şi el, 
ochind aceasta, i-a dat cu zăhărelul cum că ar fi trist prădat de hoţi, "aiurea 
hoţi !", zâmbea Marţolea, cât brigadierul îşi tăia buza cu vârful cuţitului, "m
a luat sub aripă săraca, la iz de pire şi sote", cărându-l cu alai până-n prelun
girea bucătăriei căzărmii, l-a procopsit bulbucându-l cu oale pline cu varză şi 
fasole, şi castraveciori, de l-au trecut mii de fiori până a trâmbiţat stingerea, 
când a şi escaladat gardul ghimpos, primejdios ca la orice evadare, pe la 
căscatul cotcodacilor, numai în izmene şi-n foc. În oraş s-a întâlnit cu-n naş 
care, poftindu-l acasă la tratarisire, l-a făcut să dea cioc în cioc cu nepoa'sa, 
domnişoara Lili Chişcă, şi el, nezicând cârc, i-a umblat la sfârc, căci nu era 
zgârc, şi mai încolo, mai spre amiază, umblându-i şi la fofează, a căpătat o 
zacuscă pe cinste, plus vreo şapte antricoate, încât nu l-a mai durut nici în 
cot, în cotul în care se scrijelise sărind gardul ca7..ărmii. "Băi, ştii ce? aia da, aia 
avea de toate, pe rafturi ţinea zeci de borcănaşe aranjate dichisit, cu cimbru, 
foi de dafin, maghiran, hrean, nucşoară, ghimperi!", dar nu atâtea cât fiica de 
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bogasier, bălăioara aia care-l crezuse grec că pe atunci mai avea încă nas 
subţire, Vava bolnava, care de cum l-a luat în primire l-a înecat cu oranjadă 
şi nectar, cu afinată şi cvas vrăjit cu boabe de ciumăfaie să-i dea zor la gaie, 
aşa că el, cu nesaţul adormit pentru o vreme, măturând masa cu palmele, i-a 
zis-o pe drept: "Dragă Vavă, mi-e inima firavă, am un nuşce pe vârful limbii 
şi un junghi la lingurică. Zău mi-e frică! Plec acum la dispensar!". Şi-a sărit pe 
geam sprinţar. După grele ocolişuri s-a oprit la una, Puica, o balabustă 
jucăuşă pe la tămbălăuri, ciuca puilor împănaţi, care l-a tot îndopat până l-a 
întremat. Gras pepene, i-a mai tras o ciupitură, a mai luat o îmbucătură, pen
tru mai târziu, şi s-a grăbit devale. A trecut puţin şi pe la vericana Bulza 
Marţafoi, aia de râdea ca măgăoaia, hâr-hâr-hâr! toată ziua cu nasu-n ceaşcă, 
după ghiceli, care, de neam prost ce era, l-a îmbiat cu un cruşon leşinat, trez
it. "Aş mânca nişte alivenci!" a îndrăznit el timid, dar ea clenci! împungea cu 
bărbia ascuţită aerul sărat spre chichineaţa din curte unde bărba-su pregătea 
un pilaf pentru că vai! el era meşteru-n casă şi bucătăreasă, fierbând de zor 
pentru vericana lui ceva bun de pui şi Marţolea zgâriindu-se cu unghiile 
peste tâmplele aburite, a oftat:"Of!", asupt îngândurat un miez de caretof, 
rămas într-o carie, to'ma de la Rodica aia, cea veche, şi la pas a trecut strada 
întrebând un brutar: "Unde crezi matale că există un aerodrom? căci zvârr, 
vreau să zbor, să mă duc, sunt un singur-cuc!". Nimerindu-se în preajmă şi 
trăgând cu urechea, o gospodină mai durdulie cu lacrimi în ochi l-a rugat: 
"Hai la mine să-ţi bat alviţa!" şi s-a aciuat la Găman Fiţa, pe la bobotează, în 
răscrucea mânzită de tălţi noroioase de gugumani veniţi la cumpărare de 
turme unde, ghiftuit, striga după pofta inimii: "Haide Fiţa, haide frumoaso!" 
şi gospodina se înfăţişa împidicându-se pe scări, scăpând furculiţa, iubeaţă, 
cu costiţa afumată căzând leneş pe buzele farfuriei. Ae adevărat că uneori îi 
mai făcea câte-o fâţă, căci era văduviţa, ochiul lui lăcrima când, rămas cu-n 
bulan de porcan între buzele nedumerite, îi zărea conturul oval pierzându
se-n adâncul nopţii, dincolo de crescătorie, pe crupa unui cal de guguman, 
fluturând umbra unui picior în semn de las' că ne vedem noi mâine 
dimineaţă . Să-i treacă necazul, Marţolea a dat o raită prin bâlci, unde plăcin
tarii se speriau unii pe alţii cu gogoaşa înfuriată, "'nfuriată, băi". "Da, da -
confirma brigadierul treaz pe neaşteptate - mă duc să văd de papucii cailor." 
Şi se ducea. După el se prăvălea coada vântului, iar resturile de carne fiartă, 
din farfuriile adânci, se zgribuleau. 
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Poeme de Sorin ROŞCA 

"ILUSTRA ŢII PENTRU DECENIUL 9" 

poate mâine „ .  

Vara asta nici n-a fost, 
poate mâine va să vie 
ca un dram de nebunie, 
ca un ţipat peste ţărmul 
dintr-o ţară fără rost. 

Îmi voi aduna din bozii 
îngerului cu solzi de iască 
şi-am să-l mân pe cer să pască 
ramură de stea nurlie 
şi-am să-l priponesc în alge 
pân' s-o-mpărţi lumina 
şi hotar să nu se ştie, 

ca să-ţi cad apoi în preajmă, 
ca să-mi cerni prin palme clipa, 
dacă mâine, ca un ţipăt, 
năruise-va din astre 
porţia de bucurie. 

celle dere 

Poemul acesta cobora într-o zi 
printre două ploi 
răsucite pe-o oră 
sub pliscul verii. 

Şerpeşte îşi urnea răsuflarea 
peste turle cu mirare albă 
şi încremenire, 
semn de taină către uitatele 
şi fără de spaimă 
aripi de mire. 
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I-am fost cuib. 
Iată-l acum întrerupându-se 
şi de abur venind peste lume, cât să-ţi priveşti copilăria 
ascunsă-ntr-o clipă 
de înţelepciune. 

scrisoare din pont 

În tara unde-i mereu prea devreme 
şi pârtia cerului se deschide târziu, 
moartea e blondă, prietene, 
adolescentă în mătăsuri roz, 
moartea se plimbă cu patinele 
printre conchistadori întârziaţi şi matrizi 
debarcaţi pe şoldul vreunei sâmbete obeze 
în portul cu trei nave şi negustori de spini, 
doar viata tropăie ca un bivol 
cu coasa-n spinare, 
din burţile pămăntului 
mai scapă-n veşnicie vreun sfânt . . .  
Eu îmi număr 
cele fără de număr 
rănile 
să le-ndop cu sămânţă de pasăre, 
eu îmi târâi pe cruce 
lumească, păcătoasa apucătură a scrisului 
şi-ţi dau de veste 
din ţara unde-i mereu prea devreme 
şi-i pentru bucurie târziu. 

frageda lumină a iernii 

Frageda lumină a iernii 
de sub pielea ta se trage 
până mai sus de ultima pasăre, 
se adună cu spuza de pe stele, 
cu cel lapte ferecat 
în uimirea pruncului, 
până se întoarce 
pe astă lume nemângâiată 

215 



şi pe sub degetele mele 
în curgere. 

nimeni nu mai crede în altcineva 

Maşina de bătut apa-n piuă 
iese mereu dintre smârcuri 
cu viforul în spinare; 
peisajul se chirceşte-n tonuri vineţii, 
Dali îşi strecoară ornicul topit 
pe sub uşa amiezii 
şi dispare-ntr-un nor 
ca un cocor, 
călare pe-o ştire de ultimă oră 
scăpată din lesa adolescentei 
cu vocea polifloră; 

maşinăria huruie despre schimbare 
pe strada încropită din umbre 
şi fără de nici-un ochi; 
nimeni nu mai crede în altcineva, 
eu am ieşit în depărtare 
să-mi pasc naivitatea, 
să prind în laturi vreun ţel; 
dincolo de vorbele-n vânt, 
doar zile ca şerpii, 
zile ca oasele calului 
pe un câmp de oţel. 

amiaz.ă cu o întâmplare felină 

Începusem să împart indiferenţei 
coaja uscată a unui vers, 
paşii băteau toaca în poarta amiezii; 

ora toropită 
purta ca pe-o cruce-n spinare 
strada cu solzi arămii 
şi scame de linişte, 
când, pe sub geană, 
cum fulgerul şarpelui 
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ai dat buzna 
căţărându-mi-te în sânge, 
târând ca pe-o zdreanţă lumina, 
femeie pustietoare, 
întâmplare cu mers de felină. 

Aerul ţi se despica înainte 
ca un pepene copt. În urmă 
răsuflarea-mi pierdută îşi căuta stăpân, 
vânzându-mă plictisului 
pentru un pumn de cucută . 

lume într-un picior 

Lume a mea într-un picior, 
cu ochi de viezure 
şi tentaculele apucătoare, 
cu prieteni în formă de iepure 
şi mirese împotmolite 
în inocenţă şi disperare, 

lume ghimpoasă 
rostogolită 
printre salcâmi de nelinişte, 
din creştetul timpului 
un înger 
pentru tine se roagă pe-o mirişte. 

Jur împrejurul lui 
bucurii pitice 
şi nefericiri ancestrale; 
numai eu, 
prins între zile şi naţi, 
îmi zvânt la soare cuvintele 
ca pe nişte piei de şarpe. 

mică baladă veselă despre ce-o mai fi 

Mâine e un câine de pripas, 
mâine latră-n neguri 
după vulpi de ceaţă, 
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ci..i1�va-mi tot trage drumul 
de sub astre, 
de sub tălpi, 
mâine mârâie utopic 
agăţat în chingi de gheaţă. 

E firesc 
de-a-ndoaselea să fie, 
fug în mâini 
pe spinări de întrebări 
cu chipul slut, 
gerul duce ziua-ntr-o căpiţă, 
şansa-mi călăreşte-un câine, 
cineva înşiră drumul 
pe un calendar de lut. 
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Ovidiu DUNĂREANU 

MARA LUI STOIENEL &) 

O umbră verzuie îi mistui luminile ochilor în străfunduri; sângele i se 
trase din obraji, chipul îi înţepeni asudând, ca şi când ar fi fost cioplit într-un 
lemn crud. Cele întâmplate de curând, în sat, cu Mara lui Stoienel, i se 
răsuciră, aidoma unui sfredel de gheaţă, prin ochii minţii. 

"Vine Mara pe la scăpătatul soarelui, de la câmp, năclăită de sudoare şi 
praf, cu arşiţa zilei potopită în trup şi se opreşte direct la Dunăre. Leapădă 
coşeria şi secerile de pe umeri şi se aruncă în apă. 

Se scaldă ea cât se scaldă şi cum face pluta pe spate o fură somnul şi 
adoarme şi o ia curentul. Târziu, seara, văzând că nu-i apare muierea de nici
unde, Stoienel, temător din fire, iese deşirat, numai piele şi os, cu capul ăla al 
lui ca de chiţoran, în uliţă, şi întreabă pe cine nimereşte în cale, dacă n-o 
zărise careva. 

"Nu-i mai ajunge gârla, bă, Stoienele! N-are, bă, omul, un' să mai adape o 
vită de ea !" - îi răspunde răstit unul care urca la deal cu caii în spume. 

Fără să mai piardă vremea, Stoienel aleargă într-un suflet la malul 
Dunării. Găseşte coşeria şi secerile neatinse în cătină. Se învârteşte într-o 
parte, se învârteşte într-alta. De femeia lui, nici pomeneală. 

"Mă, să fie! S-a înecat Mara!" - îşi zice îngrozit şi se face smoală la faţă. În 
goana cea mai mare ia o barcă şi un felinar şi se pune şi o caută prin anafoare 
cu o lumânare aprinsă, ţnfiptă într-o pâine şi cu propoanele cu carmace, din 
dreptul chirpicăriilor, de la izvoare până dincolo de vadul lui Pipa, unde sunt 
scoşi înecaţii la suprafaţă. 

Din miezul nopţii, neizbutind să descopere nimic, se lasă păgubaş şi se 
întoarce acasă. Sleit şi trist, până la ziuă, trage, în curte, sub şopron, scânduri 
la rindea şi bate cu tesla cuie într-un coşciug şi ascultă cum se vaită boci
toarele în fel şi chip, în pridvor „ .  

A doua zi, în zori, când s-o pornească oamenii cu joagărele, în baltă, la 
tăiat la pădure, parcă-i argoveneşte cineva cu maiul în frunte, de cum îşi 
aruncă privirea la vale, sub maluri. 

Pe cărarea care ţinea albiei spre sat, prin vălătucii mişcători şi albaştri ai 
negurii, se apropia, întreagă şi nevătămată, Mara lui Stoienel. 

"Unde-ai fost, fă, Maro?!" - se grăbesc şi o ·  întâmpină, simţind cum îi 
împresoară şi-i tulbură, dinspre părul negru, ca mătasea, despletit pe spate şi 
pe umeri şi dinspre rochia ei jilavă, o mireasmă de flori de sălcioară, care le 
aminteşte numaidecât de îndepărtatul început al primăverii şi face să le urce 
inima cât o nucă în gât. 

"H-hi-hi-hi ! Auzi vorbă?! Păi, un' să fiu?! M-oi fi plimbat şi eu cu vaporul 
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ăla cu zbaturi, care iese la renie, pe unde umblă el toată noaptea, să-miu 
ajungă, mai ştiţi?!" - le zice chicotind enigmatic, Mara, iar oamenii citesc, 
nevenindu-le să-şi creadă ochilor, pe chipu-i surprinzător de întinerit, sem
nele clare ale frumuseţii şi fericirii, semne pe care le recunosc cu destulă 
uşurinţă în ceaţa memoriei, ca fiind purtate cândva, pe la optsprezece
douăzeci de ani, şi de chipurile lor; încurcaţi peste măsură, constată că parcă 
nici glasul nu-i mai seamăn deloc, acum, cu cel ştiut - sâsâit şi îngroşat ca de 
bărbat -, ci-i este unul subţirel, melodios şi plin de prospeţime, complet 
nepotrivit pentru vârsta ei. 

· 

"Uite-aşa uuie - continuă ea - când te cheamă, dacă ţi-e dat să te cheme: 
Uuuu! Uuuu! Uuuu! Uuuu!, de te taie sudorile şi te furnică fierbinţeli prin 
şira spinării, şi ţi se înfundă urechile ca atunci când ţi-ar picura ciuineva nisip 
sau ceară într-însele şi nu mai ştii de tine, cine eşti, unde eşti, nu mai auzi pe 
nimeni şi nimic, uiţi de toate şi de toţi, sări în valuri şi dai înot, fără şovăire, 
înaintea lui". 

