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VIAŢA SPI RITUALĂ

IPS LUCIAN, ARHIEPISCOPUL

TOMISULUI

PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
oaspete de seamă al Arhiepiscopiei Tomisului-10august1997
În perioada de început a lunii august din acest an, Prea Fericitul Părinte
TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a aflat în probleme pas
tora le şi administrative ale Bisericii, la Mănăstirea Sfânta Maria din
Techirghiol, judeţul Constanţa.
În drum spre reşedinţa patriarhală din Bucureşti, Prea Fericirea Sa a
binevoit să poposească, pentru prima dată, la mănăstirea "Peştera Sf. Ap.
Andrei" din preajma localităţii Ioan Corvin unde - după traditia istorică - a
propovăduit Sf. Apostol Andrei, cel dintâi dintre Apostoli, chema t la slujba
apostoliei de Mânui torul nostru Iisus Hristos.
În ziua de duminică, 1 1 august, după oficierea Sfintei Li turghii la
Mănăstirea Sf. Maria din Techirghiol, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, întâi
stătă torul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de Îna l t Prea Sfinţi tul
Arhiepiscop Lucian al Arhiepiscopiei Tomisului, a poposit la Mănăstirea
Peştera Sf. Ap. Andrei - în jurul orei 1 2,oo.
Potrivit tradiţiei, glasul clopotelor au vestit sosirea Prea Fericirii Sale, iar
stareţul mănăstirii - P. Cuv. Protosinghel lerom. Oană Neagu Neofit împre
ună cu soborul şi fra ţii din mănăstire, însoţiţi de numeroşi credincioşi ce au
participat la Sfânta Liturghie, l-au întâmpinat cu fiiască dragoste.
În atmosfera de intonare a imnului arhieresc, păşind cu fiori de evlavie
rebătătoritele cărc'\ri sfinţite de paşii Sfântului Apostol Andrei şi ucenicii săi,
Părintele Patriarh s-a oprit în faţa acestei monumentale Peşteri care consti tu
ie cel dintâi locaş natural de rugăciune din ţara noastră.
Privirile sorb priveliştea, iar fiorul sacru pă trunde în profunzimea sufle
tului.
Intrând înăuntrul peşterii suntem cuprinşi de emoţie cântând troparul
Sfântului Apostol Andrei şi alte rugăciuni.
În locul cel mai tainic, pe Sfântul Prestol se află Sfânta Evanghelie. Prea
Fericitul Părinte Patriarh consemnează pe paginile Sfintei Evanghelii, cu
emoţie unică, momentul închinării şi referă în scurte expresii, însemnătatea
locului .
Privind cu atenţie interiorul Peşterii, momentul devine şi mai emotionant.
Acum, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Lucian a prezenta t Părintelui
Patriarh interiorul Peşterii arătând lucrc'\rile efectua te începând din anul
1989, când s-a înc'\lţat turla deasupra peşterii, s-a amenaja t fa ţada acesteia,
consti tuindu-se astfel o adevărată biserică cu turlă, ca tapeteasmă şi cele nece
sare săvârşirii Cultului divin.
Aici, în interiorul Peşterii, u�de a vibra t cuvântul Apostolului And rei şi
9

unde ecoul învăţăturii sale dăinuie peste veacuri, părintele Patriarh a vorbi t
celor prezenţi un înăl ţă tor, bogat şi mişcător cuvânt despre importanţa
Peşterii Sfântului Apostol Andrei pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru
poporul Român şi pentru creştinăta tea întregii Europe. Prea Fericirea Sa,
adresând u-se cu emoţie celor de faţă, a spus: "Prezenţa acestei peşteri aici
este o mărturie istorică, este dovada Apostoliei Bisericii noastre. Sfântul
Apostol Andrei, care s-a învrednicit ca cel dintâi să fie chemat la apostolie, el
a fost acela care i-a vestit şi lui Petru că L-a găsit pe Mesia cel prezis de profeţi
şi aşteptat de oameni.
Întâieta tea în apostolie o are de fapt Sfântul Andrei. De această întâietate
s-a u bucurat - în duhul smereniei - străbunicii noştri în ascultarea
Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus ?Hristos. Acesta este temeiul dem
nităţii noastre ca români şi creştini în acelaşi timp.
Multe popoare din Europa şi din lume doresc să aibă asemenea mărturie
de credinţă, aşa cum se află aici, la noi, Peştera Sfântului Apostol Andrei.
De aici, cuvântul Mântuitorului Hristos s-a răspândit prin ucenici şi a
luminat în tot spaţiul Carpato-danubiano-pontic, locuit de români şi a rod it
din belşug, a spus Prea Fericirea Sa.
Conştienţi de toate acestea - a spus în continuare Prea Fericirea Sa, sun
tem da tori să păstrăm cu sfinţenie comoara credinţei, ca pe mărgăritarul cel
de mult preţ. Să scoatem în relief roadele credinţei, faptele bune prin care ne
unim şi ne înfră ţim unii cu a lţii în faţa lui Dumnezeu".
Dând glas asemenor gânduri, Părintele Patriarh a ieşit în fata Peşterii
admirând împrejurimile sfinţite prin prezenţa şi lucrarea apostolească a
Sfântului Apostol Andrei.
De pe întinsul pla tou nou înălţat ca un larg pronaos în faţa peşterii, Prea
Fericitul Părinte Patriarh a binecuvântat strădania de construcţie a Bisericii
celei mari a mănăstirii.
Privind în faţă pe cei din jur Părintele Patriarh a observat soborul
călugărilor şi fraţilor din mănăstire, a deschis un dialog firesc şi apropiat, a
vorbi t în înţeleptele sale cuvinte despre ceea ce înseamnă "votul ascultării" în
mănăstire. În final dialogul a cuprins şi pe ceilalţi închinători ai mănăstirii
între care erau credincioşi din toate zonele ţării, inclusiv Putna, un
duhovnicesc fiu al Prea Fericirii Sale din anii de păstorire a istoricei
Mitropolii a Moldovei şi Sucevei.
Amănuntul în sine dovedeşte prezenţa aici, la mănăstire, a multor cre
dincioşi de pe întreg cuprinsul Patriarhiei noastre, dornici să cunoască
mănăstirile dobrogene precum şi Peştera Sfântului Apostol Andrei.
De aici, de la Peşteră, Părintele Pa triarh, înconjurat de vieţuitorii
mănăstirii şi credincioşi, a vizitat apoi Paraclisul mănăstirii, nou construit şi
terminat în anul 1 995 sfinţit la 1 octombrie.
Pe paginile sfintei Evanghelii din paraclisul închinat Acoperământului
Maicii Domnului, Prea Fericirea sa a lăsat gândurile sale de binecuvântare
-
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pentru mănăstire şi vieţui torii ei.
Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Lucian a prezentat Prea Fericitului Părinte
Patriarh realizările pe plan duhovnicesc şi administrativ în mănăstire
arătând faptul că în cei câţiva ani a fost amenajată Peştera, au fost construite
corpul de clădiri unde se află stăreţia şi trapeza, încă un corp de chilii pentru
călugări, acest frumos Paraclis unde se oficiază acum cultul divin, Biserica
mare în construcţie şi al tele.
Împărtăşind părinteşti binecuvântări, aprecieri şi încurajări, Prea Fercitul
Părinte Patriarh, însoţit de Înalt Prea Sfin ţitul Arhiepiscop Lucian s-a
despărţit vremelnic - cu dragoste părintească, de vieţuitorii acestei sihăstrii,
mărturisind plăcerea de a reveni pe acest loc sfânt unde a petrecut o vreme
unul din Apostolii Domnului.
Pelerinajul Prea Fericirii Sale s-a continuat la mănăstirea Dervent, spre
sudul Dobrogei, la o distanţă de 40 km.
Aici, în mod cu totul neaşteptat, Prea Fericitul Părinte Patriarh a fost
întâmpinat de o altă mulţime de credincioşi sosiţi aici pentru rugăciune şi
uşurare sufletească, înconjurând pe stareţul mănăstirii, Prea Cuviosul Avram
Gheorghe, împreună cu soborul şi fraţii din acest aşezământ monahal.
Sosirea neaşteptată a Prea Fericirii Sale a surprins pe pelerinii veniţi în tr
un număr mare în acea duminică din ultima lună de vară. Bucuria momen
tului a devenit înălţătoare şi a fost exprima tă prin glasul semnificativ al
clopotelor dar şi prin glasul inimilor care cântau imnul patriarhicesc. Biserica
mănăstirii a devenit neîncăpătoare faţă de numărul mare al credincioşilor,
realitate care grăieşte de la sine despre afluenţe credincioşilor spre această
mănăstire, dar şi despre însemnătatea actuală a mănăstirilor în viaţa spiri tu
ală românească .
Simţind însetarea duhovnicească a monahilor şi a credincioşilor pen tru
'cuvântul de folos spre zidire sufletească", Prea Fericitul Părinte Patriarh a
rostit un semnifica tiv şi profund cuvânt de învăţătură, din care menţionăm:
"Temeiul credinţei noastre ii constituie învierea Mântui torului Nostru
liisus Hristos. Femeile mironoşi ţe s-au învrednicit primele a consta ta
învierea Domnului. Sfântul Evanghelist descrie cum îngerul Domnului a zis
femeilor: "Nu vă înspăimântaţi! căutaţi pe Iisus Nazarineanul cel răstignit? A
Înviat, nu este aici! lată locul unde L-au pus. Ci duceţi-vă de spuneţi uceni
cilor Lui şi lui Petru că merge în Galileea mai înainte de voi, acolo ii veţi
vedea, după cum V-a spus" - Luca 1 6, 6-7.
Îngerul Domnului - prin femeile mironosiţe, trimite pe ucenici în Galileea,
unde vor vedea pe Iiisus înviat. Galileea este "Biserica ". Drumul spre Galileea
este calea spre Biserică. Galileea, unde ucenicii L-au intâlnit pe Mântuitorul
înviat este sufletul nostru în care avem certitudinea învierii lui Hristos - locul
tainic al sufletului unde exprimăm credinţa în Iisus înviat. Galileea este
fiecare Biserică, fiecare mănăstire, pentru că în Sfânta Liturghie trăim, nu
tânguirea în faţa mormântului gol şi trăim întâlnirea cu Mântuitorul Hristos
11

înviat. Calea până la Galileea este "calea către inima noastră". Galilea este
docul unde se descoperă Iisus înviat, este Biserica dar este şi sufletul nostru.
Slava lui Dumnezeu se descoperă în Biserică, sălăşuieşte în Biserică, în sufle
tul nostru.
Glasul îngerului îndemnând: "Mergeţi în Galileea!" este indemnul:
"Mergeţi la Biserică !". Un asemenea loc al întâlnirii noastre cu Hristos este şi
Peştera Sfântului Apostol Andrei, este şi această mănăstire în care ne aflăm mănăstirea Dervent - loc ce la rândul săi s-a bucurat la cea vreme de
binecuvântarea Sfântului Apostol Andrei.
Vieţuind aceste ţinuturi binecuvântate de Dumnezeu, cei intre sfinţi străbuni
ai noştri, Sfântul Ioan Casian, Sfântul Gherrnan, Sfinţii Ierarhi tornitani
Bretanion şi Teotirn, Sfântul Dionisie smeritul, călugării sciţi, rnuHirni de
mucenici şi cuvioşi trăitori pe pământul Dobrogei, au aflat pe mântuitorul
Hristos şi L-au mărturisit şi au trăit în chip adevărat credinţa în mântuitorul
Hristos-Dumnezeu.
Astăzi, dreapta credinţă este pândită şi ameninţată la fiecare pas. Valorile
creştine sunt pângărite prin patimi care degenerează pe om ducându-l la
pierderea demnităţii.
Dreapta credinţă este falsificată prin activitatea sectelor - penticostali,
mormoni, martorii lui Iehova şi alţii.
Acţiunile prozelitistice ale sectelor sunt chemări înşelătoare.
Este foarte dureros că unii români se lasă prinşi în mreaja prozelitistă a
sectelor încât merg la adunările sectanţilor. Unii se lasă atraşi de bani, alţii se
lasă atraşi de anumite ajutoare, sau prin sfaturi înşelătoare. De aceea vă
îndemnăm pe dumneavoastră, părinţi, marne, tineri; nu vă lăSa.ţi atraşi!
Noi ca români avem şi păstrăm credinţa apostolică şi nu o vom lepăda ca
să nu ne pierdem dernnitateas şi identitatea noastră .
Din păcate câte unii îşi pierd demnitatea credinţei şi chiar demnitatea
umană, lăsându-se robiţi de patimi, petrecându-şi viaţa în locuri de necinste.
Sunt şi marne care săvârşesc păcate de moarte. În loc să dea naştere la
prunci buni şi sănătoşi, a tentează la propria sănătate şi chiar întrerup viaţa.
Trupul omenesc este zidit de Dumnezeu şi pe tot parcursul vieţii trebuie
păstrat curat.
Abuzurile - de tot felul - desfigurează chipul lui Dumnezeu din om, îl duc
la decădere.
A trăi după voia lui Dumnezeu în Biserică, înseamnă a ne menţine la
demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. Lupta pe calea dreptei credinţe este grea
pentru noi toţi, fie că trăim în lume, în viaţa socială, fie că trăim în mănăstire.
Monahii se roagă pentru toţi creştinii şi în acelaşi timp luptă cu tot felul de
ispite şi înfruntă grele primejdii.
În aceste "curţi frumoase ale Duhului Sfânt - care sunt bisericile şi
mănăstirile", Dumnezeu rourează viaţa noastră cu ploile Harului Duhului
Sfânt, prin Sfintele Taine.
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Referindu-se la aportul Bisericii privind revigorarea vieţii spirituale
româneşti, Prea Fericitul Patriarh a amintit de faptul că "Religia" constituie în
şcoală "obiect de studiu", fiind considerată în rândul celorlalte materii de
învăţământ. De dorit este ca toţi copiii să studieze Religia, inclusiv clasele de
liceu.
Având în vedere complexitatea şi diversitatea problemelor în contextul
actual, Părintele Patriarh a adresat îndemnul:
"Preoţi, mame, părinţi, profesori, directori de şcoli, păstraţi-vă tăria cuge
tului!"
În partea de final a părintescului cuvânt de învMâtură, întâi-stătătorul
Ortodoxiei româneşti - Prea Fericitul Părinte Teoctist, a îndemnat pe toţi cei
prezenţi şi pe toţi fiii Bisericii strămoşeşti la unita te în credinţă, solidaritate,
în înfăptuirile din fiecare parohie şi la trăirea prin fapte a evlaviei. Unita tea
preoţilor bisericii împreună cu enoriaşii fiecărei parohii vor conduce la rea
lizări mai mari şi mai frumoase din punct de vedere religios în Biserică, spre
folosul tuturor semenilor.
Părintele Patriarh a aprobat faptul că reorganizarea vieţii mănăstirilor din
Arhiepiscopia Tomisului - în aceşti ani de după '89 - când s-au reactivat
vechile mănăstiri şi s-au construit altele noi dintre care amintim Mănăsti rea
Peştera Sfântului Apostol Andrei, Schitul Sfânta Elena de la Mare şi chiar
mănăstirea Dervent, cu frumoasele lor chilii şi aşezări gospodăreşti, consti
tuie rodul credinţei şi evlaviei credincioşilor şi a călugărilor - mai cu seamă sub îndrumarea părintească a Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Lucian.
După toată cuviinţa şi smerenia, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Lucian
luând cuvântul a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh pentru osteneala
de a vizita şi a binecuvânta strădaniile depuse întru propăşirea vieţii reli
gioase din străvechiul pământ al Dobrogei - Sciţia Mică de altădată.
În scurtul popas petrecut la mănăstirea Dervent Prea Fericirea Sa s-a
întreţinut cu obştea călugărească, cu credincioşii aflati la mănăstire, cărora pe
lângă frumoase cuvinte de îndemn le-a înmânat şi atenţii - iconiţe şi cru
ciuliţe.
De aici Prea Fericirea Sa s-a îndreptat spre aşezarea Ostrov de Constanţa,
admirând istoricele aşezări pe unde altădată străbuni ai noştri au învăţat şi
au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu până la martirium - Sfântul Mucenic
Emilian de Durostorum, Sf. Mc. Dasie, Sf. lsichie, Sfinţii Nicandru şi Marcian,
Sfinţii Pasicrate şi Valention, şi mulţi alţii.
De pe aceste locuri sfinţite cu jertfele şi sângele atâtor martiri, trecând prin
apropierea vechii cetăţi a Durostorumului, Prea Fericirea Sa Teoctist,
Patriarhul tuturor românilor de pe întinsul apelor Dunării, binecuvânta, de
pe vasul plutitor ce traversa Dunărea, pe slujitorii pi credincioşii rămaşi, care
l-au însoţit până la malul Dunării - vechiul Istru.
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Mănăstirea DERVENT Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în faţa
-

Bisericii Mănăstirii "Dervent",

10

august

1997.

Mănăstirea SFÂNTUL APOSTOL ANDREI Prea Fericitul Patriarh
Teoctist însoţit de Înalt Pr�a Sfinţitul Arhiepscop Lucian la Şantierul
bisericii celei mari, 10 august 1997.
-
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Petre DIACONU

SATURNALIILE

LA

ROMANI

Într-unul din articolele publicate în revista DoruP, mi-am aplecat a tenţia
asupra etimonului tempus şi a deriva telor lui în limba românâ : timp, tâmplă,
a(se) întâmpla, tâmplar, întâmplare. Tot acolo mai subliniam că. Saturnus era,
de fapt, replica romană a lui Kronos, zeul timpului2 la Greci.
Astăzi, şi aici mă voi opri - ca de obicei, pe scurt - asupra Saturnaliilor,
sărbătoare dedicată, evident, lui Saturn, divinitatea timpului la Romani.
Saturnaliile erau celebrate mai ales de oştenii romani şi cu deosebire de
cei din spaţiul danubiano-balcanic3. Cinstirea se făcea în răstimpul încorsetat
de 17 şi, respectiv 24 decembrie, iar uneori în perioada de după 1 ianuarie.
Cu 30 de zile înainte de data începerii oficiale a Saturnaliilor soldaţii îşi
alegeau, prin tragere la sorţi, în persoana unuia dintre ei, pe regeJe4 "con
ducătorul" ceremoniilor din anul respectiv. Participanţii la sărbătoare se
îmbrăcau în piei de capră, iar pe faţă îşi puneau măşti care mai de care mai
caraghioase. Regele cetei de ostaşi, înfofolit în haine asemănătoare celor
împărăteşti şi purtând insignele zeului Saturn, agita tot timpul în aer o
spadă.
Saturnaliile erau percepute în lumea romană ca o sărbătoare a libertătilor
nelimitate. În răgazul dintre 1 7 şi 24 dec., toţi Romanii - civili ori militari,
bogaţi sau săraci, stăpâni şi sclavi - se socoteau în acele zile egali între ei şi de
aceea petreceau laolaltă, evocând amintirea "vârstei de aur" când Saturn dis
punea de atotputernicie absolută.
La terminarea festivităţilor, regele era sacrificat pe altarul zeului Saturn.
Chipul desfăşurării Saturnaliilor ni-i cunoscut astăzi foarte bine prin mai
multe surse literare. Una dintre acestea, de o excepţională importanţă,
deoarece se raportează la regiunile noastre, este "Martirologiul sfăntului
Dasius"5, redactat în limba greacă. Adaug, fără zăbavă, că numele acestui
mucenic mai este marcat, alături de numele altor doi fraţi întru Hristos Kindeas şi Kyrilos - pe o piatră descoperită în cetatea dunăreană Axiopolis,
aflată la 7-8 km amonte de Cernavoda6.
Numele aceluiaşi martir (Dasius) este înregistrat şi pe inscripţia de pe sar
cofagul în care a fost depus trupul lui?; sarcofagul existent odinioară la
Durostorum, după cum aflăm din cuprinsul pisaniei, se găseşte astăzi la
Ancona. Când a fost adus acesta în Italia e lucru nelămurit încă; după unii
faptul s-ar fi întâmplat în sec. VI-VII, după alţii în sec. XIII-XIV. De aceea his
torici certant în continuare.
Din însumarea datelor avute la dispoziţie se poate conchide fără
teama de a greşi, că Sf. Dasius s-a născut la AxiopolisB şi a primit martiriul
fiindcă a refuzat să ia parte la celebrarea Saturnaliilor. Faptul s-a petrecut " . . .
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în oraşul Durostorum (unde Dasius îşi împlinea slujba militară n.m.) până
când împărăţeau Maximian (Galeriu) şi Diocletian (anul 304 n.m.), fiind jude
ca t de Bassus, iar în cer de Împăratul nostru Iiisus Hristos căruia (i se cuvine)
slava împreună cu Tatăl şi Duhul Sfânt acum şi în vecii vecilor Amin"9, ţine
să învedereze alcă tuitorul anonim al "Martirologiului ... ".
Franz Cumont, una dintre cele mai mari autorităţi în ma terie, susţine că
"Martirologiul ... ", în versiunea greacăI O (după cum s'a precizat mai sus) a
fost redactat către capătul secolului VII şi că el respectă întocmai adevărul şi
cursul relatărilor din versiunea latină (veacul al IV-iea), pierdută între timp.
Din textu l "Martirologiului ... " reiese că sărbătoarea Satumaliilor era încă în
vogă la finele veacului VII . De notat că la ceremoniile în cauză participau
chiar şi unii creştini. Dealminteri, lucrurilor li se spune pe nume într-un pasaj
din "Martirologiul Sf. Dasius", subliniat de I. Râmniceanu l l ; " ... în ziua
Calendelor lui Ianuarie oameni uşurateci, urmând obiceiul păgânilor, deşi se
numesc creştini, merg cu mare pompă măreaţă schimbându-şi firea lor şi se
îmbracă în chipul şi înfăţişarea diavolului. Îmbrăcaţi în piei de capră,
schimbându-şi înfă ţişarea, ei leapădă chipul cel bun în care s-au renăscut
(prin Taina Botezului) şi reiau chipul cel rău în care s-au născut. Altfel, ei,
care au mârturisit la Botez că se leapădă de diavol şi amăgirile lui, se întorc
iarăşi la el prin faptele sale cele rele şi ruşinoase".
Că sărbătoarea Saturnaliilor era la mare preţ spre sfârşitul veacului VI
nu-i lucru de mirare de vreme ce a răzbit până în timpurile noastre. În fapt,
ce altceva decât o cinstire a Saturnaliilor este Jocul Cucilor (al Cucherilor, în
limba bulgară) practicat şi azi în unele zone sud-dunărene, în părţile fostului
Durostorum (Silistra din zilele noastre), adică tocmai acolo unde cu aproxi
mativ 1 600 ani în urmă a fost ucis Sf. Dasius. Aceste jocuri sunt cunoscute şi
locuitorilor din unele comune ca : Hrăneşti, Popeşti-Leordeni ş.a. din preajma
Bucureştilor. Fireşte, Jocul Cucilor din amintitele localităţi a fost transplantat
acolo de colonişti sud-dunăreni veniţi în urmă cu circa 200 de ani.
Sărbătoarea Cucilor se desfăşoară în a doua jumătate a lunii decembrie
aşadar, în perioada proprie Saturnaliilor din vechime. Actorii ei se recrutează
din rândul flăcăilor şi al bă rbaţilor proaspăt însuraţi. Ei se îmbracă, aşa cum
se îmbrăcau şi predecesorii lor din antichitatea romană, în piei de capră şi-şi
pun pe faţă măşti aidoma măştilor din trecut. Câteodată "voinicul" grupului
de "cuci ţine în mână o spadă de lemn care vrea să amintească spada regelui
din Satumaliile epocii romane. Eroii jocului mimează în tot timpul carnava
lului o bună dispoziţie, cântând şi tropăind zgomotos. Câteodată "cucii" se
iau la harţă cu cei din afara cârdului lor.
Unii învăţati caută rădăcinile Saturnaliilor în cultul lui Dyonissos, destul
de răspâ ndit, de altfel, în peninsula Balcanică a vremurilor de demult. Alţii
învăţaţi le caută originea în sărbătoarea Rosalia 1 2. Cei mai mulţi însă susţin
că saturnaliile sunt de sorginte traco-getică. În sprijinul acestei teze vin şi eu
cu o dublă adăugire. Prima dintre ele: "Mnamaseas (ne spune) că geţii ii
16

adoră pe Kronos (ci teşte Sa turn) pe care dacii ii numeau Zamolxis". În aceeaşi
ordine de idei se cuvin reamintite vorbele lui Diogenes Laertios cum că
"Zamolxis ... este adorat de geţi fiind socoti t drept Kronos (adică Saturn)".
Mai mult, "unii scriitori l-au numit pe Saturn Dios Dakie - Deus Dacieae zeul Dacieil3; din cele spuse imediat mai sus rezultă că Zamolxis este vari
anta dacică a lui Saturn (Kronos). A doua adăugire: ceva mai înainte am făcut
o aluzie discretă la sacrificiul uman care marca încheierea Saturnaliilor.
Acum voi veni cu desluşirea de rigoare. În ziua în care se terminau
sărbătorile, regele grupului de ostaşi era ucis cu săbiile de către comilitonii
săi. Ei bine, acest obicei, ritualul sacrificiilor umane, era cunoscut geto
dacilor încă de pe vremea lui Herodot şi a căpătat o largă extindere în perioa
da secolelor li î. H. şi secolul I d. H. Arheologii au putut desluşi împrejurările
în care erau operate sacrificiile umane. Ele se făceau la moartea şefului fa
miliei sau a unor aristocra ţi. Atunci erau sacrifica ţi membrii familiilor, iar
uneori înşişi sclavii din preajma lor, altădată erau sacrifica ţi oameni pentru
cinstirea uneia sau alteia dintre divinităţi. Un merit excepţional în descifrarea
acestor probleme ii are tânărul arheolog şi colaborator Valeriu Sârbu 1 4.
În viitor va trebui să se întreprindă cercetări noi spre a se vedea de unde
şi pe ce căi a pătruns practica sacrificiilor umane în religia geto-dacică; nu
este exclus ca ea să fi fost preluată de la sieli iranieni din Asia Mică, prin
intermediul triburilor tracice de-acolo, după cum nu este exclus ca această
practică să fi fost împrumutată de la celţi, despre care se ştie că unii dintre ei
practica ritualul sacrificiilor umane.
Din cele relatate până aici citi torul va reţine următoarele idei: Saturnaliile
erau cinstite de toţi romanii şi, în special de ostaşii din trupele imperiale.
Zona de desfăşurare maximă a Saturnaliilor era regiunea Durostorum-ului.
Faptul e impus nu atât de realita tea martinizării Sf. Dasius, cât mai ales de
împrejurarea că practica acestui obicei dăinuieşte acolo până sub forma
"Jocului (carnavalului) Cucilor". Originea Saturnaliilor trebuie căutată în aria
de vieţuire a populaţiei traco-dacice. Supravieţuirea lor până-n zilele noastre
se datorează, în special, populaţiei romanizate din spaţiul carpato-danubian.

NOTE
1
2
3

"Dorul", anul VIII, nr. 101, aprilie, 1998, p. 40.
Zeul Tempus (înzestrat cu o pereche de aripi) stând pe un tron şi tin<lnd în mână o coasă cu
lama culcată la pământ, iar în cealaltă având o clepsidră este o creaţie a epocii moderne.
Asupra Saturnaliilor există o întinsă literatură. Aici mă voi mărgini să citez doar cMeva
studii: M.P. Nilson, Saturnalia, în "Real Encyclopedie", 2-er Band, Stutgartt, 1 923, col. 20221 1 ; L. Parmentier şi F. Cumont, Les rois des Saturnales, în "Revue de Philologie", XXI, Paris,
1897, p. 143-144; Vasilka Tupkova-Zaimova, Svedenia za srednovekovni kukertskj igri v
Silistrensko (Mărturii ale carnavalului în Silistra evului mediu) în I. bulgară, publicat în
revista "Ezikovedsko-etnograjski idsledovania v pamet na akod St. Romanski" (BAN), Sofia,
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4

5

6

7
8

9
10
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1 960, p. 705-706.
Cf. Parmentier şi F. Cumont, op. cit., loc. cit.
Dasius era soldat în cadrul Legiunii XI Claudia de la Durostorum şi-l avea comandant direct
pe legatul Bassus. Cf. Franz Cumont, Les actes de Saint Dasius în "Analexta Bollandiana",
XV, 1 997; vezi de asemenea, Martiriul Sfântului Dasius, în "Actele Martirice", lucrarea
alcătuită de cărturarul-teolog de bună amintire Ion Rămureanu. Cartea a apărut sub egida
Bisericii Ortodoxe Române; a fost tipărită în 1982.
Vezi I. Barnea, în "Studii Teologice", 10, 1958, p. 279-298. Cf. Emilian Popescu, Inscriptiile
greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România, Bucureşti, 1976, p. 205-206,
nr. 194. Cf. şi Petre S. Năsturel, în "Ortodoxia, Revista Patriarhiei Române", 6, 1954,
p. 585-586; şi în "Byzeitsch". 60,1967, p. 239. Inscriptia a fost descoperită de I. Bamea
(istoria Dobrogei, II, 1 968, p. 380 şi p. 505, fig. 6).
Vezi inscriptia reprodusă de mine în "Dorul" nr. 98. 1998, p. 29.
Franz Cumont, Les actes de Saint Dasius, p. 10, socotea că Dasius a fost martirizat acolo.
Faptul ii era sugerat de inprejurarea că numele lui Dasius figura în "Martirologicum
H ieronymianum" de două ori Ia Axiopolis şi numai o dată la Durostorum, la sfârşitul listei.
Astăzi s-a ajuns aproape la un consens în această privintă şi anume: Dasius s-a născut la
Axiopolis şi a pătimit la Durostorum. Î n lista hieronimiană este citat de două ori Axiopolis,
odatâ pentru că s-a născut acolo şi o dată pentru că, primind martiriul la Durostorum,
memoria lui era constită şi în oraşul său natal.
Şi aici şi în alte părti m-am folosit de excelenta traducere a lui I. Rămureanu.
Şi tocmai din cauză că textul "Martirologiului ... " este în limba greaci'I, numele lui Saturnus
este redat peste tot în forma lui greaci'I: Chronos.
I. Ri'lmureanu, op. cit., p. 249.
Pentru ambele teze vezi M. Arnaudov, Kukeri i rusalki, în "Anuarul Universităţii", Sofia,
XXXIV (1920).
Neavând la îndemână aceste izvoare literare, le-a preluat din excepţionala "Cartea
întâlnirilor admirabile", a lui Anton Dimitriu, Bucureşti, 1981, p. 292.
Valeriu Sârbu, Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto-dacilor,
Galati, 1993, p. 1 26-146.

LES SATURNALES CHEZ LES ROUMAINS
Resume
L'auteur identifie les "Saturnales", fete dediee â Saturne, la divinite du
temps chez Ies Romains, celebree entre le 17 et le 24 decembre dans la zone
de Durostorum. Cette coutume se conserve dans cette region, meme â
present, sous le nom du "]eu (Carnaval) des Coucous" et sa survivance est
due â la population romanisee de l'espace carpato-danubien. A cette fete se
relie le martyre du Saint Dasius (VI-e - VII - e siecles ?) qui a refuse de pren
dre part â la celebration des Saturnales.
L'origine de cette fete pourrait etre cherchee chez les sicii iranieni Saturnales - Coucous.
A ce propos, les recherches doivent continuer.
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DOBROGEA ROMANĂ,
ROMANO-BIZA NT I NĂ $1 M ED I EVA LĂ

CAtAlina DUŢU

SELGIUKIZII ŞI DOBROGEA ÎN SECOLUL
AL XIII-LEA*
In terpretarea acestui semnifica tiv fragment al istoriei Dobrogei, se leagă
indisolubil de istoria Mării Negre, fapt ce implică reconstituirea raporturilor
dintre principalele puteri pontice interesante în a-şi extinde sferele de influ
enţă în zonă.
Secolul al XIII-iea a constitui t cadrul cronologic de manifestare a unor
relaţii alternative de cooperare şi înfruntare militară de o deosebită in tensi
tate între Imperiul Bizantin, Hoarda de Aur, Ilhanatul din Persia şi thalas
socraţiile italiene.
În a doua jumătate a secolului al X III-iea Marea Neagră a devenit "placa
turnantă a comerţului internaţionaJ"l în contextul unor relaţii complexe. Doi
factori au stat la baza acestui proces: "pax mongolica" şi cooperarea genove
zo-bizantină. "Pacea mongolă" era necesară dezvol tării comerţului. Ea con
stituia condiţia securităţii circulaţiei pe rutele de uscat dinspre Extremul
Orient la ţărmurile Mării Negre. V. Ciocîltan2 atribuia însă creatorilor "păcii
mongole" un rol pasiv în desfăşurarea comerţului pontic. Spre deosebire de
aceştia, genovezii s-au remarcat prin tr-o politică comercială activă.
Susţinând readucerea împăratului bizantin Mihail VIII Paleologu! pe tronul
constantinopolitan, fapt petrecut în 1 261 , ei s-au bucura t de acordarea unor
largi privilegii comerciale conform tratatului încheiat Nymphaion3 în acelaşi
an. Genovezii deveneau astfel principalii agenţi ai comerţului occidental în
Marea Neagră.
Presiunea exercitată de Ilhanat (născut după campania din 1256-1 260 în
Iran şi Irak) prin Hi.ilegi.i (1 261-1 265) a grăbit coalizarea forţelor ce ar fi
cunoscut nefastul impact al genghizhanizilor. Lua astfel naştere, din raţiuni
politice, axa Saray-Cairi4 perfectată în 1263 după negocieri an terioare.
Partenerii implicaţi: Mihail VIII Paleologu!, Berke (han al Hoardei de Aur
între 1 257-1 267), sultanul mameluc al-Malik az-zahir Ba'ibars şi genovezii
mizau pe eficienţa noului bloc de putere îndreptat împotriva politicii
ilhanide. În plan comercial priorităţile vizau redobăndirea Tabrizului de
către Hoardă, ceea ce ar fi scos-o din izolarea comercială în care se afla, şi
asigurarea libertăţii exportului de sclavi din nordul Mării Negre în Egipt,
vital pentru sultanatul mamelucS. Cele două obiective s-au dovedit contra
dictorii, împiedicând eficienţa întregului mecanism6.
În acest context se înscria evoluţia sultanatului sel<;iukid de Rum condus
de Izz eddin Kaikâvuz. Desprins din marele stat sel<;iukid ce cunoscuse
apogeul în secolul al XI-iea, sultanatul îşi pierdea din coeziune în secolul
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următor7. Criza dinastică declanşată la începutul secolului XIII a facilitat suc
cesul genghizhanizilor în lupta de la Kosedag (1243)8. Acest moment a mar
ca t schimbarea de statut a sultanatului care devenea tributar. CondHia de
vasal implica tributul anual în monedă şi produse, ajutor militar şi stabilirea
în capitala de la Konya a reprezentantului administraţiei centrale mongole în
persoana unui guvernator care avea la dispoziţie trupe militare9. Ca factor
decisiv în Anatolia, statul mongol îşi aroga dreptul de a interveni în luptele
pentru tron.
Campania lui Hi.ilegi.i din 1256-1260 până la "momentul Ain-Djalut"10 a
dus la dobândirea unor teritorii din Iran, Irak, Caucaz, Anatolia şi Cilicia.
Importanţa strategico-milutară şi comercială pe care o avea sultanatul de
Rum era deosebită, în sensul că realiza conexiunea între nordul Mării Negre
şi Orientul Apropiat. De această legătură beneficia Hoarda de Aurl l . Aşa se
explică faptul că începând cu anul 1260, Hi.ilegi.i ca suzeran al sultanului
selc;iukid tăia Hoardei şi sultanatului mameluc alimentarea cu produse şi
sclavi.
Intervenţionalismul Ilhanatului în treburile interne ale statului selc;iukid
se manifestase şi anterior anului 1260 când, în urma expediţiei de la
Aksaray12, Izz eddin a fost nevoit să părăsească tronul părintesc, împărţit cu
fra tele său, Rukneddin Kilic; Arslan, în favoarea acestuia din urmă. Explicaţia
a fost găsită fie în politica duplicitară a lui Rukneddin care şi-ar fi submina t
propriul frate13, fie în descoperirea de către Hi.ilegi.i a alianţei încheiată de Izz
eddin cu sultanul mameluc în scopul sustragerii de sub vasalitatea
ilhanidă14. Cert este faptul că sultanul selc;iukid s-a refugiat la curtea lui
Mihail VIII de la Niceea în 1 2591 5 . Statutul special de proteja t şi privilegia t
dobândit aici comporta prezenţa la consiliile imperiale, dreptul de a avea
gardă şi pe cel de a purta încălţăminte roşie imperială 16. Raţiunea acestui
tratament era un calcul militar. Flota selc;iukidă putea asigura restaurarea
bizantină şi apărarea graniţelor vestice17.
Dar în ciuda primirii binevoitoare la Niceea, Izz eddin nu a renunţat la
ideea de a-şi recupera tronul. În acest scop a recurs la tratative cu unicul fac
tor care i-ar fi asigurat legitimitatea întoarcerii la Konya, Hi.ilegi.i. Eşecul
înregistra t această ocazie a avut consecinţe în rândul selc;iukizilor: o parte
dintre ei au recunoscut de bună voie autoritatea bizantină, altă parte pe cea
mongolă 1 8 . Pierderea controlului asupra propriilor supuşi l-a determinat pe
sultan să caute o nouă soluţie. El i-a propus lui Mihail VIII următoarea alter
nativă: fie acordarea unui ajutor militar împotriva ilhanizilor în scopul
recuceririi Konyei, fie cedarea unui teritoriu ce urma să devină noua "patrie"
(vatan) a selc;iukizilor1 9 . Instaurat între timp la Constantinopol (1261 ),
împăratul se afla prins între alianţa Saray-Cairo în care era solicitat să intre şi
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Ilhanatul ce-şi dovedise capacitatea de mare pu tere expansionistă. Conform
lui Nichifor Gregoras, Mihail VIII a manifesta t prudenţă faţă de prima soluţie
a lui lzz eddin, conştient fiind de iminentul atac ilhanid. Dar atunci când con
textul politic i-a permis, împăratul a răspuns pozitiv celei de-a doua soluţii,
anume stabili tatea seli;iukizilor în alt teritoriu20. Cronicarii Yazicioglu AJi21
şi Seyyid Lokmân22 au consemnat astfel încuviinţarea bizantină: " Fasileus
(împăra tul, n.n.) le-a dat ca loc şi patrie ţinutul Dobrogea, care este un colţ
bun, cu apa şi aerul purtători de sănătate şi frumuseţe. Au înştiinţat pe
ascuns corturile turceşti din Anatolia, care le aparţineau. Sub pretextul ier
naticului, acestea au coborât la Iznik şi în scurt timp au trecut prin Uskiidar
multe case turceşti. Ră posa tul fără prihană Saru Saltuk a trecut împreună cu
ei."23.
Aşezarea efectivă a turcilor sel<;iukizi pe teritoriul Dobrogei a avut loc în
anul 662H. (1263 d. Chr.)24. Istoricul Gh. Bră tianu25 considera că imigrarea
celor aproape 2000 familii de turci în Dobrogea, a fost pa tronată de adminis
traţie bizantină ca factor de decizie, deşi dreptul său asupra acestui teritoriu
era pur teoretic. Încă de la sfârşitul secolului XI existau aici mici formatiuni
autohtone aparţinând turcilor pecenegi, uzi, cumani dependenţi în mod for
mal de Bizanţul care le "abandonase" provincia26. Interpretarea lui Bră tianu
se situa în contrapondere cu teoriile bulgare ce negau existenţa oricăror ele
mente indigene şi accentuau asupra prezenţei bulgare la nord de Dunăre, în
special în Dobrogea. "Sub o formă turcească, destinele Dobrogei au fost din
momentul acela pentru multă vreme deosebite complet de ale Bulgariei"
conchidea acelaşi autor.27
Orientalistul T. Kowalski2B susţinea teoria celor trei straturi succesive ale
dialectului turc "dunărean": primul aparţinând pecenegilor şi cumanilor; cel
de-al doilea, turcilor sel<;iukizi şi ultimul, turcilor otomani ce pătrundeau
ulterior în Dobrogea . Se aceentua asupra unei evoluţii fireşti, a unei continu
ităti de locuire alimentară o perioadă cu elemente de aceeaşi origine.
Instalarea seli;iukizilor conduşi de Saru Saltuk pe teritoriul Dobrogei ca
rezultat al diploma ţiei bizantine, a urmărit scopuri precise.Din perspectivă
militară, noua comunitate constituia un tampon în calea expansiunii Ţaratu
lui de la Târnovo, afirmând în mod indirect autoritatea bizantină pe ţărmul
vestic al Mării Negre29. Aspectului politic al colonizării i se poate alătura,
conform lui Fr. Babinger3D, şi cel religios. Apartenenţa lui Saru Saltuk la
ordinul bektaşi31 nu numai că reprezenta ruperea de sunnismul trad i ţional
adoptat de seli;iukizi, ci oferea motivul pen tru căutarea unei zone ce permitea manifestarea sa religioasă.
Bazându-ne pe izvoarele citate, putem conchide că în regiunea din tre
Dunăre şi Marea Neagră, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, din
raţiuni stra tegice, se stabilea comunita tea turcilor seli;iukizi. Nu există date
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certe relative la întinderea ei. G.D. Balascef3 2 o situa aproape de "oraşele
Cărbuna şi Vama, precum şi pe la gurile Dunării". Cronica intitulată
"Oguznâme" consemna "imigrarea lui Saru Saltuk Dede de la muntele Alb
(Ak-Dag) şi stabilirea sa în oraşul Babadag"33. Credem că este vorba despre
o deplasare a noilor veniţi de la sud spre nord, deplasare contemporană
domniilor lui Mihail VIII şi Hi.ileg····, datorată caracterului nomad al vieţii lor.
Întregul proces a fost o reuşită din moment ce "multă vreme în ţinutul
Dobrogei au existat două-trei oraşe musulmane şi 30-40 grupuri de corturi
turceşti"34 El nu s-a realizat sub conducerea lui Izz eddin Kaikâvuz.
Ambiţiosul sultan mai spera încă în recucerirea tronului părintesc, obiectiv
ce părea ca şi împlinit. Legăturile politice cu sultanul mameluc al-Malik az
zahir Baibars, cu hanul tătar Berke şi mai ales cu Mihail VIII îi certificau
aşteptările. În viziunea politică a proaspeţilor membri ai axei Saray-Cairo,
reinstalarea lui Izz eddin la Konya ar fi echivalent cu desăvârşirea frontului
antiilhanid şi cu izolarea comercială a lui Hi.ilegu.35 Evenimentele au dove
dit fragilita tea alianţei. Cauza se afla în politica duplicitară a împăratului
bizantin ce ducea tratative paralele cu inamicul axei, Hi.ilegi.i. Acesta din
urmă tocmai eşuase în încercarea de a forma o "perpetua confederacio" prin
antrenarea Occidentului împotriva Egiptului.36 Desigur că noua orientare a
Bizanţului a avu t un temei justificat. Proiectata campanie a ilhanului ce ţinea
ConstantinopoluJ37 a constituit un factor decisiv din acest punct de vedere.
Se adăuga în schimb apariţia unei defecţiuni în raporturile bizantino ge
noveze da torată descoperirii complotului organizat de podestatul Guglielmo
Guercio.38 Şeful genovezilor din Constantinopol îşi propusese înlăturarea
împăratului în 1 264 şi restaurarea latinilor prin regele Siciliei, Manfred, cel
care împiedicase planul lui Hi.ilegi.i cu numai un an în urmă.
În această conjunctură politică a avut loc închiderea sultanului la Enos,
cetate aflată la vărsarea râului Mariţa în Marea Egee. Decizia luată de Mihail
VIII era urmarea deconspirării unui alt complot ce-şi propunea detronarea
împăratului, pus la cale de însuşi Izz eddin, protejatul Bizanţului.39 Deoarece
Pachymeres reclama faptul ca fiind o consecinţă a înţelegerii bizan tino
ilhanide ce viza îndepărtarea sul tanului selc;iukid de Asia Mică şi Persia, s-a
acreditat ideea că la Constantinopol nu s-ar fi afla t despre complot.40
Impresia este întărită şi de sursele bizantine care, spre deosebire de cele
turceşti, nu fac nici o referire la acest aspect.
Considerată drept un "casus belli", detenţia lui Izz eddin dar mai ales noul
cadru politic de la Strâmtori, declanşat actul de forţă în teritoriul bizantin ce
urmăzrea eliberarea sultanului. Situată în timp în ianuarie-februarie 12654 1 ,
expediţia a antrenat trupele lui Berke, cele aparţinând ţarului bulgar
Constantin Tih42 şi pe turcii selc;iukizi din Dobrogea conduşi de Saru Saltuk.
Sursele mameluce au încercat să minimalizeze importanţa evenimentului
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exagerând rolul de mediator al ambasadorului egiptean Faris ad-Din Aqus
al-Mas'udi în conflictul bizantino-bulgaro-tătar.43 Consemnările lui
Pachymeres44 atrag atenţia asupra unui punct larg discutat de specialişti.
Este vorba despre ajutorul cerut de Izz eddin prin intermediul unui trimis
special de la "o rudă de-a lui din ţinutul de miază.noapte al Mării Negre şi
despre intervenţia "unchiului dinspre tată" pe lângă Constantin Tih în acelaşi
scop. G. D. Balascef45 se pronunţa asupra identităţii dinspre acel "unchi" şi
Saltuk, opinie negată însă de A. Decei46 care venea cu argumentul înrudirii
şi îl considera pe Berke unchi al sultanului seh;iukid.
Asediul cetăţii Enos s-a soldat cu eliberarea lui lzz eddin care primea de
la Berke bogatele oraşe din Crimeea, Solgat şi Soldaia, unde îşi găsea sfârşitul
în anul 127847.
Izvoarele bizantine şi turceşti pun pe seama sultanului elibera t deplasarea
"coloniei turceşti stabilită sub Sal tukdede în Tartaria Dobruze, pe malul occi
dental al Mării Negre"48 Însă după moartea lui Izz eddin sel<;iukizii au
revenit pe teritoriul Dobrogei. Yazicioglu AH49 relata deplasarea patronată
de hanul Berke: "Pornind în anul următor, răposatul Saru Saltuk a trecut, pe
baza înaltei autorităţi a lui Berke Han, turmele lor de oi şi capre, aducându
i, pe uscat, înapoi în pa tria lor, în ţinutul Dobrogea . În acest timp, trecuse pe
mare şi sultanul Mes'ud ... După aceea a trecut multă vreme. Au rămas în
Dobrogea împreună cu Saru Saltuk." Deducem de aici că revenirea sel<;iukidă
a fost concomitentă cu încercarea sultanului Mes'ud, fiul recent decedatului
Izz eddin, de recucerire a tronului de la Konya (1278-1280). Reuşita acţiunii
sale nu a echivalat cu desprinderea de suzeranitatea ilhanidă, fapt ce a
decepţionat frontul antiilhanid.
Problema colonizării turcilor sel<;iukizi pe teritoriul dobrogean a suscitat
o seamă de opinii contradictorii. Stabilirea lor a fost chiar pusă sub semnul
în trebării deşi izvoarele au consemnat-o. În această categorie îi includem pe
H. W. Duda şi P. MutafciefSO care neagă existenţa colonizării, spre deosebire
de alţi cercetători care o acceptă, cum ar fi51: Joseph von Hammer, Henry
Howorth, Fr. Brun, V. D. Smirnov, P. Nikov, Jean Deny, Fr. Babinger, Fr.
Taeschner, Paul Wittek, G. D. Balascef, T. Kowalki, H. Inal<;ik, Aurel Decei52.
Există şi izvoare care nu amin tesc nimic despre o eventuală colonizare, ca de
exemplu: lbn Bibi şi Mahmud ibn-i Mehmed.53 Revenirea seli;iukidă din 1278
în fosta "patrie" acordată de Mihail VIII a fost negată de P. Nikov54 ce
susţinea că "cele 10.000 de familii turcomane au mers în Crimeea, unde au
rămas apoi." Paul Wittek55 nici nu admitea plecarea lui Saltuk în Crimeea.
Un argument în sprijinul sus-numitei deplasări îl constituie existenţa
mormântului conducătorului seli;iukid, Saru Saltuk la Babadag. Deşi sunt
locuri ce-şi revendică situarea acestui mormânt56, Babadagul este într-adevăr
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acela care a atras atenţia până şi sultanilor otomani Baiazid II, Suleiman
Kannuni şi Osman II. Primul dintre aceştia construia mausoleul ce-şi cucerea
faima ulterior57. Faptul a a tras după sine şi reconstrucţia oraşului intrat sub
stăpânire otomană încă din 141 7. Ibn Ba ttutaSB, călătorul arab ce străbătea
Dobrogea în iulie-august 1331 însoţind-o pe Bayalun, soţia hanului Ozbec
(1313-1341) al Hoardei de Aur, scria că "oraşul Baba-Saltik este cel mai
depărtat oraş care aparţine turcilor; intre acest oraş şi începutul imperiului
sunt 18 zile de mers printr-un pustiu, cu totul lipsit de Iocuitori".59
Acelaşi autor îi a tribuia lui Saltuk calitatea de proroc. "Se zice că acest
Saltik era un contemplativ sau un proroc, dar se mai spun despre el (şi)
lucruri pe care Ie condamnă religia"60 . Se făcea aluzie Ia apartenenţa lui
Saltuk Ia ordinul bektaşi. În cronicile turceşti apare fie ca "neprihănit"61 , fie
ca "păzitot al fricii crescute faţă de Alah". Kemalpaşazade în "Tarihial-i
Osman" ("Istoria Casei lui Osman")62 ii prezenta pe Saltuk ca fiind luptător
pentru credinţă (ghazi) care şi-a exercitat influenţa hotărâtoare asupra
supuşilor, determinându-i să-i asculte poruncile "izvorâte din adâncă
înţe lepciune" .
Î n urma morţii survenite probabil î n 1304, unitatea sel<;iukizilor din
Dobrogea a cedat. O parte din ei s-au reîntors în Anatolia "pentru a se feri de
ei (de bulgari, n .n.)" după cronicarul Yazicioglu Ali. Acelaşi cronicar
menţiona că "cei care au rămas în Rumellia după moartea lui Saru Saltuk au
devenit arhiryân ( musulmani ce s-au convertit la creştinism, n.n.)"62 . P.
Wittek63 era de acord cu această afirmaţie, deoarece susţinea că autorul ei îi
cunoscuse pe turcii creştini transformaţi acum în supuşi otomani (ne situăm
în anul 1424) care vorbeau o limbă turcică. Tocmai de aceea Wittek susţinea
provenienţa termenului "gagauz" din "Kaikâvuz", numele sultanului lzz
eddin. Drept urmare, istoricul îi considera pe locuitorii din Deliorman
(Dobrogea de sud) aşa numiţii "Gacal" drept descendenţi ai găgăuzilor
"musulmani sau reislamizaţi,", urmaşii turcilor sel<;iukizi ai lui Izz eddin col=

onizaţi în Dobrogea Ia 126364. La această opinie aderau şi H. Inal<;ik, T.
Kowalski, W. Zajaczkowski65, A. Decei şi alţii. Dincolo de controversele re
lative Ia problema colonizării sel<;iukide pe ţărmul vestic al Mării Negre, în
Dobrogea, conchidem că acest proces s-a realizat, mărturie stând izvoarele
bizantine (G . Pachymeres, N. Gregoras), turceşti (Yazicioglu Ali, Seyyid
Lokmân, Kemalpaşazade) şi arabe (Ibn Battuta). Datată în 1263, colonizarea
s-a încadrat unui context internaţional complex având ca expresie formarea
a două blocuri de putere în spaţiul pontic şi anume axa Saray-Cairo şi
Ilhanatul din Persia. Deplasarea s-a realizat conform iniţiativei imperiale
bizantine, din ratiuni strategice, ca urmare a cererii lui Izz eddin care solici
ta o "patrie" pentru supuşii săi. Conduşi de Saru Saltuk, sel<;iukizii s-au
aşezat în Dobrogea unde i-au găsit peste mai mult de un secol tucii otomani.
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Deşi au avut o evoluţie fluctuantă, sei<;iukizii nu au părăsit Dobrogea decât
în caz de forţă majoră (vezi intervenţia lor în scopul eliberării lui Izz eddin
de la Enos, fapt ce a avut drept consecinţă stabilirea temporară în Crimeea de
unde revin în 1280). Conform opiniilor bine argumentate ale unor specialişti,
ei pot fi întâlniţi şi astăzi sub numele de "găgăuzi" şi "gacal". Problema
rămâne deschisă şi astăzi noilor interpretări, descoperirea unor noi izvoare
putând aduce noi lănuriri. Oricum, subiectul este de o mare importanţă pen
tru istoria Dobrogei, cât şi pentru cunoaşterea mai bună a istoriei spaţiului
pontic în Evul Mediu.
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sel\iukizilor in Dobrogea (A. Decei, art. cit., p. 1 77);

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ibidem, p. 1 79-1 80;
G. D. Balascef, art. cit., p. 13;

G. Bri\tianu, "Introducere" la G. D. Balascef, art. cit., p. 4; Idem, Recherches, p. 1 1 5.
Idem, "Marea Neagră", voi. I, p. 328;

Ibidem, p. 336-337, nota 20.

Idem, "Introducere" la G. D. Balascef, art. cit. p. 5; Idem, "Recherches sur Vicina et Cetatea

Albă", Bucarest, 1 935, p. 80; "Vicina", II, p. 152;

29. V. Laurent, "La domination byzantine aux bouches du Danube sous Michel Vili
Paleologue", in "Revue historique du Sud-Est europeen", XXII, 1945, p. 187; Idem",
L'immigratrion turque en Dobrogea au temps de Michel VIII Paleologue", Bucureşti, 1930,
apud G. Brătianu, "Introducere" la G. D. Balascef, art. cit., p. 5;
30. Ibidem;
31. Ordinul bektaşi este un rezultat al schismei Islamului ce se alătura celor peste 200 de grupi\ri
identificate de L. Massignon. Aceste congregaţii numite "tariqa"

(sg.); "turug" (pi.) s-au

constituit in sec. XII-XIII, după opinia lui A. Miquel, iar membri lor se numeau "darwis"
(dervişi) sau "ikhwân" (fra ţi) (A. Miquel, "Islamul şi civilizalia

"
sa ,

voi. I, Bucureşti, Ed.

Meridiane, 1994, p. 416-417); J. P. Roux, adepţii bektaşismului propovi\duiau un islamism

nonconformist ce implica o viaţi\ comunitari\ mixt<\ (op. cit., p. 184);
32. G. D. Balascef, art. cit., p. 14 şi nota 2;
33. Ibidem;
34. "Ve hayli zaman Dobruca ilinde iki ii\ pare miisliiman şehri ve otuz kirk băliik Tiirk obalari
vardi" (apud A. Decei, art. cit., p. 1 79);
35. V. Ciocîltan, op. cit., p. 84-85; 225;
36. S. Papacostea, "La premiere crise rapports byzantino-genois apres Nymphaion. Le complot

37.
38.
39.
40.
41.

de Guglielmo Guercio" (1264), in "Revue roumaine d'histoire", 27, 1988, 4, p. 347;
Ibidem;

Ibidem, p. 340-343;

Eveniment consemnat de Yazicioglu Ali şi Seyyid Lokmân (A, Decei, art. cit., p. 1 71, 180);
Ibidem, p. 184; V. Ciocâltan, p. 227;

Datarea este in concordanţi\ cu precizc\rile cronicilor otomane şi cu cea a lui Ibn Bibi care a

şi reconstituit itinerariul expediţiei (A. Decei, art. cit., p. 185); B. Spuler, op. cit., p. 53-54;

42. Constantin Tih, ţar al bulgarilor intre 1257-1277, era cc\sătorit cu Irina Lascaris (m. 1270), sora

ex-impi\ratului bizantin de la Niceea, Ion IV Lascaris. Aceasta îl instiga pe soţul ei
împotriva lui Mihail VIII, căruia nu i-a iertat detronarea fratelui sau (FHDR, p. 445, nota 9;

p. 503, notele 25, 26);
43. V. Ciocîltan, op. cit., p. 228;
44.
Iar (mai sus) pomenitul unchi al acestuia (lzzeddin, n.n.), venind la ţarul bulgarilor
„.
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Constantin sau mai degrabă la soţia lui şi înfătişându-le îltipătatului, i-a convins, fiindcă

erau de mult inclinali la aceasta (FHDR, p. 445);

45. G. O. Balascef, art. cit., p. 16 vine cu argumentul lui N. Gregoras
identitate;

ce

sublinia această

46. Decei susţinea că una din sotiile lui Berke era mătuşa lui lzzeddin din partea tatălui
(A. Decei, art. cit., p. 184);
47. G. Brătianu, "Marea Neagră", voi. li, p. 90; V. Ciociltan, op. cit., p. 230; A. Decei, art. cit.,
p.180 (Seyyid Lokmân şi oastea tătară l-a adus pe sultan în slujba lui Berke Han. Hanul l-a

consolat, onorâ ndu-l şi respectându-l în mod deosebit ... a dat ca feudă sultanului Solkad şi

Su'dak"), p. 172 (Yazicioglu Ali" Apoi, Berke Han i-a dat şi stăpânirea Critneii. Din Oimeea
şi până în tinutul Kara Bogdan multă vreme a fost teritoriu islamic (milslilmanhgd 1 ). În Kara
Bogdan există lncă un mescid (cimitir, n.n.) ctitorit în numele lui). A. Decei propune
traducerea

pentru

termenul

"miisliimanhgd1 ",

"musulrnanitate"

prin

analogie

cu

"h1 n stiyanhk" = "creştinătate"; "Kara Bogdan" = "Moldova";

48. A. Decei, art. cit., p. 1 72, p. 180;

49. Ibidem, p. 1 73 "Ve yila revân-i kopiir ilun koyunluk ve davatlar1 m merhum Saru Saltuk
Berke Han hiimilye gcciiriib kurudan geru yurdlar1na Dobruca iline getiirdi" (= "Pornind în
anul următor, răposatul Saru Saltuk a trecut pe baza înaltei autoritătl a lui Bcrke Han,
turmele lor de oi şi capre, aducându-i, pe uscat, înapoi în patria lor, in Unutul Dobrogea");

50.
51 .
52.
53.

Ibidem, p. 179-1 80;

Ibidem, p. 1 86-192;

Ibidem;

Jbn Bibi scria în sec. XIV, în persană, iar Mahmud ibn-i Mehmed numit şi Aksaray scria tot

în persană, în sec. XIII-XIV. Aceste izvoare au fost luate ca argumente de Herbert W. Duda,
"Die Seltschukengeschichte des Jbn Bibi ", Copenhaga, 1 959 (apud A. Decei, art. cit.,

p. 182-183);
54. Ibidem, p. 1 89;
55. Ibidem, p. 188;

56. Ph. Bruun, V. Vasilievschi, P. Mtafcief, J. Hreek ii localizau în Crimeea

(vezi M. M.

Alexandrescu Dersca-Bulgaru", Ştiri despre Babadag în Evul Mediu" în "Revista de Istorie",

31, 3, 1978, p. 448);
57. Pe sarcofag exista o inscripţie tătărească în 1484 când a venit aici Balazid II: "Saltik Baba Seid

Mehmed Cazi", potrivit lui Evlya Celebi în "Siyahetnâme". Acelaşi autor amintea despre
distrugerea mormântului de către creştini, ştire păstrată în tradi!ia locală a cetâtii Enisala,
moment după care numele oraşului s-ar fi schimbat din Baba-Saltik în Babadag ('"Călători

58.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

străini despre Ţările Române, voi. I, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968, p. 10);
Ibidem, p. 5;

ll;>idem, p.

A. Decei, art. cit., p. 174, p. 176;
Ibidem, p. 1 74;
Ibidem, p. 1 88;

Ibidem, p. 190-191;

Ibidem, p. 1 92.
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SELEUCIDES ET LA DOBROUDJA AU XVIII-e SIECLE
Resume
La colonisation des Turcs Seltchukides en Dobroudja a ete et reste encore
un probleme controverse de l'historiographie. Cette colonisation s'est ins
critite dans un contexte internaţional complexe, etant une initiative byzan
tine. Les sources byzantines contemporaines et turques tardives ont enreg
istre ce deplacement, c'est pourquoi la plupart des historiens l'ont considere
comme veridique.
Le deplacement, qui s'est deroule en 1263 apr. J.-C. (662 H.), a entraîne en
viron 2000 familles dirigees par Saru Saltuk. Bien que leur destin n'ait pas
encore ete tire au clair, la presence meme du tombeau de Saltuk a Babadag
plaide en faveur de la continuite des Seltchukides sur le territoire dobroud
jien. A notre avis, bien des aspects de ce processus soulevent des questions et
sont loin d'etre elucides. Nous esperons que Ies recherches futures
apporteront plus de lumiere sur ce sujet.
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UN FRAGMENT DIN ISTORIA HARşoVEI,
REDAT PRIN PRISMA MĂRTURIILOR
DOCUMENTARE 1
Situl arheologic roman, romano-bizantin şi medieval de la Carsium
Hârşova reprezintă unul din punctele de maxim interes pe harta arheologică
a Dobrogei, centru economic, comercial, politic, social şi militar, pus în val
oare de civilizaţia materială dunăreană. Aşezată pe malul drept al Dunării,
cetatea (aflată la sud-est de actualul oraş Hârşova) a fost beneficiara unor
condiţii mai mult decăt prielnice pentru desfăşurarea unei vieţi materiale
prospere. Ea a fost ridicată la punctul de contact a fluviului Dunărea cu
braţul Borcea în apropierea Bălţii Ialomiţei, lângă cel mai important loc de
trecere din Dobrogea în Muntenia, actualul Giurgeni-Vadul Oii2 . Mai mult,
zidirea ei s-a făcut, atât de meşterii antici, cât şi de cei medievali, pe un pisc
stâncos, cu numeroase sinuozităţi, cu canioane naturale dăltuite de Dunăre
în calcar. Din această cauză, cetatea a avut întotdeauna o poziţie dominantă,
bine fortificată din punct de vedere natural, asigurându-se astfel o supraveg
here pe o distanţă de câţiva km.
Pentru epoca romană şi cea romano-bizantină există surse istorice ce pot
oferi informa ţii boga te, subliniindu-se rolul jucat în diferite evenimente
politice şi militare din perioada respectivă. Este vorba de texte antice ca
Ptolomeu, Geografia (cartea a treia ), ltinerarium Antonini, Tabula
Peutingeriana, Hierocles, Ammianus Marcellinus, Notitia Dignitatum,
Notitia Episcopatum, Procopius din Caesareea, De Aedificiis, Geograful din
Ravenna şi Constantin Porfirogenetul, De Thema tibus3, dar şi de descoperiri
arheologice şi epigrafice ce indică cantonarea aici a unor unităţi militare.
Cetatea Hâ rşova este rezul tatul mai mul tor faze de construcţie,
prezentându-se în acest moment ca un complex de monumente. Ridicarea ei
s-a făcut în 103 p. Hr., din ordinul împăratului Traian, conform inscripţiei
inauguraJe4. O refacere substa nţială o va suporta sub impăraUi Constantin
cel Mare şi IustinianS. În sfârşit, până in epoca medievală, cetatea de la
Hârşova a intrat probabil în cadrul programului de refacere şi refolosire a
cetă ţilor din epocă romană al lui Ioan Tzymiskes, în contextul preocupărilor
economice, politice şi strategica-militare de menţinere a regiunii dunărene
sub observa ţie şi influenţă6. Această situa ţie se va prelungi mult timp, pro
babil până la apariţia genovezilor în zonă. Influenţa genoveză este cunoscută
pentru zona Dunării, dar nu la dimensiunea celei din Marea Neagră7. O
stăpânire efectiva a genovezilor asupra Hârşovei, cu o instalare a acestora în
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cetate, rămâne ipotetică, nedovedindu-se până în acest moment din punct de
vedere arheologicB.

PLANŞA I

-

Ansamblul portului antic şi apoi celui medieval
la cetatea Hârşova.

În cele ce urmează, ne-am propus schiţarea evoluţiei economice, politice
şi sociale în epocă medievală a cetăţii Hârşova pe baza materialului docu
mentar. Încheierile la care vom ajunge, coroborate în viitor cu rezultatele
cercetărilor arheologice, vor permite concluzii pertinente pentru epoca
medievală a cetăţii.
Primul document din această epocă este legat de evenimentele din 13871 388, redactarea sa făcându-se însă mult mai târziu. Campania ordonată de
către sultanul Murad a fost condusă de Ali Paşa, fiul lui Hairedin care a
reuşit împotriva lui Sisman al Bulgariei şi a lui lvanco, stăpânitor al Dobrogei
un succes momentan. Hârşova, stăpânită probabil de lvanco, apare ca fiind
ocupată, sub numele de Jurcova9 . Intervenind cu forţe armate, voievodul
Mircea cel Bătrân a restabilit liniştea în Dobrogea, curăţând acest teritoriu de
elementele turceşti10.
Pentru domnitorii Ţării Româneşti, ca şi pentru cei ai Moldovei,
stăpânirea Dobrogei sau măcar creşterea influenţei lor aici reprezenta un
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punct important din politica domnească. De a ltfel, Ţara Românească
cunoştea ca vaduri de trecere în Dobrogea Hârşova şi Măcinul, iar Moldova,
Tulcea şi Isaccea 1 1 .
Cetatea de la Hârşova, la 1 388, după informaţiile oferite d e Sa'adeddin1 2
nu era într-una din cele mai faste perioade ale sale; Evlia Celebi, vorbind
despre campania lui Mehmet I spre Ţara Românească, aminteşte şi despre
atacul asupra Dobrogei, mai exact asupra Hârşovei, care ar fi durat 6 luni13.
Unul din şiretlicurile folosite de hârşoveni a fost îmbrăcarea unora în blănuri
de urşi pentru a�i speria şi ţine departe pe atacatorii turei. Anul 1417 nu
reprezintă momentul ocupării definitive a Dobrogei de turci, acesta
regăsindu�se abia între anii 1 445-1462.
O contribuţie deosebită la dezvoltarea vieţii economice şi comerciale a
Hârşovei o avea şi aşa numita "Cetate de Floci" de la Gura Ialomiţei. Târgul
care exista aici trăia prin numeroşii mocani din Transilvania şi Ţâra
Românească, însuşi numele cetăţii sugerând lâna turmelor de oi . De altfel, la
1406, apar în documente "păstorii din Balta Borcei" 1 4, iât îh 1431, "flocenii"15,
locuitori din oraşul de Floci . Vadul comercial de la Hârşova şi Cetatea de
Roci a fost intens utilizat nu numai în secolele XIV-XV, dar şi în cele
următoare, sub ocupaţie otomană.
Tot pentru secolul XV, Hârşova este menţionată în anul 1 444. Cronicarul
polon Dlugosz, sublinia că rămăşiţele armatelor retrase de la Varna, au tre
cut prin apropierea Hârşovei fiind conduse prin zohă de către români16. De
asemenea, pornind de la informaţiile oferite de Wavrih; flota burgundă

PLANŞA II

-

Resturi ale vechilor construcţii romano-bizantine şi
medievale la cetatea Hârşova.
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venită în 1445 să salveze ceea ce se mai putea, nu a descoperit unităţi militare
turceşti, ci doar români, ca la Brăila şi Isaccea17. Această rela tare vine să
întărească şi mai mult ideea unei domina ţii efective din partea Imperiului
Otoman abia după 1 445.
Odată cu ocuparea Dobrogei de musulmani (probabil înainte de ajun
gerea la tronul Ţării Româneşti în 1456 a domni torului Vlad Ţepeş), interesul
lor pentru acest teritoriu a crescut foa rte mult, el reprezentând capul de pod
necesar viitoarelor campanii militare spre estul şi centrul Europei. La fel ca şi
alte cetăţi dunărene şi Hârşova a fost beneficiara planului turcesc de fortifi
care a Dobrogei, de formare de mărci militare de hotar. Pe locul vechiului
castru a fost ridicată o cetate medievală cu o circumferinţă de 3000 de paşilB,
suficientă pentru a adăposti unităţi militare necesare păzirii graniţei cu Ţara
Românească . În acelaşi timp, cetatea era înzestrată şi cu un port comercial,
indispensabil unei cetăţi la Dunăre, reuşindu-se astfel o completare armo
nioasă a celor doi factori de stabilitate şi bogă ţie, militar şi economic.
În iarna dintre 1461 şi 1462 Vlad Ţepeş atacă şi jefuieşte zona cuprinsă
între gurile Dunării şi Zimnicea, ocupând şi alte centre dunărene ca Silistra,
Turtucaia, Rusciuc şi Hârşova 19. Despre aceste lucruri aflăm dintr-o scrisoare
trimisă de Vlad Ţepeş regelui Ungariei, Matiaş Corvin, de la Giurgiu, din 11
februarie 146220 ca şi despre cele 343 de suflete ucise la Hârşova în urma
campaniei2 1 .
Debutul sub stăpânire otomană a l Hârşovei a fost mai greu din punct de
vedere economic, mergându-se mai mult pe consum şi mai puţin pe pro
ducţie. Cn şi celelalte porturi-garnizoane dunărene, Hâ rşova avea un coman
dant de unita te, muhafâz şi un intendent al vămii 22 .
Secolul al XVI-iea a adus transformări importante în evoluţia cetăţii. Mai
ales din cea de a doua parte a acestui secol, odată cu cimentarea şi organi
zarea până la cele mai mici detalii a stăpânirii otomane în Dobrogea situaţia
în viaţa economică se va schimba mult în bine. Liniştea internă şi externă au
favoriza t dezvoltarea a numeroase puncte comerciale şi meşteşugăreşti. La
Hârşova, ca şi la Babadag, s-au înfiinţat a teliere de armurieri şi giuvaergii23.
Cu toată schimbarea axei comerciale a lumii din Marea Medi terană în
Oceanul Atlantic, Dunărea creşte chiar în importanţă pentru turci, în scopul
aprovizionării cât mai . bune a lstanbulului. Conform condicii vamale din
schela Tulcea, la 151 5-1 517, se constată o continuă înflorire a activităţii eco
nomice reflectată pe parcursul secolului prin vânzarea-cumpărarea de vari
ate produse de na tură meşteşugărească, animală sau vegetală, în oraşul luat
în discuţie24. Astfel, grâul, orzul, ovăzul etc. erau preferate de puterea
otomană. Vânzarea şi cumpărarea de cai şi oi era o practică predilectă în
kazaua Hârşova, conform unei condici de finanţe din 1531, respectiv alte acte
financiare şi comerciale turceşti din 155725 .
Din timpul sultanului Suleiman Magnificul sunt cunoscute trei docu-
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mente, toate implicând aducerea orzului la Istanbul pe calea transportului
corăbier. Printr-un firman din 1 1 noiembrie 1 558, Suleiman Magnificul
poruncea domnului Ţării Româneşti, Petru cel Tânăr ( 1 558-1 568) să recu
pereze vasele cu orz lăsate de izbelişte în faţa Hârşovei şi a Cetăţii de Floci în
momentul răspândirii ştirii morţii voievodului Mircea Ciobanul26. Acelaşi
sultan poruncea la 24 iunie 1 559 cadiului de Brăila ca orzul strâns să ajungă
la Poartă "după ce ar fi trecut mai întâi prin Hârşova"27. În sfârşit, la 1 5
august .1559, sultanul poruncea cadiilor unor cazale, printre care ş i Hârşova,
să nu se îngăduie o creştere a navlului mai mare de 2 akcele pentru fiecare
chilă de negustori din Constantinopol28.

PLANŞA ID - Litografie a Hârşovei la 1 826. Se pot observa ferestrele
realiz.ate în stil gotic - arc frânt -, două în faţa. cetăţii şi o a
treia în afară, pe mal, spre oraşul în sine. Litografie,
247 x 343 mm, de A. V. Saar, Biblioteca Academiei Române,
Stampe, 5577.
Prosperitatea economică a Hârşovei este ilustrată şi de faptul că la
sfârşitul secolului XVI totalul arendei din porturile Silistra şi Hârşova era de
566666 accele29. Arenda consta din taxele vamale obţinute asupra trans
portului de lemn, oi, robi, peşte, trecere cu bacul etc., dovedindu-se o aflu
enţă mai mult decât notabilă în port şi în vadul de trecere spre Ţara
Românească.
Din punct de vedere social şi demografic, în Dobrogea au fost aduşi iuru
ci şi tătari. Conform unui registru din 1 557, tătarii erau prezenţi şi într-un
număr de 30 de sate din kazaua Hârşova30, iar în 1 584, iurucii erau colonizaţi
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în 70 de sate din aceeaşi kaza31. Şi unii şi alţii au fost aduşi în scopuri mi
litare, pentru întărirea forţei armate din Dobrogea. Demografic, în 1 573, con
form unui <lefter, kazaua Hârşova avea 101 sate, iar în 1 584 un minimum de
1 26 de sate32. În privinţa oraşului Hârşova, un registru imperial de
recesământ din 1 598, arată că în aceasta fiinţau 6 cartiere cu 51 9 suflete, din
tre care majoritatea erau români33.
Din punct de vedere politic singurul eveniment ce a avut legătură cu
Hâ rşova a fost ridicarea steagului libertăţii de către Mihai Viteazul, în secolul
XVI . După atacarea Giurgiului, elemente moldovene au început să coboare
spre Chilia, Cetatea Albă şi Hârşova34. În cadrul campaniei au fost atacate
Brăila, Turtucaia, Nicopole şi Oraşul de Floci35, ultimul fiind asediat de
Albert Kiraly, incediat şi jefuit. Lovitura pentru acest oraş a fost destul de
puternică, el fiind în perioada secolului XVI unul din cele mai de seamă
târguri din Muntenia. Atacul asupra cetăţii Hârşova s-a făcut de către Mihai
în ziua Anului Nou36 pe o Dunăre îngheţată. Aşa cum arată stolnicul
Constantin Can tacuzino, bătălia a fost scurtă dar sângeroasă37. În cetate erau
7000 de oşteni turci, în rândul cărora, după pă rerea lui Ştefan Teutschlaender
ar fi fost şi cete bulgare venite în ajutor38. La sfârşitul bătăliei au mai rămas
doar 2000 de oameni, iar întreg oraşul a fost ars. La 1 ianuarie 1 595 Hârşova
era ocupată39. După părerea aceluiaşi Ştefan Teutschlaender, la această dată
prada a fost atât de mare încât pentru a fi siguri că nu va fi pierdută, a fost
trecută pe celălalt mal al Dunării40.

PLANŞA N litografie a Hărşovei la 1 826: 248
Biblioteca Academiei Române, Stampe, 5577.
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mm,

de A. V. Saar,

În momentul expediţiei lui Sinan Paşa în Ţara Românească, el a trecut
Dunărea şi pe la Hârşova, care între timp fusese reocupată de turd 41 .
Secolul al XVII-iea debutează prin preluarea domniei Ţării Româneşti,
· după un scurt interimat al fra ţilor Buzeşti, de către Radu Şerban (1 602-1 61 1 ).
La fel ca şi antecesorul său a a tacat cetăţile turceşti de la Dunăre. Domnitorul
l-a trimis la Hârşova pe Gheorghe Raţ42, acesta reuşind ocuparea cetăţii, a
oraşului şi alungarea momentană a turcilor. Totul a fost ars, iar armata
munteană a ajuns până la Bazargic, mai exact până în împrejurimi unde se
opriseră din degringoladă turcii43 .
O dovadă a faptului că Radu Şerban nu se bucura de prietenie din partea
Imperiului Otoman este şi porunca sultanului Mehmed al II-iea dată silah
darului Hiiseyin de a ajuta acţiunea lui Simion Movilă de a ocupa tronul
Ţării Româneşti. Trecerea urma să se facă fie pe la Siret, fie pe la Brăila şi
Hârşova la 160244 . Această acţiune nu a avu t succes, iar Radu Şerban a putut
deveni domnul Ţării Româneşti.
Conducă torul Ţării Româneşti, de la 1 658-1659, Mihnea III Radu, a con
tinuat lupta antiotomană a antecesorilor săi. Astfel, la 12 septembrie 1 659 el
a atacat şi cucerit Giurgiu şi BrăiJa45 . Î n acelaşi timp şi cetatea Hărşova a fost
cucerită şi devasta tă.
O problemă deosebită a acestui secol este reprezentată de desele ilegalită ţi
săvârşite de elementele din armata otomană cantonate în Dobrogea . În
acelaşi timp, în regiune apăreau şi o serie de aşa numiţi haiduci, aşeza ti în
ostroavele Dunării, ce-i deranjau şi păgubeau în mod direct pe turci. În 1 609
sultanul Ahmed I poruncea cadiului de Hârşova să interzică ingerinţele unor
ieniceri în probleme sociale şi administrative ale kazalei46, la fel cum acelaşi
sultan dădea în 1 614-161 5, tot cadiului de Hârşova porunca de a interzice
"silniciile săvârşite de unii ieniceri şi spahii"47 făcute asupra unor comercianţi
români din Dobrogea şi Ţara Românească . Aceştia din urmă făceau negoţ la
Târgul de Floci. Situaţia se repetă mai târziu, în 1666, în timpul lui Mehmed
al IV-iea, numi că de data aceasta porunca sultanului a fost determina tă de
rugăminţile şi insistenţele domnului Ţării Româneşti, Radu Leon (1 6641669)48. În privinţa haiducilor sau tâlharilor, aşa cum erau numiţi de turci, se
remarcă un firman al sultanului Murad al IV-iea din 1 62749 şi o poruncă a
sultanuluyi Mehmed al IV-iea din 1 68050 . În cadrul firmanului se cerea spri
jinul domnului Ţării Româneşti, Alexandru Coconul (1 623-1 627) să intervină
pentru a pune capăt tâlhăriilor făcute în zona Dunării de Jos de cei veniţi din
Brăila, Hârşova, Ismail şi Silistra. Î n cel de al doilea act se cere sprijinul altui
domnitor al Ţării Româneşti, Şerban Can tacuzino de a lăsa pe căpitanul
Oraşului de Floci să conducă operaţiunea de lichidare a tâlharilor din
ostroa vele dunărene.
Din punct de vedere a imaginii oraşului şi a cetăţii Hârşova, pentru se
colul XVII, informa ţia este bogată şi o datorăm lui Evlia Celebi51 . Oraşul este
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prezentat ca fiind situat în partea de sud a cetăţii, cu case simple, dar şi cu
etaj, în total 1 600. Aşezarea avea două mahalale, 1 7 geamii, 3 hanuri, 1 bazar
si un mic centru. Cetatea Hârşova avea 2 porţi, "din care una se deschidea
spre răsărit, iar cealaltă spre apus". În interior nu mai rămăsese nici un spaţiu
liber, fiind nu mai puţin de 1 1 0 dughene aşezate neuniform. De asemenea, la
poarta ce dădea spre Dunăre erau 8 tunuri şi 1 000 puşti. Garnizoana militară
cuprindea 80 de oşteni conduşi de un cadiar. Toţi locuiau în afara cetăţii, în
oraş.
O ştire contemporană cu cea oferită de Evlia Celebei este datată la 1 667 şi
aparţine unei solii polone la poartă, mai exact la Adrianopol, condusă de
Francisc Cazimir. Cu această ocazie, pe drumul de întoarcere, solul califică
Hârşova ca un orăşel, subliniind că de aici "am trecut cu bine la 2 septembrie
1 667 la Oraşul de Floci în Ţara Românească"52.

„

Gravură în oţel a cetăţii Hârşova la 1858, de Lemaître; Se
PLANŞA V
poate observa dezastrul provocat de aruncarea în aer la 1829 a cetăţii;
Biblioteca Academiei Române, II, 259949.
-

Via ţa economică la Hârşova şi în împrejurimi în secolul al XVII-iea a
cunoscut o continuă dezvoltare, similară secolului trecu t. Comerţul pe apă şi
uscat rămâne tot ocupaţia de bază a celor din oraş, la fel, importanţa vadului
de trecere spre Ţara Românească rămâne de netăgăduit. Oraşul şi Târgul de
Floci îşi continuă nestingherit evolu ţia. Aici vin mereu mocani din Ţara
Bârsei, Marginea Sibiului, Făgăraş. Însăşi autorităţile otomane la 1 671 printr
un firman adresat dregătorilor aflaţi pe drumul dintre hotarul Ţării
Româneşti şi Istanbul cer insistent asigurarea desfăşurării unui comerţ cu oi
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cât mai liber53 . În aceeaşi ordine de idei, trecerea graniţei dintre Ţara
Românească şi Imperiu Otoman pe la vadul Târgul de Floci-Hârşova nu
necesita acordarea unor acte speciale. Cei care veneau nu erau trecuţi, până
la 1828-1829, în nici un fel de registru vamal. Abia mai târziu li se vor da
"bilete de trecere"54 . Schimburile comerciale ca şi aprovizionarea Imperiului
aveau la bază produse ca: oi, cai, miere, ceară sau orz, cum aflăm din
numeroase acte ale vremii55 .
Ca populaţie în Dobrogea, ca şi în zona Hârşovei, românii rămân pre
ponderen ţi. În documente ei apar sub numele de creştini56, existând o foarte
mare atenţie din partea Imperiului Otoman pentru ca aceştia să-şi plătească
dările. Această situaţie este explicabilă prin însăşi numărul lor mare, o exe
ceptare a acesto�a aducând o pagubă consistentă bugetului imperial.
Finalul acestui secol pen tru Hârşova (169 1 ) este marcat de trecerea tru
pelor tătare ale lui Calga-han prin zonă 57 şi ajungerea lor în Ţara
Românească contra austriacului Heiler, ocupant vremelnic. De fa pt a fost un
ajutor dat lui Constantin Brâncoveanu în ideea recuperării tronului Ţării
Româneşti.
Secolul al XVIII-iea la Hârşova a fost o perioadă mai puţin fastă, zona
fiind antrenată în campaniile militare ruso-turce, devenind teatru de
desfăşurare a opera ţiunilor militare. De aceea, viaţa economică, socială şi
politică a avut de suferit, desele distrugeri şi jefuiri contribuind la o sărăcire
accentua tă. Evident că într-o asemenea situaţie, în special economia şi
comerţul au avut de întâmpinat serioase bariere. Ma teria lul documentar al
acestui secol nu mai are atât de multe acte legate de economie, ca în secolele
an terioare, ci mai mult de aspectul social şi politic.
Din cauza conditiilor de via ţă dificile, cât şi a abuzurilor au torită ţii impe
riale otomane, au fost numeroase cazuri de plecări efective de familii din
Dobrogea în Ţara Românească şi Moldova, încălcându-se legi de traversare a
frontierei. Unul dintre cei care "îndemnau" la o asemenea fugă era şi
"răufăcătorul Kara Mehmed", el fiind autorul a numeroase abuzuri, emitere
de acte false şi alte fărădelegi. De aceea în 171 558, sultanul Ahmed al IIJ-lea
poruncea cadiului de Hârşova să-l prindă şi să-l întemniteze în cetatea Inoz.
La fel s-a întâmplat şi în 1751 când sultanul Mehmed I a poruncit destituirea
lui Seyyid Hiiseyin, agă, cel care, ajuns la Hârşova şi în alte centre ale
Dobrogei, a comis abuzuri, a inventa t amenzi şi a confisca t diferite
depozite59 . Oamenii au fugit în Ţara Românească şi darul ce se percepea
creştinilor nu s-a mai putut strânge. O dovadă a scăderii autoritr'\ţii otomane
sunt şi desele atacuri de pradă făcute asupra unor familii de creştini, cum
este cazul românului Nicula, fiul lui Dobrică. Sultanul Mustafa al Ii-lea a
intervenit în 1 760 şi a poruncit în temniţarea şi judecarea răufăcătorului60 .
În 1785, sultanul Abdul-Hamid I este nevoit, datorită depopulării, să
ceară domnului Moldovei, Alexandru Mavrocordat (1 785-1 786), înapoierea
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tuturor celor care treceau dincolo de Gala ţi, plecaţi fiind, din zona
Hârşovei61 .
Pe lângă măsurile dure încercate contra elementelor turceşti vinovate de
abuzuri, sultanii au apelat şi la o altă cale. În 1769, sultanul Mustafa al Iii-lea
a poruncit autori tăţii din cazaua Hârşova să protejeze 200 de familii din
insulele Baia şi Botniş aflate la "4 ceasuri de cazaua Hârşova"62 . Acest premiu
era acordat pentru supunerea lor, dar şi plata tuturor datoriilor la timp.
Aducerea de alţi creştini români înapoi apare şi într-un raport al cadiului de
Hârşova din 1758 când Cogea Şerban şi Cogea Biculea (plus alţi 18, dintre
care unii din Măcin) se întorc în satul Pecineaga din unele insule ale Dunării,
unde se refugiaseră63 . Valabil pentru Dobrogea, dar şi pentru Hârşova, este
faptul că aceste comunităţi creştine erau destul de bine ancorate în pământul
românesc. Românii reprezentau şi au reprezentat până la câştigarea inde
pendenţei Dobrogei, ca şi după aceea, procentul cel mai mare din populaţie.
Existenţa unei comunităţi româneşti creştine, mare la număr, este a testată de
la începutul secolului XVIII, când aceştia cereau insistent ridicarea unei bi
serici, mai exact la 172264. Tot r�mânii se pare că au fost implicaţi şi în eveni
mentele din 1771 de la cetatea Hârşova.
Singurul act ce ţine de economie pentru această epocă este un firman al
sultanului Selim III, din 1 795, prin care se poruncea şi cadiului de Hârşova
"de pe ruta Dunăre-IstanbuJ"65, ca şi domnului Ţării Româneşti, Alexandru
Moruzzi (1793-1796) facilitarea şi sprijinirea trecerii hotarelor în mod liber a
turmelor de oi şi capre. Trecerea se făcea pe la Cetatea de Floci şi de aici pe
Ia Hârşova. În acelaşi timp, pentru a impulsiona activita tea economică a
vadului Hârşova, în cadrul statutului de au tonomie al Ţării Româneşti şi
Moldovei, se menţiona că cei care circulau spre Brăila şi Moldova trebuiau să
treacă obliga toriu prin vadurile de la Hârşova şi Măcin66 . În ciuda acestor
încercări, dezvol tarea economică nu mai era valabilă pentru cazalele
Dobrogene, mai ales că la 1773, un negustor vienez descria Hârşova "ca un
mic târguşor ce înconjura cetatea"67. Acest mic târguşor va fi lovit crunt şi în
1784, a tunci când ciuma a afectat populaţia 68.
Sub aspect politic şi militar, Hârşova, a fost implicată în cadrul războiului
ruso-turc, din anii 1768-1774.
Î n contextul desfăşurării ostilită ţilor, în 1770, Abaza Mehmed Paşa a fost
trimis pentru paza Hârşovei cu 10000 de guruşi, însoţit de armamentul din
dotare şi 50-60 de supuşi69. În acelaşi an armata otomană, îndreptându-se
spre Brăila, a trecut pe la Hârşova70. În 1 771, armata rusă ocupă şi jefuieşte
a tâ t cetatea cât şi aşezarea 71 . Se pare că, aşa cum ne spun documentele, "ruşii
au cucerit această cetate prin îndemânarea şi povaţa lui Ion Morarul ot
ta m" 72 . O dovadă a distrugerii ample a cetăţii su nt şi prevederile
armistiţiului încheiat la 30 mai 1772, prin care locurile distruse, printre care
şi Hârşova, trebuiau să fie lăsate în starea în care se aflau. În 1773, armata
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rusă a reuşit să ocupe din nou Hârşova, cu toate că era apărată de 10000 de
oşteni73 . Armata otomană condusă de Seid Numan Paşa a încercat o
recucerire, dar fără succes74 . Ruşii reuşiseră să o repare, să-i creeze
numeroase întărituri şi să o echipeze cu tunuri de diferite calibre. Turcii au
căzu t pradă informaţiilor cum că ceta tea era lipsită de fortifica ţii.
Ostilităţile armate s-au repetat în secolul următor fiind părţi componente
ale războiului ruso-turc desfăşurat pe parcursul anilor 1806-1812. În anul
1809 armatele ruse trec Dunărea, sub comanda printului Bagration, iar până
în 1810 importante centre a le Dobrogei sunt ocupate, printre care şi
Hârşova75 .
Sub aspect economic pentru acest început de secol XIX, în documente sin
gurul material supus comerţului este cheresteaua, conform a două liste emise
în 180876. Î n aceeaşi problemă, marele vizir Derviş Mehmed, printr-o
scrisoare, îi făcea cunoscut voievodului Ţării Româneşti, Alexandru Şutu, că
nu a ajuns încă cheresteaua la cetăţile Rusciuc, Nicopole, Hârşova, Silistra şi
Măcin la momentul anului 181977. Necesarul de oi şi cai în Dobrogea devine
din ce în ce mai mare căci la 1818, după părerea viceconsulului austriac de la
Galaţi, numeroşi păstori din Ţara Românească au venit la Brăila şi Hârşova
unde au adus 100000 de oi organizate în 60 de turme şi nu mai puţin de 1500
de cai78. În agricultură, din cauza defici tului de populaţie nu avea cine să
strângă grânele de pe ogoare. Aianul de Hârşova, Mehmed Memeş, la 1822
dorea să cumpere prin acceptul domnului Ţării Româneşti, Grigore Ghica,
cantităţi de grâu, orz şi mei de ordinul sutelor de kilograme pentru a acoperi
o parte din necesitâţi 79. Pentru a se putea strânge totuşi recolta la Hârşova,
în 1826, muhafâzul acestui oraş l-a rugat pe Grigore Ghica să trimită 300 de
secerătoriBO. Printr-un firman al sultanului Mahmud al Ii-lea se garanta pla ta
şi în toarcerea acestora acasă. După trimiterea secerătorilor, aianul de
Hârşova se plângea lui Grigore Ghica că o mare parte a lor au fugit după
doar trei zile, fără a-şi mai fi primit baniiBl . În anul 1827, acelaşi muhafâz a
făcut o nouă rugăminte la Ghica cerându-i 500 secerători de urgenţă,
deoarece exista pericolul decimării recoltei de către lăcusteB2 .
Fuga de pe domenii rămâne în continuare un fenomen social şi economic
acut. La jumătatea anului 1826, paşa de Silistra propunea lui Grigore Ghica
un schimb de persoane fugare, cele din Dobrogea fiind de la Hârşova83 .
Aianul de Hârşova trimitea la sfârşitul anului aceluiaşi domnitor un catastif
cu numele celor ce au părăsit oraşul şi au trecu t în Ţara Românească . Se
dorea ca Ghica să ordone zapciilor arestarea şi predarea tuturor acestor
ţărani fugari84 .
În privinţa aşezării şi a cetăţii Hârşova, la 1 807, generalul rus Langeron
oferă câteva detalii de imagine, vorbind despre prezenţa unor moschei,
câsuţe de lemn văruite, grădini şi mici prăvăliiBS . El relatează că fortăreaţa de
la Hârşova se compunea din două părţi. Cea principală, pe colina de est; iar
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pe cea de vest, la bază, era doar un turn. Cele două părţi erau legate doar
printr-un zid . În spaţiul inclus, până la malul Dunării se întindea oraşul
însuşi. O imagine de oraş prosper este dată şi de litografiile păstrate de la
1 82686 . Astfel Hârşova apare ca o aşezare mare, cu fortifica ţii, creneluri şi tur
nuri extreme. Pe dealurile din stânga şi dreapta sint fortificaţii otomane, dar
şi locuinţe civile.
Până la distrugerea ei cetatea a rămas un centru militar important. La
1 808 naibul Hârşovei se ocupa de înzes trarea cu muniţii a acesteiaB7, iar în
1 828, solda trupelor de aici totaliza suma de 1 1369 guruşiBB.
Conform stipula ţiilor tratatului de la Adrianopol din 2/14 septyembrie
1 82989 cetatea de la Hârşova a fost aruncată în aer. Călătorul german, F.
Ritter, ne spune că după spulberarea fortificaţiilor, din Hârşova nu mai
rămăsese decât o localitate mică cu 60 de case, cufundate într-o sărăcie
deplină90 .
Concluzionănd, putem face următoarele observaţii.
Cetatea şi aşezarea de la Hârşova şi-au adus o contribuţie însemnată la
desfăşurarea, fluidizarea şi dezvoltarea comerţului pe Dunăre. Aşezată pe o
poziţie dominantă, punct strategic militar de mare importanţă, Hârşova a
asigurat liniştea unei largi zone de pe un mal şi de pe ceMlalt mal al Dunării
în spaţiul luat în discuţie. Cetatea face parte din larga paletă de construcţii de
apărare ridicate pe malul Dunării în Dobrogea, beneficiară a unei situaţii
favorabile locale. Dar Hârşova este înainte de toate un vechi vad de legătură
a celor două maluri ale Dunării, nu departe de Piua Pietrei, cu cetatea şi
târgul oierilor, Cetatea de Floci. Este locul prin care au trecut de-a lungul
istoriei numeroşi mocani din Transilvania sau din Ţara Românească, proces
ce se constituie ca parte componentă a fenomenului românesc al transhu
manţei. De altfel unul din cartierele de astăzi al Hârşovei poartă denumirea
de "Varoş", semn al originii ardelene a celor care i-au pus piatra de temelie.
Perioada de până la 1829 a dovedit rolul şi importanţa pe care a avut-o
ceta tea atât în epoca romană cât şi în cea medievală. Localitatea a reprezen
ta t un punct de sprijin în situaţii dificile atât pentru voievozii români cât şi
pentru autorităţile imperiale otomane. Domnitori vestiţi ca Mircea cel Bătrân,
Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Radu Şerban şi alţii au în ţeles importanţa vitală
� stăpânirii unui asemenea cap de pod comercial, meşteşugăresc şi militar.
Inceputul stăpânirii efective a Dobrogei de către otomani de la jumăta tea sau
cea de a doua parte a secolului XV (probabil după căderea Chiliei şi a Cetăţii
Albe) aduce şi primele tentative de instaurare a autorităţii şi administraţiei
otomane. La fel ca şi conducă torii Ţărilor Române, sultanii şi-au dat seama
de importanţa drumului deschis prin Dobrogea spre centrul şi estul Europei.
De aici şi amplul program de refacere sau reconstrucţie totală a diferitelor
centre din interiorul Dobrogei, dar şi de pe malul Dunării. După ocupaţia
otomană, viaţa economică de la Hârşova şi din Dobrogea, deşi având un
recul de moment, a reuşit să-şi revină şi chiar să evolueze în forme ce au con
dus la stabilitate şi bogăţie. O şansă pentru Hârşova şi pentru teritoriul
42

dobrogean a fost şi faptul că Dunărea a devenit o arteră comercială impor
tantă pentru Istanbul, pentru aprovizionarea acestuia, după momentul difi
cil datorat deplasării lumii comerciale din Marea Mediterană în Oceanul
Atlantic.
Secolul al XVI-iea a adus cu el cimentarea stăpânirii otomane, linişte
internă şi implicit o accentuată înflorire economică . Această situaţie benefică
se va continua în secolul al XVI-iea, dar nu pe întreaga sa perioadă. Începând
cu sfârşitul acestui secol şi continuând cu întreaga perioadă a celui urmă tor,
dar mai ales în secolul XVIII şi-au făcut simţită prezenţa prin creşterea
abuzurilor otomane şi supradimensionarea sistemului de taxe şi amenzi.
Viaţa economică continuă totuşi să se menţină pe cât posibil în condiţii bune,
dar deficitul este din ce în ce mai mare şi acoperirea acestuia se poate face
numai cu importuri din Ţara Românească şi Moldova.
Datorită situaţiei economice, populaţia (mai ales cea creştină) din cazaua
Hârşova a ales, de cele mai multe ori, fuga în Ţara Românească şi Moldova,
încât autorităţile otomane au ajuns în situaţia de a nu mai avea mână de lucru
în agricultură şi extrapolând, în celelalte ramuri ale economiei.
În ceea ce priveşte elementul etnic, se poate afirma că în epoca medievală
la Hârşova, cea mai mare parte a populaţiei era românească urmând imedi
at turcii. Alături de ei mai erau şi greci, tătari, ruşi şi italieni, în cazul ulti
milor, probabil în cea mai mare parte negustori.
Secolul al XVIII-iea şi începuturile secolului al XIX-iea a condus Hârşova
în campaniile războaielor ruso-turce, ce aveau ca drept ţel rezolvarea proble
mei orientale. Acestea nu au adus în oraş decât jaf, distrugeri, incendii şi
sărăcie.
Finalul era foarte aproape pentru cetate şi el a venit în 1 829 prin dina
mitarea ei. I-au fost de ajuns doar câteva clipe pentru a-şi înceta existenţa
pentru totdeauna cetatea ce a străjuit aproape două milenii vadul din Balta
Ialomiţei şi mersul navelor antice şi media vale pe fluviul Dunărea.
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A FRAGMENT FROM THE IDSTORY OF HÂRŞOVA,
REPRODUCED THROUGH DOCUMENT TESTIMONIFS
Abstract
The two authors try to present an economical, political, social and mili
tary history of the fortress from Hârşova in the medieval age and alsa in the
start of the modern epoch.
The Roman archaelogical centre, the Romano-Byzantine and medieval
one from Carsium-Hârşova represents one of the points of maximum interest
on the hystorical map of Dobrogea capitalized by the Danubian material ci
vilization. For the Roman epoch and the Romano-Byzantine one there are
historical sources that can provide rich information, umphasizing the roll
played in different politica! events and mostly military ones.
Untill the medieval epoch the fortress entered in the reconstruction pro
gram of the fortress from the Roman age of Ioan Tzymiskes in a general con
text of mentaining the Danubian region under observation and influence. In
the medievalage, in the same time with the conquest of Dobrogea by the
Moslams, their interest for this territory grew very much representing "the
head of the bridge" necessary for the future military campaings in the
Esternand Central Europe.
The XVJth century brought important transformations in the evolution of
the comercial and economica! centre, situa tion that will be mentained alsa in
the XVnth century.
The XVIIIth century at Hârşova was less profitable, the zone being inclu
ded in the Russian-Turkish military campaignes, becoming the space of mi
litary operations with an obvious diminution of the economica!, politica! and
social life.
Acord ing to the precautions of the Adrianopol Treaty from the 2/14 of
september 1 829 the fortress from Hârşova was blown up. În spite of this
moment from 1 829, the fortress and the zone proved along the time, in the
antique epoch and alsa in the medieval one, its unquestionable roll and
importance.
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Panait Ion PANAJT

CONSIDERAŢII PRIVIND ROLUL BĂLŢII
IALOMIŢA îN PĂSTRAREA LEGĂTURILOR
DINTRE AŞEZĂRILE ROMANEŞTI DE LA
DUNĂREA DE JOS
(secolele XV-XVII)
Deşi abia desprins din vadul Giurgenilor, cele două mari bălţi a le Dunării
de Jos: Ialomiţei şi Brăilei, prezintă puternice asemănări dar şi particularităţi
distincte. Astfel în timp ce fluviul închide spre Dobrogea Balta Ialomi ţei, dis
tribuindu-şi unda cu Borcea, dincolo de Vadul Oii, Dunărea taie albia spre
Câmpia Română, lăsând extrema estică a Băl ţii Brăila în seama bratului
Măcin. Dacă din punct de vedere geografic situa ţia se încadrează în catego
ria fenomenelor naturale fireşti, politic şi social cazul are ample implicatii
atunci când structuri statale îşi delimi tează fruntariile pe malurile fluviului.
Şi acest moment se anunţă începând cu secolul al XV-iea atunci când
Imperiul Otoman reuşeşte să-şi extindă autorita tea în platoul dobrogean.
Cum Dunărea a fost stabilită ca graniţă a Ţării Româneşti de la Severin până
spre marele cot mun teano-dobrogeano-moldav, întinderea din tre Borcea şi
cursul major al fluviului a dobândit un rol aparte. Lucrul acesta este dovedit,
printre al tele, şi de poli tica domniei de la Argeş desfăşurată cu aceeaşi grijă
de la Clisura Porţilor de Fier până în aval de Dirstorul stăpânit şi apărat de
Mircea cel Bătrân. Constituirea raialei Brăila în 1541 a accentuat şi mai pu
ternic această situaţie.
Ca atare Balta Ialomi ţei s-a menţinut ca un pinten avansat valah spre are
alul românesc dobrogean încadrat vremelnic Imperiului Otoman. Funcţiile
sale vor urma un curs constant de interes a tă t din partea autorită ţii centrale
cât şi a locuitorilor satelor învecinate. Urmărind Dunărea, în lumina
izvoarelor documentare, se constată că după marera aglomerare de aşezări
mehedinţene, malul stâng al fluviului găzduieşte aşezări distribuite în
funcţie de lacurile formate, la distanţe mai mari sau mai restrâns, pentru ca
segmentul ialomiţean să revină la o densitate şi ritmicitate evident sporite i .
Numai între Călăraşi şi Feteşti sunt a testate cca. 20 sate în secolele XV-XVIJ2 .
Între Feteşti şi Piua Pietrei se cunosc de asemenea satele cu vad şi pescarii de
la Stelnica, Borduşani, Făcăieni, Vlădeni consemnate în hrisoavele domneşti3 .
Băl ţii Ialomiţa nu-i revine însă nici un sat atestat documentar, nici cel
puţin ca reper hotarnic. Întregul teritoriu de la Borcea la Dunăre face parte
in tegrantă moşiilor ialomiţene de margine. Se conturează două aspecte
esenţiale: mai întâi interesul domniei de a con trola Balta, iar pe de altă parte
aprecierea acestei fâşii ca un spaţiu de siguranţă pentru locuitorii de la
47

Borcea.
Mai întâi Balta Ialomiţei a fost proprietate domnească şi boierească, aşa
cum menţionează actele printre care şi hrisovul din 26 aprilie 1554 dat de
Petraşcu ce Bun pentru Gârla Lungă de la Tâmbureşti şi cu toate privolurile
"care au fost înainte gârlă domnească"4. Mircea cel Bătrân închinase
pământul şi apele dintre Dunăre şi Borcea noii sale ctitorii Cozia alături şi de
alte ocine şi sateS. Dania s-a făcut în răstimpul anilor 1404-1406 când s-a emis
stareţului Sofronie de la Nucet (Cozia - nn) "să-i fie ocină şi de ohală toate
bălţile pe Dunăre începând de la Săpătul până la gura Ialovniţei"6. Nu este
cazul şi ne oprim acum asupra localizârii acestui hidronim, Săpătul de care
s-au ocupat istoricii P. P. Panaitescu7, C.C. GiurescuB ş.a.
Atragem atenţia numai asupra totalei absenţe a numelui Borcea în docu
mentele secolului XIV-XVII şi frecvenţa ca reper major a hidronimului
"Săpă tul". Cum izvoarele de epocă delimitează proprietăţi certe din baltă
între Săpătul şi DunăreB considerăm chestiunea încă deschisă. Cităm din
hrisovul lui Petru cel Tânăr dat Coziei, în Bucureşti la 10 oct. 1560, reluându
se precizări mai vechi "Şi iar să le fie Balta toată de la Săpatul până la Gura
Ialomiţei cu toate bălţile şi iezerele câte se varsă şi ies din Dunăre"9 . Mai clar
se exprimă grămaticul actului domnesc din 15 ianuarie 1 467, Stan, din cetatea
Bucureşti, prin pana căruia Radu cel Frumos confirma Coziei şi călugărilor
de acolo "ca să le fie bălţile şi gârlele de la Săpătul, drept la Dunăre, dar pe
apă şi pe Dunăre în jos până la gura Elovniţei . . . "10. Este de fapt izvorul care
indică locul de încărcare a carelor cu peşte din bălţile satelor Steanca,
Borduşani, Făcăeni, Vlădeni, Blagodeşti, Comeani. Cele mai multe din docu
mentele păstrate arată că aşezările de pe Borcea îşi extindeau moşiile lor în
Balta Ialomiţei, corespunzător reperelor hotarnice din câmpul bărăgănean.
Este cazul satului Tomsani menţionat la 9 februarie 1 524 "cu balta",
"Dichiseşti iar cu gârlă"l l , Tâmbureşti (azi Pietroiu - nn) în hotarul căruia se
află Gârla Lungă1 2, Pietroasa . O precizare de mare in teres priveşte "bolta
toată care este"bălta toa tă" care este "în faţa satului Futeşti până unde dă în
Dunăre"l3, aşa cum o delimitează actul lui Radu de Ia Afumaţi din 21 aprilie
1 528. Sa tul Cegani avea hotarul "de la câmp până în malul Dunării, din balta
din pădure şi din ostrov"14. Apare astfel justificată precizarea prin care
localităţi plasate pe Borcea sunt considerate la bălţi; Cărăeni, Lumineani,
Cornul lui Ujog15, Fu teşti pe Balta16, Dudeşti de Baltă17 ş.a. Rezultă aşadar că
legătura între malurile Dunării, Balta Ialomiţei şi Ţara Românească se făcea
prin salba de aşezări de pe Borcea. Locuitorii la început moşneni, apoi
rumâni au beneficia t de Balta pe care au cunoscut-o ca pe propria lor moşie.
Mai mult ei se dovedesc buni ştiutori ai realităţilor de pe malul drept al flu
viului. Cazul ce ne stăruie în atenţie este o succesiune de hotarnice privind
moşia Jegălia-Brânceni atribuită de timpuriu de domnie mănăstirii Dealu1 8 .
Era o moşie foarte întinsă care pornea de la actuala localitate Dichiseni până
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la Pietroiu, iar din Câmp, aproximativ de la linia ferată de azi, până la
Dunăre. Hotarnica din 15 iunie 1 61 21 9 indică semnele şi hotarele "Gorganul
Mârleanului până la via Slavului, drept până la Gorganul Madnocului şi
până în valea Gaoi, prin mijlocul Câmpului, pe valea Cuptoarei la miază
noapte însă din Cornul Cetăţelei, de la MN la stâlpul Jegău şi până la gorunul
Dobrişei şi apoi în valea Prajei în faţă drept peste Dunăre"20 . O altă hotarni
cire făcută la porunca lui Constantin Brâncoveanu, în 1 691, reia aceleaşi
toponime, aşa cum se va repeta de câteva ori în secolul al XVIII-lea21 . Târziu,
la 5 noiembrie 1 846 ing. D. Râmniceanu, procedând la ridicarea planului
moşiei Jegălia, consulta mai multi bătrâni care confirmau că "movila Mârle
nilor, ce cade deasupra satului Mârleanu din Turchia (Dobrogea - nn), i locul
unde se zice că a fost via lui Slav tot acolo, de cea parte de mal" Valea Preajii
era arătată peste Dunăre în dreptul satului Prăjoaia "ce cade în dreptul
răzorului Dichiseni"22. Ca atare flancul dunărean al trupului moşiei Jegălia se
stabilea pe baza reperelor dobrogene pe care le cunoşteau atât de bine local
nicii cât şi ţăranii ialomiţeni.
Dacă satele de pe Borcea sunt mai vechi decât domnia Ţării Româneşti
înseamnă că şi moşiile lor şi-au dobândit în tind erea anterior jumătăţii de
veac XIV. Domnia a modifica t o realitate socială locală prin actele repetate de
închinăciune faţă de ctitoriile ei, dar a admis practici sta tornicite cu mult în
timp. Iar dintre acestea transferul de indivizi, familii, neamuri şi largi colec
tivităţi a ocupat un loc însemnat. Este de fapt la Dunăre un fenomen similar
lanţului carpatin tansformat în spaţiu de refugiu al românilor oprimaţi de
regalitatea maghiară. Deşi izvoarele sunt palide faţă de dimensiunile proce
sului demografic ele dau informaţii notabile şi sugerează părţi de aflare a
devărului. După cum se ştie prima slobozire de înfiripare de sat consemnată
în documente priveşte aşezările Luminei şi Căcăieni, ambele plasate la
vărsarea râului Ialomiţa în Dunăre. A fost o hotărâre domnească în primii ani
ai secolului al XV-iea, adică în perioada de maxim interes pe care Mircea cel
Bătrân l-a manifesta t faţă de Dobrogea de Baltă. În acelaşi timp este închinat
spaţiul dintre Borcea şi Dunăre mănăstirii Cozia23, se dă titula tura care îl
înfăţişează pe voievod stăpân până la Marea cea Mare24, are loc bătălia pen
tru apărarea Dârstorului25. Nu ştim pe cei care au alcătuit populaţia celor
două sate, de altfel menţionate în actele vremii ca fiind mici, dar îi putem pre
supune ca fiind veniţi de peste fluviu. Au fost aşezări firave, ulterior vetrele
lor rămânând deşarte. Că s-au practicat aceste transplantări, şi în acea vreme
este explicabil având în vedere noul statut al Dobrogei încorporată în prima
jumătate a secolului al XV-iea Imperiului Otoman. După cum ştiri precise,
ulterioare, confirmă fenomenul demografic prezent pe malurile Dunării
româneşti. În timpul domnieri lui Radu Şerban, succesor al lui Mihai
Viteazul, s-a înfiinţat lângă Brânceni-Jegălia, pe moşia aceasta închina tă
mănăstirii Dealu, o aşezare consemnată în documente domneşti sub numele
Satul Nou. La 15 februarie 1 61 4 Radu Mihnea dădea unor sârbi "care stau pe
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ocina Brânceni, ce se cheamă Satul Nou" scutiri de bir şi de găleţi fiind ei
"oameni pribegi din altă ţară"26. Ulterior, un alt hrisov îi arată ca fiind veniţi
de peste Dunăre2 7. În ceea ce priveşte etnia lor românească, aceasta este
dovedită de onomastică. Câteva aspecte sunt de luat în seamă şi mai întâi
numărul capilor de familii 153-1254, sporirea acestuia pe parcursul a două
decenii la 1 7028, structura închegată a populaţiei rurale alcă turită din agricul
tori şi câţiva meşteşugari, Stoian meşterul, Dan meşterul29, Oprea meşterul,
Şerban pastorul, Coia stuparul ş.a. Numai prin presupunere, facem o
legătură între valea Gaoi din hrisovul emis la 15 iunie 1612 privind unul din
punctele de reper ale hotarnicei moşiei Jegălia, identifica t în zona Mârleanu30
şi numele stuparului din satul dat în 1 6 1 6. Practic cursul fluviului şi Balta
erau binecunoscute de locuitorii de pe ambele maluri, fapt enunţat şi anteri
or. Un hrisov din 1 1 aprilie 1 626 reflectă litigiul privind gârla Botul din satul
Cuneştii de Baltă şi arată că pentru aflarea adevărului "din Drîstor încă am
întreba t oameni buni, pescari bătrâni"31 . Câteva luni mai târziu, la 7 iunie
1 626, un alt hrisov îşi propune stingerea diferendului dintre Mitrea comisu
lui şi Trufanda cel vistier, în acelaşi caz, pentru care "au întrebat şi pre
pescarii cei bătrâni din Dârstor"32 . Ca atare Dunărea nu crea o separare între
colectivităţile învecinate fluviului, locuitorii cunoscând realităţile locurilor.
Trecerea de pe un mal pe celălalt s-a practicat permanent, izvoarele scrise
evocând faptele rumânilor din Tâmbureşti (azi Pietrosu - n.n.) "fugiţi adesea
în Ţara Turcească"33, din Vlădeni ot sud Ialomiţa unde mai mulţi ţărani
retraşi în ţara turcească îşi manifestau, la un moment dat, dorinţa "să vie în
Ţară ca să slujească Sf. Mănăstire 1134 (Sf. Ioan Buc. - n.n.). De fapt satul
Vlădeni găzduia la rândul său locuitori dobrogeni pe care un act din 3 mar
tie 1 71 9 îi declară "din ţara turcească"35.
Deşi puţine documentele scrise ce ne stau astăzi la dispoziţie reflectă
deplasări individuale, de mici cete, dar şi de mari colectivităţi aşa cum s-a
petrecut şi la Călăraşi de pe un mal pe celălalt al Dunării. Rezultă de aseme
nea că tendinţa predominantă este de stabilire în Ţara Românească, refugiul
în Dobrogea fiind mai mult vremelnic. Schimburile demografice angajau
aşezările învecinate, fapt ce justifică şi existenţa satelor cu acelaşi nume:
Mârleanu în Dobrogea şi Mârleanu între Gâldău şi Jegălia, Oltina 36, veche
denumire dobrogeană şi Oltina, sat mai nou aflat astăzi în componenţa corn.
Unirea. Dobrogea se înfăţişează ca un rezervor demografic şi segmentul cel
mai frecvent căutat este Balta Ialomiţei. Aşa se explică - presupunem noi - şi
marea densitate de date, unele dintre ele "sate mari" pe Borcea, în timp ce
Bărăganul de Est apare destul de puţin populat. Nu acest Bărăgan asigura
sporirea populaţiei imediat dunărene ci transferul practicat peste fluviu, per
manent lent sau cu pulsaţii de mare amploare.
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CONSIDERATIONS CONCERNANT L'IMPORTANCE DE L'ETANG
DE IALOMI1ZA DANS LA CONSERVATION DES RELATIONS
ENTRE LES LOCALITES ROUMAINES DU BAS-DANUBE
(XV-e XVIIl-e SIECLES)
Resume
L'etang de I alomitza, situe entre le cours principal du Danube et le Bras
Borcea, presente des particularites distinctes du point de vue politique, social
et d'Etat.
Cette zone a ete une proeminence valaque vers le territoire roumain
dobroudjien pendant la domination ottomane, aux XV-e - XVII-e siecles
sourtout et meme plus tard.
Au debut c'etait une propriete prindere et nobiliare (XVI-e siecle - la
cronique de Pătraşcu le Bon de 1554), puis propriete du monastere ainsi que
lieu de refuge pour des "exiles" venus de l'autre câte du Danube - agricul
teurs, artisans, bergers, pecheurs, apiculteurs. D'ici la population est passee
en Dobroudja, creant des localites paralleles; ii y a eu un vrai reservoir demo
graphique d'une câte a l'autre du Danube, avec des deplacements individu
els de petits groupes ou de grandes collectivites, merne si le refuge en
Dobroudja a ete plutât temporaire.
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Tudor MATEESCU

CREŞTEREA BNOLILOR tN DOBROGEA
îN TIMPUL STĂPANIRII OTOMANE
În trecut, creşterea bivolilor s-a bucurat, în Dobrogea, de condiţii dintre
cele mai favorabile, oferite, pe de o parte, de bogăţia ierburilor, iar, pe de altă
parte, de lacurile şi bălţile dinspre Dunăre şi Marea Neagră, de salba de
lacuri şi mlaştini care alcătuiau Valea Carasu, ca şi de grindurile şi smârcurile
Deltei. Erau locurile preferate ale acestor animale, iubitoare de apă şi nămol,
o cerinţă principală a existentei lor, în stăpânirii otomane, această ramură a
zootehniei a cunoscut o dezvoltare mult mai mare decât în epoca ul terioară,
deşi amploarea ei nu s-a ridicat totuşi la nivelul creşterii altor animale
domestice: oi, capre, bovine, cai. Foloasele pe care le aduceau omului erau
multiple, fiind utilizaţi pentru tracţiune şi, mai ales, pentru produsele
obţinute: lapte, carne, piei.
Primele informaţii care ne interesează apar în regulamentele vamale
(kanunname) ale oraşelor şi porturilor din Dobrogea, datând din timpul
domniei sultanului Soliman I 1520-1566). Astfel, la Karaharman, mult timp
port important la Marea Neagră, situat la nord de Constanţa, sunt pomeniţi
în regulament şi bivolii ("vite de apă") printre animale care erau duse la
păşunat în ostroave. I La Mangalia, Bazargic, Babadag şi Silistra se vindeau,
în mod curent, piei de bivol, crude sau tăbăcite, pentru care taxa vamală era
totdeauna dublă fată de pieile de bovine ("vite de usca t").2
Mult timp, din ceea ce cunoaştem până în prezent, ştirile sunt, din păcate,
destul de rare. La 1 626, Pietro Massarechi, arhiepiscop de Antivari, care a
călătorit prin Dobrogea, menţionează că, la Babadag, veneau negustori
raguzani care cumpărau piei de bivoli şi de bovine.3 Mai târziu, la. 1 759,
călătorul polon Iosif Podoski nota că, pe drumul de la Măcin spre sud, se
vedeau "foarte mulţi bivoli".4 În aceeaşi vreme, Charles de Peyssonnel, con
sul al regelui Franţei, începând din 1 753, pe lângă hanul Crimeii, arăta că
pieile de bivol constituiau un important articol de export al Dobrogei, pre
cizând că se vindeau cu preţuri de la 2 la 13 piaştri, mai mult decât cele de
bovine.5
După 1 800, informaţii despre numărul însemnat al bivolilor care se
creşteau în Dobrogea apar în mai multe izvoare, inclusiv în documente de
arhivă inedite. În ianuarie 1812, francezul Auguste de Lagarde călătorea de
la Marea Neagră la Silistra în căruţe ("arabale") trase de bivoJi.6 De asemenea,
în tr-o lucrare de informare apărută la Viena, în 1 828, se vorbeşte de numărul
mare de vite, printre care şi bivoli, care se găseau în ostroavele dobrogene ale
Dunării, "acoperite cu păşuni splendide"?
La 1 830, are loc un adevărat exod la stânga Dunării al unora dintre
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locuitorii Bulgariei, ca şi al unor români şi altor creştini din Dobrogea, deter
mina t de măcelurile săvârşite de turci după războiul din 1 828-1929.8 Printre
bunurile mobile cu care plecau aceşti fugari figurau, în primul rând, animale
domestice, incluzând, în număr nu prea mare, şi bivoli. Astfel, cele 202
familii româneşti din Turtucaia, refugiate în judeţul Ilfov, din care majori
tatea doreau să se întoarcă, posedau 53 de bivoli9, pe primele locuri fiind
Constantin Cenică cu 5 capete şi Tănase Carabulea, cu 4. Alte 63 de familii
trecute la Călăraşi deţineau 38 de bivolil O. Tot atunci, veneau la Brăila, din
Dobrogea, 345 de familii, cei mai mulţi românil 1, care aveau, în mod sigur, şi
bivoli, înscrişi însă, după cum credem, în rândurile bovinelor. Peste doi ani,
în iulie 1 832, trei familii voiau să se înapoieze la vetrele lor, împreună cu
vitele care le mai rămăseseră, una dintre ele posedând 4 bivoli1 2 . Alţi români,
40 de familii, se aflau refugiaţi, din 1 831, în satul Mârleanu din judeţul
Ialomiţa, fiind originari din satul omonim dobrogean. La întoarcere aduceau
cu ei 7 bivoli, dintre care 3 "malaci"13 (viţei de bivol, spre deosebire de junci,
care erau numite " turlaci") . O bivoliţă şi un malac deţinea şi o familie din cele
revenite în Dobrogea de la satul ialomiţean Cadâna, unde pribegiseră tot în
anul 1 831 1 4.
Informaţii din deceniul al 4-lea al secolului al XIX-iea se găsesc şi în alte
izvoare. Astfel, baronul von Moltke, viitorul mareşal german, care a cunos
cut bine Dobrogea în anii 1 835-1 839, vorbeşte de "bivolii cu nasul proemi
nent", care se aflau în mlaştinile de lângă Dunăre.1 5 Cam în acelaşi timp,
călătorul englez Elliott aprecia că pământul Dobrogei era destinat, în primul
rând, pentru creşterea animalelor, dintre care se remarcau "cirezile imense de
bivoli şi boi".16 Într-o lucrare de informare apărută în 1 840 se menţionează,
de asemenea, bivolii care se creşteau în Turcia europeană, inclusiv în
Dobrogea .17
La 9 martie 1842, comandirul punctului Călăraşi raporta că, în ocolul
pichetului nr. 1 40, se prinseseră "două bivoliţe trecute din Turchia".1 8 Peste
un an, călă torul german Karl Koch constata că, pe Valea Carasu, erau
mlaştini acoperite compact cu trestie, pipirig şi rogoz, "foarte îndrăgite de
bivoli". El relatează apoi următoarele: "Nu mică mi-a fost spaima când, pe
neaşteptate, un animal mare şi respingător ieşi din nămolul adânc şi,
întinzând botul negru, se puse încet în mişcare".1 9 Savantul francez X.
Hommaire de Hell, care a străbătut Dobrogea pe uscat, de la sud la nord, în
toamna anului 1 846, nota că, la Balcic, bivolii, "mai monstruoşi decât la
Burgas", erau "acoperiţi peste tot cu noroi uscat" şi dormeau "alene la
soare".20 El adaugă şi faptul că aceste animale serveau şi ca vite de
tracţiune.2 1
Trecerea bivolilor, scăpaţi de sub pază, de-o parte şi de alta a Dunării, era
destul de frecventă. La 28 decembrie, mudirul cetăţii Silistra, Niuman Efendi,
scria, în limba română, ocârmuitorului judeţului Ialomiţa că, încă din luna
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august, trei bivoli ai lui Sali Aga Boruoglu din oraşul Silistra se aflau, "după
ştiinţa luată", la stânga fluviului. Li se arăta vârsta, se făcea descrierea lor şi
se menţionau semnele cu care erau înfieraţi, reprezentând litere din alfabetul
arab. În rezoluţia ocârmuitorului se spunea că cei trei bivoli se aflau într
adevăr în plasa Borcea, doi pe moşia Dichiseni şi unu în satul Noemi şi, con
statându-se că sunt ai turcului, "cu adevărat, să i se dea, după ce va plăti chel
tuiala ţinerii lor". 22 La 3 ianuarie 1847 mudirul se adresa din nou aceluiaşi
ocârmuitor înştiinţându-l că "de vro câtăva vreme . . . o turlacă de bivoliţă de
doi ani şi două junice de vacă" se găseau "sprijinite" în satul dobrogean
Ostrov şi, deoarece "al căror stăpân prin cazaoa noastră nu s-au aflat", rezul
ta că veniseră de dincolo de Dunăre, urmând a fi predate proprietarului.23

La 16 septembrie 1 847, lbriam Aga, noul mudir al cetăţii Silistra, scria la
Ocârmuirea judeţului Ialomiţa despre doi malaci care, mai înainte cu câteva
zile, fiind la păşunat, în balta ostrovului Tikhia, fuseseră răpiţi de grăniceri
români şi duşi pe moşia satului Ceacu. Se facea descrierea lor: unu era gal
ben, cu semne particulare şi cu "damga", iar celălalt "negru curat", 24 Într-o
altă adresă, din 18 octombrie, se arăta că un malac fusese dat în primirea
stăpânului, solicitându-se restituirea şi a celuilal t, cumpărat mai demult de
lsmail Zain "de la Moş Constandin ot satul Ceacului ". 25 Tot în septembrie
1847, mudirul lbriam Aga trimitea la ocârmuirea judeţului Ialomiţa pe un
Suliman, spre a i se restitui cele două bivoliţe care trecuseră, de asemenea, la
stânga Dunării. Se hotăra ca una dintre ele, aflată la Călăraşi, să se dea "supt
luare de cuvenita dovadă, dacă cu adevărat se va dovedi după semnele
arătate, acelui ce să înfăţişează", pentru cealal tă urmând să se aştepte rezul
tatul cercetărilor. 26
La 1 4 octombrie 1847, acelaşi dregător otoman se adresa ocârmuitorului
de Ialomiţa cu rugămintea de a se înapoia doi bivoli ai unor locuitori,
"oameni săraci", ai satului Calipetro din cazaua Silistra. Fuseseră "daţi spre
păşune în balta Tikhia", de unde se strecuraseră "în partea prinţipatului",
ajungând "în mâna moşneanului" (boierului) de la Dichiseni, care îi înjugase
"la trebuinţa sa". Erau descrişi ca având opt ani fiecare, cu semne particulare
şi cu "tamga".27 La 21 octombrie, Mustan Bei, vechilul mudirului cetăţii
Silistra, scria aceluiaşi ocârmuitor despre 10 bivoli care, fiind la păscut la
locul numit Chermăţui, trecuseră peste Dunăre şi se găseau cinci la
"moşneanul" Cunescu de la Ceacu, iar ceilalţi cinci în balta acelei moşii. Erau
două bivoliţe şi opt bivoli, dintre care nouă dobitoace erau înfierate, iar cel
fără "damgă" era "ca de opt ani, plin la trup şi cam rar la păr". Aparţineau toţi
lui Manaf Memet (Mehmed) din Silistra şi se solicita să fie făcuti "teslim unui
Anastasî Hagi Teohari, lăcuitor de acolea din Călăraşi, ca şi dânsul să-i dea
în primirea numitului neguţă tor Manaf Memet, că are şi mărturii că aceste
dobitoace sunt ale sale". 28
Aceeaşi destinaţie avea şi scrisoarea din 23 octombrie 1847 a vechilului
cetăţii Silistra despre cei doi bivoli ai lui Suliman Demiroglu, foarte probabil
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acelaşi ins pomenit în adresa din 23 septembrie. Unu fusese restituit, dar se
solicita predarea şi a celuilalt animaJ. 29 La 4 februarie 1848, ciorbagiul (pri
marul comunităţii creştine) Constantin Mihalacoglu de la Silistra se adresa

directorului carantinei Călăraşi, relatând despre un bivol al lui Nicolai Pârţul
din satul Ostrov, care, la 2 decembrie 1 847, "păscându-să în balta Tilchia,

s-au stricurat în partea prinţipatului şi, după ştiinţa luată", se găsea "sprijinit
în mâna moşneanului de la Măgureni". Se prezentau semnele particulare ale

bivolului, care era "ca de patru ani" şi era înfiera t cu două litere din alfabetul

chirilic. Se făcea rugămintea înapoierii lui, deoarece, "cerându-l păgubaşul,
nu i l-au dat moşneanuJ"30 . La 8 iunie 1 848, acelaşi ciorbagiu al Silistrei solici
ta de la ocârmuirea judeţului Ialomiţa restituirea a ·doi "bivoli de jug" ai unui

turc, Ionuz (lunuş), trecuţi, de asemenea, la stânga Dunării, din dreptul
ostrovului Tikhia. 31
În vara anului 1 848, un călă tor francez pe Dunăre avea prilejul să vadă,

mai jos de Cernavoda, "mai mulţi bivoli culcaţi pe maJ"32 .

I nteres deosebit prezintă informaţia referitoare la trecerea peste fluviu, în

noiembrie acelaşi an, pe la Gura Ialomi ţei, laolaltă cu numeroase alte vite
"mocăneşti", şi a unui "bivol mocănesc". 33 Este singura ştire pe care o
posedăm până în prezent despre ducerea la iernat în Dobrogea de către
mocani a unui animal din această specie, fapt de altfel cu totul neobişnui t în
practicarea transhumanţei lor.

Date despre creşterea bivolilor în Dobrogea, foarte valoroase, ne-au

rămas de la reputatul agronom Ion Ionescu de la Brad, care a făcut cercetări

temeinice în această provincie, în anul 1 850. Ei erau concentraţi îndeosebi în

satele din apropierea Dunării. Astfel, la Topalu, lângă Hârşova, se găseau 200
de bivoli34 , în cazaua Chiostengea (Kistengea, Constanţa) 1 32, dintre care cei
mai mulţi, 80, la Seimenii Mici35, iar în zona dinspre Silistra 1 20 (100 la
Ostrov şi 20 la Oltina)36, Said Mârza Paşa, guvernatorul Bulgariei de nord-est
şi al Dobrogei, care l-a angajat să-i cerceteze vitele, i-a vorbit şi de bivolii pe
care-i deţinea. Cu acest prilej, i-a dăruit "o extraordinară bivoliţă albă, o ra

ritate unică", pe care reputatul agronom vroia s-o dăruiască, la rându-i, pri
etenului său Ion Ghica sau marelui vizir. 37 Pe marele domeniu din Dobrogea
al paşei existau 1 7 bivoli, dar 10 erau fugiţi de un an peste Dunăre şi se aflau

pe moşia Buliga din dreptul satului Rasova (Rasovata). 38

Creşterea bivolilor în Dobrogea este relevată şi cu prilejul războiului

Crimeii, când, odată cu retragerea trupelor ruse învinse din această provin

cie, în 1854, multi locuitori creştini, temându-se de repetarea represaliilor

care avuseseră loc la 1 830, s-au refugiat la stânga Dunării, luându-şi cu ei
lucrurile mobile, şi indeosebi vitele.39 Cei din părţile Silistrei, potrivit
însemnărilor unui ofiţer medic polonez din armata rusă, au trecut pe lângă

satul Ostrov, oprindu-se, la î nceput, în ostrovul dunărean Tikhia, unde-şi
duseseră, laolaltă cu alte vite, şi bivoli.40 La începutul lunii mai 1856,
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"lăcuitorii satelor Hârşovii fugiţi ... în prinţipat din evenimentele trecute",

voiau "a să întoarcă înapoi la urmă-le, împreună cu vitele lor", dar "orânduiţii

la scheli" le pretindeau plata taxelor vamale "pentru fiecare oaie câte lei trei

şi pentru fiecare bivol câte lei cinsprezece".41 Ministerul Finanţelor a hotărât
imediat scutirea de această taxă, "numai pentru vitele acelea însă ce într
adevăr se vor dovedi că sunt drepte ale lor şi aduse din decindea".42
Medicul misiunii franceze care a construit, în 1 855, şoseaua Rasova

Constanţa, Camille A l lard, care a făcut observaţii pertinente asupra

Dobrogei, ne-a lăsat, de asemenea, informaţii interesante. El constata că

bivolii erau printre animalele domestice cele mai utile, având o valoare mai
mare decât boii.43 Îi întâlnea la românii din satul Rasova44 şi mai ales pe
malurile lacului Carasu, unde se ascundeau, în număr mare, în stuf. Acolo,
odată, membrii misiunii franceze s-au pomenit, în mijlocul unui zgomot de
frunze, strivite, în faţa unui grup de bivoli, ieşiţi din mlaştină, care se aran

jează în linie de bătaie în faţa lor, ceea ce i-a făcut să pornească în galop cu
caii45 . Deşi într-o măsură mai redusă decât boii, bivolii erau folosiţi la
tracţiune, iar bivoliţele erau crescute mai ales pentru laptele lor, deosebit de

apreciat. 46 Carnea lor, ca şi cea a bovinelor, era utilizată rar în alimentaţie,
numai în zilele de sărbătoare, după ce era uscată la soare şi, tot ca bivoli ţele,

erau, de regulă, îngrăşaţi pentru a fi vânduţi "în afară". 47

Alte ştiri ne-au parvenit de la A. P. Vretos, consul al Greciei la Vama,

cuprinse în lucrarea sa apărută în 1 856, dar bazată pe constatări făcute în anii

precedenţi. El menţiona că pe păşunile Bulgariei şi Dobrogei abundau ani

malele domestice, bivolii fiind enumeraţi primii. Considera chiar că erau mai
numeroşi decât bovinele, ceea ce constituie, neîndoios, o exagerare. Erau uti

lizaţi la tracţiune, iar laptele de bivoliţă, ca şi cel de vacă, se găsea din abun

denţă, fiind unul dintre principalele articole de consum. Untul obţinut din
laptele de bivoliţă era îndreptat, în mare parte, spre Constantinopol. Anual,

un număr de bivoli era exportat în Ungaria, ca şi pielea lor, care erau expe
diate, pe Dunăre, pe la Rusciuc. Acestea, netăbăcite şi cu coarnele nedetaşate,
mergeau şi pe piaţa capitalei Imperiului otoman.48 Autorul adaugă şi faptul
că, pentru boi, bivoli şi cai, se plătea statului o dare fixă echivalentă cu un

franc şi jumătate de fiecare cap. 49

Într-o lucrare germană de informare, publicată tot în anul 1 856, descriind

noua graniţă ruso-turcă la gurile Dunării, se vorbeşte şi despre bivolii care se
creşteau în Deltă.so Peste doi ani, în aprilie 1 858, se prezentau la Olteniţa doi

locuitori fugiţi "din satul Popina, ţinutul Silistrii", împreună cu familiile şi o
parte din bunurile lor, cerând să li se îngăduie "aşezarea în prinţipat". Unul

dintre ei, Velicu Rachieru, poseda 2 boi, 2 bivoliţe şi 2 malaci. 51

Observa ţii de cea mai mare valoare asupra Dobrogei, inclusiv asupra
creşterii bivolilor, a făcut Henry C. Barkley, unul din tre cei trei fraţi englezi

care au construit linia fera tă Cernavoda-Constanţa şi care a rezidat timp de
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cinci ani în această provincie, în tre 1857-1 862. El vedea la Cernavoda, unul

dintre sediile principale ale misiunii, cum, d imineaţa devreme, cirezile de
numeroase vaci şi bivoli ale satului care se îndreptau spre pârâu, ocolind

casele şi grădinile, spre a se adăpa, de unde erau mânate apoi la păşune de
către păzitorii lor.52
În însemnările sale el inserează. o prezentare amănunţită şi pitorească a

acestor animale, pe care considerăm oportun s-o reproducem întocmai. Pe
lângă bovine, "orice turc înstărit are o cireadă de bivoli de apă - creaturi

negre, imense, feroce, cu coarne lungi, late şi curbate. Privirile lor îi calomni

ază mult, căci ei sunt animalele cele mai liniştite, mai binevoitoare din care
şi-a făcut vreodată omul un sclav. Ei sunt mult mai pretuiti decât boii, pen

tru că sunt mult mai puternici, mai binevoitori (căci ei nu se supără niciodată,

aşa cum o fac boii cănd sunt obosiţi) şi, pe lângă acestea, dau lapte mai mult
şi mai bogat. Ele sunt animale bune, folositoare, dar nu chiar perfecte pentru
turci, deoarece necesită a tât de multă îngrijire, iama ele suferă mult de frig şi
trebuie să fie închise peste noapte în staule călduroase, şi chiar când sunt la

lucru ele trebuie acoperite cu pături de la cap până la coadă. De asemenea,
vara, ele sunt nenorocite când le lipseşte apa şi trebuie să aibă un izvor bun

aproape, la fiecare oră; pielea lor crapă dacă soarele cade prea fierbinte

asupra lor şi ei trebuie mânjiţi peste tot cu lu t pentru ai feri de acest lucru .

Numai să-i laşi să meargă la apă, cu cât mai noroioasă cu atât mai bine, şi

sunt cu totul fericiţi, şi mormăie şi se rostogolesc prin ea ore în şir. Ei pot

merge clătinându-se prin mocirla cea mai adâncă, pot înota mile întregi şi pot
pluti bine pe apă sau se pot scufunda până ce deasupra rămân numai
nasurile lor umede şi negre, şi în această poziţie vor dormi ore întregi"53 .
Henry C. Barkley povesteşte şi o întâmplare hazlie, petrecută sub ochii

săi: "Odată am văzut un bătrân turc respectabil conducând pe soţia sa într-o
arabă trasă de o pereche de bivoli nu departe de un mic lac adânc, cu un mal

abrupt. Ziua era de o arşiţă grozavă, şi tot ce au putut bietele animale să facă

a fost să se târască până în vârful colinei şi să se clatine nesigure de-a lungul

ei; dar n-au văzut bine apa şi s-au şi pornit într-un trap greoi, fără ca nimic
să-i mai oprească. Turcul a sărit jos prin faţă, soţia lui a sărit prin spate.

Bărbatul i-a bătut peste tot şi femeia a aruncat injurii asupra lor, însultându
le mama, surorile, tatăl, dar totul a fost inutil; cât despre ei, au mers direct
prin pământul mocirlos în lac şi apoi, după ce au bătut destul pentru a pluti

în ei un vas de război, s-au aşternut liniştiţi pe somn, cu harabaua plină de

aşternuturile şi alte lucruri ale turcului plutind în spatele lor". Acest se petre

cea pe la ora 1 1 dimineaţa şi când englezul a trecut din nou pe acolo, la 4
după amiază, bivolii erau în aceeaşi poziţie, iar.cei doi turci stă teau liniştiţi
pe mal, aşteptând ca animalele să iasă din apă.54

Bătrânul "moldovean" Vlad, ciorbagiul (primarul) satului Cernavodă, în

casa căruia era găzduit Henry C. Barkley, i-a relatat acestuia felul în care doi

bivoli ai săi fuseseră ucişi de lupi: "Păzitorul cirezii a neglijat, în două rânduri
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să adune toată cireada sa: imediat ce s-a lăsa t întunericul, lupii s-au lua t după

unul răzleţ. Acum, un bivol este un client tare şi, într-un mod obişnuit, ar fi

oarecum dificil să-l omori, dar nu şi pentru lupi. Ei au condus liniştit a ni
malul condamnat la marginea stăncilor şi acolo l-au adus până la golf.

Alergându-i pe sub nas, l-au împins înapoi peste prăpastie şi apoi au coborâ t
încet şi i-au lăsat oasele curate". 55 Membrii misiunii engleze au mâncat o sin

gură dată carne de bivol, când unul dintre aceste animale a căzut de pe
stâncă şi şi-a frânt gâtuJ. 56 Acest fapt confirmă rara sacrificare a bivolilor şi
folosirea cărnii lor în alimentaţie la locuitorii Dobrogei.

În 1861, epizootia care a bântuit în Dobrogea între "vitele cornute" mari şi
mici, din ianuarie şi până spre sfârşitul anului 57, a afecta t şi bivolii. Într-un

raport din 28 ianuarie 1861 al carantinei Călăraşi se arăta că, în satele din ser
hatul Silistrei, boala venise "din năuntru", precizând că "pe lângă vitele mari

cornute, mor şi oi şi cămile dintre ale tătarilor colonizaţi acolo, precum şi

bivoli, lucru ce pune în mirare şi p-acei locuitori, că n-au mai pomenit altă
dată"58 . La 20 noiembrie, carantina Brăila raporta însă că, în ţinutul Măcinu
lui, caii, bivolii şi caprele "au fost întotdeauna ferite de epizootie"59 . În
aceeaşi lună, medicul carantinei Olteniţa, care se deplasase personal în partea

de sud-vest a Dobrogei, consta că, la Turtucaia, toate vitele, inclusiv bivolii,

erau sănătoase, doar în cursul verii murise un bivol, dar nu "de epizoohie, ci
din cădere dupe un mal". La fel, la un sat din apropiere, "vizitând vitele pe la
fiecare locuitor, unde erau numai bivoli, bivoliţe şi capre, le-am găsit grase şi

sănă toase"60 .
La începutul lunii mai 1 862, patru bivoli ai locuitorilor Dobre Făţăilă, Nae

Constandache şl Dinu Făţăilă din satul Ostrov de lângă Silistra, duşi la

păscut în ostrovul Tilchia, trecuseră pe malul stâng al Dunării, ceea ce îi
determinase pe stăpâni să vină după ei. 6 1 În noiembrie 1 863, alţi doi bivoli,

împreună cu 30 de cai, provenind tot din satul Ostrov, fuseseră găsiţi d e
grănicerii de la Călăraşi în acelaşi ostrov dunărean. 62 Scriitorul rus Grigori
Danielevski, care a călătorit pe Dunăre în iulie 1 866, remarca lângă Tulcea o
cireadă de bivoliţe negre.63
În decursul stăpânirii otomane, creşterea bivolilor în Dobrogea a avut ca

o coordonată exportul prisosului acestor animale, ca şi a l produselor derivate

şi mai ales al pieilor. Comercializarea lor se făcea, în primul rând, la stânga
Dunării, Dobrogea fiind legată, de altfel, pe toate planurile, de vatra străbună

de la care fusese desprinsă prin cucerirea otomană. Amploarea acestui
fenomen, pentru care, secole de-a rândul, datele sunt incomplete şi disparate,

poate fi urmărită, în linii foarte apropiate de realitate, începând cu anul 1 830,
când are loc instituirea cordonului carantinal pe linia Dunării şi reorgani

zarea vămilor Ţării Româneşti 64 , acţiuni însoţite de introducerea unei evi
denţe stricte a mărfurilor care treceau de-a parte şi de a lta a fluviului. În felul

acesta, se poate închega o imagine de ansamblu, chiar d acă pentru unii a ni
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informaţia nu este completă, iar pentru ultimile două decenii ale stăpânirii
otomane lipseşte aproape cu totul.

Importul animalelor vii este însă foarte slab reprezentat. Cunoaştem,

până în prezent, înregistrarea la carantina Olteniţa, în luna iulie 1847, a doi
bivoli, împreună cu mai multe bovine.65 În februarie 1 841, se aduceau de la
dreapta Dunării la Călăraşi două căpestre de bivol66, încă o dovadă a folosirii
acestor animale la tracţiune în Dobrogea, rezultând din confecţionarea locală

a acestui articol accesoriu. O pondere mult mai mare în acest comert au avut
o însă pieile de bivol, prezente la mai multe puncte de vamă ale Ţării
Româneşti. 67

Astfel, în anul 1 839, se importau la Călăraşi, în luna iunie, 15 piei de
bivol68 şi alte 2 piei în iulie, aduse de un negustor din Silistra68. Noi ştiri apar
abia în anul 1 846, când se înregistrau la Olteniţa, în februarie, 12 bucăţi70 şi 4

la Călăraşi în noiembrie71 . Tot la Călăraşi, în aprilie 1 847, se introduceau 39
piei de bivol neargăsite72, iar la Olteniţa, în noiembrie 1 848, un total de 54
piei de bivol şi de bou (la un loc) netăbăcite73 . Cantitatea a fost mai mare în

1 850, când, în luna martie, un negustor român din Turtucaia trecea, la

Olteniţa, 1 62 piei de bivoJ 74, iar la Călăraşi, în tot cursul anului se importau
234 bucăţi, în valoare totală de 25.969 lei75 .
În aprilie 1 85 1 , doi negustori români din Turtucaia, Vlad Iordache şi

Hristea A lexandru, participanţi activi la comerţul Dobrogei cu Ţara

Românească, se aflau la Olteniţa cu "o cătăpme piei de bivol netăbăcite,
ţinute în saramură, spre a le importa pentru Bucureşti". 76 În mai, Hristea
Alexandru era prezent, la acelaşi punct, cu 23 piei de bivol netăbăcite,

cumpărate din satul Cusuiu de lângă Turtucaia, pe care urma să le ducă tot
la Bucureşti. 77 Celălalt turtucăian, Vlad Iordache, aducea şi el la Olteniţa, în

luna decembrie, 30 bucăţi, cu aceeaşi destina ţie, achiziţionate de la Rasova. 78
De asemenea, în august, Dumitru Ciurcu din Silistra, un negustor braşovean

stabilit mai demult în acel oraş 79, introducea la Călăraşi o cantitate aprecia
bilă de piei, printre care 220 de bivol, "tranzit cu teşchereaua turcească ",
având ca destinaţie BraşovulBD.

În anul 1 852, importul acestui produs din Dobrogea a cunoscut o

amploare deosebită la Călăraşi, comercianţii fiind toţi din Silistra, de unde
provenea şi marfa . În luna februarie se aduceau 9 piei de bivol81 ; în martie
51 82; în aprilie 1 42 piei de bivol, 21 piei de turlac, 25 piei de malac, plus 66
piei de mânzat şi turlac în amestec, unele fiind destinate oraşului BucureştiB3;
în mai 1 68 piei de bivol, 35 de turlac şi 1 de malac, o parte din ele de aseme

nea pentru BucureştiB4; în iunie 1 82 de bivoli şi 18 de turlac, cele mai multe
tot la BucureştiBS; în iulie 1 01 de bivol şi 1 3 de turlac, toate pentru CălăraşiB6;

în august 53 de bivol şi 8 de turlac, unele la Bucureşti, altele la CălăraşiB7; în
septembrie 1 de bivol, oprită la CălăraşiBB; în noiembrie 4 de bivol pentru
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BucureştiB9; iar în decembrie 29 de bivol şi 1 1 de turlac, îndreptate, de aseme
nea, spre capitala Ţării Româneşti90.

Alte obiecte ale acestui comerţ au urmat, în cursul aceluiaşi an, traseul

Turtucaia - Olteniţa. În februarie, cunoscutul negustor Vlad Iordache era
înregistrat cu 64 piei de bivol netăbăcite91 ; în aprilie, celi\lalt turtucăian,
amintit mai sus, Hristea Alexandru, ducea 10 bucăti la Bucureşti92; în iulie,
Vlad Iordache trecea, cu aceeaşi destinaţie, 66 piei de bivol netăbăcite şi 6 piei
"de malaci mortăcină"93 şi în septembrie încă 19 piei de bivol94; iar în decem

brie alte 58 de bucăţi95 . Tot din Dobrogea proveneau şi articolele de acest fel

intrate tranzit pe la Brăila pentru Braşov; în iulie "1 teanc piei de vacă şi
bivol"96; în august "1 teanc piei de bivol crude"97; iar în decembrie 8 teancuri,

amestecate cu piei de vacă98, cele mai multe fiind trecute de către negustorii

braşoveni asociaţi Bucur Ioan şi Ion Bozocea.

În anul 1 853, cele mai multe piei de bivol au venit din Dobrogea la stânga

Dunării tot pe la Călăraşi: 10 bucăţi în ianuarie99 , 5 în februarielOO, 1 1 9 î n
apriliel01 , 1 3 1 în mai102, 2 8 în iuniel03, 41 în iuliel04, 1 2 în augustlOS ş i 1 î n
septembriel06 . Altele a u intrat p e l a punctul Olteniţa: 65 în ianuariel07, 7 î n
martiel OB, 8 în mai 1 09 ş i 5 în augustl l O, majoritatea având menţiunea c ă erau
netăbăcite. La acestea se adaugă o piele de bivol importantă, în luna iunie, pe
la carantina Gura Ialomiţei. 1 1 1

După izbucnirea războiului Crimeii, odată cu intrarea armatelor ruse î n
Principa tele Române, la 4 iulie 1 853 1 1 2, legăturile comerciale între cele două
maluri ale Dunării sunt întrerupte de către autorităţile otomane1 1 3 . Acest
fapt explică inexistenţa exportului pieilor de bivol, pe lângă alte produse, din
Dobrogea la stânga fluviului în tot cursul anului 1 854. Aceste rela ţii se reiau
însă curând. La 9 februarie 1 855, Ismail, "voivoda oraşului Turtucaia",

mergea la Bucureşti, prin Olteniţa, cu 300 piei de bivoliţă, evaluate la 1 9.500
lei,1 14 La 18 iunie trecea din nou, tot acolo, 83 piei de bivol "mari şi mici", pe
care le vindea unui negustor bucureştean. 1 1 5 În noiembrie, se aduceau, de

asemenea pentru Bucureşti, alte 21 de bucăţi. 1 1 6 La fel în martie 1 855 se
importau, pe la Călăraşi, 2 piei de bivol pentru Ploieşti. 1 1 7
Î n anul 1 856, aceste articole, provenind exclusiv de l a Turtucaia, a u fost
introduse în Ţara Românească numai pe la Olteniţa. Ele au fost aduse, în cea
mai mare parte, de către energicul negustor Vlad Iordahe, fiind destinate, în

totalitate, oraşului Bucureşti. Astfel, în luna ianuarie, el aducea 40 piei de

bivol şi 1 2 piei de turlacl lB, în martie 9 piei de bivoliţă 1 1 9, în mai 6 bucăţi de
acelaşi fep 20, în iunie însă 5 1 2 1 , iar în iulie 2 piei de bivol şi 2 de bivoliţă 1 22 .
Tot în iulie, alţi doi negustori importau, pentru Olteniţa, 2 piei de turlacă . 1 23
Pentru anii următori nu depnem decât câteva informaţii izolate. În anul

1 858, din cele 1 263 piei de bivol intrate la stânga Dunării din provinciile

otomane o parte a fost înregistrată la Olteniţa, provenind aşadar, din regiu61

nile Turtucaia şi Silistra. 1 24 În toamna anului 1861, organele sanitare de la
punctul

Gura Ialomiţei au raportat încetarea epizootiei în părţile
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Hărşovei
, ceea ce a avut drept urmare, la cererea acestora 1 26 , îngăduinţa

dată de către autorităţile româneşti, la 25 octombrie, pentru importul "din

Turcia al pieilor d e bivoli neargăsite, după ce, mai întâi, vor înfăţişa certifi
cate de la autorităţile din partea locului" 1 27. Sunt ultimele ştiri care ne-au par

venit d espre desfăşurarea acestui comerţ 1 28 , ceea ce înseamnă, desigur, între

ruperea lui în d ecursul celor d ouă decenii de la sfârşitul stăpânirii otomane

asupra Dobrogei.
Creşterea bivolilor îşi găseşte reflectarea şi în vechiul folclor al românilor
dobrogeni, aşa cum apare, de pildă, într-un colind de iarnă: "Printre brazi,/

Printre mălini./ 'Noată, 'noată,/ Buhur 'noată; I Tot pe apă, I Coarne-şi

poartă" 1 29 . Este vorba aici de "bivol:, nu de "bour", care era dispărut demult

şi care nu înota. Totodată, această îndeletnicire a lăsat urme şi în toponimia
românească a Dobrogei d inainte de 1 877. Astfel, în Delta Dunării sunt ates

tate, în câteva izvoare cartografice, nume topice ca iezerul "Bivol", lacurile
"Bivolu" şi "Bivoleţu" şi gârla "BivoJ" 1 30, ultimul fiind menţionat şi de alte
surse. 1 31 Nu este lipsită de interes, în acest sens, şi vechea onomastică dobro
geană. De pildă, între românii turtucăieni refugiaţi, la 1 830, în zona Olteniţei
găsim nume ca Dimcea Bivolaru 1 32 şi Stoian Turlacu 1 33 .
În ansamblul vieţii agricole a Dobrogei în cele peste patru secole şi

jumătate de stăpânire otomană, un anumit loc revine şi creşterii bivolilor. Pe
lângă foloasele dobândite de la aceste animale, trebuie subliniată importanţa

pe care au avut-o ca articole de export, îndeosebi pieile lor, comercializate,
uneori în cantităţi apreciabile, mai ales şi în mod constant în ţinuturile
româneşti de la stânga Dunării.
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L'ELEVAGE DES BUFFLES EN DOBROUDJA PENDANT LA
DOMINATION OTIOMANE
Resume

Parmi Ies occupations des habitants de Dobroudja pendant la domination

ottoman dans cette province roumaine ( 141 7-1877), ii y a l'elevage des buf

fles. Ces animaux domestiques, qui trouvaient des conditions favorables
entre le Danube et la Mer Noire, ont apporte beaucoup de gains; Ies peaux

surtout en etaient tres cherches, etant un produit important d 'exportation de

cette province. La commercialisation de ces produit etait d irigee, d'habitude,
vers Ies marches des villes roumaines du Danube gauche, fait atteste par un
tres grand n ombre de documents d'archive inedits.
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Tudor MATEESCU

DIN LEGĂTURILE ORAŞULUI ISACCEA CU
TERITORITLE ROMANEŞTI DE LA STÂNGA
DUNĂRII PANĂ LA 1877
Antica aşezare

Noviodunum,

situată la Dunăre, în nordul Dobrogei, îşi

continuă şi astăzi existenţa sub numele de Isaccea . În timpul stăpânirii
romane s-a remarca t ca o puternică cetate, cu importante rosturi strategice în

faţa frecventelor a tacuri ale năvălitorilorl, dar şi ca oraş, cu o intensă via ţă
economică 2 . Se afla pe drumul împăratului Traian, care străbă tea Dobrogea
pe la mijloc3, la capătul nordic, unde se găsea unul dintre cele mai de seamă
vaduri de la Dunărea de jos4 . Fortificaţia, refăcută de mai multe ori, şi-a
menţinut importantul rol militar şi în perioada romano-bizantină 5 şi apoi

bizantină6 , când se constată şi continuarea activităţii comerciale a oraşului,
favorizată de poziţia sa 7 . Descoperirile arheologice au scos la lumină ziduri,
obiecte de ceramică, monede şi alte urme din secolele XVII-XIVB.

În 1389, Dobrogea intră în stăpânirea domnului de la Arges, Mircea cel

Bătrân9, vechea cetate de la Noviodunum devenind unul dintre principalele
puncte de apărare ale Ţării Româneşti. Acum, dar datând mai dinainte, loca
litatea începe să fie cunoscută sub numele românesc de Saccea1 0, cu o termi

naţie specifică toponimiei române1 1 , care va dăinui sub această formă până
în secolul al XIX-lea 12 . În 1417, când are loc campania sultanului Mehmed I
împotriva lui Mircea cel Bătrân, luptele cele mai importante s-au dat la
cetăţile ţării, între acestea figurând şi cea de la Isaccea 1 3. Cronicarul turc Idris

Bitlisi notează că sultanul "la început au supus patru cetăţi vestite, pe nume
Isaccea şi leni-Sale (Enisala) şi Norgiin (Turnu) şi Giurgiu" 14 . Cu prilejul

luptelor, aceste fortificaţii au fost deteriorate, deoarece, după aceea, trei din

tre ele, în frunte cu Isaccea a trebuit să fie refăcute de puterea otomană, aşa
cum consemnează cronicarii turci Şiikriilah bin Şehabeddin Ahmed (care
reproduce denumirea românească - Sakgi) 15 şi Saadeddin Mehmed Hodja
Efendi 1 6 .

În timpul stăpânirii otomane, Isaccea şi-a continuat existenţa cu aceleaşi

importante rosturi strategice şi economice. Turcii au preluat denumirea
românească de Saccea, adăugându-i un I iniţial, aşa cum a procedat şi în

cazul numelor Smil (devenit Ismail) şi Brila (lbrail). În paralel, s-a folosit şi
denumirea de Obluciţa, până târziu, în secolul al XVIII-iea, aşa cum găsim în

cronica a tribuită lui Enache Kogălniceanu: "Saccie, cari îi zice şi Obluşită" 1 7 .
Acest nume, care este de origine slavă şi care se întâlneşte şi în alte locuri ale
spaţiului românesc1 8 a fost însă abandonat şi uitat cu timpul.
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Anticul drum care străbătea Dobrogea ca o axă, ajungând la importantul

vad de la Isaccea, a fost menţinut şi de puterea otomană. Acum pornea însă
de la Constantinopol, trecând prin pasurile Balcanilor1 9, fiind numit de turci

sag kol (bratul drept, calea din dreapta ) . Pe la mijlocul secolului al XVII-iea,
cronicarul turc Kiatib Celebi făcea următoarea apreciere asupra vadului de la

Isaccea: "Acest loc fiind mai uşor de trecut decât celelalte trecători ale

Dunării, ea a fost din vechime schela vilaieturilor moldoveneşti

(Bogdan) şi

tătăreşti şi ungureşti şi ale Ţării româneşti (Eflâk) şi bulgăreşti" 20 . Într-un

document turcesc din 1 609 se vorbeşte de locuitorii Moldovei care treceau de
o parte şi de a l ta a Dunării pe la Isaccea 2 1 . În ianuarie 1 785, sultanul Abdul
Hamid I lua măsuri ca negustorii turci care mergeau în Moldova pentru

negoţ şi se întorceau de acolo "să nu treacă prin altă parte decât prin
trecătoarea de la Isaccea". 22

După cucerirea Dobrogei, puterea otomană a trecu t, încă din secolul a l
XVI-iea, la colonizarea în acest teritoriu a unor elemente musulmane (turci şi
tătari), proces în care a fost inclus şi oraşul Isaccea 23. Cu toate acestea, popu
laţia românească autohtonă s-a menţinut tot timpul. Pe la mijlocul secolului

al XVII-iea, vestitul călă tor turc Evlya Celebi, vorbind de locuitorii creştini ai
oraşului, îi enumeră în primul rând pe "valahi şi moldoveni" 24 . Populaţia

mahomedană a rămas totdeauna în minoritate. La 1873, după datele oficiale
otomane, Isaccea avea 1 704 locuitori, din care 1 071 erau creştini şi 633 musul
mani 25.

Cu timpul, vechea cetate a Isaccei s-a deteriora t şi a căzut, foarte probabil,

în ruină. Poziţia strategică a localităţii făcea însă necesară construirea unei

noi fortificaţii. Cronicarul Kiatib Celebi consemnează că sultanul Osman II,
trecând prin Isaccea cu prilejul expediţiei nefericite din 1621 împotriva

Poloniei, a construit acolo "o cetate, o geamie şi o baie publică"26 .

Aceeaşi informaţie apare, curând după aceea, şi în însemnările călătoru

lui Evlia Celebi, care arată, în plus, că sultanul a poruncit şi construirea unui
"pod trainic de lemn" peste Dunăre27 . Cetatea a fost deteriorată de mai multe

ori, începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, în timpul

războaielor ruso-turce, până la cel din 1 828-1 829, când este distrusă aproape
complet28. Pe la 1 834, de pe vasele care treceau pe Dunăre se puteau vedea
ruine.le dezolante ale cetăţiii 29 .
Totodată, Isaccea era sediul unui cadiat sau kaz.a, unitate administrativă
având în frunte un cadiu, aşa cum rezultă dintr-un document de pe la 16271 62830, situaţie care data însă, foarte probabil, încă de la începutul stăpânirii
otomane. Puterea în oraş o avea însă dizdarul, comandantul cetăţii, aşa cum

remarca Evlia Celebi31 . Tot el arată că "beiul Moldovei" a "dăruit" sultanului
Osman II, "în semn de bun sosit", satul Tomarova din sudul Basarabiei, care
"a fost alipit la Isaccea"32 . Miron Costin, în letopiseţul său, consemna că

a tunci, la 1621, în timpul domniei lui Alexandru Iliaş, au fost lua te şi Renii cu
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câteva sate de soltan Osman"33.

Evlia Celebi adaugă în însemnările sale că sultanul a dispus, de asemenea,
înfiinţarea la Isaccea a unui vacul (vâcîf)34, fundaţie pioasă specifică lumii
islamice35. În documentul amintit din 1 627-1 628, sultanul Murad I V
menţiona c ă era făcut de fratele său, Osman 11, î n favoarea geamiei pe care o
construise în acest oraş. Domnul moldovean Miron Movilă-Barnovschi se

plânsese la Poartă că vacuful "nu se mulţumeşte cu pământurile aflate între

hotarele satelor sale, ci încalcă hotarele satelor din Moldova, pentru a face

arături şi însămânţări", iar dijmele şi impozitele" care se cuveneau nu erau

plătite, ca şi "dările pentru lemne şi păşunat"36. Într-un registru fiscal oficial
din 1 645 al vacufului de la Isaccea erau arătate satele pe care le stăpânea în

Dobrogea dar şi cele "aflate în cealaltă parte a Dunării", aşadar în sudul

Moldovei: Reni (Tomorova), Cerceluş, Barta, Satu Nou (Yenikoy), Cartai,
Brânza, Babuiş şi Grecenii Vechi ((Ghirecul)37. Într-un firman din 1 699 al sul
tanului Mustafa II se vorbeşte , de asemenea, de satele din "partea cealaltă a

Dunării" ale vacufului, la cele menţionate mai înainte adăugându-seDeniz
Aga şi Hendek Derbend38 . Situaţia aceasta s-a menţinut până mai târziu. La

5 martie 1 796, intendentul (miitevelli) vacufului de la Isaccea se adresa mi

tropolitului Moldovei cu rugămintea de a interveni pe lângă domnul

Alexandru Callimachi "ca să avertizeze pe boierul de la Galaţi şi pe căpitanii

de margine să nu persecute raialele satelor Isaccei" aflate " în a propierea
Moldovei" şi "să aibă relaţii de bună vecinătate, ca şi în trecut"39 .

În a doua jumătate a secolului al XVII-iea, la o dată pe care nu o

cunoaştem încă, puterea otomană a înfiinţat la Isaccea câteva mari depozite,

îndeosebi pentru grâne, dar şi pentru alte materiale, aduse, în cea mai mare
parte din Ţara Românească şi Moldova 40. Prima ştire în acest sens este
cuprinsă. într-un document din vara anului 1 679 de la sultanul Mehmed IV,

prin care se producea transportarea pe corăbii la Constantinopol a SO.OOO
chile de orz din cantitatea totală de 1 00.000 chile "depozitată, mai înainte de
aceasta, la Isaccea"4 1 . Rezultă deci că aceste depozite existau deja de cel puţin
câţiva ani. Ele au avut în special rosturi militare, dar uneori şi d e

aprovizionare a capitalei Imperiului otoman. Au avut de suferit avarieri
grave, în patru rânduri, în timpul războaielor ruso-turce, până la cel din
1828-1 829, când au fost distruse definitiv42 . În 1 738, sultanul Mahmud I
poruncea domnului Ţării Româneşti, Constantin Mavrocordat, să trimită

grabnic eminului (administratorul) hambarului de la Isaccea 50 de salahori,

arătându-se şi motivul" "Deoarece salahorii puşi să fie scoşi mai înainte de
aceasta din principatul Moldovei şi din Ţara Românească, pentru a fi folosiţi
la treabă la hambarul de la Isaccea, au fugit şi treaba la hambar a rămas ast
fel în întârziere"43 .
Aşezarea la Dunăre a oraşului Isaccea a determinat, din cele mai vechi

timpuri şi o activitate portuară. În regulamentele vamale ale oraşelor şi por-
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turilor din Dobrogea datând din timpul sultanului Soliman I (1 520-1566), se

prevedea că pentru vasele încărcate cu vin care veneau din susul Dunării se

lua la Isaccea "dreptul de tranzit". La fel se proceda şi în cazul vaselor care

se încărcau la Brăila şi "pe ţărmul Moldovei, la Galaţi şi Tomovora". Pentru
lemnele achiziţionate pe loc şi trecute pe astfel de vase se percepea câte o
aceea de căruţă 44 . Vameşii de acolo sunt atestaţi şi de călă torul rus Arsenie
Suhanov la 1 651 45, ca şi de Evliya Celebi46 . În hatişeriful din 1 802 al sultanu
lui Selim III, prin care se confirmau vechile privilegii ale Moldovei, se in ter

zicea trimiterea de vameşi de la Isaccea la Galaţi, "fiind un lucru ce nu se
cuvine"47, o dovadă că acest fapt se practicase în trecut.
Activitatea portului Isaccea este consemnată, la 1 783, de căpitanul

Lauterer, trimis de guvernul austriac pentru a studia cursul Dunării de Jos.

El notează că era un "port sigur", în care se aflau corăbii venite pentru a încer

ca "produsele excelente ale ţinutului"48 . Este amintit şi la 1 840, în raportul

inspectorului Ahmed Arif Hikmet Beyefendi, însărcinat de guvern cu verifi

carea aplicării în provinciile europene a le imperiului otoman a reformelor
Tanzimatului, decretate de sultanul Abdul-Medjid în anul precedent49 .

Activitatea portuară constituia, totodată, un cadru propice pentru relaţiile
aşezării, pe toate planurile, cu Moldova şi Ţara Românească. La 1 850, Ion

Ionescu de la Brad situa Isaccea printre principalele "debuşee" ale Dobrogei
la Dunăre50.
O pondere însemnată în viaţa economică a oraşului Isacccea au avut-o
legăturile comerciale permanente cu ţinuturile româneşti de la stânga

Dunării. Astfel, într-un document turcesc din 15 aprilie 1520 se arăta că popu
laţia din faţa schelei Isaccea dispunea de un şeptel de 1 00 de oi. Ea se

aproviziona cu furaje şi alimente din partea otomană, dar sarea pentru oi era

procurată din Moldova. Se poruncea ca aprovizionarea cu sare să se facă la
Isaccea şi nu în altă parte51 . O altă dovadă în acest sens o constituie monezile
d in secolele XVI-XVII descoperite în ultima vreme la Isaccea : unele emise în

Polonia şi Ungaria, dar şi una de la domnul moldovean Eustaţie Dabija
(1 661-1 665)52 . Ele atestă relaţiile de negoţ ale acestui oraş cu Moldova, atât

direct cât şi indirect, cu alte ţări, dar tot prin teritoriul principatului românesc
de la nord.

În iulie 1 682, sultanul Mehmed IV poruncea cadiului de Isaccea că fusese

aprobată cererea de a se înfiinţa la satul Cartai "un târg săptămânal pentru a

fi făcute vânzări şi cumpărări", fiind de folos 'populaţiei ţinutului din toate

punctele de vedere"53. Localitatea Cartai se afla în sudul Moldovei, pe terito
riul "raialei" Chilia, dar făcea parte, aşa cum am văzut, dintre satele vacufu
lui de la Isaccea . În noiembrie 1 728, sultanul Ahmed III poruncea cadiului de
Isaccea să ia măsuri spre a nu fi supăra t de răufăcători "supusul nemusulman

(zimmi) cu numele de Dumitraşcu, unul dintre locuitorii satului numit

Tomarova, dependent de cazaua Isaccea "tagmei de negustori" şi umblase
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până atunci "un timp prin părţile Moldovei cu negoţul"54, fiind cu siguranţă

român după credinţă şi nume.

Un loc important în comerţul oraşului Isaccea l-a constituit peştele. La 26

decembrie 1 793, Merkelius, consulul austriac din Principate, raporta la Viena

că, de câţiva ani, un grup de negustori români din Transilvania strângea, în

fiecare toamnă, o "rezervă" de peşte de la Isaccea şi din alte locuri de la

Dunărea de Jos55. În anul 1 795, Agenţia austriacă de la Bucureşti făcea o serie

de propuneri autorităţilor transilvănene, în care se arâta că perioadele cele

mai propice pentru cumpărarea peştelui la Isaccea şi în alte oraşe dunărene

erau din martie până la sfârşitul lui mai şi din august până în iarnă56 .
Relaţiile comerciale ale oraşului Isaccea cu teritoriile româneşti de la stânga
Dunării sunt ilustrate apoi, după 1 800, de numeroase documente.

Totodată, din Ţara Românească şi Moldova au fost trimise, în repetate

rânduri, la Isaccea materiale şi lucrători în cadrul obligaţiilor de vasalitate ale
celor două principate faţă de Poarta otomană. Astfel, în 1 736, la începutul
războiului ruso-austro-turc,

după cum se consemnează în "Cronica

Ghiculeştilor", Moldova a fost obligată să furnizeze "o mare canti tate de
zaherea şi destulă cherestea, cu care s-a construit la Isaccea un mare pod
peste Dunăre, sub grija cea mare a lui Grigore vodă"57.

De asemenea, spre sfârşitul anului 1 768, după izbucnirea războiului ruso

turc i s-a cerut domnului Moldovei, Grigore Callimachi, să trimită cherestea
pentru construirea unui "pod la Sacce"58 . În decembrie 1 787, la începutul

următorului război ruso-turc, sultanul Abdul-Hamid I poruncea printr-un

firman domnului Moldovei, Alexandru Ipsilanti, să expedieze la Isaccea,

unde se ridica "din nou un pod mare" peste Dunăre, 10 "ogeacuri" (ustensile
de fierărie) "cu 30 de meşteri fierari, 40 de meşteri podari şi 1 50 de salahori,
cu condiţia, aşa cum s-a făcut şi în trecut, ca plata ce li se cuvine să fie socotită

în contul banilor giziei Moldovei"59, adică ai tributului. În februarie 1 788,
acelaşi sultan poruncea, printr-un nou firman, trimiterea din Moldova la

Isaccea, pen tru construirea podului şi pentru tunurile turceşti care urmau să
sosească acolo cu corăbiile, a unei cantităţi de cherestea, a unor obiecte de
lemnărie şi fierărie şi a unui "număr îndestulător de tâmplari

şi
60.
de fierari", costul tăierii şi transportului fiind scăzut tot din banii tributului

(marangoz)

Cererea de ma teriale "pentru podul de la Isaccea" era repetată în luna martie,
printr-un alt firman61 . Informaţii interesante au rămas de la călătorul ger
man Kleemann, care, în decembrie 1 768, mergând cu o corabie pe Dunăre,

s-a oprit pentru un moment la Isaccea: "Această localitate nu este deosebit de
mare şi are în apropiere de Dunăre o veche cetate. De la Isaccea porneşte o

şosea spre Constantinopol. Ea leagă Moldova, Basarabia şi alte ţări de dinco
lo de Dunăre, iar călă torii ce vin iau, în cele mai multe cazuri, acest drum şi

socotesc de la Isaceea la Constantinopol, în mod obişnuit, şase zile de
călătorie"62 .
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La 1 776, în "Condica Vistieriei Moldovei" era înscrisă o cheltuială pentru
scoaterea unui vas ("elam"), probabil împotmolit, "de Ia Seccea"63. În acelaşi

a n, apare tot acolo o sumă da tă "celor trimişi cu trebi" (dregători ai princi
patului Moldovei) "Ia Smil, Chilia, Sacce"64. Este vorba, de asemenea, de

aspecte ale relaţiilor oraşului Isaccea cu Moldova, care priveau, aşadar, mul
tiple planuri.

După 1 800, ştirile despre legăturile oraşului Isaccea cu părţile de Ia stânga

Dunării devin mult mai bogate. Mai multe documente oglindesc raporturile

strânse ale dregătorilor otomani ai locului cu Moldova în timpul domniei lui

Ioan Sandu Sturza (1 822-1 828). Sunt grăitoare în acest sens câteva scrisori

datând din anul 1 823. În luna ianuarie, aianul (cârmuitorul cazalei, în locul

cadiului de altă dată) de Isaccea, Hafîz Mehmed, îi mulţumea în scris dom
nului Moldovei pentru blana trimisă în dar65; Ahmed, ofiţer (binbaşî=maior)
al garnizoanei îi scria despre întărirea legăturilor d intre târgul Iaşi şi cetatea

Isaccea 66 ; Osman-Paşa, muhafizul (comandantul cetăţii) îi exprima
mulţumiri pentru o blană de îmbrăcat şi o mănuşă de şoimi (behle), primite
prin boierul serdar Ioan67.
În luna mai 1 823, , acelaşi muhafiz Osman Paşa îi scria domnului Ioan

Sandu Sturza despre omul său Salih Aga, trimis în Moldova pentru a

cumpăra nişte stofe şi imprima te, despre darurile făgăduite, pe care încă nu
Ie primise şi-şi arăta speranţa câ relaţiile lor prieteneşti vor continua şi pe
viitor6B.

La 21

iunie, prin alte două scrisori, îl ruga pe domn să acorde un post

emisarului său, Emurlah Aga, precizând că acesta slujise şi mai înainte în

principat69 şi să arate bunăvoinţă faţă de boierii Duca şi Codreanu, care îl
serviseră pe muhafâz în timpul şederii sale în Moldova?O. În septembrie 1823,

se adresa din nou domnului, exprimăndu-şi omagiile prin muzicantul

(mehter) Hasan Aga, pe care i-l recomanda, cu rugămintea de a-I ajuta în

principiile ce Ie putea avea 71 .

În iulie 1 825, Eyub Paşa, noul muhafiz al cetăţii Isaccea, îl ruga pe dom

nul Ioan Sandu Sturza, printr-o scrisoare amicală, să-i trimită din laşi un
copoi pentru vână toarea de păsări pe care o făcea în împrejurimile Isaccei72 .

În august 1 826, succesorul său, muhafizul Suleyman îi dăruia domnului
Moldovei doi cai vineţii, în semn de sinceră prietenie şi bună vecinătate73 . În
decembrie acelaşi an, domnul Ioan Sandu Sturza era înştinţat că 22 supuşi

creştini (raiale), aflaţi sub jurisdicţia muhafizului de Isaccea, fugiseră în

Moldova, unde întemeiaseră satul Folteşti, iar boierul de la Galaţi refuza
să-i restituie74 .

În timpul războiului ruso-turc din 1 828-1 829 şi mai ales în anul 1 830, are

Ioc un val de emigrări Ia stânga Dunării ale locuitorilor creştini din Bulgaria

şi Dobrogea, fugiţi de teama unor posibile represalii din partea autorităţilor
otomane75, exod care a cuprins şi populaţia oraşului Isaccea 76 . În lunile sep
tembrie-noiembrie 1830 s-au refugiat de acolo Ia Brăila în jur de 50 de familii,
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însumând mai multe sute de persoane. Cei mai mulţi erau meseriaşi şi
negustori, alţii "plugari" sau simpli "muncitori", la aceştia adăugându-se un

preot, trei dascăli şi pa tru călugări. î,n evidenţele carantinei Brăila sun t tre
cute şi vitele pe care şi le aduceau cu ei, dar trebuie să presupunem că îşi luau

şi diferite bunuri casnice şi gospodăreşti. Unii declarau că rămân în acest

oraş, alţii plecau însă mai departe, în localităţi din Ţara Românească, dar şi
din Moldova 77 .
După nume, cei mai mulţi dintre aceşti băjenari erau, în mod sigur,

români. Astfel, apar: Ştefan Condorache - pietrar, Stoian Tănase - brutar (6

persoane), Gheorghe Stelea - plugar (3 persoane, 1 cal), Teodor Gheorghe băcan, Eftenie Damaschin (3 persoane, 1 cal), Nicolae sin Iosif - cismar (2 per
soane), Nicolae Stan - abagiu, Ion Lupu, Istrate Nestor, Enache sin Dumitru

(5 persoane, 2 cai), Gheorghe Popovici - dascăl (5 persoane, 1 cal, 1 80 oi şi
capre), Dumitru Vlad - plugar (6 persoane, 2 cai, 6 bovine), Irimia Ioniţă (4
persoane, 4 bovine) Ion Dănăilă (2 persoane, 1 cal), Ion Olaru (5 persoane, 2
bovine), Macovei Mocanu (5 persoane, 2 cai, 4 bovine), Ene sin Ionaşcu (4
persoane, 2 bovine), Apostol sin Dumi tru - căruţaş (2 persoane, 2 cai), Ion
Sprânceană - căruţaş (3 persoane, 2 cai), Iordache Popa - dascăl (1 cal), Gavril
sin Dănilă (5 persoane , 4 bovine), Dima Dorea (2 persoane, 7 bovine), Ion
Scurgeos (4 persoane, 6 bovine, 1 1 0 oi şi capre), Ştefan Micu - muncitor,
Gheorghe Moraru, Carp Moraru, Ignat Moraru - toţi trei morari, Petre

Popescu (6 persoane, 4 bovine), Gheorghe Popescu (2 persoane, 2 cai),

Chiriac Botezatu (2 persoane, 1 cal, 2 bovine), Filip Botezatu (4 persoane, 1

cal, 2 bovine)� Arghir Curelaru - curelar (3 persoane, 2 cai, 2 bovine), Popa

Ion - preot (5 persoane, 1 cal, 2 bovine), Anghel Pascu - argintar, Ghoerghe

sin Dinu - casap (1 cal), Stoian Sava - brăgar (3 persoane, 2 bovine) ş.a . 78 .

Situaţia s-a normalizat însă curând, aşa cum rezultă din informaţiile

asupra rela ţiilor comerciale dintre Isaccea şi ţinuturile de la stânga Dunării.

După instituirea, la 1830, a cordonului de sănătate pe malul românesc al flu

viului, trecerea de o parte şi de alta a persoanelor şi mărfurilor era înscrisă
obligatoriu în documentele carantinelor şi vămilor din cele două Principate.

Încă din ianuarie 1831, aceste relaţii sun t atestate prin prezenţa, la carantina

Brăila, a lui Nicolae Poşneagu "ot Saccea", împreună cu alţi negustori şi mari
nari veniţi din Dobrogea 79 . Tot acolo erau înregistra ţi, de asemenea cu tre
buri de negoţ, Simion sin Ion în luna februarieBO, turcii Mehmet Mahmu t şi
Mahmut Osman81 , precum şi femeia Frusina, care aducea spre vânzare 50
coţi de pânză, în martie8 2; alţi patru, între care Alexandru Munteanu şi

Gheorghe Burlacu, în apriJie83; toţi cu menţiunea "ot Saccea ". În noiembrie se
întorcea, pe la Brăila, la Isaccea, Tudor Bărbieru, cu "teşcherea" (act turcesc,

ceea ce îl arată supus otoman), împreună cu o faţă, a vând asupra sa 3 galbeni
împărăteşti şi 2 beşJici 84, bani rezultaţi, foarte probabil, din activită ţi comer
ciale.

Deşi pentru unii ani lipsesc documentele, legă turile economice ale
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oraşului Isaccea cu părţile de la stânga Dunării pot fi urmărite pe o perioadă

de peste două decenii. În martie 1835, un negustor din "Saccea", Andronache

And reiu, aducea spre vânzare la Brăila la 45 ocale cearăB5. În luna mai, reizul
(căpitanului de corabie) Mehmet, şi el din Isaccea, cumpăra de la negustorul
Ioan Gheorghiu din Brăila 12 roate de sfoarăB6, iar în iunie, alţi doi locuitori,

Ion Brânză şi Constandin Moldoveanu, erau prezenţi la Gala ţiB7, foarte pro

babil tot cu treburi de negoţ. În februarie 1 836, era înregistra t la fel, la caran

tina Brăila, Gheorghe sin Iane din "Saccea8B". În luna martie 1837, un locuitor

din Galaţi, "supus austriac'', trecea de acolo "la Saccea", unde urma să slu
jească "la stăpâni"B9 . O situaţie similară este cea a lui Ion Moldoveanu din
sa tul Borduşanii Mari, judeţul Ialomiţa, care, aşa cum se arată într-un docu

ment din martie 1841, slujise până atunci, timp de şapte ani, "la un turc

anume Mula Mustan ot Saccea, vătaf de vite încornorate dă cireadă" 90 . Din

aceiaşi ani datează consta tarea călătorului german Adalbert Muller, care
arăta că locuitorii oraşului Isaccea "se ocupă cu comerţul, mai extins sau mai
mic"91 .
Un caz interesant este cel al lui Petre Manolache care, la 2 ianuarie 1850,

se prezenta la carantina Călăraşi, venind din Dobrogea . Declara că este de fel
din Bucureşti şi că fusese ostaş în gradul de subofiţer ("un terofi ţer") în mu

zica Ştabului oştirii din capitala Ţării Româneşti. Arăta pricina trecerii sale la

dreapta Dunării: "În vremea libertăţii, când au năvălit turcii la cazarma în

Dea lu Spirii şi am văzut vreo câţiva din soldaţii pompieri împuşca ţi de turci,

m-am speria t şi am fugit". În Dobrogea fusese pe la oraşele "Saccea", Sulina,
Babadag şi Silistra, unde se hrănise "cu munca câmpului şi mai mult am
cântat cu clanaretul pe la nunte turceşti"92. Spre sfârşitul lunii ianuarie, la
in terogatoriul ("tacrirul") care i s-a luat, precizia că, în septembrie 1848, ple

case la Brăila, iar de acolo la Măcin. După aceea s-a dus "la oraşul Sacşa, unde
. . . am intrat la un năvod până la spartul gheţii şi atunci m-am băga t la un

ceam cu parte de tovărăşie până la Sfântul Gheorghe", iar apoi a mers "cu cel
ceam până la oraşul Sulina şi acolo m-am despărţit de tovărăşie" 93.
În august 1 852, era înregistrat la punctul Olteniţa Usein (Hi.iseyn)

Mustafa, despre care se menţionau următoarele: "turc, supus otoman,
căpitan de şaică, cu paşaport otoman cu termen de şase luni, din Turchia, din
oraşul Saccea, vine a pluti cu eaicul curat pentru încărcare de lemne în trans
port la Brăila şi în zăbavă de şase luni"94. Era însoţit de 1 1 ma trozi, arătaţi a

fi tot supuşi otomani din Isaccea, din care 10 erau turci şi unul "rumân", Ilie

Gheorghe95.

În timpul războiului Crimeii, care a avut, la început, ca teatru de

operaţiuni teritoriul Dobrogei, are loc un nou exod la stânga Dunării al

rumânilor din această provincie. Fenomenul, care capătă proporţii începând
din luna iunie 1 854, odată cu retragerea trupelor ruse învinse96, a cuprins şi

o parte a locuitorilor oraşului Isaccea97. Astfel, în ziua de 24 iunie, s-au refu-
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giat de acolo la Galaţi 10 familii9B, la 27 iunie alte şase99, iar spre sfârşitu l
lunii octombrie încă două 100 . Ca. profesii, erau negustori, meseriaşi sau
pescari, plugari şi "muncitori". Cei mai multi sunt arătaţi ca români
("moldoveni"), supuşi otomani ("raiale"), dar câţiva erau originari din

Moldova, stabiliţi de mai mult timp la Isaccea. Printre aceştia apar: "Ma.riea.

lui Popa. Nechifor, de 30 de ani, moldoveancă, ra.ea", cu trei copii şi cu "gos

podăriea ca.săi şi ba.ni 1000 lei"; Ilie Dobrovici, "raea., lăcui tor la Sa.ceea.",

bogasier, cu soţia sa Ana şi patru copii, având "gospodăria ca.săi, 20 chile pâni

albă, 60 vi:.ttl ri cu vin şi 5000 lei"; Gheorghe Hristovici "lăcuitoriu la Saccea",

venit pentru a se statornici la Galaţi, cu soţia sa Dumitra şi un copil,
Tudorache, "cu gospodăriea ca.săi, 300 chelceli de oai, 300 ocă lână, 200 căciuli

şi 1 500 lei, cu meseria. de cojocar"; Petcu Voicu din Cuca, tinutul Covurlui,
"trecut în Tirchiea la Sa.ceea de 6 ani", venit de acolo la Galaţi "a să statornici
la stăpân, cu meseria vezetiu" ş.a . 101 .
Curând însă, relaţiile oraşului Isaccea cu ţinuturile de la stânga Dunării

au revenit la normal. În februarie 1 855, Florea sin Ion, "rumân, supus rumân,

pescar" trecea pe la punctul Brăila "în Turchia, la Saccea, zăbavă necunos

cută" 102, fără îndoială, pentru pescuit. Tot acolo mergea, de asemenea, "la

Saccea", în august acelaşi an, Toma Tomancu, "rumân, supus otoman,
barcagiu" 103, foarte probabil un locuitor al oraşului, venit cu diverse treburi
în Ţara Românească. La 9 decembrie 1855, Kalisch, viceconsulul Prusiei la

Rusciuc, raporta la Berlin, că un în treprinzător, furnizor al armatelor aliate,

achiziţionate din Principate o mare cantitate d e cereale pe care o depozitase

la Brăila, de unde 1000 de căruţe urmau să fie încărcate şi duse la Măcin, iar

de acolo la Isaccea, Tulcea şi Băbadag 104 . La 10 ianuarie 1 856, Saccialî Halii
Aga (lsăcceanul), fără îndoială un negustor turc din Isaccea, trecea în
Dobrogea, prin vama Brăila, 30 teancuri tutun "rumânesc" (2000 ocale) 1 05,
achiziţionat, d esigur, d in Ţara Românească . La aceeaşi vamă erau înregistraţi

alţi doi turci, arătaţi a fi şi din Isaccea: Ali, tot în luna ianuarie, cu 71 teancuri

tutun "rumânesc" (6000 ocale) 106 şi Hasan, la 9 mai, cu 1 25 ocale brânză felii,
25 ocale iaurt ş.a. 107.
Spre sfârşitul stăpânirii otomane asupra Dobrogei, informaţii valoroase
sunt cuprinse în rapoartele reprezentantului României la Tulcea, post
înfiinţat în anul 1860 "pentru înlesnirea circulaţiei românilor şi înflorirea

comerţului" 108. În martie 1871, aceasta înştiinţa Ministerului de externe de la

Bucureşti despre lemnul de foc "foarte abundent", de la Tulcea, Isaccea şi
Mă.cin, care era furnizat la Galaţi, Brăila şi Ismail. Autori tăţile otomane sta
biliseră însă pentru exportul acestui produs în România, "taxa enormă" de o
liră de stânjenl09. Într-un alt raport, în aprilie 1872, se aprecia că "negoţul
oraşului Tulcea, ca şi al principalelor localităţi ale provinciei se face exclusiv
cu Galaţi şi Brăila"1 10, aici fiind inclus, desigur, şi oraşul Isaccea .
Vadul de la Isaccea a servit mult timp şi ca loc de trecere pentru mocanii
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care "din vechime" şi-au dus vitele, oile în primul rând, la păscut în

Dobrogea. Folosirea acestui vad încetează după 1812, când Basarabia este

anexată la Imperiul rusl l l , dar locurile d e lângă oraş, datorită bogăţiei

păşunilor sunt cttutate în continuare de către aceşti păstori români din
Transilvania 1 1 2 . Î n luna aprilie 1 833, trei mocani din Poiana Sibiului, Vlad
Cârnu, Radu Isa.iia şi Ion Ţiţei, mergeau, pe la carantina Brăila, "la Saccea"l 1 3,
unde îşi aveau, desigur, vi tele la păscut. În iulie 1 840, zece păstori "supuşi

austiiaceşti", cei mai mulţi din părţile Braşovului, veneau "de la Saccea, pe
uscat", la Galaţi, în drum spre Transilvania 1 1 4 . În februarie 1 855,�:ioi păstori,
foarte probabil tot mocani, treceau pe la Brăila "la Saccea", la vitele lor,
urmând "a să intoarce"l 15 . Sunt numai câteva exemple ale unui fapt care se
petrecea, credem, în mod obişnuit.

În d ecursul celor peste patru secole şi jumătate ale stăpânirii otomane,

oraşul Isaccea a rămas strâns legat, pe multiple planuri, de vechea vatră
româ nească . La orientarea spre ţinuturile de la stânga Dunării, respectiv
Moldova şi Ţara Românească, dar şi Transilvania, a contribuit, pe lângă

împrejurările istorice, situarea la unul dintre cele mai importante vaduri ale
marelui fluviu. Aceste legături au avut, de altfel un caracter reciproc, Isaccea
nefiind străină de interesele locuitorilor şi autorităţilor din Ţările Române 1 1 6 .

După reintegrarea Dobrogei la România, oraşul Isaccea1 1 7 a urma t deplin

drumul istoric al întregului spaţiu românesc.
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CONSIDERATIONS SUR LES RELATIONS DE LA VILLE D'ISAC
CEA AVEC LES TERRITOIRES ROUMAINS DE LA GAUCHE
DU DANUBE JUSQU'EN 1877
Resume

La localite antique Noviodunum a continue son existence apres 1 4 1 7

aussi, moment o u a lieu l a conquete ottomane d e l a Dobroudja, tres ancien
territoire roumain situe entre le Danube et la Mer Noire. L'appelation

roumaine de Saccea a ete reprise par Ies Turcs, devenant lsacces. La situation
de la viile dans un lieu des plus importants du Bas-Danube pour le com
merce a favorise J'essor de la vie economique et portuaire de la localite.
Pendant la longue occupation ottomane, jusqu'en

1 878 quand la

Dobroudja a ete reunifiee a la Roumanie, la ville d'Isaccea a connu une ori
entation particuliere vers Ies territoires roumains de la gauche du Danube.