"Fugi de-aci, că nu se poate! Să-ţi fie ruşine, că eşti femeie bătrână şi te fan
doseşti ca o fetişcană şi îndrugi şi verzi şi uscate pe deasupra, de îngheaţă 
cişmelele. Proşti or fi ăia care te-or crede. Să ştii de la mine, că aşa ceva nu-i 
adevărat" - i-o retează de colo una mai înfiptă, iar cei de faţă surprind în 
spusele ei cum o încearcă un sentiment vag de ciudă, şi când întorc capetele, 
descoperă că aceasta nu-i alta decât Fetina, nevasta lui Petre Costache. 

"I-adevărat, i-adevărat. Cum vă văd şi mă vedeţi, aşa-i de adevărat" - li se 
destăinuie înainte, cu aceeaşi sclipire jucăuşă şi curioasă în priviri, nepunând 
nici un preţ pe încontrarea ăleia, Mara, şi vocea ei suavă şi unduitoare li se 
lipeşte întocmai unei muzici de timpane şi-i ia definitiv în stăpânirea 
bucuriei şi farmecului său. 

"De arătat nu ţi s-arată decât de abia când ajunge în dreptul tău. Nici nu
ţi vine să crezi că-i un vapor, dacă nu i-ai auzi zbaturile cum vântură apa. 
Umblă învăluit, pe de-a-ntregul, de o pâclă străluminată, de culoarea sidefu
lui. Şi-atunci, cum vă zic, te răzbeşte mireasma florilor de sălcioară. Rafalele 
ei te ameţesc şi simţi că pe dedesubt te surpă vâltoarea şi te îneci. Ăia îţi lasă 
o funie, te agăţi şi te treg sus. Când pui vârful piciorului pe puntea lui, ce ţi
e dat să vezi? Raiul pe pământ! Rămâi, ca o stană de piatră. Doar fluturii de 
fosfor ai ochilor se zbat să-ţi sară afară din cap. Felinare de alamă, mii şi sute, 
licuresc în toate culorile curcubeului, atârnate de catarge. Armonici, şi ele 
puzderie, răsună fără istov, iar băieţi chipeşi, cu mustăcioara abia mUită şi 
fete sprintene, în rochii de mireasă, perechi-perechi, se răsucesc uşori ca 
funigeii, prin saloane, furaţi de cântecul lor. Te uiţi la unii, te uiţi la alţii şi nu 
cunoşti pe nimeni. Lărmuiesc prin cabine, se hârjonesc şi se dezmiardă pe 
sub scări, hohotesc veseli, beţi de plăcere şi de preaplinul tinereţii din ei. Şi 
te minunezi, şi-ţi tot baţi capul să afli de unde atâta frumuseţe?!, şi te întrebi 
în sinea ta, de ce oare nu osteneşte nici unul?!, de ce oare nu se mai poate opri 
niciunul din vârtejul fără scăpare al jocului?!  Păşeşti cu sfiiciune pe dinaintea 
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oglinzilor cât zidul. Călcătura ţi se face uşoară, tot mai uşoară şi începi să 
simţi că pluteşti ca un fulg. prăpăstiile lor cu limpezimi de lacrimă îţi sorb 
flămânde chipul. De abia când el se încheagă la loc de-acolo, din adânc, din 
mâlurile verzui şi tremurate, bagi de seamă că eşti acum şi tu asemenea celor 
din preajmă" - le zice Mara câte în lună şi în stele şi c-o fi c-o păţi, de te 
cruceşti de unde le scoate, şi numai ce piere înăuntru pe poartă şi se aude 
luându-l la rost pe bărbat-su prin curte. 

Stoienel când o vede cum intră în ogradă, înlesneşte ca trăznit pe scara 
pridvorului, se zgâie stors de puteri la ea, îşi pierde graiul. 

În urmă, în drum, unde stătuse proţăpită şi povestise, zăboveşte în aer o 
lumină crudă, cât făptura ei de înaltă, care limpezeşte nefiresc împrejurimile 
şi face să întinerească, văzând cu ochii, feţele supte şi trecute ale oamenilor. 
Nimeni nu mai catadicseşte să îngâime nimic. Pe nici unul nu-l îmboldeşte 
inima să se clintească din loc. Sub păienjenirea acelei lumini, căzuţi într-o 
tainică îngândurare, ei trag în piept, cu nesaţ, unde miresmei primăvăratece 
de sălcioară, acum din ce în ce mai slabă şi mai îndepărtată, şi simt cum ceva 
nelămurit se urneşte şi se schimbă în mintea lor, iar târziu, când dau să plece, 
o fac pe muteşte, ca treziţi din aţipeală, cu vinovăţie parcă, şi încă nu au 
crezarea deplină dacă trăiesc de-adevăratelea sau totul este un vis." 

&) - fragment din Vaporul de la amiază 
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Sanda GHINEA 

rondei de trecere 

· . . . şi viaţa-i un rondei cu rime seci. 
Întâiul vers 0-ncheie concludent. 
Trecutul? O bulboană în prezent. 
Când ştii canonul - trebuie să pleci. 

Ai - sau nu ai - în deal - un loc de veci, 
printre nebuni ai fost un repetent . . .  ? 
E viaţa un rondei cu rime reci : 
Întâiul vers - finalul. Tu? A b s e n t ! 

N-ai scos o carte? - Pagubă-n ciuperci ! 
Înoată-n vodcă şi în transcendent, 
comandă-ţi un profil de dizident, 
stai ţanţoş şi-n lături, că nu te-neci. 
E viaţa un rondei cu rime seci. 

rondei în surdină 

Am asurzit vorbind în gând cu mine. 
Trag Marea-de-Sargase pe vocale. 
Când Coate-Împintenate-şi taie cale, 
pun cap la cap - greşelile-mi divine. 

O, Doamne Sfinte, crezi că sunt puţine, 
Şi câte or mai fi - congenitale . . .  
Am asurzit vorbind în gând cu mine, 
las pânze de corăbii pe vocale. 

Pe paturi - noaptea dorm - de carantine; 
muniţia - din alchimii mintale, 
am sugrumat sub perină - rafale, 
scriu autoportretul cu surdine 
şi m-am smintit vorbind în gând cu mine. 

rondei pentru vinul de Bohotin 

Din malul stâng - în malul drept de Prut, 
trecând să ceri cărbune la vecin, 

222 



te pomeneai cinstit cu bohotin, 
până uitai la ce l-ai mai trecut. 

Bunica mea pe-acolo s-a născut, 
iar copca la botez fu spartă-n vin. 
Din malul drept - în malul stâng de Prut, 
trei zile au tinut-o-ntr-un festin. 

Tătâne-su - un hâtru înăscut 
de popă, adunase-n obşte cin, 
cântând podgoria cu glasul plin 
când se smerea sfinţit cu bohotin, 
din malul drept în malul stâng de Prut. 

rondel de primăvară 

Te scoală tată, pune viţe noi, 
însemne la hotare câte-un nuc, 
pe-aici a mai trecut un vălătuc 
dar parcă face drumul înapoi. 

Acum e - cum a fost după război: 
Ia cine-apucă - vremea-i de zăbuc. 
Te scoală tată-nfige viţe noi, 
însemne la hotare, câte-un nuc. 

N-am casă părintească să-m-acioi, 
n-am rostul plugăriei cum s-apuc, 
o, prea târziu dau ocina-napoi; -
coadă la pâine pot să mai produs. 
Te scoală tată, pune viţe noi. 

rondelul tăierilor 

Încep tăierile de rod la meri. 
Dar cine i-a curmat din rădăcină? 
Se varsă dintr-un corn cu buza plină 
Grădina Raiului peste dureri? 

Îngenunchind - poţi oare să mai ceri 
belşug să-ţi deie Pronia Divină, 
când n-ai sădit, ca cei bătrâni, alţi mori, 
ci noaptea-i ciopârţeşti, din rădăcină? 
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Decapitând atâtea primăveri 
cu merile ce se-nbulzeau să vină 
în mugurii cleioşi ca ţâţa plină, 
vă jefuiţi copii de averi. 
Cozi de topoare, cozi din trunchi de meri. 

rondelul timpului 
Trecea Bătrânul Zeu - mefistofelic -
prin viaţa noastră ca printr-o arhivă. 
Sobolănaşii, cioatcă, la colivă, 
se îndopau icnind pantagruelic. 

Subsolul „. Ce incubator prielnic 
şi câtă ciumă-n fază recidivă, 
şi TIMPU-nşurubat mefistofelic 
în viaţa noastră - ca într-o arhivă. 

Din vârful ziguratului astenic, 
purtând pe cap simbolică ogivă, 
el însuşi transmitea câte-o misivă, 
direct din pergamentul evanghelic, 
pândea Bătrânul Zeu - mefistofelic. 
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Dan PERŞA 

DIGESTIA CEREBRALĂ A.  LUI MIRON LICURICI 
- fragment de roman -

Homer trecu, gârbov, cercetând cu băţul pământul înainte-i. L-aş fi urmat, 
dar un tremur al trupului - templul grandios al spiritului?! - îmi îngrămădea 
neliniştiţi paralizante în fiecare centimetru cub de carne. Unde mergi, orbule, 
am vrut să strig după el, dar am avut îndată intuiţia că tot ce e înafara ved
erii nu există, că toată existenţa, şi materia ce pare a o face palpabilă, nu e 
decât o iluzie, pe care ochii, urechile, pielea, o fac să trăiască. Am fost sigur 
atunci, că îndată ce Homer va păşi dincolo de orizontul vederii mele, se va 
destrăma ca o fantasmă ce este, în ceaţa veşnică a unui început ce nu a exis
tat niciodată şi care e una cu sfârşitul, starea eternă „. şi am fost sigur că doar 
în globii ochilor mei lumea se naşte şi moare, ca o nesfârşită iluzie, în care 
firul cârmâziu al existentei, e tenacitatea noastră de a nutri, dincolo de fobie, 
cu o finalitate care e doar vâscoasa fantasmă a febrei unei boli ce poartă 
numele viaţă, că în globii ochilor mei stă întreg cosmosul văzut şi nevăzut, 
Luceafărul şi Hiperion. Pe mişcătoarele cărări, corăbii negre: cerul şi clipa. 
Nu, nu avem ce cunoaşte mai mult decât spaţiul cuprins sub clopotul unui 
orizont stelos, pe care însă doar ni-l închipuim, nu avem ce cunoaşte mai 
mult decât ciuvintele - şi gândul la ele aprinseră în mine o bucurie insu
portabilă, rostire verticală, rost al nostru, singurul ce poate imprima o urmă 
în spaţiul sideral, urmă de rumeguş, pe care îl purtăm în buzunarele noas
tre, în jerpelitele noastre cărnuri şi îl prefirăm din pumni printre degete, din 
gură printre buzele ştirbite de pătimiri şi dorinţe. Cuvintele, da, ele sunt 
totul, frumoasa coifăriţă şu întreaga reflecţie, mugurele domesticit al memo
riei şi înzecitele eforturi de a rezista ca o convergenţă a fibrelor de materie ce
şi întind dârele în tot universul - înşelătorie atroce, invenţie a unui diavol ce 
nici măcar nu există, căci nimic tandru sau duşmănos, loial ori pizmaş, nu se 
destăinuie în nesfârşirea apatică a lumii, decât numai în egolatria noastră, 
început de realitate, de materie obiectivă a subiectivităţii, fiindcă afară e doar 
cosmică indolenţă, vid inexpresiv, în irealul cărora construim nălucirile 
sinelui. 

Mă strânsei de scaun până când carnea mâinilor se albi şi până când 
scrâşnetul oaselor reverberă dinspre palme în orizontul încăperii - temniţă 
îngâmfată a propriei mele îndeletniciri -, până când trosnetele falangelor făcu 
să-mi intre în vibraţie scheletul întreg, sfărâmând talusul şi neourocraniul, 
crăpând solzul frontal şi menţinându-mi arcadele cu pocnete seci, îndârjite, 
strânsei atât de tare, încât vibraţia oaselor mele făcu să tremure pereţii, 
podeaua şi mă săltă, prins de scaun, să moletez prin aer ca un duh blestemat. 
Descinsei, câteva minute mai târziu, sub avalanşa scheletului sfărâmat, pe 
faţa sărată a unei foste mări moarte. Un grup de beduini, iscaţi din himera 
ondulată a unei fete morgana, se rugau lui Alah, făcând mătănii şi vocea lor 
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ajunse la mine, în aCl:!l:!aşi clipă când ei se stingeau. 
Strigai Maestre, Maestre, dorind să apară managerul, dar el nu apăru, 

privii servitorul şi poate din pricina imaginilor ce mi se perindaseră până 
atunci pe dinainte, cristalizându-mi hialinul şi făcând din globii ochilor 
faguri ca ai unei bile de sticlă împăienjenită de fisuri, l-am văzut ca pe o 
pasăre mare şi demnă, înclinat ca o cumpănă de fântână, exact aşa cum stau 
păsările şi avea penele negre, lucioase, bătând în albastru. Îi trecui palma 
prin faţa ochilor şi pieliţa lor translucidă clipi grăbită de câteva ori. Ce-aş mai 
putea face, l-am întrebat, dar nu pentru că aşteptam un răspuns, ci doar pen
tru a cugeta, aşa cum se cugetă, adică ştiind că nu există răspuns. Închis în 
beciul propriei mele pieii, mi-am spus că libertatea nu poate sta decât în a te 
limţi liber: să-mi abandonez neliniştile în sublimări, să-mi încarc întreaga 
confienţă într-un gând înfocat, să preaslăvesc unicul, dar şi unicitatea, să-mi 
port ostentativ subiectivismul, stindardul opoziţiei neputincioase faţă de 
moarte, râsul meu hohotit, răsuflarea, propria-mi risipă, exasperata bucurie 
de a fi rudă mărginitei materii, sângele, care se pare că singur mi-e sincer, 
deci mă va ucide, solitudinea, nesiguranţa şi toate slăbiciunile, hipnoza pe 
care mi-o doresc pentru a putea să adorm - astfel încât, cu toate acestea la 
mine, mărunţişuri poate că nu mai de soi ca batista ori ceasul, să trec o anume 
linie de sosire, dincolo de care nădejdile, însele lor stăpâne, îmi vor arăta că 
nu-mi sunt un străin. Aşa, nu va mai trebui să-mi măsur statura în umbra ce
o arunc, nici chipul în tabloul oglinzii ce retează lumea în două - două lumi 
false, una însă fatală -, tăinuindu-mă mie însumi, ascuns între paiaţele unui 
teatru în care se joacă piesa "Balul morţii" şi nu-mi va trebui timp, loc, căci 
voi avea veşnica tinereţe şi viaţa fără de moarte. Abia atunci, da, smerenie 
mi-ar putea fi titlu de nobleţe, căci altfel, aici, smerenia e doar umilire, lacună 
a propriului duh şi-a fiinţei din el, aici vinovăţia nu e măcar vizitată de-o 
umbră, dar-mi-te să fie voracitatea însăşi a conştiinţei omeneşti - dacă a 
neprihănirii nu mai poate fi. Dacă mizeria nu m-ar amuţi, aş îmbrăca pustia 
în farmec . . .  Dar cum să o fac, cănd însăşi viziunea, ce s-a croit prin zborul 
lent ca mersul melcului al fiinţei mele, e spartă de netrebnicia existenţei, încât 
nu mai am ce trăi decât eşecul lumii şi simt că oamenii sunt eşecul veşnicei 
ei ratări. Extras din mine însumi, sunt sortit damnării, căci mă aflu străin în 
creşterea-i informă ca sufletul într-un ţesut malign - şi cum sunt aruncat, scos 
din mine! Ce sunt, ştiu, sunt fiinţă a interiorităţii mele, dar s-a aglutinat pe ea 
reverberaţia demonică a existenţelor sterile, a unei ţări insomniace şi patrii 
pământeşti sleite, iar în ea s-a înfipt, înşurubată, disperarea şi espergesia. 