Parmi Ies relations etablies sur plusieurs plans, ce son t Ies relations

economiques qui aient eu un tout premier râle.
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STUDIU STATISTIC ASUPRA MONEDELOR
GRECEŞTI, ROMANE, ROMANO-BIZANTINE
ŞI MEDIEVALE AFLATE îN
COLECŢIA ANA CRĂCIUN
(MINA Constanţa)
Reluarea săpăturilor arheologice în anul 1 993, sub egida Muzeului de

Istorie Na ţională şi Arheologie Constanţa 1 , la importantul centru roman,

roman-bizantin şi medieval de la Hârşova-Carsium, a readus în lumina

cercetării de specialitate o serie de probleme istorice locale puse în atenţie
încă din perioada in terbelică2, dar şi ul terior3 . În cadrul acestora, un loc
important îi revine circulaţiei monetare şi impactului său asupra intensităţii

vieţii economice, parte componentă a procesului de circulaţie monetăr'ă din

Dobrogea în perioada lua tă în discuţie.
La baza analizei statistice făcută în articolul de faţă, am folosit mai ales
descopetirile întâmplătoare, dar şi unele sistematice, deja publica te4 . Dintre
acestea, unele sunt doar menţionate ca a tare, fără nici un fel de date tehniceS.

În general, tota litatea pieselor au fost recoltate din apropierea sau interiorul
oraşului Hârşova.

Dar, cea mai consistentă parte a lotului analizat o constituie piese încă

inedite ce provin din colecţia Ana Crăciun şi aflate acum în colecţia numis
matică a M . l .N.A. Consta nţa . Acestea au fost culese în perioada interbelică şi

donate în cursul anilor 1 977-1 9786 . Din păcate, numărul pieselor analizate
este încă destul de mic, loturile fiind uneori, puţin expresive din punct de

vedere sta tistic, de aici şi unele etape cronologice inexistente monetar, ce pot
fi explicate doar, de la caz la caz, prin lipsa unor descoperiri de mai mare

amploare în cadrul complexelor istorice locale.

Pentru perioada secolelor IV a. Chr. - I p. Chr. apariţiile moneta re, în

cadrul sitului hârşovean, sunt reduse ca număr. Emisiunile monetare
histriene, de argint sau din bronz, răspândite de al tfel în întreaga Dobroge, şi
nu numai?, sunt prezente şi aici. Descoperirea unor drahme histriene în zonă

nu trebuie să surprindă, aceasta intrând în spaţiul de comerţ făcut direct sau
indirect cu comunităţile autohtone dunărene de către ceta tea milesiană . Cele
două emisiuni de argint prezintă sigla <DX sub delfin şi 5,1 og8, în timp ce

a

treia, din bronz, corespunde tipului "Helios", databil din a doua jumătate a
secolului al III-iea şi până la mijlocul secolului al II-iea a. Chr.9. Prezenţa
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acestor piese, la care se adaugă cele ale Macedoniei Prima, Thassos,

Dyrrachium şi tip imitaţie Alexandru cel Mare - Filip III Arideul, pare nor

mală dacă avem în vedere, pe de o parte, existen� aici a unuia din cele mai
importante vaduri comerciale din Dobrogeal O, iar pe de altă parte, existenţa

elementelor getice, atestate în punctele "Cetate"l 1, "La Moară" 1 2 şi "La
Rasim" 1 3 . Zona s-a aflat în sfera de influenţă a culturii greceşti şi a juca t,

probabil, şi rolul de legă tură între litoralul pontic şi comunităţile din

Mun tenia şi chiar de mai departe.

Descoperirea în 1 965, la Hârşova, a unui tezaur format din

trei

tetradrahme ale Macedoniei Prima şi şase de Thassos 1 4 a constituit un

moment important în a testarea prezenţei monedei greceşti aici, la care se

adaugă şi cea de Dyrrachium, încă inedită, provenind din colecţia Ana

Crăciun. Mai nou, probabil cu suficient temei, s-a afirmat că tezaurul ar fi
doar o pură invenţie, piesele fiind de negăsitlS. Tot pentru perioada secolelor

de sfârşit ale mileniului I a. Chr., se remarcă şi o drahmă (imitaţie barbară)
de tip Alexandru cel Mare - Filip III Arideul, catalogată în grupa a patra 1 6, cu
imagini ex trem de schematizate.

Prezenţa romană, de epocă republicană (secolul I a. Chr.), se face simţită

prin doi denari. Primul, un denar roman hibrid, databil 60/55 a. Chr., copi

ază pe avers pe cel corespunzător lui P. Plau tius Hypsaeus, iar pe revers pe
A. Plautius 1 7, şi este considerat o imitaţie locală. Cel de al doilea, extrem d e
uzatlB, este o emisiune t i p Marcus Antonius, databil 32-31 a . Chr.

Perioada epocii imperiale romane este trata tă la Carsium din punct de

vedere monetar pe patru etape distincte, deja menţionate şi utilizate în bibli
ografia numisma tică 19 . Prima etapă, corespunzătoare dinastiilor Iulia
Claudia şi a Flaviilor, aduce, conform diagramei 1, suişuri şi coborâşuri în
activitatea economică. Pentru dinastia Iulia-Claudia vârful prezenţei mo

netare este de semnalat în timpul lui Claudiu, iar în cea a Flaviilor se atinge

maximul sub Vespasian, pen tru a lipsi în totalitate sub Titus şi a-şi reveni

apoi sub Domitian . De fapt, sub Vespasian, pentru în treaga Donbroge
(Moesia) se constată o linişte confortabilă, generată de reorganizarea forţei
romane la Dunăre, fapt ce a condus la o situaţie economică şi financiară

benefică, înflori toare20. Minimul monetar al epocii lui Titus surprinde, dar,

cum deja am semnalat, situaţia se reface sub Domiţian, ale cărui intervenţii
militare în faţa primejdiilor militare în Moesia, menţine în prosperitate
provincia2 1 .
Cea de a doua etapă corespunde dinastiei Antonionilor care, conform dia

gramei 2, a tinge vârful prezenţei monetare sub Antonius Pius, Hadrian şi
Traian, dar şi cu minime explicabile sub Marcus Aurelius, Lucius Verus şi

Commodus. După cum se cunoaşte deja, perioada de domnie a lui An tonius
Pius pentru Dobrogea a reprezentat un moment de referinţă militar - prin
în tărirea unităţilor existente, comercial - prin privilegiile şi atenţia deosebită
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acordate polisurilor greceşti, dar şi printr-un control accentuat al Dunării22 .
Pentru Hârşova epoca lui Traian s-a reflectat printr-o amplă acţiune de
întărire, refacere şi reorganizare a apărării militare, parte componentă a
uneia mai ample ce viza întreaga Dunăre de Jos23 . Este de altfel, probabil, şi

momentul ridicării castrului roman de la Carsium24 .
Cea de a treia etapă corespunde perioadei dinastiei Severilor. Din cele
patru faze luate în consideraţie până în 270 p. Chr., aceasta este cea mai slab
reprezentată, cu doar 10 piese, maximul ei regăsindu-se sub Septimius Sever,
iar minimul sub Macrinus, sub aceasta din urmă putând vorbi chiar de o
reducere drastică (diagrama 3).
Cea de a pa tra etapă corespunde anarhiei militare, până la momentul
debutului domniei lui Aurelian (270 p. Chr.). Aceasta prezintă un reviriment
puternic făţă de situaţia an terioară, cu o dinamică amplă sub Gordian al III
lea şi mai ales sub Claudiu al II-iea Goticul (diagrama 4). Această revigorare
monetară ar putea fi explicată prin aceea că, după înfrângerea carpilor
Gordian s-a preocupat de întreţinerea drumurilor comerciale şi militare din
Scythia Minor, la Carsium existând un stâlp miliar cu numele împăratului25,
iar Claudiu al II-iea este cel care a încercat să facă faţă deselor atacuri ale popu
laţiilor de la nord de Dunăre, în special celui din 269, victoria sa însemnând
linişte, siguranţă şi prosperitate26 . Minimele etapei corespund anilor 25 1 -

253, adică împăraţilor Decius şi Trebonianus Gallus, moment în care Moesia

Inferior a fost crunt lovită de goţi şi aliaţii lor27, prezenţa acestora generând
efecte negative din punct de vedere economic, comercial şi financiar. De alt
fel acest ultim aspect este valabil pentru cea mai mare parte a localităţilor din
Dobrogea.
În cazul monedelor romane târzii am utiliza t un interval cuprins în tre
domniile împăraţilor Aurelian (270 p. Chr.) şi Anastasius (498 p. Chr.),
împărţind această perioadă în 22 de etape cronologice (diagrama 5) 28 . Ca şi
în cazul celor precedente s-a ţinut seama de perioadele de domnie şi de
reformele monetare, fiecare aducând după sine modificări de esenţă.
Intervalul cuprins între 270 şi 330 (1 1 etape) este brăzdat de numeroase
variaţii pozitive în circulaţia monetară (Aurelian, Probus, Diocleţian,
Constantin cel Mare, Licinius), dar şi negative, ele trădând o perioadă de
cău tări, de refaceri, de frământări interne şi externe ce au atins şi ceta tea de
la Carsium. Cea mai pu ternică infuzie de monedă se constată între anii 330336 p. Chr., corespunzătoare etapei a 12-a. Va urma apoi o descreştere con
tinuă până la momentul reprezentat de anii 363-364, paradoxal totuşi, având
în vedere că această reducere drastică ar fi într-un moment de linişte şi recon
strucţie, neputâbdu-se face vreo corelaţie cu vreun eveniment nefast ce ar fi
condus la o asemenea situaţie29 . Momentul este depăşit imediat în etapa a 1 9a (364-378) în timpul împăraţilor Valentinian I şi Valens, fapt generat şi de
intervenţiile lor sigure, din punct de vedere militar, mai ales ale celui de al
doilea care, în 368 p. Chr. a pornit o campanie de proporţii contra carpilor,
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evenimentul oferindu-i prilejul de a ierna la vicus Carporum, nu departe de
Carsium30. Anii 378-395, în timpul împăratului Theodosius I cel Mare, aduc
un nou recul în circulaţia monetară de la Carsium, situaţie datorată şi unor
probleme apărute datorită goţilor.
Un adevărat reviriment, sub forma afluxului de monedă, se constată şi în
penultima etapă, corespunzătoare anilor 395-425 p. Chr., în timpul
împăraţilor Honorius, Arcadius şi Theodosius al Ii-lea. După aceasta, în ulti
ma etapă, cronologic, ajungem din nou, la o scădere spectaculoasă, ce poate
fi explicată, mai ales pentru Carsium, prin prezenţa hunilor. În secolul al V
lea p. Chr. uraganul hunic a lovit şi Dobrogea, cu efecte devastatoare din
toate punctele de vedere. În pacea încheiată la 434 p. Chr. se menţionează că
cetatea Karsos din Thracia urma să intre sub stăpânire hunică, aşa cum arată
de altfel şi Priscus3 1 .
Pentru epoca romană târzie, circulaţia monetară a fost asigurată de o serie
de ateliere, atât occidentale câ t şi orientale, în numar de 1 1 . Pornind de la
numărul de piese (în total 1 42) pe primul loc se situează atelierul din Siscia
cu 35 de exemplare (24,643), urmat de Heraclea cu 24 de exemplare (1 6,903),
Cyzic-ul cu 18 exemplare (12,673), iar pe poziţia a patra Thessalonica cu 1 6
exemplare ( 1 1 ,263). Atelierul din Roma s e poziţionează la numărul cinci
prin 14 exemplare (9,853), urmat pe poziţia a şasea de Constantinopol cu 13
exemplare (9,1 53) şi pe a şaptea de Nikomedia cu 11 exemplare (7,743). Pe
locul opt se situează Antiohia cu 8 exemplare (5,633), ultimile poziţii, nouă
unsprezece, fiind ocupate de Serdica, Sirmium şi Mediolanum, fiecare cu
câ te un exemplar (0,703 pe atelier) - histograma 1 .
Pe lângă emisiunile de bronz târzii, mai trebuie amintită şi existenţa unei
silicve de la Constantius al Ii-lea, tip VOTIS/ XXX / MULTIS/ XXXX cu
monetărie neprecizată, databilă 351 -361 p. Chr. 32. După cum se cunoaşte,
astfel de emisiuni a veau destinaţia de salarii pentru reprezentanţii autorităţii
romane din zonă, aveau o circulaţie mult restrânsă, dar puteau fi utilizate şi
pentru schimburi în scopul obţinerii unor produse deosebite de la comuni
tatea locală33, din sfera de influenţă administrativă şi militară. În perimetrul
lua t în discuţie s-au descoperit şi patru depozite monetare cu emisiuni de
bronz, îngropate în perioada romană târzie, pe care le prezentăm în ordinea
identificării lor.
Primul, descoperit în anii '50 în apropierea Hârşovei34 într-o oală de lut,
conţine şase monede de bronz, de model AE, toate aparţinând perioadei lui
Constanţius 11, datat între 351 -361 p. Chr. Aceste emisiuni corespund
monetăriilor din Siscia (două exemplare) şi Roma (un exemplar). La momen
tul publicării sale nu s-a putut opta pentru un anumit eveniment politico
militar de la Dunărea de Jos, care să fi determinat depozitarea monedelor,
nici dacă acestea au fost depuse drept ofrandă funerară.
Al doilea, datat 318-320, a fost descoperit în anul 1 987 într-unul din
mormintele necropolei romano-bizantine J35, dar din păca te, materialul fiind
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încă nepublicat, nu putem furniza şi alte informaţii referitoare la el.
Al treilea a fost descoperit în anul 1 995 la punctul "Cetate'%. El este con
stituit din 14 antonieni, cel mai timpuriu fiind de la Gallienus (260-268), iar
ultimul de la Probus (277), aceasta din urmă reprezentând şi data îngropării
depozitului. Procentual 23,7% din piese sunt de la Gallienus, 61 ,53% de la
Aurelian şi 1 5,38% de la Probus, una nefiind inclusă deoarece este ilizibilă .
Ca ateliere monetare structura este astfel: Siscia - 8 exemplare; Mediolanum
- 1 exemplar. Îngroparea acestui depozit poate fi legată de desele incursiuni
ale carpilor, sarmaţilor şi goţilor la Dunărea de Jos, situaţie salvată momen
tan la 279 p. Chr.
Cel de al patrulea depozit monetar, şi ultimul, a fost descoperit tot la
"Cetate", în 1 997, în urma săpăturilor sistematice37. Piesele sunt în număr de
1 0, din care 7 au putut fi "citite", ele fiind datate între 297-299 I 364-378 p.
Chr. Atelierele emitente sunt precizate doar la 3 exemplare: Cyzic - două
exemplare şi Constantinopol - un exemplar. Data pierderii acestui depozit
poate fi 377-378 p. Chr., momentele tulburi semnalate acum da torându-se
atacurilor goţilor în Scythia Minor.
Economic, perioada romană timpurie clasică şi târzie la Carsium are
numeroase elemente de continuita te, dar şi de discontinuitate, care se pot
sincroniza cu problemele monetare deja prezentate. În general cadrul fizico
geografic de la Carsium a asigurat condiţii favorabile unei vieţi economice
prospere, iar comunicaţiile erau fundamentale. Activitatea de bază era
comerţul, urmat de agricultură, creşterea animalelor şi numeroase alte acti
vităţi (olăritul, pescuitul, fierăritul, extragerea pietrei etc.) Anticul oraş nu era
doar un centru de producţie, ci şi un punct de desfacere şi tranzit de mărfuri
de bună calitate în această parte a lumii romane. Oricum, în epoca analizată
centrul dunărean a trecut prin numeroase momente dificile, legate în cea mai
mare parte de năvălirile de la nord de Dunăre ce au alternat cu momente de
linişte şi reorganizare ce încercau să repare, într-un timp mai îndelungat,
stricăciunile primelor, astfel încât şi economia locală a avut de făcut faţă unor
transformări negative sau pozitive de substanţă.
În diagramele 6, 7 şi 8 s-a surprins evoluţia prezenţei elementului mone
tar în perioadele romano-bizantină şi bizantină3B. Faţă de perioada ante
rioară analizată, sub Anastasius se constată, mai ales după 512 p. Chr., un
reviriment remarcabil, urmat de o cădere sistematică sub Iustinian, evident
surprinzătoare. Sub Anastasius, imperiul a beneficiat de o etapă de refacere
şi întărire statală, politică, fiscală ce va juca un rol foarte important în
evoluţia viitoare a zonei.39 Pe baza acesteia s-a constituit o bază materială
suficient de bogată pentru a susţine politica ofensivă militară, poli tică şi eco
nomică din timpul lui Iustinian. Reculul ce a urmat, sub Iustin I, s-a datorat
unei situaţii economice grele, accentuată sub Iustinian de ampla sa politică
militară şi edilitară, de refacere a unor importante centre, printre care şi cele
de la Dunăre (inclusiv Carsium)40. Vârful perioadei cuprinsă între anii 49886
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616 p. Chr. este a tins sub Iustin II, surprinzător, dar explicabil prin inflaţia
existentă în acel timp şi reducerea drastică a numeroase cheltuieli, de care
s-a putut dispersa41 . Coeficientul de monedă de sub Tiberiu Constantin
coboară până la cel al lui Iustinian, căzând ulterior, pas cu pas până în tim
pul lui Heraclius. Această situaţie se poate explica şi prin desele atacuri ale
avarilor şi slavilor ce au supus Dobrogea, inclusiv Carsium-ul, la pradă şi jaf,
la care s-a adăugat şi răscoala centurionului Focas. Din păcate, odată cu
momentul Heraclius, identificat cu începutul istoriei bizantine propriu-zise,
moneda la Carsium dispare prin descoperiri, intrând în perioada secolelor
"în tunecate".
În privinţa distribuţiei coeficientului pe ani domnie a monedelor
descoperite la Carsium, situaţia se prezintă astfel: Iustin II cu 1 ,00%. Tiberiu
Constantin cu 0,75 %, Iustin I cu 0,55%, Anastasius cu 0,30%, Focas cu 0,25%,
Heraclius cu 0,16%, Mauriciu Tiberiu cu 0,10% şi Iustinian cu 0,07% . Ca ate
liere monetare pe primul loc apare Constantinopolul cu 53,1 %, urmat de
Thessalonica cu 28,1 %, Nikomedia cu 9,37%, Antiohia cu 6,25% şi, în sfârşit,
ultimul, Cyzic cu 3,1 2% (histograma 2).
"Pa ta albă" în descoperiri s-a menţinut până în secolul IX, mai exact (dia
grama 7), până la domnia împăratului Leon al VI-Jea.
Până la Ioan Tzymiskes descoperirile monetare sunt sporadice, minime
sub Constantin al VI-lea şi Constantin al VII-iea Porfirogenetul şi simţitor
crescute sub Roman I şi Roman al II-iea. Maximul perioadei 886- 1 1 1 8 se con
stată sub Tzymiskes şi Mihail al IV-iea şi destul de bine constituit sub Roman
al III-iea, domniile acestora reprezentând, de altfel, perioade de linişte şi
refacere pentru comunităţile de la Dunărea de Jos42.
Până la căderea Constantinopolului, în 1 20443, circulaţia monetară va
decădea constant, mai ales între anii 1 068-1 185 (cu mici reveniri sub Nicefor
al Iii-lea). În sfârşit, între anii 1 1 85-1 203 (!sac II, Alexie III), se constată o
ultimă creştere apreciabilă, însă, deloc abundentă (diagrama 8). Aceste
ultime date concordă cu o epocă bizantină caracterizată printr-o gravă criză
economică, monetară, politică şi militară. Economia era de tip închis, tot mai
mult naturală, ceea ce nu putea încuraja răspândirea şi circulaţia monedei44.
Coeficientul de monedă pe ani domnie se prezintă astfel: Mihail IV cu
1 ,42%, urmat de Nicefor III cu 1 ,33%, Roman III cu 1 ,16%, Constantin X şi
Alexie III cu 0,37%, Constantin IX şi Isac II cu 0,30%, Roman IV cu 0,25%,
Vasile II şi Constantin VIII cu 0,19%, Ioan Tzymiskes şi Mihail VII cu 0,14%
etc.
Pentru epoca romano-bizantină, nu se poate pune la îndoială la Carsium
pierderea importanţei economice şi strategice a acestei localităţi, comparativ
cu aceea din epoca romană, fapt datora t existenţei în zonă a vadului de tre
cerea şi legătura spre zona Munteniei. Economic vorbind, pe lângă comerţ,
meşteşugurile jucau şi ele un rol important în creşterea standardului zonei,
mai ales olăritul şi prelucrarea oaselor de animale. Pe mai departe,
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89

descoperirile monetare dispar în contextul afirmării depline a civilizaţiei
materiale autohtone de tip "Dridu"45.
În ciuda acestei situaţii istoria şi implicit evoluţia locală nu s-a oprit.
Comerţul rămâne pe mai departe baza economică a oraşului, iar portul s-ar
părea că ar fi găzduit corăbii genoveze în secolele XIII-XIV p. Chr. Printre
produsele negociate de genovezi se numără grâul, sarea, ţesăturile, mierea
de albine, iar printre ocupaţii se remarcă agricultura, meşteşugurile, negoţul
şi pescuituJ46. Se pare că vechea cetate a Carsium-ului a fost refăcută la
sfârşitul veacului al XIV-iea, când este menţionată existenţa unui mare castel
de piatră clădit în genul fortificaţiilor gotice47. Ulterior plecării genovezilor,
viaţă economică, socială şi politică a oraşului a continuat sub ocupaţia lui
Dobrotici48 şi ulterior sub dominaţia lui Ivanco.
Perioada Evului Mediu la Hârşova este "brăzdată", din punct de vedere
monetar, pentru secolele XV - XVIII cu precădere, consistent, atât cu emisiu
ni moldoveneşti, cât şi poloneze, lituaniene şi ale altor state învecinate Mării
Baltice.
Pen tru secolul al XIV-iea se remarcă o piesă de la Petru Muşat, databilă
între 1 375-139149, apoi o emisiune de la Eustatie Dabija, databilă la 1 6611 66550. Tot o emisiune românească este şi cea de tip Sadagura, o para, da tată
în 1 7725 1 . Ea face parte din seria de emisiuni bătute la Cernăuţi52 .
Monedele polono-lituaniene descoperite în Dobrogea sunt puse în
legă tură cu drumul comercial ce făcea legătura între Constantinopol şi Liov,
până la Marea Baltică53. Ca monede descoperite la Hârşova sau în împrejuri
mi, de origine polonă, se remarcă cele din timpul lui Alexandru (1 /2 groşi AR), Sigismund alIII-lea (tripli groşi, ca şi ort şi solidus - AR, cu ateliere emi
tente la Cracovia şi Bydgoszcz), Ioan al Ii-lea Cazimir (solidus - AE), Ioan al
III-iea Sobieski (6 groşi - AR), August al III-iea (solidus - AE, cu atelier
Varşovia) şi Stanislaw August (groşi - AE şi triplu groşi - AE, cu atelier la
Varşovia)54.
Pentru piesele lituaniene avem descoperiri din timpul lui Alexandru (1 /2
groşi - AR), Sigismund al Ii-lea August (1 /2 groşi - AR, cu atelier la Vilna),
Ştefan Bathory (tripli groşi - AR, cu atelier Vilna) şi Ioan II Cazimir (solidus
AE)55 . Din Gdansk avem o emisiune de la Sigismund al III-iea (ort - AR)56,
iar de la Riga, trei; două de la Sigismund al III-iea (tripli groşi - AR) şi una de
Ştefan Bathory (triplu gros - AR)57. În sfârşit, din Prusia avem piese din tim
pul lui Albert (gros - AR, datat 1581) şi Friedrich Wilhelm (6 groşi - AR, dataţi
1 681)58 .
Unicul tezaur monetar descoperit la Hârşova, din perioada secolelor XV
XVI, este cel identificat în colecţia Ana Crăciun, descoperit într-o cu tie, piese
le având aceeaşi patină. Este vorba de 68 de emisiuni de argint, originare din
Polonia ( 1 6 exemplare - 1 /2 groşi), Lituania (7 exemplare - 1 /2 groşi),
Ungaria (38 exemplare - denari) şi Swidnica (7 exemplare - 1 /2 groşi). Cea
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mai timpurie piesă este de la Ivan Albert (1492-1 501 ), iar cea mai târzie este
de la Mathias II (1619). Se pare că acest tezaur a fost ascuns în primii ani ai
secolului al XVII-iea, legat probabil de trecerea armatei otomane spre
Polonia 59.
Printre emisiunile ungureşti descoperite, de data aceasta izolat, la
Hârşova sunt şi kreuzeri şi poltura din timpul Mariei Thereza (1 740-1 780).
Alte emisiuni europene centrale identificate la punctul nostru de interes
provin din Austria, Carintia, Tirol şi Boemia60. Din Austria se remarcă emi
siuni tip Ferdinand II (kreutzeri - AR, ateliere Breslau şi Praga), Ferdinand III
(kreuzeri - AR, ateliere Breslau şi Brieg). Din Carintia există o emisiune tip
Leopold I (6 kreuzeri), iar din Tirol o emisiune a aceluiaşi suveran (3 kreuzeri
- AR, atelier Hali). Din Boemia provine o piesă din argint de 3 kreuzeri,
bă tură la Kutna Hora în 1 697. În comparaţie cu emisiunile statelor europene
moneda otomană, până la începutul secolului al XVIII-iea, şi-a făcut destul
de timid prezen�a. Singurul moment mai important, conform diagramei 9,
corespunde domniei sultanului Murad IV (1 623-1 640), la un interval de timp
îndelungat raportat la momentul ocupării Dobrogei în 1416 sau 1419/142061,
cât şi a încheierii cuceririi otomane a gurilor Dunării, la 149462 . Lipsa mo
nedelor otomane, mai ales între 1 687-1691, este legată de problema trimetal
ismului63, suprapusă de marcanta criză militară ce s-a menţinut până în 1 695
când este momentul de inceput al revirimentului. Pe piaţa locală, demn de
semnalat, este pătrunderea, de la jumăta tea secolului XVII, a unui alt nomi
nal otoman, paraua, iar din 1 691 talerul turcesc (gurusul), pe lângă deja exis
tentul aspru ce continuă să fie utilizat ca mijloc de circulaţie şi de plată.
Din punct de vedere economic, la Hârşova, în secolele XVI şi XVII, putem
identifica numeroase momente proprice reflectate în bunăstarea locală,
menţionată deseori şi în izvoarele istorice, în special relatări ale unor călători
străini. Astfel, Hârşova s-a dezvoltat ca un important punct comercial şi
meşteşugăresc, unde vânzarea şi cumpărarea cailor şi oilor era o practică
predilectă. Pentru secolul XVII se observă o continuă dezvoltare similară se
colului trecut, în care comerţul pe apă şi uscat rămâne tot ocupaţia de bază a
oraşului64.
De altfel, aşa cum s-a observat şi monetar, perioada anilor 1 690-1691 a fost
dificilă pentru localitate, afirmaţia având la bază trecerea trupelor tătare ale
lui Calga-han prin zonă în drumul lor spre Ţara Românească contra austri
acului Heisler65. Perioada anilor 1 691-1757 trădează un moment de dez
voltare a circulaţiei monetare locale, mai ales din punct de vedere otoman66.
Astfel domniile sultanilor Ahmed II, Mustafa II, Ahmed III, Mahmud I şi
Osman III nu au reprezentat un moment important economic, ci mai mult
militar, astfel explicându-se creşterea volumului de monedă, prin prezenţa
turcească militară în zonă. Campaniile ruso-turce au atras şi nominal rusesc
din timpul lui Petru I, Ana lvanova sub forma copeicilor şi dengelor, cât şi
din timpul Elisabetei Petrovna, din care 6 piese sunt bă tute la Eca terinburg şi
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4 la Moscova67. Situaţia este identică şi în a doua jumătate a aceluiaşi secol
XVIII, când emisiunile otomane sunt şi mai bine reprezentate, mai ales sub
Mustafa III şi Selim III, cu o scădere uşoară sub Abdulhamid I, iar ca emisi
uni ruseşti se remarcă cele ale Ecaterinei a II-a, cu două piese bătute la
Aninsk, două la Feodosia, şase la Ecaterinburg şi una la Petesburg, databile
între 1 765-1 793, ca şi una de la Pavel I, de 5 kopeici, emisă la Ecaterinburg68.
O dovadă a menţinerii interesului hasburgic în zonă, atât militar cât şi
economic, sunt descoperirile monetare. Astfel din Austria, din perioada
anilor 1 740-1 780, avem emisiuni de 1,6 şi 10 kreuzeri tip Maria Theresa,
bătuţi la Viena . Urmează apoi Francisc I (1 745-1 765) cu emisiuni de 7 şi 15
kreuzeri, bătuţi la Viena şi Kremnitz şi Joseph I (1 765-1 790) cu 1 /2, 1 şi 5
kreuzeri, emişi la Schmollnitz, Kremnitz şi Viena. Din timpul lui Leopold II
(1790-1 792) avem o emisiune de 20 kreuzeri de la Kremnitz, iar de la Francisc
II (1 792-1 835) 12 kreuzeri, emişi la Viena. 69 Din Stiria avem o piesă de trei
kreuzeri, tip Carol VI ( 1 71 1 - 1 740), iar din Tirol, acelaşi împărat cu piese de 3
şi 6 kreuzeri, bătuţi la Hall70. Din Bavaria avem emisiuni ale lui Karl Theodor
(1 777-1 799) de 3 şi 10 kreuzeri, bătute la Miinchen, ca şi o piesă din Baden
Durlach, de 10 kreuzeri71 .
Ce trebuie subliniat însă este faptul că aceste monede central-europene
sau austriece nu au înlocuit emisiunile otomane, ci doar l-au dublat sau le-au
completat72. Oricum, orientarea poli tică şi economică a primelor este edifica
toare. De asemeni, mai trebuie semnalate şi două piese tip Ludovic XIV şi
XVI, emise la Paris73.
Zona Hârşovei a fost în acest secol teatru d� desfăşurare a operaţiunilor
militare, astfel că viaţa economică decadentă este expresia deselor distrugeri
şi jafuri, conducând la o sărăcie accentuată, astfel că economia şi comerţul au
avut de întâmpinat serioase bariere.
Ultimele emisiuni de până la momentul anului 1 829, ce a reprezentat,
conform stipulaţiilor tratatului de la Adrianopol, aruncarea în aer a cetăţii,
sunt tot cele turceşti, dar care nu trec dincolo de anul 1 808.
Ca a teliere monetare otomane, pentru în treaga perioadă cuprinsă între
anii 1 623-1 808, pe primele locuri se situează Istambulul cu 61,8% şi Misirul
cu 39,2%.
Aşa cum arăta Mark Bloch, "dintre toate aparatele de înregistrat capabile
să descopere istoricului profundele transformări ale economiei, fenomenele
monetare sunt fără îndoială cele mai sensibile"74. Este şi cazul de la Carsium
Hârşova. Această circulaţie monetară, identificată la diferite momente crono
logice, poate oferi date concrete, convingă toare, ce pot fi transformate în
rezultate pe măsură, reflectate şi asupra fenomenelor economice.
Normal., prin acest material nu ne-am propus să elucidăm toate pro
blemele de natură economică şi monetară, în special, ci considerăm că este o
bază pentru viitoarele cercetări asupra materialului monetar ce va continua
să apară în urma investigaţiilor de specialitate.
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O. Bounegru, A. Murat, în SCJVA, 40, 3, 1 989, p. 273-293; C. Petolescu, D. Popovici, în
SCIVA, 40, 3, 1 989, p. 241 -249; Gh. I. Cantacuzino, în BCMI, 3, 1, 1992, p. 58-67; C. Nicolae,
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laşi, p. 1 63-184; C. Paraschiv, în BCSS, 2, 1 996, Alba Iulia, p. 1 63-171 ;
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1 97;
B. Mitrea, in Studii clasice, VII, 1 965, p. 143-1 69; V. M. Bârliba, Dada Rărăaiteană ln secolele
VI-I l.e.n. Economie şi monedă, laşi, 1990, p. 47-51; C. Preda, Istoria monedei ln Dada
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M. lrimia, în Pontica, 13, 1980, p. 77;
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Adameşteanu, Contribulii arheologice şi numismatice la istoria Dobrogei ln perioada
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47. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale ln Ţările Române, I, Bucureşti, 1959, p. 512-513;
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A. Gheată, în SISEE, I, 1974, p. 92-94;
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G. Talmatchi, C. Paraschiv-Talmatchi, Mărturii documentare despre Hârşova în perioada
secolelor XIV-XIX, Analele Dobrogei, V, nr. 2, 1 999;
R. Ciobanu, în BML 1 , 1970, p. 30;
Mentionăm că descoperirile monetare otomane nu mai sunt din nou prezentate, ele fiind
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D. Ciobanu, Monede medievale descoperite în Dobrogea (sec. XVII-XVIII), Analele
Dobrogei, 5, nr. 2, 1 999, sub tipar;
Ibidem;
G. Custurea, loc. cit.;
Ibidem;
Ibidem;
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APPROCHE STATISTIQUE DES MONNAIES GRECQUES,
ROMAINES, ROMANO-BYZANTINES ET MEDIEVALES DE LA
COLLECTION D'ANA CRĂCIUN
(MINA CONSTANTZA)
Resume
Les auteurs procedent a une analyse statistique d'un important inventaire
monetaire provenant d'une collection privee - Ana Crăciun -, a câte d'autres
pieces decouvertes toujours a Hârşova, dans un espace assez vaste, a l'in
terieur et aux alentours de la localite, pieces deja publiees. On y examine des
emissions grecques, romaines, romano-byzantines, bizantines et medievales,
en relation etroite avec le phenomene economique, Ies deux plans se com
pletant souvent reciproquement, se trouvant, d'autres fois, en positions con
traires, mais faciles a etre expliquees sur le plan militaire ou politique.
Cette circulations monetaire, identifiee a des moments chronologique
ment differents, peut offrir des donnees concretes, convaincantes et qu'on
pourrait transformer en resultats en mesure de refleter aussi Ies phenomenes
economiques.
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MONEDE MEDIEVALE DESCOPERITE
îN DOBROGEA
(sec. XVII-XVIII)
Ală turi de informaţiile fumizate de tezaure, descoperirile din săpăturile
arheologice sau periegheze, colecţile particulare au contribuţia lor la
studierea circulaţiei monetare şi a legăturilor comerciale dintr-o anumită
zonă. Descoperirile monetare din Dobrogea, precum şi multe din colecţiile
particulare au fost publicate în cronici1 sau sinteze2 privind diferite perioade
istorice, fără ca acest subiect să fi fost epuizat.
Contribuţia noastră se înscrie în valorificarea unor descoperiri monetare
care, la un moment dat au ajuns în colecţii particulare, la rândul lor aceste
colecţii devenind proprietate a MINAC, prin donaţii şi achiziţii. După cum se
va vedea, aceste colecţii nu au avu t o ternă specifică, ele cuprinzând monede
bizantine şi medievale emise în spaţii geografice diferite. Asupra unora din
tre aceste colecţii avem informaţii relative privind zona de colectare a
pieselor aşa cum este cazul colecţiei prof. M. Dae3 din Medgidia formată din
piese descoperite în aceeaşi zonă şi colecţiei Ana Crăciun formată în perioa
da interbelică, cuprinzând piese din zona Hârşova, colecţie achiziţionată de
muzeu în 1 977 şi valorificată parţial4. Piesele din colecţiile A. l onescuS, Buzea
şi Alexandrescu6, furnizează numai parţial informaţii asupra locului de
descoperire. Din parcurgerea catalogului se poate observa diversitatea no
rninalurilor şi a emitenţilor acest lucru oglindind varietatea monetară a
zonei.
Emisiunile bizantine din aceste colecţii se adaugă numeroaselor
descoperiri de monede izolate sau tezaure. Din prima epocă de circulaţie a
monedei bizantine secolele V-VI, avem o piesă de 20 nurnrnia de la Iustin II.
Asupra circulaţiei monetare din această zonă rămân valabile concluziile
avansate de Gh. Poenaru-Bordea şi Radu Ocheşeanu în tr-un studiu din
1 9807.
Emisiunile de folles din secolul XI sunt de asemenea, obişnuite pentru cir
culaţia dobrogeană ca de altfel şi emisiunile lui Manuel JB .
Piesele de sorginte poloneză care pătrund începând cu secolul XVI în cir
culaţia monetară din Ţările Române sunt, prezente în aceste colecţii, astfel de
emisiuni fiind frecvente în circulaţia monetară la sfârşitul secolului XVI şi
începutul secolului XVII în Dobrogea9 . Piesele poloneze sunt prezente în
descoperiri izolate10 dar şi în tezaurele de la Hârşova 1 1 , Viile12, Silistra 1 3,
Enisala 14 .
Printre aceste piese remarcăm două falsuri din vremea lui Sigismund III
97

epocă în care moneda poloneză a avut o largă circulaţie în Pen. Balcanică şi
a fost imitată şi falsificată frecvent15. Emisiunea moldovenească din timpul
lui Dabija imită un şiling de Riga pentru Gustav Adolf, alăturându-se altor
descoperiri de acest gen din Dobrogea1 6 .
Din seria monedelor de provenienţă central europeană regăsite în com
ponenta acestor colecţii merită amintit talerul-leu al oraşului Campen, posi
bil descoperit în zona Medgidia. Aceste emisiuni alături de talerii-lei ai
Provinciilor Unite şi talerii oraşelor germane constituie apariţii frecvente în
tezaurele de secol XVII din Ţările Române17 dar şi în descoperiri izolate 18 .
Piesa nr. 58, taler ragusan din secolul, al XVIII-iea se încadrează, de ase
meni, în circulaţia monetară dobrogeană1 9 .
Prezenţa pieselor ruseşti20 din aramă, de valoare mică îşi are explicaţia în
frecventa campaniilor ruseşti în Ţările Române în tot cursul secolului XVIII.
Cea mai timpurie monedă rusească este o kopeică emisă de Petru I (16961 725). Toate piesele sunt din aramă cu excepţia monedei de 20 kopeici
aparţinând Ecaterinei II (1 762-1 796). Aceste monede pătrund în spaţiul
dobrogean în urma războaielor ruso-turce, a crizei politice din secolul al
XVIII-iea şi mai puţin datorită unor activităţi comerciale.
Dovada acestui fapt este prezenţa lor masivă începând cu a doua
jumătate a secolului al XVIII-iea oda tă cu deschiderea conflictului ruso-turc
din 1 768-1 774. Trecerea sau staţionarea trupelor ruseşti prin Dobrogea a
însemnat pe lângă distrugeri, jafuri şi rechiziţii, ul timile fiind plătite cu o
monedă de slabă calitate care a provocat tulburări financiare grave2 1 .
Alături d e moneda rusească apar şi emisiuni germane ale principatelor
Baden-Durlach (nr. 60) şi Bavariei (nr. 59), monede ce intră în circulaţia
dobrogeană prin filieră hasburgică22, dovedind interesul economic şi politic
al imperialilor pentru zona Gurilor Dunării şi a Mării Negre.
Moneda otomană este prezentă în aceste colecţii cu emisiuni din secolele
XVII-XVIII. Remarcăm o piesă rară în circulaţie "onluk23"-ul emis de Mustafa I
pentru a înlocui asprul tot mai devalorizat24. Piesele nr. 39 şi nr. 41 respectiv
1 /2 guruş (de asemenea rar), emise de Mustafa II la Izmir şi 1 12 zolta emis
de Ahmed III se alătura unor descoperiri izolate dobrogene, dar astfel de
nominaluri sunt prezente şi în tezaurul de la Cernavodă 25. Monedele emise
de Mustafa III, Abdulhamid I şi Selim III le regăsim în descoperirile izolate
de la Hârşova, 26, Topraisar27, Isaccea28, Agigea29 .
Chiar dacă monedele ce constituie aceste colecţii nu sunt spectaculoase,
ele pot să confirme datele furnizate de documente privind situaţia economică
şi politică a Dobrogei, în diferite perioade istorice.
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CATALOG
8. AE. Denga, 7,93g, 26mm
RPH, p. 1 7, nr. 3 1 , 1 737
Col. A. Crăciun. Inv. 3451 8
9. AE. Denga, 6,73g, 25mm
RPH, p. 1 7, nr. 31, 1 739.
Col. A. Crăciun. Inv. 34518

Imperiul Bizantin
Iustinus I
1 . AE tl 1,98g, 13mm
MIB I, p. 1 04, nr. 32, E
Constantinopol, /1 a: 522-527
Col. E. Buzea. Inv. 65838

Elisabeta Petrovna

Iustin II
2. AE !5,04g, 19x17mm
MIB II, p. 101-102, nr. 68
tip general, K
Thesalonica, a. II 566-567
Col. M. Dae. Inv. 57183

1 0. AE. Denga, 6,55g, 23,5mm
Craig 2b, Moscova, 1 745
Col. A. Crăciun. lnv. 40639
1 1 . AE. Denga, 7,27g, 25mm
Craig, 2b, Moscova, 1 747
Col. A. Crăciun. Inv. 34514
1 2. AE. Denga, 8,4g, 25mm
Craig 2c, Ecaterinburg, 1 748
Col. A. Crăciun. Inv. 34522
13. AE. Denga, 7,50g, 25mm
RPH, p. 25, nr. 56, Ecaterinburg, 1749
Col. A. Crăciun, Inv. 345 1 6
14. A E . Denga, 6,98, 25mm
Craig 2c, Ecaterinburg, 1 750
Col. A. Crăciun. Inv. 34524
15. AE Denga, 9,58g, 25mm
Craig, 2c, Moscova, 1 753
Col. A. Crăciun. Inv. 34529
1 6. AE. 2 kopeici, 22,95g, 30,8mm
Craig, 8, Ecaterinburg, 1 757
Col. A. Crăciun. lnv. 345365
1 7. AE. 2 kopeici, 1 8,03g, 31,5mm
Craig, 7.1 , Ecaterinburg, 1 757
Col. A. Crăciun. Inv. 34536
18. AE. 2 kopeici, 1 9,85g, 3 1 mm
Craig, 7.2, Moscova, 1 758
Col. A. Crăciun. Inv. 34534
19. AE. 5 kopeici, 49,38g, 40,5mm
RPH, p. 27, nr. 67, Ecarinburg, 1761
Col. A. Crăciun. Inv. 34545

=

Mihail IV
3. AE ! 5,86g, 27,5mm
Dow. III, 2, p. 681 cls.C
Col. E. Buzea . Inv. 56835
Constantin X
4. AE ! 6,05g, 30x26mm
Dow. III, 2, p. 777, cls. 2
Col. E. Buzea. Inv. 56834
Manuel I
5. AE ! 73g, 21x1 9,5mm
M. Hendi, p. 1 1 9, pl. 1 6, 10-13
Constantinopol, em. IV, var. C
Col. E. Buzea . Inv. 56836

Rusia
Petru I
6. AE. Kopeica7,1 1 g, 26mm
Chaudoir, pl. 12,1, Moscova, 1 709
Col. A. Crăciun. Inv. 34512
Ana lvanova

Eca terina II

7. AE. Denga, 8, 13g, 26mm
RPH, p. 17, nr. 31, 1 734
Col. A. Crăciun. Inv. 3451 3

20. AE. 5 kopeici, 52,29g, 42mm
Craig 59. 1 , Ecaterinburg, 1 765
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Col. M. Dae. Inv. 57170
21. AE. 2 kopeici, 1 8,88g, 34mm
RPH, p. 45, nr. 132, Ecaterinburg, 1769
Col. A. Crăciun. Inv. 34541
22. AE. 5 kopeici, 52,45g, 41mm
Craig 59.3, Ecaretinburg, 1 772
Col. M. Dae. Inv. 57167
23. AE. 5 kopeici, 49,18g, 41mm
Craig 59.3, Ecaterinburg, 1 775
Col. M. Dae. Inv. 57168
24. AE. 5 kopeici, 51,1 7g, 41 ,5mm
RPH, p. 47, nr. 138, Ecaterinburg 1778
Col. A. Crăciun, Inv. 34549
25. AE. 5 kopeici, 49,39g, 40mm
Craig, 59.3, Eca terinburg, 1 780
Col. A. Crăciun. lnv. 34546
26. AE. 5 kopeici, 48,87g, 40mm
Craig 59.3, Ecaterinburg, 1 784
Col. A. Crăciun. Inv. 34528.
27. AE. 5 kopeici, 50,22g, 41 ,8mm
Cra i g, 58.3, Eca terinburg, 1 785
Col. A. Crăciun. Inv. 34543
28. AE. 5 kopeici, 48,68g, 40mm
Craig, 58.3, Ecaterinburg, 1 785
Col. A. Crăciun. Inv. 34542
29. AE. kopeica, 1 7,92g, 30,5mm
Craig, 58.3, Feodosia, 1 787
Col. A. Crăciun. Inv. 34532
30. AE. 2 kopeici, 1 7,59g, 32,5mm
Craig, 58.3, T-M, Feodosia, 1 788
Col. A. Crăciun. Inv. 34539
3 1 . AE. 5 kopeici, 58,80g, 43,2mm
Craig, 58.3, Ecaterinburg, 1 789
Col. M. Dae. Inv. 571 71
32. AE. 5 kopeici, 46,09g, 42,5mm
Craig, 59.2, Anninsk, 1 793
Col. A. Crăciun. Inv. 34544
33. AE. 5 kopeici, 56,88g, 44mm
RPH, p. 46, nr. 437, Anninsk, 1 794
Col. A. Crăciun. Inv. 34548
34. AR. 20 kopeici, 3,87g, 24,5 mm
RPH, p. 51, nr. 151, Petersburg
Col. A. Crăciun. Inv. 3471 9

Pavel I
35. AE 5 kopeici, 56,88g, 44mm
RPH, p. 62, nr. 190, Ecaterinburg, 1798
Col. A. Crăciun. Inv. 34527

Imperiul Otoman
Mustafa I
36. AR. Onluk, 2, l l g, 15,5mm
NP, nr. 381 -383, 1 03 1 H
Col. E. Buzea. Inv. 56845
Suleyman II
37. AE. Mangâr, l ,70g, 1 9mm
NP, nr. 475, Constantinopol, 1099 H
Col. E. Buzea. Inv. 56845
38. AE. Mangâr, l ,32g, 1 9mm
NP, nr. 471, Constantinopol, 1099 H
Col. E. Buzea. Inv. 56846
Mustafa II
39. AR. 1 12 guruş, 9,27, 28,5mm
NP, nr. 491 , Izmir 1 1 06 H
Col. A. Ionescu . Inv. 54691
Ahmet III
40. AR. Para, 0,60g, 14mm
NP, nr. 523, Constantinopol, 1 1 1 5 H
Col. M. Dae, Inv. 57189
41 . AR. 1 12 zolta, 9,35g, 27,5mm
NP, nr. 521, Constantinopol, 1 1 1 5 H
Col. M. Dae. Inv. 57187
Mustafa III
42. AR Para, 0,45g, 15mm
NP, nr. 636, Constantinopol 1 1 71 H
Col. E. Buzea. Inv. 56842
43. AR. Ak<;e, 0,48g, 15mm
NP, nr. 644, Misir 1 1 71 H
Col. E. Buzea . lnv. 56843
44. AR. Guruş, 1 8,73g, 38,5mm
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NP, nr. 635, Constantinopol 1 1 71 H

Ioan Casimir

Col. A. Ionescu. Inv. 54695
45. AR. Para, 0,37g, 15mm
NP. nr. 639, Constantinopol 1171 H
Col. Buzea. Inv. 56844

54. AE. 6 groşi, 3,1 7g, 24mm
Gumovski, nr. 1 694, 1 661
Col. E. Buzea. Inv. 56858

Abdulhamid I

Gdansk

Sigismund III

46. AR. Para, 0,37g, 15mm
NP, nr. 638, Misir 1 1 87 H
Col. E. Buzea. lnv. 56841

55. AR. Ort, 7,52g, 29mm
Gumovski 1 391 , Gdansk, 1 623
Col. M. Dae. Inv. 57185

Selim III

Riga

47. AR. Fîndîk, 3,1 8g, 23mm
NP, nr. 694, Constantinopol 1203 H
Col. M. Dae. Inv. 57188
48. AE. Onluk, 2,82g, 23mm
NP, nr. 710, Constantinopol 1203 H
Col. E. Buzea. Inv. 56840

Gustav Adolf
56. AE. Şiling, 0,39g, 1 4,5mm
fals Dabija
Col. E. Buzea. lnv. 56851
Campen

Polonia
Sigismund I

57. AR. Taler, 28,14g, 43mm
A. Delmonte, p. 230, nr. 862, 1 683
Col. M. Dae. Inv. 57184

49. AR. Groş, 3,02g, 25mm
Gumovski, tip 484
Col. E. Buzea . lnv. 56857

Ragusa

Sigismund III

58. AR. Taler, 28,1 4g, 43mm
Reşetar, p. 265, nr. 2809, 1 762
Col. A. Ionescu. Inv. 54687

50. AE. 3 groşi, 1 ,80g, 20,5mm
fals argintat
Col. M. Dae. lnv. 57186
5 1 . AE. 1 1 /2 groşi, 1 ,25g, 1 7,5mm
fals
Gumovski tip 972-973
Col. E. Buzea. Inv. 56852
52. AR 1 1 /2 groşi, 0,76g, 1 9mm
Gumovski, nr. 972, 1 622
Col. E. Buzea. Inv. 56855
53. AR. 3 groşi, 2,46g, 21mm
Gumovski, p. 1 90, Olkusz, 1597
Col. E. Buzea . Inv. 56856

Bavaria

Karl Theodor
59. AR. 3 kreutzeri, 44g, 1 8,2mm
Craig, p. 1 1 5, nr. 59
Col. A. Crăciun. Inv. 34487

Baden-Durlach
Karl Friederich

60. AR. 10 kreutzeri, 3,49g, 33mm
Craig, p. 1 1 0, nr. 1 1, 1 769
Col. A. Crăciun. lnv. 34492
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5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1 6.
1 7.
1 8.

19.
20.
21 .

R . Ocheşeanu, G . Papuc, Pontica 5, 1 972, p . 476-485; iidem, Pontica 6 , 1973, p . 351 -385; liidem
Pontica 7,1974, p. 395-417; iidem Pontica 8, 1975, 1975, p. 429-447; iidem Pontica 9, 1976,
p. 21 5-237; A. Vertan G. Custurea Pontica 12, 1 979, p. 237-240; idem, Pontica 13, 1980,
p. 347-367; iidem Pontica 14, 1 981, p. 331 -357; iidem Pontica 15, 1982, p. 275-293; iidem
Pontica 16, 1983, p. 301 -321; iidem Pontica1 7, 1 984, p. 245-257; iidem Pontica 19, 1986,
p. 297-31 1 ; iidem Pontica 21 -22, 1 988-1989, p. 369-386; iidem Pontica 25, 1992, p. 381-399;
iidem Pontica 28-29, 1995-1996 p. 321-323; G. Custurea, A. Vertan, G. Talmatchi, Pontica 30,
1 997, p. 371 -387; Ernest Oberlănder-Târnoveanu, Peuce 8, 1980, p. 499-513; idem Peuce 9,
1984, p. 267-278; Gh. Manucu Adameşteanu Peuce 1 0, 1991, p. 575-586; idem Peuce 12, 1996,
p. 295-320; idem Pontica 25, 1 992, p. 399-417; idem Pontica 26, 1993, p. 267-271 .
I. Custurea, G. Custurea, BSNR, nr. 134-1 39, 1986-1991, p . 1 61-174; R . Ocheşeanu,
Gh. Poenaru-Bordea, SCIVA, 313, 1981, p. 377-397; Ernest Oberlănder-Târnoveanu BSNR,
124-1 28, 1976-1980, p. 236-296; idem, BSNR, 75-76, 1981-1982, p. 271-313; idem, Irina
Oberlănder-Târnoveanu, SCIVA, 32, 1981, 1, p. 89-110.
T. Papasima, Pontica, 24, 1991, p. 395; Colecţia prof. Mircea Dae a fost donată M. C. după
decesul colecţionarului, de d-na prof. Dumitra Dae.
A. Vertan, G. Custurea, Pontica 15, 1988, p. 278-281, nr. 245-512; iidem Pontica 16, 1983,
p. 311 -317, nr. 750-771 , 791-81 1 , 825-832; iidem Pontica 1 7 , 1984, p. 253, nr. 1022-1002; iidem
Pontica 20, 1 987, p. 245-284, nr. 13, 18, 25, 28, 29-32, 37-39, 45, 46, 48, 52, 55, 58, 62, 83, 86, 87,
134; iidem Pontica 21 -22, 1988-1989, p. 381-383, nr. 1323-1329, p. 384, nr. 1338-1340, p. 384,
nr. 1 346, 1 347; G. Custurea Peuce 10, 1991, p. 555-557.
A. Vertan, G. Custurea, Pontica 21 -22, 1988-1 989, p. 358-386, nr. 1358-1366.
!idem, Pontica 19, 1 986, p. 297, nr. 1 025-1034, p. 289-300, nr. 1036-1 079, p. 300, nr. 1081 -1100;
iidem Pontica 21-22, 1988-1989, p. 383, nr. 1330-1 335.
Gh. Poenaru-Bordea, R. Ocheşeanu, SCIVA, 31, 3, 1980, p. 377-397.
Ernest Oberlănder-Târnoveanu, RESEE, 30, 1 992, 1-2, p. 41 -60.
Idem. C. Opait, Peuce, 9, 1984, p. 267-280; I. Custurea, G. Custurea, op. cit., p. 161 -176.
Ernest Oberlănder-Tâmoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 51 1, 512; idem, C. OpaH, Peuce, 9, 1984,
p. 277, 278; I. Custurea, G. Custurea, op. cit., p. 1 61 -1 74.
G. Custurea, Peuce, 10, 1991, p. 555-558.
Idem, A. Murat, Pontica, 12, 1 979, p. 207-219.
I. Custurea, G. Custurea, op. cit., nota 9.
G. Custurea, Crisia, 8, 1 978, p. 531 -536.
E. Condurachi, BSNR, 37, 1 943, 91, p. 71 -77; I. Custurea, G. Custurea, op. cit., p. 162-163,
A. Vertan, G. Custurea, Pontica 21 -22, 1988-1989, p. 383, nr. 1324-1329, 1 331. Se cunosc
exemple de tripli grosi polonezi purtând efigiile regilor Ştefan Bathori şi Sigismund al III-iea
Vasa descrierea acestora o găsim la C. Moisil "Banaria lui Dabija Voda" în BSNR 12, 1915,
p. 55-56; I. Ţabrea "Originea şi activitatea banariei lui Dabija Vodă de la Suceava" în CNA,
13, 1938, p. 74. O. I liescu "Solidi valahi vulgo dumnicze" în SCN, III, 1960, p. 31 9-320;
A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 21 -22, 1 988-1989, p. 384, nr. 1324-1329 şi nr. 1331-1335.
Lista tezaurelor o găsim la C. Ştirbu, A-M. Velter, E. Păunescu, CN. 6, p. 162-189 şi în Actes
du XI Congres lntema�onal de Nwnismatique, Louvain-la-Neuve 1993, p. 50.
Ernest Oberlănder-Târboveanu, Peuce, 8, 1980, p. 51 1 , nr. 1 73, 184, 511, 512; idem, C. Opait,
Peuce, 9, 1 984, p. 278, nr. 208, 210, 21 1 ; A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 1 6, 1983, p. 318,
nr. 840-842; G. Custurea, Pontica 20, 1987, p. 249, nr. 151, p. 250, nr. 1 63-163, 167; B. Mitrea,
BSNR, 70-74, 1 976-1980, p. 605, nr. 354.
E. Condurachi, op. cit. p. 71-77.
A. Vertan, G. Custurea, Pontica 12, 1 979, p. 242, nr. 1 1 1-113; iidem. Pontica, 14, 1981, p. 345,
nr. 355, p. 349-350, nr. 381, 382-413.
Alături de moneda ruseasci'I de aramă întâlnim şi emisiunile de Sadagura, a căror descriere
completă o găsim la G. Buzdugan, O. Luchian şi C. C. Oprescu Monede i;i bancnote
româneşti, Bucureşti 1977, p. 102-105.
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22. E. Condurachi, op. cit., p. 71-77; I. Moga, "Politica economică austriaca şi comertul
Transilvaniei în sec. XVIII" în AIIN Cluj, VII, 1937-1938, p. 144, G. Custurea, Pontica, 20,
1987, p. 237-255.
23. Acest nominal face parte din prima emisiune de "onluk" şi împreună cu paraua şi beslik-ul,
aveau rolul de a înlocui treptat asprul devalorizat. N. Pere, Osmanlllarda madeni paralar
Istanbul 1 968, p. 146.
24. T. Gemi(, RI, 30, 1977, 8, p. 1436; M. Maxim, CN, 5, 1 983, p. 1 29-152.
25. G. Custurea, Pontica, 1 1 , 1978, p. 253-258; A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 21-22, 1988-1989,
p. 386.
26. !idem, Pontica, 14, 198, p. 347, nr. 365; Pontica, 13, 1980, p. 359, nr. nr. 222.
27. !idem, Pontica, 16, 1 983, p. 316, nr. 819.
28. ! idem, Pontica, 13, 1980, p. 359, nr. 223, 224; iidem, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 385, nr. 1355.
29. !idem, Pontica, 13, 1980, p. 356, nr. 187, 188; Pontica, 1 4, 1981, p. 346, nr. 360.

MONNAIES MEDIEVALES DECOUVERTES EN DOBROUDJA
(XVII-e - XVIII-e SIECLES)
Resume
L'auteur presente 60 monnaies byzantines et medievales provenues des
collections privees consti tuees en Dobroudja. Pour chaque groupe d'emis
sions, J'auteur fait des renvois a des decouvertes similaires du territoire de la
province trans-danubienne. Bien que le lieu de la decouverte ne soit pas
connu pour la totalite des pieces, celles-ci s'encadrent dans la circulation
monetaire habituelle de Dobroudja.
Abrevia tions:
N.P. : Nuri Pere, Osmanlilarda Madenî Paralar, Istanbul, 1 968.
R.PH.: R.P. Harris, Guide Book of, Russian Coins 1725-1982, Vriezeuveen,
1 983.
A. Delmonte : A Delmonte, Le Benelux d'argent, Amsterdam, 1 967.
Reşetar : M. Reşetar, Dubrovacika numizmatik, 1 924.

Gumowski : M. Gumowski, Handbuch der Polnischen numismatik, Graz,
1960.
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Monede medievale descoperite în Dobrogea
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EVO LUŢII
ECONOMIC E $1 SOC IALE

Georgeta BORANDĂ

PORTURI DOBROGENE :
ISACCEA ŞI MĂCIN
- repere istorice ISACCEA
Pe malul drept al Dunării, la mila 56, în apropierea ruinelor cetăţii antice
Noviodunum, renumită bază navală a flotei romane de pe Dunăre, se află
portul Isaccea. Situat într-o zonă pomenită pen tru prima dată în istorie, în
legă tură cu trecerea armatei persane în 514 î. H., pe un pod de vase peste
Dunăre� în timpul expediţiei îndreptate împotriva sciţilor I, portul Isaccea
devine cunoscut în perioada evului mediu, când i se atribuie şi numele, cu
rezonanţâ turcească.
Organizat ca punct fortifica t de la fluviu, căci aici în perioada evului
mediu timpuriu a fost construită o ceta te, întărită de Mircea cel Bătrân, por
tul Isaccea dispunea în acel timp şi de un important vad de trecere ce-i con
ferea importanţă comercială, sitruat la Obluciţa2.
După căderea Dobrogei sub stăpânire otomană, Isaccea se va număra
printre cele opt cazale, de pe teritoriul Dobrogei, care au rămas până în se
colul al XIX-iea. În secolul al XVIII-iea, la Isaccea s-au construit mari ham
bare, care cumulau zaharelele provinciei şi ale ţărilor române, de unde erau
dirijate spre Imperiul Otoman.
La începutul epocii moderne, portul era destinat în special, expedierii la
Constantinopol, a unor mărfuri de tipul cerealelor şi lemnăriei3 .
În acest sens, este edifica tor raportul viceconsulului englez Charles
Cunningham, referitor la comerţul danubian din anii 1 837-1 838, din care
reiese că la Isaccea se încărcau în vederea exportului mari cantităţi de lemn
de stejar şi alte esenţe lemnoase, pentru construcţii navale4.
Dar în ciuda activităţii de export destul de intense, acest punct de pe
Dunăre nu va cunoaşte amenăjări portuare importante în prima jumătate a
secolului trecut. Abia în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, portul înre
gistrează o oarecare dezvoltare fiind întreprinse câ teva lucrări de amenajare.
După înfiinţarea Serviciului român de navigaţie fluidă, prin construcţia
unei clădiri destinată Agenţiei N.f.R.5, portul intră la începutul secolului
nostru, în traficul obişnuit de mărfuri şi pasageri, ce se realiza pe Dunăre,
urmând să cunoască o nouă dezvoltare după primul război mondial. În
perioada interbelică în acest port a fost construit un cheu cu o dană, iar la
malul liber, au fost amenajate alte trei dane. În aceeaşi perioadă, când, în
afară de Agenţia N.F.R. la Isaccea funcţionau o Căpitănie de Port, un Oficiu
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de Vamă, un Serviciu Hidraulic şi o Agenţie S.R.D6, exportul portului era
constituit din produse ca: lemn, tutun, vin, fructe, miere şi cereale, în timp ce
importul consta din produse manufacturiere, coloniale, mobilă etc.
După al doilea război mondial, portul Isaccea nu va suferi îmbunătătiri
esenţiale, până în deceniul nouă, când, subordonat Tulcei, va cunoaşte con
strucţia de cheiuri şi dane, necesare transporturilor pe fluviu, de cherestea,
cereale şi piatră, de la cariera Isaccea .

MĂCIN
Situat pe malul drept al braţului Măcin, la km. 181, portul Măcin a luat
naştere pe locul anticului Arrubium, în evul mediu reprezentând un impor
tant punt de tranzit pentru mărfurile provenind din Principate, care erau
dirijate spre pieţele otomane. Despre ce reprezenta acest port în perioada
medievală, există puţine mărturii, dintre care se remarcă notele de călătorie
ale contelui francez D'Antraigues, de la 1 779. În aceste note, despre Măcin se
fac următoarele precizări: "Acest orăşel este situat într-o poziţie agreabilă, pe
culmea unui mic deal în pantă lină spre Dunărea, care curge la numai 200400 paşi de aici. Peste tot se văd păşuni şi vite multe . . . "7.
Deşi în această sumară descriere, nu se fac referiri la existenţa unui port
în mica localitate de la Dunăre, totuşi, alte surse documentare de la sfârşi tul
secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea, menţionează traficul
comercial fluvial din această zonă. Astfel, într-un document referitor la
comerţul dunărean din perioada anilor 1 837-1 838, viceconsulul englez
Charles Cunningham preciza faptul că "la Măcin acostează anual 70� 100
nave turceşti care încarcă produse româneşti aduse pe Dunăre cu vase de tip
"gabare"8.
Despre ce fel de produse încărcau aceste nave, aflăm din alte documente
ale vremii, că era vorba în principal de cereale şi lemnărie, produse care luau
drumul Constantinopolului.
Ca şi alte porturi şi acest port a cunoscut o oarecare dezvoltare începând
cu a douajumătate a secolului trecut9, mai cu seamă după războiul de inde
pendenţă, când a trecut în proprietatea statului român. În această perioadă
portul Măcin a cunoscut unele amenajări portuare, iar la începutul secolului
nostru dispunea şi de o Căpitănie. Tot în aceşti ani, în momentul în care, una
dintre cursele regulate ale Serviciului N.F.R. a fost stabilită între Brăila şi
Măcin, în acest port a luat fiinţă şi o agenţie a serviciului de navigaţie flu
vială 10, dovadă a existenţei aici a unui trafic important de mărfuri şi pasageri.
Până la al doilea război mondial, portul nu a cunoscut amenajări, dis
punând doar de un ponton pentru acostarea vaselor şi de o pla tformă ame
najată la mal în mod natural, care permitea formarea a 4 dane pentru
operaţiuni de încărcare şi descărcare. Mărfurile tranzitate prin acest mic port
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dunărean au fost diverse: produse petroliere, lemn brut şi prelucrat,
minereuri, alimente, produse de manufactură, cărbuni, ponderea deţinând-o
pentru perioada interbelică, cerealele şi derivatele lor.
În perioada postbelică, constituirea unei platforme industriale la Măcin şi
exploatarea rocilor de construcţii din carierele Măcinului, au favorizat şi dez
voltarea portului din acest oraş dobrogean.

NOTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lt. col. M. Drăghicescu, Istoricul principalelor puncte pe Dunăre de la Gura Tisei pană la
Mare şi pe coastele Mării de la Vama la Odesa, Bucureşti, 1943, p. 376.
N. Bârdeanu, D. Nicolaescu, Contribuţii la istoria marinei române, voi. I, Editura ştiintifică

şi enciclopedică, Bucureşti, 1 979, p. 83.
Ibidem, p. 150
Sarlat Callimachi şi Vlad Georgescu, Une source anglaise relative au commerce
Danube (1937-1938) în "Revue Roumaine d'Histoire", III (1964), nr. 2, p. 274.
N. Bârdeanu, D. Nicolaescu, op. cit., p. 208.

sur

Ie

Raport statistic de mişcarea porturilor Romăniei şi de efectivul vaselor marinei comerciale
pe anul 1933, Bucureşti, 1934, p. 1 1 5.
7. Cristian Ermei Popescu, Maximilian Popescu, Stanciu Barbălată, Anton Dumitru-Jean,
Navigaţia Fluvială Română o firmă pentru toată Dunărea, Editura Porto-Franco, 1 990, p. 85,
8. Scarlat Callimachi şi Vlad Georgescu, op. cit., p. 274.
9. N. Bârdeanu, D. Nicolaescu, op. cil, p. 150.
10. Ibidem, p. 208,

PORTS OF DOBRUDJA: ISACCEA ANO MĂCIN
Abstract

The author makes a concise description of the historical past of the two
Danubian harbours situated on territory of Dobrudja: Isaccea and Măcin. The
history of these ports from the âncien times up to our present days is marked
by the modern times which have represented the beginning of some port
improvements and a period of increase of merchandise trafic, especially after
the Independence War.
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Petre COVACEF

O VECHE FAMILIE DE MOCANI
LA CONSTANŢA
Familia Ion .zaharia Blebea.

În anul 1 850 agronomul Ion Ionescu de la Brad a străbătut Dobrogea de la
un cap la altul şi a putut evalua cu ochii specialistului starea popula ţiei, a
drumurilor, precum şi posibilităţile de dezvol tare a întregii zone. Probabil că
trimi terea lui de către guvernul sultanului Abdul Mecid, sfătuit de unele can
celarii europene, nu a fost în tâmplă toare; Dobrogea fiind o importantă bari
eră tactică, în calea conflictelor Ruso-Turceşti, în iminenta perspectivă a unei
noi conflagraţii.
Venind dinspre Vama în Dobrogea, Ion Ionescu de la Brad a întâlnit în
cele peste 1 90 de sate străbătu te, o importantă comunitate românească, unde
românii erau numiţi "moldoveni" 1 . Aceşti moldoveni făceau parte din "sin
teza etnică românească " numiţi şi d icieni, munteni, transilvăneni, turcuieni,
turcani, cojani şi mocani, despre care vorbeşte C. C. Giurescu2, intercalaţi
împreună cu alte naţionalităţi, semnalate procentual de Ionescu de la Brad şi
în harta etnografică a Dobrogei.
În călă toria sa a ajuns şi la Constanţa. Într-o scrisoare din acelaşi an
adresată lui Ion Ghica, Ion Ionescu de la Brad spunea textual: "Aici (la
Constanţa s.n.) am da t de fiul celui mai boga t Mocan din kazan (=judeţ),
anume Zaharia Blebea . Într-o scrisoare ulterioară spunea: "Mocanii cei mai
însemnaţi din Dobrogea sânt: .....; în kazanul Kiustengei: Hagi Poenaru,
Zaharia Blebea, fălea Dutzul, Iacob Craiu ". 3 .
Printre ei Ion Zaharia Blebea pe care-l vom numi "ta tăl" (s.n.).
Din documentele amintite coroborate cu cercetări recente în arhive şi
cunoscând personal familia Blebea din Constanţa, am aflat şi alte amănunte
familiare, inclusiv un tablou al arborelui genealogic al familiei Blebea . Din
acest tablou am aflat că Zaharia Blebea amintit de Ionescu s-a numit Ion,
născut la Caramurat (Mihail Kogălniceanu de azi, fost Ferdinand I), care a
trăi t între 1 829 şi 1 905.
Date despre taboul arborelui genealogic şi documentele cercetate legate
de familia Blebea, încercăm să le prezentăm mai departe.
Ion Zaharia Blebea tatăl, a fost fiul lui Zaharia Blebea (bunicul s.n.)
provenit dintr-o familie de mocani, care se stabilise cu familia şi cu stâna ca
mocan sudit (supuşi străini protejaţi de consulul austriac de la Vama), în
Dobrogea.
Bogatul mocan dobrogean de care pomeneşte Ionescu, Zaharia Blebea
bunicul, născut probabil în 1810 în Cernatu Braşovului, cu o avere evalua tă
la1800 de ovine, 1 65 cabaline şi 75 capete de bovine, era într-adevăr cel mai
"
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bogat mocan din kazaua Constanţa; după o "Condică de economii de oi arde
leni află tori în Bulgaria ", întocmită în 9 octombrie 1 845 la Galaţi, de cance
laria Consulatului Austriac4.
Din documen tele familiei Blebea aceştia locuiau la Caramura t.
În Dobrogea însă au existat mocani şi mai bogaţi printre care preotul Ioan
Verzea, George Buzatu şi Nicolaus Burduloi la Hârşova, George Colia, fraţii
Ion şi Constantin Moroian la Babadag, ş.a., conform condicei austriece.
Din Cernatu Braşovului s-au stabilit în Dobrogea 1 02 mocani dintre care
în jud. Constanţa 49 de mocani, în satul Ferdinand I (fost Caramurat) locuind
la data anchetei din1 940 întocmită de către O. Şandru, 1 74 familii originare
din Ardeal. A fost în 1 940, satul cu cele mai multe familii ardelene din jud.
Constanţa5 .
Revenind la informa ţiile oferite de Ionescu în 1850, Zaharia Blebea
(bunicul), proprietarul târlei de la Manda Suhat (valea Cuza Vodă spre satul
Defcea azi Gherghina s.n.) specificat în kazaua Constanţei, avea o avere esti
mată la 5000 lei, faţă de Radu Bercaru de la Kartal (Vulturu s.n., kaza
Hârşova) 1 1 .000 lei, Ghe. Buzatu 6.000 lei, Radu Jălea de la Gherdaşi (prob.
Seimenii Mici s.n., unde acesta avea 200-300 de cai) 5.000 lei. Acesta evalua la
un galben o oaie şi la 15 galbeni un cal conform scrisorilor către Ion Ghica 6.
Probabil acesta a făcut o echivalenţă între leu şi galben ca monede.
Despre prezenţa lui Zaharia Blebea tatăl, pomenit de Ion Ionescu de la
Brad la Constanţa în anul 1 850, nu avem alte informaţii nici din documente
nici de la familie.
El apare la Constanţa la 30-31 de ani în calitate de comerciant, funcţie cu
un statut mai liber, care i-a permis să-l însoţească pe agronom chiar în ziua
întâlnirii, la Cernavoda. Din documentele familiei, Blebea tatăl a fost comer
ciant la Constanţa toată viaţa.
Pe la sfârşitul sec. al XVIII-iea la Constanţa se înfiinţase un punct comer
cial şi administrativ denumit generic "echelle': deschis ţărilor creştine pe te
ritoriul imperiului otoman, acesta pe lângă înţelesul de schelă a portului?,
astfel că în 1 787 oraşul era reşedinţa unui Agă (şef de departament) de unde
se exportau grâne spre Constantinopole, prin portul nesigur al oraşuluiB.
Evenimentele politice au făcut ca în 1 809 oraşul să fie distrus de către tru
pele ruseşti ale gen. Bagration, prima mare distrugere din cele ce au urmat,
adusă oraşului.
în 1821 oraşul se reface şi locuitorii se întorc la casele lor, astfel că în
oraşul Constanţa, ar fi putut să locuiască o populaţie de 2000 de suflete, după
evaluarea cpt. von Moltke viitorul mareşal prusac, aflat în trecere prin oraş,
după pustiitorul război Ruso-Turc care s-a purtat între 1 828-1 8299, a doua şi
cea mai mare distrugere adusă oraşului de trupele gen. PlatovlO.
Între 1 834 şi 1854 la Constanţa se aflau 40-50 de case ''părăsite de locuitori "
1 1 , "cocioabe în jurul unei mori de vânt" 1 2, "cu stăpân sau fără ·: "cu portul
strica t': "cu mudirul Hagi Mehmed': dar cu o oarecare activi tate comercială
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deoarece "de Sf. Dumitru în urmă (1849 s.n.) se spărseseră în port două
corăbii" 13. Printre animatorii comerţului local era şi Ion Zaharia Blebea tatăl.
Evenimentele petrecute în jurul anului 1 850 până la realipirea Dobrogei la
România în 1 878, l-ai găsit pe Ion Zaharia Blebea la Constanţa, în calitate de
comerciant, amintit sporadic de dr. Camille Allard14, ca furnizor al armatei
franceze de la Constanţa şi Palazu Mare, în timpul războiului Crimeii şi apoi
cu prăvălie după 1 870, în timpul când la Constanţa au venit englezii
Companiei care a construit portul .
Tabloul arborelui genealogic al familiei Blebea, a fost întocmit d e către
Nicolae Blebea (1 873-1970) mai jos II. 12, profesor de chimie, fostul director
al Liceului Coriolan din Botoşani, iar păstrătorul acestui tablou este Iulian
Blebea (n. 1 921 ) mai jos J/l.5.5, nepotul bogatului mocan Ion Zaharia Blebea
tatăl întâlnit de Ion Ionescu de la Brad.
Dintr-un document aflat în fondul primăriei din Arhivele Naţionale filiala
din Constanţa din noiembrie 1 879, un grup de petenţi: ". . . parte economi de
vite şi parte agricultori " veniţi la Constanţa, s-au adresat prefectului
Remus Opreanu cu rugămintea de a li se repartiza locuri de casă contra cost,
pentru: "a se stabili aici în oraşul Constanţa, ... unde comuna oferă Jocuri de
casă tuturor acelor familii care ar dori să se stabilească aici" 15.
Cererea colectivă este semnată de Ion Zaharia Blebea tatăl (1 829-1 905)
(1 000 stânjeni pătraţi; 1 st. = aprox. 2 m); Ion I. Blebea fiu (1 852-1884) (1 000 st.
pătraţi); Irimie Er. Popa cumnatul lui Ion Zaharia tatăl, fra tele Stăncăi Eremia
(1836-1 919) din familia Popa de la Bilarlar (Dorobanţul jud . Constanţa), soţia
lui Ion Zaharia tatăl (un pogon); Stoica Bellu (1846-1 894) ginere, soţul Mariei
Blebea (1 854-1 942) fiică (600 st. pătraţi); Zaharia Blebea fiu (1 856-1 950), (ditto,
600 st. pătraţi); de Ion N. Buttu (500 st. pătraţi); şi de Ion Ciceu (1 000 st.
pătraţi), aceştia doi probabil rubedenii apropiate sau tovarăşi.
În intenţia prefectului Remus Oporeanu a fost dorinţa de a înfiinţa la
Constanţa, o suburbie românească formată din 30 de familii, iar grădina
Beledie (parcul Teatrului Ovidiu) să devină centrul oraşului1 6 . La 19 ian.
1 880 prin JurnalulC.M. se aprobă propunerea prefectului şi cu un ordin al
M.l. se aprobă vânzarea condiţionată a locurilor de casă 1 7.
Rezoluţia autografă a prefectului pe cererea colectivă care a fost adresată
primarului A. Alexandridi şi consiliului local a fost: "Se înaintează d-lui pri
mar rugându-se a face ca onor consiliu să se pronunţe asupra cererii. S-ar
putea hotărî să se dea Jocuri reclamanţilor pe calea Mircea cel Mare începând
de la marginea actuală a oraşului, pe partea dreaptă, vis a vis de grădina
Beledie. D. arhitect va face planul cu venit . . . Onor consiliu va fixa şi condiţiile
sub care cesiunea de pământ li se va face reclamanţilor, lwtărând preţul
fiecărui lot. " 1 8 .
Petiţionarii de mai sus locuiau la Constanţa de multă vreme, dar conform
cutumei şi legilor regimului turcesc în care pământul aparţinea de drept
Sultanului, drepturile tuturor locuitorilor oraşului au venit în contradicţie cu
...
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regimul proprietăţii individuale, restabilit de noua autoritate româneascc!\
din Dobrogea de după realipirea din 1 878.
După numai pa tru luni, la 23.03.1 880 alţi 1 5 locuitori din oraş solicite!\ ca
arhitectul să împarte!\ loturile supuse vânzării (prima posibilitate de a atrage
venituri în fondurile primăriei), în suprafeţe de min. 1 000mp, în plus se!\ se
prevadă un loc pentru şcoală şi să se construiască un sediu nou pentru
primărie, care să fie: "... corespunză toare chemării unui oraş port la mare
şi ... corespunzător demnită ţii numelui de român ". 1 9.
Toţi petiţionarii fiind oameni cu stare au obţinut până la finele lui 1 879
locurile de casă, Ion I . Blebea, Ion Blebea şi Stoica Bellu pe str. Sinagogei (azi
Str. Dr. Cantacuzino), între str. Ovidiu şi viitorul bd. Elisabeta, dar şi Ion
Zaharia Blebea tatăl pe str. Mircea cel Mare, acolo unde s-a deschis mai târziu
str. Smârdan.20
Preţul cu care câţi va ani mai târziu s-au vândut loturi de 200-800 mp a fost
cuprins între 10 bani şi un leu pe mp (moneda în aur) cu plata integrală, cu
condiţia de a se construi locuinţe în termen de doi" ani2 1 .

.„ "

"

Extras din tabloul arborelui genealogic al familiei Blebea22
I. Ion Zaharia Blebea tatăl, m. la Caramurat (M. Kogălniceanu, fost
Ferdinand I) (1 829-1 905.26.01). căsătorit în 1 850 cu Stanca lui Eremia de la
Dorobanţul (Bilarlar). (1 836-1 919). Au avut 13 copii.

II. A doua generaţie Blebea născuţi la Constanţa şi Caramurat.

II. 1 . Ion Blebea fiu(] 952-1 884) nec.
II. 2. Maria Blebea fiică (1 854-1942. 06. 1 2); căs. în 1 873 cu Stoica Bellu. (1 8461896). Denumită mă tuşa. Au avut 6 fete şi 3 băieţi. În 1 882 Stoica Bellu a fost
ales consilier al Primăriei oraşului Constanţa. Proprietar de terenuri la
Vulturu 150ha şi Şiriu.
II. 3. Zaharia Blebea fiu (1 856-1950); c. 1880 cu Cornelia Ciută n. la Caramurat
din fam. de mocani Ciută (m. 1 941). Au avut 10 copii, 3 băieţi şi 7 fete.
Moştenitorul moşiei Blebea din zona Tatlageac (23 August).
li. 4. Reveica Blebea fiică (1858-1 941 ); c. cu Iacob Avesalem Vlad, din familia
de mocani Vlad stabiliţi la Ostrov şi Bugeac (1 846-1888). Au avut 5 băieţi şi o
fa tă.
II. 5. Ştefan Blebea fiu (1 860-1 927. 02); c. cu Maria Harţ (1891- 1 968.03.15) . Au
avut 3 băieţi şi 3 fete. Fost primar la Caramurat, care a avut moşie de 400 de
ha la Techirghiol şi 360 ha la Corbu de Sus.
II. 6. Eremia Blebea fiu. (1 862-1 930); c. cu Elena Zlătescu. au avut 2 fete.
II. 7. Eufrosina Blebea fiică (1 864-1867); m. copil.
II. 8. Emilia Blebea fiică (1 867-1 874); m. copil.
II. 9 Eufrosina Blebea fiică (1 869-?); c. Vasile Vlasie; rec. Mihai Popescu.
II. 10. Vespasian Blebea fiu (1871 -1 954); nec.
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II. 1 1 . Lucreţia Blebea fiică (1 875-1885); m. copil.
II. 12. Nicolae Blebea fiu ( 1873-1970); c. Lucreţia Pillat (1 878-1919). Au avut
un băia t şi o fată. Profesor de chimie la Botoşani, autorul tabloului genealo
gic al familiei Blebea .
II. 1 3 . Iulian Blebea fiu (1 877-1 956); c. Paula Constantinescu (?-1953).
Proprietar de terenuri la Cumpăna şi Valu Traian.

ID. A treia generaţie Blebea.
Descendenţii Mariei Blebea.

III. 2. 1 . Otilia Bellu nepoată (1 874-1 930.12.30); c. 1 894 cu Matei Ţig oi (18611 946.07.10).
III. 2.2. Maria Bellu nepoată (1 876-1 943.1 1 .06); c. Vasile Gologan (1 8651 941 .07.1 1 ). Din o cunoscută familie de dobrogeni, proprietari de terenuri la
Crucea, Şiriu, Dorobanţul.
III. 2.3. Aurelia Bellu nepoată (1876-1953.02.28); c. cu Octavian Moroianu (?1 946.12.30) .
III. 2. 4. Emilia Bellu nepoată (1 878-1 961 .04.04); c. 1 901 cu Constantin Batter.
(1 874-1 946. 1 2.21 ). A avut un fiu pe Alexandru Batter avocat (1 904-1 928),
domiciliat în Constanţa str. Al Lahovari nr. 1 0.
III. 2.5. Traian Bellu primul nepot (1 880-191 6.07.16); c. cu Cornelia Pană
(1 878-1 953.05.01).
III. 2. 6. Remus Bellu nepot (1883-1917.06.29); c. 1914 cu Virginia Pătlăgeanu.
III. 2. 7. Lucreţia Bellu nepoată (1886-1 950.03.05); c. cu Gr. Năstăsescu (m.
1 9 1 0); rec. Ion Oţelea.
Ill. 2. 8. Eufrosina Bellu nepoată (1 890-1 943.05.03); c. Ion Dima.
III. 2. 9. Vasile Bellu nepot (1 895-1 961 . 1 2.09); nec. Avocat, domiciliat în
Constanţa str. Mircea nr. 10. Fost prefect liberal 1 934-1937 în guv. Tătărescu.
Urmând a fi arestat în 1 950, a trăit ascuns în Bucureşti la rude până la deces.

Descendenţii lui z.aharia Blebea, primul fiu.

III. 3. 1 . Ion Blebea nepot (1 882-1 936); nec. Proprietarul a 1 000 ha. la
Alibichioi şi Chirnogeni, cel mai înstărit dintre nepoţi.
III. 3. 2. Aurora Blebea nepoată (1 884-?); c. 1 907 cu Vasile Orghidan (?-1 924).
III. 3. 3. Ovidiu Blebea nepot (1 886-?); c. Augusta Cicei (?-1 949).
III. 3. 4. Cornelia Blebea nepoată (1 888-1941); c. 1914 cu Ion Niţescu (1881 1 954.07.26).
III . 3. 5. Lucreţia Blebea nepoată (1 890-1 973); nec.
III. 3. 6. Hora ţiu Blebea nepot (1 882-?); c. cu Ana Gheorghe.
III. 3. 7. Silvia Blebea nepoată (1894-191 6); nec.
III. 3. 8. Eufrosina Blebea nepoată (1 898-?); c. cu D. Băişoiu.
III. 3. 9. Otilia Blebea nepoată (1 900-1 907).
III. 3. 1 0. Olga Blebea nepoată (1 902-1953.05.22); nec.
Descendenţii Reveicăi Blebea
III. 4. 1 . Gheorghe Vlad nepot (1 877-1950); c. cu Anastasia Pungă (1 884-?) ..
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III. 4. 2. Valeria Vlad nepoa tă.
III. 4. 3. Valeriu Vlad nepot.
III. 4. 4. Axente Vlad nepot (1 878-1 929); c. cu Sofia Nicolau (1 882-?).
III. 4. 5. Ion Vlad nepot (1881 -1 91 1 ) .
III. 4 . 6 . Victor Vlad nepot (1 885.03.09-?); c . cu Ecaterina Alexandrescu (1 888-?)

Descendenţii lui Ştefan Blebea.

III. 5. 1 . Traian Blebea nepot (191 1 -1 971 .12.04); c. cu Maria Teodorescu .
III. 5. 2. Otilia Blebea nepoa tă (1910-?); c. cu I. Amăreanu (1912-?).
III. 5. 3. Dumitru Blebea nepot (1914-1941).
III. 5. 4. Maria Blebea nepoată (1914-?);
III. 5. 5. Iulian Blebea nepot (1 921 .03.22); c. cu Vera Suslu (1 922.03.23).
Păstrătorul tabloului genealogic al familiei Blebea. domiciliat în str. Smârdan
nr. 1 6.
III. 5. 6. Lucreţia Blebea nepoată (1 924); c. cu I . Bolma.

Descendenţii lui Eremia Blebea.
III. 6. 1 . Otilia Blebea nepoa tă.
III. 6. 2. Maria Blebea nepoată.
III. 6. 3. Titi ?

Descendenţii lui Nicolae Blebea.

III. 1 1 . 1 . Livia Blebea nepoată (1 909-1 960); c. 1 930 cu Marcel Lamoure (1 9051961 ).
III. 1 1 . 2. Horia Blebea nepot (1914-1919).
Din generaţia a patra a familiei Blebea fac parte 45 de strănepoţi ale căror
vârste se întrepătrund cu ale unchilor şi nepoatelor. Prima strănepoată
Valeria Bellu (1 895-?) căsătorită cu Lascăr Spoială în 1 920 şi ultima
strănepoată Graţiela Bolma n. 1 952. Generaţiile a cincea şi a şasea cuprind un
număr nedefinit de descendenţi răspânditi în Constanţa şi în lume.
Registrul bisericii ortodoxe din comuna Mihail Kogălniceanu conţine
primele date de naştere sau de deces ale familiei, mulţi fiind înhumaţi în
cavoul familiei. Cavoul păstrează o inscripţie cu caractere greceti, ale
numelui primilor decedaţi, acolo unde şi Iulian Blebea (III. 5.5.) doreşte să fie
înmormântat.
De reţinut este că majoritatea membrilor familiei au fost de vârstă
longevivă, s-au căsătorit cu predilecţie tot cu descendenţi de familii de
mocani şi foarte puţini au ieşit din hotarele jud. Constanţa.
Astfel o familie de români stabiliţi în Dobrogea pe la începu tul secolului
trecut, au transmis din generaţie în generaţie numele familiei Blebea, consti
tuindu-se după presupunerea noastră drept cea mai veche familie de origine

românească din oraşul Constanţa.
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cil, p. 53. Prin Gh. Popa de la Peştera satul Veteranu, proprietarul a 180 ha de teren, fiul lui
Irimie Er. Popa de mai sus, autorul P. C. se înrudeşte cu familia Blebea pe linie maternă, ca
strănepot, după Florica, sora tuşei Vasilica soţia lui (ambii + 1952 în deportare).
1 6. Arhivele Naţionale Buc., op. cit., Doc. nr. 23, Raportul prefectului R. Opreanu către M. I. Buc.
din 1 7 dec. 1 879 cu planul oraşului transmis la Buc.
1 7. idem, op. cil, Doc. 27, Ordin al M. I. din 24 ian. 1 880.
18. idem, op. cit., Doc. 22; Arhivele Naţionale Bucureşti, fond .microfilme Franţa, rola 64, c. 1 1 6.
Primul primar al oraşului Constanţa, A. Alexandridi, a fost ginerele lui Crestovich Paşa,
Guvernatorul Rumeliei Orientale. Acest paşă la 70 de ani, în trecere prin Constanţa la 10 oct.
1 885, s-a plimbat cu barca pe mare în 4 ore de sejur, însoţit de Prinţul Cuza, fiul lui Alex.
Ioan Cuza, ambii aflaţi în trecere cu vaporul Narento spre Constantinopole. Din raportul lui
1.
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U. de Chausserie, fost consul al Frantei Ia Constanta.
1 9. idem, Doc. nr. 30.
20. Arhivele Naţionale filiala Constanta, fond Primărie, dosar 11 /79, f. 95; d. 1 8/79, p. v. 44, 56,
199; d. 16/1880, f. 22.
21 . idem, dosar 43/1 894, f. 6-14 orig.; ibidem, Doc. 127, 16.08.1894.
22. Extrasul din tabloul arborelui genealogic a fost coroborat cu informatii verbale familiare şi
adus în concordantă cu volumul Mocanii în Dobrogea, op. cit. de mai sus.

ON OLO HIGHLANDERS AT CONSTANTZA
Abstract

The old family Blebea of Constantza, was identified by Ion Ionescu de la
Brad in the 1 850th. The genealogica! table of this family, ist a live life of the
Constantza, because all members of the first generation was bom in the
Constan tza town and in the Caramurat (M. Kogălniceanu), The actual mem
bers of this family, loca ted to the 16 Smârdan str. in Constantza city.