Un ţărm al fermecatelor Antile, prin care cosmosului să fim redaţi, unde 
să găsim? Trecut, viitor - doar descurajante rădăcini şi tulpini, căci coroana 
frunzoasă a clipei s-a uscat. Borangic de miracole nu se mai poate ţese, că 
doar tristimanii tărăgănate sau, cel mult, inflorescenţa artificială a mugurilor 
de aracet din pungile copiilor străzii. Mi-aş dori amnezia, cred că singură ea 
m-ar reda mie însumi, ca penitenţă ultimă şi totală a şansei izbăvirii, m-ar 
dezrobi de inexistenta satană şi mi-ar putea reînturna stupefacţia 
minunărilor în faţa unei taine ce acum, ofensată, s-a imolat în zidăria obscură 
a lumii . . .  
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Arthur PORUMBOIU 

SE-NTORC POEMELE 

Se-ntorc poemele la mine. 
Poate eu însumi sunt poem 
zidit ca-n templele eline 
duhurile sacre; şi mă tem: 
neliniştea poate să rupă 
tot ce născut-a blânda zi 
şi febra-mbolnăvind lumina 
îmi va striga: "nu vei mai fi !" 

Precum un şpan lovind pupila 
va veni ora, 
şi pe zare 
s-o sinucide aurora 
îmbrăţişând întunecare ! 

îN MALAXORUL ZILEI 

În malaxorul zilei tot mai caut 
un punct ce m-ar putea ocroti 
de mâna morţii neîndurătoare; 
s-aud răzele zuruind, şi-n câmpii 
se moare şi nu se moare ! 

Stelarii, oare, acum îngroapă 
imagini ce ne-au fost dragi? 
Şi mie mi se scrie numele pe apă 
sau încă am pe buze arome de fragi 
şi-n argilă nu se sapă? 

Pe Domnul nu-l mai chem; 
E obosit! 
Mă voi zidi singur în poem 
cum ora nesfărâmată-n zenit -
Dulcele meu spaţiu protector 
unde.nu am dreptul să mor! 
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VISAM 

Visam să mă zidesc în cer 
şi să rămân de-apururi viu, 
când m-a lovit peste pleoape un ger -
pumnal necruţător şi străveziu. 
Pe cine-aş fi putut să chem 
şi să mă vindece de moarte? 
Eu rămâneam ca litera A în poem 
şi nici n-am auzit clipele sparte -
pe care nu le chem! 

Eu sunt un umil trandafir 
ce-şi împrăştie mireasma, 
şi mă roagă pe mine să-nregistrez clipa. 

El bucurându-se doar că există! 

STARE 

Nu ştiu dacă voi mai întâlni seara, 
nu ştiu dacă zorii mă vor găsi-n spaţiul nemaculat, 
dar eu cred că poemul meu 
se va auzi 
când sămânţa îşi va naşte lumina. 

Eu, poate, atunci nu voi mai fi, 
însă el va fi, va fi, va fi! 

DACĂ AŞ PLECA ... 

Cerul ar fi mai sărac fără mine, 
pământul ar îngheţa de singurătate, 
grâul n-ar mai da spice pe blândele coline, 
lumina nu şi-ar mai trimite apele bogate; 
iubirea şi-ar arde in autodafe 
senzualele buze, şi privirile goale 
s-ar scurge ca mireasma 
din smulsele petale; 
prietenii ar deveni pomi uscaţi -
numai furnicile şi vântul linşându-i, 
iar cuvintele mele s-ar strânge-n plutoane 
lovind pământul, absurd ca-n statui 
aripile vrăbiilor; şi axa lui Orlon s-ar rupe 
ca vinul în cupe. 
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STAREA DE CENUŞIU 

Doamne! 
Cât cenuşiu s-a concentrat în mine, 
şi cum lucrează el (cu certitudinea groparului 
ce ştie că-şi va primi partea). 
La căpătâiul meu stă zâmbind şi veghind 

moartea 

EU NU MAI SUNT ACUM DECÂT 
UN SEMN 

Eu nu mai sunt acum decât un semn 
pe pânza vremii ce-n grabă se sfâşie, 
iar Dumnezeu se uită-n altă parte, 
când eu devin o pată străvezie, 
luată-n primire de moarte! 

Ţip: "Doamne, nu-mi lăsa conturul 
în malaxoru-i necruţător!" 
Se-aude sfărâmarea 
şi secundele-şi pierd identitatea. 

Şi poate mor sau nu mor. 

ORĂ CU DEŢINUŢI 

Pe coridorul cenuşiu se-aud căzând 
secundele nesprijinite, şi-n trupurile 
calcarul se depune-ncet 
ca măsura morţii-n spaţiile închisorii; 
şi noi nu ne mai recunoaştem chipurile, 
şi-nspăimântaţi aşteptăm Noaptea 
să ne niveleze-n straturile somnului; 
poate mâine, în zori, 
încă un chip va fi lipsă la numărătoare, 
însă fiecare dintre cei aflaţi între paturi, 
va crede că nu el este chematul în ţărâna primitoare! 

Miroase-a subţiori nespălate, a biserici desfăcute-n ruină, 
şi noi trişti şi iritaţi că nu mai putem naşte-un contur, 
ne cufundăm în întuneric precum mirosul fetid în latrină 
şi nu-l mai vedem pe Dumnezeu în azur. 
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Victor CORCHEŞ 

NUNTA LUI PĂCALĂ 

- Îţi mai aminteşti, Vizante, nunta lui Niculaie? 
- Cum să nu, nea Achime! Dar vinovat ai fost matale! 
- Nu-i adevărat; eu pusesem pariu cu Manole că-i mărit fata şi vroiam să 

văd dacă pierd sau câştig. 
- Păi, dacă ai pus pariu, pesemne că mi-ai trimis vorbă că m-aşteaptă a lui 

Manole, ca să-ţi baţi joc de mine! 
- Da' de unde! Să vezi cum a fost. Tu te-ai liberat din armată pe la sfârşitul 

lu' august şi-ai venit la mine să-ţi iei ţigări, iar eu, având inventar, nu ţi-am 
dat. Pe urmă, făcându-mi-se milă de tine şi, zicând că niţică distracţie nu-ţi 
strică (Ce? Eu nu ştiu ce-i armata?) i-am spus nu ştiu cui să te-anunte că 
te-aşteaptă aia să-ţi dea ea tutiun, că Manole era paznic de noapte la 
zootehnie „. Dacă ţi-ar fi ieşit şi altceva, pe lângă tutun, nu ţi-ar fi prins bine? 
Noaptea tot nu se vede! Pe atunci, nu ştiam că Niculae îi trage deja clopotele 
lu' Ilinca. Ei! Cum a fost întâlnirea aia în patru? 

- Ca dracu! Am avut noroc cu Manole, care se întorsese acasă să-şi ia 
tutun! Cum mi-a zis ăla de Ilinca, am trecut pe la ea şi i-am spus să m-aştepte
n poartă, că vreau să-i spun ceva, da' numai dupe ce se întunecă. Proasta 
dracului s-a priceput să râdă, promiţându-mi că m-aşteaptă. Când m-am 
întors, ea stătea pă canapeaua de la poartă şi mânca seminţe. Am rugat-o 
să-mi dea o păpuşă de tutun. Tocmai când mă pregăteam să-mi aprind ţigara 
şi să-i îndrug ceva, se apropie două umbre; le aud vorbind: 

- Da' fumează, bă, nea Manole, Ilinca? întrebase Niculaie. 
- Cum să fumeze, bă? Eşti nebun? răspunsese Manole. 
- Păi, uite, ţigară pă canapea ! Nu văz eu? Vrei să mă chiorăşti în faţă?! 
Manole n-a răspuns, dar Niculaie s-a repezit spre poartă cu ciomagul lui 

noduros la umăr. Am înjurat-o pă Ilinca şi-am dat să fug. Manole a strigat ca 
la postul lui de paznic: 

- Stai, Cine-i? Luminează-ţi faţa! 
până să fac eu ceva, Niculae m-a şi înhăţat de piept: 
- Ce cauţi, bă, dumnezeii mă-tii, la logodnica mea? şi, hai să mă trântească 

cu ciomagul! 
Nu ştiu cum a dispărut Ilinca, iar Manole a apucat ciomagul lu' Niculaie, 

încercând să-l potolească: 
- Stai, bă, Niculaie! Vrei să-ţi rămână mireasa la alţii? Apoi, către mine: 

Fugi, bă, care paştele mă-tii eşti! 
Eu am tulit-o pe lângă gard şi m-am oprit la vreo zece paşi, s-aud ce se 

întâmplă, că de văzut nu vedeam; în seara aia nu ardea lumina pă stradă şi 
canapeaua era în umbra salcâmului. 
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- Îl făcuşi scăpat, bă, nea Manole! ţipa Niculaie; să-l fi lăsat aici, să-i înmoi 
puţin oasele mă-sii de câine! 

- Taci, bă, că scoli mahalaua în picioare! 
- Şi ce dac-o scol?! i-ai dat drumu lu'ăla da' să ştii că n-o mai las pe Ilinca 

în casa asta! Acum o iau la mine acasă şi-o pun pe a bătrână s-o păzească. 
Ilinco! Fă, Ilinco! Ia-ţi catrafusele să mergem la noi, că în casa lui tat-tu nu mai 
eşti în siguranţă! 

Degeaba a încercat Manole să-l domolească; a luat-o pe Ilinca c-o boccea 
de boarfe şi-a dus-o acasă la Anghel, iar el a plecat în baltă la oi . . .  Dar n-am 
înţeles un lucru, nea Achime: ce te-a apucat să faci pariu cu Manole pe ches
tia măritişului lu' Ilinca? 

- Hm! Într-un fel am fost obligat să-l fac. Să vezi cum s-a întâmplat . . .  Cam 
cu vreo trei-patru luni înainte de însurătoarea lu' Niculaie, mă pomenesc 
într-o zi cu Anghel, aici la mine, cătrănit foc! Ce-i el negru la obraz, 
da' atunci jurai că-i fund de ceaun, nu alta! S-opreşte în uşa magazinului şi 
strigă la mine: 

- Dă, bă, Achime, o k.ilă de trăscău! 
Văzând că-i pus pe harţă, mai pun şi eu niscai paie ude foc, spunându-i 

că, dacă ar fi să-i dau, n-am băutură care se bea în pragul uşii. Să intre 
înăuntru sau să stea afară, că i-o aduc eu. Se uită crunt la mine, intră, îşi 
aruncă căciula pă un scaun şi s-aşează peste ea, înjurând. Cum îl servesc, 
duce sticla la gură şi-i trage de zor! Eu îl iau peste picior: nu-i e frig, cu căciulă 
şi piptar în mijlocul verii? N-ar strica să-şi ia nişte cizme, că s-au anunţat ploi 
şi-n baltă o fi noroi mare; ba, şi-o umbrelă să-şi cumpere, ca să nu strice 
bunătate de căciulă, c-am auzit eu că nu mai are miei de astrahan; iar pentru 
un om chibzuit e bine să se gândească şi la băiat că, mâine-poimâine se 
însoară şi-i trebuie stofă de haine, doar n-o să se facă ginerică în cojoc şi pan
taloni de aba! . . .  Ei, degeaba! N-a fost chip să-i smulg o vorbă din gură. 
Într-un târziu, termină sticla şi-mi cere alta. Îi spun că nu-i mai dau alta, 
fiindcă nu cred că are bani pentru amândouă, fiindcă n-a vândut nici miei, 
nici brânză, nici lână! Anghel se oţăreşte la mine: 

- Ce spui, bă? Eu stau în salar ca tine? Păi, cu oile care le am, mă c . . .  pe 
banii tăi! De când sunt în sat, cine are oi mai multe decăt mine, bă? Cine are, 
bă, porci pe mahalaua asta? Eu, tu, a lui Argatu şi a lui Andrei! 

- Da. Asta-i drept, zic eu, da' ce faci cu băiatu? Când I-însori? Am auzit că 
umblă după o fată bună. 

- Cine, bă? Ala? mai bine aleargă toată balta după ciopor de oi, decât să 
calce după muieri! 

- O fi ruşinos băiatul! 
- Ce ruşinos, bă Achime?! Îi prost ca noaptea. Asta e! De unde paştele 

mă-si o fi ieşit aşa, că pe mine nu m-au învăţat alţii! Eu am luat-o pe Floarea 
cănd aducea apă de la gârlă, cu găleţi cu tot. După ce-am dus-o acasă şi i-am 
făcut felu, i-am zis să se ducă la ta-su dacă-i dă mâna! Ăsta nu-i în stare 
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de-aşa treabă, bă! Ăsta, toată vara se bate cu ţânţarii în baltă şi iama nu-l scoţi 
din casă, cum nu scoţi ursu din bârlog! 

- Păi, a tunci de ce nu-l înveţi? De unde să ştie el ce şi cum să dreagă, dacă 
nu-l scoţi în lume? 

- N-ai pe cine, bă! Astă iarnă au trecut pe la mine ţiganii ăia de cântă la bal 
şi-s angajaţi de flăcăi pă bucate pentru treaba asta. Le-am dat câte-o felie de 
brânză la fiecare, c-aşa-s eu. Şi le-am zis să treacă, când o fi bal, să-l ducă şi 
pe el. Ce crezi? După ce au bătut oamenii noroiul până în deal la mine, ia la 
bal dacă ai pe cine! "Hai, bă, nea Niculaie, la bal, îi ziceau ăia, să te distrezi şi 
matale!" "Ce să caut eu, bă, în băşinile alea?! Măi bine dau de la mine o fălie 
de brânză şi scap!" Au mai trecut ăia şi altă dată, iar nebunu s-a luat cu 
ciomagu' după ei! "Bă, le-a zis, ca să nu vă mai prind pe-aici, că vă rup 
ţurloaiele! Să mă lasaţi în pace!" „. 

Şi-atunci nu ştiu ce drac mă-npinge să nu-mi văd de treabă şi să-i propun 
lui Anghel: 

- Dacă-i aşa, să te ajut eu, bă, Anghele! Dacă trebuie „ .  A sărit de pe scaun, 
aruncând sticla cât colo şi m-a luat de piept: 

- Bă, Achime! Tu eşti omu' lu' Dumnezeu! Dacă faci tu asta pentru mine, 
îţi dau orice, bă! Îţi dau doi miei de astrahan să prinzi şi tu prăsilă, că ăia e 
aur, bă! Îţi dau, bă, şi brânză, patru-cinci putini, câte-ţi trebuie, bă, că tu ai 
casă grea! 

- Fugi, bă, cu astea! Eu nu vreau nimic. O fac aşa ca să-ţi fac un servici. 
- Taci, bă, nu fi prost! Ia, că prinde bine! Si-ai să-i mulţumeşti lu' Anghel, 

că el ştie să fie om cu cine-i om cu el! 
Seara, m-am pomenit cu el acasă, aducându-mi mieii şi cinci putineie de 

brânză! Au sărit toţi pe capul meu: el, că să le iau, altfel mă crede neserios că 
nu-mi ţin cuvântul, soacră mea şi nevasta, să nu le iau că-i ruşine şi ne facem 
de râs în sat. N-am putut scăpa de el şi-am fost nevoit să le primesc; altfel, 
ieşea ceartă mare cu Anghel. Am vrut să i le plătesc; s-a făcut foc! La poartă, 
când a plecat, i-am spus că m-am gândit la fata lu' Manole, iar Anghel a fost 
de acord! Acuma, intrând în belea cu ăsta, trebuia să-l prind pe Manole. Iar 
pe ăsta ştiam unde să-l apuc, ca să fie al meu. Ăla are un merac: pariurile. 
Dacă vrei să-ţi joace Manole cum vrei tu, fă pariu cu el; indiferent că pierde 
ori câştigă, pentru el pariul e sfânt; ce s-a hot<'\rât urmează neabătut. Aşa că 
l-am atacat frontal, fără nici o pregătire: 

- Nu-ţi măriţi fata, Manole? 
- Ce? Vrei s-o iei tu? Îţi mai trebuie o nevastă? 
- Eu vorbesc serios, nu glumesc! 
- Cu cine dracu s-o mărit, bă? Cine se uită la proasta mea? 
- Cu Niculaie a lu' Anghel. Cu cine altul? 
- Ha! Ha! Ha! 5-adună tusea cu junghiul! Bă, Achime! Cât-îs ăştia de molâi 

şi de tari de cap, îi mănâncă păduchii p-amândoi, bă „. Ha! Ha! Ha! 
- Lasă-i să-i ciupească, c-au să se scarpine ei unu de altu şi-or să-i scuture, 
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dac-or vrea să trăiască! 
Şi, după ce-am bătut palma, am pariat pe-un fluier pentru ginerică, că lu' 

Niculaie îi place să cânte şi la atâta lucru se pricepe şi el! L-am învăţat pe 
socru-mic s-o pună pe Ilinca să-i iasă înainte lu' Niculaie, să-l ţină de vorbă, 
adică să priceapă ăla ceva şi să-i facă cadou fluierul ăsta. După ce s-a făcut 
chestia asta, am cinstit cu cei doi socri logodna odoarelor lor „. 

- Şi-aşa ai vândut matale un fluier, şi ăla pariat, pe doi miei de astrahan şi 
cinci putineie de brânză ! panaramă de bâlci, nu alta! Să vezi şi să nu crezi! 

- Vanghele! Eu n-am nici o vină! Am jucat cinstit. 
- Da! Cinstit. Da cu ce folos! Mă rog „ .  Nu ţi-a spus Anghel cum l-a urnit 

pe Niculaie la peţit şi la logodit? 
- Nu ştiu cum l-au decis, însă, a trebuit să se ostenească mult biată Floarea, 

ca să-l urnească din loc şi să-l instruiască, pentru că nătărăul nici nu voia să 
audă de însurătoare şi de peţit „ .  

Peţit? Ce-i izmeneala asta? O iau de mână şi ţi-o aduc acasă, s-o pui la 
mătură! îi spusese Niculaie mă-sii. 

- Mă, Niculaie! Nu se poate aşa, mamă, că doar n-o luăm pentru mine „ .  
- Da' nici pentru mine! Mie nu-mi trebuie belea pe cap! 
- Doamne, Anghele! zicea Floarea; băiatul ăsta nu înţelege că oamenii ar 

vrea să-l cunoască „ .  
- Ce să cunoască? Nu mă ştie tot satul? Să le arăt fundul gol, fără izmene? 
- Ei! „. Să-ţi iau atunci măsură, să-ţi fac nişte izmene! 
- Acuma? După ce mi-a ros c„. pantalonii? pentru ce? pentru peteală? Ce? 

Ăia o să mă caute de izmene?! 
- N-o să te caute nimeni, da' tu să asculţi ce-ţi spun şi să faci aşa, c-aşa fac 

oamenii! Să dai bună-ziua când intrăm în casă şi să nu arunci pălărfa după 
uşă! Şă aştepţi să te poftească ei pă scaun, nu să te pui tu pă prag, cum faci 
acasă! Şi, p-ormă, să pupi mâna lu' alde socru-tău! 

- Nu pup nici o mână! Mie cine mi-o pupă?! „. 
În sfârşit! Ce-a mai fost nu mai ştiu, da', dup-aia, lu' Florea neplăcându-i 

mireasa, i-ar fi zis lu' Niculae: 
- E cam negruţă, mă Niculaie! 
La care, el ar fi spus: 
- Mamă! Neagră-albă, asta e! pe mine la alta nu mă mai duci! Dacă-i vorba 

de altă peţeală, dau de la mine o putină de brânză să scap şi de asta! „. 
La nuntă, tu nu erai aici, a fost bâlci mare! Mai ales că se întâmplase, ca în 

duminica aia să fie numai nunta lor şi venise tot satu! Interesantă nu era 
nunta propriu-zisă, ci ei doi! Aşa mire şi aşa mireasă nu se mai pomenise în 
sat! Lasă la o parte târguielile socrilor cu Nicolaie: să facă nuntă cum cere 
datina; să-şi pună pantofi şi cravată; să cumpere la mireasă ce-i trebuie; lasă 
instrucţia ce-a trebuit Floarea s-o repete cu Niculaie: ce şi cum să dreagă la 
cununie, după aia. Au şi vorbit cu popa să limiteze slujba la strictul necesar, 
ca să nu le facă Niculaie vreun pocinog „. Da', de ce le-a fost frică, n-au 
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scăpat! La început, naşa, de alături, sau Florea, din spate, îl înghionteau când 
să se închine, când să îngenunche etc. Când a cerut popa verighetele nu i 
le-a dat! A trebuit să se întâmple altă dăndănaie pentru ca preotul să le aibă. 
Ce e drept, aici nu era de vină numai prostia lui Niculaie ci şi eu. Îi spusesem 
înainte de nuntă că popa are obiceiul să pedepsească mirii, care nu calcă prin 
biserică, luându-le un rând de verighete, pentru că nu dau bani, ca să repare 
biserica, cerându-le un al doilea rând de verighete. Niculaie, ştiind că nu mai 
are altele, şi-a întors capul, cu nişte priviri speriate, să mă caute. Eu m-am 
pitit după careva. Atunci, el, transpirat şi roşu la faţă, i-a spus popii: 

- Părinte! Dau ce vrei, Dau două putini de brânză, da' nu le opri pe astea, 
că n-am altele! 

· 

Popa a rămas năucit şi, văzând că Niculaie nu vrea să i le dea a împreunat 
mâinile, şi-a ridicat ochii spre cer, a rugăciune sau a blestem, nu ştiu. După 
ce i-a coborât, s-a uitat în biserică, cerând parcă ajutorul cuiva. Atunci i-am 
întâlnit privirea şi i-am făcut semn, că adică asta de la mine i se trage. Poate 
ai să zici că nu era cazul să-i joc festa asta în biserică, dacă aveam ceva cu el! 
Dar eu n-am vrut decât să-i plătesc cu aceeaşi monedă, adică să-i pun beţe în 
roate, la locul lui de muncă! De ce? He-hei ! ... Înaintea nunţii ăstora, trece 
popa pă la prăvălie, într-o zi: 

- Cum dai lumânările, Achime? 
- Depinde de mărime, părinte. De aici, şi preţul! 
- Unde-i preţul, că nu-l văd! pesemne, de aceea nu-l afişezi, ca să ceri pe 

ele cât îţi convine şi-mi pui babele în cap, că-s prea scumpe! Vin la biserică 
fără lumânări şi eu n-am totdeauna, pentru toate. Şi, cum în prăvălie se aflau 
şi câteva babe, îmi sar şi alea în cap. Atunci i-am promis popii să-i joc şi eu o 
carte! Ce ocazie mai bună decât asta aveam? Revenind la cununie, popa a tre
buit să-l asigure pe Niculaie că nu i le ia, iar dacă o fi auzit el aşa ceva, o fi 
făcut careva vreo glumă. Însă, Niculaie i le-a dat abia după ce, întorcând încă 
o dată capu, i-am făcut semn că poate s-o facă . . .  Închipuieşte-ţi ce bâlci era 
acolo: naşii şi socri să intre în pământ de ruşine, iar oamenii îşi dădeau ghion
turi, tuşeau ori îşi acopereau gura cu palma, ca să nu izbucnească în râs. În 
fine, cum-necum a trecut şi asta şi profitând de un moment de pauză în 
slujbă, Nicolaie n-a mai avut răbdare să aştepte cununiile şi s-a burzuluit iar: 

- Ai, părinte, o dată, cu pirostriile alea, că-mi crapă pantofii! 
A venit bietul popă! Ce era să facă? Mai ales că se temea să nu fi pus eu la 

cale te miri ce năzdrăvănie. De aceea, s-a uitat la mine ca să vadă dacă nu-i 
tot opera mea şi asta. I-am făcut semn că suntem chit, să se liniştească. 
Într-adevăr, fie din cauza asta, fie că şi-a zis că nu era cazul să se mai supere 
ori îl amuzau şi pe el gafele lui Niculaie, la celelalte toane ale tontului, popa 
zâmbea îngăduitor, lăsând să fie cum zice mirele nu cum cerea pravila! Aşa 
s-a întâmplat şi când preotul a venit cu biscuiţii şi cu linguriţa: Niculaie le-a 
înhăţat dintr-o dată, clămpănindu-le imediat, fără să accepte să-l mintă popa, 
gustând alternativ cu Ilinca, iar, către sfârşit, când a auzit de "dănţuit", 
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Niculaie n-a mai suportat-o şi p-asta. Şi-a şters cu mâneca hainii fruntea plină 
de broboane de sudoare, a tras de gulerul cămăşii de-a sărit nasturele 
cât-colo, şi-a dezlegat cravata, înjurând-o ("Dumnezeii mă-ti de gât-legău!") 
şi, exasperat, a strigat: 

- Nu dănţuiesc cu nici o Isaie! 'Ai, Ilinco! 
A înhăţat-o zdravăn de-o mână, smulgând-o de lângă naş şi, cu capu-n 

piept, şi-a făcut loc cu cealaltă mână, printre oameni, şi-a ieşit afară! 
Cei din biserică au înlemnit; popa şi naşii cu mâinile întinse, Floarea a 

căzut în genunchi, bolborosind ceva din care nu se înţelegea nimic, iar 
oamenii îl priveau năuciţi pe Niculaie, urmărindu-l cu privirea până la uşă. 
Primul care şi-a revenit a fost Anghel. A ieşit glonţ, înjurându-l pe Niculaie; 
popa s-a întors cu spatele, intrând în altar unde, probabil, râdea sau suduia, 
că s-auzea un sunet nedesluşit; dascălul s-a retras în strană, unde şi-a acoper
it râsul cu o carte. Apoi, Manole a luat-o pe Floarea şi pe naşi, pornind în 
urmărirea mirilor. După ei, toată lumea, înfăţişând un spectacol cum n-am 
văzut în viaţa mea: bătrânii se cruceau şi stupeau ca după dracu, iar tinerii 
râdeau pe înfundate, până pe treptele de-afară, căci acolo izbucneau în 
hohote de râs, ca la circ! Numai lăutarii nu ştiau ce să facă; pe unii i-a trimis 
naşu' după miri, dar pe ceilalţi i-a reţinut să meargă cu alaiul de nuntă, fără 
ginerică şi fără mireasă! Pe ăştia i-a ajuns Anghel fugind şi, numai după ce 
l-a pălmuit pe Niculaie, l-a convins să aştepte toată nunta, să meargă împre
ună acasă, la ei. Acolo, la fel: puhoi de lume; mulţi nemaiavând loc în curte, 
stăteau ciorchine pe garduri. Erau curioşi să-l vadă dansând pe Niculaie. 
Bineînţeles că au avut cu ce se desfăta, pentru că nu numai că o călca pe Ilinca 
pe pantofi, dar şi pe el îl călcau alţii, că era în contra paşilor ălorlalţi. După 
câteva momente de chin, a ieşit din horă, la care se uita cruciş, ca la o 
maşinărie drăcească! 

Mireasa o jucau flăcăii, mirele aşezându-se pe un scaun lângă lăutari, 
transpirând mereu şi oftând; asta, când nu înjura. Mai la o parte, nişte copii 
se urcaseră într-un pom, unde dormeau găinile, şi priveau de acolo. Niculaie 
se ridică, la un moment dat, dă să se retragă şi dă cu ochii de copii. Cum era 
seară şi găininile n-aveau unde să se culce� fiindu-le locul ocupat, atât i-a tre
buit! S-a burzuluit la copii, îmbrâncind în stânga şi-n dreapta, a ajuns la pom 
şi a început să azvârle cu ce-i venea la îndemână după plopi! L-a lovit pă unu 
şi ăla, căzând din pom, a început să ţipe ca în gură de şarpe. S-a stricat dan
sul, s-a aflat ce se întâmplase, tatăl ăluia a sărit la Niculaie şi, dacă nu-i 
despărţeam, puţin a lipsit să nu se încingă şi-o păruială zdravănă! . . .  

La masa mare, cu chiu cu vai, a rezistat vreo două ore, într-o stare de 
acalmie generală, pentru că am stast lângă el, pe un scaun, spunându-i fel de 
fel de braşoave. Fusese ideea lui Anghel, pă care eu am vrut să-l ajut 
omeneşte, de vreme ce tot eu pusesem la cale atâtea drăcovenii! 