117

Constantin CARAMIDOGL U

INFLUENŢA CĂII FERATE
CERNAVODĂ-CONSTANŢA
ASUPRA TRAFICULUI DE CEREALE
DERULAT PRIN GURILE DUNĂRII
(opinii la 1859)
Prin tratatul de la Adrianopol (1 829), Rusia îşi asigurase gurile Dunării şi
deplina libertate de navigaţie pe fluviu, iar pe baza Convenţiei de la
Petersburg (1 840), dintre Rusia şi Austria , acest drept fusese acordat tuturor
statelor. În fapt însă, Rusia nu era interesată de asigurarea condiţiilor de na
vigaţie favorabile la gurile Dunării; canalul Sulina, folosit anterior de turci,
este lăsat să se împohnolească, astfel că adâncimea sa, care în anul 1 844 era
de unsprezece picioare, s-a redus la nouă picioare, în 1850 şi la doar şapte
picioare în anul 1 854. 1
La neglijenţa ruşilor privind asigurarea navigabilităţii pe braţul Sulina se
mai adăuga o măsură bizară a aceleiaşi administraţii: instituirea unei caran
tine la gura Sulina, în virtutea căreia mărfurile nu erau dezinfectate pe loc, ci
transportate la Odesa pentru această operaţiune, urmând să revină apoi la
Sulina.
Aceste fapte demonstrau dorinţa Rusiei de a reduce traficul pe la gurile
Dunării, atrăgându-l spre portul Odesa precum şi aceea de a zădărnici
acţiunile Austriei întreprinse pentru acapararea comerţului dunărean şi din
bazinul Mării Negre. Kogălniceanu amintea şi el zvonul potrivit căruia, în
timpul ocupa ţiei militare a Principatelor autorităţile ruseşti ar fi blocat
intenţionat gurile Dunării.2
Dacă Rusia nu avea nici un interes comercial sau politic, de a asigura
desfăşurarea în bune condiţii a traficului pe braţul Sulina, alte două mari pu
teri erau foarte interesci te de aceasta: Austria şi Marea Britanie. Dificultăţile
întâmpinate de diplomaţia austriacă în privinţa obligării Rusiei de a executa
clauzele convenţiei de la 1 840, vor îndemna şi Compania austriacă de navi
ga ţie pe Dunăre, să caute alte soluţii tehnice, pentru a evita gurile Dunării. În
acest sens ea înfiinţează un punct de transbordare la Cernavoda, de unde, cu
ajutorul unui serviciu de poştă terestru, mărfurile ajungeau la Constanţa, iar
apoi cu vasul maritim al aceleiaşi societăţi, la Constantinopol sau Vama.
Sistemul acesta a fost abandonat după pa tru ani, în 1844, fiind puţin
rentabil.3
După pacea de la Adrianopol, englezii descoperă, practic, regiunea Mării
Negre şi a Dunării inferioare, zonă în care Bulgaria, Serbia, Basarabia,
Ungaria, Slovenia, dar mai ales Principatele Române, dispuneau de capa118

cită ţi productive agricole importante, oferind în acelaşi timp o vastă piaţă de
desfacere pentru industria engleză. Într-un raport publica t la Londra în anul
1859, inginerii englezi Liddle şi Gordon, prevăzând dificultăţile cauzate de
dominaţia politică a Rusiei asupra gurilor Dunării, propuneau construirea
unei căi ferate intre Cernavodă şi Constanţa, unind astfel Dunărea cu Marea
Neagră şi asigurând accesul Angliei la viaţa economică a acestor ţinuturi.4
Poate nu este lipsit de in teres să amintim că anterior se iniţiaseră proiecte
privind săparea unui canal pe acelaşi traseu, ca fiind cel mai scurt, şi nu atâ t
problemele tehnice cât mai ales condiţiile politice şi impedimentele financia
re au făcut să se renunţe temporar la acea idee. Chestiunea unei alte ieşiri la
mare frămănta şi pe fruntaşii români din acea vreme, încă la 1 850,
răspunzându-i lui Ion Ionescu de la Brad, Nicolae Bălcescu opta pentru vari
anta unui "drum de fier", "în loc de canal la Kiustenge".5
În primăvara anului 1858 încep lucrările la calea ferată Cernavoda
Constanţa, concesionate de Înalta Poartă unei companii engleze, ce a vea un
capital de 300.000 lire sterline (divizat pe acţiuni). Apariţia acestei noi vari
ante de scurgere a cerealelor din ţările dunărene spre Mare, a fost resimţită
ca o concurentă, de recent înfiinţata Comisie Europeană a Dunării, care din
anul 1856 apăra in teresele marilor pu teri la gura Dunării, uneori în detri
mentul ţărilor riverane. Astfel, în şedinţa din 29 august 1 859, la propunerea
delegatului Prusiei, Bi tter, se discută implicaţiile căii ferate ce se construia la
acea dată asupra traficului cu cereale derula t prin portul Sulina,
însărcinându-se cu elaborarea unor rapoarte în această problemă, doi spe
cialişti ai acestui organism: Ch. A. Hartley, inginerul şef şi J. Fahrenholtz, se
cretarul contabilităţii.
În executarea acestei dispoziţii, la invitaţia comandantului Kern, ing .
Hartley se îmbarcă la bordul vaporului austriac "Taurus", împreună cu con
silierul Becke, ajungând astfel la Cernavodă, de unde începe examinarea "căii
fera te în construcţie între Constanţa şi Cernavodă, precum şi lucrările
hidrotehnice din portul Constanţa".6 Vom prezenta în continuare princi
palele idei ale raportului întocmit de inginerul Hartley în urma acestei
călătorii şi înaintat Comisiei Europene a Dunării, la Sulina în ziua de 29
octombrie 1 859. Ca primă remarcă, autorul constată că voiajul dintr-un port
oarecare situat în amonte de Cernavodă, la Constantinopol, ar fi scutit de
parcurgerea a 384 km.7 Analizând lucrările proiectate pentru portul
Constanţa (pe baza da telor furnizate de Barklay, inginerul supraveghetor al
Companiei engleze), Hartley crede că "dacă aceste lucrări sunt incontestabil
de na tură a ameliora portul, sunt departe în acelaşi timp, de a asigura
comerţului facilităţile fără de care noua în treprindere nu ar face o concurenţă
redutabilă transportului pe apă la Dunărea de Jos".8 Portul Constanţa era
afectat de vănturile din NE şi E, ce produceau "furtuni mai mari la Constanţa
decât la Gurile Dunării, distanţa parcursă de vânturi fiind mai mare (cu 94
km pentru vânturile din NE şi cu 432 km pentru cele din E.).
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După Hartley, "intrarea într-un port artificial, într-o poziţie atât de
expusă, ar fi frecvent dificilă şi ar necesita adeseori ajutorul remorcherelor cu
vapori".9
La acea dată, lemnul de construcţie şi cerealele reprezentau principalele
mărfuri ce se exportau în cantităţi considerabile, pe la Gurile Dunâriii; ţinând
cont că transportul lemnului se făcea sub formă de plute, singura marfă ce ar
fi putut să fie atrasă pe altă cale de transport o constituiau cerealele.
Producţia anuală pe care Principatele Române o furnizau la export în acea
vreme se cifra la două milioane quarters*, din care două treimi proveneau
din Valahia şi o treime din Moldova şi partea meridională a Basarabiei.
Exportul Bulgariei nu reprezenta decât 200.000 quarters în medie anual,
(porturile de îmbarcare fiind Măcin şi Silistra), această cifră fiind de fapt
inclusă în totalul iniţial. La Brăila se concentra grâul produs de Valahia, la
Galaţi cel furnizat de Moldova, iar la Reni şi Ismail producţia Basarabiei infe
rioare.
În ceea ce priveşte exportul cerealelor din portul Galaţi, precum şi din cele
situate în aval, acesta nu ar fi putut fi deturnat de la Gurile Dunării, atâta
vreme câ t (la prima vedere se poate observa), Galaţiul se situa la Jumătarea
drumului dintre Sulina şi Cernavoda, astfel că şlepurile încărcate nu aveau
decât "să coboare fluviul pentru a ajunge la Sulina, în timp ce ar trebui să
urce pentru a se întoarce la Cernavodă şi în primul caz navigaţia lor este
favorizată, dar întârziată în al doilea caz, de un curent cu viteza de 2-3 noduri
pe oră". În concepţia lui Hartley, se putea conta deci "numai pe exportul inte
gral provenind de la est de Siret, deci pe o cantitate anuală de 650.000 quar
ters, care vor trece în mod sigur, fie pe braţul Sf. Gheorghe, fie pe cel al
Sulinei, ameliorat sau nu, în ciuda tuturor facilităţilor de transport care se vor
putea prezenta în tr-o altă direcţie oarecare. La această cantitate putem
adăuga oricând cele 250.000 quarters, cifra medie a grâului care ajunge anual
la Brăila pe uscat. Obţinem deci un total de 900.000 quarters, care, în orice
situa ţie, trebuie, să fie exporetaţi pe la Gurile Dunării".10
În ceea ce priveşte grâul provenind din Valahia superioară şi din
Bulgaria, alegerea variantei favorabile privind portul de export, se putea
face, în concepţia lui Hartley, după trei criterii: siguranţa, rapiditatea şi
economia.
Hartley pornea de la premiza că toate lucrările privind ameliorarea
braţului Sf. Gheorghe (în valoare de 15 milioane franci) vor fi executate şi tot
grâul va veni în şlepuri, bărci, pentru a fi încărcat pe vas sau depozitat în
vederea încărcării, în portul Sf. Gheorghe.
El considera portul Sf. Gheorghe mult mai sigur în faţa condiţiilor a tmos
ferice decât portul Constanţa, cu toate îmbunătăţirile ce urmau a fi executate
la acesta din urmă.
În ceea ce priveşte facilităţile la încărcare, mari magazii de grâne urmau
să fie construite de Compania căii ferate, la gara de la Dunăre, pentru chiria
·
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cărora comercianţii urmau să plătească sume care, deşi monetare, trebuiau să
asigure recuperarea cheltuielilor companiei. Transportul urma să fie organi
gat astfel: la sosirea unui vas în portul Constanţa, o telegramă se expedia la
Cernavoda unde urmau să fie luate măsuri pentru încărcarea imed iată a
mărfii cerute, pe vagoanele care o transportau apoi la Constanţa, unde se
descărca direct în calele vaselor. Viciul sistemului, după cum considera
Hartley, consta în necesitatea construirii unor magazii imense la Cernavodă
şi în numărul mare de vagoane necesare (de exemplu, 70 de vagoane pentru
a transporta 2000 quarters, la un vapor mare), situaţia devenind şi mai difi
cilă dacă intrau mai mul te vase simultan în portul Constanţa. În acest sens
vedea necesar a se construi mari spaţii de depozi tare şi la Constanţa.
Dimpotrivă, rapidi tatea încărcării nu ar fi fost supusă vreunei limite la
gura Sf. Gheorghe, spunea Hartley; vasele puteau lua încărcătura direct din
porturile fluviului sau de la gura fluviului, unde, dacă se construiau maga
zii, exportul putea fi efectuat tot anul, ca şi la Constanţa, ţinând cont că gura
fluviului rămânea liberă, când partea de sus îngheţa. În concluzie Harthley
spunea: "Eu nu ezit să aleg calea fluvială celei ferate, pentru marea facilitare
a transportului, avantaj care, după opinia mea face mai mult decât a contra
balansa surplusul de distanţă parcurs între Deltă şi capul Kiustenge".
La acea dată cerealele se transportau de la Brăila şi de la Galaţi cu şle
purile care le descărcau la bordul nevelor aflate în rada Sulinei, cu o cheltu
ială de 2 franci per quarter; în vara anterioară ( 1 858) 250.000 quarters (deci
1 / 8 din totalul cerealelor), fuseseră încărcate astfel. Acest sistem de încărcare
la radă, în ciuda influenţei vremii nefavorabile, permitea ca vapoarele mari,
ce nu pu teau trece de bara Sulinei, să participe totuşi la acest comerţ.
Condiţiile s-ar fi îmbunătătit considerabil, spunea Hartley, în cazul noului
port de la Sf. Gheorghe, cănd un remorcher ar fi putut tracta câte 5000 quar
ters la voiaj, câte două voiaje în fiecare din cele 32 săptămâni consecutive de
lucru anual.
Lipsit de date privind tarifele ce urmau să fie aplicate pe calea ferată con
struită de englezi, Hartley face unele calcule complicate în urma cărora con
stată că "drumul de fier va oferi o cale mai economică pentru cerealele îmbar
cate în amonte de Rasova, de îndată ce traficul anual se apropia de 400.000
qua ters". 1 1
Hartley compară situaţia d e l a Gurile Dunării cu cea d e l a gurile Vistulei
şi Oderului, nu numai pentru că şi ele servesc pentru scurgerea cerealelor, ci
şi pentru că fluviile respective se varsă, ca şi Dunărea, într-o mare fără maree.
Calculând urcarea taxelor pentru vasele ce urmau să in tre şe braţul Sf.
Gheorghe (cu un canal mai adânc), Hartley nu ţine seama (cum sigur
recunoaşte) de posibila diminuare a navigaţiei ca urmare a deschiderii trafi
cului pe calea fera tă Cernavodă-Constanţa. El remarca, în consecinţă: "Este
inutil a mai observa în această privinţă, că tot ce se câştigă la Marea Neagră
pe calea fera tă se răsfrânge prin diminuarea activi tăţii de transport prin
gurile Dunării şi că, prin consecinţă, drepturile ce se vor impune ca urmare a
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amenajărilor pe fluviu, trebuie să crească proporţional. Din acel moment,
dacă sfertul exportului total este deturnat de la calea apei în favoarea căii fe
rate la Constanţa, taxa aplicabilă la Gurile fluviului trebuie să fie ridicată de
la O, 65 f, la 1 f per quarter şi Compania (n.n. Engleză) se va găsi, ca urmare,
conform ipotezei mele, în măsură de a reduce tariful său la 1 ,67 f per quarter,
în timp ce cheltuielle de transport până la Gura Sf. Gheorghe şi drepturile de
încasat la această gură s-ar ridica la 2,35 f per quarter, pentru cerealele expe
diate dintr-un punct în amonte de Cernavodă." 12
În opinia lui Hartley, concurenţa reală pe care calea fera tă o putea face
Gurilor Dunării, depindea de lucrările de modernizare începute în portul
Constanţa. În cazul în care se va construi un bazin inferior, perfect adăpostit,
precum şi o cale ferată dublă şi nu s-ar înregistra creşteri cantitative ale
exporturilor de cereale din Principate, atunci, considera Hartley, "concurenţa
căii Constanţa poate afecta serios, din punct de vedere comercial, rezultatul
tuturor cheltuielilor importante ce vor avea ca obiect ameliorarea uneia din
gurile Dunării." Conform calculelor făcute de Hartley, însă, perspectiva ca
portul Constanţa să realizeze îmbunătăţirile necesare cu o sumă mai mică
decât cea necesară pentru obţinerea unei adâncimi suficiente la Gura Sf.
Gheorghe, era îndepărtată, astfel că nu se punea problema unei concurenţe
serioase a căii fera te de la Dunăre la Mare.
În ce priveşte al doilea aspect, privind creşterea producţiei de cereale
exportabile a Principatelor, aceasta era legată, în concepţia sa, de crearea
unui sistem interior de căi ferate bine dezvoltat, ce ar lega districtele
îndepărtate de porturile dunărene, cheltuielile de transport reducându-se, ar
duce apoi la creşterea volumului exportului şi a întregii activităţi comerciale.
În ceea ce priveşte raportul întocmit de J. Fahrenholtz, secretarul con
tabilităţii, înaintat la 30 octombrie 1 859, Comisiei Europene a Dunării,
privind cantităţile medii de cereale exportate prin porturile de la Dunărea
inferioară şi mijlocie, precum şi asupra cheltuielilor de export din diferite
porturi de încărcare până la Sulina precum şi asupra modificărilor posibile la
aceste cheltuieli ca urmare a deschiderii liniei ferate Cernavodă-Constanţa,
se baza pe dfrele obţinute de la autorităţile şi comercianţii din Brăila şi
Galaţi, ajungând la rezultate asemănătoare cu cele ale lui Hartley, cel puţin
privind cantităţile exportate.
Putem reţine de aici datele următoare:13
* quarter măsură engleză egală cu 2,9 hectolitri
=

ANUL

Cerealele e;_xportate
din BRAILA

din GALAŢI

1 855
1 856
857
1 858

896 300 quarters
643 500 quarters
471 900 quarters
357 500 quarters

1 221 OOO quarters
1 1 25 200 quarters
846 800 quarters
1 276 OOO quarters
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Ca şi Hartley, Fahreholtz apreciază că deschiderea căii ferate Cernavodă
Constanţa nu va afecta cantităţile de cereale exportate prin cele două porturi
de mai sus. În ceea ce priveşte tarifele percepute de Societa tea de Navigaţie
pe Dunăre (privilegiată la această dată), se estima că în condiţiile deschiderii
drumului de fier, concurenţa putea deveni periculoasă, ducând la reducerea
tarifelor sale, atât cât va fi posibil.
Datele incomplete însă, precum şi opiniile divergenţe exprimate de com
ercianţii cu care Fahrenhpltz lusase legătura la Brăila şi Galaţi îl împiedică să
tragă concluzii privind i,nfluenţa noii căi ferate traficului de la Dunărea de
Jos. Statisticele din acea . perioadă sunt şi ele incomplete, astfel Comisia
Europeană a Dunării a început să ţină o statistică a mărfurilor ieşite pe la
Sulina, abia din anul 1 868. În ce priveşte numărul vaselor ieşite pe la Sulina,
aceasta a fost de 2508 în anul 1858, de 2704 în 1 859 şi 3491, în 1 869, cu un tonj
general crescând an de an. 1 4
Pe teritoriul Principatelor Române, suprafeţele cultivate cu cereale cresc şi
ele, de la 1 .998.104 ha în anul 1862, la 2.262.823 ha, în anul 1 879.15 Câ t despre
calea ferată Cernavodă-Constanţa, rolul ei se va vedea practic, după 1 895,
când se va da în folosinţă şi podul peste Dunăre, care va face treptat, din
Constanţa, cel mai mare port al României.

NOTE
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2.
3.
4.
5.

C. Baicioanu, "Le Danube", Paris 1917, p. 40 .
Ibidem
Ibidem, p. 4 1 .
Ibidem, p. 47.
I. Bitoleanu, Gh. Dumitraşcu, "Dobrogea in corespondenţa lui N. Bălcescu", in "Studii şi
cercetări dobrogene", Constanţa 1971, p. 1 74 .
6. Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării, Protocoale, dosar 8 / 18581 861 , f. 59, 89.
7. Ibidem, f. 83.
8. Ibidem, f. 84.
9. Ibidem
1 0 . Ibidem, f. 85.
1 1 . Ibidem, f. 87.
1 2 . Ibidem, f. 88.
1 3. Ibidem, f. 89.
1 4 . C. Baicioanu, op. cit., p. 1 1 8.
1 5 . Ibidem, p. 1 1 6.
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L'INFLUENCE DES CHEMINS DE FER CERNAVODĂ-CONSTANŢA
SUR LE TRAFIC FERROVIAIRE DE CEREALES DEROULE PAR LES
BOUCHES DU DANUBE (OPINIONS DE 1859)
Resume
La construction des Chemins de fer entre Cemavod' et Constantza par Ies
Anglais, ainsi que la modemisation du port de Constantza, deux travaux
commences en 1 859, ont pose devant Ies membres de la Commission
Europeenne du Danube un probleme important. Sur leur demande,
l'ingenieur en chef de cette commission-la, Ch. A. Hartley et le secretaire de
comptabilite, J. Fahrenhotz, ont etudi'e Ies travaux effectues par Ies Anglais
et ils ont estime leurs consequences possibles sur le trafic de cereales deroule
par le bras de Sulina.
A cette epoque-la (1859), leurs conclusions etaient optimistes, la nouvelle
voie d'exportation des cereales roumaines n'etant pas !'alternative rentable a
cellew de Sulina.
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Gabriel CUSTUREA, Mariana BĂLĂBĂNESCU

CATALOGUL CĂLĂTORILOR DIN SECOLUL
AL XIX-lea îN DOBROGEA
- O contribuţie la bibliografia Dobrogei Unul dintre izvoarele folosite în lucrările de istorie cu parcimonie şi sus
piciune ii constituie notele şi însemnările de călă torie, acest material stufos,
inegal, subiectiv, uneori superficial, interesant sau plat, captivant sau anost,
relevant sau banal care completează informatiile de primă mărime cum sunt
documentele sau presa oficială.
Există însă situaţii în care, nu numai că aceste izvoare sunt utile, ci chiar
sunt singurele cu privire la un eveniment, o localitate, o regiune sau o ţară la
un moment dat.
O astfel de situaţie o întâlnim şi în cazul Dobrogei sub stăpănire otomană.
Credem că notele de călătorie despre Dobrogea, numeroase în secolul al XIX
lea, pot schiţa fresca unui veac de istorie şi toate la un loc - însemnări, studii,
hărţi, opusuri - ne pot conduce Ia o imagine de ansamblu plină de pitoresc,
noutate şi adevăr istoric.
Călă torii au fost oameni din toate ca tegoriile sociale, avănd profesiuni
diverse, un anumit bagaj de cul tură şi care au plecat de acasă din plăcerea de
a colinda lumea, din interes sau cu o anumită misiune. Ei şi-au asumat toate
riscurile unei călă torii, disconfortul şi oboseala pentru bucuria de a vedea
alte Jocuri şi alţi oameni şi de a-i imortaliza prin cuvântul scris.
Datorită unor împrejurări istorice nefavorabile, arhivele Dobrogei fie că
au dispărut, fie că, aflate în alte ţări sunt greu sau imposibil de abordat şi, în
această situaţie, foarte mulţi dintre cei ce s-au oprit asupra studiului istoriei
Dobrogei în sec. XIX, au apelat masiv la asemenea izvoare. 1
Din acest motiv considerăm utilă întocmirea unui catalog care să inven
tarieze ştiinţific mulţimea călă torilor din secolul al XIX-iea în Dobrogea.
Catalogul constituie un instrument tehnic de lucru pentru cercetătorul care vrea să regăsească rapid o sursă asupra unui anume subiect din istoria
Dobrogei în veacul trecu t.
Demersul nostru a început cu întrebarea "Cum era Dobrogea înainte de
1878?". Răspunsul l-am căutat în scrierile călătorilor din secolul al XIX-iea.
Sintetizând informaţiile oferite de diverşi călători putem schiţa un interesant
şi variat tablou istoric.
Condiţiile mai grele decât în restul teritoriului românesc au imprimat
Dobrogei unele aspecte specifice asupra cărora vom face câteva consideraţii.
În prima jumătate a secolului al XIX-iea, în politica lor de restaurare a pu
terii centrale, sultanii au intreprins o serie de reforme ale căror efecte s-au
resimţit şi în Dobrogea. Inaugurată de Mahmud al Ii-lea (1 808-1 839) politica
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reformatoare a fost continuată de Abdul Medgid (1839-1861 ) şi a vizat
regimul juridic al proprietăţii Cti repercusiuni favorabile asupra locuitorilor
dobrogeni. 2 În schimbul unei taxe de punere în posesie (tapu), ţăranii români
care aveau statutul de "raia" primeau drept de folosinbţă veşnică a pământu
lui statului (mirie), plăteau impozitul anual (haraci sau cizie), dădeau dijma
din produse (beylik) şi prestau un număr de zile de lucru.3 Discriminarea
etnică, religioasă, abuzurile administraţiei, războaiele dese au împiedicat
însă aplicarea deplină a acestor reforme.
În perioada de care ne ocupăm Dobrogrea era o provincie de margine a
Imperiului Otoman, inclusă în paşalâcul de la Dunăre cu sediul Ia Rusciuk,
pe teritoriul căreia s-au desfăşurat trei războaie importante: războiul ruso
turc din 1 828-1829, războiul Crimeii (1 853-1 856) şi războiul din 1 877-1878.
Dobrogea a fost transformată în coridor de trecere, câmp de luptă şi a devenit
obiectiv al politicii expansioniste practicată în această parte a Europei.
În conjunctura internaţională complicată, dificilă şi contradictorie,
Dobrogea ca spaţiu geografic a căpătat o importanţă de prin rang legată de
ceea ce s-a numit în istorie "criza orientală".4
Această realitate istorică este probată şi de interesul manifesta t de unii
călători din acea epocă, veniţi cu misiune sau numai în trecere prin
Dobrogea. Orientarea spre această zonă şi-a găsit expresie în apariţia a
numeroase descrieri, note, articole despre locurile şi oamenii provinciei
transdanubiene. Astfel de lucrări, adevărate izvoare istorice ne dezvăluie
evoluţia aşezărilor umane, toponimia, tabloul etnic, viaţa economică, insti
tuţii, obiceiuri dobrogene.
În ceea ce priveşte populaţia Dobrogei este cunoscută slaba ei prezenţă în
teritoriu, aşa încât la 1 828, un ofiţer turc face o descriere care nu poate fi pusă
la îndoială "ţara pe care am traversat-o, Dobrogea, nefiind decât un pustiu
cum nu se întâlneşte în nici o parte în Europa, populaţia fiind foarte puţin
numeroasă, cam cinci locuitori pe km2 ."5
Din punct de vedere etnic este atestată prezenţa populaţiei majoritare
româneşti, urmaşă a populaţiei romanice, numită "dicieni", la care se adaugă
"cojanii" (moldoveni) şi "mocanii" (ardeleni) stăpânind masiv cursul Dunării,
dar şi interiorul Dobrogei. Prezenţa celorlalte etnii este legată fie de colo
nizări, exoduri pricinuite de războaie, fie de alte evenimente întâmplătoare,
cert este că Dobrogea a fost şi este un mozaic etnic, având ca element de bază
pe cel românesc.6
În domeniul economic Dobrogea a fost un important furnizor de cereale
şi produse animaliere al Imperiului Otoman, aşa se explică de ce autorităţile
de la Constantinopol au încredinţat inginerului agronom şi revoluţionarului
român Ion Ionescu de la Brad, misiunea de a face în 1 850 un studiu economic
în această provincie? Era nevoie de un remediu pentru ameliorarea pro
ducţiei agricole grav afectată de desele războaie care au pustiit pământul
dobrogean mai ales în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Libertatea
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comerţului stipulată prin tratatul de la Adrianopol din 1 829 a orientat
Dobrogea spre economia românească în aşa măsură încât integrarea în cir
cuitul economic naţional după 1 878, a fost rapidă.
În planul instituţiilor, moravurilor, sistemului de legi, normelor juridice,
Dobrogea a cunoscut particularităţile societăţii feudale din imperiul care a
stăpânit-o aproape 500 de ani. Peste sistemul administrativ oficial a
funcţionat tradiţia locului derivând din obştea ţărănească românească.
Semnificativă este şi folosirea limbii române în administraţie ca şi via ţa
cotidiană, după cum relatează cei mai mulţi călători.
Posibilităţile de a se manifesta sub raport cultural, atât pentru români cât
şi pen tru alte naţionalităţi nemusulmane, au fost precare mai mult din cauza
vitregiei vremurilor decât a persecuţiilor sau restricţiilor stăpânitorilor.
Sărăcia şi indolenţa orientală au făcut dificilă viaţa spirituală în Dobrogea
(şcoli, biserici), dar nu imposibilă, aşa încât înregistrăm şi pe acest plan în
jurnalele de călă torii, elemente contradictorii: în ciuda distrugerilor suferite,
locuitorii dobrogeni au construit lăcaşuri religioase şi chiar şcoli, au adus
preoţi şi învăţători.
În acest cadru general istoric se plasează relatările călă torilor din secolul
al XIX-lea, impresiile lor încredinţate tiparului căpătând în perspectiva tim
pului valoarea unor documente despre realităţile dobrogene din acea epocă.
Având în fa ţă o mulţime deschisă de informaţii cu caracter istoric care nu
este exhaustivă şi nu epuizează documentarea semnificativă pentru
Dobrogea secolului trecut, vom inventaria autori şi lucrări de călătorie în
ordine cronologică.
Este un catalog de semnalare, cu nume şi titluri reprezentative care se
încadrează în tipologia cataloagelor bibliografice.
l . Lechevalier, J. B. (1 800): "Voyage de la Propontide et du Pont Euxin",
Tome II, Paris, 1 800.
2. Lord Bentinck W. (1801 ): Note de voiaj. În: Hope, Trevor J. "Călători
englezi în principatele române", "Secolul XX", 1 0-12, 1 978.
3. Adam Neal, dr. (1 805 şi 1 806): "Voyage en Allemagne, en Pologne, en
Moldavie et en Turquie". Tome II, Paris, 1818. Traduit de l'anglais par Ch.
Auguste.
4. Puşkin, A. S. (1 821 ): "Lui Ovidiu".
5. Beam, Hector de (1 828-1 829): "Quelques souvenirs d'une campagne en
Turquie", Paris, 1 828.
6. Ramsay, Gustav Adolf (1829-1830): Jurnmal de război .
7. Nyberg, Frederik (1829-1 830): Jurnal de război.
8. Parthenie, ieromonah rus (183 1 ) : "Din că lătoriile nieromonahului
Parthenie prin Moldova în jumă tatea întâia a veacului XIX. "Traducere din
ruseşte de arhimandritul; Visarion Puiu. Văleni de munte, 1 910.
9. Moltke Helmuth von mareşal (1837): "Lettres de Marechal de Moltke sur
l'Orient". Traduit de l'allemand. Paris, 1872. "Campagne de russes dans la
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Turquie en 1 828 et 1 829", Editura Dumaine, Paris, 1 854.
10. Colson, Felix (1839): "Coup d'oeil rapide sur l'etat des populations chreti
ennes de la Turquie d'Europe".
1 1 . Boue, Ami (1840): "La Turquie d'Europe en observations sur la geogra
phie la geologie, l'histoire naturelle, la statistique, les moeurs, les coutumes,
!'arheologie, l'agriculture, !'industrie, le commerce, les gouvernement divers,
le clere, l'histoire et l'etat politique de cet empire", Paris, 1 840.
12. Vincke, Karl von (1840): "Valea Cara-Su", Traducere dr. C. Brătescu. ln:
"Analele Dobrogei", 3, nr. 2, apr.-iun. 1 922, p. 303-308.
13. Czajkowski, Mihai ( 1 841): ln: Gh. Platon., "Informaţii noi privind teritori
ul şi populaţia Dobrogei în prima jumătate a sec. XIX", "Anuarul Institutului
de arheologie şi istorie A. D. Xenopol, Iaşi, 1 968, p. 203-206.
14. Andersen, Hans Christian (184 1 ): Însemnări, ln: R. V. Bossy " Mărturii fin
landeze despre România", 1 937; Marcel Romanescu "Andersen în România",
"Revista fundaţiilor", 8, nr. l, ian. 1 941, p. 1 77-185.
15. Grillparzer, Franz Serafim (1 843): Jurnal. In: Eugen Păunel " Calea
dunăreană şi dobrogeană a lui Grillparzer în anul 1 843", "Analele Dobrogei",
1 5, 1 935, p. 1 07- 1 18.
1 6. Valon, Alexis de (1842-1 843): In: C. Karadja "Călătoria unui francez Aexis
de Valon prin Dobrogea", Revista de istorie, 1 928, p. 364-365.
1 7. Kraszewski, I.I. (1843): Însemnări.
18. Smancini, G. (1843): "Scorsa piacevole in Grecia, Egi tto, Turchia, sul
Danubio e da Vienna alla Lombardia descrietta e corredata di note per
servire anche di guido a viagiatori. Milano, 1 844.
1 9. Koch, dr. Karl (1843-1844): "Wanderumgen in Oriente Warhen der iahre
1 843 und 1 844". In N. Iorga "Cernavoda şi Constanţa în prima jumătate a sec.
XIX, după descrierea călătorului germsan Karl Koch", Editura Casa şcoalelor, .
Bucureşti, 1 929.
20. Doussault, Charles (1845): " La Dobroudja". In: L'Illustration, 23, nr. 591 ,
2 4 iun. 1 854, p. 395-396.
21 . Alecsandri, Vasile (1845): Jurnal.
22. Hommaire de Hell, Xavier (1846): "Voyage en Turquie et en Peree", Paris,
1 860 (călătorie executată din ordinul guvernului francez în anii 1 846, 1 847 şi
1 848). ln: Marin Rareş "Xavier H. de Hell. Un călător francez în Dobrogea în
1 846", în "Analele Dobrogei", 15, 1 934, p. 54-67.
23. Gabriel, L. (1849): "Danube, Nyl et Jourdain. Souvenirs et impressions de
voiage par
Paris, 1 864.
24. Rey, William ( 1 849): "Malul dunărean al Dobrogei".
25. Sazerac, H. L. (1849): ln: Simona Vărzaru "Dunărea ilustrată - Prin ţările
române, călători străini din sec. al XIX-iea", Ed. Sport-Turism, Bucureşti,
1 984, p. 1 23-126.
26. Ionescu de la Brad, Ion (1 850): "Excursion agricole dans la plaine de la
Dobroudja, par
Constantinople, 1 850. În . . . :Analele Dobrogei", 3, nr. 1,
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ian.-mart. 1 922. Traducere F. Mihăilescu.
27. Urquhart, David (1850): secretarul ambasadei britanice la Constantinopol:
Memoriu.
28. Boucher de Perthes (1851): "Voyage a Constantinople par l'Italie, la Sicilie
et la Grece". Tome I. Paris. 1853. În: I. Conea, Boucher de Perthes Voyage a ...,

în "Analele Dobrogei", 1 5, 11, 1 925, p. 1 79-273.
29. Engelhardt, Ed. (1853): Însemnări. Comisia Europeană a Dunării.
30. Harret, Mihail (1851 ): "Notiţii din călă torie de la Galaţi la Atena în an
1851 " . . . Iassi, 1 853.
3 1 . Carlisle, George William, conte: Canal şi cale ferată Dunăre-Marea
Neagră .
32. Quesnoy, dr. F. / (1 854): "La Dobroudja. De Vama a Custendje". în:
"L'Illustration", 24, 1854, p. 215-216; 235-237.
33. Cabrol, dr. (1 854): misiunea franceză a mareşalului Saint Arnaud.
"Memorii". În: N. Iorga "România cum era până la 1 918". Moldova şi
Dobrogea, Bucureşti, 1940.
34. Sprat, T. (1854): Proiect canal Dunăre-Neagră.
35. Spencer, cpt: "Malul dobrogean al Dunării. Canalul". (1 854)
36. Allard, Camille dr. (1855): "La Dobroudja. Souvenirs d'Orient" . Paris.
1859. (Ed. Ch. Douniol) şi "Mision medicale dans la Tartarie-Dobroudja",
Paris, 1857.
37. Lalanne, Leon ing.: Misiunea franceză (1855).
38. Michel, Jules ing. (1855): Misiunea franceză, "Les travaux de defense des
romains dans la Dobroudja. Kustendje et le retranchement connu sous le
nom de Fosse de Trajan pendant la Mision danubienne. Paris f.a.
39. Blondeau, Eugene (1855): Misiunea franceză. În: A. Pop "Un călător
francez în Dobrogea: Eugene Blondeau", Comunicări de istorie a Dobrogei,
1 980, p. 91 -92.
40. Biddulph, M. A. (1855): Canal Dunăre-Marea Neagră.
41 . Cunningham, Charles (1855): viceconsul Galaţi; Canal Dunăre-Marea
Neagră.
42. Flumm, Emil (1855): antreprenor cariere de granit, Măcin.
43. Bois-Robert, I. D. (1857): "Nil et Danube. Souvenirs d'un touriste. Egypte,
Turquie, Crimee, Provinces Danubienne, Paris, f. a.
44. Forester, Thomas (1 857): "The Danube and the Black Sea Mamoir on their
junction by a raylway between Tchernavoda and a free port at Kustendje",
London, 1 857.
45. Barkley, Henry C. (1 857). "Between Danube Sea or five years in Bulgaria",
London, 1 876.
46. Lejean, Guillaume (1 857-1858) şi (1 867-1 868): "Ethnographie de la Turquie
d'Europe. Gotha. 1 861 .
47. Hamm, Wilhelm, dr. (1858-1859): În: N. Iorga "Călătoria lui W. Hamm
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Istoria românilor prin călători", vol. IV, ed . 11; C. Caradja "Un neamţ despre
ţara noastră în anul 1 858", "Analele Dobrogei", VII, 1 926, p. 85.
48. Kanitz, F. (1860-1880): "La Bulgaria danubienne et le Balkan. Etudes de
voyage (1860-1 880)", Paris, 1 882.
49. Talleyrand (1857): nepot al diplomatului T. despre Kustenge, corespon
denţa adresată contelui Walewski.
50. James, Jerry (1 860-1 868): antreprenor; "Octoih", Pecineaga, 6 apr. 1 868.
51 . Cuza, Al. I ., (1860 şi 1 864); în "Viaţa lui Cuza Vodă", Iaşi, 1912.
52. Bolintineanu, Dim, (1860 şi 1864): "Voyage a Constantinople de SAS,
Alexandre Jean, Prince Regnant des Principautes Unies", Extrait du Curier
d'Orient, f. a.
53. Ioanne et Isambert (1 861 ) : "Itineraire historique et arheologique de
!'Orient", 186 1 .
54. Walace, Sigmond dr. (1 864): "Sur l e Danube d e Vienne a Constantinople
et aux Dardanelles." Vienne. 1 864.
55. Davilla, Carol dr. (1 864): suita domnitorului A. I. Cuza.
56. Ernest, Louis dr. (1 865): "Kustenje". L' Illustration. Tome XLV. 1 865, p. 74.
57. Mor, Desire (1 865 şi 1 870): antreprenor francez la Igliţa.
58. Carol I, principe (1 867): Memorii.
59. Peters, K. F. (1864-1867): "Grundlinien zur geographie und geologie das
Dobroudscha". Wien. 1 867. În: Al. Arbore "O încercare de reconstituire a tre
cutului românilor din Dobrogea". Analele Dobrogei, 3, nr. 2, 1 922, p. 237-29 1 .
60. Dejardins, Ernest (1 867): "Voyage arheologique dans l a region du bas
Danube", Paris, 1 868.
6 1 . Avrile, Adolf d' (1868): "De Paris a L'Ille des Serpents, a travers la
Roumanie, la Hongrie et les bouches du Danube", par Cyrille, Paris, 1 876.
62. Bălăşescu, Nifon (1870-1 874): "Românii din Turcia ". În: "Cărţiule săteanu
lui", 2, 1 878 (p. 27-32; 127-130; 1 39-143); "Biserica şi şcoala", vol. I, Bucureşti,
1 877.
63. Kinston, W. B. (1874): Comisia Europeană a Dunării.
64. Martin Felix (1 873): "Le bas Danube et les Principautes danubienne".
65. Alfred de Caston (1 877): "Voyage dans la Dobroudja. La verite sur Ies
hommes et les choses. Bucarest, 1878.
66. Dick de Lonlay (1877-1878): "En Bulgarie. 1 877-1878, Paris, 1 883.
67. Hogguer, baron d'(1 879): "Rengseinements sur la Dobroudja. Son etat
actuel, sese resources et son avenir", Bucarest, Ed. Socec, 1 879.
68. A. Ubicini (1 877): "La Dobroudja et la Delta du Danube". În: "Revue de
Geographie, tome IV, Delagrave, Paris, 1 879.
69. Leon Bosny (1 880): etnograf francez.
70. Eminescu, Mihai (1881 ): scrisoarea către Veronica Miele.
71 . Burada, Theodor (1 880): "Generalităţi privind Dobrogea" .
72 . Aman, Theodor (1 880).
1 30

73. Grigorescu, Nicolae (după 1880).
74. Brândză, Dimitrie (1 880): "Studiu despre vegetaţie Dobrogei".
75. Zamfirescu, Duiliu (1 880): Însemnări de călătorie prin Dobrogea.
76. Jooris, J. (1 881 ): "La situation economique de la Roumanie et de la
Dobroudja", Bruxelles, 1881 .
77. Nazarettean, J.A. (1882): "Notiţe istorice şi geografice asupra provinciei
Dobrogea", 1882. În: "Journal de Bucarest".
78. Montandon, A. (1884): "Excursion en Dobroudja", Angers, 1 887.
79. Schuchardt, Carl dr. (1 884): În : "I. Georgescu, O călătorie de Crăciun în
Dobrogea", "Analele Dobrogei", 7, 1 926, p. 74-81 .
80. Basarabescu, Şt. (1 884): "Jurnal". În revista "Contimporanul", sept. 1 884.
81 . Mirea, G .D. (1884): a pictat biserica episcopală "Sf. Petru şi Pavel".
82. Amante, Bruto (1 884): studiu "Una visita a Kustendie (antica Torni) sul
Mar Nero", 1885.
83. Grozescu, Vasle (1886): publicist - descrierea băilor de mare.
84. Delavrancea, B. St. (1 887): "Şapte zile la Constanţa". Note constănţene.
Memoriu Pro Nasone. În: "Opere", vol. 6, Bucureşti, 1970, p. 1 1 3- 1 34.
85. Bart, J. (Eugeniu Botez) - (1890): "În Deltă", Bucureşti, f. a.
86. Antipa Gr. (1 880): Însemnări - Delta Dunării.
87. Henţia, Sava (1895): pictor.
88. Richard, A. de (1895): "La Roumania a vol d'oiseau", Bucarest, 1895.
89. Vlahuţă, Al. (după 1895): despre podul de la Cernavodă.
90. Napoleon, Ath (1896): "Insulele Dunării dobrogene"; "Cursul Dunării pe
teritoriul Dobrogei"; "Afluenţii şi bălţile Dunării", "Solul Dobrogei".
91 . Gubernatis, Angelo de (1898): "Studiu despre România şi români''.
92. Lincherdopol l.R. (1 900): "Excursiune în Dobrogera ", Bucureşti, 1 901 .
93. Pittard, Eug. (1901 ): "Dans la Dobroudja (Roumanie). Notes de voyage",
Geneve, 1 902.
94. Iorga, N. (după 1 900): "România cum era până la 1 9 1 8. Voi. II. Moldova şi
Dobrogea. Ilustrată de Alina Iorga. Bucureşti. 1 940.
95. Sanielevici, H. (după 1 900): "Icoane fugare". Bucureşti. 1 921 .
96. Sadoveanu, Ion Marin (1895-1 900).
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131
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LE CATALOGUE DES VOYAGEURS DU XIX-e SIECLE EN
DOBROUDJA (UNE CONTRIBUTION A LA BIBLIOGRAPHIE
DE LA DOBROUDJA)
Resume
L'importance des infonnations offertes par les joumaux, notes et sou
venirs de voyage concemant l'histoire de Dobroudja au XIX e s. a conduit a
la naissance d'un ouvrage qui puisse inventorier de telles sources. La mise en
ordre chronologique des auteurs - voyageurs qui on ecrit sur la Dobroudja
du siecle demier, recouvre la liste de travaux publies jusqu'â present.
Sans etre exhaustif, ce catalogue bibliographie offre un instrument de tra
vail a ceux qui etudient l'histoire de Dobroudja.
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Arcadiu PETRESC�

ORAŞUL CONSTANŢA LA 1884 DESCRIS îN
CARTEA "LA ROMANIA" DE BRUTO AMANTE
Autorul cărţii "La Romania", Bruto Amante 1 , a fost fiul "unui distins filoromân, Errico Aman te, păşind pe urmele părinteşti, iubind România". În
acest fel este prezentat autorul de câtre Clelia Bruzzesi, profesoară de limba
italiană la Şcoala Centrală de Fete din Bucureşti, în prefaţa la cârţulia intitu
lată "Ovidiu în exil"2 ce conţine traducerea sa în limba română, a ultimilor 4
capitole ale cărţii şi cuprinzând impresiile din călătoria făcută la Constanţa în
1884 venind din Italia prin Bucureşti, dorind să descopere eventualele urme
ale lui Ovidiu la locul său de exil.
Nu este lipsită de interes redarea unei scurte biografii a lui Errico Amante
fiind în strânsă legătură cu activitatea fiului său. A trăit in tre 181 6-1883; mare
patriot, a luptat pentru independenţa ţării sale pe câmpiile lombarde contra
Austriei. A fost închis, apoi exilat, până în cele din urmă fiind integrat în
magistratură, devenit senator, recunoscându-i-se meritele sale pa triotice
alături de calităţile sale spirituale. Interesul său pentru ginta latină l-a deter
minat să înfiinţeze "Confederaţiunea Latină" (1 870-1873) având două sco
puri: 1 . unirea forţelor latine din Europa pentru a se opune unei posibile uniri
din tre pansilvania şi pangermanism; 2. dorinta de a face cunoscute în lume
importanţa şi meritele României. "În sudul Italiei - scrie fiul său şi autorul
cărţii menţionate - la începutul secolului, se ignora existenţa geografică a
României. E. Aman te, admirator al măreţiei romane şi cercetător al descen
denţei României din acea civilizaţie şi măreţie, a întrevăzut profundele
afinităţi (cu ginta latină) şi a fost admira torul sincer al României. A scris sute
de articole pentru a face cunoscu tă această ţară şi pentru a demonstra nece
sitatea legăturilor mai strânse între aceasta şi Italia, în cartea sa "La Nuova
Carta d'Europa in Relaţione colle Razze Latina" (Torino, 1 867) şi în care arată
amplu importanţa politică a României în relaţiile cu alte interese ale
latinită ţii, fiind santinela (latină) în Orient. Românii îşi vor aminti cu
bunăvoinţă, dacă nu cu recunoştinţă - adaugă autorul-fiu - despre opera cu
care a vrut să onoreze numele lor şi pentru revendicarea drepturilor lor
istorice şi politice". Iată - un motiv în plus - pentru a include acest fragment
biografic în textul comunicării, împreună cu expresia postumă a senti
mentelor noastre de "recunoştinţă", persistente după un secol şi jumătate.
Bruto Amante, autorul cărţii, s-a născut la Neapole în 1 852. L-a secomdat
pe tatăl său atât în momentele de "vicisitudine ca şi în diferitele sale
reşedinţe"2. Prenumele Bruto i-a fost dat de naşul său Francesco de Sanctis,
"cel mai ilustru scriitor critic al Europei"l, dorind ca aceasată alegere să aibă
semnificaţia unui "protest contra tiraniei timpului"l . Şi-a făcut studiile
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juridice la Roma, devenind un remarcabil jurist; autor al mai multor cărţi cu
subiecte variate, publicist la mai multe ziare, a fondat la Roma revista
"Confederaţiunea latină' (1 883) după moartea tatălui său, continuând activi
tatea şi aprehesiunile acestuia. A fost secretar al cabinelor particulare ale mai
multor miniştri.
I nteresul şi dragostea sa pentru România, urmărind să dezvolte
legăturile dintre ţara sa şi România, "depărtata soră a l taliei"2, l-au determi
nat să viziteze România în 1 884 şi apoi să scrie această carte. Remus Opreanu,
pe care l-a cunoscut la Constanţa, citat de mai multe ori în carte, se exprimă
astfel despre lucrarea autorului italian: "Este o lucrare frumoasă-, importantă
şi erudită. Fără îndoială că această operă este cea mai completă şi cea mai
exactă ce s-a scris până azi asupra chestiunii ubiquităţii oraşului Tomis.
Eleganţa stilului precum şi claritatea argumentaţiei fac din această mono
grafie o lucrare de valoare incontestabilă"2 .
Cartea "La Romania" are următoarea dedicaţie:
Memoriei tatălui meu
Apostol neobosit
în apărarea
faţă de mişcarea
raselor
Germană şi Slavă
pentru Uniunea şi măreţia
Popoarelor latine
Aceste pagini
moştenire de afecţiune
pentru Romania
Le consacru

Alla memoria di mio padre
Apostolo infatigabile nel
propugnare
di fronte al movimento
delie razze
Germana e Slava
L'unione e la grandezza
De populi latini
Queste pagine
eredită d'affetto per
la Romania
Consacra

Cartea conţine 18 capitole, are 302 pagini, cu ilustraţii, referindu-se la date
de istorie, precizări de ordin etnografic, munţii Carpaţi,. viaţa la Bucureşti,
costume naţionale, limba români:\, mişcările ştiinţifico-literare, poezia şi lite
ratura români:\, baladele populare, condiţiile economice şi diferitele instituţii,
Carmen-Sylva, femei scriitoare (referinu-se la Principesa Elena Ghica cu
pseudonimul Dora d'Istria, Veronica Miele şi alte poetese uitate de trecerea
vremii), revoluţia lui Horia.
Scopul călătoriei lui Bruto Amante în România este arătat de autor în a
găsi urme - dar atât de îndepărtate în timp încât mai degrabă această
iniţiativă apare ca o utopie - ale marelui exilat roman pe ţărmul tomitan:
"pentru a lua cunoştinţă de documente". Dar chiar el, autorul, îşi exprimă
îndoiala asupra reuşitei expediţiei sale având în vedere exploatarea "pe un
teritoriu tulburat în urma atâtor invaziuni"2 .
Această investigare era strâns legată de precizarea daci:\ vechiul Tomis 1 34

locul exilului - s-a aflat pe locul oraşului Constanţa, adică lămurirea chestiu
nii "ubictivităţii" oraşului Tomis, autorul trecând în revistă multe din
ipotezele istorice ale localizării oraşului antic în diferite zone ale ţărmului
Mării Negre. Alături de argumente ştiinţifice peremptorii, autorul se referă şi
la motivarea ridicării statuii lui Ovidiu la Constanţa, iniţiator fiind prefectul
oraşului Remus Opreanu. Ori această iniţiativă nu putea lua naştere, susţine
autorul, dacă n-ar fi existat suficiente premise pentru a localiza Constanţa ca
locul de exil al marelui şi nefericitului poet, adică vechiul oraş Tomis.
Călătoria in România. Autorul a plecat spre România la 6 septembrie 1 884
trecând prin Viena, Pesta, Belgrad, ajungând la Bucureşti unde a vizitat
muzeul cu "importante lucruri găsite chiar în Dobrogea şi ilustrate de d-l G .
Tocilescu". La 1 octombrie a plecat spre Giurgiu-Smârdan ş i apoi a continu
at călătoria cu vaporul Orient, pe Dunăre, până la Cerna-Vodă, fără a mai
preciza dacă la Constanţa a ajuns - foarte probabil - pe calea ferată .
Ul timele 4 capitole ale cărţii sunt dedicate explorării ţărmului
constănţean. În primul dintre acestea Ovidiu in exil face mai multe şi scurte
consideraţii despre cauzele exilului, afirmând că este aproape imposibil să le
cunoaştem căci însuşi poetul nu le-a dezvăluit.
În următorul capitol - Pretinsul Tomis este Constanţa la Marea Neagră trece în revistă o bogată argumentaţie asupra ubicvităţii oraşului antic.
Înfăţişează apoi unele aspecte şi date despre oraşul ce vizita. Redăm unele
paragrafe şi fragmente, din traducerea menţionată, constatând viziunea rea
listă şi umanistă a autorului: "Constanţa, principalul oraş al Dobrogei, va
dobândi în foarte scurt timp o mare importanţă
se află la jumătatea dru
mului între Constantinopol şi Odesa, va rivaliza şi poate chiar va în trece, ca
poziţie maritimă, pe acest din urmă oraş şi va deveni cea mai bună şi mai
căutată schelă (sic) a Mării Negre
Constanţa are strade lungi şi largi; pe
amândouă părţile sunt deja şi se vor mai construi încă bune edificii. Casele
sărace au fost cu totul dărâmate în anul 1 878 de Bulgari, în războiul Ruso
Turc, iar cele ce mai rămân, din cauza unor speculaţii private, sunt gata să se
transforme în edificii bogate şi comode
În timpul verii Constanţa devine
locul de petrecere al societăţii româneşti; ea este Livorno al României şi de
aceea îmbunătăţirile clădirilor sunt foarte repezi. D-l prefect Opreanu a nive
la t câteva străzi, pe altele le-a sistematizat, a construit pe ţărmul mării fru
mosul bulevard Elisabeta în care se găsesc pavilioane, grădiniţe, bănci,
lăsând pretutindeni urme de înţeleaptă activitate. Numele vechi şi barbare
ale străzilor au fost substituite cu nume care reamintesc istoria locală şi civi
lizaţia ce înflori şi a succedat". Menţionând în continuare numele noi ale unor
străzi principale (str. Elena, Traiană, Marcu-Aureliu, Remus Opreanu), se
referă la construcţia hotelului Carol I de către o companie engleză şi care a
costat un milion şi jumătate.
"În anul 1880, după o statistică prelucrată atunci, în Constanţa şi în district
erau: 14.884 (Români (adică 23,34% din întreaga populaţie menţionată),
„.

„.

„.
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1 4.947 Turci, 22.584 Tătari, 8.429 Bulgari, 2607 Greci, 322 Lipoveni."
Descrie unele obiceiuri ale Lipovenilor care îşi lasă barbă penti:u "a nu
contraria unul din scopurile naturii şi astfel ar ofensa-o"; fatalismul lor: "care
este ambientul aproape general al Orientului".
"În provincie se află şi alţi locuitori, de alte naţionalităţi, care cu totul
formează 64.902 suflete". Combate da tele lui Moltke (care scrisese că
Dobrogea nu are decât 20.000 suflete) şi afirmă că "cele 2 districte (judeţe)
Constanţa şi Tulcea au o populaţie de 1 20.000 locuitori ... De la 1 878, popu
laţia Constanţei, care era de 3000 de locuitori, şi-a îndoit numărul iar ele
mentul românesc s-a răspândit foarte mult ... S-au mai creat alte comune noi:
Făgăraşul nou, Caramurat, Urluia, Cara-Coiun, formate din imigranţi, mai
cu seamă români din Transilvania. Elementul musulman continuă să fie încă
viu în satele de prin prejur. Românii tratează pe turci ce cea mai mare toler
anţă, ba încă-i favorizează foarte mult; ei au în Constanţa două biserici, cu
minaretele lor. Se află acolo, de asemeni, o capelă destinată cultului celor 300
de locuitori catolici şi stand înalţă, cu propria sa cheltuială, un templu orto
dox foarte măreţ". Există două comune locuite doar de Bulgari, altele exclu
siv de Tătari.
"Aerul este bun la Constanţa - continuă autorul - şi pământul Dobrogei,
care se crede îndeobşte a fi băltos, cum sunt bălţile Pontine din Italia, n-are
decât vreo câteva bălţi pe lângă Cernavodă". Autorul se referă apoi la mo
numentul de la Adamclissi, fără însă a-i atribui semnificaţia ce i se dă astăzi:
"o mare construcţie de piatră, în formă circulară, ce pare a fi un turn veche,
dărâmat pe jumătate. Basoreliefurile reprezintă trofee, fapte războinice, cos
tume barbare. Remus Opreanu îl localizează în timp pe vremea Perşilor
("Persianilor") "cu preţioase resturi depuse în muzeul din Bucureşti".
Se referă apoi la "Valul lui Traian" subliniind că "nu e vorba despre con
strucţii da torite Împăratului Traian, căruia poporul îi atribuie tot ce loveşte
ochiul sau imaginaţia"; sunt construcţii făcute de căpitanii împăra tului
Valente, pentru a se opune invaziei Goţilor ce au cotropit Imperiul în anul
376. "Englezii, construind drumul de fier dintre Cerna-Vodă şi Constanţa, au
stricat foarte mult acest monument, luând din el blocuri ce podeau valul; ei
transportară de acolo epigrafe şi suvenire de mare importanţă. În linie para
lelă (cu Valul) se văd sute de mici movile cu o înălţime medie de 6-7 metri.
Unii cred că aceste movile trebuie să fi conţinut sau chiar conţin încă
morminte, dar nici o descoperire însemnată n-a venit să confirme această
ipoteză. Numărul acestor movile este foarte mare; se ivesc în mai multe
direcţiuni şi s-ar zice că înlocuiesc lipsa desăvârşită de arbori în acele întinse
câmpii. Se pare că opera artificială a omului voia să se substituie celei bine
făcătoare a naturii care în acele locuri, obiect al unor necontenite deprădări
(prădăciuni) nu se (mai) pu tea manifesta nici într-un chip. Câmpia presărată
cu movile şi înconjurată de puţine şi sărace colibe, triste, din cauza
grămezilor de ruine (case dărâmate de Bulgari în 1 878) prezintă în acelaşi
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timp un spectacol straniu şi trist care face să dorim ca acelui demon distruc
tor care a străbătut până acum acele ţinuturi, să-i succeadă, în timp îndelun
gat, îngerul păcii şi cu dânsul să nască sădiri (de arbori) şi case, astfel că
acelei pustietăţi să i se substituie fertrilitatea şi prezenţa omului".
Aflând că pe lacul Sutghiol se găseşte o insulă ce poartă numele poetului,
autorul a întreprins o vizită şi în acest loc, descriind-o în penultimul capitol
al cărţii sale: Pe lacul Sutghiol; excursie la insula lui Ovidiu. "După d-l
Opreanu, acest nume (al insulei) i-a fost dat de un englez pe când se con
struia drumul de fier de la Constanţa la Cerna-Vodă ." În excursia la această
insulă a fost însoţit de 3 constănţeni, plecând din oraş prin strada Traiană.
Comuna Anadalchioi era compusă din 30-40 de familii, populaţie redusă la
o treime după războiul Ruso-Turc. "Într-acele triste întâmplc\ri, Bulgarii
lăsară şi aci înspăimântătoare urme de barbarie ... dărâmături de case dis
truse; ... nenumărate movile, în linie aproape paralelă cu parii telegrafului.
Copaci nu sunt deloc, se văd numai nişte mărăcinişuri pe care Turcii îi culeg
ca să încălzească soba în timpul iernii. Această absolută lipsă de vegetaţie îmi
aducea aminte de disperatul strigăt al poetului:
Non ager hic pomum, non dulces aducat a vas,
Non salices ripa, robore monte virent.
Palaz era un sat turcesc cu vreo 60 de case, adică aproape 250 de locuitori
... copiii cu sprâncenele şi unghiile vopsite după obiceiul local.
"Insula, ce aparţinea lui Ibraim-Effendi, nu a primit, probabil, nici un
vânător; prezenta un straniu spectacol: sute de vulturi, mii de corbi şi de
porumbei sălbatici, cu strigăte asurzitoare şi insuportabile. Copacii sunt în
mare parte stejari foarte vechi, ici-colo peri sălbatici, fagi, câteva viţe, iar pe
jos cucută. În mijlocul insulei se află o grămadă mare de pietre care pare să fi
fost transportate pentru vreo mare clădire. În faţa insulei se văd pe ţărm
multe case răspândite ce formează satul Kanara (stâncă). Autorul descrie cu
multe amănunte locuinţa lui lbraim-Effendi şi unele obiceiuri. A trebuit să
aştepte să intre în casa acestuia până ce nevasta a părăsit locuinţa, căci femeia
turcă nu poate primi în casă un bărbat. Autorul consemnează cum gazda sa
din Constanţa, dr. l .C. Drăgescu, i-a relatat că "la o bolnavă (turcoaică) i s-a
permis cu greu să-i ia pulsul şi cu nici un chip nu i-a putut vedea chipul
acoperit".
In sfârşit, în ultimul capitol Tradiţii şi legende; un monumenmt poetului
iubirii, autorul se referă la monumentul lui Ovidiu, opera sculptorului italian
Ferrari, redând componenţas comitetului care a mlitat pentru ridicarea sta
tuii, atât de cunoscută: Remus Opreanu preşedinte; colonelul Chiriţescu; dr.
I. C. Drăgescu; M. Coiciu, directorul poştei; M. Paulinescu, preşedintele tri
bunalului; G. Paleologu, funcţionar vamal; A. Alexandridi, "sindaco", pri
mar; A. Dan, subprefect al circ. Constanţa; S. Cepraga, casier; I. Nestor, d irec
tor de şcoală. Lista de subscripţii publice, de la baluri şi tombole, a însumat
15.625 lire, iar din partea Ministerului Instrucţiei Publice s-au primit 6.000.
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"Este inutil de a observa, adaugă autorul, că o asemenea sculptură a fost
făcută aproape gratuit". În continuare el îşi exprimă părerea că epitaful mo
numentului nu a fost bine ales de către sculptor, dezvăluind tristeţea poetu
lui:

Hic ego qui jaceo, tenerorum lusor amorum
Ingenua perii Naso poeta meo.
At tibi qui transis, ne sit grave, quisquis amasti
Dicere: Nasonis molliter ossa cubent

Eu, care-aici odihnesc, Nasone, al dulcilor dragosti
Bard neferice, pierii jertfă talentului meu.
Tu, trecătorule, dacă şi tu iubit-ai vreodată, nu-ţi cadă
Greu a spune: tihnit osul să-ţi fie, Ovid !
(după St. Bezdechi)
ci ar fi trebuit să-l aleagă pe următorul:

Quem fortuna dedit Roma sit ille locus;
Inque Tomitana jaceam tumulatus arena.
Soarta a făcut ca Roma să-mi dea acel loc;
Unde m-a aruncat opera mea la Tomis.

(traducere liberă)
care "să amintească tomitanilor din toate timpurile că acest monument nu
este al poetului care a criticat patria lor, ci al aceluia care a iubit-o şi venera
t-o ca pe Roma însăşi şi a glorifica t-o, cântând-o în limba ei proprie. Iar în
plus, s-ar asocia numele Romei cu cel al Tomisului, adică Italia cu România,
România orientală cu România occidentală" 1 .
Celebra statuie ne aduce permanent aminte că genialul poet, relegatul
Romei, şi-a trăit ultima parte a vieţii pe aceste meleaguri şi prin exilul său,
atât de aspru, a înobilat pentru totdeauna pe toţi urmaşii vechilor tomitani cu
care a fost contemporan. Impresionanta statuie reprezintă însemnul peren al
acestei înnobilări.

NOTE

1.

2.

Membru al Societăţii medicilor scriitori şi publicişti din România.
Bruto AMANTE - L a ROM Â NIA, Bruto Amante editore, Roma 1888 (exemplar c u autogra
ful autorului pentru avocatul Traian Constantinescu, primar, cu ocazia celei de a doua vizite
la Constanta înm anii 1920 - donat Bibliotecii judeţene Constanta de autorul acestei
comunicări).
Clelia BRUZZESI - OVIDIU Î N EXIL, edit. Librăriei Secec, Bucureşti 1 889 (două ediţii).
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LA VILLE DE CONSTANTZA EN 1884 DECRITE DANS LE LIVRE
"LA ROUMANIE" PAR BRUTO AMANTE
Resume
Le livre "La Roumanie" de Bruto Amante a ete ecrit apres la visite faite par
l'auteur, en Roumanie en 1 884, grâce â sentiments philo-roumains herite de
son pere, le senateur Errico Amante, admirateur de la latinite et de la gent
latine, la Roumanie notamment. Quatre des chapitres du livre se referent â la
visite faite â Constantza, essayant de decouvrir d'eventuelles traces de !'exil
d'Ovide dans l'ancienne viile de Torni. L'auteut presente certains aspects de
la viile, mentionnant Ies destructions faites par Ies Bulgares pendant la
guerre Ruso-turque de 1877-1878, souligne l'essor de la viile sous la nouvelle
administration roumaine (en 6 ans seulement), remarque l'attitude bienveil
lante envers Ies minorites (sourtout des Turcs et des Tatares). L'element
roumain etait de 23, 34% dans le departement de Constantza.
La descrip tion de l"'Ile d'Ovide", sur le lac Sutghiol, pleine d'oiseaux
sauvage, la propriete d'un Turc, est vraiment interessan te.
Finalment, ii parle de la statue du grant poete latine, erigee par le sculp
teur italien Ferrari, statue qui nous rappelle sans cesse - nous l'affirmons â
present - l'âpre exil du relegue de Rome dans ces contrees qui a ennobli tous
Ies successeurs des anciens Tomitains, ses contemporains.
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Petre COVACEF

CONSTRUCŢIILE EXECUTATE tN PORTUL
CONSTANŢA PANĂ LA
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
(urmare din AD,S.N., an II, nr. 1 , 1 996)

I. Administraţia Portului Constanţa noul antreprenor general.

Prima etapă a lucrărilor de construcţii s-a adjudecat prin licitaţie publică
internaţională de către firma Adrien Hallier din Franţa, care a oferit un preţ
de dumping de 21 -23% sub valoarea devizului general. (Anexa I. 1).
S-a constatat la puţin timp după contractare că firma Hallier deşi cu o
bună eligibilitate internaţională, proprietara unor utilaje şi a unor tehnologii
performante pentru acea dată, s-a prezentat la Constanţa fără un studiu pre
alabil al zonei, al condiţiilor meteorologice.
Ori regula de la Constanţa este că trei luni pe an, nu se poate lucra afară
din cauza frigului, şase luni nu se poate lucra pe mare deoarece bate puter
nic vântul şi un an de zile trebuie să cauţi în Dobrogea o bună carieră de
piatră sau o pădure exploatabilă cu lemne pentru construcţii.
În egală măsură firma nu a dispus de personal suficient de execuţie. În
1 876 sub antrepriza Companiei Engleze la portul Constanţa lucrau 350 de
muncitori pentru toate activităţile portuare, în majoritate bolnavi de mala
riel .

Organizarea firmei Hallier.

Firma Hallier a avut o reprezentanţă în Bucureşti pe lângă M.L.P. şi un
şantier de construcţii la Constanţa. Şeful acestyui şantier a fost Wolff Biehler,
inginer alsacian.
Tactic Adrien Hallier a intenţionat să tegiverseze lucrările de bază ale por
tului, pentru ca să oblige administraţia românească să accepte condHiile
impuse de constructor, în privinţa înlocuirii betonului puţolanic din
blocurile prefabricate, cu beton de ciment tip Portland. Automat se majora
valoarea preţurilor unitare, implicit a devizului general. Înlocuirea puţolanei
adusă din insula Santorin din Grecia, care era şi liant şi nisip în acelaşi timp,
pentru completarea granulometriei betonului, cu două noi materiale, nisip
de Dunăre, plus Cimentul Portalnd importat din Anglia în butoaie de 60 kg,
modifica total devizul general.
Astfel se schimbau condiţiile generale (Anexa I.5), implicit contractul cu
alte termene şi valori.
Strategia firmei Hallier a fost de a lucra cu subantreprenori, aleşi dintre
firmele care nu s-au calificat la licitaţie. Acest sistem permitea lui Hallier să
1 40

negocieze cu subantreprenorii, preţuri unitare care nu erau explicit enunţate
în deviz, navele tehnice şi celelalte utilaje necesare care se închiriau, fiind în
averea firmei.
Subantreprenorul pentru construcţia liniei ferate Constanţa-Canara şi
liniile din port pentru betoane şi descărcări piatră, a fost A. Pellerin cu şeful
de lucrări E. Bounevoy. Şina de cale ferată a fost adusă din Belgia.
Liniile s-au construit până în martie 1896, racordul în linia curentă la can
tonul 3+900 (azi în punctul din oraş din intersectia Pasaj Cumpenei din linia
naţională Constanţa-Bucureşti, fiind făcut de Direcţia Generală C.F.R.
Suban treprenorul pentru deschiderea carierei de piatră de la Canara şi de
montare a două concasoare de 400 mc/oră, a fost firma Baldari.
Tot această firmă a construit până la 6 aprilie 1 896, trei cuptoare de var.
Calitatea varului contestată de Administraţie, s-a rezolva t abia după 1 899.
În carieră lucrau 50 de minieri şi 15 manevranţi.
Subantreprenorul lucrărilor de dragaje şi derocări a fost firma
Lageweld&Co.
Şantierul Hallier a amenajat în port organizarea de şantier, centrala de
betoane, un pod bascula şi trei gropi de stins var.
Primul transport de piatră din carieră s-a făcu t abia la 1 5/27 iulie 1 896.
Primul transport de puţolana a venit în 8 iunie 1 896.
Constructorul a solicita t defalcarea preţurilor unitare pentru plă ţi
parţiale, dar Administraţia a refuzat conform condiţiilor la contract.
Pen tru activitatea constructorului administraţia a pus la dispoziţie
terenul necesar în port şi un front de chei de 1 35 m, pentru navele tehnice ale
constructorului din totalul de 335 m al portului, danele 1 3 / 1 1 de azi, loc în
care se afla carantina veterinară şi vaporul sanitar. Aici s-a construit un plan
înclinat pen tru blocuri şi cala de halaj.
După cincisprezece luni de la semnarea contractului, firma Hallier nu tur
nase nici un bloc din beton cu mortar de puţolană, deoarece prin tergiversare
dorea să forţeze mâna administraţiei române de a modifica soluţia de folosire
a mortarului de puţolana, cu mortar cu ciment Portland . În 1 896 s-au turnat
340 de blocuri, primele şase blocuri fiind montate în corpul digului dinspre
larg în ziua de 29/ 1 1 . 1 2.1896.
Ion I. C. Brătianu la acea dată Ministrul Lucrărilor Publice a încercat la
21 .03.1 899 fără succes, să concilieze primul termen al Variantei I minimale la
contract, prin decalarea cu un an a terminării construcţiei, de la 1 0.07.1 899 la
1 0.07.1 900 peste capul corpului de diriginţi, dar Adrien Hallier a renunţat la
contract prin o telegramă de la Paris în 23.03.1899. A urmat procesul Hallier.
Ca urmare a procesului, Administraţia a fost dotată cu u tilajele rămase de
la firma Hallier, care în alte condiţii trebuiau cumpărate de pe piaţa inter
naţională şi aduse la Constanţa pe mare. (Anexa I .6, lista utilajelor).
La această listă s-au adăugat şi utilajele navale rămase de la compania
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engleză, cumpărate de Statul Român în 1 882 şi aflate în exploatarea portului.
(Anexa II).

II. Organizarea activităţii de construcţii portuare din România.
II.1 . Corpul de diriginţi de şantier intre 1895-1899.

Direcţia Serviciului de Studii şi Construcţii de la Bucureşti , a avut la
Constanţa un Serviciu hidraulic de diriginţi, care în perioada 1 895-96 a fost
condus de un inginer străin Luden, provenit probabil de la fosta companie
engleză. Începând cu 1 martie 1 897 la conducerea serviciului hidraulic a fost
numit inginerul P. A. Zahariade2 , cu gradul de inginer şef, care va deveni cel
mai apropiat colabora tor de la Constanţa a lui Saligny.
Fără să aibă vreo legătură cu ce s-a petrecut între Bucureşti şi Paris,
inginerul şef al corpului de diriginţi de la Constanţa, P. A. Zahariade, a sis
tat unilateral lucrările la 27.02.1899, cf. art. 36 din condiţiile fundamentale la
contract (Anexa 1.5). A fost o formă provizorie de continuare a lucrărilor pe
cheltuielile firmei Hallier până la soluţionarea litigiului, de către corpul de
diriginţi.
Noţiunile de antreprenor şi de antrepriză erau foarte vagi la începutul
secolului, astfel că s-a preferat folosirea termenului de execuţie în regie pro
prie, asupra modalităţii de continuare a lucrărilor.
Astfel corpul de diriginţi de la Constanţa s-a transformat direct în antre
prenor, respectiv antreprenor general, forul tuteler de la Bucureşti.
Serviciul hidraulic de diriginţiu avea următoarea organizare:
Secţia I-a topometrie-geodezie, marcaje şi semnalizări, a fost condusă de
ing. Max Wegener3. Trasarea direcţiei digurilor şi aliniamentele viitoarelor
lucrări de cheiuri, operaţiuni de maximă răspundere, intrau în sarcina bene
ficiarului, a serviciului hidraulic.
Secţia a II-a de urmărire a lucrărilor de dragaje-derocari, ridicări hidro
grafice, recepţia fundurilor pentru pozarea masivelor de piatră la diguri şi la
cheiuri, a fost condusă iniţial de F.S.G . Lussy, apoi de ing. Ghe.
Constantinescu.
Secţia a ill-a de construcţii propriu-zise, se ocupa cu urmărirea montării
blocurilor artificiale din beton la diguri şi la cheiuri, precum şi a zidăriilor din
coronamentul zidului de t;ardă al digului din spre larg şi al cheiurilor, care
includeau un tunel zidit pentru conducte de apă şi cabluri electrice. Secţia a
avut în conducerea ei pe inginerul Grigore A. Balş, inginerul C. Negruzzi şi
maistrul Puk.lisky.
Secţia a IV-a de urmărire a fabricării betoanelor şi a turnării blocurilor
prefabricate, a fost condusă de inţial de inginerul G. M. Popescu şi apoi de
cunoscutul ing. Ioan Pâslă.
Secţia a V-a de urmărirea extragerilor de piatră din cariera Canara
(Ovidiu), producerea de piatră spartă în două concasoare de 400 mc/ oră,
inclusiv transportul pe calea ferată de la Canara la port, a fost condusă de
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Emil Marno.
11.2. Ministerul Lucrărilor Publice constructor şi beneficiar.
Din cauza eşecului construcţiei de la Constanţa prin firma Hallier,
Direcţia de Studii îşi schimbă conducerea în 1 897 şi apoi titulatura în 1 899 şi
prin comasare cu Serviciul Docurilor în 1 901, devine Direcţia Generală a
Porturilor şi Comunicaţiilor pe Apă - P.C.A., organism nou creiat în supras
tructura Ministerul Lucrărilor Publice, în fruntea căruia a fost numit Anghel
Saligny.
Reorganizarea ministerului a inclus şi Serviciul Maritim Român - S.M.R.
care înfiinţat din 1895 a trecut la P.C.A. la 1 aprilie 1 906. Sub această formă
de organizare s-a lucrat la portul Constanţa până după al doilea război mon
dial. Sediul central al acestor instituţii s-a aflat în Bucureşti pe Bd. Elisabeta
nr. 3 1 .
Direcţia P.C.A. nou înfiinţată cu cele două compartimente naţionale d e
construcţii fluviale şi maritime, a cuprins l a Bucureşti, Direcţia de Studii şi
Proiectări, Direcţia de Contabilitate şi Direcţia de Construcţii.
La Constanţa a funcţiona t Şantierul Portului Maritim.

11.3. Şantierul Portului Maritim S.P.M.
-

Fără a aduce modificări importante în organizarea secţiilor de diriginţi
(11.1 ), acestea au fost transformate în şantiere de construcţii cu rangul de
secţie, care pe parcurs s-au transformat în Divizii S.P.M. iar şefii de secţii au
căpătat rangul de inginer şef de divizie, aceste subu nităţi devenind orga
nisme cu o anumită au tonomie la angajarea muncitorilor.
După da tele recensămân tului din 1 895, oraşul Constanţa avea o populaţie
de 10.419 locuitori.
Între 1900-1 904 administraţia românească preocupându-se de formarea
de muncitori prin atragerea lor din judeţ şi din ţară, a făcut să lucreze la port
100 de muncitori constructori, 1 50 de marinari numai pe navele tehnice şi
peste 500 de munci tori ca marinari deservenţi, docheri, muncitori la silozuri
şi la calea ferată.4 Un sfert din populaţia oraşului depindea de port.
Între 1 899-1904 portul a căpătat contur (AD. 11.nr. l .p. 1 07, fig. 7),
devenind o incintă sigură iar cheiurile au devenit funcţionale, într-un termen
care poate fi considerat foarte scurt. Aceasta în raport cu utilajele neperfor
mante ale epocii de început, a folosirii aburului ca forţă motrice indepen
dentă la Constanţa. De remarca t că la acea dată, nicăieri în România nu s-au
aflat concentrate atâ tea utilaje acţionate cu forţa aburului ca la Constan ţa.
Aici se aflau peste 40 de utilaje cu sute de cai putere ca forţă motrică, loco
motivele de la calea ferată fiind în număr de 12-15 buc.
În acelaşi timp numărul de nave comerciale care au venit să opereze în
port, s-a mărit în deplină concordanţă cu creşterea producţiei de cereale a
tării şi cu dezvol tarea mijloacelor de transport cereale spre port, peste noul
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pod de cale ferată de la Cernavodă, inaugurat în 1895.
Fără măsuri deosebite de organizare şi de dotare cu personalul superior
tehnic, S.P.M. a devenit începând cu 1 901 Direcţia Portului Maritim
Constanţa - D.P.M., cu divizii nou creiate în subordine.
Ca ajutoare ale ing. P.A. Zahariade numit din 1 900 director al S.P.M.
Constanţa, au venit pe rând ing. Mihai Romniceanu subdirector al D.P.M.
Constanţa şi apoi ing. Grigore A. Cazimir, care a condus portul până la ocu
parea lui, de către armata germano-bulgară din toamna lui 1916.
Noua organizare a portului pe divizii a cuprins:
Divizia I-a cu ing. Grigore A. Balş şi ing. C. Negruzzi ca executanţi, a pre
luat toate obligaţiile şantierului de construcţii S.P.M., de continuare a
mobilării portului cu diguri, cheiuri, platforme şi instalaţii. A continua t
execuţia lucrărilor de dragaje şi de derocări pentru adâncirea bazinelor nou
creia te. Divizia a fost coordonată în continuare de ing. Zahariade, mai ales
între 1 900-1 904, când s-au atins ritmuri de construcţii de diguri şi cheiuri,
greu de atins şi în zilele noastre cu utilajele moderne.
Divizia a II-a numită şi divizia de exploatare portuară, a preluat
operaţiunile de încărcare descărcare la nave, mecanizarea opera ţiunilor, şi
magaziile de pe platforme. Divizia a primit în dotare noile silozuri şi mai
apoi centrala electrică a portului, dar abia după anul 1 913, ing. Mircea
Protopopescu şeful subdiviziei de exploatare nave comerciale şi pilotaj,
împreună cu ing. Dumitru Ghe. Vemescu şeful subdiviziei instalaţii electro
mecanice, au reuşit să pună divizia şi exploatarea portuară pe picioare.
Divizia a m-a atelierele de reapara ţii. Divizia s-a reorganizat pe baza şi
în apropierea remizei de reparaţii material rulant, vagoane de marfă şi loco
motive, construite de compania engleză între 1 859-1870. Folosind cala de
ridicare nave din colţul danei 1 3 / 1 2 construită între 1892-1 895 de ing. Max
Wegener şi modernizată cu trolii de firma Hallier, la care se vor adăuga noile
a teliere de turnătorie, cazangerie, tâmplărie şi instalaţii navale, divizia a
ajuns să lucreze cu 200 de muncitori cazangii şi instalatori în 1 904.
Divizia a N-a de prepararea betoanelor şi turnarea prefabricatelor.
Aceasta a fost o activitate care s-a întrerupt doar pe durata primului război
mondial. De la început Divizia a fost condusă de ing. Ion Pâslă, până la dece
sul acestuia din anul 1916 mort în luptele de la Topraisar. În subordinea
Diviziei a IV-a a intrat şi activitatea de exploatare a carierei de la Canara, de
producere şi de apovizionare cu piatră a tuturor construcţiilor portuare.
De numele ing. Ioan Pâslă se va lega definitiv construirea zidului de spri
jin al falezei de la Cazinou, cuprinsă între poarta 1 şi curba falezei din faţa
Hotelului Carol I, sediul actual al Statului Major al Marinei Militare, termi
nat la dimensiunile şi traseul de azi în anul 1 906.
Calea ferată din port a fost exploatată de Direcţia Generală C.F.R., care
începând cu 1 880-1882 a preluat întreg sistemul naţional de căi fera te, iar din
1 899 a preluat şi liniile portuare parcul de material rulant şi de locomotive ale
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companiei engleze şi ale firmei Hallier. Calea fera tă s-a ocupat permanent de
toate transporturile pe calea ferată, inclusiv de construcţiile de linii ferate şi
de dotările cu material rulant şi clădiri. Lucrări în afara devizului general al
portului.
III. Proiectul Portului Constanţa. Varianta definitivă.

ill. 1. Devizul general din 1895.

La data întocmirii devizului general ofertă în 1 895, prezenta t licitaţiei
internaţionale, în valoare de 20.500.000 lei în aur (Varianta l-a), această sumă
reprezen ta echivalentul a 10.000 vagoane conventionale de grâu. Din această
sumă valoarea construcţiilor hiodrotehnice ale portului era de 12.31 8.022,25
lei. Contractul cu firma Hallier s-a încheiat cu valoarea de 9.731 .237,58 lei
reprezentând rabatul de 21 % acordat de firma Hallier la data licitaţiei. Apoi
în 1 897 prin introducerea în deviz a unor lucrări suplimen tare, valoarea ma
ximală a devizului hidrotehnic s-a majorat la 25.000.000 lei, cu un rabat de
23%, din totalul Variantei a II-a de 42.000.000 leiS.
Moneda natională, având oarecare stabilitate, a făcut ca devizul general
să nu sufere modificări după falimentul firmei Hallier şi să rămânză devizul
general al portului până la terminarea sa, de la recepţia din 1 91 1 .
III.2. Portul Constanţa in viziunea lui Anghel Saligny.
În calita tea sa de director şi de şef de proiect, Anghel Saligny împreună
cu specia liştii săi, au prefigurat o nouă concepţie asupra functionabilităţii
generale a portului, a încadrării sale în ansamblul provinciei dobrogene şi la
racordarea portului la sistemul de căi fera te şi drumuri naţionale, în concor
dantă cu dezvoltarea exporturilor.
Soluţiile adoptate s-au dovedit eficiente, principiile lor rămânând valabile
şi astăzi, dovadă fiind cel puţin traseul căilor fera te şi al d rumurilor nemo
dificate până în zilele noastre. Acestea au fost:
- Includerea bazinului de petrol în incinta portului.
- Suprală rgirea molului danelor 0-5 la 50 m lătime.
- Molul vechi al danelor 6-7; 9-10, cu laturi paralele.
- Avansarea cheiului de nord cu 50 m spre bazin pentru a evita derocările
scumpe şi greu de executat.
- Renuntarea la amplasamentul calei de halaj şi a formei de radoub (docul
usca t) din colţul danelor 1 3 / 1 2 şi prelungirea cheiului de nord cu 1 20 m.
- Prelungirea cheiului silozurilor cu 190 m şi renuntarea la cele trei esta
cade perpendiculare pe chei din mijlocul bazinului.
- Amplasarea a patru magazii cu silozuri la frontul de chei nou creat.
- Amplasarea viitorului şantier de repara ţii nave, cu cala de halaj şi docuri
uscate, în fundul bazinului de lemnărie, acolo unde azi se află bazinul
docurilor plutitoare.
- Ideea accesului prin tunel a căii fera te din port.
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- Rotirea generală a celor trei moluri de la vest, pentru ca liniile ferate să
pătrundă direct la moluri fără curbe forţate cu manevră greoaie.
- Alinierea capătului celor trei moluri şi a bazinului de petrol, paralele la
pasa de intrare în port.
- Fundaţii pe piloţi din lemn de stejar impregnaţi pentru silozuri.
- Folosirea prefabricatelor din beton ca boiandrugi şi buncăre la silozuri.
- Prelungirea bazinelor de lemnărie şi de cărbuni cu 250-300 m, pentru
creşterea frontului de acostare şi de reducere a umpluturilor la platforme.
- Ideea construirii conductei de petrol Băicoi-Constanţa după sistemul
american "pipe lines", lansată în 1 899 şi aplicată abia după 1913 cu p.i.f. după
război în 1919.
- Soluţii de consolidare a malurilor falezelor de nord şi nord vest precum
şi soluţii de consolidare a falezelor oraşului Constanţa pe latura de la
Cazinou şi pe latura de est a oraşului.
O lucrare de asemenea anvergură este rezultatul unui colectiv de tineri
ingineri calificaţi la această lucrare, care au devenit apoi profesori la Şcoala
Naţională de Drumuri şi Şosele.

ill.3. Caietul de sarcini. Cartea de identitate a construcţiei.

Caietul de sarcini elaborat până în 1 895 sub conducerea lui l,B,
Cantacuzino, folosit Ia licitaţia internaţională, a rămas să fie respecta t şi de
S.P.M. Constanţa în antrepriza proprie a P,C.A.
Aceste prevederi au rămas valabile şi în zilele noastre, singura modificare
majoră fiind cea cu privire Ia compoziţia betonului. Liantul de puţolană fiind
înlocuit cu cimentul Portland .
Modificările ulterioa re la secţiunile digurilor şi cheiuilor s-au încadrat în
caietul de sarcini şi s-au făcut cu ocazia construirii noului Şantier Naval între
1 973-1 978, apoi în 1 985 la diguri şi în final în 1 994 la cheiuri.

Pământul de Santorin de tip puţolanic.

Puţolana recomandată de Vitruvius în sec. I d . Chr. ca liant natural, aflată
în împrejurimile oraşului Pozzuoli ,Italia, se foloseşte în stare naturală ca
liant în combinaţie cu varul hidratat şi piatra spartă. În contact cu apa de
mare noul amestec devine un beton practic indestructibil . (Betonul roman)
În stare na turală puţolana se mai găseşte în bazinul Mării Egee, fiind
exploatat în cantitate mai mare şi pentru export, în insula Santorin (Thyra ).
Puţolana dacă nu este alterată în depozitele superficiale din carieră, este
curată, omogenă şi fără impurităţi, poate fi păstrată în incinte închise vreme
îndelungată. Calitatea ei se determină într-o eprubetă; praful vulcanic
amestecat cu apa de mare, se decantează după o vreme în trei zone distincte
în funcţie de granulometrie. La fund zona de nisip 30%, la mijloc prafuri fine
argiloase 50%, deasupra zona mai puţin densă, cu piatra ponce 20% din
volum.
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Cuburile de probă fabricate din praf de puţolană cernută în site cu 64
ochiuri / cmp, in proporţie de 1 00% praf, 1 /3 var hidratat şi apă de mare 40%,
încercate la tracţiune în laborator, trebuie să dea rezultate care să nu fie infe
rioare valorilor de:
- 2,5 kg/ cmp după 28 de zile pentru probele ţinute în aer.
- 7,5 kg/ cmp după 90 de zile pentru probele în contact cu apa de mare.
Reţa ta de fabricare a betonului pentru blocuri artificiale masive din beton,
folosind mortar de puţolană este urmă toarea:
- 0,87 mc pia tră spartă de 2-7 cm diametru.
- 0,55 mc puţolană.
- 0,2 mc var gras în pastă.
- raportul A/C uzual este de 0,35-0,40 la amestecul în maneje. Roţile manajelor (betoniere cu ax vertical şi role de amestecare) vor avea o greutate de
cel puţin 20 kg/ cmp de lărgime al obezilor axei de rotire.
Rezistenţa la compresiune pe cuburi de probă de 20x20x20 cm trebuie să
fie de minim 25 kg/cmp la 30 de zile de la fabricare. În laborator s-a obţinu t
şi 54 kg/cmp.
La prima vedere este un liant mai ieftin deoarece înlocuieşte nisipul din
beton, dar este slab productiv datorită timpului îndelungat de priză şi a volu
mului mare al spaţiului de depozitare pentru puţolană . La preţurile din 1 935,
puţolana de Santorin descărcată la Constanţa costa 200 lei/mc, faţă de nisip
ul de Dunăre care costa 325 lei/mc.
Varul trebuie stins şi ţinut minim trei luni în gropile de var. Un var de
calitate s-a obţinut de la cuptoarele portului de la Carol I (Nicolae Bălcescu
de azi) sau de la Ester (sat desfiinţat).
Betonul din puţolană turna t în straturi de 10 cm a fost compacta t cu maiul
de mână. Blocurile prefabricate trebuiesc ţinute în cofraje pen tru întărire pe
pista de turnare, de la 75 de zile până la trei luni, după aceia blocul urmând
a fi folosit la montaj în corpul digului sau al cheiului.

Montarea blocurilor artificiale în lucrare.

Blocurile din beton au fost prefabricate pe o pistă netedă din beton, într
un poligon special amenajat la poarta 2, pe locul actual al clădirilor
Atelierelor de Reparaţii ale portului, cu file de rulare pentru macarale de tip
pod rulant şi macarale de tip Bardor echipate cu lanţuri de ridicare a benelor
cu beton proaspăt şi al blocurilor artificiale finisate. (Anexa III, 1 0, 1 1 , 1 2)
Blocurile se încărcau pe vagoneţi de tip Truck cu pla tforme joase, vagoneţi
care transportau blocul finisa t la gabarele port bloc, cu ajutorul cărora,
blocurilor erau duse la locul de punere în operă, la diguri sau la cheiurile ver
ticale.
Blocurile artificiale din beton s-au fabrica t în patru tipuri principale,
betonul fiind turnat în cofraje spaţiale din lemn cu renuri pentru ridicare cu
lanţuri de tip Gali. Cablurile multifilare din sârmă au apărut mult mai târziu.
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Tip 1 - 4,50x2,00x1 ,75
Tip 2 - 4,00x2,00x1 ,75
Tip 3 3,50x2,00x1 ,75
Tip 4 3,50x2,00x1 ,25

m; V=15,75 mc; G=38t.
m; V=14,00 mc; G=34t.
m; V=1 2,25 mc; G=30t.
m; V= 8,75 mc; G=21 t.
Gabaritul blocurilor trebuia să se încadreze în capacitatea de ridicare a
macaralelor. Macaraua Titan de 40t montată pe file de rulare pe coronamen
tul digului dinspre larg, la cota + 1 ,50 m, (Anexa III, 8), sau al macaralei plu
titoare cu două corpuri de 40t.
Blocurile artificiale din beton au fost montate în corpul digurilor în trepte
după sistemul englezesc la digul dinspre larg, sau aruncate "pel mel" după
sistemul franţuzesc la digul dinspre sud, în funcţie de adâncime. Treptele au
fost protejate cu berme din anrocamente de diferite categorii. Blocurile artifi
ciale din beton de sub apă au fost confecţionate din beton de puţolană şi var
pastă hidratat. Blocurile artificiale din zona de variaţie de nivel şi cele de dea
supra nivelului mării au fost confecţionate din beton de ciment. Aceasta a
fost o modificare ulterioară fără modificarea devizului general.
Toate betoanele turnate pe loc cu faţa văzută, au fost placate cu zidărie
din moloane din piatră fasonate, sau din piatră brută rostuite. A se vedea la
interiorul portului parametrul vertical al zidului de gardă, în lungul drumu
lui de la poarta 1 la dana O a portului (Cuibul Reginei) şi paramentele verti
cale ale coronamentelor fronturilor de chei.
-

-

IV. Construcţii portuare la Constanţa până la primul război mondial.
IV.1. Diguri de adăpostire, digul dinspre larg şi digul dinspre sud.

Digul dinspre larg a fost construit pe o lungime de 1 377,56 m, până la
curba ba timetrică de -9m, cu 7 tipuri de profile transversale succesive.
(Anexa III, 1 )
Profilul 1 pe o lungime d e 24 m este suprapus peste vechiul dig început
dar neterminat de către compania engleză în 1861 -62.
Profilul 2 aplicabil pe o lungime de 1 56 m. Este protejat la exterior cu două
blocuri în trepte tip 2 şi 3, şi berma din anrocamente de categoria III-a tip
blocuri naturale de 3-5 t/buc. La interiorul platformei, filtru invers cu anro
camente de categoria I-a tip piatră brută, de până la 50kg/buc.
În acest profil la 60 m de la rădăcina digului din punctul de la poarta 1
numit Vraja Mării, s-a montat un bloc tip 1 turnat special. În interiorul blocu
lui într-un locaş, s-a plasat un tub din bronz care conţine un exemplar din
pergamentul comemoratriv, semnat de Regele Carol I şi de suita Sa cu ocazia
inaugurării lucrărilor de construcţii ale portului, la 16 octombrie 1 8966. La
data inaugurării oficiale a portului firma Hallier a pus în dificultate admi
nistraţia portlui, deoarece nu se turnase blocul inaugural. Blocul a fost turnat
de Serviciul de Diriginţi cu mortar de ciment din rezerva portului.
Locaşul este acoperit cu o placă de marmură cu inscripţia "16 octombrie
1 896". Peste această placă s-a turnat coronamentul monolit placat cu moloane
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rostuite, lat de 2 m la cota de nivel de +5,20 m. (1904)
Profilul 3 aplicabil pe 74,50 m.
Profilul 4 aplicabil pe 360 m.
Profilul 5 aplicabil pe 225,56 m.
Profilul 6 aplicabil pe 537, 50 m este profilul tip caracteristic. Pe un miez
format din 4x2 rânduri întreţesute de blocuri tip 2 aşezate pe masiv de anro
camente de categoria a III-a nivelate la -1 ,55 m, proteja te la ex terior cu 6
rânduri cu 9 blocuri tip 1 , 2 şi tip 3, în trepte de la cota -8,25 la cota +1 ,75 m.
Berma de la baza ultimului bloc de la fund, a fost protejată împotriva
alunecării cu blocuri naturale din pia tră de categoria IV cu greutatea de 5-1 0
t/buc.
Zidul de gardă lat de 6 m forma t din zidărie de pia tră brută placată cu
moloane rostuite, apoi din beton simplu la cota +7,0 şi bordura la 7,80 (1 967).
La interiorul portului un filtru invers din piatra categoria II-a, blocuri na tu
rale până la 1 t/buc.
Profilul 7 a fost digul Farului Mare în prelungirea digului dinspre larg,
aplicabil pe 341 m, digul destinat protecţiei antebazinului. A avut aceiaşi
structură ca P 6 la exterior, miezul digului şi coronamentul rămase la +2,80
respectiv 3,70 m, inclusiv capul de dig care pivotează la far în trepte spre
interiorul bazinului. Azi profilul 7 este înglobat în cheiul Danei de Pasageri.
Digul dinspre larg s-a executat intre 1896 şi 1 904.
Între 1 901 şi 1 903 s-a construit digul de intrare în port cu o lungime de
1 1 9,28 m, cel cunoscu t ca dig al farului roşu, pe care s-a construit mai târziu
in 1 928-1 929, clădirea Cuibului Reginei. S.P.M. Constanţa in 1 902 a constru
it un mic pavilion cu un singur nivel, unde au fost invitate să locuiască la
Constanţa pe timpul verii Regina Elisabeta şi Principesa Maria, într-un loc
liniştit şi .auster. (Anexa III, 3)
Principalele volume de lucrări în Digul dinspre larg:
- Beton simplu turnat pe loc: 2.253 mc.
- Beton simplu turnat în blocuri artificiale: 1 30.270 mc.
- Zidărie aparentă din moloane sau pia tră brută: 1 7.471 mc.
- Anrocamente de ca tegoria I-IV-a: 1 5 1 .71 7 mc.
- Volum total: 301 .71 1 mc.
Valoarea lucrărilor înglobate în digul dinspre larg de 7.963.623 lei, la care
s-a adăugat 1 94.000 lei valoarea celor 1 1 9 m ai digului farului roşu de la
intrare.
Digul dinspre sud inclusiv digul de apărare de la vest. (Anexa III, 2)
Între 1895-1 899 firma Hallier a construit 600 m din digul de apărare din
spre vest al platformelor.
Între 1 900-1901 S.P.M. Constanţa a construit restul de 243 m din digul de
apărare. În acelaşi an construieşte în continuare 1 00m din digul dinspre sud .
Apoi în 1 902 se execută 200m, iar în 1 903 restul de 350 m.
- Beton simplu turnat în blocuri artificiale: 1 9.680 mc.
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- Zidărie aparentă din piatră brută : 3 . 1 95 mc.
- Anrocamente de categoria I-IV-a: 94.455 mc.
- Volum total: 1 1 7.240 mc.
Valoarea lucrărilor de la digul dinspre sud de 1 .050.000 lei.

IV.2. Cheiuri verticale pentru acostarea navelor. (Anexa III, 5)
Graficul realizărilor fizice şi valorice la cheiuri.

=======================================================

Denumirea Cheiului

Caracteristici
Destina ţie

Anul construcţiei
lungimi

Cheiul digului de larg

La 50 m vest de dig

1899-1900 =35 m

L tot. =706m

1901 =215m
1 902-1903=270m
1904=186m

Total valoare,
Cheiul molului vechi

Total valoare,
Cheiul de nord al
bazinului vechi
Cheiul S.M.R.
în faţa gării maritime
Total valoare,
Cheiul silozurilor
Total valoare,
Chei mol cereale
şi vite

Total valoare,

=220 yd
Dana 10, digul englez. 1864
Dana 9, prelungire
1901=140m
Dana 8, capul de mol.
1901-1902=70m
Dana 7, pe lat. de sud
1904=73m
Dana 6, dupa război

Danele 14-16
Dana 13

Valoare

lei

1 .402.179

818.600

1904=380m
1901=1902=120m

Danele 1 1 -12 după r<'lzboi

Danele 1 7-19
L=337 m

1 .607.180

1903-1904=200m
1908=137 m

Danele 20-22
Danele 23-26 fară
coronament

852.625

1909-191 0=350 m
1911 -191 2=600 m

Cheiul molului
pemntru cărbuni
Total valoare,

Danele 36-38

Bazinul de petrol
Cheiuri pereate cu
chei vertical pe 40 m
la mijlocul pereului.