- Şi, cum l-ai ţinut pe netot două ore pe scaun?! Mare minune! 
- Nu crezi? Nici eu n-am crezut, dar s-a putut . . .  Cum am reuşit? 
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Povestindu-i te miri de pozne hazlii, de-ale lui ori de-ale altora, la catre făcea 
haz, râzând în gura mare . . .  câteva mi le-a spus el .. . Cică n-a ştiut, multă 
vreme, ce-s impozitele; a aflat auzindu-i pe ai lui, văitându-se că n-au bani cu 
ce să le plătească. Şi-atunci, i-a venit lui ideea să-i scape de impozite. Când a 
venit perceptorul de la Sfatul popular, Floarea a căutat înştiinţările de plată, 
primite dinainte, dar n-a dat peste ele. Ea se văicărea că nu le găsea, iar el se 
spărgea de râs; după ce o lasă Păcală să răscolească toată casa, ajutată de per
ceptor, Nicolaie o chemă de-o parte, sub hornul sobei, şi-i zise: "Nu le mai 
căuta, femeie, că le cauţi degeaba! V-am scăpat eu de impozite, că m-am şters 
la fund cu hârtiile! Să mai ceară bani şi acuma!" . . .  Altădată, fiind la câmp cu 
toţii, mamă-sa l-a trimis mai devreme acasă, ca să prindă un pui şi să-l taie. 
Z.ănaticul, în loc să le dea ceva de mâncare şi să-i cheme la el, a luat un bici 
şi a început să alerge după păsări, să le biciuiască! A lovit un pui şi l-a ameţit! 
L-a prins şi, hai, să-l taie, dar, taie-I dacă ai cu ce, că mă-sa luase cuţitul la 
câmp şi altul nu mai găsea. Nemaiaflând prin preajmă nici toporul sau 
neştiind să-l folosească, dracul să-l ştie, pune mâna pe un foarfece de tuns 
oile, care i-a ieşit în cale, şi cu ăla a morsecat pasărea, înjurând de răsuna 
satul şi strigându-i Floarei: "Să vii de la câmp, când o veni mama de la 
groapă!" . . .  Când au făcut şi ei puţină plugărie, după ce au văzut oile, s-a dus 
la Bâlciul de la Feteşti şi-a cumpărat hamuri şi hăţuri pentru vaci şi le-a pus 
la căruţă, mânându-le ca pe cai, de s-a dus vestea ca de popă în fundul gol! 
Sigur că bietul Anghel i-a dat cu harnaşamentul în cap, trimiţându-l la dracu, 
să se spânzure cu ele, dar, nărodul le-a aruncat, a încălecat pă o vacă şi-a 
început s-o gonească spre gârlă, s-o adauge! N-a lipsit mult ca vaca, trecând 
printre doi stâlpi de telegraf, să-l agaţe între ei, ca pe o treanţă în gard! . . .  

După ce am plecat eu de la nuntă, Niculaie a băut o sticlă de ţuică şi-a 
luat-o la măsea, imediat; apoi, s-a ridicat de lângă naşi, a înhăţat-o pe Ilinca 
de mână şi-a scos-o afară, s-o ducă acasă! . . .  Nu i-a mai oprit nimeni, i-au 
lăsat în pace să se ducă, învârtindu-se! . . .  Răsuflând uşurat c-a scăpat şi de 
ultima caznă, Niculaie şi-a scos pantofii în stradă, i-a aruncat în şanţ şi-a lua
t-o la fugă pe şosea, în picioarele goale! 

În urma lui, Ilinca, împiedicată "în toate, cum o ştii, abia se ţinea după el, 
mergând cu pantofii ăia cu tocuri înalte, ca pe catalige. 

- Stai, mă Niculaie! Stai şi cu mine! 
- La ce să stau? Şi tu-ţi baţi joc de mine?! Mişcă-te mai repede, c-ai 

s-adormi pe drum! . . .  
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Ovidiu DUNĂREANU 

PĂCUIUL LUI SOARE 

După monotonia şi austeritatea stepei şi a dealurilor de până la 
Mănăstirea Dervent, dezmăţul de ape şi vegetaţie de baltă, care-mi răsare 
dintr-o dată în faţă, pare neverosimil. Plictisit de lungimea drumului de la 
Constanţa până aici, când te aştepţi mai puţin la un reviriment, peisajul se 
deschide cu o generozitate de neînchipuit, capătă adâncimi şi conturi de fi
ligran. Printre turlele argintii ale bisericii, pe dreapta, desluşesc Dunărea ca 
un fulger de sineală. De partea cealaltă soarele reverberează în uriaşe vetre 
de aur peste luciul fără contur al lacului Bugeac. Nu trebuie să mire pe 
nimeni, aşa a binecuvântat Dumnezeu acest colţ de sud-vest al Dobrogei, ca 
împărăţia verii să se dezlănţuie cu orgii de nuanţe de albastru, portocaliu, 
verde şi galben, cu un desfrâu de armonii, profunzimi şi rezonanţe. 
Caleidoscopul culorilor devoră imaginile, modificându-le frenetic de la o 
clipă la alta. Şi cum cobor aşa încântat şi surprins în Valea Ciulinoasei, privi
rile nu-mi mai contenesc să se înfrunte lacome din aceste fragmente de viaţă. 
Lângă piciorul podului de peste privalul ce leagă lacul Bugeac de Dunăre mă 
abat din şosea pe un drumeag pietruit. El mă scoate în mai puţin de un sfert 
de ceas pe malul stâncos al fluviului la complexul arheologic din Vadul 
Dervent. 

Urc pieptiş pe cea mai semeaţă culme din această parte a podişului, pe 
lângă minusculele locuinţe ale arheologilor. Spoite cu var, clădite din chirpici 
şi lemn direct în coasta protectoare a dealului, având o singură cameră, 
rareori două - refugii ideale pe timpul caniculei, ploii, nopţii şi furtunii -, 
împrejmuite de pâlcuri de sălcii tinere şi grădiniţe cu petunii, margarete şi 
călţunaşi, aşa albe, adunate în singurătatea malului asemenea unui cuib uitat 
de lume, oglindindu-şi simplitatea în limpezimile repezi ale anafoarelor, ele 
par mai degrabă un colţ rupt dintr-un expresiv tablou naiv al cărui farmec îţi 
taie respiraţia. 

Ajuns în vârful muşuroiului uriaş, ceea ce mi-e dat să văd depăşeşte cu 
mult orice imaginaţie. Sub mine pulsează respiraţia domoală a fluviului care 
mă ia pe nesimţite în puterea ei, desfăşurând în fiinţa mea impresia unei 
deplinătăţi ce n-am mai avut-o niciodată până atunci; începând din marginea 
de dincolo a apei, se desface ca în palmă păcura verde a Bălţii Ialomiţei; 
înspre apus, cât pot cuprinde ochii, năpădesc cele două braţe impunătoare. 
Dunărea Mare şi Dunărea Veche; după aproape douăzeci de kilometri de 
când se despart unul de celălalt, mai sus de Gura Borcei, în drept Chiciu
Regie-Silistra, îşi adună la Dervent, din nou, apele în aceeaşi matcă; mai 
departe, peste vârfurile pădurilor de plopi de Canada, dantelând zările spre 
sud, se rotunjesc încărcate de case, de vii şi livezi de cireşi, piersici, migdali 
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şi caişi, platourile incontundabile ale Ostrovului. 
Pe sute de hectare, între braţele sale, Dunărea a desăvârşit în viitura ei un 

adevărat labirint de insule şi ostroave, despărţite între ele printr-o ţesătură de 
albii înguste. Ostroave şi insule acoperite de ierburi înmiresmate şi păduri 
impetuoase, de nisipuri migratoare, fierbinţi, cutreierate de herghelii de cai 
sălbatici, de cirezi de vite şi turme de oi; tărâm al căpriorilor singuratici, al 
cârdurilor de cocori şi mistreţilor albi refugiaţi în legende. Ostroave, insule şi 
braţe purtând nume de lotri: Jianu, Iordan Călin, Preoteasa, Strâmbu; nume 
de ţări iluzorii: Tâlchia, Opa, Pastramagia, Lata, Lunga. Păcuiul lui Soare; 
nume de constelaţii nemaiauzite: Aurora, Fermecatu, Florica, Puiul, Trei 
Ulmi, Sfârşitul. Ostroave şi insule adăpostind jepşi şi bulboane adânci, pline 
cu peşti, grinduri bătrâne care nu sunt inundate niciodată, sălaşuri sigure 
pentru vietăţile bălţii, locuri de pescuit şi vânătoare cum doar în Deltă mai 
pot fi întâlnite 

Iureşul privirii îmi este captiva t de plajele înguste, ca nişte folii aurite, din 
lungul Dunării, peste care se surpă acum în miezul zilei atâta amar de soare, 
mi se agaţă de pereţii veşnic roşi la rădăcină de umezeală ai malului 
prăpăstios al Dobrogei. Cu fiecare anotimp, porţiuni mari din ei se 
prăbuşesc, iar apa fărâmiţează bolovanii, spală nămolul şi readuce în lumină, 
la tot pasul, resturi aparţinând unor străvechi morminte geto-dacice sau 
obiecte din ceramică, sticlă, marmoră, aramă, os şi bronz, ale unor locuinţe 
prospere din epoca romană. 

Îmi mut ochii spre mijlocul fluviului pe cea mai întinsă dintre insule -
Tâlchia, şi răzbesc prin scama subţire a golişurilor pădurii de ulmi şi sălcii în 
capătul de nord-est al ei. Stâncos în afund, şlefuit de gresia aspră a curentu
lui celor două braţe şi înfipt ca un pinten în despicătura lor, acest grind enig
matic, acoperit de mâluri negre, mănoase şi nisipuri fine, nu este altul decât 
Păcuiul lui Soare. Acolo, pe muchia lui dinspre Dunărea Mare, descopăr, 
ruinele enormelor ziduri ale "Cetăţii". 

Săpăturile şi cercetările începute cu patru decenii în urmă - şi continuate 
până astăzi cu un devotament şi o pasiune cum rar ţi-e dat să vezi, de către 
un fiu al acestor locuri, arheologul Petre Diaconu, autorul monumentalei 
monografii "Păcuiul lui Soare", apărută sub auspiciile Academiei Române -
au dat la iveală vestigiile unei puternice baze navale bizantine din a doua 
jumătate a secolului al X-lea, şi pe cele ale unei aşezări civile înfloritoare din 
secolul al Xi-lea. Bogăţia mărturiilor descoperite l-a determinat pe reputatul 
istoric să avanseze cu îndrăzneală chiar ipoteza localizării aici a controver
satului oraş Vicina, aflat în mare strălucire în secolele XIII-XIV. După părerea 
sa, faimosul centru bizantin al bisericii ortodoxe - cu "mulţi locuitori şi un 
ţinut fertil, cu venituri însemnate din comerţul său", unde genovezii 
descărcau stofe de lux, postav lombard şi franţuzesc, mătăsuri şi mirodenii 
din Orient, saci de in de Caffa, lemn cu esenţă tare - şi care a dat mitropoliţi 
Ţării Româneşti, a "fiinţat într-o insulă dunăreană. Singura, de pe cursul infe- · 
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rior al Dunării de Jos în pământul căreia s-au găsit urme de vieţuire ce se 
potrivesc în timp, este Păcuiul lui Soare". Această convingere, greu de zdrun
cinat, i-a fost întărită lui Petre Diaconu şi de publicarea în anul 1978, de către 
italianul Motzo, la Cagliari, a celui mai vechi portulanum referitor la Marea 
Neagră - din 1296 -, în care se precizează că de la Sulina la Vicina sunt 200 de 
mile italiene, a căror valoare în kilometri exprimă, cu aproximaţie, distanţa 
dintre Sulina şi Păcuiul lui Soare. 

Ceea ce nu s-a ştiut despre "Cetatea" de la Păcuiul lui Soare este că, în a 
doua jumătate a secolului al XIV-lea, ea a făcut parte dintr-o formaţiune 
statală necunoscută până în prezent. Aceasta strângea între hotare întreg 
colţul de s111.d-vest al Dobrogei cu aşezările de pe malul Dunării şi cele din 
jurul lacului Bugeac şi îşi avea "instituţiile şi monedele proprii". Cel mai mare 
număr dintre monedele bătute a fost descoperit la Păcuiul lui Soare. A versul 
lor înfăţişează un vultur bicefal, semn heralic binecunoscut, în epocă, în Ţara 
Românească. Oraşul Dristra, numit de multe ori în cronicile şi actele oficiale 
ale timpului şi Tritria, care este în realitate unul şi acelaşi cu vechiul 
Durostorum din perioada romană, era capitala acestui teritoriu. Loicuit în 
cea mai mare parte de români, legăturile lui cu Ţara Românească erau fireşti, 
dintre cele mai trainice, fapt atestat şi prin documentele emise de Mircea cel 
Bătrân, care se intitula, printre altele şi "Tristri Dominus", menţiune ce se 
dovedeşte că mica formaţiune statală făcea parte din posesiunile înţeleptului 
şi viteazului voievod. 

Partea aceasta de sud-vest, dinspre Dunăre, a Dobrogei, mi se relevă ca un 
tărâm miraculos în care oamenii parcurg traiectoriile arhaice ale câte unui rit 
ce le facilitează iniţierea în tainele existenţei şi ale nonexistenţei. Legenda 
asigură accesul la eternitate şi democratizează, prin mijlocirea fantasticului şi 
a fabulosului, înaintea credinţei chiar, societatea sătească. Acesta este şi 
motivul pentru care legenda - adevărată "ştiinţă auxiliară a istoriei" - rezistă 
tuturor intemperiilor. 

În închipuire mi se conturează imagini din oraşul bizantin. 
"Casele stau pe punctul de a se prăbuşi sub greutatea ciorchinilor de 

oameni care se înghesuie la fereastră, pe balcoane, la uşi, înnegresc cornişele 
şi acoperişurile, să vadă, calul de o frumuseţe nepământeană, acoperit cu 
damasc gri şi verde şi pe cavalerul ce a pătruns, din altă lume parcă, pe 
străzile sale. Târg plin de învălmăşeală, odăjdii, brocarturi, dantele, negustori 
rafinaţi, zarvă, clerici, călugări, episcopi şi stareţi, chipuri aspre de militari, 
pelerini misterioşi, ţărani, brutari, fierari, cai, câini. Noul sosit, la un han, 
pune în solniţi pulbere de aur. În portul cu debarcadere din dale masive de 
piatră, coborând în trepte până în buza apei, o corabie veche, venită nu se ştie 
de unde, are pe fund, în cală, balast de aur. Tot aici se află una dintre cele mai 
faimoase crescătorii de cai, după care se dau în vânt vavalerii plini de 
ambiţie, dar mai cu seamă străinul ce şi-a făcut apariţia în acea zi. Un bărbat 
cu obrazul neclintit, cu priviri de smoală, îndemânatic la arme, încăpăţânat, 
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răbdător, religios, md.nca din tacâmuri de argint, era bănuitor ca orice om 
umblat mult prin lume, poseda arta de a amăgi, de a-i guverna pe ceilalţi, de 
a seduce femeile, umbla pe străzi înveşmântat în catifea ţesută cu fir de aur. 
În port, corăbiile venite din Grecia, descărcau măgari încărcaţi cu burdufuri 
cu măsline şi saci cu smochine. Copii alergau buluc în jurul străinului şi-i 
atingeau hainele şi calul cu sfială. "Cine-i omul acesta?" - întrebau tulburate 
femeile tinere. "Un genovez" - răspundea câte unul, care încerca să şi-l aducă 
aminte din depărtările nesigure ale memoriei". 

Magicul, fabulosul, poveştile ciudate incendiază mintea oamenilor. 
Neobişnuitul dă putere acestor întâmplări, ele căpătând valoare de simbol. 
Legenda, istoria şi fantasticul se înverşunează să convieţuiască împreună 
aici. 

De câte ori ajung în acest colţ de lume, de unde-mi trag stirpea, încerc pe 
lângă un sentiment de bucurie totală, în aceeaşi măsură şi unul de nelinişte, 
fiindcă simt că nu-mi va fi de ajuns o viaţă întreagă pentru a-i pătrunde pe 
îndelete rosturile, pentru a mă sătura pe deplin de măreţia desăvârşită a pri
veliştii lui. Şi tot de atâtea ori prospeţimea avalanşelor de lumină, sub 
ameninţarea cărora îşi petrece existenţa, vastitatea pădurilor, cerului şi 
apelor lui îmi iau definitiv în robie sufletul, redeşteptând în mine parcă o 
mare orchestră. Prin ochii minţii, jefuiţi de himerele şi transparenţa unei 
asemenea nemărginiri, mi se deşiră a tunci depărtatele chipuri şi poveşti ale 
copilăriei: 

"Plugarii din neamul măică-mi: sensibili, meditativi, temători, statornici, 
ancestrali; ţăranii din neamul lui taică-miu: pătimaşi, iuţi, mânioşi, tragici, 
lăudăroşi, săraci, mai puţin umblaţi pe la şcoli, iscusiţi, ironici. Vigoarea şi a 
unora şi a altora uimeşte. Bărbaţii sunt demni, luptători, rezistă până la capăt 
în orice confruntare, chiar dacă rămân singuri. Femeile lor, tot atât de 
"oţelite", ştiu la fel de bine să şi iubească - se zice despre ele că atunci când 
fac dragoste sunt ca o stepă în flăcări -, dar să şi mânuiască securea şi 
fierăstrăul, să tragă la vâsle, să cosească şi să secere, să pescuiască şi să 
vâneze; la Gura Canliei o ceată de mocani voinici, trecuţi fără veste, pe-o 
noapte de catran, înnot, de dincolo, din Balta Ţării, se taie cu turcii pentru 
nevestele şi fetele lor furate. Şuvoiul înspumat al sângelui spală gleznele 
cailor, iar locului aşa-i rămânea numele - Canlî - însângerat, Dere-vale; trei-
zeci de bărbaţi în straie muiereşti, zugrăviţi cu tăciunele pe obraji - lumea le 
spune cuci - joacă halucinant, singuri, în tăcere, prin aburul din marginea 
incendiată de maci, a lanurilor crude de grâu; pe ceair, un cioban mut, din 
Galiţa, îşi reazemă capul de o piatră crescută din pământ, şi adoarme. Când 
se trezeşte, începe să vorbească. Vestea cade ca trăznetul peste sat şi de la 
mic, la mare, dau buzna în jurul lui să vadă cu toţii minunea dumnezeiască. 
Credincioşii cuprind piatra tămăduitoare, întâi într-o cămăruţă de rugăciuni, 
apoi în jurul ei se ridică un schit, pentru ca mai târziu să se înalţe Mănăstirea 
Dervent; alaiuri de nuntă zboară prin Valea Licinei, peste Dunărea îngheţată, 
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după mirese, spre Ialomiţa, şi nu se mai întorc de-acolo din negură niciodată; 
moruni negri-albăstrii, de câteva sute de ocale, asemenea unor butuci pre
lungi, scânteietori şi însufleţiţi, se zvârcolesc, spulberând năprasnic sloiurile 
sfârşitului de iarnă, prin cotloanele inundate ale Cetăţii, încurcaţi în setcile de 
mătase ale regilor Dunării, cum sunt cunoscuţi pescarii şi barcagii români
turtucăieni din neamurile lui Vane, Gavgagiu şi Caragea; după Paşti, oameni 
mititei cât o palmă, din lut, în sicrie de papură, cu lumânări aprinse în colţuri, 
rătăcesc noaptea pe apă în voia curentului; Anghelina lui Topuzu, goală, 
vara dinspre ziuă, prin porumburile fragede, înfăşurată cu un şarpe peste 
coapse, se scaldă în pulbere de stele căzătoare. Costică Cimpoca - sergentul 
venit pe jos din prizonierat tocmai din Olanda - se ţine morţiş după ea şi 
cântă straniu dintr-un fluier s-alunge şarpele şi să iubească femeia; Picarici şi 
Rică ţiganul, cu prăjinile de salcie ale unditelor la spinare, mânjiţi din creştet 
până-n tălpi de soarele lui cuptor şi tulburaţi de o misterioasă făgăduială, 
cutreieră bălţile şi spun, celor întâlniţi în cale, că mreana verzuie cu cercel de 
aur - Oina Sindina - crescută de colonelul de aviaţie Damian în japşa de la 
moşia sa şi răpită de zăporul din primăvară, li s-a arătat în anafor, la Cetate, 
şi numai lor le-a destăinuit cănd şi cum se va lăsa prinsă - pe lună plină în 
noaptea cuvioasei Macrina, cu nuia de sânger şi strună de păr din coadă de 
mânz aluniu, neînţărcat, cu ac din iadeş de egretă, iar ca momeală numai 
greieri albi, tăvăliţi prin polen de flori de sulfină şi rouă ne-ncepută -
alminteri nici pomeneală să pună mână pe ea şi pe recompensa colonelului: 
doi ponei roibi de Abisinia; la reniile din coada puiului de insulă Aurora iese, 
în amiaza mare, din afund, vaporul pământit, cu zbaturi, şi umblă în sus şi 
în jos printre ostroave şi ţiuie de ţi se face părul măciucă şi nu-l zăreşte 
nimeni; enigmaticul student Uctep Uidivo, făuritorul de visuri, în vacanţă, 
vârât până la piept în apă, la mijlocul albiei scăzute, în dreptul gurii braţului 
Iordan Călin, dis-de-dimineaţă, scoate nisip cu lopata în barcă şi-l vinde, mai 
pe nimic, la cine se nimereşte, în sat. Odată treaba isprăvită, coborâtă pe mal 
la Zăton, se despoaie, se unge cât-îi de lung cu nămol şi se rostogoleşte prin 
pudra fierbinte a dunelor, se ridică apoi în capul oaselor şi învăluit într-un 
potop de văpaie, piere în încâlceala rugilor după tălăniţa de Dia, nepoata 
paznicului de la geamanduri, Ieronim, nemaifiindu-şi sieşi stăpân, 
închipuindu-se de aur. Dia bate şi ea pădurile, ca o apucată, de una singură, 
să găsească iarba fiarelor. Iarba e auroasă sau argintie ori roşie la culoare. 
Câteodată chiar neagră. Noaptea - ca para focului, iar la lumina soarelui -
verde, de�o poţi confunda uşor cu celelalte. Cine o vede se face năzdrăvan, 
pricepe limba tuturor dobitoacelor, păsărilor şi florilor. Cine o culege şi şi-o 
pune în scăldătoare, rămâne tânăr şi nu cunoaşte moarte; şi câte altele pe care 
nu ştiu dacă e locul şi timpul acum să le destăinui". 

Prădat de fantasmele copilăriei, la marginea de prăpastie albastră, de la 
Dunăre, a podişului, unde oamenilor le-au plăcut, de când se ştie, 
întâmplările tainice, nemărturisita mea, până acum, bănuiala că Dobrogea îşi 
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are porţile ei secrete prin care lesne se poate trece "dincolo" în intimitatea fos
forescentă a galaxiei, devine certitudine. Una dintre ele, desigur cea mai pe 
potriva sufletului meu, este Păcuiul lui Soare. La el mă întorc cu fiecare 
anotimp, biruit tot mai pustietor de chemarea unei iubiri fără seamăn. 
Pridvor al veşnicei, cu el începe picătura mea de cer. Sub viforul de lumină 
al acestui cer binecuvântat, descălecătorii mei - ţărani şi mocani ardeleni din 
neamurile lui Banu, Soare şi Găliceanu - au îngenunchiat făcându-şi larg 
cruce. Aceeaşi fascinaţie mă ţine de-o viaţă şi pe mine într-o captivitate sta
tornică. De peticul acesta de azur fără egal, misterios şi subtil, a cărui fru
museţe te soarbe, sunt legate de-acum, cu tot ce au esenţial, făptura, viaţa 
mea. Şi nici nu mai ştiu dacă, în afara orizonturilor lui diafane, ele ar mai 
putea avea vreun sens. Între vastele-i oglinzi, o stare intensă de minunare îmi 
devoră neliniştile şi-mi potoleşte nevoia de puritate şi profunzime, nevoia de 
autodefinire. Ispita năvalnică şi aspră de a-i trăi cu fervoare splendorile 
văzute şi nevăzute, îşi află în mine, aici la Păcuiul lui Soare, suprema 
împlinire. Şi poate niciodată ca în acele clipe nu mă simt atât de fericit, nu 
sunt atât de aproape de sâmburele inefabil al lucrurilor. 
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Dan Ioan NISTOR 

MIGRĂRI 
(Printre pietrele şi tumulii Histriei) 

I 
DUH PĂRINTESC 

E grav 
sau doar firesc, 
când prin răstimp 
şi verb de-apoi 
spre mine aţi venit, 
sau doar petrec din voi 
atât de simplu, 
pe-aicea 
pe la noi. 

II 
ACELAŞI 

În ultim petec, 
pe tumuli 
şi aripi, 
falia de zi 
Îţi înnoieşte runa 
"Acelaşi azi, 
mâine, 
întotdeauna ." 

m 
EPIGRAFIE I 

Piatră-ncinsă, 
untelemn şi vin dezlegi 
osemintelor uitate 
sub al vremii plug. 
Piatră-izvor, 
porţi Duhul 
sufletului. 
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N 
EPIGRAFIE II 

Sub pulberi 
în pietre 
în cuvinte, 
arşiţa-şi înscrie 
duhul fără de morminte. 

V 
PREZENŢE 

Cei dragi 
nu şi-au dus 
într-u tot 
aleanul iubirii, 
de au lăsat 
un nespus de adânc 
în izvoarele firii, 
mărunt neastâmpăr 
dorul de vecie 
ni-l petrec, 
strop de apâ 
vie. 

VI 
DEZPĂTIMIRE 

Goliţi de noi 
sub sacra tremurare, 
arşiţă în cer şi glie 
ne-Ai oferit, 
sau ne îmbie 
credinţa aripi ? 

VII 
DUHUL MAICILOR 

Tumuli, tumuli 
izbucneşte-n voi o zi 
focul macilor, 
greu să poarte 
umed sân şi ochi, 
duhul maicilor. 
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VIII 
NOAPfE FĂRĂ VEAC 

În noctiluci 
şi-n stele căzătoare, 
sfârşitul de vară, 
ni-l înveşmântam, 
cu ochi de rouă 
şi pulberi aprinse, 
noapte făr-de veac 
te îmbrăţişam. 

IX 
ALCĂTUIRE 

Arşiţă şi ger 
Te-Ai aşternut 
din Tine spre Tine să-ntind 
braţe de aer, 
apă şi ţărână, 
Cel Necuprins 
Întreg şi fărâmă. 

X 
COCORUL CEL DIN URMĂ 

Stau glas 
şi cruce-n vânt, 
mă zbat 
după un cârd, 
pribeagă umbră 
sub nor 
cocorul cel din urmă. 

XI 
Ţărână şi suflet 
în crucea dăinuirii, 
îmi dăruieşti o rază 
şi-ntreaga veşnicie 
prin Tine priveghează. 
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XI 
Ţărână şi suflet 
în crucea dăinuirii, 
îmi dăruieşti o rază 
şi-ntreaga veşnicie 
prin Tine privegează. 

XII 
În leagăn de spice 
în ascunziş de pleoape, 
Eşti 
mereu mai aproape. 

XIII 
E sufletul iluminat 
sub pogorâtul har, 
îndumnezeit 
al clipei hotar. 

XIV 
Vino Doamne, 
Apropie-Te, 
mă aibă-n a Ta pază, 
să-Ţi primesc cuvântul, 
ruga mi-o veghează. 
Hai coboară fărâma din Tine 
întâia iubire 
dumnezeiască clipa 
de vieţuire. 
Vino, dă-ne a Ta mână 
mai strânsă în horă, 
Fiinţă amână-Te-n oră ! 
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CRITICE • RECENZII 





Enache PUIU 

„FEŢELE ROMANULUI CONTEMPORAN" 
UTOPIE ŞI REALITATE 

Recent apărutul roman, al doilea, al scriitorului Nicolae Motoc şi intitu
lat, cu un termen din spaniolă, "Dignidad" (Editura Ex Ponto, Constanţa, 
1997), este o carte care se refuză comentariului succint şi grăbit. În acest 
roman, în care elementele ficţionale, cum se-ntâmplă în literatura de antici
paţie, devastează vremea noastră, autorul dezarticulează întregul univers pe 
care-l cunoaştem şi-l organizează după alte legi, astfel că lumea proiectantă 
în pagini conţine reprezentări utopice, fanteziste, trăznite chiar. 

În "Dignidad" ne găsim în plin ev electronic, când aproape toate se fac 
prin programator, cu dischete ori casete, iar oamenii sunt concuraţi de roboţi. 
Suntem pe la mijlocul secolului XX, timp al zborurilor cosmice şi pentru 
oamenii de rănd, când moneda în uz este euroleul. Să coborâm însă din ge
n era li tă ţi. 

Faptele din acest roman, cele mai multe, se petrec în oraşul marin Meden, 
în centrul căruia se ridică un turn cinetic cu 24 de etaje, dintre care 12 sunt 
subterane, turn care, prin rotire, face ca toţi locatarii de la jumătatea blocului 
în sus să aibă parte de soare. În spiritul acestei construcţii cu totul bizare se 
află cvasitotalitatea celorlalte componente ale realităţii, produse ale unei vi
ziuni fantast-ironice, care ne trimite cu gândul la autori precum Herbert 
Wells, Aldous Huxley ş.a . Astfel, zidul din incinta cimitirului oraşului 
(numit "Libertatea") este din calcar şlefuit şi are orificii din care clipesc, de 
sub pleoape de scoici, ochii celor morţi; în incinta cimitirului se află o casă 
numită ironic a "optimizărilor de urgenţă", care are 2 saloane: unul, al fericirii 
imediate, unde intră cei decedaţi, şi altul, al fericirii mediate, unde ajungi cât 
eşti în viaţă; un personaj are în geanta diplomat un analizator rapid, care dă 
rezultatele pe loc, pentru sânge şi urină, aceasta din urmă ridicată de un doc
tor (Titi Bizei) la rangul de leac universal; în fine, personajele vorbesc din 
fotografiile lor, iar înfăţişarea li se modifică, cineva devenind la un moment 
dat subţire şi transparent ca o foaie de calc. 