Î n interiorul bazinului
Danele D-F pe lat. sud
Danele E-C pe lat. nord
Latura de vest, fund bazin.

1 .456.487

1909-1910=455 m
818.573
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= 270 m
= 300 m
= 1 15 m

(Anexa Ill, 4)

Intrarea cu poarta flotantă
Dana A înclinată pe lat. est
Dana B înclinată pe lat. sud
Total lungimi la bazinul de petrol
Total valoare,

IV.2.1. Barca pentru scafandrieri

= 40 m
= 180 m
= 250 m
= 1 115 m

2.322.195

Toate montajele de blocuri artificiale din beton sau a blocurilor naturale
de ca tegoria III şi IV, de sub apă s-au executat cu scafand rieri echipaţi cu cos
tume de tip greu, cu aerul pompat din pompe manuale aflate în barca pen
tru scafandrieri .
Munca scafandrului de sub apă este cea mai grea muncă manuală, pe care
o poate depune un om. Este comparabilă poate cu a cosmonauţilor care ies în
spaţiul extra tmosferic. El este omul pe a cărui conştiinţă se bazează o con
structie de o valoare ex traordinară. Pierderea stabilităţii la un chei vertical
da torită neglijenţei sau nepriceperii unui singur om practic imposibil de ve
rificat, este de neimaginat. Scafandrul lucrează pe pipăite, deoarece sub apă
la o construcţie portuară şi la 10-20 m adâncime vizibilitatea este nulă .
Precizia scoaterii la suprafaţă a unui front de chei, admite toleranţe de
ordinul a max. 5 cm . Şi asta cu blocuri de 40-100 de tone.
O barcă are 5 marinari în echipaj. Scafandrul cu o formă fizică deosebită,
un călăuzier, un telefonist şi doi marinari pompagii. Costumul de scafandru ·
din pănză cauciucată este dintr-o singură bucată, ca o şalopetă cu ciorapi.
Echiparea se face pe la gulerul din cauciuc natural elastic. Scafandrul îşi
îmbrăca costumul pănă la genunchi; apoi fiind în poziţia în picioare, este
îmbrăcat forţat la o comandă, de ceilalţi pa tru marinari care-i ridică costumul
trăgând de gulerul elastic, cu diametrul mai mic decât lă ţimea umerilor. Pe
flanşa metalică ce se ataşează după echipare la guler, se montează o cască
sferică cu flanşă pereche din tablă de cupru cu patru şuruburi. Casca are la
in terior priza de aer cu supapă de admisie într-un singur sens, o altă supapă
de evacuare a aerului consumat aflat la o presiune mai mare ca a aerului
atmosferic, care se menevrează prin mişcări laterale spre dreapta de lovire cu
capul, cu o capsulă telefonică cu microfon, precum şi un vizor din sticlă spe
cială care se înşurubează la cască înainte de a se in tra în imersiune. Pen tru ca
sticla vizorului să nu se aburească, scafandrul scuipă pe sticlă. Parâma
călăuză este singura măsură de siguranţă a scafandrului, confecţionată din o
parâmă din cânepă de Manilla, ce se leagă la brâul scafandrului, fiind inde
pendentă de tubul de aer matisat împreună cu firul telefonic, care este ataşat
la cască. Ambele legături sunt manevrate de marinarul călăuzier, ce are în
mână viaţa scafandrului. Pentru asigurarea scufundării scafandrului echipat
în costumul ce se umflă ca un balon, dacă scafandrul nu reglează debitul de
aer, se ataşează pe umeri două greutăţi din plumb de 20 kg şi bocanci de fier
în picioare. Regula este că atunci când un scafandru toceşte un rând de
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bocanci, trebuie să iasă la pensie.
La Constanţa de peste 1 00 de ani de lucru sub apă cu scafandri, nu s-a
întâmplat nicioda tă vreun accident. Dar rareori scafandri apucă să-şi
mănânce pensia peste 50-55 de ani. Este efectul azotului atmosferic care se
dizolvă în sânge. Statuia scafandrului aflată în port nu este întâmplătoare.
Lucrul în clopotul scufundător diferă de cel cu scafandri, deoarece într-o
incintă închisă (cheson) bine fixat pe fundul mării, muncitorii intră fără cos
tume speciale, aerul fiind pompat de la suprafaţă.. Aici apare mai frecvent
cunoscuta boală de cheson pe care o dobândesc toţi cei care folosesc aerul
comprimat pentru respiraţie, scafandrii sau chesonierii.

IV.3. Bazinele portuare

Au a vut următoarele adâncimi:
- Antebazinul la intrarea în port, protejat de d igul de 341 m al Farului
Mare cu o adâncime generală de 1 0,50-1 1 ,50 m, la geamandura de amerizare.
- Bazinul digului dinspre larg aferent danelor 0-5 şi 6-7, cu adâncimea
cuprinsă între 7,50 şi 9 m spre dana zero.
- Bazinul vechi al danelor 9-10, 1 1 -1 3 (cheiul S.M.R.); 14-16, cu adâncimea
de 7,50 m respectiv 8,50 m.
- Bazinul silozurilor al danelor 1 7-21 ; H=8,50 m.
- Bazinul molului de lemnărie si pentru cereale şi vite al danelor 23-26, cu
adâncimea de 8,50 m.
- Bazinul molului pentru cărbuni al danelor 36-38, cu adâncimi de 9,00 m.
- Bazinul de petrol cu adâncimi de 9-10 m la intrarea în bazin.
Suprafaţa totală a bazinelor portuare în incinta proteja tă diferă de la autor
la autor, datorită perioadei în care a publicat informaţia, deoarece ultimul
bazin închis cu cheiuri s-a termina t în anii 1 965-1 968, din dana 35. La acest
chei s-a aplicat o soluţie diferită de caietul de sarcini, de turnare, a blocurilor
de chei prefabricate, u tilizându-se blocuri tip Ravier, forme spaţiale
asemănătoare unei nicovale, dar de 1 5-20 tone/buc.
Până la primul război mondial suprafaţa îndiguită. a bazinului de
manevră interioară., diferită. de suprafaţa bazinelor specializate a fost de 74
ha.
De la adâncimi de 3-5 m, prin dragaje şi derocări s-a ajuns în bazine de la
8,50 la 1 1,50 m.
Volumul lucrărilor de dragaje s-a ridicat la 1 .544.000 mc, ma terial scos cu
ajutorul drăgilor echipate cu cupe pe tren de lanţuri cu eclise, de pe fund şi
transporta t în afara portului cu şalande remorcate cu fund basculabil, în lun
gul ţărmului spre sud până la poarta 6, acolo unde în anii 1965-1980 s-au
amenajat pla tformele Portului Constanţa etapa de Extindere spre Sud. Cea
mai mare cantitate de dragaje s-a executat cu Draga România, dragă cu
capacitate de dragaj la 10 m adâncime, iar lestată la pupa până la 1 1 ,50 m.
Dragajele s-au executat în paralel cu construcHile pentru diguri şi'cheiuri,
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dar special pentru adâncirea bazinelor între 1 904-1 912.
Valoarea lucrărilor de dragaje a fost de 2.466.774 lei.

IV.4. Terasamente şi umpluturi în platforme.

Pentru majoritatea umpluturilor făcute în port s-a folosit pământ scos din
falezele care mărginesc portul, aşa cum scrie şi în caietul de sarcini.
Pe lângă faptul că s-a dat aspect civilizat falezelor oraşului prin nivelarea
prăbuşirilor, după 1 904 s-au început şi lucrările de consolidări ale malurilor
oraşului.
La umpluturile platformelor s-a folosi t şi pâmân tul rezultat din
excava tiile de la tunelul de cale ferată şi alte surplusuri de pământ din oraş.
Până în 1 91 6 s-au realizat umpluturi pe 1 37 ha, principalele platforme
fiind pentru cheiuri 21 ha, pentru liniile de cale ferată 8,60 ha şi şosele 5,40
ha, pentru ateliere şi instalaţii pentru betoane 57 ha, apoi completarea
umpluturilor de la poarta 2 executate anterior, pentru silozuri 1 ha şi pentru
bazinul de petrol 1 1 ha. Platformele umpluturilor nefolosite au fost de 25 ha,
între poarta 3 şi poarta 4 pe la baza falezei.
Volumul total al umpluturilor în platformele portului au fost 1 .470.000
mc.
Valoarea lucrărilor pentru platforme a fost de 4.529,247 lei.

IV.5. Consolidări de maluri şi sistematizări de faleze.

Taluzele falezelor care limitează portul de la est la vest, au fost succesiv
consolidate de că tre S.P.M. Constanţa, care a colabora t foarte bine cu
Primăria oraşului la sistematizările malurilor.
Între 1 904-1 916 s-au consolidat 400 m de faleză între Poarta 2 şi Poarta 4,
prin drenuri colectoare perpendiculare pe taluze, care descărcau apele de
infiltraţii la drenuri longitudinale. Toate aceste drenuri au fost legate la
canalizarea generală a portului, care descarcă şi apele pluviale de pe plat
forme la mare, în umpluturile filtrante din spatele cheiurilor.
Valoarea lucrărilor de consolidări faleze a fost de 784.600 lei.

IV.6. Şosele de acces în port, drumuri şi platforme.

Până în 1 91 6 drumurile au atins o lungime totală de 6500 m. Din oraş se
intra în port pe la Poarta 1 pe şoseaua împietruită şi apoi pavată cu piatra
cubică pe str. Marinarilor ca şi în zilele noastre, iar din 1 914 pe la Poarta 3, pe
drumul numit "Drumul în Serpentină". Drumul de centură al portului de la
baza falezei, deşi creionat din 1 890-95 prin capul de tragere al căii ferate a
carierei, s-a construit pe traseul de azi între Poarta 4 şi Poarta 1 a portului
între 1 963-1 964.

IV.7. Farurile vechi ale portului Constanţa.
Farul Genovez (Anexa III, 15)

Prima imagine a farului apare în vederea făcută de Dr. Camille Allard în
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1 855 la Constan ţa, în timpul războiului Crimeii, cu ocazia prezenţei în oraş a
unui contingent de trupe franceze. După desen farul are aproximativ forma
şi dimensiunile de azi. Este probabil ca farul pe locul şi la forma din 1855, să
fii existat şi în 1 828, deoarece apare pe o vedere datorată lui Hector de Bearn,
al treilea ataşat al Franţei pe lângă curtea Ţarului Nicolae al Ii-lea. (După I.
C. Băcilă, 1 923, "Pictori francezi prin ţara noastră 1 828-1 856"; G. Oprescu,
1 926, "Ţările Române văzute de a rtiştii francezi sec. XVII-XIX").
Reconstrucţia farului pe acelaşi amplasament s-a început în 1 856 de către
Artin Aslan. Coordonatele farului sunt: Lat. 44° 1 0'; lg. 28° 41'. Farul a avut
lumină albă continuă, asigurată cu gaz aerian la o lampă Bunsen, cu o vi
zibilitate de 9,5 Mm. Vigia din cupru a cupolei farului de azi este de forma
celei originale. Înălţimea farului după restaurarea din 1 948, este de 21 m
peste nivelul mării. Turnul farului are o bază rectangulară până la 3,50 m
înălţime şi octogonală în rest. În interior este cilindric cu trepte din pia tră în
spirală. Farul s-a aflat în funcţiune până în 1913, dată după care Farul Mare
al portului a fost cunoscut şi a intrat în avizele pentru navigatori. În vedere
mai apare şi geamia Mahmudia reconstruită în 1 822, pe locul unei alte
geamii aflată la Constanţa în 1 651 (Evlia Celebi).
Farul englez al digului din portul Constanţa. (Anexa III, 1 6)
Compania Engleză a lui f. T. Barckley care a construit primele lucrări de
port la Constanţa începâ nd cu 1 860, a amenajat la capătul digului de apărare
înglobat azi pe colţul actualelor dane 8-9, un far simplu cu o lampă cu gaz
aerian de vizibilitate redusă. Farul apare într-o litografie din colecţia
Academiei datorată cpt. I. Caralea din anul 1 880. Acest far rudimentar a fost
folosit până în 1 905, la gura de intrare în port, ca far al pozHiei digurilor, în
paralel cu Farul Genovez. În imagine apare bazinul portului cu o sumedenie
de nave tehnice şi comerciale, care operau la cheiul din lemn al portului, con
struit sub amplasamentul de azi al Gării Maritime, în faţa unei magazii
supraetajate pentru cereale. Se disting cele şase compartimente ale silozurilor
de cereale, aflate la marginea falezei, cu descărcarea din vagoane pe str.
Ovidiu la partea superioară şi transferul la vapoare după prelucrare în siloz,
pe la baza din port a silozului. Un grup de vagoane cu locomotivă coboară
pe taluzul falezei dinspre fosta gară a oraşului, pe lângă atelierele de reparat
vagoane cu coşul de fum al forjei, spre platforma portuară. În oraş se disting
clădirea Curţii de apel (fost castel Regal), actuala judecătorie a oraşului; case
le Harris 1, 2, 3 pe amplasamentul de azi al Băncii Agricole; casa din piatră
cu donjon englezesc, cunoscută drept casa Alleon de lângă liceul Mihai
Eminescu; biserica Sf. Nicolae cunoscută anterior drept biserica Bulgară,
minaretul geamiei Mahmudia de pe str. N. Titulescu de la Hotel Intim şi
minaretul altei geamii neidentificate în prim plan. În imagine apare şi Farul
Genovez.

Farul Regele Carol I. Farul mare al portului Constanţa.

Farul mare a fost construit la capătul digului principal între 1 902-1 904
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într-un turn din beton monolit de 21,75 m înăltime peste nivelul mării şi are
ataşată spre nord casa farului.
Construcţia este placată cu moloane în două culori alb şi negru, din gra
nit aduse de la cariera Turcoaia (Iacob Deal), etanşate la rosturi cu tole din
tablă de plumb.
La exterior are ornamente din bronz.
Spre sud efigia Regelui Carol /, spre nord efigia Împăra tului Marcus
Ulpius Traianus şi spre est la larg, inscripţia "Portul Constanţa mărit şi
apăra t de valurile mării sub domnia Regelui Carol /".
Construcţia casei farului în formă de trunchi de piramidă are 10 m
peste nivelul platformei digului, iar turnul exagonal al farului cu vigia se află
la 21 ,75 m peste nivelul mării.
Instala ţia electrică automată montată în casa farului a avu t în vigia din
cupru cu geamuri de cristal, lămpi şi oglinzi rotitoare de tip Carcel, dublată
cu instalaţii de acetilenă. Ecla tul de clipire a fost de 1 sec. lumină la 2 sec.
întuneric, care măturau 360° indiferent de poziţia observa torului.
Vizibilita tea maximă a farului pe timp favorabil a fost de 13 Mm.
Farul a funcţionat non stop din 1 904 până în 1980, de la ora 18 la 6 iarna-vara.

Geamandura de amerizare.

La căpătui digului de larg la o lungime de 250 m s-a aflat geamandura de
amerizare a navelor pe poarta de intrare în port, poziţie ce trebuia ocolită
pentru ca navele să nu eşueze pe capătul digului submers. Geamandura a
fost echipată cu lumină albă neîntreruptă cu acetilenă şi fluier cu aer com
primat în butelii pentru ceaţă.

Farul Roşu şi Farul Verde.

Construite pe muzoarele gurii de intrare în port de 1 60 m lă ţime, au fost
instalate în construcţii troncconice din metal. Lumina cu eclat regulat de 1
sec. clipire la 2 sec. întuneric, colorate cu sticle din cristal, verde la vest şi roşu
la est, se aprindeau simultan. Lămpile se aflau montate în vigii metalice la 1 1
m peste nivelul mării cu o vizibilitate de 3-5 Mm. La clădirea farului roşu
s-a aflat sirena de ceaţă a portului poreclită de portuari "vaca portului'� unde
serviciul se făcea în schimburi săptămânale. Sirena cu aer comprimat de clasa
a II-a cu un sunet răguşit, care se auzea în tot oraşul, funcţiona cu sunete
alterna tive de 8 sec/min.

Farul de la Tuzla.

Construit pentru siguranţa navigaţiei în 1 900, a fost montat într-un turn
metalic cu zăbrele, traversat la interior de o conductă tubulară din metal vop
sit alb-negru, până la o înălţime de 60,90 m. Vizibilitatea farului a avut 20
Mm. Eclatul dublu de lumină a fost de 2x0,5 sec. consecutive de la 1 ,5 sec. clic
la 7,5 sec. întuneric. Farul a fost în funcţiune până în 1 970 când a fost pus în
funcţiune farul din centrul oraşului Constanţa, care în avizele pen tru navi
ga tori arată azi poziţia portului Constanţa.
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Farul de la Capul Midia.

Construcţie metalică tubulară din 1 938, cu o înălţime de 8 m de la sol.
Vizibilitatea de 10 Mm cu eclat automat cu acetilenă de 0,5 sec. la 3,5 sec.
pauză.

Farul de la Gura Portiţei.

Construcţie metalică din 1 946 cu o înălţime de 1 3 m de la sol.
Vizibilitatea de 1 1 Mm cu eclat automat cu acetilenă de 0,3x4 sec. la
0,7x3+5,7 sec. întuneric.
Valoarea lucrărilor de construcţii şi de instalaţii la faruri, sirene şi alte
semnale, a fost până în 1 9 1 6 de 51 0.702 lei.

ANEXA I.
IXJCUMENTELE LICITAŢIEI INTERNAŢIONALE DIN 1895
Anexa 1.1. Procesul verbal încheiat la susţinerea licitaţiei.

(redactat autograf în limba română)
Astăzi, 1 8 /30 iunie 1 985, la orele 3 dupe amiazi, în prezenţa noastră
Ministru lucrărilor publice, asistat de D. secretar general al Ministerului şi de
D. direcor al serviciilor idraulice, s'au deschis ofertele privitoare la constru
irea portului Constanţa.
Invitându-se toţi sumisionarii prezenţi a declara dacă mai au oferte de
făcut, rezultatul a fost cel următor:
1) Societe des constructions de Batignolles, (1 ) unu la sută scăzământ din
preţurile devizului, cu mici condiţiuni specificate în ofertă. Societatea mai
oferă construirea tuturor lucrărilor hidraulice, cu (9) nouă la sută peste seria
preţurilor şi în timp de (7) şepte ani.
2) Casa Hersant, oferă (6,25) şase lei şi douăzeci şi cinci centime la sută sub
preţurile devisului. Casa Hersant oferă un scăzământ de (9,50) nouă şi
cincizeci la sută sub seria preţurilor în caz de a se accepta modificaţiuni la
proiect în sensul ofertei.
3) Casa Fives-Lille, oferă un scăzământ de (2,10) doi lei şi zece centime la
sută, aplicabil la toate preţurile devisului. Casa Fives-Lille mai face doo (!)
propuneri de schimbări la proiect, fără modificare de preţ.
4) D. Adrian Hallier, oferă un scăzământ de (21 ) douăzeci şi unu la sută sub
preţurile totale unitare. D. Hallier mai face o propunere pentru toate lucrările
idraulice cu un scăzământ de (23,80) douăzeci şi trei lei şi optzeci de centime
mai jos de cât devisul şi cu condiţiunile arătate în ofertă.
5) Casa Vloker & Bos, oferă (10) zece la sută peste preţurile devisului.
6) Casa Bartissol, oferă (7,10) şapte lei şi zece bani scăzământ sub preţurile
devizului. D. Bartissol mai propune o modificaţiune în proiect, graţie căreia
ar face tute lucrările suplimentare cu preţul total a forfait de douăsprezece
milioane trei sute optsprezece mii douăzeci şi doi lei (1 2.318.022).
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7) Societatea Veneto, oferă (2,48) doi lei şi patruzeci şi opt centime scăzământ
din preţurile devisului. Societatea Veneto face o proposiţiune subsidiară,
comportând modificaţiuni în urma cărora ar putea face lucrarea cu un
scăzământ de (5,85) cinci şi optzeci şi cinci la sută scăzământ.
8) D.nii Juhl, Langeweld & Co, oferă un scăzământ de (14,10) patru spre zece
lei şi zece centime scăzământ din preţurile devisului.
Toate casele ofertante au depus în acelaşi timp condiţiile provizorii
respective.
Rezultatul definitiv se va comunica celor în drept după studii amănunţite
ce se vor face de către serviciul idraulic.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat şi de părţile
prezente.
(ss). Ministrul Lucrărilor Publice. Al. Marghiloman.
Directorul serviciilor idraulice I. B. Cantacuzino.
Secretar general al Ministerului M. Capuţineanu.
(ss). Antreprenorii (8 semnături în numele firmelor menţionate).

Anexa 1.2. Jurnalul Consiliului de Miniştri pentru împuternicirea
semnării contractului de execuţie, cu firma care a adjudecat licitaţia.
(Redacta t dactilografiat)

JURNAL
Consiliul Miniştrilor în şedinţa de la 27 iunie 1 895 (stil vechi s.n.) luând în
deliberare referatul D-lui Ministru ad-interim la lucrările publice cu Nr. 8622,
relativ la licitaţiunea ţinută în ziua de 18/30 iunie anul curent, pentru darea
în întreprindere a lucrărilor portului Constanţa, evaluate de pe devis la suma
de lei 1 2.318.022,25.
Având în vedere că pentru această licitaţiune au fost convocate, conform
art. 68 din legea comptabilitaţei publice 10 case speciale, din care s-au
prezentat la concurs 8 case.
Având în cedere că din toate ofertele şi propunerile subsidiare, oferta cea
mai avantajoasă este cea a casei Adrien Hallier et Dietz Monin din Paris, care
propune a esecuta lucrările astfel cum sunt prevăzute în devis cu un
scăzământ de 21 % sub preţurile unitare.
Pentru aceste cuvinte consiliu, în virtutea Art. 77 din legea asupra comp
tabilitaţei publice, aprobă rezultatul acestei licitaţiuni şi autorisă pe O-nu
Ministru ad-interim la lucrările publice a încheia contract cu sus zisa casă, în
limitele sumei aproximative de lei 9.731 .237 bani 58 (noue milioane şepte
sute trei zeci şi unu mii două sute trei zeci şi şepte lei şi cinci zeci şi opt bani)
la care se reduce valoarea lucrărilor în urma scădământului oferit la
licitaţiune.
(ss) în original (membrii guvernului cu semnături autografe)
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L. Catargi
A. Marghiloman
Al. Lahovari

Take Ionescu
C. Poenaru
M. „„„.

Anexa 1.3. Scrisoarea de participare la licitaţie a firmei Adrien Hallier.
Adrien Hallier
Entrepreneur de Travaux Publiques
61, Rue de l'Arcade
Paris.
L'entrepreneur soussigne, repondant a l'invitation que lui a faite le
Gouvemement roumain, par lettre No. 1220 des 20 avril/2 mai 1 895, de con
curira l'adjudication des travaux de construction du port de Constantza a
l'honneur de declarer qu'il s'engage a executer tous Ies travaux indiques dans
Ies projets et devis qui lui ont ete communiques, comportant une depence
totale prevue montant a la somme de 12.318.022,25 lei (douze millions trois
cent dix-huit miile vingt-deux lei, vingt cinq bani) et ce conforement aux
cahiers des conditions generales et speciales pour la construction du dit port,
ainci qu'aux conditions enoncees dans la lettre sus rapele, No. 1220, moye
nent un rabais de 21 % (vingt un lei pour cent lei) s'appliquant a tous Ies prix
unitaires des dits devis.
Bucarest, le 18/30 Juin 1 895,
Approuve l'eriture ci dessous
(ss) Adrien Hallier
(Documentul are apostila originală a lui Al. Marghiloman din 18 Junie'95
"Ne varietur", n.n.)

Anexa 1.4. Contractul încheiat intre Ministerul Lucrărilor Publice şi firma
Adrien Hallier, pentru construcţia portului Constanţa.
(Redactat dactilografiat)
Timbru fixu. 1 O Lei

CONTRACT
pour l'execution des travaux du
PORT DE CONSTANTZA
Entre le Ministre des Travaux Publique de Roumanie d'une part; et
Monsieur Adrien Hallier, Entreprenor de travaux publics d'autre part; a ete
convenu et etabli ce suit:
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Monsieur Adrien Ha llier, apres avoir pris connaissence des charges rela
tifs a la construction du port de Constantza et de la ligne de chemin de fer a
la carriere de Canara, s'engage a executer Ies travaux y relatifs conforrnemen t
aux documents sus-indiques, qui font partie integrantes du present contrat.
Le Ministre des Travaux publics s'engage a effectuer Ies paiements des
sommes dues a Monsieur Adrien Hallier, conforrnement aux stipulations et
conditions des cahiers des charges.
Monsieur Adrien Hallier s'engage a terminer Ies dits travaux jusqu-a 1 0
juillet s.n. miile huit cent quatre-vingt dix neuf.
Le ministre des Travaux Publics s'engage a remettre a l'Entreprise assis
tant apres la signa ture du contrat la carriere et Ies terrains stipules aux
cahiers des charges.
Pour asurer l'execution des obligations que l'Entreprise prend a sa charge
par le fait du present contrat, Monsieur Adrien Hallier a depose a la Caisse
de Depots et Consignations de Bucarest un cautionnement en titres roumains
d'une valeur nominale de lei 616.124 (six cent seize miile cent vingt quatre lei)
representant 5% de la valeur totale des travaux.
Toute contestation qui pourrait s'elever entre le Ministere de Travaux
Publics et l'Entreprise sera reglee et jugee d'apres Ies lois et par Ies tribunaux
de Roumanie.
A cet effet Monsieur Adrien Hallier a elu domicile legal pour toute la
duree de present contrat, a Bucarest.
Faite en double exemplaire et signee a Bucarest le 10 juillet n.s. 1 895.
Le Ministre des travaux publics (ad interim).
(ss) A. Marghiloman
Le Directeur
L'Entrepreneur,
des services Hydrauliques (ss) Adrien Hallier
(ss) l.B. Cantacuzino
Article additionnel
Conformement au resultat de l'adjudecation M. Adrien Hallier s'engage a
executer Ies dits travaux avec un rabait de 21 p% (vingt et un pour cent) sur
Ies prix de devis montant a 12.318.022 lei 25 bani soit 9.731 .237, 58 lei.
Le ministre des travaux publics ad interim
L'Entrepreneur
(ss) A. Marghiloman
(ss) Adrien Hallier
Le Directeur des services hydraulique
(ss) I. B. Cantacuzino.

159

Anexa 1.5. Extras din Condiţiile Generale şi din Condiţiile speciale anexă
la contract, care au stat la baza preluării in antrepriză a lucrărilor de con
strucţii.
Art. 15. Dacă în cursul executării lucrărilor va fi trebuinţă să se modifice
proiectul în mai mult sau mai puţin, întreprinzătorul este dator să primească
şi să execute aceste schimbări, însă numai după un ordin înscris al ingineru
lui său sau al arhitectului diriginte şi în condiţiile următoare:
a) Sporul sau scăzământul să se facă la lucrări de felul celor prevăzute în
proiect şi pentru care s-au fixat preţuri în seria care s-a avut în vedere la
adjudecaţiune.
b) Sporul sau scăzământul să nu covârşească mai mult de 20% din va
loarea totală a contractului, afară de o dispoziţie contrară a condiţiilor spe
ciale ale întreprinderii.
c) Sporul sau scăzământul să nu fie mai mare de 50% din condiţiile trecute
în estimaţiune pentru fiecare fel de lucrare.
Condiţii speciale:
Par. 60. Reducerile şi sporurile eventuale ale cantităţilor lucrărilor con
tractate de care antreprenorul este obligat să se ţie, sunt cele prevăzute în art.
15 din condiţiile generale. Pentru orişice spor care întrece această proporţie,
antreprenorul rămâne libver să refuze executarea, iar Direcţiunea rămâne
a tunci liberă să execute lucrarea în regie, sau printr-un alt antreprenor.
Art. 36. Dacă în cursul executării lucrarea va merge încet, încât din lipsă
de materiale, de lucrători în număr suficient, din neaplicarea reparaţiunii de
lucrări date întreprinzătorului, sau din orice altă cauză, astfel ca să se poată
prevedea că ea nu se va termina la epoca fixa tă prin contract, sau că nu se vor
efectua lucrări pentru sumele afectate din buget în fiecare an,
administraţiunea în urma raportului inginerului sau a arhitectului, va pre
scrie întreprinzătorului măsurile de luat pentru activarea lucrărilor
acordându-i un termen pentru aceasta .

Anexa 1.6. Lista utilajelor şi dotărilor preluate de Administraţia portului
Constanţa, ca urmare a cumpărării lor după procesul Hallier.
Nave tehnice şi de serviciu.
- Remorcherul Jullieta.
- Remorcherul Taurus.
- Draga maritimă cu cupe (godeuri) Castor. Viitoarea dragă România .
- Draga refulantă Pollux.
- 3 Mahoane cu clapetă: Gjornen, t'Zwaantje, Zeeweend .
- Macara plutitoare de 40 t.
- Clopot scufundător metalic pentru lucrul sub apă al scafandrilor.
- 6 Gabare din lemn pentru transportul pietrei la lucrare.
- Deroşeza cu pilon metalic de 7 tone.
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- 2 portblocuri de 100 t capacitate (două - trei blocuri din beton). (Anexa
III, 1 4)
- 6 bărci de scafandri cu pompe.
- 2 bărci cu motor.
- 3 gabare basculante tip Paupier de 20 t.
Material rulant.
- 11 locoomotive cu abur diferite.
- 100 de vagoane normale de 10 t, vagoane basculante şi platforme.
- 1 80 vagoneti tip Decauville cu liniile aferente pe diguri şi la cheiuri.
- 26 truck-uri (vagoneţi) platformă joase de 40 t, pentru transport bene cu
beton proaspă t şi blocuri în poligonul de prefabricate şi la gabare pentru
cheiuri.
Instalaţii de şantier în poligon, la diguri şi în Cariera Canara.
- Cala de halaj nouă montată la dana 1 3 / 12.
- Macara pe boghiuri pentru montarea blocurilor la dig Titan de 40 t.
- Macara portal tip Bayreuth pentru manevrarea cuvelor cu beton la turnarea în prefabricate din poligon. (Anexa III, 1 2)
- Macara de 40 t montată la punct fix pentru încărcarea blocurilor de beton
în portblocuri.
- 2 macarale tip Brador, porticuri pe boghiuri, pentru transportul prefabricatelor din poligon la încărcare. (Anexa III, 1 3)
- Centrala de fabricare a betonului din putolană. sau ciment 5-8 mc/ oră.
- Instalaţii de stingere a varului.
- 3 concasoare cu fălci în cariera Canara.
- Locomotivă cu ecartament îngust Wolff, pentru transportul cuvelor de
beton de la centrala de betoane la poligon.
- 4 locomobile Veier & Richmond generatoare de abur.
- 3 guri de şaland pentru încărcarea pietrei sparte la gabare.
- Ateliere de turnă torie, tâmplărie şi cazangerie.
Toate aceste nave tehnice şi utilaje de serviciu au fost mentinute în
funcţiune, până la primul război mondial când marea lor majoritate a fost
furată de către ocupantul portului, distruse sau înstrăinate în Bulgaria şi la
Istambul.
Recuperarea lor a fost parţială după război.

Anexa 1.7. Devizul general al construcţiei.
Varianta minimală. cu termen 1 0 iulie 1 899. Durata de executie 5 ani.
Varianta maximală semnată la 10 iulie 1896. Durata de executie încă 2 ani.
Devizul în extenso cu întreaga bibliografie a subiectului este publicat în
voi. Cercetări Marine, nr. 29-30, 1996-1 997, Ed. l.R.C.M. Constanţa, p. 486487.
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ANEXA II. Inventarul Companiei Engleze rămas la Constanţa după
cumpărarea portului de către Statul Român in 1882.
(Extras din dosarul Primăriei nr. 58/ 1 930, filiala Arhivelor Naţionale
Constanţa).
- Portul, cheiurile, jetelele, farul principal, farul cel mic de pe jetelă . (v.
AD. An II, serie nouă, nr. 1, p. 1 03, fig. 2);
- Două macarale cu abur, 6 macarale pentru braţe (vinciuri), şi o mare can
titate de material precum: scripete, macarale, sonete complete, lanţuri şi
unelte diverse.
- Un mare vapor de dragaj cu abur.
- Un vapor remorcher de o capacitate de 700 quartere care remorchează
un elevator cu aburi pentru încărcarea bastimentelor în radă.
- Două vapoare din fier cu supapă cu o capacitate de 1 00 tone de balast
din dragaje. (Într-o fotografie a unui ziar german din anul 1877, aceste
şalande se află în prim planul imaginii, având sistemul cu lanţuri de
deschidere a porţilor, culisant pe o grindă curbă peste magazia de balast).
- Două vapoare semănând cu cele precedente de 40 t fiecare. (şalande cu
porţi pe fund, folosite prin anii 1 960-1975 la salubrizarea portului, pentru
gunoiul de la nave. Pontonier a fost celebrul Victor Stângă, un aventurier
care a vândut un vapor, fără să fie al lui s.n.).
- Mai multe luntre.
- Bouches cu ancore şi lanţuri fixe (ponton port ancoră al drăgii).
Magazine de grâne la Constanţa.
- 1 bloc de 6 magazii de grâne din piatră de 30.000 quartere. Magazii zidite
pe faleza de vest a oraşului, cele din imaginea fig. 7. Azi fiind demolate se
păstrează un fronton ce serveşte ca zid de sprijin al falezei unde se disting
cele 6 compartimente.
- 1 bloc de 3 magazii de grâne din lemn situat pe chei, cu linie ferată sub
acoperiş pentru a uşura descărcarea, cu o capacitate de 40.000 quartere.
- 1 bloc de 8 magazine mici de grâne din piatră cu o capacitate de 5.000
quartere.
Terenuri. La Constanţa 62 ha din care ocupa t cu calea ferată 42 ha .
- Calea ferată la cheiuri :;;i la jetele de 1 7 km din care linii existente la racor
duri 7 km şi 10 km la cheiuri.
- 7 plăci turnante la cheiuri şi la magazinele de grâne.
- Material rulant: 9 locomotive; 1 vagon salon; 2 vagoane el. I; 3 vagoane
el. 11; 5 vagoane el. III; 1 vagon mixt el. II-III; 300 vagoane mixte pentru grâne
şi mărfuri diferite; 10 furgoane; 1 vagon pentru cai; 2 pluguri de zăpadă.
- Ateliere: 1 a telier de cazangerie; 1 maşină de nituit; două foale de forjă
mecanică; una nicovală mare şi una menghină; una presă fixă şi una presă
mobilă; atelierul de ajustaj; prese pentru finisare la cald; maşina pentru
şuruburi; sfredel mare, sfredel cu filet; maşina de netezit; maşina pentru
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strâns bandaje la vagoane; atelier de forje; ferăstrău circular; 4 ateliere de
fonderie; 5 ateliere de tâmplărie; 6 rezervoare cu unt de lemn de 3 mc capa
citate.
- Locuinţele companiei pentru personalul superior.
- Sediul direcţiei Companiei Oa statuia de azi a lui A. Saligni de la
Poarta 1). Aici a funcţionat halta de cale ferată Ovidiu.
- Casa Blundt fosta şcoală a Companiei (actuala casă de piatră a
C.F.R. cumpărată şi restaura tă de către Alleon sub numele care este cunos
cută, de pe str. C.A. Rosetti). La parterul ei a funcţionat şi halta Thetis, de pe
linia fera tă de vilegia tură cuprinsă între halta Ovidiu şi Băile de la Vii.
- Capela protestantă (demolată de sediul actual a Muzeului Marinei,
fosta Şcoală Navală).
- Casa hotel al Companiei amplasată la Poarta 3 pe str. Traian, trans
formată în spital militar la 1 880. Restaurată Şi azi. În curtea casei se afla şi
biroul vamal (bariera de sud a oraşului), a cărui firmă se citeşte şi azi, privind
dinspre port.
- Casa nr. 1 locuinţa lui Edward Henry Harris, fostul director al
Companiei (fosta terasă Farul, actualul amplasament al sediului Băncii
Agricole la 2).
- Casa nr. 2 locuinţa lui Henry Guarracino (Terasa Farul).
- Casa nr. 3 locuinţa lui Ştefanio Papaioanopoulos (idem).
Locuinţele companiei pentru maiştri şi muncitori străini.
- 18 locuinţe în 9 corpuri de clădire situate în tre str. Tomis şi parcul
arheologic, demolate de primărie începând cu 1922 cu ocazia sistematizarii
str. Carol (Tomis) şi Scarlat Vârnav (fosta stradă din faţa gării vechi a
oraşului). Din acestea au rămas primul corp în spatele magazinului Grand
cel original la Bd. Tomis şi cel restaurat în parcul arheologic.
ANEXA m. Comentarii la lista ilustraţiilor.

Fig. 1 . Secţiune transversală prin digul dinspre larg.

Profilul tip caracteristic a ultimului tronson al digului la volum maxim.
Ţesătură din blocuri de beton tip 1, 2 şi 3. Peste nivelul apei s-a turnat un strat
de beton simplu cu o grosime de 2 m, cu rolul de egalizare a rosturilor din
tre blocuri şi de rigidizare a ploturilor de lucru lungi de 10 m. '
Între 1 983 - 1985 treptele exterioare ale digului au fost consolidate cu o
carapace din stabilopozi de 4,5 -20 t/buc., peste o manta din blocuri de piatră
naturală cu rol de egalizare, de la Vraja Mării până la dana zero.

Fig. 2. Secţiune transversală prin fostul dig dinspre sud.

Digul s-a construit în continuarea digului de apărare a umpluturilor de la
vest. Soluţia de frângere spre capăt a traseului digului, a fost necesară pen
tru includerea în interiorul portului a bazinului de petrol.
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Capătul digului între profilele 2, 3 şi 4 a fost demolat în 1975, cu ocazia
construirii bazinului de armare al S.N.C.

Fig. 3. Fostul dig al farului roşu de la gura de intrare în port.
Digul având rolul de limitare a propagării valurilor în interiorul portului,
fost construit cu parament vertical tip sparge val, protejat la bază cu o
manta de blocuri naturale mari de categoria IV-a.
Gura de intrare în port a a vut între muzoare o lăţime de 1 60 m.
Între profilul 1 şi 2 s-a construit în 1 929 Cuibul Reginei Maria, actualul
Muzeu al Portului.
Digul a fost demolat parţial la aliniamentul danei zero, fiind inclus în
platformele supralărgite al danei Roll on - Roll off (Ro-Ro).
a

Fig. 4. Fostul bazin de petrol.
Bazinul a fost proiectat cu cheiuri la o adâncime de - 9 m, exclusiv pentru
exportul de ţiţei şi produse finite din petrol româneşti. A fost bazinul care a
sporit capacitatea de trafic a portului cu peste 3 milioane de tone/an.
Amenajarea de tip mixt cu cheiuri verticale izolate între taluze pereeate, a
premers soluţiile moderne aplicate la posturile de petrol actuale, unde nu
sunt necesare platforme de circula ţie, ci doar conducte şi racorduri flexibile
la conducte. Danele operative A, B, C, D, E, F, au permis operarea simultană
a minim şase nave încărcate prin pompare.
La intrarea în bazin poarta flotantă de 40 m lăţime, manevrată cu cabluri
şi apoi cu remorchere, asigura o protecţie împotriva incendiilor ce se puteau
propaga în acvatoriul portuar.
La capătul digului dinspre sud s-a construit farul verde şi locaşul sirenei
de ceaţă.

Fig. 5. Secţiuni tip caracteristice prin cheiurile portului.
Fronturile de chei din întreg acvatoriul au fost amenajate cu parament
vertical la diferite adâncimi, în funcţie de specializarea danei. Patul de chei
s-a amenajat din piatră de diferite categorii sortată, nivelată cu ajutorul
scafandrilor. Sub primul rând de blocuri al zidului de chei, s-au pozat saci de
ciment, care prin priza de sub apă au asigurat un plus de stabilitate faţă de
componenta momentului de răsturnare. Zidăria din blocul din beton tip 1 şi
2, până la 0,50 m peste nivelul mării, a avut în spate o umplutură din piatră
nesortată de carieră. Coronamentul cheiurilor care a aliniat şi nivelat ros
turile blocurilor montate, s-a construit din zidărie de piatră cu faţă văzută pe
o înălţime de 2 m, până la cota generală a portului de +2,50 m, în tronsoane
de 33 m lungime.
Î n coronament s-a amenajat un tunel de 1 ,40x1,15 m boltit, pentru insta
laţii de apă şi electrice, la care s-a renunţat după al doilea război. În mijlocul
fiecărui tronson de coronament s-a montat un bolard (baba) pentru legarea
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navelor, cu o capacitate de tracţiune de 75 tf., rezulta tă din presiunea velică
a vântului asupra navei legate la chei.
Întreg fron tul de cheiuri de la dana zero la dana 1 0, pe latura de maximă
eficienta dinspre est, a fost consolidat prin avansare în bazin cu 25 m, cu un
rând de blocuri de chei fundate la -1 1 m. Operaţiunea s-a executat în tre 1992
- 1995.

Fig. 6. Secţiune prin cheiurile mixte de la fostul bazin de petrol.
Pentru construcţia zidului de chei şi pentru racordarea zidului cu pereul
de pia tră dintre danele izola te, s-au executat o serie de blocuri speciale
diferite de cele tip. În dana A unde teşitura molului de cărbune şi alte mate
riale de masă privită în plan, avea nevoie de o stabilitate deosebită, zidul de
chei s-a construit în contrapantă pentru stabilitate la împingerea din umplu
turile din spatele cheiului şi vibraţia din efectul valurilor. La danele izolate
C, D, E, F, coronamentul cheiului s-a construit din beton monolit. Tunelul
pentru instalaţii, de data aceasta cu un debit sporit de apă pentru incendii, a
fost menţinut.

Fig. 7. Aspect general în portul Constanţa între anii 1890-1892.

În prim plan silozurile de cerea le cu 6 magazii pe 3 nivele,
nefuncţionale(!). Construite de englezi între 1864-1 868, fără o evaluare a posi
bilităţilor tehnice de racordare cu calea fera tă, silozurile nu pu teau prelua
cerealele descărcate pe platforma superioară din str. Ovidiu (denumirea din
epocă), pe la partea inferioară din port, în vagoane, pe la bunkere, pen tru a
fi duse la vapor. Linia de cale fera tă şi vagoanele nu aveau gabarit în curbă.
Urmează spre sud staţia C.F. din port cu două peroane, cu magazii de
coletărie, poştă şi telegraf. Telegraful funcţiona pe linia Constanţa-Tulcea
unde se racorda cu telegraful spre Galaţi -Iaşi-Cernăuţi-Viena. Î n plan
apropiat podul metalic din spatele vii toarei clădiri a Primăriei, ce traversa
viroaga din Piaţa Ovidiu şi pe sub care se intra în port. În dreapta a telierele
de repara t material rulant şi locomotive, coşul de fum al turnătoriei, cele care
asuigurau întreţinerea mecanismelor pentru întreaga linie ferată de la
Constanţa la Cernavoda. Cele trei magazii de cereale cu etaj şi rampă de
urcare C.F., construite între 1870-1 874, au înlocuit silozurile englezeşti, lăsa te
în paragină până la incendiul din 1896, care le-a premers demolarea.
Silozarea şi prelucrarea cerealelor se făcea după descărcarea din vagoane la
etaj, iar preluarea lor cu hamalii portuari în coşuri din răchită pe la parter,
direct spre vapor la cheiul din lemn al portului englezesc.

Fig. 8. Macaraua Titan de 40tf (1000 tm) pentru montarea blocurilor din
beton în digul dinspre larg.
Macaraua de fabricaţie britanică a fost a dusă de firma Halllier.
Funcţionarea macaralei a fost asigurată de cele două grupuri electrogene de
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400 v cc afla te în prim plan. Deplasarea macaralei la punctul de lucru se făcea
prin înaintare pe o filă de rulare, cu boghiuri acţionate electric. Trenul de
alunecare al cârligului pe braţul macaralei lung de 25 m a fost acţionat cu
lanţuri tip Gall, cu manevrantul în nacelă, paralel cu deplasarea blocului spre
locul de punere în operă .
Fotografia a surprins exerciţiul de punere în operă a primului bloc inau
gural din 16 octombrie 1 896. Blocul inaugural din cârligul macaralei, este cel
care conţine pergamentul cu mesajul Regal.
Regimul de deplasare al macaralei a fost zilnic dus-întors, pentru a pre
veni distrugerea macaralei la furtuni, pe digul neconsolidat. După montarea
unui plot de 1 0 m (5 blocuri) la nivelul apei, macaraua turna cu ajutorul
benelor, stratul de beton simplu egalizator de 1 60 mc al coronamentului.
Treptele exterioare ale digului se realizau la retragerea macaralei, după ce cu
gabarele basculante se realiza miezul digului, din anrocamente de categoria
a II-a. În fundal Casa Pilot cu etaj, demolată între cele două războaie mondi
ale, aflată pe actualul chei de la barcagii. În faţa ei clădirea administraţiei cu
un turn. Peretele de la rădăcina digului este cel din zilele noastre, de la Vraja
Mării.
După terminarea digului macaraua Titan a fost montată în lungul danelor
23 - 24, unde a fost folosită la descărcarea pieselor grele de pe vapoare.
Macaraua a fost demontată şi casată în 1 957.

Fig. 9. Organizarea de şantier a firmei Hallier în anul 1896-1897.
Profitând de umpluturile executate anterior în port, firma Hallier a ame
najat baza de producţie pe toată suprafaţa construită de compania engleză .
Depozitul de ciment, puţolana şi gropile de var, au ocupa t toată platfor
ma, cu transporturi ineficiente foarte lungi în interiorul bazei.
Varul se fabrica în cuptoare arse în satul Ester (sat desfiinţat de lângă
Târguşor), de unde se transporta cu carele la Canara, apoi cu vagoanele la
port. Stingerea varului s-a făcut în gropi amenajate în port, de pe escada din
plan. Puţolana importată din Santorin a fost depozitată în magazia din
stânga. Contractul încheiat a obligat partea română să cedeze mari suprafeţe
din port, cea ce a condus la demolarea magaziilor de cereale cu un etaj, de
lângă cheiuri. Ca urmare exportul de cereale prin port s-a redus considerabil,
cu daune pentru partea română. Revenirea la exportul normal s-a făcut abia
în 1 902, după realizarea primelor cheiuri de exploatare.
În imagine blocurile din beton încărcate pe vagoane pregă tite pentru
transport la macaraua Titan de 40 t, pe digul dinspre larg abia început. Digul
englezesc (viitoarea dană 9-1 0), draga România, macaraua flotantă cu cadru
superior, clopotul scufundător, deroşeuza (viitoarea Victoria), batje, cala de
ridicat nave, casa pilot care va fi supraetajată.
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Fig. 10. Planul de situaţie al şantierului de betonaj în anul 1908.
Noua bază de producţie gândită şi reamenajată de S.P.M. în anul 1900, pe
actualul amplasament al Spitalului din port şi al Uzinei de reparaţii de la
poarta 2. Accesul vagoanelor cu piatră concasată de la cariera ·Canara
(Ovidiu) se făcea pe la tunelul de intrare în port de la poarta 4, construit şi
pus în funcţiune de C.F.R. între 1 902-1 904.
Pe noul amplasament baza de producţie a funcţiona t până în anul în 1940,
după care a fost mutată la poarta 3, sub faleza spre tunel.
Pe locul fostei organizări de şantiere s-a amenajat poligonul de turnare
blocuri din beton, care au avut nevoie de suprafeţe mari pentru perioada de
priză a betonului fabricat cu puţolana.
Fig. 11. Fabrica de betoane în anul 1908.
Betonul proaspăt preparat a fost transportat în bene pe vagoane pla t
formă la poligonul de turnare.
Î n fundal o locuinţă de raport, clădirea Tribunalului şi clădirea
Prefecturii.
În prim plan ing. Gr. Cazimir, directorul S.P.M.
Fig. 12. Poligonul ·de turnare al blocurilor din beton în anul 1908.
Macaraua capră tip Baykenthalimentată cu cc. 400 v. Blocurile se turnau
în cofraje din lemn pe funduri pla tformă izolate tot din lemn.
În prim plan ing. Gr. Cazimir şi ing. Ioan Pâslă (dr), şeful secţiei betoane şi
cariere. În fundal magazia cu etaj din dana 6-7.
Fig. 13. Macaraua de manevre a blocurilor pe pista de turnare tip Bardor.
Pe pista de turnare blocurile erau păstrate de la 30-90 de zile în funcţie de
liant (ciment sau putolana), de unde încărcate pe vagoane pla tformă joase
(truck), erau duse spre locul de montaj pe usca t la macaraua Titan, sau pe apă
la macaraua cu două corpuri flotantă pentru montajul în zidurile de chei.
De remarcat dispozitivul de prindere a blocurilor în macara, care a fost şi
este o mare problemă a constructorilor de porturi.
Această bijuterie de utilaj păstrată în inventarul Secţiei Căi Navigabile
pănă în 1 970 (2 buc.), au fost casate şi tăiate la fier vechi şi din greşala mea,
(P.C.), regretabilă tardiv, ca şef al secţiei.
Fig. 14. Gabara port bloc fixă de 150 tone.
Gabară port bloc încărcată cu trei blocuri, spre locul de montare la cheiuri.
În spate se află un tren de vagoane pla tformă pentru blocuri de chei.
În oraş se distinge Casa cu lei abia terminată, Casa de piatră cu donjon
(fosta şcoală a companiei engleze) în reconstrucţie fără acoperiş.
Casa albă din prim plan a fost clădirea biroului diriginţilor, ulterior biroul
tehnic al portului.
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Fig. 15. Farul Genovez în anul 1855 după C. Allard.
Vizibil evident în stânga imaginii cu orientare spre sud, farul Genovez are
nevoie ca data de pe actuala placă a monumentului, să fie reconsiderată, la
1 822 (v. în text, p. 154).
Intrarea în far se făcea printr-o uşă cu boltă, orientată spre NV, diferită de
cea de azi cu orientarea SV.
În mijlocul aşezării o uliţă pornea din actuala Piaţă Ovidiu, pe traseul
actual al străzii Muzeelor.
În prim plan ghizdul unei fântâni "suitor" ce scotea apă din galeria sub
terană, aflat azi sub clădirea Muzeului de Arheologie. În dreapta se află
geamia Mahmudia reconstruită în 1 822 pe actuala str. N. Titulescu, în faţa
hotelului Intim de azi. Probabil în acelaşi an (1 822) a fost construit şi farul
Genovez, în cadrul aceleaşi investiţii de fortificare, acordate oraşului
Kustendje de Sultanul Mahmud al II-iea (1 808-1839).
Incinta oraşului a fost distrusă în anul 1829, de armata gen. Platov la rasul
cazmalei (J. Michel) după războiul ruso-turc. În fundal casa Mudirului, între
cele 40 de case întâlnite de Ion Ionescu de la Brad în 1850.
Fig. 16. Portul Constanţa în anul 1880.
În "Constanţa după natură". Litografie 206x450 mm, des. Cpt. I. Caralea,
Litografia H. Markworst, stampă Gr. II, Caralea 1, 2, 1880, B.A.R.
Farul englezesc amplasat la capătul digului de apărare (danele 8-9), cu
linie C.F. pe coronament, farul rudimentar cu lampă cu gaz aerian Bunsen, a
fost folosit până în 1905, în paralel cu farul Genovez. În bazinul portului
deformat ca suprafaţă, cu cheiuri din lemn şi dig de limitare în stânga, demo
lat cu greutate în 1 901, o sumedenie de nave tehnice şi comerciale operau la
cheiul portului, în faţa magaziilor de cereale aflate sub amplasamentul de azi
al Gării Maritime. În oraş se disting clădirea Curţii de Apel (fost castel Regal),
casele Harris 1, 2, 3,în stânga, gara oraşului cu etaj median, casa de pia tră a
companiei cu donjon englez, silozurile de cereale, biserica Bulgară (Sf.
Nicolae), geamia Mahmudia, şi minaretul unei geamii neidentificate. Trenul
de vagoane care coboară arată tehnologia de lucru în port. (vezi Farurile
Portului Constanta, Rev. Magazin de filatelie cartofilie şi numismatică, An.
V, nr. 7-8 iulie-august 1999).
Fig. 17. Portul Constanţa în anul 1866.
Fotografia este extrasă din colecţia prof. de latină Carol Blum, care a
funcţionat până în anul 1950 la Liceul Mircea cel Bătrân. Compania engleză
a construit atelierele de reparat material rulant şi coşul turnătoriei, ca punct
terminus al liniei ferate Cernavoda-Constanţa, fără liniile de acces pe plat
forma portuară. Pentru digul din prim plan s-a lucrat din greu la transportul
pământului, cu ajutorul carelor tractate de animale. Locomitiva are la
remorcă cele 6 vagoane de clasă ale companiei.
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În oraş au început să apară locuinţe din zidărie. Î n fundal se distinge se
diul companiei engleze, pe locul actual al statuii lui Anghel Saligny.
NOTE

1.

2.

3.
4.

5.
6.

P.C. inginer. Şef al sectiei de Căi Navigabile pentru dragaje, derogări şi nave tehnice 1 968.
Director tehnic al şantierului de construcţii hidrotehnice, la construcţiile digurilor şi
cheiurilor din porturile Constanta şi Midia 1 978. Director general al şantierului ecluzei de la
Cernavodă 1 983.
N.B. Vezi bibliografia generală la temă, publicată integral in Voi. 29-30, Cercetări Marine,
Ed. l.R.C.M. Constanţa, anul 1 996-1997. P. Covacef, Le port de Constanţa, p. 474-510.
Arhivele Nationale Bucureşti, fond microfilme Franţa, rola 1 8. Rapoarte ale lui Urbain de
Chausserie consului Frantei la Constanta, adresate Ministerului de Afaceri Străine al Franţei
(1 886). Multi erau bolnavi şi de lues.
P. A. Zaharide inginer român născut la Turnu Severin, fiul lui N. Z1haride şeful atelierelor
de reparat vagoane. A absolvit Politehnica din Berlin. Sub conducerea lui Anghel Saligny a
proiectat pentru Primăria Constanţa, digurile de protecţie a malurilor de est ale oraşului,
digul Y de pe Plaja Modem şi fostul dig de la Plaja Trei Papuci, ambele executate intre
1933-1938. Proiect original aflat în arhiva Muzeului de Arheologie Constanţa.
Maximilian Wegener inginer asistent la gara din Bacău în 1 885. Cf. Voi.I-I!, Construcţii
pentru Transporturi, monografie, Ed. Ministerului Transporturilor, 1 986.
Arhivele Naţionale filiala Constanţa, fond Direcţia de Navigaţie Maritimă Constanţa:
D. 1 / 1878-1933; 1 , 2, 3, 4 / 1895-96; 5/1900; 2, 4 / 1909; 2/1913-19; şi fond Primărie Constanţa,
D. 48/1896-97.
Portul Constanţa, o sută de ani de la inaugurarea lucrărilor de construcţii, (!), în Analele
Dobrogei serie nouă, an II, nr. 1 , 1 996, p. 100-1 01 .
Textul pergamentului comemorativ, cf. Valentin Ciorbea, Portul Constanj:a 1 896-1996,
monografie, planşa 1, Ed. Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa.

LE PORT CONSTANTZA
LES CONSTRUCTIONS EXECUTEES DANO LE PORT DE
CONSTANTZA AVANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Resume -

La firme Hallier ayant renonce a continuer la construction du port de
Constantza, le Ministere des Travaux Publics se reorganise pour continuer la
construction du Port en antreprise.
A Constantza, on organise la Direction du Port Maritime, qui, par sa
Divizion I, prend en charger le domaine des constructions, et par d'au tres
Divisions specialisees a reussi la tâche d'exploiter l'activite portuaire.
La construction du port pendant la premiere decennie du xxe siecle trace
des etapes au cours desquelles on reesout des problemes de dotation et d'ex
ploitation, le trafic portuaire atteint jusqu'â la premiere guerre mondiale
etant satisfaisant pour la production propre du pays.
La description en exclusivite des constructions, avec beaucoup de details
techniques caracteristiques pour Ies ports, presente aux lecteurs d'aujour169

d'hui Ies intentions des ingenieurs, qui effectuent des projets techniques dant
les annees 1895-1900, de se conformer au cahier d'etudes et on y justifie Ies
evaluations du devis general.
La 11-mrne etape aboutit en 1916 quand on met le point a une serie de con
structions portuaires qui ont cree Ies premices d'un trafic estime a 6.000.ooo
t/ an, a la suite de la premiere guerre mondiale.
L'ouvrage, restreint dans la mesure du possible, met en valeur informa
tions et documents des archives et des bibliotheques, concemant Ies con
structions du port de Constantza, datables de la premiere decennie du xxe
siecle, utiles aux etudiants des Facultes de Constructions Hydrotechniques
Portuaires et Administrations du Port de Constantza pour l'inventaire des
constructions, inventaire necessaire a la paye des amortissements.

CONSTANTZA HARBOUR
Abstract
The construction works of the Constantza Harbour, under the direct
administration of the Romanian Sta te, were officially inaugurated in the
presence of King Carol I and of the Romanian Governement on the 16th of
October 1896. Here are therse presented the first and the second phases of the
modem harbour constructions, beginning on 1896 to 1916.
The annexes I, II and III, are contain the undiscovered record, general esti
mate to this phases and technical illustrations in the harbour and in the
Constantza city.
The historical commentary in ilustrates annexa III, are originally com
ment.
Key words: historic, Constan tza Harbour
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Fig. 8. Macaraua Titan de 40 tf (1000 tm) pentru montarea blocurilor de
beton în digul dinspre larg

Fig. 9. Organizarea de şantier a firmei Hallier în anul 1896-1897.
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Fig. 10. Planul de situaţie al şantierului de betonaj în anul 1 908.

Fig. 1 1 . Fabrica de betoane în anul 1 908.
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Fig. 12. Poligonul de turnare al blocurilor din beton în anul 1908.

Fig. 1 3 . Macaraua de
manevrare a blocurilor
pe pista de turnare tip
Bardor.
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Fig. 15. Farul Genovez în anul 1 855 după C. Allard. (vezi Anexa ID)
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Traian MOŞOIU, Ion IONESCU

MIJLOACE DE COMUNICAŢII MODERNE
ADOPTATE DE MARINA MILITARĂ ROMANĂ
LA îNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
1 . T.F.F."" ŞI MARINA
Era comunicatiilor modeme începe cu telegraful electromagnetic inventat
în 1 837 de americanul Samuel Finley Bresse Morse (1791-1 872). Acelaşi
inventator a elaborat şi alfabetul care i-a purtat numele, primul mesaj codifi
cat fiind transmis Ia 24 mai 1 844.
În 1 858 a fost finalizată instalarea primului cablu transatlantic, în tre
Irlanda şi Terra Nova. În martie 1 876 s-a născut telefonul, inventat de
Graham Bell.
Telegrafia şi telefonia au fost primele sisteme rapide de comunicare Ia dis
tante mari dar Ia sfârşitul secolului trecut, ca urmare a diverselor experiente
cu unde electromagnetice, interesul s-a concentra t asupra telegrafiei fără fir. 1
În 1886, fizicianul german Henrich Hertz a demonstrat o interpretare
fizică a ecuaţiilor câmpului electromagnetic date de Maxwell, că oscilaţiile de
înaltă frecvenţă produc un efect Ia o anumită distanţă de sursă, de unde şi
adjectivul "hertziene" adăugat undelor electromagnetice.
Studiile şi descoperirile francezului Brauly, englezului Lodge şi rusului
Popov au precedat descoperirea telegrafiei fără fir de că tre fizicianul italian
Guillermo Marconi (1 874-1 937). G. Marconi s-a născut la 25 aprilie 1 874, în
oraşul italian Bolonia, crescând într-o casă de ţară, cunoscută în prezent ca
vila Grifone, situată pe culmea unui deal, înconjurată de podgorii şi
călătorind în mod frecvent în portul Livorno al cărui ambient naval îl fasci
na şi unde se afla Academia Marinei Italiene. Niciodată nu I-a părăsit
dragostea sa pentru mare, care pestye ani va deveni principalul său poligon
şi cel mai iubit refugiu. Marconi nu a fost niciodată un student emitent, nici
măcar nu a reuşit să intre în Academia Navală din Livorno. A studiat în pas
rticular, a citit totul despre electricitate şi despre experienţele lui Hertz, pe
care a încercat să le reproducă acasă. Un alt eşec a fost picarea Ia examenul
de admitere în Universitatea din Bologna. Un prieten profesor i-a pus Ia dis
poziţie biblioteca şi laboratorul său, Marconi dedicându-se studiilor şi pro
gresând ca autodidact. Îl fascina ideea comunicării globale. Visa să transmită
mesaje pe calea aerului la mari distanţe şi cu viteza luminii, fără a fi nevoie
de cabluri între transmiţător şi receptor. Se gândea să dezvolte experimentul
lui Hertz utilizând aceleaşi unde pentru o telegrafie fără fir Ia mare distanţă.
Şi-a început experimentele în podul vilei Grifone transmiţând dintr-o
încăpere în alta. Era necesar să mărească distanţa; a modificat aparate şi a
făcut mai multe probe, până când, încet-încet acele "vibraţii electrice" au tra1 84

versat câmpiile italiene din jurul casei sale, de fiecare dată mai departe: de la
fereastra vechiului pod al casei lansa semnale, pe care fra tele său le detecta
în limitele moşiei lor. Marconi era un om practic: el şi-a propus ca obiectiv
utilizarea undelor electromagnetice pentru a transmite mesaje.
Luna septembrie a anului 1 895 se apropia de sfârşit şi, la numai 21 de ani,
Marconi a obţinut o "legătură" la distanţă de câteva sute de metri utilizând
drept antenă o placă metalică. La puţin timp a atins un kilometru, depăşind
obstacolele terenului.
De acum avea nevoie de un sprijin oficial pen tru a continua. Autorităţile
italiene nu au manifesta t interes pentru acest subiect, şi în februarie 1 896,
Marconi şi mama sa erau la Londra, unde, graţie unor demersuri familiale a
luat contact cu savanţi şi oameni de afaceri englezi; drept urmare la cererea
Poştei, Arma tei şi Marinei la 27 iulie 1 896 a făcut porimele demonstraţii pu
blice obţinând şi primul brevet pentru "Sistem de telecomunicaţii fără fir
(T.F.F.) pe baza utilizării undelor electromagnetice".
În 1 901 Marconi a realizat prima radiotransmisiune telegrafică transa
tlantică.
T.F.F. au fost parcă predestinate oamenilor mării. În martie 1 899 undele
eletromagnetice de frecvenţe radio au traversa t Canalul Mânecii; mai mult,
s-a pentru prima dată radioul în manevrele navale cu echipe instalate pe
navele Royal Navy, schimbând mesaje până la distanţe de 75 Mm.
În acelaşi an 1901, Marconi a plecat în S.U.A. pentru a transmite Regata
"Cupa Americii" şi a face probe T.F.F. pentru marina americană. Marea
provocare a fost Cornwalles, până în San Juan de Terra Nova, pe o distanţă
de peste 35090 km, cu o purtătoare de frecvenţă 313 KHz, o putere de 10 Kw
şi captarea semnalului printr-o antenă lungă de 120 metri legată de un zmeu.
Radioul a început să progreseze pe scară mondială. "Valva cu doi elec
trozi" termoionică a lui Fleming, "audion"-ul lui Lee de Forest, modula ţia lui
Fessenden şi efectul regenerator al osciloscopului local descoperit de
Amstrong au marcat noi trepte pe scara evolutivă a utilizării radioului.
Un accident dramatic, petrecut în zorii zilei de 3 martie 1 899 a atras
atenţia lumii întregi asupra importanţei radioului pentru securitatea ma
ritimă. Pe o ceaţă densă, nava far "East Goodwin Sands" a fost abordată de
vaporul "Mathews" plecat din Londra. Echipajul acestuia a putut fi salvat
datorită mesajului de urgenţă transmis prin radio de la bord.
La începutul secolului XX, marinele de război au conştientizat impactul
comunicaţiilor radio în tactica şi strategia navală.
Comnicaţiile la mare distanţă, imposibile până atunci, aveau să multiplice
enorm eficacitatea operaţiilor navale. În 1 900 flota S.U.A. stabilea legă tura
fără dificultate până la 36 Mm între cuirasatele "New York" şi "Massachuts"
în timpul unor manevre.
Dificultăţile pe care le prezenta în Europa utilizarea undelor electromag
netice au impus o reglementare a T.F.F., care a dat primele roade prin
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Tratatul de la Londra din 1912 în care se stabilea, printre altele, frecventa de
1 66,7 KHz (1800 m) pentru radiotelegrafia navală.
Dezastrul "Titanicului" la 1 5 aprilie 1912 a fost cel care a schimba t în mod
decisiv T.F.F. (Marconi instalase pe navă un emiţător T.F.F.) transformând-o
dintr-o curiozitatre ştiintifică într-o necesitate vitală. Câteva nave cu radio,
precum "Carpathia" au primit mesajul de ajutor şi s-au dus în zonă pentru a
aduna naufragiaţii.
În timpul primul război mondial, T.F.F. a prestat primele sale servicii mi
litare, care deşi nu au fost decisive, au demonstra t importanţa pe care le-o re
zerva viitorul.
Pâm\ în anii '20, flota S.U.A. a folosit echipamente radio M.F., în banda de
frecvenţe de la 50 la 1 500 KHz.
Pe la mijlocul anilor '20 a trebuit să se abandoneze această bandă în
favoarea radiofuziunii comerciale, actuala şi familiara bandă radio A.M. De
asemenea, a început exploa tarea noii tehnologii de comunicatii pe unde
scurte (H.F.) şi, când s-au perfecţionat rămânând frecvenţa de 500 KHz pen
tru primirea mesajelor internaţionale, exclusiv de ajutor. Mai târziu s-au
adopta t benzile V.H.F. şi U.H.F. da torită necesităţii comunica ţiilor tactice cu
bătaie scurtă şi interceptării dificile de către inamic, cu avantajele creşterii
canalelor, puterii joase de transmisie, echipamentelor mai mici şi în special
antenelor foarte reduse în dimensiuni şi mase şi care asigură un contact
vizual perfect între nave.
Era comunicaţiilor prin satelit a apărut ca alternativă a comunicaţiilor
H . F. la mare distanţă dar avându-se în cedere vulnerabilitatea sateliţilor de
comunicaţii, nu s-au abandonat total legă turile H .F. clasice.
De la începuturile radioului s-au construit echipamente pentru
îmbunătăţirea direcţionării undelor eletromagnetice şi utilizarea lor pentru
localizarea na velor pe mare. Ulterior, în timpul primului război mondial,
radiogoniometrele au fost utilizate pentru localizarea submarinelor ger
mane.
Marele impact al radioului s-a produs în S.U.A. la 30 octombrie 1938, în
noaptea de Halloween, cu un program de Orson Wells la C.B.S., versiune
radiofonică a "Războiului Luminilor" de H.G. Wells. A fost atât de reală emi
siunea, încât publicul a reacţionat prin a fi convins de realitatrea invaziei
marţienilor, producându-se scene de panică între radioascultători, care au
prezenta t apoi multe cereri de daune şi prejudicii fizice şi morale. Aceasta
s-a întâmplat evident, în Statele Unite.
La 7 decembrie 1941, în acelaşi CBS şi de acelaşi Orson Wells a fost între
rupt programul muzical care se transmitea, pentru a anunţa că japonezii a ta
caseră Pearl Harbour, anunţ primit cu neîncredere de radioascultă tori.
2. T.F.F. ÎN MARINA ROMÂN Ă
În toamna anului 1 905, director al Serviciului Maritim Român era coman
dorul Ion Coandă, s-au instalat primele staţii T.F.F.: o staţiune de coastă dea1 86

supra tunelului de la Constanţa şi câte una la bordul vapoarelor poştale
"Principesa Maria", "Regele Carol" şi "Romania". La celelalte nave ale S.M.R.
s-au instalat aparate T.F.F. treptat, odată cu construirea lor2 .
Patentul acelor instalaţii era Branly-Popp: emiţătorul de joasă frecvenţă,
cu scânteie, receptorul cu coheror, înregistrator grafic şi sonerie de apel3.
Bătaia acestor staţii era de maximum 200 mile. Totuşi funcţionarea lor lâsa
mult de doritn - cu toate că erau puţine pe atunci în mările pe care le
străbăteau - din cauza imperfecţiunii aparatelor de recepţie care înregistrau
orice descărcări atmosferice.
La finele anului 1911, s-a introdus recepţia cu detectoare cu cristal de
pirită, iar după război recepţia cu lămpi şi emiţătoare cu scântei s-au gene
raliza t4 .
La începutul anului 1912, introducându-se recepţia cu detectoare elec
tronice, comunicaţiile T.F.F. au devenit mai sigure iar legăturile mai
îndepărtate, noaptea putându-se comunica satisfăcător între Constanţa şi
vapoarelor S.M.R. care navigau în Mediterana şi chiar aflate în portul
AlexandriaS.
Dacă primele instalaţii T.F.F. erau considerate doar obiecte de curiozitate
şi de lux, cu timpul însă încrederea în utilitatea lor a crescut mereu, ele
devenind mai apoi indispensabile necesi tăţilor navigaţiei.
Această minunată invenţie a pus capăt şi zvonurilor alarmante pe timp de
furtună şi pelerinajului la S.M.R. al persoanelor care aşteptau îngrijorate
sosirea cu vapoarele noastre, a celor dragi, comunicărilor prompte prin T.F.F.
justificând din timp orice întârzieri faţă de itinerar6 .
La începutul secolului XX, staţiile T.F.F. de port de la Cernavodă, Călăraşi
şi Giurgiu au utilizat echipamenter XYZ, model 1 908, patent "TELE
FUNKEN", cu raze de acţiune de la 60 până la 1 20 km 7.
Primul radiofar românesc s-a înfiinţat la Constanţa, în anul 1 936, avea în
dotare un emiţător radio tip Marconi's Wireless Telegraph Co Ltd. LondonR .
Această staţie de emisie de fabricaţie engleză transmitea automat litera C,
iniţiala portului Constanţa. Era folosită şi ca staţie de transmitere a mesajelor,
avertismentelor meteo, radiogramelor. Putea transmite şi manual prin sis
temul Morse, având o bătaie de 50Mm9•
Î n patrimoniul Muzeului Marinei Române se regăseşte o parte din tehni
ca de transmisiuni utilizată în Marina Română la începutul secolul: aparat
telegrafic MORSE (1 877), emiţător radio MARCONI (1936), cen trală telefo
nică cu 36 numere, centrală telefonică ERICKSON cu 58 numere, staţie radio
far direcţional tip MARCONI (model 1921).
De asemenea, în Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii din laşi se păstrează Staţia de
radiocoastă "STANDARD" CONSTANŢA.
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Serviciul Maritim Român înfiinlat în 1895
foarte înaltă frecvenlă
VHF
UHF
ultra înaltă frecvcnlă

MOYENS DE COMMUNICATIONS MODERNES ADOPTES PAR
LA MARINE MILITAIRE ROUMAINE AU DEEBUT DU XX-E S.
Resume

Parmi Ies nombreuses localites qui ont prete leur a des navires appar
tenant a la Marine Roumaine ii y a Constantza aussi, le port le plus grad du
bassin de la Mer Noire.
Cest ainsi que, le long d'un siecle, 8 vaisseaux (1 remorquer, 2 cargos, 1
trawler, 2 navires-base, 1 dock flottant et 1 drague aux coupes) ont servi dans
la flotte nationale roumaine ayant ce nom. La retrospective chronologique est
accompagnee d'une breve presentation des circonstances dans lesquelles ces
unites navales sont entrees et ont servi dans la Marine Roumaine.
Photo:
1 . Les trawlers "Constantza" et "Galatzi".
La collection Marian Moşneagu.

2. Le navire-base "Constantza" et le sous-marin "Delfinul" dans la zone
zero, dans le port de Constantza 1 941.
La collection du Musee de la Marine Roumaine.
-
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Traulerele "CONSTANŢA" şi "GALAŢI" - Colecţie Marian Moşneagu

. .

••
•

Nava bază "CONSTANŢA" şi submarinul "DELFINUL"
la dana zero în Portul Constanţa 1941 .
-
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Otilia GHERGHE

CONSEMNĂRI DESPRE DOBROGEA îN
JURNALUL INEDIT AL CĂPITANULUI
CONSTANTIN SĂNĂTESCU (1915)
Generalul Constantin Sănătescu a fost, prin însărcinările pe care le-a
îndeplinit: ataşat militar la Legaţia Română din Londra, comandantul
Regimentului de Escortă Regală, Comandantul Brigăzii a III-a de Cavalerie
din Cernăuţi, Subşef al Marelui Stat Major, Comandant militar al Capitalei în
ianuarie 1941, Comandantul Corpului IV Armată care a intra t în Odessa la 16
octombrie 1941 , Şef al Casei Militare Regale şi Mareşal al Palatului în 1 9431944, Prim-ministru de la 23 august până la sfârşitul anului 1944, Şef al
Marelui Stat Major şi Inspector General al armatei până în anul morţii, 1947,
una dintre personalitc'lţile militare proeminente ale primei jumătăţi a secolu
lui al XX-iea.
Autorul însemnărilor zilnice care fac obiectul acestei comunicări, se trage
dintr-o veche familie boierească din Gorj, familie a cărei "diplomă de înobi
lare" dateazc'\ din 1 71 71 . Tatăl său, Gheorghe Sănă tescu, militar de carieră, a
luptat ca voluntar în războiul din 1 877 şi ca general de divizie în războiul din
1916-1 918, la care au luat parte cei patru fii ai săi.
Constantin2, fiul cel mare al generalului Gheorghe Sănă tescu, s-a născut
în 1 885, la Craiova. A urmat cursurile liceelor din Craiova, Tr. Severin şi laşi,
apoi Şcoala Militară de la Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1907, cu gradul de
sublocotenent. A fost repartizat la Regimentul 5 Roşiori din Tr. Severin iar în
1910 a devenit instructor, cu gradul de locotenent, la Şcoala de Cavalerie din
Târgovişte. O serie de amănunte din via ţa lui Consantin Sănă tescu sunt rele
vate pentru aprecierea considera ţiilor pe care au torul le-a făcut în jurna lul
întocmit în acei ani. A fost excelent călăreţ, participând la numeroase con
cursuri hipice militare sau, ca jocheu, în cursele civile. La 22 mai 191 1, de
pilde'\, a câştigat "Premiul armatei". În 1 913 a luat parte la campania din
Bulgaria. A fost avansat la gradul de căpitan şi, în 1 915, a fost mutat Ia un
regiment din Tulcea.
Militar de carieră, Constantin Sănătescu a fost totodată un intelectual rafi
nat. Relevantă în acest sens este analiza pe care o face "limitelor" de redare a
naturii prin mijloacele artei, literaturii şi muzicii, în încheierea capitolului
consacrat descrierii misiunii în nordul Dobrogei. Când ajunge în apropierea
cetăţii genoveze de la Heracleea, de lângă Enisala, C. Sănă tescu se întreabă :
"Cum aş dori să pot reda acest colţ din natură în care mă găsesc, cu
sigură tatea ce stăpâneşte în îngânarea nopţii ce vine cu ziua ce ne părăseşte,
cu schimbul de culori şi lumină observat în orice moment. Zadarnică îmi e
străduinţa, căci văd cât de departe sunt de adevăr. Natura este alcă tuită din
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mistere şi nu se poa te reda şi când mâ gândesc că sunt a tâţia care susţin că
arta ar fi mai presus decât natura; eu, dimpotrivă, o găsesc mult inferioară .
Dacă am ajuns las această concluzie este că nu m-am luat după unul şi după
altul ci fiindcă am umblat mult, am văzut multe, am citit cele mai grozave
opere de artă a tuturor literaturilor, am vizitat galerii celebre şi am auzit
orchestre divine. Când am cutreerat Louvrul de la un cap la altul, când am
rămas ţintuit privind în faţă "Venus de Milo" şi "Victoria de Samotrake", când
în salonul "Carre" surâsul Giocondei mi-a mângâiat ochii, şi când am cetit
descrierea Luxemburgului din "Les Miserables" al lui Hugo şi aceea a
grădinii "Paradon" din "La faute de L'abbe Mouret" al lui şi când am auzit
Furtuna de Weber executată de orchestra Cazinoului municipal din Nissa,
trebµie să mărturisesc că am căzut în extaz şi am rămas pe gânduri mult
timp, însă revenind la realitate şi examinându-mi această stare sufletească,
mi-am dat a tunci seama că totuşi arta e neputincioasă faţă de natură.
Gândesc că marii artişti au simţit această inferioritate a artei faţă de natură şi
la terminarea operei de artă n-au avut mulţumirea deplină"3 . Iubea literatu
ra şi a scris, el însuşi, câteva schiţe în 1 914 pe care le-a publicat în "Revista
Cavaleriei". "Citea mult, chiar şi atunci când se afla în linia întâi a frontului
său zilnic din timpul primului război mondial consemnând nu mai puţin de
50 de titluri de cărţi, majoritatea în limba franceză . Ci tea cu aceeaşi uşurinţă
în germană, pe care o învăţase, copil fiind, de la guvernanta sa austriacă; sau,
mai târziu, în engleză. Acestea sunt principalele elemente pe care le avem în
vedere atunci când analizăm însemnările căpitanului Constantin Sănă tescu
cu privire la situaţia geografică, economică şi socială a Dobrogei în preajma
intrării României în război.
Ca ofiţer în comanda regimentului din Tulcea din 1915, Constan tin
Sănătesciu s-a aflat în preajma primului război mondial în contact nemijlocit
cu realităţile sociale şi economice ale Dobrogei. În timpul războiului a luat
parte mai întâi la luptele din Dobrogea, Mun tenia şi Moldova, iar apoi la cele
din Basarabia, înaintând în fruntea escadronului pe care îl comanda, până la
Tighina. Prin amabilita tea doamnei Simona Ghiţescu-Sănă tescu am avut
posibilitatea să consultăm jurnalul jurnalul întocmit de tatăl său Constantin
Sănă tescu începând începând din 30 septembrie 1915 până la 15 mai 1918,
extrăgând pen tru comunicarea de faţă partea care se referă la Dobrogea
acelei epoci, la economia agrară şi la via ţa satului dobrogean. Dincolo de con
statările cu caracter militar, căpitanul Constantin Sănă tescu, om de formaţie
culturală europeană şi având reale înclina ţii literare, legat strâns prin familie
de lumea satului, ne oferă informa ţii importante cu privire la Dobrogea.
Capitolul din Jurnal consacra t Dobrogei este intitulat "în preajma
Razelmului. Note de drum" şi se referă la misiunea pe care a îndeplinit-o
începând de la 30 septembrie 1915, când pleacă din Tulcea, până la 1 2
octombrie, l a Babadag, Despre Babadag, Constantin Sănătescu spune:
"Numele orăşelului înseamnă în turceşte "mama pădurilor", dar nu cu
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înţelesul ce acest cuvânt are în bazmele noastre, fiindcă în aceste regiuni erau
cele mai renumite păduri ... Pornesc apoi razna să văd şi acest orăşel, ultimul
ce mai aveam de văzut in Dobrogea Urc dealul păduros şi din vârf privesc
la orăşelul aşternut în vale, tăiat drept în două de şoseaua naţională Mă uit
la această lume liniştită, cu obiceiuri simple, ce-şi duce viaţa fără mul tă zbu
ciumare şi nu ştiu zău dacă în aceste clipe nu aş schimba viaţa în care trăiesc,
plină de formalism nesuferit, de râvnă şi invidie, cu viaţa tihnită şi simplă a
micului orăşel"4 .
Comisia pentru inspectarea şi clasarea rechiziţiilor în plasa Babadag era
alcătuită din căpitanul Constantin Sănătescu, caporalii Zaharia şi Bacevarov,
şi un vizitiuS.
Jurnalul ne introduce, din primul moment, in lumea rurală dobrog�ană,
în a tmosfera sa tului de aici, relevându-ne calităţile literare deosebite ale
observa torului fin care a fost căpitanul Constantin Sănătescu.
Jurnalul ne introducere, din primul moment, în lumea rurală dobrogeană,
în a tmosfera satului de aici, relevându-ne calitătile li terare deosebite ale
observatorului fin care a fost căpitanul Constantin Sănătescu.
"Curios colţ de ţară şi această Dobroge! Pământul ei atât de frământat şi
cu a tâtea dealuri pietroase o face să se deosebească de pământul de dincolo
de Dunătre. Apoi sate mari şi frumoase ascunse în fund de văi, care au rămas
ochilor decât la câ ţiva paşi, ii dau un aspect feeric. Peste Dunăre satele sunt
cuibărite pe coaste de dealuri, căci acolo sunt ploi dese şi râuri multe cari se
umflă primăvara mâncând fundul văilor, din care cauză satele au fost silite
să se caţere cât mai sus, în vreme ce în Dobrogea, ploile sunt mai rare, iar
râuri n-ai să întâlneşti de-ai umbla zile întregi, deci nu e pericol de revărsare
şi satele pot sta în tihnă pe fundul văilor, mai ales că vânturile bat cu tărie şi
fără întrerupere. Fiecare caută aşezămân t acolo unde este mai ferit „."6 .
Acţiunea de inspectare a rechiziţiilor din plasa Babadag i-a prilejuit
căpitanului Constantin Sănătescu cunoaşterea realităţilor sa telor dobrogene
a căror descriere, ală turi de alte surse de epocă, ne dă posibili tatea să
cunoaştem imaginea de acum aproape un veac a vieţii rurale, a specificului
zonei, a construcţiilor şi a obiceiurilor locului. Autorul jurnalului ne prile
juieşte întâlnirea cu Jurilovca, cu morile de vânt aflate încă în funcţiune, cu
vestitele cherhanale "locul unde se duce cu barca peşte prins în baltă", cu bi
sericile şi cu oamenii locului.
Despre Jurilovca, Constan tin Sănă tescu scrie: "Nu este un sat obişnuit
Jurilovca, căci cu casele-i chipeşe, văruite în alb şi chenăruite în albastru
după gustul lipovenesc, cu stradele pietruite şi mărginite de trotaluri, cu
plantaHa-i bogată, îl fac să iasă din comun. Numai vorbesc de poziţia ce
ocupă, căci risipit pe dealul locului, casele coboară până în marginea, iar
şoseaua, după ce se lasă de vale, se-mplântă în baltă alcătuind un fel de chei
Jurilovca "este poate cel mai însemnat loc al pescăriilor noastre din care
cauză Administra ţia a găsit motiv să cionstruiască un minunat palat pentru
„.

„.

„ .".
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administrator. Din drum cercetat, palatul ce răsare în coasta dealului cu
numeroase ferestre ce privesc în largul Goloviţei până în depărtate mare. Lux
şi iar lux este deviza ce ne călăuzeşte când ridicăm câte o clădire dea-a sta
tului"7.
Cele mai interesante informa ţii cuprinse în Jurnal, se referă la piscicul tură
şi la legislaţia care o reglementa şi care aprecia Constantin Sănă tescu, a avut
efecte negative asupra acestei importante ramuri a economiei României.
Descrierea vieţii pescăreşti este de un pitoresc deosebit. Găzduit de
bătrânul Za haria, cel mai vestit pescar din aceste ţinuturi, căpitanul
Constantin Sănătescu scrie: "Seara ne aşazăm la masă, unde un castron cu
borş de nisetru ne face cu ochiul. Aici mâncarea peştelui este un lucru
obişnuit, căci după borş vine plachia sau marinata, apoi iar nisetru la grătar;
nu s-a descoperit prăjitura din peşte căci sigur ar fi al patrulea fel la o masă
în Jurilovca. Şi minunate sunt aceste mâncări mai ales că vinul de Sarica nu
lipseşte după masă, căci cine era să ştie mai bine decâ t un pescar, că peştelui
îi place să înoate în vin".8
În jurnal sunt descrise şi aspecte din viaţa lipovenilor, hramul unei bi
serici lipoveneşti, deosebit de sugestive fiind observaţiile cu privire la con
vieţuirea asutohtonilor cu celelalte etnii din zonă.
"Lipovernii sunt cei mai iscusiţi pescari, oameni vrednici, gospodari, de
aceea satele lor au o înfăţişare plăcută. Câştigă bune parale, dar şi băutori de
frunte ca ei mai rar. Sunt foarte evlavioşi şi în mijlocul satului se ridică o fal
nică biserică Lipovenii se-mpart în două secte: unii care n-au popă, numHi
"bispopovi"; ceilalţi au popă, numiţi "popovi"
Am picat tocmai bine în
acest sat, căci fiind hramul bisericii, s-a strâns lipovenie din toate părţile. A
venit şi episcopul lor. Cum lipovenii nu au seminar, atunci fiecare sat îşi
alege pe unul dintre ei ca popă, iar dintre popi se alege un episcop care îşi are
reşedinţa la Slava Rusă de lângă Babadag. Ciudate lucruri se-ntâmplă cu
popii lipoveni, iară episcopul de azi a fost în tinereţe hoţ de cai, apoi pescar,
într-o bună zi se pomeni popă, ş-apoi episcop"9.
În călătoria pe care o face în nordul Dobrogei, Constantin Sănă tescu a tre
cut printre altele, prin Caramanchioi, Sarichioi - satul galben pe turceşte renumit înainte pentru viile sale, prin Zebil, sat azvârlit pe malul de miază
noapte al lacului Babadag, cu case mărunte acoperite cu s tuf de baltă, prin
Enisala "un sat păcătos într-o poziţoie pitorească, ai cărui locuitorii aveau o
reputaţie "detestabilă" deoarece fiecare a suferit puţin câte o condamnare", şi
Babadag. 10
"Cutreierând Dobrogea - nota Constantin Sănătescu - mai la tot pasul se
întâlnesc ruine de cetă ţi, martere a timpurilor de nesiguranţă, căci aceste
pământuri numite în vechime "Sciţia Minor". au fost drumuri pe unde s-au
năpustit rând pe rând hoarde barbare, pârjolind locurile pe unde treceau.
Locuitorii paşnici, ca să fie la adăpost, trebuiră să dureze aceste cetăţi". 1 1
Prin bogata şi diversa informaţie pe care o cuprinde ş i datorită calităţilor
„.

„.
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literare deosebite, jurnalul căpitanului Constantin Sănă tescu reprezintă un
document important pentru cunoaşterea zonei de rând a Dobrogei la
începutul veacului al XX-iea.

NOTE
1. C. Giurescu, Material penb'u istoria Olteniei sub războiul austriac, voi. II, Bucureşti, 1944,
p. 431, 465, 466.
2. C. Săni\tescu, Jurnal, cu o prefati't de Simona Ghilescu-Si'lnătescu, Ed. Humanitas, Bucureşti,
1993, p. 5-9.
3. C. Si'tnătescu, Jurnal manuscris, p. 19-20.
4. Ibidem, p. 26.
5. Ibidem, p. l .
6 . Ibidem, p . 2-3.
7. Ibidem, p. 6-7.
8. Ibidem, p. 8.
9. Ibidem, p. 9.
1 0. Ibidem, p. 10.
1 1 . Ibidem,
„.

NOTES SUR LA DOBROUDJA DANS LE JJOURNAL INEDIT DU
CAPITAINE CONSTANTIN SĂNĂTESCU (1915)
Resume
L'article presente quelques opinions sur la Dobroudja, comprises dans le
journal de 1 91 5 appartenant au capitaine Constantin Sănă tescu.
Bien que ce soit l'ouvrage d'un militaire de carriere ce journal reflete avec
des procedes litteraires le monde rural dobroudjien, le specifique de la zone,
Ies constructions et Ies coutumes de l'endroit.
Constantin Sănătescu s'avere etre un intellectuel raffine qui offre des
in formations riches et diverses sur des localites qui offre des informations
riches et diverses sur des locali tes de Dobroudja, sur Ies localites de
Dobroudja et Ies occupations des habitants et surtout sur la piscicul ture.
Grâce a sa riche documenta tion et aux qualites litteraires incontestables,
le journal du capitaine Constantin Sănătescu est une source importante pour
la connaissance de la zone du nord de la Dobroudja au debut du XX-e s.
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Constantin ŞERBAN

PREZENŢA LA CONSTANŢA A
BIZANTINOLOGULUI VASILE GRECU îN
TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
În galeria istoricilor români care au desfăşurat o bogată activitate în
domeniul bizantinisticii în perioada de după primul război mondial până la
începutul deceniului VIII al secolului nostru, profesorul Vasile Grecu ocupă
un loc foarte important prin realizărilor sale pe tărâm ştiinţifice şi didactic.
Profesorul Vasile Grecu provenea dintr-o familie de ţărani înstăriţi din
comuna Mitohul Dragomirnei (judeţul Suceava) aşezare aflată la o distanţă
de 12 Km de Suceava, pe drumul care duce spre oraşul Siret, unde se află şi
mânăstirea Dragomirna ctitoria mi tropolitilui Anastasie Crimca, a marelui
logofăt Luca Stroici şi a fratelui acestuia Simion, mare vistier ridicată în 1 602.
El a văzut lumina zilei la 31 iulie 1 885 ca fiu al lui Emanuel Greciuc şi al Anei
Burac.
După absolvire şcolii poporale în sa tul natal tânărul Vasile Grecul, care în
acea vreme purta numele de Greciuc, nume rutenizat de autorităţile locale,
şi-a continuat studdiile la Suceava la liceul greco-oriental din acest oraş (azi
liceul "Ştefan cel Mare") încheiate cu succes în anul 1 905. La îndemnul şi cu
sprijinul profesoruluii său Simion Florea Marian, valoros etnograf, folclorist
şi istoric român bucovinean (1 847-1907) Vasile Grecu a urmat studiile supe
rioare mai întâi la Universitatea din Viena (1 905-1907) şi apoi la Universitatea
din Cernăuţi (1 907-1 909) unde la Facultatea de Filozofie de la aceste univer
sităţi a avut prilejul să dobândeascz cunoştinţa temeinice în domeniile:
istorice, filologie clasăică şi filozofie de la cadre didactice de renume în acea
vreme precum: profesorii Hans von Armin, P. Kretschner, W. Kubi tschek, W.
Weich, F. Judel etc. 1
După absolvirea studiilor universitare Vasile Grecu - un amănunt mai puţin
cunoscut de biografii săi -, a efectuat în anul 1 908 o specializare la
Universitatea din Berlin, unde a audiat cursurile de filologie clasică ale cele
brului profesor Ulrich Wilanowitz-Moellendorf.2
Ca mulţi tineri absolvenţi ai studiilor universitare din vremea sa Vasile
Grecu a îmbrăţişat cariera didactică funcţionând pe rând ca profesor supli
nitor la Gimnaziul nr. 3 de stat din Cernăuţi, apoi ca profesor titular la
Gimnaziul de stat dij oraşul Câmpulung Moldovenesc în anii 1910-1914,
după cum reiese din arhiva păstrată la acest gimnaziu, azi liceul "Dragoş
vodă". La această din urmă unitate şcolară el a predat elevilor la catedră
limba şi literatura Ila tină pe timpul când aceasta se afla sub conducerea direc
torului dr. Daniil Werenka (1 847-1 920)3, cunoscut în rândul intelectualităţii
din Bucovina ca un pasionat cerca tător în domeniul ştiinţelor istorice.
.
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Pe timpul cât a funcţiona t ca profesor la Câmpulung Moldovenesc, pro
iesorul Vasile Grecul şi-a constituit o familie, el căsătorindu-se în 1911 la
Pătrăup cu Victoria Morariu, fiica binecunoscutului preot şi istoric totodată
Constantin Morariu.4
După izbucnirea primului război mondial în vara anului 1914 profesorul
Vasile Grecu a părăsit Bucovina trecând în Regatul României în luna
octombrie acelaşi an împreună cu colegul său profesorul D. Logigan pentru
a nu fi obligat să se înroleze în armata austro-ungară şi să lupte, eventual,
împotriva fraţilor săi români. Stabilit temporar la Bucureşti el a fost încadrat
prin decret regal din 9 decembrie 1914 în funcţie de corector la Direcţia ge
nerală a publicaţiei "Monitorul Oficial"5 pentru a avea un mijloc de existenţă.
Apoi, şi-a continuat activitatea didactică in învăţământul secundar din patria
sa adoptivă, relativ curând ca profesor suplinitor suplinitor la Liceul "Mircea
cel Bătrân" din Constanţa în primăvara anului 1 915, unde a predat limba
latină. 6
Desprins din climatul familial din Bucovina el s-a adaptat fără dificultăţi
de limbă şi mentalitate societăţii româneşti constănţene. Titularul catedrei de
limba latină de la liceul "Mircea cel Bătrân" fusese profesorul Marin Lişcu,
detaşat încă din 1914 la liceul militar de la mănăstirea Dealul de lângă
Târgovişte. Acest periplu din viaţa profesorului Vasile Grecu la Constanţa
mai puţin cunoscut până azi, a durat până în vara anului 1916, când România
a ieşit din starea de neutralitate şi în alianţă cu puterile Antantei a declarat
război puterilor Centrale, Austro-Ungaria şi Germania participând activ la
operaţiile militare angajate pe frontul european din răsăritul continentului.
El ne-a permis să aflăm pe baza materialului documentar inedit aflat în
Biblioteca Academiei Române unele amănunte privind cariera didactică a
acestuia desfăşurată la liceul "Mircea cel Bătrân " din Constanţa. De aseme
nea ne-a permis să urmărim şi activitatea sa ştiinţifică şi publicistică . Astfel
în scrisorile sale adresate cumnatului său scriitorul Ilie Toroutiu7, rezultă că
el a expediat numeroase articole pentru ziarul "Neamul românesc" care
aparea la Vălenii de Munte condus de marele istoric Nicolae Iorga. În această
corespondenţă expediată din Constanţa, profesorul Vasile Grecu se arăta
foarte interesat de desfăşurarea evenimentelor politice şi militare, în care era
implicat în acea vreme pământul său natal din Bucovina, care devenise teatru
de operaţii militare pe care se confruntau armatele a două mari imperii
europene: cel austro-ungar şi ţarist.8
După cum se ştie în primul an de război 1914-1915 luptele dintre armatele
celor doi beligeranţi au început la 7 august 1914 în zona localităţilor Boian,
Mahala, Rarancea şi Toporăuţi. După ce la 30 august 1 914 oraşul Cernăuţi a
fost evacuat de armata austro-ungară capitala Bucovinei a fost ocupa tă după
câteva zile de avangarda armatei ţariste la 2 septembrie.
Atunci, aflată în ofensivă armata ţaristă a înaintat până la 1 septembrie până
la oraşul Storojineţ, a tingând linia Siretului la oraşul Siret. Ocupaţia rusă n-a
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durat mult timp deoarece după o lună de zile o contra-ofensivă austro
ungară a recucerit teritoriul pierdut temporar la 21 octombrie 191 4. La rândul
ei armata ţasristă dezlănţuind şi ea o contraofensivă a rupt frontul austro
ungar şi la 26 noiembrie acelaşi an a reocupat oraşul Cernăuţi înaintând apoi
spre apus până la Storojineţ şi Mestecăniş.
După cum se ştie în iarna anului 1914-1915 confruntarea austro-ungară
ţaristă a cunoscut forma războiului de poziţie, dar în februarie 1 9 1 5 armata
austro-ungară a declanşat o nouă ofensivă reuşind să reocupe oraşul
Cernăuţi la 15 februarie. După această dată linia frontului din tre cei doi
beligeranţi s-a stabilizat timp de mai bine de un an până în iunie 1916.
Aflat la Constanţa profesorul Vasile Grecu solicita cumnatului său Ilie
Toronţiu cât mai multe ştiri despre evoluţia operaţiilor militare din Bucovina
precum şi ştiri despre rudele sale rămase la Mitocul Dragomirnei şi Pătrăuţi.
Astfel în scrisoarea din 6 februarie 1915 el îl întreeba pe acesta cu îngrijorare"
"de pe acasă nu ştii nimic? de când cu întoarcerea vechii stăpâniri (adică cea
austro-ungară, n.n.) de atunci nu mai primesc nici o ştire, se vede căsunt mai
precauţi şi nu merg aşa deseori pe la Burdujeni ; dacă ai vreo veste, te rog, să
să mi-o scrii şi mie". În altă scisoare din 1 2 februarie 1915 profesorul Vasile
Grecu scria aceluiaşi "Azi am primit veste de la P. (adică Pătrăuţi). Ruşii s-au
retras şi pe acolo, duminică vor fi 4 săptămâni. Erau cazaci. S-au purtat bine.
Unui om care le-a ajutat a mâna caii pe drumul de lângă ţintirim i-au dat 5
lei. Spuneau bieţii cazaci, care erau foarte necăjiţi, că oameni buni ca în
P(ă trăuţi) n-au întâlnit nicăieri; casa pădurarului de lăngă pădure au aprins
o şi omul care era l-au bă tut foarte, deoarece au aflat (la el) o puşcă şi
patroane (cartuşe) în casă şi el tăgăduise". În continuare Vasile Grecu mai
face şi unele reflecţii asupra exceselor săvârşite înbtimpul războiului. "mi se
pare - scrie el - că la asfel de fapte trebuie reduse cele mai multe din sălbă tici
ile povestite de gazete; şi când te mai gândeşti că o mulţime de spioni rămaşi
în urmă vor fi aţâţând oamenii la împotrivire". 1 1 Urmărind desfăşurarea
operaţiilor militare el scrie la 22 iunie 1915 cumnatului său Ilie Toron ţiu
următoarele: "Ce spui că ofensiva ruşilor a fost oprită la Iacobeni" 1 2 . Într-o
altă scrisoare tot di luna iunie 1915 el povestea o întâmplare cu conţinut dra
matic petrecută în Bucovina relativ la retragerea ruşilor, aflată de la cei din
satul lui, în felul următor: "am mai auzit că feciorii lui Tonţiu au murit toţi
patru, Ştefan Scarlat (tatăl lor, n.n.) a înnebunit. Îndată după luptă el a mers
la căpitan şi i-a zis (urmează în scrisoare un text în limba germană care tradus
are următotrul conţinut, n.n.) "Domnule căpitan, vă înştiinţez că eu cu pro
pria-mi mână am ucis 1 60000 de ruşi, prin urmare războiul s-a sfârşit, acum
se poate încheia pace". În continuare, Vasile Grecu mai scris în româneşte
"căpitanul a văzut îndată ce-i cu el, l-a luat cu binişorul şi nu-l mai slăbeşte
dij laude" 12.
În scrisorile sale expediate din Constanţa în anul 1 915 profesorul Vasile
Grecu mai cerea cumnatului său să-i procure o ediţie în limba franceză de la
197

librărie Hachette textul dramei lui Euripide intitulată "Iphigenia din
Taurida" cerută de un coleg de al său de la liceul unde funcţiona, profesorul
Gr. Roşu care preda limba elină şi care dorea să citească această operă dra
matică în limba franceză. 13 Dar pentru că acest coleg constănţean nu
cunoştea limba franceză, acesta l-a rugat pe el să-l înveţe această limbă; în
schimb drept recompensă s-a oferit să-l înveţe pe Vasile Grecu limba elină.
Cu acest prilej aflăm din această scrisoare când şi unde a învăţat limba greacă
de care s-a folosit mai târziu în cercetările sale de bizantinistică şi mai ales
pentru editarea în text bilincv (grec-român) a mai multor cronici bizantiner. 14
În corespondenţa sa profesorul Vasile Grecu a manifestat interes pentru o
rudă de a sa prin alianţă, Leca Morariu, care în acea vreme se afla la Viena. 1 5
D e asemenea din aceste scrisori inedite am mai aflat ştirea c ă profesorul
Nicolae Iorga urma să vină la Constanţa la 8 februarie 1 915 pentru a ţine în
acest oraş o conferinţă. Într-o altă scrisoare profesorul Vasile Grecu relata
despre colaborarea sa la mai multe reviste cu articole, ca de exemplu la
"Revista Bucovinei", la revista "Flacăra", la revista Vestitorul satelor", ultima
care apărea la Fălticeni. 1 7
Ş i despre climatul din oraşul Constanţa se relatează unele ştiri î n această
corespondenţă. De exemplu în scrisoarea din 6 februarie 1915 acesta scria "Pe
aicea sau (este) vreme admirabilă, de primăvară sau (este) furtună pe mare
de crezi că acuşi o să te spele cu tot cu Constanţa" 18; în alta din iulie 1915 scria
"de altfel aud că pe acolo e mai răcoare decât pe aicea, unde asuzi şi stând în
mare". 19 Tot aşa la 22 iunie 1915 el scria "pe aici (este) o vreme admirabilă.
Sunt fericit că cunosc organizaţia şi felul de fi al şcoalei de aici ca apoi să-l pot
aplica imediat în Bucovina românească. 20 În fine în scrisoarea din vara anu
lui 1915 el nota "pe la noi e acum frumos, sunt brânduşi".21
Cercetând cu atenţie corespondenţa profesorului Vasile Grecu expediată
din Constanţa în 1915 am constatat că el semna cu un nume fictiv şi anume
"'V. Oprea". De asemenea în scrisori numele rudelor sale erau schimbate, de
exemplu pe soţia sa o numea "Vica", iar pe cumnatul său "lte Iliescu".
Credem că el a procedat în acest fel pentru ca autorităţiule austro-ungare din
Bucovina să nu provoace neplăceri acestora deaoarece el era un cetăţean al
Imperiului austro-ungar, a tunci refugiat în România. În această corespon
denţă am mai putut afla că în scurtul răstimp petrecut la Constanţa el s-a con
sacrat din plin şi muncii ştiin ţifice în sensul că a tradus nu mai puţin de patru
opere ale unor clasici ai literaturii elene şi latine precum Platon, Symposion
(ospăţul sau discuţiile asupra iubirii), Bucureşti, 1915; Marcus Tullius Cicero,
Cuvântare pentru arcellus, Bucureşti, 1 9 1 5; Marcus Tullius Cicero,
Cuvântare pentru apărarea pentru Titus Annius Milo (Promilone), Bucureşti,
1 9 1 5; Cornelius Nepos, Căpitani străluciţi şi neamurile străine şi vieţile lui
Marcus Porcius Cato şi a lui Titus Pomponius Atticus, Bucureşti, 1915.22
În concluzie ne exprimăm mulţumirea de a fi aflat noi amănunte despre
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activitatea didactică şi ştiin ţifică a profesorului Vasile Grecu pe timpul
prezenţei sale la Constanţa în timpul primului război mondial. După părerea
noastră această perioadă relativ scurtă din viaţa sa remarcă printr-o grijă per
manentă de a-şi îmbogăţi cunoştinţele profesionale, prin interesul manifesta t
asupra desfăşurării operaţiilor militare pe meleagurile natale din Bucovina şi
prin publicarea de lucrări cu caracter didactic.
NOTE
1 . Datele biografice despre profesorul Vasile Grecu sunt încă incomplete în literatura actuală,
vezi Şerban Tanaşoca, Le 80-eme anniversaire du professeur Vasile Grecu, în "Revue des
etudes du sud-est europeenns", 3-4/1965, p. 379-384 împreună cu o bogată bibliografie a
operei sale; Gh. Cronl, Vasile Grecu (necrolog), în "Revista de istorie", 5/1972, p. 1 1 27-11 30;
Şerban Tanaşoca, Vasile Grecu (necrolog) 1885-1972, în "Revue des etudes du sud-est
europeenns, 4/1972, p. 725; Florin Constantiniu, Vasile Grecu 1885-1972, în "Enciclopedia
istoriografiei rom4neşti", Bucureşti, 1979, p. 163-164; Constantin Şerban, Vasile Grecu.
Extrase din jurnal, în "Codrul Cosminului", serie nouă, 1 /1995, p. 270-273.
2. Constantin Şerban, Vasile Grecu. Extrase din jurnal (II), în "Codrul Cosminului", scrie nouă,
2/1996, p. 433-439; Jurnalul lui Vasile Grecu se păstrează la Biblioteca Academiei Române,
secţia Manuscrise împreună cu o mare parte din arhiva sa personală.
3. Constantin Şerban, Dr. Daniil Werenca, Topografie der Bukowina zur Zeit ihner Erwreburg
durch Oesterreich (1774-1786) ... Czernowitz, 1895, în "Codul Cosminului" serie nouă,
1 /1995, p. 348-352.
4. Din această căsătorie au rezultat doi fii, primul Viorel născut în 1912, al doilea Victor născut
în 1914, pe friontul de la Odessa în al doilea război mondial. Relativ la momentul în care
tânărul Vasile Grecu a cunoscut-o pe Victoria Morariu, el a notat într-unul din jurnalele sale
următoarele: "309 august 1908, la sfinţirea Casei Naţionale din Pătrăuţi. Î n ziua aceia am
petrecut momentele cele mai fericite din viaţa mea. Atunci mi-am hotărât pentru totdeauna
scopul şi direclia vietii mele pentru viitor. Unul pentru altul să trăiască şi unul pe altul să se
fericească, e cel mai frumos scop al vieţii pe care urmându-l fiecare poate fi fericit , vezi
biblioteca Academiei Române, Arhiva Vasile Grecu, 1, mss. 3; moartea fiului său Victor l-a
afectat dureros pe profesorul Vasile Grecu. Câţiva ani mai târziu în 1944 el a dedicat fiului
său una din lucrările sale de bază "Viala Sfântului Nifon (Bucureşti, 1944), în care a
consemnast următoarele cuvinte". Cu aceeaşi durere neîncetată şi cu alelaşi dor neîmplinit
închin şi această lucrare amintirii atât de vii a dulcelui meu copil Victor (Biuşca) prieten
credincios şi camarad nedewspărtit adormit întru Domnul în urma rănilor primite în luptele
de Ia Friedental Odessa din septembrie 1941 în etate de 27 de ani".
5. Biblioteca Academiei Române secţia manunuscrise, Arhiva Vasile Grecu, IV, Acte 78.
6. Jon Faiter, Liceul ''Mircea cel Bătrân" din Constanta, 1896-1996, Constanţa, 1996, p. 246.7,
Ilie Toronţiu era căsătorit cu Elvira, o altă fată a lui Constantin Morariu ..
8. vezi mai pe larg în lucrarea lui Teodor Bălan, Bucovina ln războiul mondial. Cernăuţi, 1929.
9. Biblioteca Academiei Române, secţia manuscrise Arhiva Vasile Grecu, S 23(2) XXXVI.
10. Idem, S 23(3) XXXVI.
1 1 . Ibidem
12. Idem, S 23(8) XXXVI.
13. Idem S 23(4) XXXVI
14. Î n anii 50 in calitate de cercetător proncipal la Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al
Academiei Române din Bucureşti am avut cinstea să fiu coleg la aceiaşi secţie cu profesorul
Vasile Grecu. Atunci am remarcat puternica lui forlă de muncă şi mai ales înalta sa
pregătire in domeniul bizantinisticii ca urmare a publicării într-un timp relativ scurt a mai
multor cronici bizantine, în ediţie critică şi cu text bilincv greco-român şi anume Laonic
Chakocondil, Expuneri istorice, ediţie critică, Bucureşti, 1958; Giorgios Ducas, Istoria turco-
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bizantină 1341-1462, ediţie critici\, Bucureşti, 1958; Critobul din lmbros, Cronica privind
domnia lui Mahomed al Il-lea, ediţie critici\, Bucureşti, 1966; Constantin Porfirogenetul,
Carte de invlfăturA penb'u fiul sAu Romanos, Bucureşti, 1971.
Biblioteca Academiei Române, seciia manuscrise, arhiva Vasile Grecu, S 23(5) XXXVI.
Idem, S 23(2) XXXVI.
Idem, S 23(9) XXXVI
Idem, S 23, S 23(2) XXXVI.
Idem, S 23(6) XXXVI.
Idem, S 23(7) XXXVI.

15.
1 6.
17.
1 8.
19.
20.
21. Ibidem

22. Idem, S 23(2) XXXVI în scrisoarea din 6 ferbruarie 1915 el scria despre una din aceste cArţi
unnAtoarele "eu am un volumaş pentru Biblioteca pentru toli sau Biblioteca Minervei tradus şi
scris pe curat".

LA PRESENCE DU BYZANTINOLOGUE VASILE GRECU A
CONSTANTZA, PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Resume
L'auteur se propose de presenter la personnalite du byzantinologue Vasile
Grecu et ii offre a la fois des detalis interessants concemant la biographie et
l'activite didactique et scientifique de celui-ci au temps de sa presence a
Constantza pendant la premiere guerre mondiale. Dans cette courte periode
de sa vie, passee dans Ia viile situee au bord de Ia mer, ii s'est fait remarquer
par le soin permanent d'enrichir ses connaissances professionnelles, par l'in
teret pour le deroulement des operations militaires en Bucovina, sa terre
natale, et par la publication de certains travaux a caractere didactique.
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Marian MOŞNEAGU

CONSTANŢA îN ONOMASTICA NAVALĂ
ROMÂNEASCĂ
Onomastica parcului de nave româneşti nu pu tea exclude existenţa de-a
lungul vremii a unei suite de nave reprezentative care să onoreze prin
istoricul lor numele celui mai mare port maritim al României, Constanţa.
Astfel, la 31 martie 1887, cu ordinul telegrafic al Ministerului de Război
nr. 428 comunicat de Comandamentul Flotilei cu nr. 2643, au intrat în servi
ciul Inspectoratului Navigaţiei şi Porturilor vaporul "CONSTANŢA" şi
pilotina "MANGALIA", aparţinând Ministerului Lucrărilor Publice
(M.L.P.) 1 . Presat de nevoia de a dispune de o navă de salvare pentru a veni
în sprijinul vaselor comerciale care eşuau pe coastele vest-pontice, precum şi
de un vas mai mic pentru pilotaj. M.L.P. a comandat firmei franceze
"Claparede" remorcherul "CONSTANŢA". Nava a fost construită la Nan tes,
iar motorul de 125 C.P. în atelierele din St. Denis. Livrată în 1 887, nava avea
un deplasament de 200 tone, lungimea 75 metri şi vi teza de 12 Nd. Deservit
de 2 mecanici şi 4 fochişti, motorul dezvolta 50 de rot. /min., având un con
sum de 6 tone de cărbuni la 24 de ore2 .
Datorită lipsei de marinari de profesie, M.L.P. a prefera t marinarii militari
echipajelor străine, astfel încât aceste două bastimente au fost armate cu mi
litari, urmând ca diferenţa de soldă de la uscat la ambarcarea să fie suportată
de beneficiar3.
Bastimentul "CONSTANŢA" a fost comandat de căpitanul Constantin
Georgescu, acompaniat de sublocotenenţi I. Brătianu, Vasile Iorgulescu şi N.
Catargi.
Aceste vase au rămas armate de Flotilă de la 31 martie 1 887 până Ia 1 iunie
1888, an în care au fost predate M.L.P., întrucât Flotila nu avea personal sufi
cient pentru armarea bastimentelor proprii cât şi pentru a îndeplini
numeroasele misiuni încredinţate.
Ulterior, M.L.P. şi-a recruta t marinarii din cei demobilizaţi de Marina
Militară. Bazat la Constanţa, remorcherul omonim va executa serviciul de
supraveghere şi de remorcaj în folosul flotei naţionale de-a lungul coastei,
între Sulina şi Mangalia.
La 27 aprilie 1 898 a intrat în parcul de nave al S.M.R. cargoul "CON
STANŢA", construit în Şantierul Naval "Howaldtswerke" din Kiel
Germania. Nava avea următoarele caracteristici: deplasamentul - 51 00 tone,
lungimea - 86,67 metri, lăţimea - 1 2,23 metri, viteza medie 10,3 Nd ., sem
nalul distinctiv - H.B.S.G.5 . Cargoul a deservit până în august 1914 linia
Dunăre-Siria şi a fost vândut în 1 9326 .
În anul 1 950, România a susţinut activitatea "Savromtrasportului",
·
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înfiinţat la 19 iulie 1 945, cu patru cargouri noi, printre care şi "CONSTANŢA"
(600 twd), construit în Şantierul Naval "O. Buda" din Budapeste7. Nava avea
urmăztoarele dimensiuni: lungime - 59,725 metri, lăţime - 9,02 metri, pesca
jul - 3,3 metri, viteza - 9,5 Nd. Cargoul "CONSTANŢA" a naviga t sub
numele iniţial până în anul 1963, după care a fost rebotezat "TULCEA".
În anul 1 964 au fost achiziţionate primele două traulere moderne de 2000
twd - "CONSTANŢA" şi "GALAŢI", construite în Şantierul Naval Hitachi
Zosen Innoshima din Osaka. Nava a fost folosită pentru pescuit în Oceanul
Atlantic - Vest Africa şi avea următoarele caracteristici: lungime maximă 93, 1 O metri, lăţimea - 15,60 metri, pescajul - 4,95 metri, deplasamentul - 2039
tdw, viteza - 1 2,5 Nd.8
Şi în Marina Militară numele Constanţei a avut o rezonanţă aparte. Astfel,
la 20 iunie 1931 şosea în ţară, sub comanda căpitan-comandorului Alexandru
Bardescu, seconda t de căpitanul Alexandru Dumbravă, nava-bază pentru
submarine "CONSTANŢA", lansată la apă la 8 noiembrie 1928 în Şantierul
Naval "Quarmaro" din Fiume (actualul Rijeka).9
Nava avea un deplasament de 2300 tone, lungimea - 77,32 metri, lăţimea
- 1 1 , 28 metri, pescajul - 4,10, viteza - 1 3 Nd., raza de acţiune 12000 Mm şi era
dotată iniţial cu 2 tunuri de 102 mm şi 2 tunuri A.A. de 40 mm.
Botezul N.M.S. "CONSTANŢA", intrată prin ordinul de zi nr. 22/27 iulie
1931 al Inspectorului General al Marinei în ordinea de bătaie a Diviziei de
Mare, s-a făcut la 15 august 1931 când s-a serbat cu un fast deosebit "Patronul
Marinei". La sărbă toarea marinarilor români au participat M.S. Regele, M.S.
Regina Marioara a Iugoslaviei, Marele Voievod Mihai, A.S.R. Principele
Nicolae, precum şi miniştri Argetoianu, Ghica, Vâkovici, genaral Partenie,
secretar generral al Ministerului Armatei şi căpeteniile Marinei - viceamiralul
Vasile Şcondrea şi contraamiralul Ioan Bălănescu.
După ceremonia religioasă, viceamiralul Vasile Şcondrea a dat citire actu
lui de botez, semnat de membrii familiei regale prezenţi la ceremonie, cu
urmzătorul conţinut:
Carol al II-Jea,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, în a cin
sprezecea zi a Junii a ugust a an ului mântuirii 1 931 şi al cincilea an al domniei
mele, s-a desă vârşit în portul Constanţa binecuvântarea na vei-bază pe care
am boteza t-o eu însumi, dându-i numele de "Constanţa '� pentru a întări
credinţa că portul Constanţa a purta t notoc primelor noastre începuturi
marinăreşti şi ca el prin adăpostul şi instalaţiunile sale tehnice a înlesnit dez
voltarea unităţilor de mare.
Încredinţez această na vă marinarilor mei pentru a apăra hotarele ma
ritime ale ţării şi a purta pa vilion ul românesc in ţările cele mai depărta te. 10

Regina Iugoslavia a fost cea care a eliberat sticla de şampanie care s-a
spart de babordul navei.
Municipalita tea a oferit navei un frumos vas de bronz. Oaspeţii de onoare
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au luat pânzul la bordul navei "CONSTANŢA".
După ce a executat mai multe marşuri de instrucţie cu elevii Şcolii Navale
în Marea Neagră şi Marea Mediterană, nava-bază "CONSTANŢA" a plecat la
Fiume pentru a aduce în ţară submarinul "DELFINUL". 1 1 Datorită rezilierii
contractului, nava a revenit în portul Constanţa la 4 ianuarie 1932, după ce
înfruntase o aprigă furtună în vecinătatea Insulei Aegina.
În paralel cu activitatea de instruire marinărească a cadeţilor, nava a con
stituit suportul mobil a numeroase expediţii ştiinţifice de hidrografie la care
au participat dr. Popovici, dr. Zaharia Popescu, dr. Nicolae Gavrilescu ş.a.
Din 1 936, odată cu sosirea submarinului "DELFINUL", "CONSTANŢA"
şi-a început activi tatea specifică, în timpul războiului oferind logistică şi
vedetelor torpiloare.
La 5 septembrie 1 944, a fost preluată de Flota Roşie odată cu celelalte bas
timente româneşti aflate în portul Constanţa. la tă ce raporta la 8 septembrie
1944 căpitanul Grigore Ciolac, comandantul Grupului Submarine şi Vedete
Torpiloare:
"În dimineaţă zilei de 5 septembrie a.c. către orele 04.45, elemente din
infanteria marină sovietică încadrate de ofiţeri de marină şi având coman
dant-şef un amiral rus, au intrat la bordul celor două submarine "RECHI
NUL" şi "MARSUINUL" şi la nava-bază "CONSTANŢA", dezarmând echipa
jele sub ameninţarea de a fi împuşcate în caz de nesupunere. Subsemnatul
mă aflam la nava-bază unde am fost dezarmat de doi ostaşi ruşi şi dus la con
traamiralul rus pe comanda navei-bază. Prin intermediul căpitanului Ţurcan
N., contraamiralul rus mi-a pus în vedere următoarele: <<Comandantul
sovietic a hotărât sovietic a hotărât ocuparea navelor româneşti deoarece nu
suntem bine pregă tiţi pentru a sigura flancul stâng al Armatei Roşii, fapt ce
s-a dovedit prin torpilarea vasului "Oituz" în port şi a navei de război sovi
eticeîn regiunea Tuzla de către submarinul german>>.
[ .. ] Am adunat ofiţerii în fumoarul navei-bază unde în faţa contraami.

ralului rus am comunicat cele de mai sus. La întrebarea dacă este cineva care
vrea să plece de la bord, toţi ofiţerii mi-au răspuns că vor să rămână mai
departe la bord, pentru a duce lupta comună alături de Marina Sovietică" 1 2 .
De reţinut că tot "CONSTANŢA" s-a numit şi docul plutitor construi t în
Şantierele din Li.ibeck în 1 937, intrat anulurmător în proprietatea Direcţiei
Porturilor Maritime Constanţa şi o dragă cu cupe livrată U.R.S.S. în primul
an de aplicare a Convenţiei de Armistiţiu cu România (12 septembrie 1 94412 septembrie 1 945), evaluată la 41 .400 U.S.D. 13
Ştafeta purtătoarelor de înscrisuri omonime pe bordaj, schelă şi comandă
este preluată în anul 1980 de escortorul "CONSTANŢA" (281 ). Construită de
Şantierul Naval Brăila, această modernă navă-bază aiutopropulsată are un
deplasament de 3500 tone, lungimea - 108 metri, lă ţimea - 14 metri, pescajul
- 4 metri şi viteza - 14 Nd.
În perioada 25 septembrie - 20 octombrie 1991, nava a executat un marş
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de instrucţie în Marea Mediterană şi a participat la festivităţile dedicate cele
orării lui Cristofor Columb în portul Genova-ltalia.14 Între 9-1 2 octombriue
1 991 a făcut o ecală oficială şi în portul francez Toulon. Astfel, exceptând
nava-şcoală "MIRCERA", "CONSTANŢA" a fost prima noastră navă militară
care a iaşit din bazinul Mării Negre a naviga în Mediterana, după 1939.

NO'l'E
1 . Locotenent-colonelMihail Drăghicescu,Istoricul Flotilei Române, în "Marea Noastră",

nr. 6/1938, p. 209.
2. Arhiva Istorică Centrală, Fond M.L.P., Dosar 10/1885, fila 17.
3. Locotenent-comandor Constantin Ciuchi, Istoria Marinei Române ln curs de 18 secole. De la
împăratul Traian până ln al 40-lea an de domnie a Regelui Carol I, Tipografia "'Ovidiu",
H. Vurlis, Constanta, 1906, p. 242-243.
4. Ibidem, p. 375.
5. lnidem, p. 386-387.
6. Apud. Anuarul S.M.R., 1 octombrie 1 939, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului,
Imprimeria Nalională, Bucureşti, 1940, p. 4.
7. Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu, Flota Maritimă Română. Un secol de istorie modernă
(1 895-1955), Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna", Constanta, 1995, p. 1 79.
8. Registrul Naval Român, Albumul tipurilor de nave, f.a., p. 65.
9. Janc's Fighting Ships, 1953-1 954, Sampson, Low, Marsten & Co. Ltd, Naval Publishers,
London, p. 295. Vezi şi Les Flottes de Combat, Societe D'Editions geographiques, Maritimes
et Colonianes 1 7, Rue Jacob, Paris (a VI-a), 1938.
10. Fond documentar Muzeul Marinei Române, M.5.5., Jurnalul Istoric al Diviziei de Mare,
1901-1934, p. 383-384.
1 1 . Cristian Crăciunoiu, Corăbii străbune, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983, p. 1 78-1 83.
12. Fond documentar Muzeul Marinei Române, Jurnalul de operaj:i.i al Comandamentului
Forţelor Navale Maritime, perioada 23 august-26 septembrie 1944, p. 77.
13. Notă asupra disculiilor româno-sovietice de la Comisia Aliată de Control asupra pretenliilor
sovietice de aplicare a prevederilor Armistitiului şi a sanctiunilor promovate de partea sovietică
în caz de neexecutare, Bucureşti, 13 ianuarie 1945, în Arhivele Statului din România, România şi
armistitiu cu Naţiunile Unite. Documente, voi. II, Coordonator Marin Radu Mocanu, Bucureşti,
1 995, p. 152.
14. Comandantul Marinei Militare, Registrul istoric, voi. 1/1989, p. 147.
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Cornel GREA VU

PROGRAME DE DOTĂRI NAVALE
îN PERIOADA INTERBELICĂ
Marina militară, parte componentă a dispozitivului de apărare al noilor
realităţi teritoriale ale României, după primul război mondial, i s-au stabilit
misiuni noi, determinate de organizarea apărării unui litoral întins de la
Capul Caliacra la Limanul Nistrului. În acest context, conform noilor struc
turi militare ale ţării, marina a înregistrat perfecţionări şi dotări
corespunzătoare misiunilor primite.
Dacă Divizia de Dunăre dispune din 1 907 de 4 monitoare şi 8 vedete flu
viale, ca importante forţe ale acestei mari unităţi a Comandamentului
marinei, Divizia de Mare, cealaltă mare unitate, era aproape inexistentă sub
raportul potenţialului naval mai ales după ieşirea din serviciu, în decembrie
1919, a crucişătorului "Elisabeta" şi a canonierei "Griviţa" l .
În aceste condiţii au torităţile române fac demersuri către Şantierul naval
din Neapole-Italia, pentru a onora comanda făcută încă din 1 91 4 pentru construirea a 4 contratorpiloare şi a unui submarin.
Navele fiind construite au fost folosite de i talieni în acţiunile navale din
primul război mondial, livrând la 1 iulie 1920 sta tului român2 contratorpi
loare cunoscute în marina noastră sub numele de distrugătoarele "Mărăşti" şi
Mărăşeşti".
Forţa navală maritimă, unitate subordonată Diviziei de Mare, a primit în
compunerea sa la 15.01 .1920, 4 canoniere dragoare, construite în Fra nţa,
purtând nume de eroi marinari: "Sit. Ghiculescu", "Lt. Lepri", "Cpt.
Dumitrescu" şi "Lt. Cdor. Stihi"3.
Forţa de luptă a flotei militare maritime creşte prin constituirea Grupului
Torpiloarelor format din 6 nave primite la 19 ianuarie 1 921 de la fostul
Imperiu Austro-Ungar, drept reparaţii de război. Acestea au fost "Viforul",
"Vârtejul", "Vijelia", "Sborul", "Smeul" şi "Năluca"4 .
Mai sunt achiziţionate şi vedete antisubmarine M.A.S., cumpărate din
Italia.
Forţa Navală Fluvială, subordonată Diviziei de Dunăre, îşi sporeşte
potenţialul naval la 9 decembrie 1 920 prin intrarea în compunerea sa a 3
monitoare în contul despăgubirilor de război de la fostul Imperiu Austro
Ungar. Aceste monitoare au purtat numele de "Ardeal", "Basarabia" şi
"BUcovina" cu un deplasament apropiat de primelwe 4, intrate în serviciu în
1907, cu o dotare artileristică asemănătoare, astfel vor forma o ascadră de 7
"Fortărewţe plutitoare", cum mai erau apropiate aceste nave blindate5 .
În cadrul aceluiaşi program de dotări al marinei, precum şi a cooperării
cu Forţa Navală Maritimă, în 1920 se consti tuie Escadrila de Hidroaviaţie,
·
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având în compunere 29 de aparate din care 9 capturate de la Budapesta iar
20 achiziţionate din Franţa6 pentru ca în 1 929 să fie cumpărate din Italia,
aparate tip Savoia-Marchetti.
Baza acestei escadre a fost pe lacul Siut-Ghiol, mai întâi în două hangare
folosite de germani în primul război mondial, pentru ca apoi pe malul opus
micul golf, să se construiască în anii 30 altele noi care se pot vedea şi astăzi
în punctul numit Palazu, unde se află baza de pregătire marinărească a
Academiei Navale.
Se constată totuşi o slabă dotare navală în Marina militală română în
primii ani după realizarea statului naţional român, faţă de misiunile
încredinţa te, fapt ce determină Inspectoratul General al Marinei să
întocmească planuri ample de înzestrare, eşalonate pe mai mulţi ani.
Î n octombrie 1 929 se elaborează un studiu intitulat "Expunere de motive
pentru Programul nostru naval" în care se arată că, "adoptând o politică
navală adecvată cu interesele ce le avem la Mare, România nu se va abate nici
un moment de la politica pacifică, prin excelenţă, pe care o urmăreşte mai
mult ca oricare ţară în Orientul european fiindcă nu are nimic de revindecat
de la vecinii săi, ci numai de apărat ceea ce-i aparţine".
Se preciza ca Programul naval să cuprindă importante dotări şi anume:
- 2 crucişătoare uşoare;
- 8 distrugătoare;
- 12 submarine;
- 12 nave anti-submarine;
- 12 vedete torpiloare;
- 8 ba terii de coastă cu piese de calibre între 75-1 20 mm.
De asemeni se preconiza amenajarea unei Baze Navale şi cumpărarea
unui doc flotant sau construirea unui doc uscat, pentru carenarea navelor
militare7 .
Drept urmare în anii 1 930-1931 se fac studii şi documentări de către o
comisie engleză şi ofiţeri din cadrul Serviciului Hidrografic al Marinei .
Române pentru construirea Bazei navale pe lacul Taşaul sau pe lacul
Tăbăcărie.
Acest program naval nu s-a putut ma terializa datorită dificultăţilor finan
ciare în care se afla ţara, mai ales în anii crizei economice.
Totuşi, ca urmare a unei comenzi din anul 1 926, făcută Şantierului naval
din Neapole-Italia, la 7 septembrie 1 930 sosesc la Constanţa două contrator
piloare.
În ziua de 27 mai 1931 în prezenţa unor personalităţi marcante printre
care: Nicolae Iorga - preşedintele Consiliului de miniştri, general Ştefănescu
Amza - ministrul armatei, Episcopul Gherontie a Tomisului, Principele
Nicolae, Mihai Voevod de Alba Iulia şi a comandantului marinei viceamiral
Vasile Şcondrea, are loc în portul Constanţa botezul navelor amintite cu care
ocazie Regele Carol al Ii-lea, în cuvântarea avută, dă numele "Regele
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Ferd inand" şi "Regina Maria" "pentru a amin ti de Regele făuritor al României
Mari şi ca simbol al iubirii mării şi a unei mândre fiice de marinar". Î n
încheierea cuvântării sublinia să "încredinţez aceste două nave marinarilor
mei pentru a veghea şi păzi hotarele maritime ale ţării, brăzdând mările pen
tru a purta pavilionul românesc în ţările cele mai îndepărtate"8 .
În acelaşi an, 1931, intră în dotarea flotei militatre române na va-bază
"Constanţa" construită în şantierul italian din Fiume9 .
Acelaşi şantier construieşte concomitent cu nava-bază, submarinul
"Delfinul" dar care nu intră în compunerea flotei române în anul 1931, con
form contractului, ci în anul 1936 după mai multe tergiversări 1 0 .
Un moment important în creşterea potenţialului de apărare al indepen
denţei şi suveranităţii naţionale a României l-a constituit înfiinţarea în
noiembrie 1936 a Ministerului Aerului şi Marinei, menit să coopereze întrea
ga activitate maritimă şi aeriană a naţiunii.
Această nouă structură a forţelor aerului şi marinei într-un minister unic
a fost determina tă de necesitatea constituirii unui organism competen t cu
atribuţiuni bine stabilite în condiţiile în care tendinţele agresive ale unor state
din Europa se manifestau concret, mai ales după instaurarea nazismului în
Germania. drept urmare, preocuparea pentru dezvoltarea marinei militare
prin mijloace proprii, va creşte.
Astfel, în anul 1937, Ministerul Aerului şi Marinei, solicită Şantierului
Naval Galaţi construirea mai multor nave militare, în special submarine.
Comanda a fost refuzxati:\ întrucâ t şantierul nu dispunea de o dotare tehnică
corespunzătoare pentru astfel de construcţii. Ca urmare s-a trecut la reorga
nizarea acestuia, prin prelucrarea sa de către uzinele Reşiţa.
Toate operaţiunile referitoare la dezvoltarea şantierului au fost declarate
lucrări "de urgenţă publică, în interesul ţării" . În cadrul acestei operaţiuni
s-au realizat importante construcţii: hala de confecţionat, de fasonat, cea a
turnătoriei, cala betonată de la Dunăre, fabrica de oxigen, macaraua fixă de
60 t.f. etc.
O altă realizare care a creat noi posibilităţi dezvoltării marinei militare o
constituie înfiinţarea în anul 1938 a "Fondului Naţional al Marinei". În baza
acestuia, s-au majorat cu sută la sută taxele de export şi cu două sute cinci
zeci la sută cele pen tru mărfurile şi produsele importate. Veniturile obţinute
intrau în Fondul Naţional al Marinei folosindu-se pentru dezvol tarea flotei
maritime şi fluviale, amenajarea porturilor, bazelor navale, apărarea coas
telor, construcţii de nave etc.
Drept urmare, Şantierul naval Galaţi lansează la apă în iunie 1939 nava
puitor de mine "Amiral Murgescu", prima navă militară construită în ţara
noastră.
Acelaşi şantier naval începe asamblarea a 2 submarine "Rechinul" - torpi
lor şi "Marsuinul" - minier, care au fost operative în anul 1 943.
În acelaşi scop al creşterii potenţialului de luptă al marinei militare încep
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lucrările de modernizare a monitoarelor care se dovedeau depăşite faţă de
progresele tehnice ale vremii.
Astfel, monitoarelor tip Kogălniceanu" (1 907) li s-au transformat căldările
propulsoare pentru ardere cu păcură, în loc de combustibil solid, de către
Atelierele mecanice a Societăţii "Concordia", tunurile de 1 20 mm calibru, care
aveau o bătaia de 12 km, au fost schimbate cu acelaşi tip Skoda, de moder
nizare a monitoarelor care se dovedeau depăşite faţă de progresele tehnice
ale vremii.
Astfel, monitoarelor tip "Kogălniceanu" (1 907) li s-au transformat
căldările propulsoare pentru ardere cu păcură, în loc de combustibil solid, de
că tre Atelierele mecanice a Societăţii "Concordia", tunurile de 120 mm cali
bru, care aveau o bătaie de 12 km, au fost schimbate cu acelaşi tip Skoda, de
acelaşi calibru, dar care aveau o btaie de 20 km.
Ţevile acestor tunuri au fost fabricate la uzinele Skoda din Pilsen, dar
montate de Arsenalul marinei din Gala ţi, iar munitia fabricată la Uzinele
Reşita.
Î n anul 1 938 s-au executat reparaţii generale la distrugătoarele
"Mărăşeşti", "Ferdinand" şi "Maria", la monitoarele "Bucovina", "Ardeal",
canonierele "Stihi" şi "Lepn", precum şi la torpiloarele "Smeul" şi "Năluca".
Pentru a continua tradiţia pregătirii ofiţerilor de marină, la bordul unui
velier, revista "Marea Noastră" a Ligii Navale Române face apel către toţi
iubitorii mării şi ai marinăriei să se realizeze o colectă pentru strângerea fon
durilor în vederea comandării unui nou velier, primul ieşise din serviciu în
1 926. Comandat în Germania, în şan tierele din Hamburg, nava-şcoală
"Mircea" soseşte Ia Constanţa pe 17 mai 1 939.
Aşa încât Marina Română serbează în acest an trei importante evenimente
şi anume: 90 de ani de la terminarea construirii clădirii instituţiei noastre, 60
de ani de la intrarea în serviciu a actualei nave şcoală "Mircea" şi 30 de ani de
la înfiinţarea acestei instituţii muzeale, unice în ţară.

NOTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arh. M.Ap.N., fond Div. de Mare, dosar nr. 3/1919-1920, f. 423.
Arh. M.Ap.N., fonf C.M.M„ dosar nr. 388/1931, f, 26.
Arh.M.Ap.N., fond C.M.M., dosar nr. 388, f.26.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, dos. nr. 309/1920, f. 279.
Arh. M.Ap.N„ fond C.M.M„ dosar 348, 1930/1931, f. 204.
Jurnalul istoric al Diviziei de Mare, f. 380.
Ibidem.
Relatările primului comandant al navei, comandor Victor Voinescu.
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PROGRAMMES DE DOTATIONS NAVALES PENDANT
L'ENTRE - DEUX - GUERRES

Resume
La constitution de l'Etat National Roumain au premier decembre 1 91 8 a
eu pour consequence, pour la marine, l'accroissement du potentiel de
defense, ayant en vue aussi l'augmentation de l'etendue du littoral maritime
depuis le Cap Caliacra jusqu'au Dniester.
A cet egard on a propose plusieurs programmes de dotations navales,
mais, a cause des difficultes financieres de la Roumanie, on ne les a materia
lises que dans une mesure reduite.
Pendant cette periode de l'entre - deux-guerres, beaucoup de navires de
combat parmi lesquels: destroyers, canonnieres, sousmarins, vedettes lance
torpilles entrent en dotation et des constructions navales militaires commen
cent par Ies propres forces.
Parmi ces efforts financiers a echelle nationale, s'inscrit egalement l 'effort
de continuer la preparation des marins au bord d'une nouveau voilier. Par la
suite, au moins de mai 1939 a Constantza arriva le symbole de la marine - le
Navire-Ecole "Mircea".

Viceamiral
ŞCONDREA VASILE,
Comandantiul Marinei
1925-1933
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Minitorul "BUCOVINA"

Hidroavion
SAVOIA-MARCHEm

Distrugătorul "REGELE FERDINAND"
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"CASA VAPOR" din Mamaia 1938
-

Puitor de mine "AMIRAL MURGESCU" vopsit în tehnica camuflajului.
-

Muzeul
MARINEI

ROMANE

21 1

Mariana

COJOC

DIN VIAŢA PORTUARĂ A CONSTAN'EI
(1944-1947)
Derularea evenimentelor în spaţiul românesc, în speţă, în cel dobrogean,
după 23 august 1944, ne relevă interesul sporit manifestat de armata sovie
tică (angrenată în acea vreme în ceea ce poate fi numit "schimbul de hege
monie" din sud-estul Europei) pentru unul dintre obiectivele maritime de
maximă importanţă ale zonei: Portul Constanţa.
Este limpede astăzi, poate mai mult ca altăda tă, că în contextul "planifi
cat" de virtualul ocupant sovietic, Portul Constanţa, prin poziţia sa, avea o
importanţă geostrategică considerabilă pentru continuarea "eliberatoarelor"
trupe ale Armatei Roşii, pe "ruta <ludică", spre Balcani.
Dobrogea devenea la finele lunii august 1944 "zonă de operaţii" de
"staţionare" sau de "tranzit" (în documentele epocii) pentru efectivele sovie
tice de ocupa ţie, Portul Constanţa fiind luat în stăpânire în scurt timp de la
sosirea lor, pe mare şi pe uscat, în teritoriu.
În scrisoarea cpt. lt. Mircea Papazoglu adresată viceamiralului sovietic
Ilia Ilici Azarov - cel care a condus formaţiunea de nave sovietice în Marea
Neagră şi a intra t în Portul Constanţa, prin barajul de mine - este redat, cu
lux de amănunte, drumul celor două vedete române (nr. 7 şi nr. 5) comandate
de autorul actului şi de că tre lt. Emil Apostolescu. A fost, fără îndoială, un
drum nu lipsit de peripeţii dacă avem în vedere defectarea vedetei nr. 5 (care
de altfel, se va întoarce în portul Sulina), deviaţia mare şi imposibilita tea
reglării busolei vedetei nr. 7, în condiţiile intrării cu formaţia de nave sovie
tice (6 motocanoniere) prin barajul de mine "cu farurile de coastă stinse şi pe
o mare - după cum se exprima cpt. lt. Mircea Papazoglu - destul de montată". 1
În cele din urmă, "în jurul orelor 1-2 noaptea", toate navele amintite au
reuşit să intre cu bine în Portul Constanţa, acostând la cheul din faţa Gării
Meritime.2
Evenimentul a fost marcat de clipe de încordare certe deoarece, aşa cum
scria acelaşi ofiţer amintit "spre uimirea mea, pe cheu nu se află nimeni care
să ajute la acostarea navelor, acest oficiu făcându-se de către marinarii mei
care au sărit pe mal, încă din timpul acostării, ei prinzând parâmele de la
navele sovietice".3
După "cir�a 1 /2 oră, au sosit în port la locul acostării amiralul Horia
Măcellariu însoţit de lt. comandorul Boris Levitki, care ştia limba rusă".4
Oficialităţile sovietice i-au cerut amiralului român aplicarea imediată a
următoarelor măsuri: blocarea tuturor carburanţilor pentru aprovizionarea
navelor sovietice, instalarea de ofiţeri sovietici "controlori" la bordul navelor
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române, interzicerea mişcărilor navelor române în port sau în afara lui,
predarea tuturor depozitelor "de orice natură" germane autorităţilor sovie
tice, comandanţilor sovietici Serpov şi Kovel punându-li-se la dispozi ţie, în
urma unor cereri imperative: situaţia barajelor de minme, situaţia dragajelor
marine, situaţia navelor germane plecate din Portul Constanţa şi a celor
române aflate în port şi în afara sa.5
Pe 2 septembrie 1944, comandamentul sovietic sista toate legăturile tele
fonice şi telegrafice ale Constan ţei cu Tulcea şi Bucureşti; pe 3 septembrie
generalul Morguno (numit de sovietici comandant al bazei navale
Constanţa) "vizita" principalele puncte strategice ale portului, pentru ca o
adoua zi la orele 21 .20, trupele sovietice să ocupe porţile de intrare în port
"obligând grănicerii români să se retragă".6
În urma unui incident naval soldat cu torpilarea cargoului "Oituz" de
către un submarin german (scufundat la Dana 22) şi a unui dragor sovietic,
aflat în marş spre Portul Conmstanţa, autorităţile române au fost acuzate de
către cele sovietice, de "sabotaj şi complicitate". ? Sub acest pretext, în ziua de
15 septembrie 1944, orele 4.00 sovieticii au urcat la bordul navelor româneşti
din port, au dezarmat ofiţerii şi maiştrii pe care i-au debarcat apoi şi reţinut,
o vreme, în Gara Maritimă. În memoriile sale, generalul adj. Gheorghe
Mihail, şeful de stat major al armatei române de a tunci, indignat de faptul că
"Marinei Române Regale i s-a făvut marea dezonoare ca echipajele române să
fie debarcate de pe vase şi înlocuite cu trupe sovietice"B mărturisea că "ime
diat am făcut raport primului-ministru de a demisiona din funcţia ce mi-a
fost dată pentru că nu înţelegeam să-mi vărs sângele pentru o cauză comună
alături de ruşi, iar ruşii, să-mi captureze flota, să ia unităţi române pri
zoniere".9
Răsfoind documentele de arhivă, constatăm cu destulă uşurinţă "desti
nul" comun al Portului Constanţa şi al Marinei Române atât în zilele pre
mergătoare cât şi după semnarea Convenţiei de Armistiţiu de la Moscova din
12/13 septembrie 1944 prin care României i s-au impus obligaţii imense şi
nemeritate din punct de vedere material şi nu numai.
Situaţia Portului Constanţa, ca de al tfel şi a Marinei Române nu pooate fi
apreciată singular, ruptă de contextul naţional, ci, mai degrabă, într-o accep
tabilă integrare a sa în ceea ce s-a numit efortul general al României pentru
aplicarea Convenţiei de armistiţiu.
Nu avem încă în această fază a cercetării o imagine totală, exactă a inte
grării Portului Constanţa în acest efort general al ţării pentru executarea
armistiţiului şi e puţin probabil ca aceasta va pu tea fi realizată lesne. Totuşi,
având în vedere capacita tea şi importanţa economică a portului putem apre
cia dimensiunea imensă a efortului şi a pierderilor acestui important obiectiv
ocupat de sovietici pentru o bună perioadă de timp.
La nivel naţional, cheltuielile ocazionate de punerea la dispoziţia Înaltu
lui Comandant Sovietic a tuturor portutrilor româneşti, a instalaţiilor portu213

are şi a serviciilor din porturi reprezentând "remunerarea utilizării acestor
mijloace", în interiorul august 1 944-martie 1 947, însumează 1 2,367.822.642
lei. IO "Mâna de lucru în porturile Românieri a reprezentat nu mai puţin de
7.300.000.000 lei însemnând "preţul" plătit de statul pentru manipularea
diverselor lucrări şi ma teriale, încărcări şi descărcări de vase etc. Din această
sumă, numai dragajul la mare "privind securitatea navigaţiei precum şi
lucrările preliminare în vederea ridicării barajului" (de mine n.a .) pentru
aceeaşi perioadă amintită, s-a cifrat la 380.020.456 lei. 1 1
În acelaşi volum d e plăţi suportate d e statul român "lucrările executate de
portuarii constănţeni intre ianuarie-aprilie 1945 la vasul de mare sovietic
"Tancul Kremlin", adus de organele sovietice din porturile caucaziene pentru
a fi reparat în portul Constanţa", au reprezentant 1 .451 .000.000 lei 12 (această
sumă a reprezentat valoarea "reparaţiei capitale" a vasului sovietic, datată 10
martie 1 962) 13.
În acelaşi context, o altă mărturie e de la începutul anilor şaizeci (purtând
semnătura lui Constantin Parus) evidenţiază faptul că "în acele zile - imedi
ate momentului intrării sovieticilor în port - Şantierul Naval Constanţa
(foarte afectat în infrastructura sa de bombardamentelre din august 1944)
cunoştea noua ad ministraţie militară sovietică în frunte cu maiorul Gulim". 14
Primul vas sovietic de mare tonaj, nava "Firuz" avariata în apele Mării
Negre a fost andocat în portul Constanţa în vederea reparaţiilor capitale. În
şantier, până la această navă "nu fusese executat un volum atât de mare de
lucrări, o lucrare de proporţii serioase". 15
Şantierul Naval Constanţa a asigurat în această perioadă execu tarea de
reparaţii la 440 de apara te, nave şi maşini de luptă. 1 6
Controlul a proape absolut exercitat de sovietici asupra Portului
Constanţa s-a repercu tat negativ asupra vieţii portuare în ansamblul ei nu
numai asupra activită ţii economice specifice. Astfel, în raportul nr. 87.625/21
decembrie 1944 al Corpului Grănicerilor, Serviciul Paza Frontierelor, către
Marele Stat Major Român Secţia a II-a, se consemna faptul că "în ziua de 20
decembrie 1944 a plecat din Portul Constanţa un vapor rusesc erau îmbarcate
50 de familii de lipoveni din comuna Năvodari, judeţul Constanţa. Aceşti
lipoveni, la plecarea din port, nu au fost con trolaţi de nimeni atât Vama căt
şi Poliţia de Frontieră nu exista (sediul Poliţiei de Frontieră fusese mutat în
strada Carol din Constanţa sovieticii ocupând de la începutul lunii septem
brie Gara Maritimă n.a.).
Referitor la plecarea lipovenilor din ţară, nu avem nici o dispoziţie supe
rioară iar unităţile de grăniceri din Portul Constanţa nu au putut executa nici
un control.
Vă rugăm a dispune ca organele Generale ale Poliţiei şi Vămii să fie rein
stalate în port şi să-şi reia a tribuţiile legale. 1 7
Eforturile autorităţilor române d e a reinstaura controlul românesc asupra
activită ţii portuare s-au izbit de refuzul constant al sovieticilor fapt demon214

strat între altele şi de un raport al Chesturii Poliţiei Constanţa din 3 ianuarie
1945 care sublinia faptul că "maiorul Orlov refuză să ne pună la dispoziţie
Gara Mari timă, vechiul sediu al Comisariatului de Poliţie a Portului
Constanţa". 18 În ziua de 5 martie 1945, chestorul şef al poliţiei Constanţa, Ion
Zendic raporta - în direcţia celor deja menţionate - că "până în prezent
comandantul sovietic d in localita te nu a aprobat reinstaurarea
Comisaria tului de Poliţie Constanţa-Port". 1 9
Prin Ordinul nr. 8895/21 mai 1945 al Direcţiei Generale a Poli ţiei "în con
formitaste cu dispoziţiile Comisiunii Aliate de Control (Sovietic), orice
intrare sau ieşire din ţară (pe calea apei n.a.) (era ) condiţionată de aprobarea
acelei comisiuni ... ". 20
În iulie 1945, Poliţia Portului, Căpitănia şi Vama erau tot evacua te paza
frontierei fiind asigurată "parţial" de grănicerii români asistaţi de ocupantul
sovietic. Această situaţie a durat până în primăvara anului 1947, lucru ce a
provoca t pierderi greu de apreciat sta tului român. 2 1
Într-o altă ordine de idei, un veritabil eveniment în viaţa celui mai impor
tant port la Marea Neagră al României l-a constituit sositea în Portul
Constanţa în ziua de 15 aprilie 1945 a vasului "ALAVANZORA", vas "aflat
sub pavilion britanic, aducând la bord un număr de peste 250 diplomaţi şi
refugiaţi politici cehoslovaci din Anglia". 22 Şeful Inspectora tului Regional de
Poliţie Constanţa, Grigore Eremia, raporta forurilor superioare, cu acel prilej,
că "din grup fac parte domnii Clementi şi Prohasca, miniştrii fără portofoliu
în actualul guvern ceh, colonelul Kumport, fost în două rânduri ataşa t mili
tar la Bucureşti".23
Grupul a fost întâmpinat de prefectul Constanţei, Victor Duşa, reprezen
tantul Comisiei Aliate de Control la Constanţa, maiorul Uralov şi de gene
ralul Dima, comandantul Garnizoanei Dobrogea .
Victor Duşa, în stilul său obedient faţă de ocupantul sovietic, a apreciat că
"eliberarea Cehoslovaciei a fost posibilă numai da torită sacrificiului Armatei
Roşii"24 şi mai apoi al armatei române. Generalul Dima a considerat obiectiv
contribuţia armatei române, în vreme ce maiorul Uralov a accen tua t rolul
sovieticilor de "eliberatori" ai popoarelor Europei arătând că "numai datorită
sacrificiului Armatei Roşii, reprezentanţii Cehoslovaciei libere pot da astăzi
mână cu reprezentanţii României democratice". 25 Neaşteptat îns.ă "reprezen
tanţii cehoslovaci s-au mărginit a rosti cuvinte de circumstanţă fără a aminti
măcar numele Armatei Roşii sau al Mareşalului Stalin". 26
În finalul raportului sau despre acest eveniment, şeeful Inspectora tului
Regional de Poliţie Constanţa remarca aceeaşi "omisiune" sesizată şi în cazul
diplomaţilor cehoslovaci, la "Dl. general Dima, care nu a amintit deloc de
participarea Armatei Roşii la eliberarea Cehoslovaciei" 27 fapt care i-a a tras
"mustrarea" de rigoare din partea maiorului sovietic Uralov.
În sfârşit, un ultim eveniment din via ţa Portului Constanţa asupra căruia
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vom stărui l-a constituit prezenţa vasului "Andrew Stevenson" în apele teri
toriale româneşti. Cu privire la acest eveniment, prin chestorul Poliţiei
Constanţa, raporta şefului său ierarhic, la 5 martie 1 947, că "atât comandan
tul vasului "Andrew Stevenson", cât şi membrii de pe vasul american sus
menţionat, care a adus mărfuri pentru Crucea Roşie Română, a a tras atenţia
Comisarului Poliţiei Port Constanţa, din momentul acostării, că ei doresc ca
aceste mărfuri să fie în în tregime împărţite poporului român, întrucât au
informaţii ca mai mult jumătate vor fi luate de către sovietici, dat fiindcă ei
ştiu că mnoi suntem ocuşaţi şi manevraţi de către URSS. De la stewartul
vasului s-au luat informaţii că la Istanbul, autorităţile de acolo, duc o cam
panie de discreditare faţă de ţara noastră"28 şi că există convingerea că "în
România situa ţia este dictată de către sovietici".29
Era aceasta, o consemnare de facto privind starea de ocupaţie sovietică
asupra României, implicit asupra Dobrogei şi a celui mai important port al
României la Marea Neagră.
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SUR LA VIE PORTUAIRE A CONSTANTZA (1944-1947)
Resume
La Marine Roumaine militaire et civile ainsi que toute la vie portuaire de
Constantza ont ete gravement affectees par l'occupation sovietique instituee
au debut du mois de septembre 1994, en Dobroudja.
Au cours de la peeriode 1944-1947, dans Ie port de Constantza on a exe
cute des travaux, dont uns d'empleur, mais pour la plupart c'etaient en
faveur de l'armee sovietique.
Le port de Constantza a ete visite en avril 1945 par plus de 25 diplomes et
refugies politiques tchecoslovaques d'Angleterre, arrives sur le navire "ALA
VANZORA" sous pavilion britannique. La prefecture de Constantza leur a
prepare un accueil special. En fin, la presence du navire "ANDREW
STEVENSON", sous pavillon americain sur la câte roumaine de la Mer Noir,
au nois de mars 1 947, a represente u n evenement important pour la vie por
tuaire de Constantza. Les membres de cet equipage, gui y ont apporte des
foumitures pour la Croix Rouge Roumain, ont exprime a cette occasion con
clusion que "en Roumanie la sitruation est dictee par Ies Sovietiques".
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V IAŢA PO LITICĂ

Puiu BORDEIU

EVOLUŢIA MIŞCĂRII LEGIONARE îN
DOBROGEA îNTRE ANII 1934-1936
Aducerea la pu tere, la începutul lui ianuarie 1 934, a guvernului Gh .
Tătărescu, era modalitatea prin care regele Carol al II-iea şi camarila acţionau
în direcţia creării, în timp, a condiţiilor pentru instalarea unei domnii
autoritare. Speculând şi adâncind disputele în tre aripa tinerilor liberali,
conduşi de Gh. Tătărescu, şi cea a "bătrânilor", al cărei lider era Dinu
Brătianu - ad versar declarat al tendinţelor autoritarisme monarhice, Carol al
II-iea in tenţiona subminarea unităţii şi forţei celui mai important partid
politic al acestei perioade - P.N. L. Sprijinindu-I şi cultivându) pe Gh.
Tătărescu, regele făcea pasul că tre metamorfozarea, în timp, a noului guvern
într-unul personal.
Procesul inculpaţilor legionari în asasinarea lui I. G. Duca s-a desfăşurat
la Bucureşti între 19 martie şi 5 aprilie 1 934. Întrucât cercetarea asasinatului
a fost dată în competenţa instanţelor militare, în Ordonanţa Consiliului de
Război al Corpului II Armată, (care a judecat procesul) era specificată
acuzaţia de complot pentru cei trei asasini, dar şi pentru presupuşii au tori
morali, între care, alături de Corneliu Codreanu, generalul Gh. Cantacuzino
Grănicerul, Ion Moţa, Nichifor Crainic, figurau şi liderii legionari dobrogeni
- Virgil Ionescu şi Victor Silaghi, ambii foşti candidaţi pe listele Gărzii de Fier
pentru alegerile parlamentare din decembrie 1 933, primul în judeţul
Constanţa, al doilea în judeţul Tulcea. Judeca ţi pentru complicitate la com
plot, urmau să fie şi studenţii legionari constănţeni Mircea Rizescu şi
Constanţa Stănciulea 1 .
Virgil Ionescu fusese arestat l a Sinaia, imediat după comi terea asasinatu
lui, în baza unor acuzaţii potrivit cărora ar fi primit de la Codreanu misiunea
să supervizeze acţiunea2 . În legătură cu Victor Silaghi, cercetările poliţiei sta
biliseră că acesta îl însoţise pe Codreanu la unele întâlniri cu legionarii impli
caţi direct în asasinat.
Procesul s-a desfăşurat sub presiunea mai multor acte de ameninţare
întreprinse de legionari asupra guvernului sau asupra unora dintre martorii
acuzării. Printre avocaţii inculpaţilor a figura t şi liderul legionar Nicolae
Şeitan din Constanţa - fost candidat pe listele Gărzii de Fier pentru alegerile
parlamentare din decembrie 1 933, care s-a înscris în apărarea lui Corneliu
Zelea Codreanu3.
Unii membrii ai completului de judecată au influenţa t martorii ce acuza
seră iniţial conducerea "Gărzii de Fier" de implicare în organizarea asasina
tului să renunţe la această atitudine4 . Ei au acţionat potrivit sugestiilor
regelui, care era interesat, pe de o parte, să nu determine pe gardişti la noi
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atentate - de astă dată împotriva propriei persoane sau a cercului apropiat de
relaţii - şi pe de altă parte, să atragă de partea sa pe legionari ca masă de
manevră pentru viitoarele sale jocuri politice.
Au fost condamnaţi la muncă silnică pe viaţă numai cei trei asasini. Toţi
ceilalţi inculpaţi, în frunte cu Corneliu Zelea Codreanu au fost elibera ţi.
Propaganda legionară a făcut din cei trei adevăraţi eroi: au fost denumiţi
<NICADORI> (NI - de la Nicolae Constantinescu; CA - de la Ion Caranica,
DOR - de la Doru Belimace), li s-au dedicat căn tece, le-a fost admirat şi glo
rificat curajul, s-a vorbit despre ei ca despre nişte martiri politici. Eliberarea
celorlalţi inculpaţi a fost apreciată ca o victorie împotriva guvernului, iar
recunoştinţa pentru poziţia favorabilă a regelui - profundă. Generalul
Petrovicescu, membru al completului de judecată (ce va deveni ministru de
interne în viitorul guvern naţional-legionar) s-a înscris ulterior în Mişcarea
legionară.
Semnificativ a fost faptul că după brutala eliminare a lui Duca şi după
"procesul NICADORILOR", Legiunea a căştigat în popularitate şi s-a fortifi
ca t sensibil5 .
Au început să se îndrepte spre ea, inclusiv în Dobrogea, nu numai stu
denti, dar şi tineri intelectuali, ţărani, muncitori. Nemulţumirile sociale pro
funde înregistra te, mai ales la nivelul grupurilor şi categoriilor sociale locale
cu venituri mici şi mijlocii - determinate de deteriorarea condiţiilor de trai,
corupţia din viaţa politică şi administraţie, jocurile politice sofisticate şi nu de
puţine ori meschine - care urmăreau satisfacerea unor înguste interese de
grup sau de partid, în numele celor na ţionale au fost elemente care au facili
tat răspândirea legionarismului. Promovarea unui naţionalism de forţă, ra
dical menit să redea, cel mult declarativ, demnitatea naţională adesea batjo
cirită de elementul etnic străin, mai ales bulgar, în Dobrogea de Sud şi pro
movarea unui model etic, de inspira ţie creştin-ortodoxă vor fi utilizate drept
argumente pentru crearea de simpatii legionare în Dobrogea .
Pentru a se da satisfacţie opiniei publice bulversate de asasinarea fostului
prim ministru, la 7 aprilie 1 934 a intrat în vigoare Legea pentru apărarea
ordinei în stat, ce avea un evident conţinut antilegionar. Potrivit acesteia se
crea posibilita tea dizolvării oricăror grupuri politice ce urmăreau "dis
trugerea violentă a ordinii politice de stat"; se apreciau ca infracţiuni purtarea
de uniforme, costume, steaguri, ţinerea de adunări, formarea de cortegii,
adunarea de fonduri pentru continuarea activitatea grupărilor dizolvate6 .
Astfel, aproape toate activităţile ce constituiau arsenalul propagandistic
legionar erau sancţionate de lege. Jurnalul Consiliului de Miniştri din 9
decembrie 1 933 prin care se dizolvase "Garda de Fier", era abia în acest mod
ratifica t. Legea avea însă să fie destul de repede "uitată" de guvernanţii li
berali care vor adopta măsuri inegale şi contradictorii la adresa Gărzii - cănd
severe, când tolerante, în funcţie de interesele regale.
Î n Dobrogea a crescut în această perioadă anvergura acţiunilor propa-

222

gandistice şi organizatorice legionare. S-a început refacerea structurilor teri
otoriale dezorganizate prin ample măsuri represive ce au urmat asasinării lui
I. G. Duca şi s-a acţionat pentru construirea altora noi. Comandanţii legionari
ce scăpaseră "prigoanei" prin ascunderea în reşedinţe conspirative, împreună
cu cei eliberaţiu din închisori, au trecut la sistematice acţiuni organizatorice.
Prin curieri speciali se ţinea o permanentă legătură cu "Centrul" legionar din
Bucureşti, de unde se primeau instrucţiuni precise, în sensul reorganizării7.
Relaţiile din tre "Cen tru" şi organizaţiile teritoriale dobrogene se rea lizau
şi prin corespondenţă, folosindu-se în acest sens drept "căsuţe poştale"
diferite locuri aprecia te a asigura conspirativitatea şi eficienţa. Pe ad resa
uneia dintre acestea, Cofetăria "Bulevard" din Bucureşti, al cărei pa tron era
macedo-român, legionarii macedo-români din Caliacra trimiteau sau
primeau corespondenţa pentru sau de la conducerea legionară din Capital<i,
ce conţinea ordine, direcţii de acţiune, stări de fapt şi situaţii specifice.
În vara lui 1 934 emisari legionari din Bucureşti - de fapt, in majoritate stu
denţi din judeţele dobrogene, ce studiau în capitală - au trecu t la organizarea
de manifestări legionare, în care implicau şi pe reprezentanţii locali ai
Frăţiilor de Cruce. Acţiunile întreprinse erau în aceeaşi notă de nesupunere
faţă de somaţiile autorităţilor - conform prevederilor legii pentru apărarea
ordinei în stat, din 7 aprilie 1934 - şi se finalizau prin al tercaţii cu forţele de
ordine şi arestarea propagandiştilor legionariB.
Preocuparea pentru subordonarea şi controlarea structurilor organiza
torice studenţeşti de către legionari era pe deplin justificată de strategia
atragerii spre Mişcare a unei părţi importante a studenţimii, ce putea fi influ
enţată, în acest sens, prin organele ei de conducere. Sub acoperirea acţiunii
deschise pentru crearea unui nou cadru social-politic în care in teresele de
importanţă naţională ale tineretului român să fie în mod real promova te, se
acţiona în aceste medii pentru îndoctrinarea în spiritul legionarismului, apre
ciat ca singurul în măsură să rezolve criza politică, socială şi morală pe care
o traversa ţara.
Ca urmare a incisivităţii dovedite în urmărirea acestui scop, elementele
legionare au preluat într-un timp relativ scurt conducerea cercurilor stu
denţeşti dobrogene şi au obţinut apoi funcţii importante în Centrul stu
denţesc Bucureşti, unde acţionau de regulă acestea, şi la nivelul U niunii
Naţionale a Studenţilor Creştini Români, atrăgând aprecierile lui Codreanu.
Astfel, după ce legionarul constănţean Eugen Teodorescu a deţinut, în prima
parte a anului 1934, funcţia · de adjunct al şefului Centrului studenţesc
Bucureşti, el a preluat-o ulterior pe aceea de secretar al Departamentului de
presă-informaţii şi propagandă al UNSCR. Ca şef al redacţiei ziarului
legionar "Cuvântul studenţesc", ce apărea la Bucureşti (în care publicau,
alături de lideri legionari, şi personalităţi culturale apropiate Mişcării, pre
cum Nae Ionescu şi Nichifor Crainic), Teodorescu a acţionat intens pentru
atragerea unui număr însemnat de studenţi dobrogeni ce se găseau în
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Cil.pitală9.
În vara anului 1 934 s-a desfăşurat la Tulcea congresul Federaţiei stu
denţilor dobrogeni. Federaţia era deja controlată de legionari, prin ocuparea
posturilor . de conducerea ale cercurilor studenţeşti din Constanta, Tulcea,
Durostor şi Caliacra de către elemente cu convingeri sau simpatii legionare1 0.
Scopul congresului era, la prima vedere, acela de a dezba te şi de a adopta o
linie de conduită comună faţă de identificarea şi promovarea mijloacelor de
solu ţionare a problemelor de in tegrare socio-profesională cu care se con
frunta tineretul universitar, dar şi a celor economice şi poli tice na tionale, faţă
de care studenţimea dobrogeană simţea nevoia să ia atitudine. În realitate, se
urmărea consolidarea elementelor de orientare legionară la conducerea fe
deraţiei şi influenţarea participanţilor în direcţia sprijinirii unei "soluţii
legionare" pentru problemele invocate.
Pentru facilita tea aprobării de către autorităţi a organizării congresului, în
condiţiile existenţei legii pentru apărarea ordinei în stat, îndreptate expres
împotriva grupărilor politice extremiste, s-a recurs la soluţia desemnării
drept preşed inte de onoare a lui Mihail Manoilescu. Autoritatea sa didactică
şi ştiinţifică, relaţiile apropiate pe care le avea cu regele, dar mai ales promi
siunile sale făcute autorităţilor de a nu permite transformarea congresului
în tr-o tribună de promovare a ex tremismului legionar printre participanţi, au
determina t obţinerea aprobărilor necesare. Tonul manifestărilor a fost însă
tipic legionar, prin afişarea ostentativă a ţinutei legionare, prin cântece ce
preamăreau pe asasinii lui Duca şi prin a tacarea deschisă a Elenei Lupescu.
Manoilescu, câştigat cu acest prilej pentru ideile legionare, avea să se
fotografieze cu mândrie la sfârşitul congresului în cămaşă verde, să doneze
bani pentru repararea unei mici tabere legionasre de lângă Eforie şi să con
state " ... seriozitatea, onestitatea în gândire, aplicaţia ştiinţifică în cercetarea
problemelor regionale şi naţionale, dar şi . . . acelaşi divorţ sufletesc iremedi
abil şi plin de făgăduieli între tineret şi vechea lume a politicii"l 1 .
Cu prilejul unei consfătuiri a vârfurilor legionare, desfăşurată la 25 sep
tembrie 1 934 la Bucureşti, s-a lua t decizia intensificării acţiunilor de
răspândire a legionarismului în Dobrogea, cu ajutorul studenţilor macedo
români afla ţi la studii în Bucureşti.
S-au trasa t în acest sens sarcini precise, având în vedere influenţa gardistă
benefică pe care aceştia o puteau exercita mai ales în zonele de concentrare
ale macedo-românilor.
Anul 1 934 a marcat o anumită stagnare a numărului aderenţilor legionari
la nivel naţional. Dacă în 1 933 unele estimări ale Poliţiei de Siguranţă evi
denţiau existanţa a 28.000 legionari, în 1 934 estimările acestora făceau tri
mitere la 20-30.000.1 2
Statisticile în tocmite de au torităţi cu referire şi la situaţia gardiştilor din
unele judeţe dobrogene, evidenţiau 14 funcţionari de stat ce aderaseră în
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ultimul timp în judeţul Constanţa la Garda de Fier şi 15 elevi ce făceau parte
din "Frăţiile de Cruce" (4 la Constanţa şi 1 1 la Cernavodă).
În legătură cu numărul de cuiburi legionare din judeţele dobrogene, la
sfârşitul anului 1934, o altă statistică întocmită de autorităţi la nivel naţional
evidenţia numai 59 de astfel de structuri, din cele 1 .544 existente în 60 de
judeţe din ţară (Constanţa - 25, Tulcea - 20, Durostor - 5)1 3. În judetul
Caliacra, potrivit situaţiei în cauză, nu figurau structuri legionare. Măsurile
represive în treprinse de autorităţi în anul 1 934 asupra legionarilor dobrogeni
au făcut ca numărul cuiburilor legionare şi membrilor acestora să nu crească
fată de anul 1933.
La 10 decembrie 1 934, Codreanu i-a cerut generalului Gh. Cantacuzino
Grănicerul să fondeze - la expirarea termenului legal de un an de la
dizolvarea "Gărzii de Fier" - un partid nou, în care membrii Mişcării să poată
activa în tr-o manieră legală. La 20 martie 1 935, noua formaţiune politică a
fost înregistrată la Comisia Electorală Centrală. Ea se numea Partidul "Totu l
pentru Ţară"14.Ti tulatura fusese sugerată, după cum avea să declare gene
ra lul Gh. Cantacuzino-Grănicerul, de însuşi regele Carol al II-iea.
Partidul era forma politică de manifestare a Mişcării. În timp ce Gh.
Cantacuzino-Grănicerul nu era decât liderul formal al partidului, Codreanu
îşi păstra pen tru sine funcţia de şef suprem, preferând însă o poziţie mai dis
cretă, ferită într-o oarecare măsură de frontul politic oficial, din care se anga
ja să asigure orientarea strategică şi să supervizeze educaţia legionară.
Au fost create 13 "regiuni", în general pe dispunerea vechilor provincii
istorice, compuse din structuri subsecvente, care - pe sistemul ierarhic de
subordonare de sus în jos erau următoarele: "organizaţii judeţene", de
"plas.1 ", "garnizoană" (pentru oraşele mici şi localitătile rurale; în orasele mari
şi în Capitală, structura corespondentă garnizoanei era "familit1 de cuiburi",
mai multe familii formând un "sector") şi cuibul.
"Regiunea Dobrogea" era compusă din organizaţiile judeţene Constanţa,
Tulcea, Durostor şi Caliacra.
La nivel judeţean activi tatea partidului era condusă de un "stat major",
alcătuit din comandant, adjuncţi ai acestuia, şef al propagandei şi comisiei
electorale, şef al publicaţiilor legionare, responsabil cu promovarea doctrinei,
un lider al "Frăţiilor de Cruce" - formate din tineri din învăţământul secun
dar şi apreciate ca adevărate pepiniere pentru formarea viitoarelor cadre ale
partidului -, funcţionari ce aveau atribuţiuni pe linie de secretariat, arhive,
legătura cu teritoriul arondat, centralizarea fondurilor din cotizaţii, donaţii şi
activităţi comerciale şi publicistice.
La nivelul Regiunii legionare Dobrogea s-a acţionat cu aceeaşi grijă ca în
rest pentru prevenirea cooptării în partid de elemente neavenite - infiltrate
de mişcarea comunistă sau cu comportament necorespunzător - care să com
promită sau să discrediteze Mişcarea . S-a instituit de aceea, un sistem strict
de stagiu, recomandări şi promovare, care să permită, pe de o parte, tinerea
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sub control a evoluţiei pe scară ierarhică a cadrelor pentru prevenirea infil
trării de elemente infidele, iar pe de altă parte, pentru consolidarea spiritului
de ordine şi a unităţii de concepţie şi acţiune în jurul liderului Corneliu
Codreanu15.
Constatările şefilor de structuri judeţene legionare rezultate în urma
inspecţiilor realiza te în zonele date în competenţă, cu privire la activităţile
organizatorice şi propagandistice, făceau objectul unor rapoarte periodice
înaintate conducerii centrale, cu referiri concrete la stările de fapt întâlnite şi
cu propuneri pentru optimizarea acestora. În acest sens, în perioada consti
tuirii Partidului "Totul pentru Ţară ", un raport al liderului legionar dobro
gea n N icolae Şeitan, evidenţia progresele înregistrate în structurarea
formaţiunii în judeţul Constanţa, determinate, inclusiv, de folosirea ascen
dentului moral pe care-l reprezenta participarea famililor unor "martiri"
legibnari la acţiunea de propagandă; în acelaşi timp, se făceau referiri la
starea de neimplicare a unor fruntaşi legionari din judeţul Tulcea în extin
derea structurilor legionare, ce se cerea corectată urgent prin intervenţii
decise1 6.
În urma sesizării unor situaţii negative, în zonele de manifestare a acesto
ra erau trimişi legionari cu experienţă împuterniciţi de conducere care urmau
să raporteze cauzele fenomenelor constatate - inclusiv eventualele legături cu
grupări obediente unor partide potrivnice - şi care să fundamenteze măsurile
corective necesarel 7.
Legalizarea Mişcării legionare sub forma Partidului "Totul pen tru Ţară" a
dat imbold aparitiei de noi structuri legionare în toate judeţele dobrogene şi
de dezvoltare a celor deja existente. Localităţile urbane în care legionarii dis
puneau de resurse umane şi materiale în dezvoltare (Constanţa, Mangalia,
Cernavodă, Tulcea, Silistra, Bazargic, Balcic etc.) au devenit baze de
răspândire a legionarismului în zonele rurale adiacente. La sate, acţiunile
propa gandistice erau promovate, cu predilecţie, de intelectuali rurali
(învăţă tori, preoţi) cunoscuţi organelor de ordine pentru simpatiile lor
gardiste anterioare, care utilizau atitudinile favorabile Mişcării conturate în
diferite medii sociale locale sau relaţiile personale pentru crearea şi dez
vol tarea de centre de organizare ale noului partid.
Constituirea filialelor judeţene ale partidului în Dobrogea s-a realizat în
prezenţa unor delegaţii reprezentative numeric, constituite prin convocarea
legionarilor din diferite localităţi; în astfel de ocazii se miza pe crearea unor
momente a căror solemnitate studiată urma să determine la membrii noii
formaţiuni sporirea implicării în extinderea acesteia pe toate palierele vieţii
sociale locale. Nelipsitele slujbe din bisericile reşedinţelor de judeţe la care
legionarii se deplasau încolonaţi sub conducerea şefilor lor, cântând şi
purtând steaguri tricolore, urmau să dea forţa morală noului experiment
politic legionar care işi aroga menirea de a evolua sub semnul ortodoxismu
lui şi al marilor i.n terese na ţionale.
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Reducerea într-o anumită măsură a fermităţii acţiunilor represive in tre
prinse de autorităţi asupra legionarilor, dar şi necesitatea sporirii popu
larităţii organizaţiei legionare a determinat elaborarea de că tre conducerea
acesteia a unei strategii pentru dezvol tarea, la scară naţională, începând cu
primăvara şi vara anului 1934, a iniţiativelor anterioare de înfiinţare de
tabere de muncă.
În condiţiile perpetuării stării de asediu, introdusă la 30 decembrie 1 933,
şi ale existenţei diverselor îngrădiri pentru manifestarea liberă a acţiunilor
legionare, cuprinse în legea pentru apărarea ordinii în stat din 7 aprilie 1 934,
Codreanu a găsit soluţia taberelor de muncă pentru reluarea şi chiar in tensi
ficarea reorganizării şi propagandei legionare. Se sconta pe lista unor texte
legale care să in terzică expres munca în tabere constituie special în acest sens
şi pe câştigarea, în sprijin, a opiniei publice fa ţă de implicarea legionarilor în
activităţi lucrative în folos obştesc.
De la pa tru tabere legionare în 1934, numărul acestora s-a ridicat la
douăzeci în 1 935. Tabăra ce funcţiona în comuna Cotiugenii Mari din
Basarabia era condusă de liderul legionar dobrogean Traian Puiu1 8 .
În vara lui 1 935 Codreanu a întemeiat pe malul mării tabăra de la Carmen
Sylva, care în scurt timp a devenit cea mai importantă din ţară; in tre 5 iulie
şi 1 O septembrie peste 800 de legionari din toate regiunile au lucrat sub direc
ta coordonare a "căpitanului" Corneliu Codreanu la consolidarea malurilor,
construirea de drumuri, canale pentru scurgerea apelor etc. Tabăra de muncă
era concepută de liderul "Mişcării", aşa cum reiese dintr-o proclamaţie
adresată tuturor legionarilor, emisă la Carmen Sylva, în august 1 935, ca o
şcoală de formare a caracterului legionar şi o modalitate de educare, în spe
cial a tineretului, specific românească fără corespondent pe măsură în alte
state europene. Via ţa aspră trăită cu sentimentul regenerator al muzicii
prestate în comun, care dă tărie şi coeziune sufletească colectivităţilor
umane, era menită să determine acea forţă spirituală integra toare, creatoare
a "omului nou" al solici tătii legionare viitoare.
Printr-o circulară elabora tă de Codreanu la 31 mai 1 935, intitulată "Primii
paşi în tabără Carmen Sylva", se instituiau 14 centre de aprovizionare cu ali
mente a taberei, dispuse în toate cele patru judeţe dobrogene; cu sarcini pre
cise în vederea derulării corespunzătoare a măsurilor de aprovizionare fus
eseră investiţi şefii structurilor legionare zonale, care aveau liberta tea de a
folosi metodele şi mijloacele pe care le credeau de cuvinţă în acest sens19. Pe
toată perioada verii se realizau contacte intre şefii Mişcării prezenţi în tabără
şi lideri legionari din împrejurimi sau din alte regiuni ale ţarii, prilejuri cu
care se raporta primilor situaţia activităţilor organizatorice şi propagandis
tice derulate şi se stabileau coordonatele evoluţiei acestora .
Dar, activităţile specifice vieţii de tabără nu urmăreau numai organizarea
şi eficientizarea educaţiei membrilor Legiunii - ele se adresau într-o bună
măsură şi celor indecişi în a o sprijini încă sau indiferenţi până la un moment
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dat faţă de destinaţia mesajului legionar. Marşurile desfăşurate în uniforme
şi sub autentice imperative cazone în zonele de apropiere, serbările încheiate
cu focuri de tabără şi cântece patriotice, distribuirea de manifeste şi publicaţii
legionare, vizau răspândirea ideologiei legionare şi recrutarea în perspectivă
de noi aderenţi din rândul turiştilor ce-şi petreceau vacanţele pe litoral sau al
localnicilor invi taţi cu interesantă generozitate în tabără, mai ales în zilele de
sărbătoare.20
În tre 6 decembrie 1 935 şi 5 aprilie 1 936 Codreanu s-a retras la ferma
Frunzescu şi a scris lucrarea memorialistică "Pentru legionari", apărută la 1
octombrie 1 936 şi considerată "cartea de căpătâi a Mişcării Legionare". Cu
referire la mesajul acesteia, autorul se adresa cititorilor legionari: "Eu vreau
ca voi, soldaţi ai unor altor orizonturi româneşti, citind aceste amintiri, să
recunoaşteţi în ele propriul vostru trecut şi să vă aduceţi aminte de luptele
voastre. Să retrăiţi suferinţele îndurate şi loviturile primite pentru neam."21 .
În baza ordinelor transmise de la Cen tru în toamna an ului 1 935, tuturor
organizaţiilor din ţară, liderii legionari dobrogeni s-au preocupa t de inten
sificarea activităţii propagandistice în mediile intelectualilor, muncitorilor şi
ţăranilor din zonele de responsabilitaste pentru crearea de structuri ale
Partidului "Totul pentru Ţară", în care să se înscrie câ t mai mulţi membri. În
egală măsură, s-a trecut la întocmirea de "liste negre" cu cei care se opuneau
Legiunii, pentru pedepsirea lor la momentul oportun.
La 1 2 noiembrie 1 935 s-a desfăşurat la Tulcea primul congres al Partidului
"Totul pentru Ţară", la care au participat peste 400 delegaţi ai tuturor orga
nizaţiilor acestuia. În prezenţa generalului Gh. Cantacuzino-Grănicerul, par
ticipanţii au adus elogii personalităţii lui Codreanu, apreciat pentru con
tribuţia sa deosebită la promovarea "intereselor neamului românesc"22 . Au
fost abordate în context elemente de strategie politică, vizând propaganda
legionară, categoriile sociale avute în atenţie pentru reuşita acesteia, atitu
dinile ferme ce trebuiau luate în cazul provocărilor din partea autorităţilor
etc.
Liderii legionari din Dobrogea de sud, în majoritate de origine macedo
română, au acţionat cu hotărâre în această perioadă pentru atragerea
coloniştilor macedo-români din zonă, dar şi pentru atragerea macedo
românilor din afara graniţelor, care intenţionau să se stabilească definitiv în
ţară. Încercau astfel să le câştige simpatia şi să creeze condiţii de înregistrare
a unora dintre ei în Mişcare. În mai multe articole publicate la finalul anului
1 935 în ziarul "Legionarii" din Bazargic, al cărui proprietar era avocatul Cola
Ciumetti, se făceau referiri la lupta redacţiei, ală turi de cea a ziarului
"Buciumul" din acelaşi oraş, pentru evitarea situaţiei în care Cadrilaterul ar
deveni "o mică Bulgarie, sub suzeranitate de formă românească".
"Distrugerea a tot ce este străin de neamul românesc", "stârnirea
ploşniţelor ce sug vlaga poporului român (iredentiştii bulgari - n.n.)" şi "ridi
carea masei obijduite care s-a identificat cu mizeria" se dorea o adevărată
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profesiune de credinţă a redacţiei ziarului "Legionarii"23. Se acţiona, între
altele, prin articolele publicate în cele două ziare, pentru: sensibilizarea
autorităţilor publice de a a tribui numai coloniştilor macedo-români
terenurile disponibilizate prin emigrarea turcilor din Cadrila ter; repatrierea
tuturor macedo-românilor de peste hotare, punându-li-se la dispoziţie
mijloacele de transport necesare şi cele trebuitoare pentru aşezarea în
Cadrilater24; anularea tuturor da toriilor coloniştilor macedo-românmi către
stat, provenite din impozite agricole şi comerciale.25
Prin intermediul ziarului "Legionarii" ce apărea în Bazargic, generalul Gh.
Cantacuzino-Grănicerul, liderul Partidului "Totul pentru Ţară", era informat
periodic despre mâsurile cu caracter represiv întreprinse de autorităţi asupra
unor legionari din ţară şi a protestat în acest sens pe lângă Comandamentul
General al Jandarmeriei şi Prefectura Judeţului Caliacra. Cola Ciumetti, l-a
asigurat permanent pe şeful său de la Centru, prin ziarul "Legionarii",
devenit un veritabil mijloc de comunicare, de întregul devotament al
legionarilor din judeţ şi a solicitat protecţia conducerii Mişcării pentru ele
mentele sale fidele din Cadrila ter26.
Anul 1 936 a fost cel al unei prodigioase activităţi de creare de noi struc
turi legionare în Dobrogea şi de dezvoltare a acelora care deja fiinţau.
La mijlocul lunii februarie s-a constituit organizaţia judeţeană din
Caliacra a Partidului "Totul pentru Ţară". Majoritatea membrilor noii struc
turi legionare erau macedo-români. Liderul proclamat al acesteia - avocatul
Cola Ciumetti, directorul ziarului "Legionarii" - a numit şefii organiza ţiilor
locale, cerându-le desfăşurarea unei intense activităţi propagandistice print
re coloniştii regă ţeni.
În judeţul Constanţa, avocatul Nicolae Şeitan a polarizat o serie de ele
mente intelectuale din mediile urbane şi rurale, unele, membre sau simpati
zante cu o anumită vechime ale Gărzii de Fier - cu sprijinul cărora a asigurat
proliferarea structurilor legionare. Preocupări susţinute au dovedit în acest
sens preoţi şi învăţă tori din Topraisar, Viişoara, Viroaga, Şura Dobrogei,
Dulgheru, Bărăganul, sprijiniţi în în treprinderilor lor şi de anumite elemente
simpatizante ale Mişcării legionare care au dorit să-şi păstreze anonima tul de
teama unor măsuri ce ar fi putut fi lua te de autorităţi împotriva lor.27
Pentru simpatizanţii care din anumite motive nu doreau să activeze făţiş
(membri ai anumitor formaţiuni politice ce nu şi-ar fi putut exprima deschis
afinităţile legionare, funcţionari din administraţia publică locală, diferite per
soane care se fereau să intre în atenţia poliţiei de siguranţă sau jandermeriei)
s-au creat aşa-numitele "cuiburi financiare"28 ai căror membri sprijineau
ma terial organizaţiile legionare printr-un sistem ce le asigura conspirarea
identităţii.
Anumite preocupări - nu toate semnificative - au exista t şi pentru crearea
de structuri legionare în rândul femeilor sau pentru implicarea acestora în
dezvoltarea unor curente de opinie şi atitudini de simpatie faţă de Mişcare în
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mediile frecventate. Au acţionat în acest sens studente originare din localităţi
dobrogene care veneau în contact cu ideile legionare în centrele studenţeşti
unde acţionau şi rude apropiate (soţii, surori etc.) ale unor avocaţi ce s-au
implicat în procese în care figurau ca inculpate elemente legionare sau chiar
ale unor funcţionari din administraţia publică şi din sistemul justi ţiei ce ma
nifestau discret simpatii legionare29 . Nu a existat însă o strategie precisă în
această direcţie şi nici alocarea de mijloace propagandistice sau logistice sem
nificative, astfel că Mişcarea legionară feminină dobrogeană a rămas într-o
poziţie secundară.
O intensă activitate de îndoctrinare legionară s-a realizat, în această
perioadă, la nivelul tineretului, aprecia t a reprezenta - prin instrucţie şi
educaţie oportună şi eficientă - investiţia strategică a Mişcării legionare. În
acest sens, activităţii în "Frăţiile de Cruce" i s-a acordat o atenţie deosebită. În
cadrul acestor organizaţii, tinerii din şcolile secundare erau educaţi în spirit
legionar, pentru a pregăti ulterior aderarea firească, odată cu admiterea în
universităţi, în structurile legionare studenţeşti. În unele licee din Bazargic şi
Silistra, "frăţiile" primeau periodic instrucţiuni scrise, semnate de şeful FOC
pe ţară, Gh. Istrate, transmise prin curieri speciali - persoane de încredere, ce
făceau legă tura între Centru şi provincie. Activităţile specifice derulate la
ni velul acestor structuri erau sintetizate în rapoarte înaintate structurilor ier
arhice centrale.
În Dobrogea de Sud, majoritatea componenţilor Frăţiilor de Cruce erau
macedo-români, descendenţi ai coloniştilor veniţi mai ales din Macedonia
grecească, în cursul deceniului al III-lea30. Şedinţele se ţineau săptămânal în
locuri care asigurau siguranţa participanţilor - uneori, la marginea
localităţilor, în aer liber - şi constau în lecturarea unor pasaje din lucrările li
derilor şi ideologilor Mişcării, în discuţii lămuri toare pe marginea acestora,
în definitivarea unor elemente de microstrategie legată de punctarea,
selecţionarea şi recrutarea de noi membri şi de achitarea cotizaţiilor. Sumele
rezultate din acestea erau vărsate periodic, prin mandat poştal la Centru.
Regularita tea participării la şedinţe şi a plăţii cotizaţiei erau elemente consti
tutive de bază ale sistemului de verificare a loialităţii membrilor31.
Grupurile FOC locale luau parte şi la activităţi de instruire şi propagan
distice de amploare, organizate la nivel naţional.
Prin mijlocirea legăturilor d irecte şi a schimbului de experienţă între
reprezentanţi ai FOC din toată ţara, dar şi prin încadrarea într-un program
strict şi sever de pregătire se urmăreau crearea şi cultivarea unor calităţi fi
zice şi morale care să permită angrenarea totală, la nevoie, în acţiunile ordo
nate de conducerea Mişcării legionare. Marşurile FOC ocupau un loc dislincl
în activităţile de pregătire şi este semnificativ în acest sens cel la care au par
ticipat, în vara anului 1 936, intre 600-800 membri FOC din ţară, desfăşurat în
Dobrogea, pe distanţa Carmen Sylva-Şabla32 .
Anul 1 936 a fost caracterizat de apologeţii legionarismului, drept anul
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taberelor şi şantierelor de muncă legionare. Intensele eforturi organiza torice
întreprinse de liderii legionari sub privirile când îngădui toare, când resem
nate din cauza lipsei unor texte legale sancţiona torii ale autorităţilor , au
determinat împânzirea tuturor celor 71 de judeţe ale ţării cu tabere şi şantiere
de muncă legionare. Cele 200 astfel de obiective, în care au lucrat peste 3000
de legionari, stăteau mărturie în acest sens33. Conform ordinele venite de la
"Centru", studenţii legionari dobrogeni, veniţi în vacantă în zonele de origine,
urmau să acţioneze, asemenea colegilor lor din alte zone ale ţârii, pe linia unui
adevărat misionarism legionar; ei erau instruiţi să utilizeze acumulările de
ordin ideologic dobândite în cadrul cercurilor legionare studenteşti pentru
educarea în acelaşi spirit a celor pretabili a fi înregimentaţi în Miscare.
Pen tru crearea şi stimularea unui curent de opinie favorabil, mai ales în
mediul rural dobrogean, acolo unde schimbarea de mentalitate politică se
producea mai greu ca urmare a manifestării cotidiene a unui pregnant spirit
conserva tor, tradiţionalist, propagandiştii legionari urmau să speculeze
nevoile şi dificultăţile inerente lumii satului din acea vreme, angajându-se în
construirea ad-hoc de mici şantiere legionare. Munca dezinteresată, în folo
sul obştesc, pentru repararea de biserici, poduri, drumuri, case, determinarea
respectul oamenilor simpli ai locului şi contura speranţa canalizării simpatiei
dobândite astfel spre un viitor sprijin electoral. Şefii cuiburilor legionare, pe
raza de competenţă a cărora se desfăşurau activităţile lucrative respective,
raportau apoi cu rigurozitate conducerilor orga niza ţiilor judeţene şi
"Centrului" din Bucureştri specificul şi rezultatelor muncii prestate34.
Tabăra de la Carmen Sylva a functionat pe toată perioa da verii anului
1 936: peste 1 .000 legionari din toate zonele ţării, aparţinând diferitelor cor
puri legionare - elevi ai şcolilor secundare, membri ai Frăţiilor de Cruce,
reprezentanţi ai cercurilor studenţeşti, inclusiv studente membre ale
cetăţuilor legionare, Corpului "Răzleţi" etc. au participat, în serii de câte două
săptămâni, la programele de educaţie legionară specifice instituite de coman
da Mişcării. Începând cu 15 iunie, tabăra a fost condusă personal de Corneliu
Codreanu, element ce evidenţia importanţa acorda tă acesteia pentru instru
irea cadrelor necesare conducerii celorlalte tabere legionare din ţară .
Contactele legionarilor veniţi din diferite zone cu conducerea Mişcării au fost
folosite pentru punerea primilor în cunoştinţă de cauză cu strategia pe care
Legiunea urma să o adopte faţă de grupările naţionaliste vaidistă şi cuzisto
goghistă, faţă de opoziţia politică ţărănistă promovată de Iuliu Maniu,
Biserica Ortodoxă, dar şi probleme de ordin organiza toric şi social legate de
continuarea admiterii în Mişcare a studenţilor, muncitorilor şi femeilor35.
În contextul intensificării acţiunilor propagandistice legionare
desfăşurate de participanţii la tabără, au luat amploare manifestările ce evi
denţiau clare tendinţe de instruire cu caracter paramilitar: marsuri în
formaţie militară şi în acorduri patetice şi incitatoare de cântece legionare
prin localităţile balneare din apropiere - Eforie, Carmen Sylva, Techirghiol 231