Dincolo de această "pânză" ţesută de fantezia autorului, cititorului 
cunoscător al spaţiului tomitan nu-i va fi greu să recunoască în acest roman 
ambianţă constănţeană, căci se vorbeşte în el de faleza mării, biserica gre
cească, plaja "Trei papuci", farul genovez, Tereza coloanelor, Campusul uni
versitar etc., etc. Mai mult, se poate vorbi, până la un punct, despre 
"Dignidad" ca despre un roman cu măşti, în chipurile prezentate putând fi 
descoperite persoane reale, semeni contemporani cu noi. Într-un loc, eroul îl 
şi numeşte deschis pe dascălul său de geometrie, cunoscutul profesor 
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constănţean Lazaridi, Jar dobrogenii avizaţi ştiu la cine să se gândească 
atunci când e vorba de soţia primarului din roman, Cezar Dareda, care are 
obiceiul să împrumute sume mari de bani pe care uită să le restituie, ca să nu 
mai spunem că n-are rost să ne mai întrebăm cine este pictorul Vern 
Mărciguţ, care locuieşte în cartierul falezei. 

Protecţie epică fabulistică şi parodică a realităţii contemporane, în 
"Dignidad" mişună o lume pestriţă, alcătuită din navigatori, medici, fot
balişti, militari, funcţionari administrativi etc., fiinţe cu nume stranii şi sim
bolice, distribuite în două clanuri: al bărbaţilor, format din Vlad Marvic, pro
tagonistul cărţii, generalul Udnicu, Memet Cadefain, Patru saci, Podoabă, 
Cezar Dareda, Antonel Benediuc ş.a., şi clanul femeilor, cuprinzând pe Ama 
Marvic, Madona Celesta Dareda, Leocara, Angela Vancu, Perfecta, Mira, 
doamna Udnicu etc. 

Cum sugerează şi ilustraţia de pe copertă, "Dignidad" e un roman al ideii 
de prioritate a femeilor, care sunt plasate în centrul vieţii, ironia vizând în 
acest caz faptul că, în ciuda unor momente de revoltă pentru umilinţele 
îndurate, bărbaţii sunt nişte meteoriţi care se învârtesc în jurul lor. Este locul 
să arătăm că, având cartea în faţă, nu trebuie să ne lăsăm furaţi însă de 
aparenţe şi să plutim la suprafaţa textului, scăpându-ne semnificaţiile de 
adâncime, majore ale acestuia . Plăcut zăpăcitor la prima vedere, distractiv 
până la a provoca râsul prin mai multe scene, ''Dignidad" este un roman de 
implicaţii etice şi filosofice, grav în fondul lui, dezvoltând o problematică 
dintre cele mai serioase -şi actuală, privind existenţa atât de tensionată din 
aceşti ani. Trimiţându-ne într-un alt plan, numai temporal ci şi ireal, autorul 
ne face aici, indirect, o propunere, invitându-ne să vedem că tot eşafodajul 
epic nu-i decât o convenţie, un subterfugiu literar menit a strecura o dez
batere de idei morale privind asemenea chestiuni fundamentale precum 
dragostea, fericirea, libertatea ipocrizia. În marginea unei asemenea pro
blematici, scriitorul îşi conturează mesajul romanului la modul interogativ, 
întrebându-se asupra unor chestiuni cruciale: dacă există fericire şi dincolo 
de dragoste; dacă este important să faci numai ce vrei tu, aceasta însemnând 
să fii singur stăpân; dacă e mai bine să-ţi consumi viaţa cuminte între casă şi 
serviciu, sau să o risipeşti mereu, trecând din aventură în aventură. 
Asemenea interogaţii şi altele încă sunt ceea ce ilustrează artistic trama aces
tei cărţi. 

Privit în epicitatea lui, "Dignidad" este fundamental un roman de 
dragoste. Cu mici excepţii, mai toate personajele de aici sunt atinse de 
săgeata lui Amor, ceea ce conduce la un adevărat carusel erotic, în care 
cuplurile îşi modifică mereu componenţa. Tandemul situat în plan central, 
cel care, prin tribulaţiile lui, dă nota generală a cărţii şi-i alimentează sub
stratul meditativ, este perechea soţilor Ama şi Vlad Mavric, ea redactor la 
ziarul "Steaua vieţii" din Meden, el electronist şi programator principal al 
bâlciului computerizat din oraş. Locatar la etajul 7 al turnului cinetic, cuplul 
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are două fete, dar relaţia dintre soţ şi soţie nu funcţionează.  Pământeană în 
cel mai pur înţeles al cuvântului, iubirea soţilor Mavric este marcată de cer
turi gălăgioase de împăcări, apoi iar momente de tensiune ş.a,m.d. Cauza? 
Vlad îi reproşează Amei frigiditatea, incapacitatea de a iubi cu patimă cum o 
face Leocara, care-i socoteşte pe bărbaţi simple instrumente pe care le 
schimbă pentru a savura plăcerea sexuală Soţul Amei, de aceea, în căutarea 
dragostei totale, pentru care iubirea nu se reduce, totuşi, la sex. Faptele, în 
consecinţă, se derulează determinate de legătura de dragoste care intervine 
într-un moment între Vlad şi Madona Dareda (sora Amei), care practică un 
amor acaparator, condus după un calcul făcut la rece. Madona îşi 
dispreţuieşte soţul, pe Cezar Dareda, dar, fire căreia îi place să cultive 
curtezani în jur, refuză să se mărite cu Vlad, deşi face un copil cu el. Încheiem 
aici această expunere, nu fără a observa că, la rândul ei, Ama este şi ea cul
pabil;i., realizând un amor extraconjugal cu expertul în autentificări Antonel 
Benediuc. 

Cum se poate constata, "Dignidad" este până la urmă un roman al neferi
cirii în dragoste. însetate de viaţă şi de puritate, personajele năzuie în acest 
sens, dar fără succes, din pricina incompatibilităţii dintre parteneri, a firii 
umane în fond, care-i face suspicioşi, fiecare dând vina pentru aceasta pe 
celălalt. Meditând asupra temei, personajul principal ajunge la concluzia 
amară că "dacă există, dragostea nu-i decât o jalnică şi prost ascunsă forma 
de egoism". Vlad Mavric, a cărui frământare determinată de raporturile cu 
cele două femei este dezvăluită cu o remarcabilă artă, ajunge la teoria că 
fidelitatea şi demnitatea ("dignidad") sunt de considerat cuvinte sub care se 
ascund pustiul şi puţinătatea sufletească, limitarea, izolarea, renunţarea. În 
schimb, infidelitatea este cunoaştere. În acest sens, înciudat, el ne invită să ne 
uităm la comportamentul obiectelor, cărora nu le pasă cui aparţin. 

Fapt important, din fundalul diferitelor istorii erotice, în care firele epice 
se împletesc şi despletesc mereu, transpar 
în pagină adeseori numeroase şi felurite elemente de viaţă actuală, care fac 
din "Dignidad" şi un roman politic de proiecţie ironică dintre cele mai inci
tante ale literaturii noastre contemporane. Se vorbeşte în el de "casele con
spirative" de odinioară, de benzile magnetice cu aplauzele de fond de la 
întâlnirile ""împuşcatului", oamenii ştiu că pereţii au urechi, sunt transpuse 
obsesiile agresive cotidiene de până nu de mult, reprezentate de reproduc
erea peste tot a fotografiei celuia din vârful piramidei, întrupat aici de 
Perfecta, este satiriza tă zarva de pe capul celor care, altă dată, răspundeau de 
pregătirea vizitei conducătorilor, obiceiul, între altele, de a transforma loturi 
de animale de rasă la locurile unde urmau să descindă înălţimile politice, la 
bâlciul computerizat de pe plaja din Meden vizitatorii sunt îndemnaţi să nu 
subestimeze puterea magică a meşei împletite din părul mumiei lui Ilici, sau 
să cumpere "Marea enciclopedie în imagini a zâmbetului", despre care ni se 
spune că e scrisă de un emanat al Revoluţiei, la acelaşi bâlci se vorbeşte de 
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"clanul Gergel al revoluţionarilor cu patalama", de demisia "senatorului 
Jenică Dilescu - Sulă-n Coaste" din partidul Gonflabil, opus Partidului Planic. 
Când citim toate acestea, nu ne miră să aflăm că "Dignidad" este o carte cu o 
lungă gestaţie, care are istoricul ei, fiind refuzată de o editură înainte de 1990 
şi adusă la zi după aceea. 

Scris într-un registru parodic, în care ridicolul este valorificat cu abilitate, 
romanul în distribuţie atestă vocaţia satirică a lui Nicolae Motoc. Bun 
cunoscător al psihologiilor umane, atent observator al acestora, el ştie să ca
ricaturizeze cu bun efect şi să facă haz de lucrurile şi de oamenii strâmbi (a 
se vedea raportul sergentului către maior, la arestarea făcută noaptea, pe 
faleză), în această latură satirică romanul fiind o frescă în tuşe groase a lumii 
noastre actuale, în care se prind în vizor: ingratitudinea semenilor, deriva 
vieţii politice, democraţia şchioapă, ne-siguranţa publică etc., etc. 

Creaţie epică amplă ce probează simţ al construcţiei şi în care ne 
întâmpină o avalanşă de situaţii şi personaje, "Dignidad" e un roman cu un 
suflu narativ realmente impresionant. Tehnica e a  mozaicului, fiecare pagină 
adăugând elemente prin care tabloul îşi împlineşte desenul. Realizată într-o 
formulă modernă, cu un autor care este uneori şi personaj, proza lui Nicolae 
Motoc conţine fragmente în care textul se inventă din sine, mărturisind 
disponibilităţile de joc literar inteligent-ironice ale autorului. În acest fel se 
deschide uşa poeziei, care se insinuează prin metafore elevate, dar mai cu 
spor prin schelăria de fantasme, romanul fiind fructul plăcut al unei viziuni 
poetic-utopice. Inutil să ne întrebăm care este factorul stimulator al angrena
jului de plăsmuiri existent. Răspunsul priveşte veşnica tentativă a scriitoru
lui autentic de a-şi exersa forţa creatoare, dar şi plăcerea jocului gratuit al fan
teziei, în care se vădeşte nobleţea artei mari. O demonstrează aici şi libertatea 
pe care o ia scriitura, care, sfidând canoanele, probează o varietate de forme 
stilistice, în cadrul cărora enunţul precipitat, nervos, adecvat ironiei, se 
învecinează cu cel amplu, descriptiv ori filozofic 

Încheind, sunt motive să spunem că, venind după reuşita unui prim 
roman - "Golful sălbatic" - "Dignidad" este o confirmare deplină, pentru cine 
mai era nevoie, a realei înzestrări de prozator a lui Nicolae Motoc. 
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Octavian SOVIANY 

SCRIPTORUL CARE NU SE TEME DE DIAVOL 

Neîndoielnic, prozatorul Dan Perşa (Vestitorul, Editura Albatros, 1997) 
cunoaşte la perfecţie reţeta romanului postmodernist, căruia îi dă strălucire 
şi luxurianţă într-o sclipitoare carte de debut ce impresionează printr-o vir
tuozitate a scriiturii dusă până aproape de perfecţiune. Amestecând după o 
ingenuoasă şi în acelaşi timp ·riguroasă construcţie planurile spatiale şi tem
porale, întemeindu-se adeseori pe jocul intersexualităţii şi neignorând 
aproape nimic din tehnica prozei de ultimă oră, Vestitorul e totuşi infinit mai 
mult decât cartea unui spirit alexandrin, cu o fantastică memorie de lectură 
şi cu inepuizabilă dispoziţie ludică, deoarece în romanul lui Dan Perşa con
verg, ca în focarul unei lentile, multe din semnele acelei boli ontologice care 
bântuie timpul nostru apocaliptic, iar actul scriptural dobândeşte aici ceva 
din demnitatea unui demers metafizic (chiar dacă perspectiva scriitorului e 
"antimetafizică" prin excelenţă), vizând rădăcinile adânci ale răului. Astfel 
încât putem recunoaşte cu uşurinţă, în spatele trombelor de miraje ce tra
versează, într-o infatigabilă succesiune, paginile romanului, perspectiva 
"nihilocentrică" din care se naşte modelul cosmologic al postmodernismului, 
în strânsă corelaţie cu o stare de criză, a realului, dar şi a textului însuşi, care 
tinde să dea naştere unor energii decreative şi maligne prin excelenţă, con
vertindu-se, fără doar şi poate, în Antilogos. Căci, dacă aşa cum sublinia 
Berdiaev, zorii modernităţii (începând cu Renaşterea) sunt marcaţi de tre
cerea de la modelul teocentric al Evului Mediu la un model antropocentric, 
care sfârşeşte printr-o inflaţie autarhică a umanului, nu e mai puţin adevărat 
că semnul distinctiv al modernităţii târzii şi al postmodernismului pare să fie 
translaţia de la perspectiva "hilocentrică" a secolului al XIX-lea (caracterizat, 
cel puţin în a doua jumătate a sa, de proliferarea filozofiilor pozitiviste şi de 
"domnia cantităţii") la una accentuat "nihilocentrică" ce se defineşte printr-o 
întreagă simptomatologie a apocalipsului. Şi tocmai acest nihilocentrism, cu 
subiacente conotaţii thanatofile este tema fastidioaselor viziuni din filele 
Vestitorului, pigmenta te de reveriile unui spirit barochizat, sensibil la poezia 
crepuscularului: "Ce e moartea? Ce spui despre omul care a murit? A trecut 
în nefiinţă sau a trecut în fiinţa autocuprinzătoare. Moartea e fiinţa şi nefi
inţa, e taină, supraesenţă a toate, este şi nu este. Una, întocmai ca Dumnezeu. 
Dumnezeu e moartea" (subl. O.S.). Adulaţia nimicului e solidară cu 
entropizarea cuvântului, care devine instrumentul demonic al trecerii de la 
fiinţă la neant, al pulverizării şi atomizării realului, dar şi al atomizării tex
tului, ce se reduce acum la o suită de miteme a căror succesiune e fragmen
tată de interstiţii şi care nu se poate constitui într-o poveste, adevărată "ma
ladie" a scripturării, disimulată în spatele unei aparenţe de epos, în concor
danţă cu binecunoscuta tendinţă a demoniacului spre parazitism., parodie şi 
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impostură. "Învăţătura s-a pierdut, viaţa noastră se scurge în neant. Nu mai 
suntem numic, doar întuneric, trăim fără ţel, adică doar pare că trăim. Cărţile 
nu mai spun nimic, doar ascund ceva (subl. O.S.), sau nici măcar nu au ce 
ascunde". Acceptând ideea (de altfel perfect justificată de lecturile canonice 
ale Apocalipsei) că cei patru cai din viziunea Sfântului Ioan Teologul 
închipuie stări sau ipostaze ale cuvântului surprins în procesul său progresiv 
de degradare şi entropizare, se poate neîndoielnic afirma că perspectiva 
nihilocentrică a postmodernismului stă sub semnul calului galben-vânăt 
călărit de cel al cărui nume e Moartea, adică al cuvântului devenit Antilogos, 
sinonim al neantului, ghem de energii decreative prin excelenţă. Textuarea e, 
dintr-un asemenea unghi, o acţiune demonică, ce constă în producerea 
aparenţei prin care spiritul malefic parazitează lumea creată de Dumnezeu, 
iar scriptorul împrumută identitatea demiurgului "rău", care produce clişeul 
"în negativ" al ordinii cosmice. Din acest moment actul scriptural capătă toate 
datele unei farse sinistre, desfăşurate sub bagheta dirijorului luciferic, care în 
cartea lui Dan Perşa îmbracă identitatea colonelului Vărzaru, alter ego al 
diavolului, dar şi proiecţie a scriptorului în propriul său text. Căci o stranie 
complicitate pare să funcţioneze între producătorul textului şi sosia sa care 
regizează marele spectacol al prăbuşirii, de aceea viziunile în registru terifi
ant au ceva din aerul factice (căutat factice!) al unui spectacol de marionete, 
iar cavalcada apocaliptică a colonelului Vărzaru din finalul romanului se 
desfăşoară într-o atmosferă de veselie nebună, în strânsă corelaţie cu ati
tudinea faţă de demonic a postmodernismului. Fiindcă (şi aici trebuie căutat 
unul din elementele care disociază modernismul târziu de postmodernism) 
mitologia acestuia exclude atitudinea polemică faţă de absurdul demoniac, 
căutând, dimpotrivă, o modalitate de adaptare (împinsă adesea până la com
plicitatea cu răul) la starea de criză a unei lumi devorate din interior de to
xinele lucifericului. În contextul literaturii române de astăzi atitudinea faţă 
de absurd desparte imaginarul optzecist (şi ne asumăm riscul unei asemenea 
afirmaţii chiar dacă ştim că ea conţine o doză însemnată de reducţionism) de 
perspectiva generaţiei '90, care se particularizează prin tendinţa de a încerca 
să convieţuiască cu forţele răului, a căror autoputernicie face inutil orice gest 
de revoltă sau de evaziune. Ajungându-se astfel de la o filozofie a revoltei la 
una a resemnării, care presupune o anumită familiaritate cu demonicul. 
Pentru că scriptorul postmodernist nu mai are oroare de diavol, iar ravagiile 
lucifericului, ce devorează o lume marcată de "semnele vremurilor", sunt 
consemnate cu lipsa de frison a crainicului de la radio care spune ora exactă. 
Toată sau aproape toată simptomatologia acestui moment de "vertij" al lite
raturii regăsindu-se în admirabilul roman al lui Dan Perşa, autor ce ilus
trează cu strălucire ipostaza scriptorului dezabuzat care şi-a pierdut orice 
credinţă în dimensiunea soteriologică a actului scriptural. Iar peste cartea sa 
planează umbra tutelară a feciorului de preot din Răşinari, ivocat de altfel 
într-unul din capitolele romanului, ca pontif al nihilocentrismului postmo
dernist. 
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Victor CORCHEŞ 