şi exerciţii de pregătire fizică şi tragere cu arme de foc, introduse în pro
gramele de pregătire colectivă, începând cu 1 93636.
Între 15 iulie - 1 august 1 936, sub comanda directă a lui Codreanu, s-a
desfăşurat la Carmen Sylva un stagiu de pregătire special al conducerilor
Corpului Frăţiilor de Cruce - la care au participat 300 reprezentanţi ai 56
grupuri FOC din ţară -, având ca obiectiv instruirea, după severe criterii de
disciplină legionară pentru formarea şi dezvoltarea spiritului de supunere şi
sacrificiu în numele idealurilor politice şi social-morale legionare.
Elemente semnificative cu privire la organizarea, componenţa şi aria de
răspândire a structurilor legionare din judeţele Durostor şi Caliacra în anul
1 936, dar şi asupra metodelor şi mijloacelor de derulare a activităţilor speci
fice acestora, în comparaţie cu cele ale cercurilor comuniste locale, pot fi evi
denţiate din analiza rapoartelor periodice înainte de parchetele tribunalelor
din Silistra şi Bazargic către Parchetul General al Curtii de Apel Constanţa.
În 1 936, la nivelul judeţului Durostor, organizaţiile legionare erau consti
tuite în majoritate din elemente macedo-române, răspândite mai ales în
mediul rural (Aidemir, Cocina, Frăşari, Cainargeaua Mare, Atmangeaua
Tătărească, Gramoştea etc.) şi dintr-un număr restrâns de intelectuali din
oraşele Silistra şi Turtucaia.
Pentru o mai bună conspirare a activităţilor organizatorice specifice,
ordinele eşaloanele superioare erau transmise verbal pe linie ierarhică,
evitându-se pe cât posibil documentele scrise, care ar fi putut ajunge în pos
esia organelor de ordine cu prilejul numeroaselor percheziţii efectuate. Era
dificil astfel să se găsească probe sau indicii care să justifice trimiterea în
judecată sau condamnarea elementelor legionare37.
Ca şi în Durostor, în judeţul Caliacra, majoritatea membrilor Partidului
"Totul pentru Ţară" o constituiau macedo-românii - printre aceştia figurând
unii studenţi şi elevi ai şcolilor secundare - ce activau în Bazargic, Balcic,
Cavarna, Bazaurt, Ceamurlia, Denicler, Ciobanu etc.
Informaţiile de care dispuneau parchetele menţionate evidenţiau, în mod
realist, creşterea sensibilă a numărului studenţilor legionari şi a ariei de
cuprindere a reprezentării structurilor legionare, mai ales în zonele rurale
locuite de macedo-români3B. Activita tea legionară era orientată preponde
rent spre sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea dizolvării
partidelor politice - ale căror dispute erau apreciate ca sterile, determinate de
orgolii şi interese de grup, consumând şi deturnând energiile naţionale de pe
făgaşul lor firesc. Îndepărtarea elementelor străine (bulgari, evrei etc.) din
administraţia, finanţele, industria şi comerţul locale constituia un alt dezide
rat al mesajului legionar. Speculând disputele, interesele de grup sau tole
ranţa manifestată la nivelul au torităţilor româneşti, elementul etnic
bulgăresc - mai ales - potrivit concepţiei legionare, ocupa poziţii avantajoase
în domeniile menţionate, achiziţiona terenuri etc., la adăpostul cărora îşi
in tensifica a titudinile revizioniste şi separatiste.
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Acţiunile propagandistice legionare, în Dobrogea de Sud făceau trimi tere
la necesita tea întreprinderii de măsuri ferme pen tru în treţinerea conştiinţei
naţionale şi promovarea românismului, ca urmare a presiunilor revizioniste
bulgare ce-şi găseau sprijin în grupurile de etnici bulgari din zonă şi la cea a
îmbunătă ţirii situaţiei economico-sociale a ţărănimii şi muncitorimii - în
dorinţa convingerii acestora de "atenţia" pe care le-o acordă Mişcarea.
Pericolul iredentismului bulgar era apreciat ca fiind cu atât mai grav cu
cât era patronat şi coordonat de cercuri de interese şi presiune externe ce
acţionau pe linie politică. Anticomunismul - ca element distinct al doctrinei
şi ideologiei legionare - viza cu precădere, în acest sens, în judeţele Durostor
şi Caliacra, structurile şi activită ţile organiza torice şi propagandistice
extremiste de stânga, între care Organizaţia Revoluţionară Dobrogeană
(D.R.0.) excela printr-un "scop special: alipirea Dobrogei la o Bulgarie comu
nistă"39.
Ca şi poliţia de siguranţă sau jandarmeria, procura tura avea a tributii
specifice pentru cunoaşterea, prevenirea şi con tracarearea activită ţilor
ex tremiste de dreapta sau de stânga. Parchetele de pe lângă tribunalele din
Constanţa, Tulcea, Silistra şi Bazargic şi cel de pe lângă Curtea de Apel
Constanţa înaintau periodic organelor ierarhice - în baza unor ordine emise
în acest sens - situaţii cu privire la mişcările extremiste de dreapta sau de
stânga, zonele în care acestea se manifestau, elemente componen te, procese
intentate, efectele măsurilor de represiune în treprinse, propuneri cu privire
la utilizarea celor mai potrivite mijloace pentru prevenirea sau limitarea aces
tor fenomene40 .
Din cele 59 de cauze penale înaintate de Parchetul Tribunalului Caliacra,
cu referiri la mişcările extremiste de sorginte politică, în perioada 1 933-1 936,
56 au fost soluţionate: 43 prin condamnări (36 elemente comuniste şi 15 ele
mente gardiste) şi 13 prin achitări (7 elemente comuniste şi 6 elemente
gardiste)41 .
La Tribunalul Constanta, î n aceeaşi perioadă, fuseseră judecate 66 procese
referitoare la infracţiuni contra liniştii publice şi siguranţei statului, din care
21 au fost soluţionate prin condamnări şi 40 prin achitări (majorita tea
achitărilor priveau infracţiuni la liniştea publică săvârşite de elemente
legionare). Din analiza situaţiilor înaintate de parchetele de pe lângă cele
două tribunale Parchetului Curţii de Apel Constanţa, rezultă atitudinea, de
regulă, intransigentă a jud ecătorilor faţă de extremismul comunist şi anume
indulgenţă faţă de manifestările cu caracter legionar42 . .
Conducerile structurilor legionare dobrogene au acordat o atenţie spe
cială îndoctrinării specifice a tinerilor. Aceasta era continuată şi după
finalizarea cursurilor şcolare, respectiv, după parcurgerea etapei de pregătire
în cadrul "Frăţiilor de Cruce".
Instruirea legionară se desfăşura şi pe perioada satisfacerii de către tineri
a serviciului militar. Liderii organizatiilor judeţene din sudul Dobrogei, au
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dat în acest sens, instrucţiuni precise tinerilor macedo-români cu convingeri
legionare ce au fost încorporaţi în contingentul 1 936, să continue activităţile
organizatorice şi propagandistice gardiste în unităţile militare în care fus
eseră repartizaţi. După o perioadă de acomodare cu regimul de cazarmă, noii
încorporaţi urmau să treacă la constituirea de cuiburi legionare printre
soldaţi, a căror bază era formată din elemente ce trecuseră prin etapa "Frăţiei
de Cruce", dar la care erau atraşi şi tineri ce nu mai avuseră până a tunci con
tact cu ideile legionare.
Gradaţii urmau să fie influenţaţi să accepte unele forme de manifestare
legionară ale soldaţilor (intonarea de cântece specifice cu prilejul efectuării
de marşuri sau altor împrejurări etc.).
În situaţia în care tinerii şefi de cuiburi legionare din viaţa civilă erau
încorporaţi pentru sa tisfacerea serviciului mili tar, se luau din timp măsuri de
înlocuire a acestora în funcţiile pe care le deţineau, pentru asigurarea per
manenţei actului de comandă.
Cen trele legionare din Bazargic şi Silistra ţinteau o strictă evidenţă a
soldaţilor gardişti, care după satisfacerea serviciului militar, urmau să
primească noi sarcini organiza torice, respectiv formarea unor cuiburi aparte
de cele din care făcuseră parte anterior încorporării43. Organele specializate
ale jandarmeriei şi poliţiei de siguranţă aveau la rândul lor evidenţa ele
mentelor legionare ce activau în unităţile militare derulau măsuri specifice
penim supravegherea acestora.
Acţiunile propagandistice legionare au vizat şi în această perioadă
crearea unui curent de opinie favorabil Mişcării prin evidenţierea respectu
lui faţă de valorile ortodoxiei creştine şi mai mult, prin asumarea acestora ca
deziderat moral şi social-politic legionar. Procesiunile unor grupuri
legionare la hramul mânăstirilor dobrogene (Cocoş, Cilic, Dervent) sau de
ziua Legiunii 8 noiembrie - la catedralele din Constanţa şi Tulcea, când se
oficiau slujbe religioase în memoria eroilor martiri legionari, în prezenţa
drapelelor naţionale şi ale Partidului "Totul pentru Ţară", erau făcute să
impresioneze atât opinia publică, cât şi pe legionarii participanţi, cu privire
la menirea "singurei mişcări structurate religios".
Sub conducerea unor lid eri locali, în curţile sau în apropierea mânăstirilor
sau bisericilor, aveau loc după participarea la oficierea serviciilor religioase,
adunări solemne la care se cuvânta despre dezideratele luptei legionare:
înlă turarea necinstei şi imoralităţii guvernanţilor; lupta contra partidelor
politice - angajate în dispute sterile, lipsite de conţinut patriotic, animate
doar de in terese înguste de grup, în dauna celor naţionale; lupta împotriva
pericolului evreiesc şi a forţelor oculte, reprezentate de francmasonerie44.
Ritualul depunerii jurământului legionar - cu mâna ridicată deasupra capu
lui - de a nu părăsi luptele începute şi cântecele legionare intonate de hramul
mănăstirii Cilic - judeţul Tulcea la 15 august 1 936, veneau să sporească o
a tmosferă voit solemnă şi să fixeze afectiv idealurile legionare45 .
-
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Elementele din rândul preoţimii rurale dobrogene - nu puţine la număr se apropiau de Mişcare, în acea perioadă, pentru crezul naţional şi creştin
ortodox afişate de ideologia legionară .
Participanţi mai întâi la oficierea de slujbe religioase pentru pomenirea
morţilor - fie ei şi "martiri legionari" - în comunităţile umane pe care le
deserveau - în virtutea atribuţiilor specifice - sau la sfinţirea unor aşezăminte
de utilitate publică ridicate de elemente legionare locale, unii preoţi erau
atraşi, apoi sistematic spre promovarea legionarismului . Influenţa exercitată
asupra lor era uneori încununată de succes atunci când se întemeia pe sim
patii anterioare sau când idealurile social-morale şi politice personale se
identificau cu cele legionare. De aici şi până la utilizarea ascendentului moral
al acestor preoti - asupra comunităţilor umane pe care le păstoreau - pentru
promovarea concepţiilor legionare, nu mai era mult.
Conduita lor era încurajată de ati tudinea uneori permisivă şi tolerantă,.
pe care a manifestat-o conducerea Bisericii Ortodoxe Române faţă de impli
carea elementelor legionare în construirea sau repararea de lăcaşuri de cult
în diferite zone ale ţării.
Recurgerea la violenţă ca mijloc de intimidare sau eliminare a ad versa
rilor politici a fost utilizată de Mişcarea legionară şi în anul 1 936.
La 1 6 iulie, un grup de zece legionari conduşi de constănteanul Ion
Caratănase - au asasinat la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti pe Mihai
Stelescu, devenit în ultima vreme ad versar al lui Codreanu. Crima înfă ptuită
cu o cruzime rar întâlnită - asupra lui Stelescu s-au tras 36 gloanţe -, a fost
apreciată de vârfurile Mişcării ca o pedeapsă binemeritată, administrată unui
trecă tor. În nota obişnuitelor sale aprecieri laconice, Corneliu Codreanu aflat atunci în tabăra legionară de la Carmen Sylva - avea să afirme:
"Profesorul Cuza avea obiceiul să spună : „Nu aprob. Nu dezaprob.
Consta t>>. Eu ori aprob, ori dezaprob. Acum aprob".46
Grigore Pihu, lider al legionarilor macedo-români din Durostor, aflat
atunci la Bucureşti, cu prilejul unei întruniri a legionarilor din Sectorul I
Galben, afirma la rândul său: "oricine ar fi făcut aceasta ... cu conştiinţa unui
act de epura ţie· morală a societăţii ... un om care şi-a călcat jurământul ... tre
buie eliminat din societate. În cazul trădătorului Stelescu, legionarii nu şi-au
făcut decât da toria".47
Propaganda legionară a făcut destul de repede din cei zece asasini - de
numiţi "decemviri" - un ideal de eroism al tineretului legionar. Inclusiv în
rândul studenţilor dobrogeni ce activau în Bucureşti, crima ajunsese să fie
glorificată ca un act de răspundere morală şi de bravură. În "Memoriile" sale,
Nichifor evidenţia în acest sens că "o nebunie neagră, pusese stăpânire pe
tinerele creiere".48 Tinerii erau fanatizaţi în cultul asasinatului şi violenţei.
Procesul "Decemvirilor" a început la 15 aprilie 1 937; opt dintre ei au fost con
damnaţi la muncă silnică pe viaţă, prin tre care şi constănţeanul Ion
Caratănase.
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Până în 1 936, atenţia pe care o acordase conducerea Mişcării legionare
pentru atragerea muncitorimii în rândurile sale nu fusese una specială.
Existaseră preocupări pe linia constituirii de cuiburi legionare în marile
centre urbane, în unităţi industriale de diferite profile, încă din 1 933, dar
muncitorimea nu fusese până a tunci o categorie socio-profesională prioritară
în stra tegia răspândiri legionarismului.
Prima garnizoană muncitorească legionară din Dobrogea s-a constituit la
Constanţa în acelaşi timp cu structuri similare din alte centre urbane
(Bucureşti, Arad, Galaţi, Brăila).
Cu referire la acţiunile în acea perioadă pentru dezvoltarea structurilor
legionare la nivelul muncitorimii constănţene - liderul legionar local Eugen
Teodorescu, devenit în vara lui 1 937 şeful CML Constanţa - afirma că s-a
încercat, prin această iniţiativă punerea muncitorilor într-o poziţie de adver
sitate faţă de comunism, întrucâ t semnificaţia majoră a organizaţiei legionare
era lupta împotriva comunismuluj49 .
Mediul din care provenea masa de muncitori atrasă spre Legiune, era, de
regulă, cel rural, unde exista o rată importantă a şomajului neînregistrat.
Fermitatea şi capacitatea lor superioară de organizare era menită acum să
depăşească implicarea elementelor studenţeşti şi ţărăneşti în promovarea
intereselor legionare.
Pen tru câştigarea acestei categorii sociale ideologii au introdus puncte
specifice doleanţelor el în doctrina legionară: apărarea dreptului la muncă în conformitate cu capacitatea profesională particulară, dreptul la salariu
suficient, dreptul la asistenţă medicală, dreptul la activitatea sindicală, drep
tul la profit, conform rezultatelor muncii50 .
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THE EVOLUTION OF THE "IRON-GUARDIST" MOMENT IN
OOBRUDJA BETWEEN 1934-1936
Abstract

The year of 1 934 was marked buy a stagnation in the process of creating in every socio-professional milieu existing in Dobruja - of more and more
substantial legionary basis, process initiated in 1 933. The main cause for it
was the fact that the authorities acted towards strenghtening their fight
against the legionary movement, taking into account the emergengy sta te
declared after the assassination of the first liberal prime minister, I . G. Duca.
The next year (1935), on the contrary, being protected by the concessive
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regime of King Carol II (who was in terested to use the legionary element for
a manoeuvre mass, in order to achive his autocratic goals), the legionary
structures existing în Dobruja resumed their developing process.
The fact that legionary movement succeded in being again legalized - by
creating a new party, "Everything for the Country" -, it spureed the appeare
ance of new legionary structures in all the four ounties of Dobroja and also
the development of the existing ones. The legionary regional structure of
Dobruja - one of the 13th existing at the national levei, created in 1935 -, con
sisted in severa! legionary counties: Constanza, Tulcea, Durostor and
Caliacra.
The legionary propaganda, relying on human and material resources superior to those of the previous period -, was addresed to members of dif
ferent social and proffessional categories (e. g. high-school pupils, students,
peasants, office workers, workers, intellectuals, military, clergymen) who
chosed to join the legionary movement driven by the uncertainty and lack of
expectations of their daily existence. This is the reason why they were using
different techniques, such as: the legionary working camps - the one existing
at Carmen Sylva being the most important of them -; the distribution of
legionary propaganda works and leaflets; propaganda marches across
dobrujan localities; specific training within the framework of the legionary
nests.
The strength of the nationalism and anti-communism promoted by
dobrujan legionaries, between 1 934-1 936, the severe criticism directed by
them against the democratic parliamentary regime had frequently made
them resort to anarchical and violent means and acts, in order to accomplish
the legionary political and social goals they were having in view.
The fact that they had often come into conflict with the local authorities
determined a climate of social and politica! tension - that was a lso characte
ristic to the other regions of the country -, which led to a severe undetermi
nation in people's confidence in the democratic regime and also the confi
dence of the dobrujan population regarding the ability and will of the local
authorities to solve the crisis that Romania had come to at that time.
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Marian COJOC

DIN GEOPOLffiCA UNEI ZONE.
ACŢIUNI SUBVERSIVE ŞI INTERESE STRĂINE
ÎN DELTA DUNĂRII
(1940-1944)

A existat, indiscutabil, un interes deosebit în anii celui de al doilea război
mondial pentru stăpănirea gurilor Dunării, a braţelor sale întinse spre mare
şi implicit, asupra mereu celui mai tânăr ţinut românesc - Delta Dunării, din
partea celor doi protagonişti ai scenei războinice mondiale din acea vreme, în
acea zonă: Uniunea Sovietică şi Germania. Cel puţin pentru primul "prota
gonist", în ceea ce ne priveşte, orice mijloc în vederea atingerii acestui scop
nu a fost neglijat. De aceea, pentru a înţelege importanţa mai mare sau mai
mică a zonei Deltei Dunării în contextul acţiunilor pe care le avem în vedere,
nu putem să nu apreciem remarcabilele consemnări ale lui Hans Kissel, autor
al unei in teresante lucrări-document dedicate "ca tastrofei" germane în
România anului 1 944. Autorul german menţionat reuşea în acea lucrare o
foarte documentată descriere a obiectivului în discuţie, urmărind minuţios
traseul Dunării spre vărsarea ei în Marea Neagră: "În dreptul gurilor celor
două braţe principale, a celui nordic - Chilia - şi a celui sudic - Sf. Gheorghe
-, sunt aşezate pe un teren nisipos şi uscat, in tre mare, fluviu şi mlaştină,
două oraşe mici - Vâlcov şi Sf. Gheorghe.
Braţul Chilia, care preia 63% din volumul total al apelor, se răsfiră mai jos
de Ismail în numeroase braţe secundare, care, după ce se reunesc din nou la
Chilia, se despletesc apoi încă o dată, pen tru ca, puţin înainte de Vălcov,
grinduri uscate de nisip să le silească să-şi adune pentru ultima dată apele
într-o albie comună. Imediat după Vâlcov, începe ultima răsfirare în
numeroase braţe, care fac să înainteze în Marea Neagră o proaspătă deltă
evantai.
Din restul de 37% al volumului de apă primit de braţul Sf. Gheorghe, 7%
este preluat mai jos de Tulcea de către braţul Sulina. Acest braţ mijlociu, cel
mai sărac în apă şi în depuneri aluvionare a fost îndreptat artificial şi este
întreţinu t pentru traficul vaselor de mare tonaj prin dragare, la peste şapte
metri adâncime. La gura sa se află orăşelul Sulina, care trăieşte în întregime
de pe urma navigaţiei. (. .. ) În marea sa majoritate, Delta Dunării e o regiune
de mlaştini şi de lacuri ... "1
"Ca zonă terestră de operaţii, Delta Dunării poate fi luată în considerare
numai în caz cu totul excepţional, a tunci când e complet îngheţată. În mod
obişnuit ea constituie, împreună cu ultima porţiune a cursului inferior al
Dunării - cea cuprinsă între Gala ţi-Tulcea - un sector - barieră întins pe 1 40
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km, de cea mai mare eficacitate împotriva oricărui inamic venind din direcţia
nord."2
Din această perspectivă - am îndrăzni să o numim - geostrategică, Delta şi
Gurile Dunării au interesa t profund în anii 1 940-1 944 Statul Major al Armatei
Sovietice. Astfel, generalul Constantin Sănă tescu, numit de Conducătorul
Statului român de atunci, generalul Ion Antonescu, Şef al Comisiei Române
pentru fixarea frontierei între URSS şi România (rezultat al notelor ultimative
din 26-27 iunie 1 940) arăta în "Jurnalul" său:" Am fost trataţi tot timpul foarte
civilizat, însă lucrările mergeau greu de tot din cauza relei credinţe a ruşilor,
care nu voiau să respecte în ţelesul notei ultimative acceptate de guvernul
român. Intenţiile ruse erau să ne îndepărteze complet de la braţul Chiliei, al
cărui talveg fusese pe vremuri frontiera dintre cele două state. În luna
octombrie, a fost nevoie să ne deplasăm în Delta Dunării, pentru a face unele
sondaje relativ la talvegul braţului Chiliei şi, deşi toate m<\surătorile
dovedeau teza susţinută de noi, nu am putut ajunge la un rezultat, din care
cauză nu am vrut să închei un protocol scris. Am stat în Moscova până la 1 6
decembrie, fără a putea să-mi îndeplinesc misiunea."3.
Ca o simplă coincidenţă, un an mai târziu, în aceeaşi zi, Stalin alături de
care se afla nelipsitul Molotov, propunea la Moscova şefului Foreign Ofice
ului, Anthony Eden un mai puţin cunoscut "Treaty of Establishment of
Mutual Agreement Between the USSR and the Great Britain in the Solution
of Post-War-Questions and on their joint Actions to Maintain Securi ty in
Europe after the termination of the War with Germany". La punctul (arti
colul) 9 al protocolului aditional (ce purta sigla "confidential" - pare-se o
modă a timpului) Stalin cerea în mod expres" transferul către URSS a Deltei
Dunării şi a celor trei braţe ale sale".4 ("9. In respect of Romania it is found
expedient: a) four the purpose of ensuring the USSR's security to transfer to
the Soviet Union the teritory of the Danube estuary and i t's three arms;)"5.
Ar fi de amintit în acest context, acţiunile Armatei roşii în zona de
legătură a Dunării cu Marea Neagră din vara anului 1 941, după declanşarea
operaţiunilor armatei române pentru eliberarea Basarabiei şi a Nordului
Bucovinei ocupate de armata sovietică în urmă cu un an. Atunci, forţe din
desantul maritim sovietic au ocupat satele din Deltă Lascăr Catargiu,
Pardura şi Chilia Veche.6
Reacţia armatei române a fost rapid încununată de succes, satele amin tite
fiind eliberate patru zile mai târziu. După 21 iulie 1941, Divizia 10 Inf. a tre
cut Dunărea, unităţi ale sale intrând în Ismail, Chilia Nouă şi Vâlcov şi până
la 26 iulie, a fost atinsă Cetatea Albă, act ce a echivalat cu eliberarea sudului
Basarabiei? Trebuie spus că odată cu retragerea sovieticilor, NKVD-ul, care
pregătise din timp echipe speciale compuse din basarabeni (români) şi alo
geni, acţionase în vederea distrugerii prin foc sau dinamitare a multor obiec
tive şi resurse locale.8
Respingerea trupelor sovietice de ocupaţie, nu a însemnat pentru admi240

nistraţia civilă şi militară românească sfârşitul greu tăţilor. Armata Roşie
creease un adevărat al doilea front, intern cu scopul vădit pentru dezorgani
zarea vieţii economico-sociale şi pentru dezorganizarea vieţii economico
sociale şi pentru realizarea unui climat de insecuritate în zonă. Organele
NKVD recrutaseră înainte de război indivizi aparţinând minorităţilor
naţionale, dar şi pe unii basarabeni renegaţi ori îndoctrinaţi de bolşevism
pentru a acţiona în direcţiile amintite. Aceste echipe fuseseră instruite în
cadrul unor cursuri organizate la Chişinău, Odessa, Tiraspol sau Ismail, cur
suri predate de ofiţeri NKVD care îşi recrutaseră personal "elementele sub
versive", în treaga pregătire fiind asigurată de Centrul Informativ Operativ
de la Odessa . "Elementele subversive" erau învăţate să mân tuiască. diferite
tipuri de arme, primeau lecţii de orien tare topografică şi îşi însuşeau, după
posibilităţi, cunoştinţe referitoare la tactica luptelor de "partizani". În acest
sens, nu erau neglijate nici cunoştinţele privind mânuirea mijloacelor radio,
a tehnicilor "diversificate" astfel încât "terorişti-partizani" născuţi în labora
toarele NKVD-ului, mutate în alte centre din teritoriul sovietic în funcţie de
evoluţia frontului în anii 1 942-1943, erau gata să dea valoare maximă oricăror
acţiuni preconizate.9
Datele pe care le deţinem în momentul de faţă, ne pot oferi o sumară
repertorizare a acestor tipuri de acţiuni desfăşurate de indivizi şi grupuri de
indivizi instruiţi de NKVD în anii războiului şi plasaţi în Deltă în scopul
amintit. Reţinem în această "ordine":
- acţiunile grupului lt. Jora în Deltă şi în judeţul Tulcea;
- grupul de 16 "partizani" conduşi de cpt. Palisciuc şi locţiitorul său
politic, Grigore Stefanovici (Şlapak) Costea, "zis Grişa", care a acţionat în
zona Luncaviţa, la vest de Isaccea şi comuna Nifon;
- grupul format din Vladimir Chiriac, Petru Crişanov (Sava Sidorenco) şi
Liuba Zaharovna-Mihailovna, conspirativ-Svetlana; cu acţiune în Isaccea;
- grupul format din Najarova Manea şi Lighinova Maria - cu acţiuni în
zona Niculiţel;
- grupul lui Colicenco Nicolae Antonovici şi Vasile Iseru care a acţionat în
zona Nifon-Cocoşu-Isaccea;
- acţiunile lui Vasile Naum, dezertor în URSS, paraşutat în comuna
Hamciarca, în munţii Măcinului.
Din rapoartele SSI, Centrului de Contrasabotaj Galaţi sau ale Legiunii de
Jandarmi Tulcea rezultatele acţiunilor desfăşurate de aceste grupuri de "par
tizani" s-au concretizat în:
- atacarea şi scufundarea unor convoaie germane de aprovizionare;
- scufundarea în zona Isaccea a vasului de pasageri Mihai V iteazul;
- interceptarea mişcărilor armeţtelor române şi germane, informarea sovieticilor cu privire la armamentul din dotarea acestora, asupra lucrărilor de
apărare, asupra transportului de trupe etc.
- înlesnirea minării Dunării de către armata sovietică .JO
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Ne vom opri în rândurile ce urmează asupra grupului condus de It. Jora,
"emblematic", am îndrăzni să-l numim, pentru tema noastră în dezbatere.
Din extrasul realizat după interogatoriul lui Afanasie Simionovici
Macoveţki, născut la Vâkov, de profesie pescar, rezulta că acesta împreună
cu alţi 9 agenţi instruiţi în sensul celor amintite, au fost ambarcaţi la 1 0
noiembrie 1 943, pe u n submarin sovietic d e ti p mijlociu î n portul georgian
Batumi. La 21 noiembrie 1 943, conform raportului col. Gh. Georgescu şeful
Agenturii Dobrogea - sunt debarcaţi la 1 0 km nord de Portiţa. Întrucâ t la
debarcare bărcile de cauciuc s-au spart, nu au putut debarca decât 7 dintre ei,
restul de 3 fiind siuliţi să rămână la bordul submarinului. 1 1 Cei 7 erau: It.
]ora, originar din Ismail - şeful grupului, Colea-Nicolae Ticovski, Frida
Avrumciunskaia, Victor, Afanasie Simionovici Macoveţki, Anisiur Ivanovici
Stanilov şi laşa Iacob Ticovski. Ceilalţi 3, rămaşi la bordul submarinului sovi
etic au fost necunoscuţii: Mitea, Anatolie şi Pavlic "un român din Bălţi", după
cum suna raportul în cauză .
Sunt de remarca t materialele aflate asupra lor, conform interogatoriului
amintit, respectiv: un post TFF USA, 4 TFF mai mici, 6 bilete de voie - unele
cu alb - cu ştampila Reg. 38 Inf. Galaţi, 6 pistoale simple, 6 pistoale mitralieră,
14 grenade şi cuţite cu teacă de lemn. Materialele în cauză sunt o dovadă
grăitoare a intenţiilor belicoase ale celor debarcaţi de pe submarinul sovietic
în Deltă.
După cercetările efectuate, primul prins de jandarmii şi grănicerii români
la 9 decembrie 1 943, a fost Afanasie Simionovici Macoveţki.
A doua zi, un pluton al Legiunii de Jandarmi Tulcea a înconjurat lacul
Furtuna d in Delă, angajând un puternic schimb de focuri cu cei 6 agenţi sovi
etici. Rezultatul: un plutonier de jandarmi rănit, iar agenţii scăpaţi în
stufărişul Deltei. "Pe la 1 1 decembrie, orele 1 6,30 - după cum informa şeful
Agenturii de C. I . Dobrogea, col. Georgescu - agenţii sovietici au fost iar
descoperiţi, de data aceasta pe grindul Papadia. După alte schimburi de
focuri, agenţii sunt iarăşi scăpaţi. Pe 13 decembrie însă, este capturat al doilea
"partizan" - Anisiur Ivanovici Stanilov (tot din Vâkov). S-au găsit asupra lui:
o busolă., un pistol mitralieră, un pistol automat şi 50.000 lei în bancnote de
2.000 lei.
Stanilov s-a dovedit "foarte cooperant", declarând imediat organelor
române de anchetă. că grupul lor deja se divizase, încă din 1 2 decembrie 1 943,
lt. Jora şi Frida plecând spre Pardina, Victor fiind împuşcat de jandarmi,
ceilalţi urmând o altă direcţie.
Din raportul col. Georgescu, rezulta în final că "agentul sovietic A. I.
Stanilov este folosit de jandarmi drept călăuză în urmărirea celorlaJti."12
În raportul Agenturii din 1 7 decembrie 1 943, erau consemnate câteva
probleme esenţiale privind "misiunile grupului de partizani", cuprinse de
altfel şi în declaraţia lui Stanilov. Între acestea reţinem pe cele referitoare la
"informaţiile cu privire la punctele de încărcare a vaselor, ce anume au la
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bord, direcţiile, cu ce arme sunt dotate, ce escortă au, unde amplasa te
pichetele de grăniceri, ce corpuri de armată se găsesc în Deltă".13 A. I.
Stanilov recunoscuse că recrutarea grupului de agenţi fusese executată de
către organele NKVD.1 4
Practic, până la data de 1 7 decembrie 1 943, din cei 7 agenţi sovietici debar
caţi la PortHa, la 21 noiembrie, numai 3 rămăseseră liberi: lt. Jora, Frida
Avramciuskaia şi Colea Nicolae Ticovski.1 5
Arestarea lui Andrei Ticovski, frate cu laşa Ticovski şi văr cu Nicolae
Ticovski a dus la dezvăluiri importante în privinţa centrelor de pregătire ale
agenţilor sovietici trimişi de NKVD în Del tă. În declaraţia sa, Andrei Ticovski
arată că la Suhumi şi Krasnodarsk sunt şi alţi basarabeni instruiţi în vederea
venirii lor în zona Deltei, precum: Ivan Cojokaru, Andrei Tihomir sau !zeru
Pintilie din CahuJ.16
Cea mai completă imagine asupra modului în care au fost gândite
instrucţia, pregătirea şi desfăşurarea operaţiilor grupului de agenţi în Deltă
ne este "oferită" de Iacob (laşa) Ticovski (vezi anexa).
În cele din urmă, conform raportului nr. 979/22 decembrie 1 943, se înain
tau de către Agentura Dobrogea, fotografiiile - probe la dosar lt. Jora Frida
Avrumciuskaia şi Colea Nicolae Ticovski împuşcaţi la Mila 35 pe braţul
Sulina - secţiei centrale de C. I.17
Odată cu anihilarea celor 7 agenţi sovietici, au mai fost arestaţi alţi 5 com
plici "fraţi sau rude" ale "partizanilor" sovietici din Deltă.
Prin Sentinţa Curţii Marţiale din 7 martie 1 944, Afanasie Macoveţki,
Anisiur lvanovici Stanilov (ambii din Vâlcov) şi Iacob (laşa) Ticovski din
Tulcea au fost condamnaţi la moarte şi la pla ta a câte 10.000 lei cheltuieli de
judecată, ultimului fiindu-i confiscată şi întreaga avere, Complicii deferiţi
justiţiei militare române au fost: Evsei lvanovici din Dunavăţ, condamna t la
moarte în contumancie; Andrei Ticovski (din Vul turul-Vai de Ei) la 15 ani
muncă silnică şi Spiridon Ticovski (din Tulcea) la 1 0 ani muncă silnică. Au
fost achitaţi din lipsă de probe Alexei şi Demente Ticovski (ambii din
Tulcea).18
Cei condamnaţi la moarte, ca de altfel şi complicii lor, au avut parte de
şansa momentului 23 August 1 944, a decretului de amnistie de la finele
acelui "august în flăcări", sentinţele nemaifiind executate. Astfel că Afanasie
Macoveţki s-a întors la Vâlcov în fosta RSS Moldovenească; la fel "a pătimit"
Anisiur Stanilov, în vreme ce laşa Ticovski a devenit un "onest'" salaria t la
Întreprinderea Piscicolă Tulcea .
În 1 950, osemintele celor trei agenţi sovietici împuşcaţi la Mila 35 au fost
strămutate de la cimitirul Eternita tea din Tulcea, la Cimitirul Eroilor Români

şi Sovietici căzuţi în cel de al Doilea război mondial
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COPIE REZUMATIVĂ
Declaraţia lui Iacob zis Iaşa-Tihovski
-

Născu t în Tulcea în anul 1 9 1 3 , contingent 1 935, făcut armata la
Regimentul 2 artilerie grea, Bucureşti. De profesie pescar şi şofer. Părinţii
decedaţi la Tulcea, are 4 fraţi şi o soră :
Andrei la Vulturul
Grigore la Tulcea
Demente la Tulcea
Serghei la Tulcea
Ecaterina la Tulcea
În Iulie 1 940 a fost concentra t la Reg. 2 artilerie grea, dislocat la Medgidia.
A stat în concediu o lună, fiind bolnav, nu s-a mai prezentat la regiment.
Fiind în poziţie de dezertor, de frică de a nu fi deferit Curţii Marţiale, a tre
cut cu barca la lsmail, predându-se la sovietici.
După 3 zile petrecute liber, s-a angajat şofer la primăria din Ismail. Aici
s-a întâlnit cu varul său Colea Tihovsk.i, care dezertase şi el înaintea sa şi tre244

.

cuse în Basarabia .
În ianuarie 1941 i s-a oferit un post de şofer la un colhoz din Bacu şi
părăseşte lsmailul. În această situaţie nu rămâne prea mult, întrucât bate un
contabil la Bacu şi este condamnat la 2 ani temniţă, şi închis la închisoarea din
Bacu la finele anului 1 942.
În închisoare laşa a fost vizitat de 2 ofiţeri sovietici, unul din N.K.V.D. şi
altul din marină, care l-au interoga t asupra Deltei Dunării şi i-au propus să
călăuzească nişte oameni prin Deltă. El a acceptat. După aceasta a fost dus la
Soci (Caucaz) la o gazdă, unde l-a găsit pe vărul său Colea, cu care nu se mai
văzuse de la Ismail.
Colea era acolo de un an şi învăţa radio-telegrafia (emisie-recepţie). Zilnic
ofiţeri sovietici îl învăţau pe Colea radio-spionaj. laşa a fost instruit puţin.
În august 1943 Colea şi laşa sunt duşi la Ciumceri, unde Colea a constru
it două bărci pescăreşti. laşa i-a ajutat.
La 5 Noiembrie 1943 a fost urcat, împreună cu Colea şi Pavlic (român d in
Bălţi) într-o maşină şi cu Frida (originară din Bucureşti) şi au fost duşi la
Suhumi. Lui Pavlic i s-a dat o puşcă fără zgomot.
La 6 Noiembrie 1943 seara, la Suhumi, într-o casă, mai cunoaşte alţi 6
oameni. Cu acest prilej, s-a dat o masă (banchet) de către lt. colonel Ivanov
(şeful Serviciului de spionaj din Suhumi - care le-a prezentat pe şeful lor - L t.
Jora, spunându-le că la 8-9 noiembrie 1 943 vor fi îmbarcaţi pe un submarin şi
trimişi spre România.
La 8 Noiembrie 1 943, sunt duşi cu un camion la Ciumceri. S-au îmbarcat
la Ciumceri pe un vas motor şi de acolo au fost duşi la Poty. Au luat cu ei
două bărci de cauciuc cu lopeţile lor şi cele 2 bărci făcute de Colea, alimente
pentru o lună, pistoale mitralieră, pistoale, muniţii, grenade, aparate emisie
recepţie şi haine.
La Poty au fost îmbarcaţi pe un submarin cu care au fost transportati până
la Saturn, unde au fost debarcaţi în larg şi duşi cu un vas motor în port, unde
s-au îmbarcat pe un alt submarin.
În seara de 15 Noiembrie 1943, au pornit spre România, cu indicaţia că vor
debarca la Nord de gura Portiţa .
La 21 Noiembrie 1 943 au debarca t în barcă, la cca 2 km de mal. Bărcile de
cauciuc s-au spart la umflat şi de aceia au rămas din grup 3 tovarăşi pe sub
marin, numai 7 pornind spre mal, a tingând grindul Perişor.
Bărcile (de lemn) le-au pus în stuf, fiind grele, fapt ce i-a determinat să
fure două bărci de la gura Dranovului. Au pus bagajele şi le-au transportat
în !aciui Dranov. Au tatona t 2 nopţi până au găsit gura canalului Principele
Ferdinand pentru a coborî spre braţul Sf. Gheorghe.
Odată laşa şi Colea s-au rătăcit de restul grupului, dar au găsit gura
canalului, au intrat în canal, au trecut pe lângă cherhana şi au aşteptat
grupul, care i-a găsit aici, fiind condus (grupul) de un pescar ce purta o
căciulă albă.
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La 1 km de intrarea în braţul Sf. Gheorghe au tras bărcile la mal.
Şeful grupului Lt. Jora şi pescarul au cercetat malul pentru a identifica
situaţia pazei grănicereşti.
laşa s-a urcat în barca mică, iar Afanasie în cea mare. Restul mergeau pe
jos.
"Pescarul ne-a spus să mergem tot timpul pe malul stâng, căci pe malul
drept sunt grăniceri." (a declarat laşa)
Jora, i-a dat pescarului 2000 lei, ulterior Jora afirmase că i-ar fi dat
pescarului 4000 lei.
Ajunşi la gura canalului ce se varsă în Dunăre, grupul s-a urcat în bărci şi
a pornit-o în susul Dunării, până la gura Litcovului şi prin Litcov au ieşit în
lacul Gorgova.
Pescarul din Dranov le spusese că aici pe Litcov nu patrulează grăniceri.
În prima zi laşa şi Macoveţki s-au dus în lacul Gorgova pentru a căuta
pescari spre a se aproviziona cu peşte.
Fiind furtună mare nu au trecut lacul, ci au luat-o pe jos, pe margine şi au
dat de pescari, ce făceau borş pescăresc.
Unul din pescari - moş Gheorghe Costache cu un băiat al său (pescarul
Badiu Corn Mahmudia) l-a recunoscut pe laşa. Cu acest pescar, erau şi 2
pescari lipoveni cu 2 copii (pescarii erau tot din Mahmudia). Cei doi parti
zani au mâncat şi au luat şi 2 kg de peşte.A doua zi Afanasie şi Colea au ple
cat, cu barca, la fratele lui laşa (Andrei Tihovski) pentru a-şi procura pâine,
făină şi mălai. S-au înapoiat cu 8-1 0 kg mălai, 1 kg pâine şi cu promisiunea că
a doua zi vor primi peşte.
A treia zi Colea şi Jora s-au dus la Andrei la Vulturul şi au adus S-6 kg
peşte şi raci. Ei i-au dat lui Andrei a tunci SO.OOO lei pentru a le cumpăra de la
Tulcea alimente, cazane de tuci şi plăpămi.
La 4 Decembrie 1 943 partizanii şi-au dus bagajele cu lotcile pe o gârlă spre
braţul Sulina. Pe gârlă s-au întâlnit cu Andrei care i-a înapoiat lui Jora cei
SO.OOO lei, motivând că e chemat în concentrare. Andrei a rămas surprins
când l-a întâlnit între partizani şi pe fratele său laşa.
La rugămintea Lt. Jora pescarul Andrei i-a scos pe partizani la Dunăre.
La insistenţele lui laşa, Andrei a acceptat până la urmă să ia 30.000 lei
(SOOO lei erau pentru el) să cumpere partizanilor alimente, ţuică, slănină,
pansamente, vată etc.
Colea i-a dat 1 0.000 lei spre a-i da din partea sa lui Spiridon Tihovski
(fratele lui Colea) tot pentru a le procura alimente şi scule de pescuit, cu
rugăminteas ca şi Spiridon să vină odată cu Andrei - la locul întâlnirii - adică
pe lacul Corciovata. Întâlnirea a fost fixată pentru Joi-Vineri 9-10 Decembrie
1 943.
Cu acest prilej, Andrei, le-a dat partizanilor şi un tarpan pentru tăiat stu
ful, a vertizănd-i totodată că pe malul Dunării patrulează grănicerii şi că peste
3-4 case este pichetul lor. Tot el i-a informat că pe malul celălalt nu se
·
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patrulează şi că este, deci, mai multă siguranţă pentru dânşii.
Grupul partizanilor a intrat în Dunăre coborând la vale pe braţul Sulina,
apoi au intrat prin Dunărea Veche în lacul Furtuna şi apoi în lacul Cârciova
ta, de unde au intrat pe o gârlă îndundată. Aici şi-au descărcat bagajele şi au
poposit până la 10 Decembrie 1 943, construind o colibă de stuf la cca 500
metri de locul unde poposiseră iniţial.
La 9 Decembrie 1 943 Lt. Jora l-a trimes pe Afanasie după peşte în lacul
Furtuna, cu indicaţia de a se înapoia până la prânz, fiindcă în aceiaşi zi laşa
şi Colea trebuiau să se întâlnească cu Andrei şi Spiridon. Negăsindu-i pe
aceştia la locul întâlnirii laşa şi cu Colea s-au întors la tabără, urmând ca a
doua zi - vineri 10 decembrie 1 943 - să meargă din nou la locul întâlnirii.
Partizanii văzând că Afanasie nu mai apare s-au gândit că ori a fost prins
(cum de fapt se întâmplase), ori că a plecat acasă, (termenul scris de laşa este
"a fugit") la Vâlcov.
Vineri 10 decembrie 1 943 partizanii au început să se mute cu bagajele în
coliba construită din stuf la cca 500 m de locul aşezării iniţiale. Toţi cărau,
numai Colea păzea cu un pistol mitralieră.
La ultimul transport de bagaje, Colea le-a spus partizanilor că 6 inşi în
două bărci au apărut în faţa sa. El i-a somat şi i-a întrebat ce caută, cine sunt.
Oamenii au răspuns pescari. Colea i-a somat să plece de îndată că nu au ce
căuta în acel loc. (N.N. Cei şase erau jandarmi îmbrăcaţi în haine pescăreşti.)
Partizanii în urma acestui incident neplăcut, au ţinut o şedinţă în colibă,
în care s-au hotărât ca a doua zi - 1 1 decembrie 1 943 - să-şi mute tabăra în alt
loc.
În aceiaşi zi însă, după şedinţa din colibă, auzind focuri de puşcă
mitralieră, trase la cca 800-1000 m de tabără, fapt pentru care au luat în grabă
strictul necesar şi câteva pistoale mitralieră şi au fugit prin baltă. În acest fel
au scăpat pentru moment de jandarmi.
La 12 Decembrie 1 943 jandarmii i-au descoperit din nou pe partizani şi au
reluat focul. Au răspuns de data aceasta şi partizanii. Au trebuit să reînceapă
fuga . laşa s-a despărţit de grup, fugind în altă parte şi a rătăcit 7 zile prin
Deltă cu gândul să se predea. Îndreptându-se către Domniţa Maria, laşa a dat
de nişte oameni care spuneau că urmăresc paraşutişti. Atunci laşa le-a spus
că el este paraşutist şi i-a însoţit până la postul de jandarmi, unde s-a predat.
laşa Tihovski mai arată în declaraţia sa că Frida Avrumciscaia trebuia să
plece la Bucureşti, ori la Gala ţi şi laşa şi Colea la Sulina, dar declară că nu ştie
pentru anume ce.
Tot laşa în declaraţia sa mai informează că: după debarcarea partizanilor
de pe submarin a luat legătura cu Suhumi, transmiţând că au ajuns cu bine
la mal.
Mai arată, deasemeni că locul de aprovizionare a partizanilor cu arme, ali
mente etc. era gridul Stipoc, loc ce fusese indicat de Jora, prin telegramele
cifrate ce se emi teau.
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DE LA GEOPOLITIQUE D'UNE ZONE. ACTIONS SUBVERSIVES
ET INTERETS ETRANGERS DANS LE DELTA DU DANUBE

(1940-1944)
Resume

Du point de vue strategique, la domination des Bouches du Danube et de
ses bras vers la mer a represente un interet indeniable pour l'arme sovietique
pendant Ies annes de la deuxieme guerre mondiale.
Dans le Delta du Danube, surtout apres la bataille de Stalingrade a la suite
de laquelle la combativite sovietique s'est accrue visiblement, la N.K.V.D a
envoye de nombreux groupes d'agents prets a des actes de sabotage diriges
contre Ies armees roumaines et allemandes. Pas mal d'entr eux connaissaient
tres bien Ia zone etant pour plupart habitants des deux rives du Danube,
d'habitude d'origine russo-lipovean (c'est-a-dire population d'origine russe
qui habitait le nord de la Dobroudja).
Le document en question presente quelques-unes des actions organisees
pae Ies agents mentionnes, dans le Delta du Danube, ala fin de 1 943, tout en
insistant sur le groupe dirige par le lieutenant Jora d'Ismall, annihile par l'in
tervention en force des gendarmes et des soldats de la garde des frontieres.
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Anca-Ruxandra MCXXJŞANU

DREPfURILE CONSTITUŢIONALE ALE
STRĂINILOR îN ROMANIA•
INTRODUCERE
Problema drepturilor străinilor nu este una nouă. Încă din antichita te,
drepturile străinilor erau mai puţine în raport cu cele ale cetăţenilor: în
Grecia, se făcea distincţie intre "cetăţeni" şi "meteci" (străini), în Roma, între
"cetăţeni" şi "peregrini" (ca să nu mai menţionăm "sclavii").
În zilele noastre, conceptul a căpătat din ce în ce mai multă importanţă, în
special din cauza procesului continuu şi tot mai complex de migrare a per
soanelor şi grupurilor, din motive economice, dar şi persoane care sunt vic
time ale războiului, ori persecutate pentru convingerile lor politice sau reli
gioase. În cadrul acestui proces, Europa a jucat un rol special. În era post
colonială, Europa a reprezentat o atracţie specială pentru persoanele ce
făceau parte din fostele sale colonii. Mai departe, procesul de integrare euro
peană care s-a concretizat în Uniunea Europeană a avut loc într-o perioadă
când Europa a devenit din ce în ce mai atractivă pentru cetăţenii statelor ne
membre ale Uniunii, atât pentru efectele sociale şi economice pozitive ale
integrării, cât şi pentru posibilita tea de a evita criza (mai ales economică) din
ţările lor de origine.
Fenomenul imigrării politice - şi poate mai important - al celei economice,
a devenit mai evident în momentul în care statele Uniunii Europene îşi inte
grau pe scară largă economiile lorl , în special după Actul Unic şi rezultanta
Piaţă Unică stabilite în 1 993, noua reţea realizată de Tratatul de la
Amsterdam şi in troducerea monedei unice şi când, în final, au fost eliminate
treptat frontierele interne, cu influenţă, de asemenea, asupra fenomenului
migrării persoanelor.
Problemele create de imigrare au avut impact ulterior şi asupra crizei eco
nomice care a afecta t economia europeană de la sfârşitul anilor '80 şi care
numai la mijlocul anilor '90 a părut să fie în curs de soluţionare. Astfel de
probleme, care în alte timpuri mai favorabile ar fi fost probabil asimilate mai
uşor, au căpătat o putere distrugătoare chiar, determinând contraste pu ter
nice, însumate de filozoful Habermas în expresia "welfare chauvinism"
(şovinism al bunăstării).
Ca răspuns la aceste probleme, statele europene au trebuit să ia în con
siderare necesitatea îmbunătăţirii continue a legislaţiei lor interne, dar şi a
instrumentelor juridice internaţionale. Tratatul de la Roma, ca şi cele ulte
rioare - Maastricht şi Amsterdam - au fost în permanenţă completate de alte
înţelegeri, acorduri şi convenţii internaţionale (de exemplu Schengen), toate
·
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urmărind să creeze un cadru juridic european, comun, mai bun.
Toate aceste evoluţii comportă particularităţi economice, sociale,
demografice, culturale, dar această lucrare se concentrează pe probleme
juridice care au rezultate din aceasta, din perspectivă românească.
O menţiune specială ar trebui făcută în legătură cu schimbările politice
din statele din estul şi centrul Europei, cu un efect direct asupra politicii
comune europene referitoare la drepturi şi libertăţi - atât sub aspectul legis
laţiei internaţionale, precum şi recunoaşterea şi aplicarea lor practică, ca şi
a lte probleme, precum dreptul la azil şi imigraţia.

DREPTURILE CONSTITUŢIONALE ALE STRĂINILOR
A. Terminologie
În primul rând, ar trebui să observăm dl analiza asupra drepturilor con
stituţionale şi, mai precis, asupta drepturilor constituţionale garantate
străinilor nu ar fi putut evita o revedere sintetică a clasificării persoanelor fi
zice, folosind cetăţenia drept criteriu de delimitare. De aceea, această
secţiune a lucrării trebuie privită ca o scurtă in troducere asupra conceptului
de străin, şi apoi, în subsidiar, dar mai în detaliu, asupra drepturilor
străinilor conferite de Consti tuţia României.
Înainte de a face referire în mod direct asupra prevederilor româneşti, am
putea menţiona că dreptul comunitar, ca şi doctrina juridică, tinde sâ dividă
cetăţenii în trei categorii principale:
• cetăţenii fiecărui stat membru al Uniunii Europene;
• rezidenţii-cetăţeni ai celorlalte state ale Uniunii Europene;
• străinii stricto sensu, cetăţeni ai statelor care nu sunt membre ale
Uniunii Europene.
Merită observat aici că am putea identifica o subclasificare în cadrul
ultimei categorii. Ne referim la cetăţenii statelor care au încheiat un acord
bilateral cu unul din statele Uniunii Europene. Aceasta se referă în mod spe
cial la cetăţenii provenind din statele foste colonii (adică fostele colonii ale
Franţei, Olandei, Marii Britanii, Portugaliei, Spaniei „.).
Regatul Unit al Marii Britanii comportă o altă situaţie particulară - aceea
a cetăţenilor provenind din statele făcând parte din Commonwealth. Potrivit
legislaţiei Regatului Unit, imigranţii din statele Commonwealth-ului nu sunt
sti:ăini, dar ei sunt supuşi controlului imigraţiei.
Doctrină italiană2 are o optică chiar mai "naţională" asupra definiţiei
d iferitelor tipuri de străini, desigur, fiecare cu un statut legal diferit:
• o categorie, considerată ca fiind nu foarte relevantă pentru aceast<\ a na
liză, este reprezentată de aşa-numiţii italieni care nu aparţin republicii, adică
oameni care din punct de vedere al tradiţiilor culturale şi familiale aparţin
"naţiei" italiene, dar care, din motive d iferite, nu sunt cetăţeni italieni.
Constituţia Italiei dă acestor persoane dreptul de a fi tratate ca şi cetăţenii
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pentru anumite scopuri, ca de exemplu, accesul la funcţii publice şi pozi ţii
elective;
• a doua categorie se referă la străini care sunt cetăţeni ai Uniunii
Europene şi care se pot bucura de toate drepturile şi libertă ţile acordate de
tra tate şi legislaţia comunitară, în condiţii de egalitate aproape echivalentă cu
cea a cetăţenilor ţării;
• o a treia categorie este reprezen ta tă de străini care cer drept de azil, care,
în Italia, ca şi în alte state, au o poziţie privilegiată în comparaţie cu alţi
străini;
• ul tima categorie este aceea a străinilor care nu au o situaţie particulară
sau de drept comun, definiţi în mod uzual ca cetăţeni ai statelor terţe (extra
comunitari). Doctrina italiană include în această categorie şi apatrizi, în con
formitate cu art. 17 din Convenţia de la New York referitoare la statutul apa
trizilor, distincţie ce ar putea fi relevantă cănd unele prevederi legale
urmează să fie aplicate în mod diferi t celor două subcategorii de cetăţeni din
afara Comunităţii Europene.
În sfârşit, literatura juridică internaţională menţionează, de asemenea,
distincţia între persoanele cu o singură cetăţenie3 şi cele care au două (sau
chiar trei) cetăţenii . Problema na ţionalităţii multiple a fost şi subiectul unei
politici comune de reprimare, rezultată, de exemplu, în Conven ţia pentru
schimb de informaţii referitoare la obţinerea naţionalităţii, încheiată la Paris
în 1964.
În ceea ce priveşte doctrina romănească, distincţia generală se face între
cetăţeni şi străini. Astfel, străinul este în general definit ca fiind persoana care
nu are cetăţenia statului unde îşi are reşedinţa. Această definiţie îi include nu
numai pe cetăţenii străini, dar şi pe apatrizi. Această distincţie pare să a ibă o
oarecare relevanţă, întrucât aceste două categorii de străini sunt menţionate
de legea fundamentală română - Constituţia4. De asemenea, literatura
juridică românească menţine încă această distincţie.
În continuare vom considera, din perspectivă românească şi în legătură
directă cu subiectul acestei lucrări, ca străini (ne-cetăţeni) persoanele care nu
au cetăţenie română, fie că sunt cetăţeni străini, fie că sunt apa trizi.
În general, Constituţia României 5, ca majorita tea celor europene,
recunoaşte (acelaşi) drepturi şi libertăţi fundamentale pentru străini, ca şi
pentru proprii săi cetăţeni. Dar analiza legii fundamentale completată cu cea
a celorlalte legi interne ar da ocazia să se observe că prevederile legale refe
ritoare la străini sunt supuse schimbării, ca necesitate şi reacţie la creşterea
numărului, ca şi diversificarea problemelor internaţionale şi interne care-i
includ şi pe străini. Restricţii noi privesc imigraţia, de exemplu. O lege nouă
privind regimul străinilor - cetăţeni şi apatrizi - a fost votată deja de către
Senat6 şi se speră votarea ei în curând de că tre Camera Deputaţilor.
Dispoziţii speciale din această lege se referă la persoa nele ce provin din state
cu tendinţe de emigrare. În completare, ar trebui menţionate şi tot mai multe
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voci care reclamă un tratament legal preferenţial pentru cetăţenii europeni
din statele membre ale Uniunii Europene, expresie şi a efortului statului
român de integrare în structurile comunitare.
Paşi importanţi şi inova tori, ca şi o schimbare în structura statutului
străinilor pot fi remarcaţi .. Ne referim aici la drepturile recunoscute acestora,
ca şi la garanţiile legale şi jurisdicţionale ce le sunt oferite. Drepturile con
ferite străinilor sunt, în fapt, acelea care privesc viaţa şi activităţile umane
cotidiene, dar aflate întotdeauna sub rezerva ordinii publice, care ar putea
justifica un control mai atent, în numele ideii potrivit căreia străinii nu deţin
totalita tea drepturilor conferite cetăţenilor unui stat.
Aşa cum s-a arătat deja, Constituţia României, ca şi legile subsecvente
acesteia, recunoaşte aceleaşi drepturi fundamentale pentru străini ca şi pen
tru cetăţenii români. Aceasta are o influenţă decisivă pentru Rechstaat (statul
de drept) ca întreg. Cât priveşte aceste consecinţe, putem identifica
trăsăturile caracteristice, ca şi semnificaţia şi importanţa drepturilor funda
mentale:
a) Efectul imediat al drepturilor fundamentale;
b) Drepturile fundamentale obligă puterile şi autorităţile publice: toate
aceste autorităţi au obligaţia să respecte drepturile fundamentale.

B. Drepturile fundamentale ale străinilor
Considerăm că o analiză de detaliu a drepturilor străinilor ar trebui să
includă şi o revedere a tipurilor de tratament sau regim legal recunoscute de
dreptul şi practica internaţionale, împărtăşite şi de doctrina română:
1. Regimul naţional, care stabileşte un tratament egal pentru cetă ţeni şi
străini, însemnând asceleaşi drepturi şi libertăţi sociale, economice, culturale
şi civile, fiind exceptate drepturile politice şi dreptul la accesul la o funcţie
sau demnitate publică.
Chiar dacă străinilor li s-a conferit acest tip de regim, se acceptă în gene
ral că drepturile lor pot fi limitate de către stat, din motive de securitate.
Străinul care se bucură de acest regim nu poate fi obligat, de asemenea, să
facă parte d in forţele armate române.
2. Regimul special, care constă în anumite drepturi recunoscute pentru
unele categorii de străini şi în anumite domenii de activita te, drepturi care
sunt garantate prin legi interne şi convenţii internaţionale;
3. Regimul baz.at pe clauz.a naţiunii celei mai favorizate, prin care se acordă
cetăţenilor unui stat străin, în baza unor tratate internaţionale, regimul cel
mai favorabi l care a fost acordat resortisanţilor unui stat terţ?; acest tip de
tratament este bazat mai ales pe convenţii comerciale şi de navigaţie;
4. Regimul mixt, care este o combinaţie între cel dintâi şi cel de-al treilea tip
de tratament.
În literatura juridică şi-a mai făcut loc şi opinia potrivit căreia ar trebui să
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li se acorde străinilor un tra tament in terna ţional minim - internaţional stan
dard of treatment8.
Prima observaţie pe care am putea-o face este aceea că legea fundamen
tală română face referiri directe la străini: de fapt, ei sunt menţionaţi aparte
de celelalte douc\ categorii de persoane, respectiv cetăţenii români şi românii
care nu sunt rezidenţi pe teritoriul României.
În al doilea rând, atât doctrina română, cât şi cea europeană nu sunt
unanime în ceea ce ar putea fi o listă exhaustivă a drepturilor fundamentale
conferite sau care ar putea fi conferite străinilor. Oricum, o mare majoritate a
au torilor aderă la urmă toarea clasificare a drepturilor fundamentale consti
tuţionale, listă care ne permite să identificăm acele drepturi garantate direct
sau indirect străinilor:
a) Drepturi (prevederi) comune pentru cetăţeni şi străini: Art. 1 8, alin. 1 al
Constituţiei române prevede că "Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în
România se bucură de protecţia persoa nelor şi averilor, garantată de
Constituţie şi de alte legi".
Drepturile fundamentale şi constituţionale garantate în mod egal pentru
cetăţenii români şi străini privesc dreptul la via ţă şi integritate morală şi
fizică, dreptul la educaţie, libertatea individuală, dreptul la o detenţie legală,
dreptul la o expropriere legală, liberta tea de expresie, dreptul la informaţie,
libertatea de asociere, drepturile legale de sănătate publică, cultură, mediul
înconjurător.
Considerarea că aceste prevederi se aplică egal cetă ţenilor şi străinilor
rezidenţi pe teritoriul aceluiaşi stat se bazează pe formularea generală a tex
tului constituţional. Acesta se referă fie la "orice persoa nă / f ontă umană", fie
la "persoanele".
b) Drepturile şi hbertăţile conferite şi garantate numai cetăţenilor: dreptul
de a alege şi de a fi a les, accesul la funcţiile şi demnităţile publice, dreptul la
petiţie, dreptul la libera circulaţie şi reşedinţă pe teritoriul naţional (cu câteva
particularităţi care vor fi analizate mai jos), dreptul şi obligaţia de a apăra
pa tria, dreptul la securitate socială, d reptul de a nu fi extrădat sau expulzat.
c) Drepturile care sunt prevăzute în termeni impersonali, precum "Este
garanta t(a)/se recunoaşte dreptul/libertatea", şi care sunt caracterizate de o
evidentă transcendenţălO dreptul la întrunire şi la manifestaţie, dreptul de
proprietate şi dreptul la moştenire, dreptul la libera iniţiativă etc.
Este important să amintim că acordurile şi tratatele internaţionale ratifi
cate de România completează regimul juridic al străinilor, iar ele sunt con
siderate parte a sistemu lui in tern de drept. În acest sens, art. 20, alin. 2 din
Constituţia Româbiei prevede că : "Dacă există neconcordanţe între pactele şi
tra tatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România
este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale".
Am pu tea încheia această secţiune prin a observa că prevederile consti
tuţionale româneşti referitoare la regimul juridic al străinilor trebuie obliga253

toriu avute în vedere în relaţie cu legile şi reglementările subsecvente,
întrucât ele dezvoltă şi completează legea fundamentală, oferind, ca rezultat,
o imagine mai largă a cadrului legal al acestei categorii de drepturi şi de per
soane la care ele se referă .

B. CONSIDERAŢII PARTICULARE ASUPRA CÂTORVA
DREPTURI CONFERITE PRIN CONSTITUŢIE
A) Dreptul de şedere şi de liberă circulaţie pe teritoriul României
Art. 25 alin. 21 1 din Constituţia României garantează expres drep tul de
a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa numai pentru cetăţenii români. în com
pletare, proiectul de lege privind regimul juridic al străinilor recunoaşte
drepturi similare pentru străinii aflaţi temporar, sau care-şi au reşedinţa pe
teritoriul României, dar sub rezerva împlinirii unor condiţii prealabile.
Cum art. 25 alin 1 1 2 din Constituţia României privind dreptul la libera cir
culaţie nu precizează că se referă numai la cetăţeni români, se consideră că
acesta are o aplicablitate generală.
E necesar a menţiona aici că aceste drepturi trebuie avute în consideraţie
în legătură directă cu alte condiţii şi restricţii speciale interne referitoare la
străini şi care sunt menite să conserve securitatea naţională 1 3 . În acest sens,
străinii trebuie să informeze poliţia locală, în termen de 48 de ore, cu privire
la stabilirea lor în regiune. Această regulă se aplică străinilor care nu fac parte
dintr-o delegaţie oficială sau nu se află la invitaţia unor autorităţi publice, ori
care participă la întâlniri ştiinţifice, conferinţe etc., când nu există o asemenea
obligaţie de a informa autorităţile (art. 15 din proiectul de lege privind
regimul străinilor). De asemenea, străinii nu-şi pot stabili reşedinţa în zone
de securitate.
Proiectul de lege privind regimul străinilor prevede, de asemenea, că străinii
proveniţi din ţările cunoscute drept surse de imigraţie trebuie să prezinte o
invitaţie autentificată de la o persoană fizică sau juridică română prin care
acestea din urmă se obligă să suporte integral, din punct de vedere material,
şederea străinilor în România . Această prevedere poate fi privită ca una
foarte strictă (chiar discriminatorie), dar ea va fi instituită ca un instrument
legal de prevenire a imigraţiei cu care şi statul român se confruntă, mai ales
în ce priveşte străinii venind din Asia sau Africa şi nu este o prevedere cu
totul singulară, din moment ce majoritatea statelor europene au adoptat
măsuri legale similare.
Mai mult, în timp ce problema imigraţiei (ilegală) se ascute, devine tot
mai necesară dezvoltarea unei poziţii tot mai consistente şi mai largi de pre
venire a fluxului continuu de imigranţi, condiţie care include dispoziţii noi,
menite să reglementeze situaţia legală a străinilor, dar şi să armonizeze le
gislaţia internă cu cea a altor state.
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Măsuri comune, bazate pe prevederi legale similare, au stârnit deja ceva
opoziţie, dar ele au avut ca efect un rezultat pozitiv împotriva imigraţiei ile
gale. Aceste ultime consideraţii privesc mai ales ţările membre ale Uniunii
Europene, dar un efort similar este de remarcat, fără îndoială, şi în celelalte
ţări europene.
În ultimii zece ani totul s-a schimbat. Chiar dacă în câteva ţări europene
imigraţia a fost un fenomen semnificativ din anii '50 pentru motive de dez
voltare economică (de exemplu, Germana, Olanda, Belgia), sau pentru
motive politice (Germania, Franţa), mai recent imigraţia a afectat toa te statele
europene, chiar şi pe cele cum este România, tradiţional sursă de emigraţie.
Statele est-europene nu mai sunt doar ţări de tranzit spre statele vest
europene, dar ele au devenit ţări de imigraţie. În plus, chiar dacă în ma terie
de imigraţie (mai ales în ce priveşte imigraţia ilegală) există multa convenţii
internaţionale, acestea aproape niciodată nu au forţa juridică, aşa încât o rat
ificare printr-un act al Adunării Legislative naţionale (precum Parlamentul,
Dieta, Duma etc.) este considerată necesară.

B) Dreptul la muncă
Dreptul la muncă este unul din tre drepturile sociale care reclamă o
acţiune pozitivă a executivului, în scopul realizării sale efective (şi progre
sive); mulţi au tori consideră că acest drept nu poate fi definit nici măcar ca
un drept legaJ14. Dreptul la muncă este considerat drept cel mai bun exem
plu, întrucât acesta nu dă dreptul legal la o muncă (înţelegând prin aceasta
obligaţia corelativă a statului de a asigura locuri de muncă pentru toţi), ci
obligă statul să adopte o politică menită să asigure un nivel al şomajului cât
mai scăzut. Aceasta aserţiune este adevărată pentru dreptul la securitate şi
asistenţă socială, care nu dă, ca atare, dreptul legal la ajutor de şomaj de o
anume valoare, dar care obligă guvernul să asigure un nivel general - uneori
preciza t - de securitate spcială. Acestea trebuie privite drept consideraţii ge
nerale, referindu-se în mod egal la cetăţenii unui stat, căt şi la străinii aflaţi
pe teritoriul acestui stat.
Este ştiut că dorinţa de a găsi un loc de muncă a devenit motivul general
al imigraţiei de câteva decenii deja. Dacă problema nu este una nouă pentru
ţările din vestul Europei, ţările est-europene s-au confrunta t cu acest
fenomen în ultimii 10 ani. Sindicatele din aceste din urmă state nu sunt încă
îngrijorate în legă tură cu posibila competiţie dintre străini şi naţionali, după
cum se întâmplă în celelalte state europene. Dar, desigur, problema nu este
deloc simplă.
Prevederile generale ale Constituţiei ar trebui luate în considerare în
legătură cu proiectul de lege amintit. Art. 38 alin. 1 din Constituţie prevede
că ''dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei şi alegerea locu
lui de muncă sunt libere." Proiectul de lege referitor la regimul juridic a l
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străinilor, în Capitolul III - "Angajarea în muncă a străinilor" - descrie acti
vităţile care pot fi efectuate sau nu de către străini.
În primul rând, persoanele juridice sau instituţiile ale căror activităţi sunt
importante pentru apărarea sau siguranţa naţională nu pot angaja străini.
Apoi, persoanele care doresc să muncească au nevoie de un permis de lucru,
ce poate fin emis numai în baza unei vize de lucru. Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale eliberează acest permis de lucru şi emiterea acestuia poate
fi refuzată străinului care a intrat în România în baza unei alte vize - cea tu
ristică sau de tranzit (art. 40, alin. 1 ).
Legea română nu stipulează o ordine preferenţială referitoare la emiterea
permisului de muncă (ca de exemplu în legea spaniolă, în favoarea per
soanelor care deţin deja un asemenea document şi care solicită reînnoirea lui)
şi nu face nici un fel de distincţie referitoare la ţara de origine a aplicantului
(ca în legislaţia altor ţări din Uniunea Europeană).
Aceste noi reglementări referitoare la permisul de muncă sunt în confor
mitate cu cele ale altor state europene şi ele au scopul să echilibreze noua dis
ciplină privind accesul la muncă al străinilor şi al tratamentului legal sub
secvent, cu o planificare primară a imigraţiei, care este expresia necesităţii tot
mai evidente a introducerii unor filtre şi a altor instrumente cu privire la imi
graţia nediferenţiată din alte state.1 5

C) Dreptul de proprietate
Art. 41 alin. 2 din Constituţie arată că "proprieta tea privată este ocrotită în
mod legal de lege, indiferent de titular" dar prevederea este completată de o
a doua parte "Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de propri
etate asupra terenurilor". Această prevedre, care se regăseşte şi în art. 47 alin.
1 din legea nr. 1 8 / 1 991 a fondului funciar este considerată prea strictă şi chiar
nedemocratică de către o mare parte a analiştilor. Se considera ca necesară
schimbarea acestor prevederi restrictive care au deschis multe discuţii
nesfârşite şi contradictorii.
Prevederile citate privesc a tât persoane fizice, cât şi juridice care nu au
cetă.tenie/ naţionalitate română şi domiciliul/reşedinţa în România. De
aceea, persoanele juridice străine care au dorit să înceapă sau să dezvolte o
afacere în România s-au plâns adesea de această prevedere restrictivă, dar
este o soluţie pentru rezolvarea acestei restricţii. Astfel, persoanele fizice
străine sunt libere să înfiinţeze o persoană juridică în România care va avea
naţionalitate română şi care, pe cale de consecinţă, poate dobândi terenuri în
România.
Prevederea de mai sus privind dreptul de proprietate asupra terenurilor
se aplică şi străinilor care au moştenit terenuri în România şi care sunt
obligaţi să le înstrăineze în termen de 1 an de la dobândire, calculat de la data
moştenirii sau a dobândirii terenului sub sancţiunea că acele terenuri vor
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deveni proprietate publică fără compensaţie prealabilă, în cazul nerespectării
dispoziţiilor legale menţionate (art. 47 alin. 2 legea 1 8 / 1 991 ).

D) Libertatea întrunirilor şi dreptul de asociere
Articolul 36 privind libertatea de asociere are o aplicabilitate generală,
în trucât prevederea constituţională nu face o distincţie in tre cetăţeni şi
străini: "Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte în truniri sunt
libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de
arme."
Articolul 3716 privind dreptul de asociere se referă la cetăţeni, aşa încât
s-ar putea considera că străinii nu se bucură de acest drept. De fapt, se consi
derâ, în general, că aceasta prevedere trebuie interpretată în sensul că străinii
nu pot să se asocieze în partide sau organizaţii politice, dar ei pot înfiinţa aso
ciaţii culturale, în scopu l păstrării identităţii şi tradiţiilor lor naţionale şi cul
hlrale. În acest sens, alin. 2 al art. 2 din proiectul de lege pe care îl comentăm
arăta că "străinii nu pot înfiinţa partide politice, orice alte organizaţii sau
grupuri cu scop politic, nu pot fi membri ai partidelor politice, organizaţiilor
sau grupurilor politice existente în România, nu pot iniţia manifestări sau
întruniri politice pe teritoriul naţional" .

E) Libertatea conştiinţei şi de exprimare (art. 29 şi 30)
Aceste două drephlri ar putea fi considerate ca alte două aspecte ale drep
turilor culturale ale străinilor. Constituţia română garantează drepturi egale
pentru toţi locuitorii de a profesa şi practica propria religie, cu condiţia ca li
berta tea de conştiinţă să fie manifestată "în spirit de toleranţă şi de respect
reciproc" (art. 29 alin. 2). Străinii sunt liberi să folosească propria limbă şi să
menţină legăturile culturale cu ţara lor de origine.
F) Dreptul la educaţie

Dreptul la educaţie este considerat o altă componentă a drepturile cultu
rale ale străinilor şi poate contribui la prezervarea moştenirii lor culturale.
Sistemul educaţional naţional românesc este deschis oricărei persoane
care doreşte să studieze, fără deosebire de cetăţenia acesteia. El constă în
instituţii educative de stat şi private. Elevii şi studenţii străini pot studia în
România la orice nivel educaţional, de la grădiniţă până la educaţia acade
mică - studii universitare şi postuniversitare.
Educaţia este gratuită ca principiu numai pentru cetăţenii români, astfel
încât cetăţenii străini care studiazâ pe cont propriu trebuie să plătească taxe
de şcolarizare, dar starul român oferă burse acestora. Asemenea burse sunt
oferite în baza unor acorduri bilaterale. O categorie specială o formează
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bursele oferite străinilor care sunt români de origine, dar care pentru diverse
motive nu sunt cetăţeni români.
Limba de studiu este româna, dar Constituţia prevede ca "în condiţiile
legii, învă ţământul se poate desfăşura şi în tr-o limbă de circulaţie
internaţională" (art. 32 alin.2). Am putea exemplifica aici cursurile organizate
pentru studenţii străini ai multor facultăţi de medicină, care sunt predate în
integralitate în limbile engleză şi franceză. Aceste prevederi nu trebuie con
fundate cu cele referitoare la minorităţi, care pot studia în limba lor ma ternă,
la orice nivel educativ.
Pentru a încheia această scurtă analiză putem menţiona că România este
încă departe de situaţia care există în multe state vest-europene. Aşa cum
s-a arătat de că tre unii autori17, nici un stat membru al Uniunii Europene
(pentru că astfel de state au cei mai mulţi imigranţi) nu a reuşit să asigure o
educaţie de bază adecvată copiilor muncitorilor imigranţi. Aceiaşi autori
apreciază că, dacă copiii imigranţilor primesc educaţie atât în limba şi cultura
ţărilor natale, cât şi în cele ale statului de emigraţie, ei primesc prea puţin din
fiecare dintre acestea. Aşadar, se abservă o preocupare pentru asigurarea
posibilităţii unui acces nediscriminatoriu la educaţie al tuturor persoanelor,
indiferent de cetăţenie.

G) Dreptul la adopţie
Acest drept nu este stipulat expres de către Constituţie, dar considerăm
necesară menţionarea acestuia, având în vedere importanţa şi relevanţa sa
practică.
Este binecunoscu t că problema adopţiei a stârnit multe controverse,
în trucât procedura adopţiei internaţionale, ca şi viata copiilor în familiile de
adopţie au şi scăpat de sub controlul autorităţilor române. Legile privind
problema adopţiei au fost modificate şi amendate, în scopul ocrotirii copiilor
adoptaţi, dar ele au stabilit, de asemenea, o ordine de preferinţă.
Astfel, ultimele modificări (din aprilie şi iunie 1 998) ale legii privind
adopţiile stipulează că străinii pot adopta numai copiii care se află în evi
denţa Comitetului Român pentru Adopţii şi care nu au fost adoptaţi sau
încredinţaţi în România în tr-un termen de şase luni de la data înregistrării
lor.
Când o persoană sau familie română şi o persoană sau o familie străină
doresc să adopte acelaşi copil, posibilitatea încredinţării copilului per
soanei/ familiei române trebuie analizată cu prioritate de către Comisia pen
tru Protecţia Copilului. Aşa cum a decis şi Curtea Constituţională1 8, "sta
bilirea subsidiarităţii adopţiei internaţionale" faţă de cea naţională, nu numai
că nu dă expresie unei discriminări, ci reprezintă o puternică garanţie a
ocrotirii intereselor copilului. Faptul că prin lege se stabileşte o anumită
ordine de preferinţă nu reprezintă o discriminare, O a tare discriminare ar
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presupune excluderea totală a unei anumite categorii de persoane de la d rep
tul de a adopta, pentru motivul că ei sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români
domiciliaţi în străinătate. Or, legea nu exclude dreptul acestor persoane de a
adopta copii români ci, dimpotrivă, îl recunoaşte în condiţiile arătate.
Subsidiarita tea presupune aici o măsură de politică familială care este perfect
compatibilă cu principiul interesului major al minorului care urmează a fi
adoptat". De aceea, această prevedere legală nu trebuie privită ca o preferinţă
obligatorie pentru cetăţenii români care doresc să adopte un copil.

H) Drepturile politice
Precum majoritatea constitu ţiilor europene, cea română nu recunoaşte
drepturile politice pentru străini. Art. 3419 şi 3520 se referă expres la cet<'lţenii
români. Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales trebuie considerate în legătură
cu dreptul la asociere, din moment ce constituţia prevede că numai "cetăţenii
se pot asocia liber în partide politice ... " (art. 37, alin. ] )21 .
n Dreptul la azil

Art. 1 8 alin. 2 prevede că "dreptul de azil se acordă şi se retrage în
condiţiile legii, respectarea trata telor şi a convenfiilor internaţionale la care
România este parte".
Teoretic, orice cetăţean străin poale solicita azil in România. Totuşi numai
cererile considerate drept fondate sunt luate în considerare. Î n plus, în
prezent (la data elaborării lucrării), un fel de azil temporar este acordat refu
giaţiilor din Iugoslavia şi Albania, care nu sunt refugiaţi din punct de vedre
juridic, ci �numai" fug din calea războiului.
Chiar dacă proiectul de lege privind regimul juridic al străinilor (şi ale
cărei dispoziţii vor fi aplicabile şi solicitanţilor de azil) nu se referă expres la
această categorie de străini, am putea considera că ei nu pot avea regim
juridic superior celui acordat celorla)ti străini care îşi au reşedinţa în
România.
Art. 19 din Constituţie priveşte extrădarea şi expulzarea, dar nu insistăm
asupra acestor probleme în cuprinsul prezentei lucrări. Mai m erită
menţionat, totuşi, că extrădarea poate fi exercita tă numai "în baza unei con
venţii internaţionale sau în condiţii de reciprocitate" (art,. 1 9 alin. 2), potrivit
legii fundamentale române.

CONCLUZII
Chiar dacă. tendinta recentă din dreptul internaţional este aceea de a
suprima distincţia dintre cetă teni şi necetăţeni prin luarea în considerare cu
prioritate a drepturilor omului, egalita tea este deficitară sub trei aspecte:
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• cu privire la drepturile economice şi sociale
• drepturile politice
• dreptul la reşedinţă în tr-o ţară străină.
În ciuda faptului că, de exemplu, tratatul Uniunii Europene a redus mult
această diferenţă în ce-i priveşte pe cetăţenii sta telor membre ale Uniunii
Europene, cetăţenii statelor terţe se bucură numai de câteva dintre libertăţile
conferite primilor. Desigur, această diferenţă ar putea fi considerată chiar şi
mai mare a tunci când luăm în considerare o ţară din afara Uniunii Europene,
precum Romănia, referitor la drepturile străinilor, întrucât legile interne nu
fac nici o distincţie încă între străinii provenind din Uniunea Europeană şi cei
din afară. Dar această analiză este făcută pentru a demonstra că, teoretic (din
punct de vedere juridic) şi chiar practic, Constituţia României şi legile sub
secvente au o structură europeană, iar străinii se bucură, în general, de ace
leaşi drepturi ca şi cetă ţenii, cu excepţia celor mai sus menţionate.
Posibilităţi variate, ca şi probleme referitoare la protecţia viitoare a drep
turilor fundamentale şi, în legătură cu aceasta, a drepturilor străinilor,
ambele într-o ţară anume (România, în acest caz) şi în Uniunea Europeană,
de exemplu, vor fi cu siguranţă introduse. Ele se referă, desigur, la întrebările
cruciale vizând metodele de protectie şi alegerea instrumentelor, ca şi la
efectele aşteptate ale opţiunilor alese.
Este de înţeles că discuţia referitoare la conţinutul şi metodele protecţiei
drepturilor fundamentale prin mijloace constituţionale şi altele legale sub
secvente trebuie purtată în relaţie cu obiectivul urmărit prin această
protecţie; ar putea un instrument de protecţie a drepturilor fundamentale să
servească drept bază pentru revizuirea Constituţiei şi act(e)iunilor statelor?
În loc de concluzii, putem spera numai că o mai mare atenuare a regimu
lui străinilor în comparaţie cu cel al cetăţenilor se va muta de pe planul
intenţiilor pe cel al realizării practice şi că noţiunea de persoană va triumfa
asupra celei de cetăţenie/naţionalitate.
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se bucura de protecţia generala a persoanelor şi a averilor, garantata de Constituţie şi de alte
legi".
Constituţia României a fost adoptată in 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare dupa
aprobarea sa prin referendum naţional, organizat în data de 8 decembrie 1991 .
Senatul a adoptat proiectul de lege privind regimul străinilor la 13 martie 1 995 şi acesta încă
nu se afla in discuţia Camerei Deputahlor la data pregătirii acestei lucrări.
V. Annuarie de la Comission de Droit lntemational, voi. li, 2-eme Partie, 1979, p. 56-59.
V.A. Roth, The Minimum Standard of lntemational Law Applied to Aliens, New York, 1949.
Acest drept special este considerat ca fiind strâns legat de dreptul la muncă şi comportă
câteva particularităţi.
conform Consti tuţiei
"Fiecărui cetăţean ii este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa in orice
loc,1 litate din ţară, de a imigra, precum şi de a reveni in ţară."
"Dreptul la libera circulaţie, in lară si în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile
cxercitarii acestui drept."
De exemplu, art. 19 din Constituţia Spaniei rezervă dreptul la libera circulatie numai
cctătenilor spanioli, dar Legea privind Statutul Străinilor (la Loi d'Extraneite) recunoaşte
drepturi similare pentru străinii care işi au reşedinţa sau se găsesc temporar pc teritoriul
tarii, cu exccptia zonelor de securitate.
Lammy Bctlen "Protecţia Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana", Kluwer Law
lnlernaţional. Thc Haguc-London-Bonson, 1996, p. 22.
M.P. Chiti, "Third Country Nationals ;md EU Law. Human Rights and Pluralism", in Revista
European" de Drept Public, voi. 7-no. 3, 1 995, p. 584. Profesorul Chiti se referea la imigranţii
provenind din statele nemcmbrc ale Uniunii Europene, dar problema a devenit, fara
îndoială, una de mai mare extindere.
"(1 ) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, sindicate şi în alte forme de asociere".
Antoine T.J.M. Jacobs, Hans Zeijen, "Labour Law and Social Policy", Tilburg University
Press, 1993, p. 44.
Decizia nr. 62/21 .IX.1993 a Curţii Constituţionale din România.
Art. 34: "(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi pân.1 in ziua alegerilor
inclusiv".
Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile
prevazute in art. 16 alin. 3, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit
art. 37 alin. 3".
Pentru dreptul la asocierea vezi mai sus.
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TIIE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF NON-CITIZENS IN ROMANIA
Abstract

The pa per begins with an analysis of the causes of the increasing necessi
ty of creating a better legal framework of aliens'rights: the continuous and
more complex process of movement of individuals and groups, for different
reasons, migration that characterises not only the developed countries any
more, but the Eastern-European countries as well, formerly only a source of
emigra tion.
The paper continues with a review of terminology regarding the topic the notion of'alien' (and its distinction from the other ca tegories of natural
persons, according with different criteria), the problem of citizenship, (i.e.
multiple citizenship and stateless persons). The Romanian view upon these
issues has a special reference.
The types of legal treatment (regime) of aliens are meant as an introduc
tion to the part concerning a possible (but not necessarily exhausrive) list of
the fundamental rights of non-citizens, again with direct reference to the
Romanian constitutional provisions.
The paper gives particular consideration to several constitutional righ ts,
such as: the right of residence and free movement within the Romanian ter
ritory, the right to work, the right to property, the freedon of assembly and
the right of association, the freedom of consience and of expression, the right
to education, the political rights and, finally, the right of asylum.
The pa per ends with a few conclusions, that concern the lacks of the high
ly desired fu ture equality between na tionals and non-citizens: with regard to
economic and sociak rights, political rights and the right to reside in a foreign
country, but also with the hope that the a ttenuation of the aliens'regime will
move from the sphere of intention to that of realisation, so that the notion of
the individual human being will prevail over nationality.
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PERSONALITĂŢI C I U L T U RALE

Viorica LASCU

PUBLIUS OVIDIUS NASC> ŞI
EPISCOPUL INOCHENTIE MICU Cl.AlN
Pare surprinz.ă toare această apropiere de nume, ·dar ,condiţfa de exil -sta
bileşte legături umane d intre cele mai nea�ta.te, însă .explicabile. Ruperea
de solul na tal şi lipsa perspectivei unei în toarre-ri acasă., cons.tituie -0 dramă
trăită la fel de dureros, deşi nuanţat, la distanţă de seoole.
Exilul este puntea care leagă, peste un int.eJ"val de 1 700 ani, ;pe pG>etuJ r.e
legat la Tomis, de capriciul împăratului din Roma, :şi pe �piscopul alungat
din Transilvania la Roma, de capriciul împUătesei ide Ia Viena. Intre aceste
două puncte obiective se tese specificul fiecă·rui .destin. Tot aşa .cum
Între poeti e, însă, o sfântă legătură.,
Mac.ar că fiecare păşeşte pe alt drum.
E chiar constatarea lui Ovidiu, citat de lno.chem.tie:
Sunt tamen inter se communia sacra poetis,
Di versum quamvis quisque sequa:tur iter.
(Epistulae ex Pont<;>,, JJ,, J,Q, v. J 7-18)
În scrisoarea (latinească)pe care Vlădica Inochem:tie Micu., j.nnobilat Bar:on
Klein, o adresează succesorului său de ia :Blaj, episcopul PetTU Pavel Aaron,
la '2J noiembrie 1 756, pateticul exor.diu "Nescio q.ua natale solum dulcedine
cunctos du.cit, et immemores non sinit .esse sui", .es.te, de fapt, reproducerea
unor versuri ovidiene (Pont. I, 3, v. 35-36), în traducerea primă.: "Nu ştiu prin
ce dukime ne .atrage pământul natal pe toţi şi nu ne îngăduie a nu ne aminti
de el".1
Inochentie Micu .trecuse pril'l şcol.ile iezuiţilor - .în Colegiul din Cluj, intre
1719-1724, fusese chiar ·repartizat î:n clasa de "poetică" (versificaţia)2 . El pose
da nu numa i o bună .cunoaştere .a airobii latine, ci şi a literaturii. Aceasta a vea
să ii ajute, în primii .ani ai exilului roman, să-ş.j găsească uitare � alinare în
durerea sa, compilând .o antologie poe!ică latină, care abia recent a fost
tipărită, deşi o semnalase încă la 1900 învăţatul canonic Augustin Bunea.3
Antologia, Carte de .intelepci.une Jatină Ollustrium poetarum ·flores), aut or
Ioan Inocentiu Micu-Klein, Ediţie de Florea Firan şi Bogdan Hâncu,
Bucureşti, Editira Ştiin ţifică, 1 992, oferă mult material pentru cei ce vor con
tinua Bibliografia Ovidiană în România, de Nicolae Lascu, publicată în
revista "Pontica", numerele XXIIl, XXV şi XX VII . Noi ne limităm acuma să o
semnalăm.
Analizând fragmentul amintit d in Pontice, reprodus de Inochentie, com
pleta t cu versurile următoare:
Nescio qua natale solum dukedine cunctos
Ducit, et immemores non sinit esse sui.
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Quid melius Roma? Scythico quid frigare peius?
Huc tamen ex illa barbarus urbe fugi t.
În traducerea lui Teodor Naum:
Cu ce-i vrăjbeşte oare pe toţi pământul ţării,
De nu-l mai poate nimeni de-a pururea uita?
Ce bine e la Roma! ce rău e frigul scitic!
Şi totuşi, de la Roma, barbarul fuge-aici4
Era exact raportul invers între Ovidiu şi Inochentie: primul, alungat din
splendida Romă imperială, la Tomis, îşi dorea Urbea; dar înţelegea că şi un
scit, prizonier la Roma, tânjea după ţara sa. Inochentie, din Roma grandioasă,
păstrătoare a vestigiilor antice, îmbogăţită prin monumentele Renaşterii şi
cele baroce, se dorea, cu toată ardoarea sufletului, în modesta Transilvanie,
în Blajul abia schiţat. Nu e greu să ne imaginăm de câte ori va fi recitit, cu
lacrimi în ochi, versurile ovidiene care exprimau sentimentele-i proprii.
Amândoi îşi proclamaseră inocenţa (Dante Aligheri folosise despre sine
formula exul immeritus); dar în timp ce Ovidiu pă timea pentru că nu avea
încotro, Episcopul accepta exilul în spirit creştinesc: Melius est enim inno

center pati, quam nocenter pati, nam si innocenter et patienter sustinemus,
aeternae per ea vitae gloriam disponimur. 5

Ovidius apela la ajutorul prietenilor din Roma să ii ajute să se întoarcă
acasă; iar Inochentie le trimetea vorbă compatrioţilor:" .„state fortiter tan

quam boni milites Christi, opponite vos murum pro domo Domini

...