MIRCEA PA VELESCU 

În 1987, voind să public, în revista 
Tomis, un medalion dedicat lui Mircea 
Pavelescu, m-am adresat scriitorului, 
neştiind că acesta murise de câţiva ani ! 
Mi-a răspuns cu bunăvoinţă doamna 
Ştefania Pavelescu, soţia poetului şi pub
licistului, prin scrisoarea alăturată. 

Dar, pentru că de atunci n-am reuşit 
să public nimic despre autor, încerc să o 
fac acum, prin paginile revistei Analele 
Dobrogei, într-un mod mai puţin 
obişnuit, adică pornind de la statutul 
scriitorului din anul citat. De ce aşa? 
Fiindcă nu ştiu dacă, între timp, 
proiectele de care amintea doamna 
Ştefania, s-au materializat în vreo reuşită; 
apoi, cred că, pentru mai buna 
cunoaştere a scriitorului şi a destinului 
său în posteritate, scrisorile de mai jos 
sunt mai utile decât comentariile mele şi perfect edificatoare. Lor le adaug 
trei poezii inedite, oferite de familie, şi o succintă notă bibliografică, cu 
promisiunea că voi reveni asupra acestui autor uitat şi nedreptăţit. 

- născut la 14 oct. 1908 în Iaşi; decedat la 1 1  iul. 1 980, în Bucureşti; 
- studii liceale la Iaşi şi Bucureşti, terminate la Sf. Sava, în 1927; 
- studii superioare: Academia Navală, 1931-1 933; 
- locotenent în marina militară până la sfârşitul războiului; 
- publicist, reporter, redactor la Cuget liber (1 945-1 946) şi Urzica, din 1952 

(peste 25 ani), poate şi la alte publicaţii; 
- deşi, ignorat de edituri şi de istoria literară, este unul din umoriştii de 

seamă ai literelor româneşti; 
- a scris versuri umoristice şi satirice, epigrame şi parodii, poezie de avan

gardă (prin anii 1936-1944), a tradus din limbile rusă şi greacă; 
- a colaborat la publicaţiile: Adevărul literar, Bilete de papagal,. 

Convorbiri literare, Cronica, Revista dobrogeană, Viaţa literară, Universul 
literar etc.; 

- a semnat volumele: Pasărea paradisului (1938), Arca lui Noe (1969, liter
atură pentru copii), a tradus Ursuleţul călător de N. Korolenko. 
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Constanţa, 8 februarie 1987 

Stimate domnule Pavelescu, 

Subsemnatul acestor rânduri este profesor la Constanţa şi colaborator al 
revistei Tomis. Ştiind că aţi avut un aport notabil la întreţinerea spiritualităţii 
dobrogene de acum 40-50 de ani, vă propun să evocăm câte ceva din acel 
moment, prin intermediul acestui interviu, pe care îl voi publica - cu voia dv., 
desigur - în revista Tomis . . . Aşadar: 

- Câţi ani de marinărie şi de literatură aţi făcut la Constanţa? 
- În ce perioadă? 
- În ce reviste aţi publicat? 
- La Cuget liber aţi fost redactor sau colaborator extern? 
- Pare-se că aţi "divorţat" relativ repede; de ce? Unde aţi plecat? 
- Puteţi evoca climatul literar dobrogean din deceniul al patrulea? Dar 

acela din anii 45-50? 
- I-aţi cunoscut pe mateloţii-literaţi Gr. Periţeanu, Nic. T. Cristescu? Puteţi 

creona portretele lor? 
- Aţi fost coleg de timonă cu George Dan? 
- Se poate vorbi despre poezia marinăriei ca despre poezia mării, de 

pildă? 
- În afară de pasărea paradisului, traducerile din Korolenko şi Sivediris, 

cartea pentru copii, n-aţi mai publicat nici o carte? 
- De ce nu "vă vedeţi" în librării şi în presa literară? 
- Deşi le-aţi publicat în anii 1936-1937, poemele Excursie, Arabesc, Elegie, 

La marginea nopţii, Marea prezenţă n-au intrat în pasărea paradisului; de ce? 
- Volumul Marea prezenţă (anunţat prin 1936-1937) a apărut? 
- Vă mai amintiţi catrenul Celor neconsolaţi de sinuciderea mea? (Iertaţi-

mă, dar n-am vrut să trăiesc cu/ Numele ăsta prea de tot ingrat . . . I Mă 
cheamă Mircea, ca pe Rădulescu/ Şi Pavelescu, ca pe Cincinat) 

- Vă amintiţi cu ce prilej v-aţi "sinucis"? 
- Puteţi să-i evocaţi pe cei doi? 
- Vă mai simţiţi legat de mare şi de Constanţa? 
- Dacă da, îmi puteţi da - pentru publicare, evident - o tabletă de suflet sau 

una-două poezii inedite, care să demonstreze afirmaţia? 
- Dar poze (vechi sau noi) cu scriitori, alte materiale valori focabile pub

licistic în Tomis?) desigur, să aibe legătură cu oraşul, cu ţinutul etc.) 
- Aştept un răspuns cât mai greu de la dv. şi vă doresc sănătate şi tot ce 

vă doriţi dv. ! 
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Cu stimă şi afecţiune, 
Victor Corcheş 



15 martie 1987 - Bucureşti 

Stimate d-le profesor Corcheş, 

Am primit scrisoarea dv. pe data de 12 martie a.c. şi pentru a nu lăsa 
impresia unei delăsări din partea mea, mă grăbesc să vă răspund. Sunt soţia 
regretatului poet Mircea Pavelescu, locuiesc cu fiul meu, ing. Mircea M. 
Pavelescu şi mă ocup de valorificarea operei literare a soţului meu. Trebuie 
să vă spun că mulţi oameni de bine m-au ajutat în strângerea şi republicarea 
unei mari părţi a lucrărilor scrise de soţul meu, lucrări ce continuă să apară 
şi în prezent în unele reviste de profil. 

Stimabile d-le profesor, ţin să vă multumesc din toată inima pentru intere
sul ce-l acordaţi poetului Mircea Pavelescu. Nu ştiu dacă aţi fost prieteni sau 
numai constănţeni, dar dorinţa dv. de a face ceva pentru el mă impre
sionează, dovedindu-mi că sunt încă oameni gata oricând să facă un bine. 

În legătură cu intenţia dv. de a scrie un articol în revista Tomis, vă comu
nic că anterior un alt constănţean şi prieten al sotului meu, d-l Tudor Ionescu, 
a luat această iniţiativă încă din anul trecut. Am corespondat cu domnia sa, 
trimiţându-i materiale şi date corespunzătoare celor cerute de dv. şi după 
câte ştiu au fost depuse la redacţia revistei Tomis spre publicare. D-l Novac 
este la curent cu aceasta şi a promis publicarea articolului, dar văd că până 
în prezent nu a apărut. Ceea ce vă rog pe dv. este de a vă interesa de soarta 
acestui articol şi de a interveni dacă puteţi la redacţia revistei de a se urgen
ta apariţia lui; asta numai în cazul în care nu vă deranjez prea mult. 

După cum probabil ştiţi, soţul meu în tinereţe a scris poezii lirice, multe 
şi bune iar în a doua parte a vieţii, timp în care a fost şi redactor la revista 
Urzica 25 de ani, a scris un număr impresionabil de poezii epigrame şi arti
cole de satiră şi umor şi acestea, de asemenea, de o mare calitate artistică. O 
parte dintre acestea au fost adunate şi am alcătuit un volum de cca 160 de 
pagini de poezii de ambele genuri, pe care l-am depus la Editura Albatros. 
Volumul a fost acceptat şi programat să apară în anul 1981 . Deşi depunerea 
s-a făcut în anul 1979, după cum se vede, nu a apărut nici după atâţia ani. 
Multe persoane competente în domeniul literar au intervenit pentru publi
carea acestuia şi se preocupă încă, iar eu am speranţa că va apare mai ales că 
fostul director al editurii, d-l Sântimbreanu, care mi-a primis solemn că va 
publica volumul dar nu s-a ţinut de cuvânt, a fost înlocuit din această funcţie. 
Pe de altă parte, am alcătuit un alt volum cu tot ce am putut aduna din mul
tele reviste din toată ţara, aceasta cuprinzând poezii şi epigrame, pe care 
urmează să-l depun la Editura Minerva, unde am promisiunea că va publica 
o carte Restituţie despre Mircea Pavelescu, aşa cum au publicat anterior cărţi 
despre viaţa şi opera lui Cincinat Pavelescu. Sper că directorul editurii, d-l 
Th. Vârgolici, care este un om deosebit, va susţine opera lui Mircea 
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Pavelescu. 
Stimate d-le profesor, dacă după toate cele comunicate de mine, dv. 

credeţi că ar mai fi ceva de făcut, vă rog să-mi scrieţi pentru a vă sta la dis
poziţie cu cele necesare. În afară de lucrările menţionate de dv., cu excepţia 
unor lucrări mai mici, şoţul meu nu a mai publicat alte volume şi asta vedeţi 
bine de ce, mai ales că el nu era omul care să se căciulească în faţa nimănui. 

A decedat în anul 1980, la 1 1  iulie şi se află înmormântat la cimitirul Bellu, 
în locul de veci al familiei Pavelescu. A fost membru al Uniunii Scriitorilor 
din R.S.R., a fost distins cu înalte ordine şi medalii, a fost iubit şi stimat de 
toţi cei ce l-au cunoscut şi a îndrumat paşii multor scriitori reputaţi în 
prezent. 

Stimate d-le profesor, eu vă mulţumesc încă o dată pentru bunele dv. 
intenţii şi vă rămân profund recunoscătoare. 

PATETICA 

Balcoanele vetuste din nopţile de gală 
Şi zâmbete oarbe şi pielea de pe os 
Se desluşesc în vaga-ţi privire minerală 
precum în putregaiuri un freamăt fosforos. 

Dar mâna răcoroasă, acelor moarte frunţi, 
Le-a mai păstrat în gestul însufleţit căldura. 
Elegiacă fundă pentru uitate nunţi, 
Memoria-ţi oferă timid claviatura. 

Aştept arcuşul veşted al timpului impur 
Să răsucească danţul sticloaselor gavote 
prin sălile de noapte, când liricul contur 
lşi va desface umbra patetic, peste note. 

ELEGIE II 

Oameni ciudaţi astupă fântânile 
umbre de păsări mari trec peste case, 
iubitele noastre nu mai sunt frumoase, 
Singurătatea le-a ars faţa şi mâinile 

Când cerul va clipi asemeni pleoapelor 
legendele vor trebui să poposească, 
pentru iubirea noastră nefirească 
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în şesul acesta crăpat de amintirea apelor. 

Ca nişte fluturi de cenuşă, clipele 
se prăvălesc în jurul tăcerilor noastre. 
Sub cerul câtorva stele albastre 
aşteptăm să ne crească aripile. 

Constanţa 1942 

RESEMNARE 

N-am încercat tăcerea din mine s-o dezghimp. 
Cad clipele în juru-mi ca nişte fructe coapte 
Şi nici n-aud în turnuri cum miezul grav de noapte 
Ca un topor melodic crestează rar în timp. 

Sunt izolat ca-n plasa-i de fire un paing. 
Durerile sub lacăt le ţin închise-n sipet 
Şi, neatins de zbucium, nesângerat de ţipăt, 
Capacul lăzii grele nu vreau să-l mai ating. 

Dar, cugetu-mi tresare lovit, plecându-şi fruntea 
Şi sufletu-ngenunche pe colţi tăioşi de gând 
Cu mâinile întinse spre-ncătuşare, când 
Privirea-i de mătase, domol îşi lasă puntea. 
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