"6

În timp ce Ovidius se plânge soţiei că
Slăbit şi eu sunt astăzi de-atâtea suferinţe
Vai mie! şi-nainte de vreme-mbă trânit.7
Inochentie spune: "Şi de va vrea iarăşi Dumnezeu să mă cheme, măcar că
îngreuiat cu bătrâneţele, pentru binele de obşte nu voi fugi munca şi oste
neală, ci iarăşi voi încinge arma mea pe coapsa mea .„"8
Dar au şi modalităţi comune în reacţii: ambii cer să se argumenteze
pedepsirea lor; în relaţiile cu localnicii îşi exercită fiecare propria carismă :
Ovidiu se apropie de tomitani prin poezie, Inochentie catehizează şi alfabe
tizează pe solda ţii transilvăneni, dezertori din armata austriacă, aflători la
Roma.9 Amândoi se tem să nu producă neplăceri prietenilor, din cauza co
respondenţei: în Tristia Ovidiu nu-şi numeşte amicii, pentru a nu-i compro
mite în ochii puterii, iar episcopul exilat se teme, căci "nu aş vrea să cază cine
va în urgie pentru mine"1 0 ştiind că îi este cenzurată corespondenţa.
Antologia amintită, lliustrium poetarum flores, este o grupare tematică a
unor citate moraliza toare: de la abstinentia la uxor. Poetul cel mai citat este
Ovidius, găsind au torul florilegiului în toate operele "poetului iubirilor
gingaşe", tenerorum lusor amorum, versuri pline de gravitate şi îndemn la
moralitate şi bun simţ. Este uşor de înţeles această "solidaritate" a exilaţilor.
Tot acest sentiment exfilică pathosul care străbate studiul dedicat lui
Inochentie de Francisc Pall 1, şi cele mai pline de sentiment şi înţelegere pa266

gini scrise în evocarea lui Ovidius de un alt exilat - Vintilă Horia: romanul,
on�rat cu premiul Goncourt, Dumnezeu &-a născut în exil.1 2
ln aparenţă, la timpul lor, şi poetul şi episcopul păreau a fi cei învinşi.
Poetul, alungat din Roma în plin triumf artistic, a dominat în cultura Evului
Mediu; iar episcopul a inaugura t epoca modernă în istoria românilor.
Postum, Ovidius a primit reparaţia "oficială" prin procesul judecat la
Sulmona, în 1 96713, iar în 1 997, osemintele lui Inochentie au fost primite la
frontiera României cu onoruri militare, şi acuma se odihnesc în Catedrala
Blajului, de el ctitorită.
Şi nu am pierdut speranţa că în tr-o zi, nu prea îndepărtată, se va
descoperi la Constanţa mormântul "protopărintelui nostru", cum îl numeau
pe Ovidius peregrinii transilvani, în 1 906, vizitatori ai Expoziţiei, şi care
mergeau şi la Constanţa să îi vadă statuia.
NOTE

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 2.
1 3.
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PUBLIUS OVIDIUS NASO ET L'EVEQUE INOCHENTIE MICU CLAIN
Resume

L'auteur presente ce rapprochement de noms ayant pour point de depart
la condition d'exil qui etablit des ressemblances humaines des plus sur
prenantes mais explicables. L'exil est le pont qui relie a un intervalle de 1 700
ans le poete relegue a Torni par le capricieux empereur de Rome et l'eveque
chasse de Transylvanie a Rome par le caprice de l'imperatrice de Vienne.
Entre ces deux reperes objectifs se tisse l'originalite de chaqun de leurs des
tins.
En apparehce, a leur temps, le poete aussi bien que l'eveque semblaien t
etre Ies vaincus. Pourtant le poete chasse de Rome en plein triomphe artis
tique a domine la culture du Moyen Age et l'eveque a inaugure l'epoque
modeme dans l'histoire des Roumains.
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Dumitru

ŞOPU

VIAŢA CULTURALĂ A ROMÂNILOR DIN
DOBROGEA PANĂ LA 1878
Via ta culturală a românilor din Dobrogea se încadrează în trăsăturile spi
rituale ale poporului român, cu deosebirea că, stăpânirea străină, fără nici o
afinitate cu creaţia românească, a împiedicat dezvoltarea culturii scrise.
Elementele comune ce apar, mai ales în creaţiile populare, mai uşor de
transmis, reflecta o da tă în plus, legăturile strânse şi pe acest plan al
românilor din întreg spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic.
O formă importantă a setei de cultură a dobrogenilor a fost şcoala
românească, faţă de care populaţia de aici a arătat un ataşament deosebit.
Deşi nu a existat un regim al instrucţiei în care autorităţilor generale să le
revină sarcina de a se îngriji oficial de partea serviciilor publice ale populaţiei
nemusulmane, învă ţământul românesc a cunoscut, înainte de războiul de
independenţă, o însemnată dezvoltare. Centrele importante ale vieţii cultu
rale româneşti erau: Tulcea, Silistra şi Turtucaia. Existau şcoli în limba
naţională şi în mediul rural, unde trăia marea majoritate a populaţiei
româneşti din Dobrogea. Acestea erau organizate de preoţi, călugări, dascăli
de biserici, cărturari veniţi de peste Carpaţi şi Dunăre. Din şcolile bisericeşti
ce existau în Principate, plecau în toate direcţiile scrii tori de cancelarie,
preoţi, dascăli. Unii mergeau prin sate şi scriau scrisori, acte, şi câteodată
organizau şi câte o şcoală de 2-3 luni de zile. Dunărea n-a fost o piedică, după
cum n-au fost nici Carpaţii în calea acestor cărturari drumeţi. Urmele acti
vităţii lor se găsesc de la Maramureş la Arad, la Turtucaia, la Babadag etc.
"Aşa vor fi fost întâlniţi pe drumuri dascălii pribegi, şi îndreptaţi acolo unde
rara lor îndeletnicire avea preţ, la Babadag, la Turtucaia ca şi aiurea. Modeşti,
cărturarii rătăcitori au muncit neştiuţi şi au murit uitaţi, deşi faptele lor stau
în rândul celor mai frumoase isprăvi de viteji." 1
Majorita tea acestor dascăli erau originari din stânga Dunării, pentru că în
Dobrogea nu era posibilă pe vremea aceea pregătirea de învăţători.
Observaţii pertinente despre şcoala românească din Dobrogea a făcut Ion
Ionescu de la Brad. Referindu-se la dorinţa locuitorilor acestor provincii de a
avea şcoli româneşti, agronomul precizează în România Literară: "pretutin
deni, românii din Dobrogea simt nevoia de dascăli pen tru a da învăţătura
fiilor lor. În câteva sate am găsit dascăli pe care ii ţin ei, cu cheltuiala lor. Este
cutare sa t care nu s-a lăsat până nu a furat din Ţara Românească un dasc�l pe
care ii ţin românii la sânul lor mai bine de cum n-ar fi sinul lui Abraam." 2
Cea mai veche instituţie românească de învăţătură din Dobrogea despre
care avem informaţii sigure este şcoala deschisă de dascălul Ioan la
Cerna voda, înainte de 1 7663. Cu o vechime la fel de mare, cu o activitate
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neîn trecută şi îndelungată a fost şcoala românească de la Turtucaia la care
face referire şi Ion Ionescu de la Brad. Din cărţile bisericeşti păstrate de
românii de acolo, s-a putut reconstitui aproape în întregime şirul dascălilor
acestei şcoli4. Ştiri despre existenţa a numeroase şcoli româneşti din
Dobrogea ne-au rămas din prima jumătate a secolului al XIX-iea şi din ulti
mile decenii ale stăpânirii otomane. La Tulcea, capitala provinciei, funcţiona
o şcoală condusă de institutorul Constantin Adrian, original din BrăiJa5. În
satul Pisica (MĂNCIN) era pe la 1860 învăţătorul Ioan Buzdugan, care-şi
procura abecedare de la Galaţi şi i-a învăţat pe elevii lui alfabetul latin, ce se
in trodusese în România6. Şcoli româneşti mai erau la Casla (Tulcea), Zebil
(Babadag), la Dăieni, Greci, Cerna, Seimenii Mari, Rasova, Nalbant, Topalu,
Niculiţel, (la aceasta face referire şi Ion Ionescu de la Brad), Cochirleni întreţinută de mocani -, Cernavoda, în cartierul românesc Varos din
Hârşova?. Un rol deosebit de important în viaţa culturală din Dobrogea 1-a
jucat şcoala românească de la Silistra, înfiinţată în 1 847 de dascălul Petrică
Mihail, originar din acelaşi oraş. În însemnările sale el precizează: "anul 1 847,
martie I, m-am tocmit la şcoală ca să învăţ copii carte românească"B. În
această funcţie l-a găsit şi Ion Ionescu de la Brad în 1 850, având o şcoală, un
local propriu, construit de locuitori, şi un număr de peste 200 elevi9 . Dască lu l
Petrică era un om învăţat, cunoştea mai multe limbi, latineşte, franţuzeşte,
greceşte, turceşte. Astfel, el era interpretul şi apă rătorul creştinilor din oraş
în fa ţa au torităţilor musulmane. După moartea sa, în 1859, a fost urmat de
fiul său, Costache Petrescu. El a organizat pe baze noi invă tămân tul, nu
numai la Silistra, ci în toa tă partea de SV a Dobrogei de-a lungul Dunării
până la Hârşova şi mai departe. În anul 1 866 a crea t un comitet şcolar nu mi t
Eforia Şcoalei române, din care făceau parte cei mai de seamă reprezentanţi
ai românilor din oraş. Din documentele vremii aflam şi numele unora dintre
ei : Ilie Mitache, Anton Tudor, Gheorghe Marce, Atanase Trandafirescu, Petre
Ioanu l O.
În anul următor Eforia crea au torităţilor din România ajutoare băneşti,
deoa rece cu mijloace proprii nu-i puteau plă ti nici salariul învâtătorului. Tot
din documente aflăm că şcoala din Silistra a primit de la Ministerul
Instrucţiunii Publice şi al Cultelor din Bucureşti cărti, hârtie, condeie, un aju
tor de 500 lei, ca şi plata institutorului pe două trimestrel l . Relaţiile cu mi
nisterul român vor continua în acelaşi sens. Astfel, în 1 870, la cererea
aceleiaşi Eforii, trei elevi din Dobrogea vor fi primiţi la şcoala normală din
Bucureşti ca "să poată în urmă deschide şcoli rurale împrejurul Silistrei"1 2 .
Începând cu 1 865, guvernul român trimitea la Silistra, poate şi pentru alte
şcoli din satele ţinutului, câte 1 00 exemplare din orice carte didactică 1 3 .
Şcoala din Silistra a mai fost susţinută şi de oraşul Călăraşi, care dădea aju
toare băneşti din bugetul sau şi de primăria oraşului Giurgiu. Pe la Călăraşi
treceau şi celelalte ajutoare de la Bucureşti 14. De la această scoa lă, organizată
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temeinic de Costache Petrescu, au pornit numeroşi dascăli în întreaga
Dobroge. În 1871 a fost înfiinţată tot la Silistra şi o şcoală de adulţi, iar în
1 874, în cadrul şcolii de băieţi, au funcţionat două clase de fete cu învăţătoare
plă tite de statul român. Tot statul român se îngrijea de pregătirea în conti
nuare a cadrelor necesare învăţământului dobrogean. Astfel, ne putem expli
ca existenţa unor tineri dobrogeni în clasele superioare ale liceului Matei
Basarab din Bucureşti şi în alte instituţii şcolare din RomânialS.
O activitate deosebit de bogată s-a desfăşurat şi în vederea înfiinţării de
şcoli româneşti şi în localitatea din preajma Silistrei, sau chiar mai departe.
Aşa, la 1863 a fost înfiinţată şcoala de la Vaidomir, la 1 864 cea de la Oltina, în
1 869 la Aliman, Rasova, ca şi la Ostrov, Hârşova, Bugeac, Satu Nou, Urluia,
Beilicu etc. Pentru învăţarea limbii turce de către romani aveau nevoie de
relaţiile lor cu autorităţile otomane, Costache Petrescu a întocmit un
abecedar turco-român. El a fost tipărit cu ajutorul mitropolitului Grigore de
la Silistra, în 1874 la Rusciuc, în tipografia vilaetului Tuna. Acest dicţionar a
fost de mare folos pentru elevii români din Dobrogea până la 1 877. De
asemenea, el reprezintă una dintre primele lucrări de acest gen din cultura
românească . Un exemplar al acestei lucrări a fost trimis de autor cu dedicaţie
la Bucureşti lui B.P. Haşdeu16.
În anul 1 878, când în urma tratatelor de la San Stefano şi Berlin, Silistra a
intrat în graniţele Bulgariei, şcoala românească din acest oraş a fost închisă.
În ultimii ani ai stăpânirii otomane, misiunea organizării învăţământului
românesc pentru părţile de N ale Dobrogei a revenit lui Nifon Bălăşescu.
În afară de recenzarea românilor din Dobrogea, Nifon Bălăşescu s-a ocu
pat şi de culturalizarea lor, înfiinţându-le şcoli, rezultatele acestor între
prinderi fiind prezentate în câteva din articolele sale publicate în România
Liberă în 1 877 şi în ziarul Telegraful din 6 noiembrie 1 87717.
La Tulcea l-a mâhnit lipsa unei şcoli româneşti, cum şi motivul invoca t de
notabili români că nu au cu ce plăti pe învăţător, deşi erau în oraşul Tulcea
450 familii româneşti. I-a înduplecat totuşi să-şi facă şcoală după ce s-a anga
ja t el însuşi să le fie profesor. Şcoala s-a deschis la 1 6 august 1 870. A înfiinţat
şi o comunitate (Eforie) românească. Comunitatea românească din Tulcea
avea în fruntea ei pe mocanul Manea Giuglea, care şi-a jertfit o bună parte
din avere pentru şcoala românească tulceanălB. După moartea lui Manea
Giuglea s-a format un comitet şcolar din fruntaşii oraşului. Ei au introdus
alfabetul latin şi au înfiinţat înainte de 1 877 şi o şcoală primară de fete având
învăţător pe Maria Gheorghiu1 9 . Nifon Bălăsescu devenind cunoscut în
numeroase sate româneşti din părţile Tulcei, a fost rugat de săteni să le orga
nizeze şcoli pentru copii, cu cheltuiala lor proprie. În acest scop el a obţinut
autorizaţie de la Ismail Kemal-bey paşa sangeacului Tulcea, că l-a şi numit pe
13 ianuarie 1 871 inspector (director al şcolii române din Dobrogea) cu drep
tul de a înfiinţa şcoli române în toate comunele acestei "provincii". A înfiinţat
încă 20 de şcoli (în total 21 cu cea din Tulcea), după cum urmează: 6 în caza270

ua Hârşova, 12 în cazaua Mâcin, 3 în cazaua Tulcea20. Aceste şcoli româneşti
au fost întemeiate cu efortul material al locuitorilor în urmă toarele localităţi:
Tulcea, Niculiţel, Isaccea, Hârşova, Gârliciu, Dăieni, Topalu, Măcin, Greci,
Arzoclaul, Oisica, Garbanu (Garvan), Văcâreani, Luncaviţa, Rachieru.
Pledând pen tru dezvol tarea şcolii din Măcin, Nifon Bălăşescu propune să
se înfiin ţeze aici şi o şcoală de fete "pentru învăţătura copiilor de acolo". Pe
lângă şcoala primară de fete va trebui să funcţioneze şi "o secţiune pedago
gică unde vor învăţa fetele ce vor fi obţinut note bune şi vor avea aplicare
spre a ocupa statul învăţă toresc", pregă tindu-se "cu cele necesare spre a
putea deveni bune institu toare pe la şcoalele comunale din Dobrogea, pe
unde vor fi chemate"2 1 .
Încrezător în dezvoltarea ul terioară a învăţământului dobrogean, el sem
nala necesitatea procurării a 3000 de abecedare. Ar fi putu t, spune inimosul
profesor, "înfiinţa şcoli româneşti în toa te satele locuite de români (72 - n.n.)
dacâ nu i-ar fi lipsit cărţile didactice22 (abecedarele). "În Dobrogea nu existau
pe atunci nici tipografii, nici librarii, ceea ce făcea aducerea cărţilor din
stânga Dunării.
Problema învăţământului românesc din Dobrogea se afla în preajma
războiului de independenţă în atenţia autorităţilor române, care acordau
burse elevilor dobrogeni, sprijin material şcolilor, manuale etc. Cu toate aces
tea, numeroase sate româneşti din această provincie continuau să fie lipsite
de şcoli.
Astfel, statistica în tocmită în 1 879 la cererea guvernului român şi realizată
de primarii comunelor, pe baza realităţilor existente în fiecare localitate, ates
ta că în preajma eliberării de sub dominaţia otomană existau în Dobrogea
numai 38 şcoli româneşti23.
În genera l, făcând abstracţie de scăderile epocii respective, "învăţământul
dobrogean a contribuit la ridicarea vieţii spirituale, la cultivarea spiritului
umanist, la înţelegerea şi convieţuirea oamenilor, cât şi la trezirea conştiinţei
de sine a naţionalităţilor dominate din granHele acestei provincii"24.
În general, făcând abstracţie de scăderile epocii respective, "învăţământul
dobrogean a contribuit la ridicarea vieţii spirituale, la cultivarea spiritului
umanist, la înţelegerea şi convieţuirea oamenilor, cât şi la trezirea conştiintei
de sine a na ţionalităţilor dominate din graniţele acestei provincii"23.
O importanţă notabilă în dezvol tarea culturii naţionale, şi prin aceasta, a
sentimentului naţional, au avut aşezările ortodoxe ale românilor, care
reprezentau prin ele însele o dovadă de permanenţă etnică atât în oraşele câ t
şi în satele Dobrogei.
Deşi prima jumătate a secolului trecut a abătut asupra Dobrogei un corte
giu teribil de calamităţi şi războaie, în scurtele intervale de răgaz locu!torii îşi
refăceau aşezările, strângându-se în jurul simbolurilor de viaţă culturală pro
prie, şcoală, biserică, tradiţie. În ciuda distrugeriulor suferite, nicioda tă
românii nu au putut clădi atât de multe lăcăşuri religioase ca în această
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perioadă de tumult.
În momentul revenirii Dobrogei la statul naţional, în judeţele Constanţa şi
Tulcea au fost înregistrate 18 şi respectiv 24 de biserici româneşti, rod al sa
crificiilor făcute în vremuri de suferinţă şi frământări. Arse şi reclădite, toate
aceste lăcaşuri au făcut să dăinuie cultul creştin al autohtonilor25.
Din 1 870 viaţa culturală naţională a cunoscut modalităţi superioare de
exprimare datorită iniţia tivei lui Costache Petrescu din Silistra. Acesta
urmărea să realizeze o mişcare culturală mai largă decât şcoala, care să
cuprindă toată Dobrogea şi să antreneze pe toţi fruntarii şi cărturarii români
din această provincie. El a luat contact direct cu "amabilii lui confraţi din
Silistra, pe care îi mişca şi îi zguduie, întinzându-şi apoi mereu tot mai
departe sfera cunoştinţelor şi prietenilor, cu tendinţa mărturisea de a
cuprinde toată Dobrogea într-o mişcare culturală pe care el o întrevedea ca o
posibilitate indiscutabilă"26. Astfel, în 1 869 el pune bazele "Societăţii române
pentru cultura şi limba" pe care în 1 870 o organizează definitiv cu regula
ment statute, registru şi sigiliu propriu, ală turi de care acţionau "Eforia" şcolii
şi "Comunitatea bisericii româneşti". Potrivi t statutului (art. 2) scopul
"Societăţii" era de a:
" - propaga prin toate mijloacele cele putincioase între românii din aceste
părti învăţătura limbii materne (române), a ajuta comunitatea română şi
Eforia Şcoalelor române de aici în afacerile şi misiunea lor; a conlucra la dez
vol tarea educa tiei naţionale şi a apăra privilegiile ei".
- protejând şcoalele urbane şi rurale din toată Dobrogea şi stăruind a
înfiinţa o şcoală de fete în oraşul Silistra.
- cerând şi activând prin stăruinţele sale înmulţirea şi îmbunătăţirea
şcoalelor.
- ajutând pe junii şcolari români lipsiţi de mijloace de aici şi din Dobrogea.
- stăruind a susţine o şcoală cu 4 clase primare pentru juni sau adulţi în
orele de noapte iarna şi în zilele de sărbătoare, vara, şi a completa biblioteca
şcoalei în folosul naţional"27.
Aşa cum am văzut, o parte din aceste frumoase teluri au fost realizate,
şcoala de adulţi şi cea de fete din Silistra, trimiterea unor tineri din România
să-şi continue studiile, înfiinţarea unor şcoli româneşti etc. Pentru strângerea
fondurilor necesare s-au făcut colecte atât prin satele dobrogea câ t şi prin
România, s-au aşezat "cutii de pomană" la biserici şi şcoli, s-au trimis liste de
subscripţii până la Brăila şi Braşov2B.
Societatea întreţinea tinerii la şcolile secundare din Bucureşti, a întemeiat
o biblioteca, trimiterea învăţători şi cărţi în satele româneşti. De asemenea a
în treţinut strânse legături cu oamenii de cultură din România, ca şi cu frun
taşii mişcării naţionale din Transilvania. Dintre toate aceste personalităţi
cităm V.A. Urechia, istoricul unionist care a corespondat cu Societatea, l.M.
Rureanu, capitalul Dumitrescu, I. Minculescu şi Ion Dumitrescu din
Bucureşti, C.G. Poenaru Bordea, G.l. Perieteanu, Iorgu Ionescu, Dumitru
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Manole şi Alexe Vines din Ialomiţa, N. Droc-Barcian şi Enache Zamfir din
Giurgiu, Dumitru Rădulescu, magistrat şi C. Petrescu, inspector şcolar al
judeţelor Ialomiţa, Brăila şi Râmnic, din Brăila; Gheorghe Mihăilescu, profe
sor la şcoala comercială din Galaţi şi Diamandi I. Manole din Braşov29 .
Pe lângă aportul însemnat pe care l-a adus la dezvoltarea învăţămânrului
românesc din Dobrogea, Societatea a avut marele merit de a fi stabilit şi con
solidat trainice legături culturale cu românii de peste Dunăre şi cu cei de
peste Carpaţi, contribuind astfel la menţinerea şi accentuarea caracterului
unitar al culturii naţionale.
Aşadar, având tăria conştiinţei, că se a fla în ţara lor, românii din
Dobrogea şi-au întemeiat instituţii de culrura, şcolii, societăţii pentru culti
varea şi păstrarea limbii române. "Afirmarea pe tărâm cultural a românilor,
în strânsă legătură şi ajutaţi de către autorităţi, instiruţii şi particulari din
celelalte teritorii româneşti a contribuit la afirmarea conştiinţei naţionale din
Dobrogea, făcând posibila integrarea lor firească în lupta pentru unitate şi
independenţă 30.
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LA VIE CULTURELLE DES ROUMAINS DE LA DOBROUDJA
JUSQU'EN 1878

Resume

Par l'article en question, l'auteur se propose de mettre en evidence
quelques aspects de fa vie culturelle des Roumains de la Dobroudja jusqu'en
1 878, mettant l'accent sur l'existence des ecoles roumains notamment a la
campagne, ou vivait la grande majorite de la population roumaine.
On mentionne quelques institutions roumaines d'enseignement des plus
anciennes de Dobrotid ' a, comme l'ecole fondee par le maître Ioan de
Cemavoda, avant 1 766, 'ecole roumaine de Turtucaia (a laquelle Ion Ionescu
de Brad fait mention); il y avait encore des ecoles roumaines a Casta (Tulcea),
zebil (Babadag), Deleni, Greci, Cerna etc. On y parle aussi de l'ecole
roumaine de Silistra, cree en 1847 par le maître Petric' Mihail. Son fils,
Costache Petrescu, a le grand mereite d'avoir organise sur de nouvelles bases
l'enseignement dans toute la region sud-ouest de la Dobroudja et d'avoir
realise un mouvement culturel qui comprît la Dobroudja toute entiere.

l
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Florica CRUCERU

ISTORICUL MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ
CONSTANŢA
Reconstituirea datelor fondării unei instituţii implică un oarecare coefi
cient de risc, privind exactitatea lor; uneori consemnate chiar în contempo
raneitate ele pot fi prezentate eronat, din lipsă de informaţii, de acces la do
cumentul de arhivă, sau din cauza unor ciudate amnezii. Articolul de faţă
este, în sensul celor de mai sus circumspect, revelator şi probant prin
relatarea cronologică a fa ptelor, demersurilor şi iniţia tivelor care au concurat
la înfiinţarea colecţiei de artă populară a Muzeului de artă Constanţa,
devenită ulterior secţie a acestuia şi după 1 989 institutia numită : Muzeul de
artă populară . Dar, dincolo de documente, intervenţia noastră se bazează şi
pe memoria "martorilor" implicaţi în acest demers, unii dintre aceştia per
soane şi personalităţi din Constanţa contemporană.
Muzeul de artă Constanţa, apărut el însuşi, în 1 960, ca secţie a Muzeului
regional de arheologie Dobrogea, din iniţiativa şi prin strădania directorului
de atunci al acestuia- Vasile Canarache (1 896-1 969) avea, la rândul său în
1 968, în subordine câteva secţii: Muzeul de artă "Dinu şi Sevasta Vintilă" din
Topalu, înfiinţat în 1 960 pe baza donaţiei doctorului Gheorghe D. Vintilă
(1 898-1 978), originar din comună; Muzeul de artă Limanu, constituit pe baza
amplei expoziţii "Imagini din Dobrogea ", locul fiind ales de către pictorul Ion
Biţan (1 924-1 997), născut aici; Muzeul de artă Medgidia deschis în 1 964,
urmare demersurilor pictorului Spiru Chintilă (1921 -1985), (dobrogean prin
origine), muzeu care a cunoscut, în 1 975, o spectaculoasă reorganizare prin
deplina implicare a primarului de a tunci al Medgidiei - Iftimie Elisei - însoţit
de acelaşi entuziast care a fost Spiru Chintilă. În sfârşit, în 1 968, pe baza unei
importante donaţii a sculptorului dobrogean - Ion Jalea (1 887-1 983), a apărut
Muzeul de sculptură ce poartă numele artistului, organizat cu sprijinul de
specialitate al criticului Mihai Oroveanu, director acum al Art-Expo
Bucureşti.
Muzeul de artă din Constanţa mai organizase, în 1 963 Expoziţia perma
nentă de la Babadag şi Casa memorială Panait Cerna, în comuna natală a
poetului. Aceste unităţi au devenit însă secţii ale Muzeului Delta Dunării din
Tulcea, în 1 965, ca urmare a reorganizării administrative a ţării.
Cât priveşte secţia de artă populară a muzeului din Constanţa, cu un alt
profil decât cel al instituţiei coordonatoare însăşi, a apărut datorită unui fapt
absolut întâmplător, care a declanşat iniţiative. În anii 1 966, 1 967 şi 1 968
directorul de atunci al Muzeului de artă populară al României, dr. Tancred
Bănăţeanu (1921-1 985), însoţi t de că tre muzeografii Gheorghe Nistoroaia,
Mircea Dumitrescu şi George Anania au întreprins campanii ample de
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achiziţii selective, necesare completării colecţiilor muzeului din Bucureşti.
Însoţind această echipă în toate cele 5 deplasări care au cuprins întreaga
Dobroge, am constatat existenţa în teren a unui important fond de obiecte de
cultură materială aparţinând populaţiilor din zonă. El trebuia salvat imediat
spre a preîntâmpina dispariţia lui totală. Astfel, demersul nostru de atunci,
pentru obţinerea, în principal a fondurilor necesare achiziţiilor a fost făcut
către Comitetul Judeţean de cultură, for superior administrativ, aflat sub con
ducerea domnului Gheorghe Munteanu. Intervenţia bazată pe un temei fap
tic (existenţa unui material în zonă ce trebuia salvat), avea şi un temei de pre
miză-acela al fiinţării unor nuclee, unor ansambluri, de artă populară şi etno
grafie, apărute în timp, pe lângă majoritatea muzeelor de artă sau de istorie,
în toate judeţele ţării.
Răspunsul solicitării noastre a apărut la mijlocul anului 1 971, când am
obţinut localul vechii Poşte, din Bd . Tomis nr. 32 şi o minimă schemă de per
sonal, care a însemnat un muzeograf, ocupat de Ileana Pitrescu, absolventă a
FACULTĂŢII DE ISTORIE DIN IAŞI, PRECUM ŞI PERSONAL de
supraveghere: Elena Barate şi Maria Carp.
Aşadar, apariţia "Colecţiei de artă populară", devenită ulterior secţie a
Muzeului de artă a fost rodul acestor concluzii şi al demersurilor menţinute;
profilul ei s-a conturat în timp, pe măsura acumulării materialelor, rigoarea
de selecţie operându-se prin expunerile ce au urmat şi nu în acţiunea de sal
vare din teren. În acest scop, în ultimul trimestru al anului 1 971 muzeograful
Ileana Pitrescu a efectuat deplasării de recunoaştere şi depistare. Achiziţiile
au începu t în 1 972 şi au continuat în teren până în 1 979, dată de la care ele au
fost făcuter la sediu, prin comisia de achiziţii construită în acest scop. (anexa
1)
Deschiderea şantierului Complexului hidroenergetic şi d e navigaţie
Dunăre-Marea Neagră, a determinat mutarea centrului de interes către
această zonă. S-au organiza t trei campanii de cercetare în teren (fără achiziţii)
în iulie 1 978, iulie şi octombrie 1 979, acţiune la care au participat, pe lăngă
muzeografii: D. Păuleanu, S. Rusu, Magiru M, din Muzeul constănţean şi
şase specialişti ai muzeelor de profil din Bucureşti şi Sibiu, conduşi de dr.
Cornel Bucur, director al Muzeului Dumbrava Sibiului. Materialul cules în
teren, note, date etnografice, demografice, de aşezări, arhitectură, ocupaţii,
meşteşuguri etc., etc. din aceste trei campanii, au rămas cuprinse în caietele
de teren (referindu-ne doar la instituţia din Constanţa) şi peliculă foto, cel
puţin până în 1 984, cât au intrat în sfera noastră de interes. Atât în deplasările
anterioare, cât şi în urma celor de mai sus, instituţia noastră a rămas defici
tară în: inventarierea, dar şi comunicarea elementelor de arhitectură care sus
citau încă interes, a bisericilor, a fântânilor specifice sudului Dobrogei ş.a.,
ş.a. Această mare lacună s-a justificat atunci prin existenţa unui singur
muzeograf al secţiei: din 1 971 până în mai 1 974 Pitrescu Ileana căreia i-a
urmat Magiru Maria din 1 974 (care fusese angajată la Muzeul de artă
-
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Constanţa în octombrie 1 971 , unde s-a ocupat de biblioteca instituţiei.
Absolventă a Facultăţii de istorie, domnia sa venea (ca şi Pitrescu) din
învăţământ, anume, din comuna Alimanu, unde fusese repartiza tă. Abia în
1982 i s-a alăturat muzeografa Argentina Bărbulescu, absolventă a INSTITU
TULUI DE ARTE Nicolae Grigorescu din Bucureşti, Secţia Istoria şi Teoria
Artei. În definitiv scopul propus atunci se atinsese: anume salvarea din teren
a materialului încă existent, acumularea, inventarierea, prezervarea, fişarea,
conserva rea şi pregătirea lui pentru valorificarea prin expoziţii.
Revenind la achiziţii, vom preciza că ele s-au bazat pe criteriul valoric şi
documentar şi, în ambele cazuri, pe acela al autenticităţii. Colecţia acumulată
s-a constituit preponderen t din textile de interior, port şi podoabă, de indus
trie casnică textilă, ca şi de obiecte de uz casnic, aparţinând populaţiilor care
au convieţuit aici: români, turci, tătari, macedo-români, lipoveni, bulgari. În
cadrul primei ca tegorii, de o frumuseţe incontestabilă sunt ştergarele din
comunele aşezate pe malul Dunării, de la Oltina şi Ostrov, până la Topalu
sau Gârliciu, ca şi unele piese de port. Şi tot în această grupă se înscriu şi tex
tilele de interior sau podoabele din metal, deosebit de spectaculoase, ale popu
laţiei turco-tătare. (anexa 2)
Aşa cum reiese din cele de mai sus, anii 1 972-1979 au constituit perioada
de acumulare în teren. Cât priveşte valorificarea colecţiei, aceasta a început
destul de târziu, fiind la început neacoperitoare pentru spaţiul existent. În
acest scop, colaborarea noastră cu Muzeul de artă populară din Bucureşti a
condus către deschiderea, în clădire, a unei ample expoziţii de profil cu piese
din pa trimoniul acestei instituţii, acţiune care a cuprins anii 1 971 -1 975.
Valorificarea colecţiei dobrogene a început abia în 1975, printr-o expoziţie
care însă nu a durat decât 2 luni (februarie-aprilie).
Atunci, întreaga colecţie a fost mutată la sediul muzeului de artă din str.
Muzeelor nr. 12, într-o anexă din spatele acestuia, deoarece localul din bd .
Tomis nr. 32 a fost prelua t de către Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie
Constanţa, aflat sub conducerea dr. Adrian Rădulescu. Domnia sa a dispus şi
dirijat atunci modificări interioare necesare unui circuit ideal spaţiului ce
urma să prezinte expunerea unei secţii de istorie medie, modernă şi contem
porană, necesară atunci şi pentru care muzeul avea, cu prisosinţă, material.
Dar peste doi ani, prin obţinerea clădirii fostei primării, din Piaţa Ovidiu, cu
un spaţiu suficient, în măsură să cuprindă şi secţia respectivă. În acest fel, în
aprilie 1 997 se reorga nizează, din patrimoniul propriu, expoziţia "Arta po
pulară din Dobrogea", la unul dintre nivelele clădirii. Faptul a permis o
colaborare intensă, mai ales în sezonul estival, cu diferite muzee de profil,
din ţară. (anexa 3).
Urmare creşterii, în timp a patrimoniului propriu, abia în 1 983 s-a putut
realiza însă expunerea dorită. Expoziţia prezenta atunci (fie şi cu unele
lacune), o sinteză a ocupanţilor, a industriei casnice textile, elemente de port
şi de podoabă, ba chiar şi o sală afectată creaţiei populare contemporane,
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dovadă a continuităţii, a unei tradiţii. În acest din urmă scop doamna Maria
Magiru, şefă a secţiei a tunci a depus un eforet concludent, printr-o colabo
rare de câţiva ani cu U.P.P.I Eforie Nord, dar şi cu unele ţesătoare din satele
sudului Dobrogei.
În cei 14 ani de exisatenţă (analiza noastră cuprinde perioada 1 971-1984),
am urmărit şi efectuat, transformarea unui material existent, in bun cultural
tezaurizat, grupat într-o colecţie elocventă, chiar dacă parţial, datorită târziei
declanşeri a acţiunii de teren. Totuşi, secţia de artă populară din Dobrogea a
Muzeului de artă, s-a conturat atunci ca o demonstraţie edificatoare privind
viaţa şi creaţia etniilor din Dobrogea, fapt susţinut şi de ideea tematică pe
care "discursul" ansamblului expoziţional din 1 979-1980 îl evidenţia in suc
cesiunea sălilor, printr-un material îmbogăţit in timp. Acel discurs releva, in
bună măsură, unita tea, o anume continuitate şi originalitatea culturii acestor
etnii, in terferenţe şi preluări de motive sau denumiri etc., rezultate ale con
vieţuirii lor paşnice, îndelungate pe aceste meleaguri. În acest fel sectia de
artă populară a Muzeului de artă Constanţa din anii 1 971-1974 nu s-a consti
tuit ca o cronică muzeală complexă, ci ca o "parte" democratică, aflată în
conexiune cu alte componente determinate, în principal istorice, privind
perenitatea şi continuita tea existenţei noastre, alături de alte etnii, aici.
Apariţia acestui mic nucleu muzeal oferă peste timp prilejul unor medi
taţii asupra drumului parcurs, a muncii de numeroşi membri ai colectivului
muzeului de artă, muzeografi, dar şi personalul auxiliar, care cu pasiune şi
energie au participat la campaniile din teren - D. Păuleanu, 5. Rusu, 5.
Neagu, A. Cochină - personal de specialitate al muzeului de artă - apoi cei
angajaţi ai secţiei: I. Pitrescu, M. Magiru, A. Bărbulescu, muzeografi şi E.
Manole, E. Cârlig, L. Şerban, N. Bratu - supraveghetori, care s-au ocupa t de
curăţirea obiectelor, de organizarea depozitelor, de inventa rierea şi fişarea
pieselor adunate, în sfârşit, de expunerea lor.
Acesta este istoricul real al formării colecţiei de artă populară din
Dobrogea, secţie a Muzeului de artă Constanţa până în 1 984, căci intre anii
1 984-1 989 ea este, prin unificarea muzeelor, secţie a Muzeului Naţional de
Istorie şi Arheologie Constanţa, pentru că, după decembrie 1 989 să devină, în
1 990, Muzeu de artă populară, independent.
După această dată, prin achiziţionarea unor valoroase colectii închegate,
precum cea de ceramică şi covoare din toate zonele ţării a reputatei etnografe
Elena Şecoşan (1 900-1 995), sau cea de icoane pe sticlă a regretatului critic de
artă Theodor Ionescu (191 7-1 997), dar şi a altor valoroase piese de port,
ţesă turi de interior ş.a. din diferite centre ale ţării, profilul însuşi al muzeului
s-a schimbat, în tendinţa de a deveni o instituţie care să prezinte, evident,
lacunar, toate zonele ţării.
În acest fel obiectele de cultură materială din Dobrogea apar în expunere
parcimonios, într-o minoritate cifrică, concordantă caracterului spectacular,
determinat pe care organizatorii îl vizează. Marea lor majoritate aşteaptă, in
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depozite, specialiştii secolului următor, care să elaboreze un studiu necesar
al elementelor de cultură materială a Dobrogei. Căci ele sunt nu numai
mărturia ci însăşi raţiunea constiuirii secţiei din 1 971 , început care stă, evi
dent, la baza Muzeului de artă populară de astăzi.

DEPLASĂRI tN TEREN PENTRU DEPISTĂRI ŞI ACHIZIŢII
ARTA POPULARĂ
Anexa 1
1 971

12 comune
12 deplăsări
fără achizitii

Pi trescu - 1 2

1972

23 comune şi sa te
31 deplasări
3 muzeografi

Pitrescu - 21
Cruceru -1 1
Cochina - 5
Pavel - 2
Bacarzis - 3

1 973

6 comune şi sate
8 deplasări
6 muzeografi

Pitrescu - 4
Cruceru - 2
Magiru - 3
Cochina - 1
Rusu - 2
Pavvel - 1
Carp - 1

1 974

40 comune
51 deplasări
10 muzeografi

Cruceru - 1 0
Magiru - 1 0
Rusu - 10
Păuleanu - 1 0
Pavel - 1 0
Neagu - 3
Carp - 2
Cojoaca - 2
Bacarzis - 2
Neicu - 2

1 975

2 comune
4 deplasări
2 muzeografi

Magiru - 4
Rusu - 4
Hoinaru - 1

1 976

3 comune
3 deplăsări

Magiru - 3
Rusu - 3
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2 muzeografi
1 977

5 comune
5 deplăsări
3 muzeografi

Rusu - 5
Cosma - 1
Magiru - 5
Hoinaru - 1

1 978

13 comune
23 deplasări
5 muzeografi de la M.A.C.
6 specialişti Bucureşti - Sibiu

Cruceru - 20
Magiru - 23
Rusu - 23
Guţă - 13
Nahabetian 1 0
-

Magiru - 15
Rusu - 10

1 0 comune
15 deplasări
2 muzeografi de la M.A.C.
6 specialişti Bucureşti - Sibiu

1 979

COMPONENŢA COLECfllLOR

Ţl-s:tluri

Port

de inte-

rior şi

uz ca�mc

ROMÂNI

157

939

AROMÂNI

160

125

TĂTARI

1 99

BULGARI

14

GRECI

-

LIPOVENI

2
532

Pod oa
be
lemn

Anexa 2

Obiecte de uz casnic şi ocupaţii
metal

ceramică piatră

alt<.· mal.

total

Icoane

Total
general

24

258

145

1717

78

178

-

748

135

67

8

4

167

12

88

-

-

642

62

15

72

2

2

-

91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

2

162

227

6

102

507

145

3571

-

-

1 706

174
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10

1085
14

COMUNELE fN CARE S-AU FĂCUT ACHIZIŢII
ROMÂNI

AROMÂNI

TĂTARI

A limanu
23 August
Bă neasă
Chirnogeni
Cotu VAii
Cuza Vodă
Dulgeru
Dunăreni
Gârliciu
Horia
Limanu
Lipniţa
Lunca
Mircea Vodci
Nistoreşti
Oltina
Ostrov
Pantelimon
Saligny
Saraiu
Satu Nou
Seimenii Mari
Seimenii Mici
Stejaru
Tichileşti
Topalu

Beidaud
Ceamurlia de Sus
Cerchezu
Cobadin
Cogealac
Enisala
Histria
Mihail Kogălniceanu
Medgidia
Moviliţa
Rimnic
Runcu
Săcele
Sarighioi
Stejaru
Viroaga

Albeşti
Amzacea
Castelu
Ciocârlia de Sus
Ciocârlia de Jos
Fântânele
Fântâna Mare
Gherghina
Independenţa
Mangalia
Murfatlar
Osmancea
TAtaru
Techirghiol
Topraisar
Tuzla
Valul Traian
Valea Dacilor

EXPOZIŢil

Anexa 3

1 . 1 971 iulie - 1 972 septembrie I Arta popularei din România I în colaborare
cu Muzeul Satului şi de artă populară din Bucureşti.
2. 1974 mai 1982 iunie I Arta populară din România I în colaborare cu
Muzeul satului şi de artei populară din Bucureşti.
3. 1 975 februarie - aprilie I Arta populară din Dobrogea / (Valorificarea pa
trimoniului propriu)
4. 1977 aprilie/ Arta popularei din Dobrogea (Valorificarea patrimoniului
propriu)
5. 1978 mai - iulie/Scoarţe populare din judeţul Galati (parter) în colaborare
cu Muzeul judetean Galaţi.
-
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6. 1 978 iulie - 1 979 iulie/Podoabe şi găteala capului la costume popu
lare/ (parter) în colaborare cu Muzeul Satului şi de arta populară Bucureşti.
7. 1 979 iulie - septembrie/Moda Bucureştiului de acum un veac (parter) /în
colaborare cu Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti.
8. 1 979 octombrie - 1 980 mai/ Arta populară din Dobrogea (parter şi
etaj) I valorificarea patrimoniului propriu.
9. 1 981 mai - august/ Arta neolitică în România (parter)/în colaborare cu
consiliul Culturii.
10. 1 981 august - 1 982 iunie/ Arta populară din Bucovina (parter)/în colabo
rare cu Muzeul judeţean Suceava.
1 1 . 1 982 iunie - 1 983 iulie/ Dialog etnografic Dobrogea - Banat/în colaborare
cu Muzeul Banatului - Timişoara.
1 2. 1 982 iunie - noiembrie/Nunta tradiţională români (parter)/în colaborare
cu Muzeul Satului şi de arta populară Bucureşti.
13. 1 982 noiembrie - 1 983 martie/Expoziţia laureaţilor Festivalului Naţional
Cântarea României din judeţul Constanţa.
1 4. 1 983 martie - iunie/ Arta populară din Maramureş (parter) /în colaborare
cu Muzeul din Sighetu! Marmaţiei.
15. 1 983 iunie/Civilizaţia rurală a Carpaţilor (parter)/în colaborare cu
Consiliul Culturi i / 1 983-1 984/ Arta populară din Dobrogea (etajul 1 )
Valorificarea patrimoniului propriu.

L'HISTORIQUE DU MUSEE D"ART POPULAIRE DE CONSTANTZA
Resume
La reconstitution des dates de la fondation d'une institu tion implique un certain coefficient

de risque, quand a leur exactitude; parfois, signalees meme a l'epoque contemporaine, Ies dates

peuvent etre prcsentees de maniere erronee faute d'information, d'acces au document d 'archive
ou a cause d 'etranges annesies. Le presen! article est, dans le sens des faits mentionnes, circon

specte, revelateur et probant par la presentation chmnologique des evenements, des demarches
et des initiatives qui ont concouru a la constitution de la collection d'art populaire, du Muse d'art
de Constantza, devenue ul terieuremen t une section de celui-ci et apres 1989 institution appelee:
le Musee d'art populaire.
La crea Hon de celui-ci pourrait occasionner dans le temps des meditations sur le chemin par
couru, sur le travail effectue par Ies museographes et le personnel auxiliaire qui ont participe
avec passion et energie aux campagnes dans le terrain.

282

F1orentina OLTEANU

îNCERCARE DE ANALIZĂ CONTRASTIVĂ A
DOUĂ OPERE CANTEMIRIENE
1 .0.
Studiul de faţă propune un posibil model de analiză contrastivă,
întreprinsă la nivel sintactic, a două opere cantemiriene: Historia Moldo
Vlachica şi Hronicul a vechimei romano-moldo-vlachilor.
1.1.
A vând ca suport demonstraţia făcută de emitentul filolog Dan
Slusanschi 1 cu privire la filia ţia celor două texte, respectiv faptul că Historia
Moldo-Vlachica nu este o "ciornă", ci însuşi textul care a stat la baza
Hronicului, cercetarea noastră constă în demontarea mecanismului prin care
s-a realizat, în mintea lui Cantemir, procesul de adaptare a unor structuri sin
tactice latineşti la sistemul limbii române.
2.0.
Precizăm că textul latin a fost preluat cu toate referinţele critice şi
corecturile aduse de Dan Slusanschi (vezi nota 1 ), iar cel românesc, din ediţia
îngrijită de Grigore Tocilescu şi apărută în 1 90 1 . De asemenea, ţinând cont de
filiaţia celor două texte, analiza va porni dinspre cel latin spre cel românesc.
2.1 .
Sistemul subordării latine este legat de existenţa a două serii paralele
de propoziţii: cele având drept predica t un verb ("verbale") şi cele cu predi
cat un nume ("nominale"). Privite din perspectiva unei limbi indo-europene
vechi cum este latina, subordonatele nominale sunt "propoziţii cu statut
deplin", având "un loc firesc" în structura sintactică a frazei, constituindu-se
într-un sistem coerent, plin de vitalitate şi aflat în concurenţă cu sistemul
subordonatelor verbale. Subordonatele nominale latine "ţin de valenţele
directe şi de tipurile majore de subordonare"2 : subordonarea faţă de predi
catul regentei (completive; circumstanţiale) şi subordonarea fa ţă de un nume
din regentă (relative).
Limitele fireşti care se impun oricărui demers similar celui de faţă ne-au
determinat să ne oprim asupra unui singur tip (dintre multiplele întâlnite) de
organizare sintactică, şi anume subordonatele nominale circumstanţiale şi
relative.
2.1 .1 .
Subordonatele nominale circumstanţiale (care oferă concizie expre
siei faţă de cele verbale ce clarifică precis nuanţa circumstanţială) au avut, la
origine, valoarea unui singur complement circumstanţial. Ulterior, această
sintagmă s-a desprins de corpul propoziţiei în care era inclusă, devenind o
parte de frază cu o valoare proprie, dependentă în ansamblul ei de verbul
regcnt.3 Subordonatele nominale circumstanţiale au ca predicat un nume
(substantiv sau adjectiv) în cazul ablativ, iar drept subiect tot un nume (sub
stantiv, pronume, numeral substantivizat) de asemenea in cazul ablativ:
(Predicat regent) + Conjunţie (/) + Subiect în abla ti v + predica t un n ume
un ablativ.
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2.1 .2.
Subordonata nominală relativă (participiala relativă) are drept pre
dicat un nume, respectiv un adjectiv verbal (participiu) cu potenţial predica
tiv, acordat cu un nume din regentă. Fără a avea un element introductiv su
bordonator, acest partipiu relativ (cunoscut în tradiţia gramaticală sub den
umirea de "participiu conjunct") reprezintă predicatul unei subordonate
aparte, da torită complementelor şi subordonatelor pe care le conduce.
Structura participialei relative este:
(Nume regent) +Element de subordonare <D + Predica t la participiu.
Destul de des, participialele relative pot primi nuanţe paralele cu ale unor
circumstanţiale verbale (finale, cauzale, condiţionale, concesive, modale),
apropiindu-se, dar neconfundându-se, de ablativele absolute.4
2.2.
Începând cu a doua jumătate a secolului al IV-iea p. Ch., vechea par
ticipială absolută în ablativ îşi află un concurent emfa tic în aşa-numitul
"nominativ absolut" (dezvoltare impusă de uzul creştin a unui nominativus
pendens, destul de curent întâlnit în textele ce se apropie de tonul limbii vor
bite: Plautus, Cicero în scrisori, Petronius, textele tehnice ale latiniştilor
târzii.s
2.2. 1 .
Pe de altă parte, limba vorbită a manifesta t tendinţa (realiza tă) de a
înlocui participiul prezent coniunct (şi dificultăţile de acord) cu modul
gerunziu în cazul ablativ.
2.2.2.
Sintagma gerunzială din limba română este o soluţie de redare a
ablativului absolut la tin, evoluţia către ea fiind favorizată, poate, de existenţa
celor două tendinţe amintite sub 2.2.6
2.3.
Sistemul sintactic al limbii române a moştenit aceste tipuri de subor
donate, dar modelul tradiţional al gramaticii româneşti nu le-a omologat ca
a tare, considerându-le nu propoziţii, ci părţi dezvoltate de propoziţie. Având
în vedere că, cel puţin în parte, participialele şi gerunzialele româneşti sunt
structuri sintactice cu subiect propriu şi cu verb cu putere predicativă, s-ar
putea vorbi şi despre acestea ca despre nişte subordonate aparte. Trebuie să
se facă distincţia între sintagmele care cuprind un verb la mod nepersonal, cu
subiect propriu, şi cele cu subiect comun cu al regentei. Când au subiect pro
priu, infinitivul, gerunziul şi participiul românesc pot fi considerate predi
cate ale unor propoziţii de tip diferit de cel al propoziţiilor cu predica t la mod
personal.Gramatica tradiţională engleză le numeşte propozitii non-finite,
spre a le deosebi de "propozi ţii finite".7 În lucrarea noastră, grupările care
cuprind infinitivul, gerunziul şi participiul vor fi numite sintagme.
Sintagmele care cuprind subiecte proprii, aşa-numitele propoziţii non-finite
din gramatica engleză, vor fi numite sintagme absolute.
Dimitrie Cantemir percepe legătura indestructibilă care există între
3.0.
limba latină şi limba română şi din punctul de vedere al acestor organizări
sintactice; de aceea, în Hronic, preia modelul la tin, amplificându-l. În timp ce
gerunzialele absolute şi participialele absolute au o pondere foarte redusă,
sintagmele gerunziale relative se întâlnesc cu o mare frecvenţă . Vom urmări
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in continuare aceste tipuri de structuri în cele două texte.
3.1 .
Ablativ avsolut - Sintagmă gerunzială relativă

"într-acesta chip craiul Laslău
făcând mare iszbândă ca aceasta
şi la scaunul său cu mare pohfală

"Parta de Tartaris victoria,

rex Lasleus in Ungariam
sedemque suam triumphans
întorcându-să, să fie vrut
revertitur."
Ablativului absolut Pa.rta de Ta.rtaris victoria îi corespunde sintagma
gerunzială Într-acesta chip craiul Laslău, făcând mare izbbândă ca aceasta,
iar elementului predicativ suplimentar triumphans, care face parte din
grupul verbal al verbului revertitur, îi corespunde grupul nominal cu mare
pohfală .
De remarcat valoarea medială a verbului "revertitur", care se păstrează în
forma reflexivă "întorcându-să" din textul românesc.
omni passione, sive amoris
de toată a sufletului pătimire carea
3.1 .1 .
haec, sive odii sit, sublata
veri din dragoste, veri din ură a ieşi iaste
obicinuită, de la noi rădicănd
Ablativului absolut omni passione ( . .. ) sublata îi corespunde gerunziala
relativă de toată a sufletului pătimire ( ... ) de la noi rădicând. Dorinţa de a găsi
o formulă adecvată unui ablativ determină opţiunea pentru o formă pre
poziţională de toată a sufletului pătimire, în locul uneia fără prepoziţie, care
se impune datorită funcţiei sintactice de complement direct pe care o are sub
stantuvul "pătimire". Se remarcă, de asemenea, opţiunea pentru traducerea
substantivului "passio"prin sintagma perifrastică "a sufletului pătimire", care
aminteşte de expresia ciceroniană "perturbatio animi", prin care era tradus
gresecul TT6:t'.}os.
3.1 .2.
"Sabam deinde, hoc miraculo
"Sava de minunea aceasta de la
per Oei gradam impetrato ( ... ) Dumnezeu înştiinţându-să
misisse."
Ablativului absolut dislocând o completivă infinitivală îi corespunde o
sintagmă gerunzială relativă al cărei subiect "Sava" este acelaşi cu subiectul
infinitivalei latine "Sabam deinde (. .. ) misisse".
"... ţiind minte datoria giuruinţei carea
illaesa conscientia puroque
3.1 .3.
cititorului nostru am dat, ne caută ori-ce,
animo
veri de bine, veri de rău de alţii cu
inimă ne vati:'lmă."
Avlativului absolut illaesa conscientia îi corespunde, în textul românesc,
sintagma gerunzială absolută ţiind minte datoria giuruinţei, extinsă prin
a tributiva carea cititorului nostru am dat. Pe de altă parte, ablativului abso
lut puroque animo îi corespunde un circumstanţial fără determinant cu
inimă. Aşadar structura latinească, alcătuită din doi membri cu statut egal,
este redată în Hronic printr-o structură lărgită la nivelul frazei şi printr-o
structură concisă, generând, după tehnica contrapunctului, un ritm alert în
text.
„."

"„.

"„.

„."

„."

.„"

".„

.„"
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3.2.

Ablativ absolut - Structură lărgită
"Ita Deo precibus Sabae placato ... "

Dumnezău carile ascultă ruga
celor ce I se roagă în credinţă,

şi a Săvii lacrimi văz.ând şi
rugămintea ascultându-i .. . ''

Sintagmei latineşti îi corespunde, în textul românesc, o structură lărgită la
nivelul fiecăruia dintre cei patru membri, procedeu prin care se ajunge, de la
un ablativ absolut, la două sintagme gerunziale relative:
Ita Deo
Dumnezeu carile ascultă ruga celor ce I

se roagă în credinţă
şi a Săvii lacrimi
şi ... văz.ând şi rugămintea ascultându-i
Expresivitatea textului din Hronic este evidentă în raport cu cea a mo
Sabae
precibus ... placato

delului său latin. Lui "precibus" îi corespund "ruga", "se roagă", "lacrimi",
"'rugămintea", iar participiului "Placato", "carile ascultă", "văzând . . . şi
ascultând", pe lângă care trebuie evidenţiată şi atributiva "carile ascută ruga
celor ce I se roagă în credinţă", prin care sporeşte frumuseţea stilistică a frag
mentului, în contrast cu concizia tex tului latin corespunzător.
3.2. 1 .
Posibilitatea exprimării în scris în limba maternă îi relevă abilităţi
beletristice pe care caracterul ştiin ţific al stilului din Historia Moldo-Vlachica
le estompează, în vederea unei exprimări clare, fără digresiuni.
" ... nici un om, măcar cu ori
" neminem Romanorum etiam
ce feliu de vină, de sabia
iubente iustitia, morte mulctet ... "
sau de poronca lui să nu
moară, măcar de l-ar da şi
dreptate, morţii ... "
Pronumelui "neminem", lipsit de valenţe expresive, îi corespunde grupul
nominal "nici un om, măcar cu ori ce feliu de vină". Ablativul absolut
"iubente iustitia" este înlocuit cu un complement - "dreptate" -, iar substan
tivului "morte" îi corespunde o propoziţie: "de sabia sau de poronca lui să nu
moară". Sintagma "măcar de l-ar da şi dreptate, morţii" este, aparent, lipsită
de logică. Soluţia problemei este oferită de echivalenţa preciza tă mai sus,
"iubente iustitia" - "dreptate". Topica firească este "măcar de I-ar da şi morţii,
(după) dreptate".
3.3.
Participială relativă - Sintagmă gerunzială
3.3. 1 .
"Itaque rex Lasleus, dum Imperator
"Pentru care lucru, văz.ând
suos negat, necessitate coactus . .. "
Laslău că împăratul nu mai
primeşte la sine pe cei
tâlhari, asijdere temându-să „."
Participiala relativă necessitate coactus este dezvoltată în textul românesc prin două
sintagme gerunziale relative: Pentru care lucru, văz.ând craiul Laslău („.) asijdere
temându-să. Între acestea se află completiva directă "că împăratul nu mai primeşte la sine
.„

pe acei tâlhari", care corespnde circumstanţialei cauzale "dum Imperator suos negant".
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3.3.2.

"Decursu tandem temporis in
Transylvania multa prole aucti,
ita ut regione non possent
amplius capi, montes ( ) trans
„.

cendisse et vacua tune temporis illa
loca occupasse."

"Si deci.ia, cu cursul vremii, acolo
înmulţindu-să şi plodindu-să, şi ne mai
indpându-i locul, să să fie sculat unii din
trânşii şi trecând munţii în ceastă parte,
să fie aflat locurile („.) pustii şi de oameni
deşerte; şi aducându-şi deci.ia şi muerile
şi copii de la Ardeal, să să fie aşezat cu
totul pre acele pomenite locuri pustii."

Participialei relative Decursu tandem temporis in Transivania multa prole
aucti îi corespund, în Hronic, trei sintagme gerunziale relative: Şi deciia, cu
cursul vremii, acolo înmulţindu-să şi plodindu-să şi ne mai încăpându-i
locul. Acestea preced verbul regent "să să fie sculat", situaţie care se repetă şi
în cazul celorlalte sintagme gerunziale: înain tea verbelor regente "să fie aflat"
şi să "să fie aşezat" sunt dispuse subordonatele trecând munţii în ceastă parte,
respectiv aducându-şi de dia şi muerile şi copii de la Ardeal.
Comparativ cu textul latinesc, cel în limba maternă este caracterizat de un
ritm mai alert şi de o mai mare expresivitate datorită gerunziilor, ceea ce con
tribuie la sporirea efectului stilistic, pe de o parte prin simetria construcţiei,
pe de altă parte, prin eufonie. Trecerea de Ia o participială relativă la trei sin
tagme gerunziale se face prin modificarea raporturilor sintactice din cadrul
structurii multa prole aucti:

multa
prole
aucti

înmulţindu-să
plodindu-să
ne mai încăpându-i locul

Faţă de un participiu prezent, având un complement subordonat în cazul
ablativ şi un determinant al acestuia, în textul românesc sunt utilizate trei
gerunzii aflate în raport de coordonare.
3.3.3.
aşe povestea a unei adevărate istorii,
ita verae historiae narrationes in
în urechile, şi gurile a unor băşnuitori dstupidorum defraudatorumque ora
zind, în putoase şi grozave blojituri să
incidentes in putidas execrabilesque
"„.

"„.

fabulas perventuntur."

preface."

Participialei relative incidentes„ îi corespunde perfect, în Hronic, sintag
ma gerunzială relativă. Este interesant de remarcat aici faptul că grupului
nominal "in stupidorum defrauda torumque ora" alcătuit dintr-un regent şi
două atribute în genitiv îi corespunde tot o structură ternară. "în urechile şi
gurile a unor băşnuitori", însă inversată, în sensul că un atribut în genitiv
determină două substantive rege:nte. Deci se păstrează structura, dar se
schimbă raporturile sintactice.
"Craiul Laslău văz.ându-să slab de oşti şi
"Rex Lasleu cum suas copias
3.3.4.
de puteri şi mierându-să cum va face şi
parvas et dispersas haberet,
cum va pute să ste împotriva a atâta mul
quomodo tam improviso malo
time ! să fie trimis la împăratul Râmului
occurrere queat nesciens et ab
„."
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imminens periculum attonitus,
legatos ad Romanorum lmperatorum (. ..) mittit."

Circumstanţialei cauzale şi celor două participiale relative din textul latin
le corespund două sintagme gerunziale relative şi două completive intero
gative indirecte. Fragmentul în limba latină, neutru din punct de vedere
stilistic, devine, în varianta din Hronic, o expunere dinamică, în care stilul
indirect se împleteşte cu cel indirect-liber.
3.4.
Substantiv însoţit de prepoziţie - Sintagmă gerunzială
Există câteva situaţii în care unui substantiv însoţit de prepoziţie în textul
latinesc îi corespunde o sintagmă gerunzială. Prezenţa verbului la gerunziu,
în fragmentele din Hronic, are consecinţe în ceea ce priveşte raporturile sin
tactice în interiorul enunţului.
3.4. 1 .
"Ladislaum tune a Regibus et
" ... şi trimiţând soli pre la toţi craii, şi totj
domnii creştineşti, şi mai cu deadins la

praecipue a Romanorum

Imperatore suppetias per

Împăratul Râmului, să să fie rugat să-i

legatos exenixe rogasse ... "

de agiutoriu ... "

terrore perculsos illico, relicta

nemică altă apucându-să numai de fugă

praeda, terga vertisse ... "

să fie plecat ...

Substantivului în acuzativ cu prepoziţie per legatos îi corespunde sintag
ma gerunzială trimiţand soli. În acest fel, determinanţii verbului "rogasse" "a Regibus et praecipue a Romanorum Imperatore" - trec, în Hronic, sub
regenta verbului "trimiţând": "trimiţând soli pre la toti craii, şi toţi domnii
creştineşti, şi mai cu deadins la Împăratul Râmului". Singura excepţie o
reprezintă complementul direct "suppetias", căruia îi corespunde circum
stanţiala finală "să-i de agiutoriu". Aceasta este subordonată verbului "să să
fie rugat", care corespunde verbului "rogasse".
"Tartaros vero ad conspectum
"lară Tătarii văz.ând că li s-au pornit
3.4.2.
Ladislai et Hungarorum panico
LadislAu asupră, ca morţii de frică, de
"

Substantivului de origine verbală ad conspectum îi corespunde verbul la
gerunziu văzând. Caracterul tranzitiv al acestuia atrage după sine prezenţa
completivei "că li s-au pornit Laslău asupră". Atributul în genitiv obiectiv
"Ladislai", subordona t substantivului "conspectum" este păstrat, în textul
românesc, ca subiect al completivei directe. Deci autorul păstrează schema
regent - subordonat, dar inversează raporurile sintactice, adică obiectul
devine subiect.
Propoziţie cu verb la mod personal - Sintagmă gerunzială
3.5.
Sintagma gerunzială corespunde, în Historia Moldo-Vlachica, şi
unor structuri cu verb la mod personal. Gerunziul este preferat în textul
românesc datorită faptului că permite constituirea unor fraze lungi, care, pe
de o parte duc la realizarea unor simetrii la nivelul frazei, pe de altă parte
generează necesitatea unui efort în rezolvarea textului care capătă, în acest
fel, "un caracter ezoteric".8
" ... ubi cum plurimos Tartarorum
" ... multjme de dânşii în apa Siretului
3.5.1 .
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să să fie înnecat, carea din cela mal pri-

undis suffocari ex altera ripa rex

vind craiul Laslău, să fie strigat."

vidisset vocatus est."

Completivei infinitivale "plurimos Tartarorum undis suffocari" îi co
respunde propoziţia principală "mulţime de dânşii în apa Siretului să să fie
înneca t". Circumstanţiala temporală cum (...) ex altera ripa rex vidisset co
respunde sintagmei gerunziale relative carea din cela mal privind craiul
Laslău. Textul românesc păstrează verbele din corespondentul latin, însă în
alte forme gramaticale, ceea ce determină schimbarea raporturilor sintactice
la nivelul frazei:
suffocari
să să fie înnecat
vidisset
văzând
vocatus est
să fie strigat
3.5.2.
"Saba igitur dum ad castra
"Sava dară mitropolitul mărgând la tabă
ra lui LaslAu, şi cu mare umilinţă, şi cu
Ladislai pervenisset et
legationem suam devote illi
creştinească plecăciune soliia dându-şi,
să-l fie rugat, pentru ca să părăsască de
obtulisset nullo modo turbuacea oaste, fără nici o dreptate rădicată."

lentum Ladislai animum
placare potuisse."

Circumstanţialelor temporale dum ad castra Ladislai pervenisset et lega
tionem suam devote il1i obtulisset le corespund două sintagme gerunziale
relative: mărgând la tabăra lui Ladislău, şi cu mare umilinţă, şi cu
creştinească plecăciune soliia dându-şi.
3.5.3.
Sintagma gerunzială, mai frecvent ca cea relativă (în care verbul la
gerunziu are acelaşi subiect cu verbul regent), şi mai rar cea absolută (în care
verbul la gerunziu are subiect propriu) reprezintă modalitate predilectă a lui
Dimitrie Cantemir de a reda, în textul românesc, ablativul absolut şi par
ticipiala relativă. Mai mult decât atât, sintagma gerunzială este preferată
unor simple substantive sau unor propoziţii. Gerunziul este preferat datorită
avantajelor pe care le oferă la nivelul propoziţiei şi al frazei: lipsa de acord,
simetria arhitecturală, eufonia.
3.6.
Topica abaltivelor absolute şi a participialelor rela tive din Historia
Moldo-Vlachica este foarte variată. Se remarcă totuşi o anume preferinţă
pentru plasarea circumstanţialelor nominale fie la început de frază : "Quo a
Ladislao audito, cum maximo invidiae furore accensum sibi parem non
ferre", "Ita Deo precibus Sabae placato, nubibus quidem iubet", fie în interi
orul frazei, dar la începutul seriei de subordonate: "et corrupta lingua cum
Latina, quo hodie omnes Valachi utuntur, eosdem Dacos antiquos esse".
3.6. 1 .
Participialele rela tive sunt, în general, plasate î n interiorul regentelor
lor, în vecinătatea numelui pe care ii determină: "Rex Lasles ( ... ) quomodo
tam improviso malo occurere nesciens et ob immensum periculum attonitus,
legatos ad Romanorum Imperatorem ( ... ) mittit", "Lasleus igitur rex horum
auctus latrorum auxilio adversus Tataros arma opponit."
În Hronic, autorul este mai puţin preocupat de structurile mozaicate,
3.6.2.
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de formele surprinzătoare şi optează pentru sintagmele gerunziale plasate în
faţa regentei, servind la realizarea unor perioade ample şi eufonice: "Şi ase
cărţile istoricilor într-o parte lăsând, de ale băsnuitorilor cu mare osirdie ne
am apucat". "Sava dară mitropolitul mergând la tabăra lui Laslău, şi cu mare
umilinţă, şi creştinească plecăciune soliia dându-şi, să-l fie rugat
3.6.3.
În textele româneşti este evidentă in tenţia autorului de a păstra un
model sintactic latin. Verbul este plasat în final, fără a afecta semantica
enunţului, pentru că elementele subordonate îl susţin în imediata vecină tate:
"pre carii Ulpie Traian de la Roma şi din toată Italia aducându-i", "în urechile
şi gurile a unor băsnui tori căzând" etc.
3.6.3.1 . Pe de altă parte, verbele la gerunziu sunt plasate în fa ţa subordo
natelor dependente direct "socotind că doar cu fuga va pute scăpa", "Ţăranii
văzând că li s-au pornit Laslău asupră", "cu mare izbândă la cetate
în torcându-sc'i, să fie poruncit".
3.6.4.
Presiunea sistemului gramatical românesc îl determină pe autor
să-şi organizeze frazele la nivel macro şi microstructura), astfel încâ t să nu
lezeze inteligibilitatea acestora. Este o dovadă de ma turizare artistică pre
ocuparea pentru adecvarea conţinutului la formă şi cău tarea unei căi de
mijloc între fraza "brudie" românească şi cea în limba latină, împletind ele
men tul popular cu cel savant.9
„."

NOTE
1.

Dimitrie Cantemir, Opere Complete, Voi. IX, tomul I , De antiquis et hodi emis Moldaviae
nominibus şi Historla Moldo-Vlachica, prefaţo\ de Virgil Cândea. Ediţie critici\, traducere,

introducere, note şi indici de Dan Sluşanschi, Editura Academiei, Bucureşti, 1 983.
2. Dan Sluşanschi, Sintaxa limbii latine, voi. II, Sintsxa frazei, Ediţia a doua, revazută şi
adi\ugiti\, Edi tura Universiti\ţii Bucureşti, 1994, p. 16-17.
3. Id., ibid., p. 37.
4. Id., ibid., p. 76-78.
5. Dan Sluşanschi, Sintaxa limbii latine, voi. I, Sintaxa propoziţiei , 1 994, p. 40.
6. W. Meyer-Li.ibke, Grammaire des langues romanes, Traduction franc;aise par Eugene Rabiei,
A. Doutrep0 nt et G. Doutrepont, 1 890-1906, III, p. 20.
7. Mak Halliday, An lntroduction to Functional grammar, Londra, 1985.
8. cf. Ion Istrate, Barocul literar românesc:, Bucureşti, 1982, p. 260.
9. Ovid Densuşianu, Evoluţia estetici a limbei romane. Curs litografiat, 1929-1930, 1930-1931,
p. 253.
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APPROCHE D'ANALYSE CONTRASTIVE DE DEUX OEUVRES DE
DIMITRIE CANTEMIR
Resume
L'auteur propose un modele d'analyse contrastive, au niveau syntaxique,
de deux oeuvres de Dimitrie Cantemir: "Histoire Moldo-Vlachica" (L'Histoire
moldo-valaque) et "La Chronique de l'anciennete des Romano-moldo
valaques".
On y demontre, par des arguments philologiques, la filiation des deux
textes, et on y explique le mecanisme par lequel O. Cantemir a adapte cer
taines structures syntaxiques latines au systeme de la langue roumaine.
On y explique aussi l'adaptation des subordonnees nominales circonstan
cielles et relatives.
O. Can temir a bien saisi la relation indestructible gui existe entre le la tin
et le roumain, c'est pourquoi, dans la "Chronique", ii poursuit le modele latin,
tout en I'amplifiant.
Cest lui (O. Cantemir) qui reussit une combinaison harmonieuse de
l'elememt populaire (roumain) avec !'element savant (latin), temoignage de
pleine maturite artistique.
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PERSONALITĂŢI DE SORGINTE AROMÂNĂ
îN ŞI DIN DOBROGEA
Între personalităţile pe care le-a da t provincia românească dintre Dunăre
şi Mare spiritualită ţii naţionale se numără şi o seamă de figuri reprezen tative
de origine aromână . Sunt dificil de depistat da tele privind trecerea sau situ
area în Dobrogea a unor negustori sau călători aromâni câtă vreme aceasta
s-a aflat sub dominaţia otomană . Totuşi, la finele secolului al XVI-iea, un
călător olandez, Giorgius Dousa descrie târgul Karasu pe locul Medgidiei de
azi ca fiind populat nu doar de tătari, ci şi de români. Ne apare interesa nt
numele acestui călător, scris Dousa, dar evident pronunţat Dusa, poate chiar
Duşa, care nu era, desigur, olandez, deşi era în serviciul unor in terese co
merciale olandeze. Marele istoric Nicolae Iorga a subliniat originea sud
dunăreană a unui vestit cărturar de la începutul secolului al XVII-iea, Iosif
Mesiodax sau Mesiodacul, din Cernavodă, devenit directorul Academiei
greceşti din Bucureşti. Între 1 793-1 794, un Gheorghe Domusciu Dârstorean,
adică din Dârstor sau Silistra (în Dobrogea de Sud), în calitate de diac la
Mănăstirea Radu vodă din Bucureşti, transcrie circa 1200 de documente ale
acestui sfânt locaş, între care 14 în limba greacă, ceea ce atestă că era un bun
cunoscător al acestei limbi. La 1870, fostul revoluţionar ardelean de la 1848,
cărturarul patriot Nifon Bălăşescu vine în Dobrogea, la Tulcea, unde obtine
sprijinul şi prietenia lui Ismail Bey, mutessariful sangeacului (districtului)
Tulcea şi înfiinţează 21 de şcoli româneşti în tot atâtea vechi aşezări dobro
gene, dintre care 1 2 numai în cazaua Măcin. Studiile publicate despre acest
aspect converg asupra faptului că cei doi se înţelegeau în acelaşi grai, în sen
sul că Ismail Bey era de origine sud-dunăreană, mai mult decât probabil
aromână. În fine, prima cercetare folcloristică efectuată în Dobrogea, imedia t
după revenirea acestei provincii în cadrul firesc al statului român, în iarna
anilor 1 878- 1879, aparţine etnografului, muzicologului şi teatrologului
Teodor T. Burada, ieşean de evidentă sorginte aromână, care şi-a prefaţat
materialele folcloristice din satele dobrogene cu excursul deosebit de impor
tant din punct de vedere documentar intitulat "O călătorie în Dobrogea ",
apărut la Iaşi în 1 880
Revenită în ma tca firească a istoriei sale, Dobrogea va evolua nu numai
ma terial, ci şi spiritual, la propăşirea ei o con tribuţie remarcabilă având-o nu
puţini ne&ustori, medici, farmacişti, ca şi oameni de litere, de origine
aromână . In tre figurile proeminente ale acelor ani de renaştere a Dobrogei
am nota pe T. G. Dabo, peşedintele Socieăţii de cultură şi binefaceră. a
românilor macedoneni, pe fra ţii Mihail şi Vasile Cotta, comercianţi şi
flantropi, pe doctorii Achile Zissu sau Taşcu Sunda, pe profesorul Nicolae
„.
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Tacit, ca să dăm doar aceste nume. Între ele, o subliniere aparte merită scri
itorul, publicistul, animatorul cultural Pentru Vulcan (1869-1 922). De origine
aromân, numele său real fiind Petru Ghinu, născut în Bitolia, vine în
România la 1 880 şi, după studii liceale terminate la Craiova în 1 891 , face
Faculta tea de Drept din Bucureşti. Se afirmă în revistele vremii: "Lumea
nouă", "Adevărul ilustrat", "Epoca", "Povestea vorbei", din Bucureşti, cola
borează la "Familia", legând cu Iosif Vulcan o amiciţie trainică. În urbea tomi
tană, ca funcţiuonar la Prefectură, devine un intelectual de prestigiu, prin
înfiinţarea cercului literar şi ştiin ţific "Ovidiu" şi a primei biblioteci publice,
dar, mai ales, prin prima revistă culturală dobrogeană, "Ovidiu", care a
apărut în 88 de numere, intre 1 898 şi 1910. Am mai scris despre acest ctitor şi
deschizător de drum, aşa că nu vom face decât să punctăm aspectele mai
importante ale activităţii sale. A ştiut să atragă în jurul Cercului şi în paginile
revistei "Ovidiu" personalităţile epocii. În suita de manifestări organizate de
Cerc deosebit de apreciate au fost conferinţele ţinute de Nicolae Iorga, Spiru
Haret, l.L. Caragiale, V. A. Urechia, George Mumu şi alte figuri de mare
prestigiu. Î n paginile revistei au publicat G rigore Tocilescu (serialul
"Monumentul triumfal de la Adamclisi"), Marin Ionescu-Dobrogeanu (seri
alul "Din geografia Dobrogei"), I. Popovici, G. Dem. Teodorescu, Marcu Beza,
Nicolae Batzaria, Corneliu Moldoveanu, Dimitrie Nanu, Ion Gorun, G .
Tutoveanu şi alţii. Petru Vulcan s-a străduit s ă impună atenţiei publicului şi
nume noi, de talente tinere, între acestea fiind poetul Nuşi Tulliu sau
Eleonora Predescu-Nour, pe care o numea, nu fără temei, o "Ada Negri a
Dobrogei". Autor prolific el însuşi, Petru Vulcan a publicat o serie de volume
de poezie şi proză, în româneşte sau în graiul părintesc aromân, demn de
menţionat fiind şi astăzi volumul său "Lilice de la Pind", a lă turi de evocările
în proză "Icoane de viaţă" şi "Armâna". Pe nedrept uitate, unele din aceste
scrieri ar merita să fie adunate într-un volum antologic. Tot Petru Vulcan,
între 1 897-1906 a fost director literar a l publicaţiei bucureştene "Revista
Poporului", fondată de Al. Spiru. A fost iniţia torul primelor Albume şi
Almanahuri din această parte a ţării. În 1 900, împreună cu T. G. Dabo, dr.
Taşcu Sunda şi Nicolae Tacit, a realizat şi tipărit la Constanţa un "Almanah
macedo-român" în 1 60 pagini, care rămâne, cronologic, prima publicaţie de
acest fel din Dobrogea. Conceput spre a fi de folos fraţilor aromâni din
spaţiul balcanic, Almanahul a a vut un real succes, dovadă fiind continuarea
lui, cu un alt Almanah, apărut în 1 901-1 902, în 1 84 de pagini. Tot lui Petru
Vulcan îi revine meritul de a fi redactat şi tipărit "Alburnul naţional a l
Dobrogei", apărut în 1 906, c u prilejul Jubileului Regelui Carol I , lucrare
interesantă din punct de vedere documentar şi astăzi ...
Un mare fiu al Dobrogei, savant de renume naţional şi european, Oreste
Tafrali (1 876-1931) era, după date obţinute de noi, de certă origine aromână.
Născut la Tulcea, după studii universitare de arheologie şi istoria arterelor
încununate în Franţa, devine profesor universitar la Iaşi, se remarcă în lumea
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ştiinţifică prin cercetările sale de artă bizantină şi susţine numeroase con
ferinţe în ţară şi străinătate. În 1 906 a publicat volumul de evocări li terare
"Scene din viaţa dobrogeană", scriere de un farmec aparte, prin ţesătura ei
complexă, care reuşeşte istoria, arta şi peisagistica insolită a tărâmului trans
danubian într-un stil unic. Î n situa ţia grea de la finele primului război mon
dial, când bulgarii încropiseră un guvern-fantomă al Dobrogei la Babadag,
din niscaiva grădinari şi învăţători, când propaganda bulgară făcea "valuri"
în unele publicaţii străine, ală turi de riposta dată de Nicolae Iorga în ziarul
"Neamul Românesc", care apărea la Iaşi, de memoriile adresate Regelui
Ferdinand de parlamentarii dobrogeni în frunte cu Ioan N. Roman şi C.
Alimănişteanu, sa vantul Oreste Tafrali a făcut cunoscută Dobrogea
românească străină tăţii în adevărata ei lumină istorică şi demografică, într-o
lucrare documentară "La Roumanie transdanubienne", apărută la Paris. În
treacăt fie spus, în această lucrare despre Dobrogea, ţara lui Decebal şi
Mircea cel Bătrân, ca şi în unele articole de mai târziu, Oreste Tafra li, ca, de
altfel şi Marin Ionescu-Dobrogeanu în 1 928, a susţinut o idee interesantă şi la
care subscriem, anume că numele Dobrogea nu vine de la Dobrotici şi că nu
trebuie căutată altă explicaţie, în pofida acreditării sale ca a tare, între alţii de
Nicolae Iorga sau Constantin Brătescu. Nu credem că această chestiune este
de natură a suscita o polemică de orgolii, ci, dimpotrivă, este cazul de a
revedea contextul istoric în care Dacia Pontică apare cu numele Dobrogea,
acest context fiind anterior lui Dobrotici. De aceeaşi părere era şi Gheorghe
Brătianu. Atragem a tenţia că, în documentele otomane, ca şi în enciclopedii
sau studii istorice turceşti, numele Dobrogei apare sub forma Dobrucia, fiind
evident că otomanii l-au preluat de la genovezi. Aceştia, întreprinză tori
neguţători, care au făcut comptuare la Constanţa, Mangalia (numită de ei
Pangalia sau Manegalia), ca şi la Chilia etc., au numit teritoriul dintre Dunăre
şi Mare "locul unde arde soarele", aducă, pe limba lor:"dove bruccia ii sole",
Întorcându-ne la savantul
prescurtând (în limbaj uzual): "Do bruccia"
Oreste Tafrali, trebuie să mai menţiuonăm pasiunea, strădaniile, sacrificiul
cu care, ani de zile, s-a afirma t în editarea prestigioasei reviste "Arta şi
Arheologia". A fost un universitar respecta t şi un bun director al Muzeului
de Antichităţi din laşi. A fost membru al multor societăţi şi institute de isto
rie şi artă din străinătate. Lucrările sale consacrate antichităţii eline sau isto
riei Imperiului Bizantin interesează şi azi. Dar cea mai mare din admiraţiile
sale, până la capătul vieţii, nu a fost lumea de miraje a Eladei, în care au
răsărit zorii civilizaţiei europene, nici strălucirea Bizanţului, ci peisajul insolit
al Dobrogei na tale, brăzdat de vitregiile veacurilor şi aureola t de
îngemănarea civilizaţiilor antice, de simbioza daco-romană, care a pus o
pecete eternă, de spirit şi culoare, pe şirul lung de generaţii până la noi
Între personalită ţile de orgine aromână născute în Dobrogea nu putem
uita pe Ovidiu Papadima, care a văzut lumina acestei lumi în comuna Mihai
Viteazu, în 23 iunie 1 909, fiind fiul unui distins profesor. Deşi au trecut 90 de
„.

„.

294

ani de la naşterea sa şi omul de cultură, exegetul, folcloristul riguros, eseistul
rafinat Ovidiu Papadima a dispărut dintre noi, mass-media, preocupată mai
mult de cancanuri politice, a omis regretabil această aniversare. Uităm, dom
nilor, dureros de repede, valorile spiritualităţii noastre. După ce a făcut liceul
la Târgu-Mu reş, scoţănd, între 1 927-1 928 revista " Î ndemnul", Ovidiu
Papadima urmează Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, terminată
cu Magna cum laudae în 1 931 . Între 1 933-1 935 este asistentul marelui profe
sor Dimitrie Caracostea. Urmează o perioadă în care predă la Academia
Comercială, ori este profesor la Oradea etc. Î n 1 938-40 face studii de specia
litate în Germania, unde obţine licenţa în literatura germană va fi lector de
literatura română la Universita tea din Viena, apoi şef de lucrări la Facultatea
de Litere şi Filosofie din Bucureşti. În 1 944, obţine doctoratul cu lucrarea
"Ideologia literară pozitivistă în literatura românească a secolului al XIX-iea".
Din 1 949 va lucra la Institutul de istorie literară şi folcloristică al Academiei
Române, condus de G. Călinescu. A fost, un timp, secretar de redacţie la
"Revista Fundaţiilor Regale". În plan editorial, s-a remarca t încă din 1 941 prin
lucrarea sa "o viziune românească asupra lumii". Va publica apoi studiul
"Neam, sa t şi oraş în poezia lui Octavian Goga", în 1 942, reluat în 1 944 în
forma extinsă a unei monografii intitulată "Octavian Goga". Cronicar literar
înzestrat şi afirma t prin rigoarea morală a analizelor sale, Ovidiu Papadima
îşi publică cronicile în volumul "Creatorii şi lumea lor", în 1 943. Un volum de
referinţă al exegetului "Poezie şi cunoaştere etnică", apărut în 1 944. Ca atâţi
alţi intelectuali de marcă, şi Ovidiu Papadima a suferit persecuţiile regimu
lui comunist, prigoană, ostracizarea. Îşi va relua preocupările intelectuale şi
publicistice în 1 963, când publică un studiu despre Anton Pann. În 1 974 vede
lumina tiparului lucrarea sa despre "Ion Pillat". Cu acestea, însă, nu am
epuizat nici pe departe lista lucrărilor sale. Variate ca tematică, dar
păstrându-se în orizontul de valori şi rigori specific personalită ţii sale,
lucrările lui Ovidiu Papadima rămân repere preţioase pentru cercetătorii din
domenii ca etnografia şi folcloristica, istoria şi teoria lierară, etica şi estetica,
bibliografia etc. Între acestea, de un interes constant, nealterat de trecerea
vremii, a tât pentru specialişti, cât şi pentru publicul avizat, rămân lucrări ca:
"Literatura populară românească" (1 968), "Scriitorii şi înţelesurile vieţii"
(1 971 ), "Reviste literare româneşti din ultimele decenii a le secolului al XIX
lea" (1 974), "Ipostaze ale iluminismului românesc" (1 975) etc. O monografie
consacrată lui "Henrick von Kleist", apărută în 1 967, ne deschide posibilitatea
de a vedea că Ovidiu Papadima ar fi fost şi un exeget al litera turii germane
sau ar fi putut realiza studii de literatură comparată, dacă traiectoria sa exis
ten ţia lă nu ar fi fost contrP.acarată dP urgia proletcultistă a epocii postbelice.
Ştim că a fost propus pentru Premiul Herder cum nu au lipsit invitaţiile
făcute acestui reputat exeget de către foruri academice de peste hotare. Din
păcate, în ţara pe care a iubit-o cu atâta evlavie şi dăruire, nu i-a fost oferit un
fotoliu la Academia Română, pe care a slijit-o cu marcată competenţă . Nu ar
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fi târziu nici acum să i se acorde, post mortem, titlul onorific de academician,
ca o recunoaştere, fie şi tardivă a meritelor sale în cultura românească.
Ne oprim aici cu aceste însemnări asupra personalităţilor de sorginte
aromână care s-au ridicat din orizontul provinciei transdunărene în cel
naţional şi universal deopotrivă, urmând sâ aducem, cu alte prilejuri, noi
evocări de figuri reprezentative în şi din Dobrogea către o lume pe care
valenţele spirituale o fac mai generoasă deschiderilor şi cunoaşterii în ampli
tidine.

PERSONALITES D"ORIGINE MACEDONIENE EN DOBROUDJA
ET DE DOBROUDJA
Resume

Parmi Ies personalites donnees a la spiritualitee nationale par la province
cmprise entre le Danube et la Mer Noire, ii y a une multitude de figures de
margue d'origine macedonienne.
L'auteur fait mention de l'activite culturelle importante deployee par
Teodor T. Burada, muhail et Vasile Cotta, Achile Zissu, Taseu Sunda, Petre
Vulcan (Petre Ghinu) gui a cree la premiere revue culturelle dobroudjienne
"Ovidiu", Oreste Tafrali (gui a fait conaître la Dobroudja roumaine a l'e
tranger, dans sa veritable lumiere historigue et demographigue), Ovidiu
Papadima (floklorite et essayste raffine) et d'autres.
Ces personnnalites d'origine macedonienne se sont elevees de l'orizon de
la province transdanubienne au niveau de l'horizon national aussi bien gu'u
niversel.
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FRAŢII TAMPOSI, DE LA PERIOADA
ROMANTICĂ A A AVIAŢIEI CIVILE
AMERICANE LA MARILE HOLDINGURI
Cine ar fi crezut, la începutul acestui secol, că din cătunul din munţii
Pindului, Avdela, în acea zonă a Greciei locuită din vechime de o populaţie
romanică numită vlahi sau armâni, soţii Nasi şi Aspasia Tamposi vor
înfăptui visul lor de a trăi în libertate, că acest vis, întruchipat ca un zbor, se
va transmite fiilor lor, în America?! Sătui de asuprirea otomană şi de
vexaţiunile cotidiene, de constrângerile exercitate asupra aromânilor de a se
greciza, soţii Nasi şi Aspasia Tamposi hotăresc să emigreze în America. În
cătunul lor de munte, vor fi visat nopţile, sub puzderia stelolor, să facă
această lungă călă torie în zbor, dar acest lucru era imposibil atunci. Legenda
lui Icar plana încă asemenea unei fantasme irealizabile peste munţi şi mări.
Primele încercări făcute de Bleriot, Santos Dumond, Traian Vuia, Aurel
Vlaicu şi alţii, pe câmpul de la lssy Ies Moulinaux, de lângă Paris, deşi temer
are, abia lăsau să se întrevadă începutul transformarii visului în realitate. Aşa
că soţii Nasi şi Aspasia Tamposi au făcut lungul, obositorul drum spre
America, călătorind cu vaporul, din portul Salonic, numit de aromâni
Săruna, pe Mediterana, apoi au traversat Oceanul Atlant.ic până la zarea de
lumină, la pământul făgăduinţei, dominat de Statuia Libertă ţii din portul
New York. După formalităţile de rigoare, soţii Tamposi au făcut un lung
drum cu trenul, străbătând America, până la graniţa cu Canada . Aici s-au sta
bilit în oraşul Nashua, din statul New Hampshire, într-o zonă păduroasă, cu
aer proaspăt, care le amintea de îndepărtatele locuri natale. Aromâni între
prinzători şi destoinici, soţii Tamposi s-au ocupat la începiut de realizarea
unor instalaţii de prelucrarea bumbacului adus din sud, au făcut o fabrică
textilă, apoi au trecut la prelucrarea pielăriei, ajungând să posede mai multe
fabrici de încălţăminte, las Nashua şi în alte localităţi. Dar visul zborului în
libertate se va transmite fiilor lor, născuţi în America, Nicolas, Jim şi Sam.
În plină epocă romantică a zborurilor cu monoplanuri, Nick, Jim şi Sam
se vor afirma, din fragedă tinereţe, între pionierii a viaţiei americane.
Pasiunea lor pentru apara tele de zbor nu a fost întâmplătoare, avându-şi
izvorul în moştenirea lor valahă din munţii Pindului. Nick, fratele mai mare,
a luat primele lecţii de zbor la vârsta de 1 2 ani, la 1 7 pilota singur, iar la 1 9
era deja instructor d e zbor. Cei trei fraţi erau la curent cu orio� noutate despre
aparatele de zbor, au devenit buni mecanici, îşi cheltuiau to ţi banii câştigaţi
în fabricile părinţilor pentru a achiziţiona aparate şi a organ iza întreceri avi
atice. Acele "mitinguri aviatice" din anii 1918-1 920, par ast.3.zi desuete, dar
cine a văzut filmul "Acei oameni minunaţi şi maşinile lor zburătoare", şi-a
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făcut, credem, o impresie măcar despre difixcultăţile zborurilor şi măiestria
şi curajul inegalabil al aviatorilor. Temerari şi iscusiţi, fraţii Tamposi s-au
afirmat cu energie şi consecvenţă în acest domeniu. Au devenit particulari,
transportând, pe distanţe şi trasee dificile, persoane avu te, din America sau
Canada. Au devenit apoi piloţi comerciali, cu apara te, hangare şi angajaţi
proprii. Întreprinderea înfiinţată de ei, Nashua Aviation, deţinea în 1 925, o
flotă de 18 avioane de diferite tipuri, unele fiind echipate cu tălpi de schi pen
tru zăpezi, altele cu tălpi şi flotoare pentru răuri şi lacuri. Compania avea 23
angajaţi, deţinea hangare pentru propriile aparate, cât şi pentru alte firme,
rezervoare de combustibil, echipamente de comunicaţie şi de prognoză
meteo, echipe de întreţinere şi securitate etc. Din 1 925 până în 1 940, fraţii
Tamposi au deţinut controlul complet al aeroportului din Nashua. Deşi în
aceşti ani pilotarea avioanelor era destul de dificilă, neexistând tehnica elec
tronică de azi, fraţii Tamposi au înfiinţat un serviciu charter, care putea trans
porta orice persoană în orice loc din Statele Unite şi Canada. Preţurile de
transport erau corespunză toare pregătirii şi iscusin ţei piloţilor. Un sudamer
ican, Ortega, a oferit 25 de mii de dolari americani (sumă enormă atunci)
pentru a fi dus peste Ocea nul Atlantic. Fra ţii Tamposi au fost prieteni cu avi
atori vestiţi, care au venit să-i vadă la Nashua. Dintre ei, numim pe Charles
Lindbergh, cel care a zburat pe un monoplan Ryann, într-o cursă solitară, de
la New York la Paris, în 1 927, ori pe Richard Chamberlain, între primii care
au încerca t să înconjoare lumea, care a venit la Nashua, oferindu-le aparatul
său . . . Între zburători exista o amiciţie deosebită şi fiecare se în trecea să-şi
arate măiestria şi cutezanţa. La Nashua, se întâlneau periodic, în reuniuni
numite "Zborul în hangar", aviatori din America şi Canada ... Adeseori, avi
a torii trebuiau să zboare în regiuni necunoscute, cu hărţi rudimentare, să
decoleze sau să aterizeze pe piste improvizate etc. Fraţii Tamposi se pot
mândri cu faptul că întreprinderea lor, Nashua Aviation, timp de 15 ani, nu
a înregistrat pierderea sau deteriorarea niciunui aparat, şi nici pierderi
umane din rândurile pasagerilor. Tot fraţii Tamposi se puteau mândri cu
Şcoala de pilotaj înfiinţată de ei la Nashua, care a forma t sute de piloţi încer
caţi şi zeci de instructori de zbor aleşi din tre cei mai experimenta ţi. l-au aju
tat până şi pe curieri să absolve clasele de zbor. Primirea la Şcoala de pilotaj
se făcea în baza unui examen teoretic şi practic de mare exigenţă. Cursanţii
trebuiau să aibe calităţile fizice şi psihologice necesare încercărilor dificile ale
zborurilor pe orice vreme, în orice situaţie, peste munţi şi văi, peste lacuri şi
păduri, peste zăpezi nesfârşite. Cursurile teoretice şi demonstraţiile practice
erau urmărite cu o exigenţă deosebi tă. Î nainte de examenele de absolvire se
organizau demonstraţii, cursanţii trebuiau să execute degajat toate tehnicile
de zbor. Examenele scrise acopereau domenii ca: Principii de navigaţie ae
riană, Aparate şi motoare de zbor, Cartografie, Meteorologie etc. Teoria şi
praqctica zborului erau considerate inseparabile. Î n fine, examenele practice
erau supervizate de Administraţia Aeronautică Civilă şi de Ministerul
298

Comerţului. Dacă Nick Tamposi s-a făcut cunoscut ca fondator al Nashua
Aviation, Turnul de Control din Nashua purtând şi astăzi numele său, fratele
său, Jim, s-a implicat în dezvoltarea învăţământului aeronautic, fiind unul
dintre fondatorii Colegiului "Daniel Webster" din Nashua, care dedica o
mare parte a procesului de învăţământ avia ţiei, de la teoria zborului, tehni
cile de zbor şi mecanică, la meteorologie, legislaţie, organizare şi admninis
traţie. Recunoscut, peste ani, ca un pionier în acest domeniu, Colegiul
"Daniel Webster" i-a conferit lui Jim Tamposi titlul de Doctor Onorific ... La
Şcoala de pilotaj de la Nashua Aviation, apoi la Colegiul Daniel Webster s-a
format crema personalului de pe liniile aeriene, după cum mulţi dintre piloţii
antrenaţi de fra ţii Tamposi au acţionat cu eroism în misiunile grele din anii
celui de al doilea război mondial ...
După cum este ştiut, aviaţia a avut o evoluţie impetuoasă, proiectanţi şi
ingineri constructori de avioane şi motoare de avion, în fabrici tot mai bine
echipa te, contribuind la această evoluţie. La finele anilor '20, începutul anilor
'30, zborurile temerare cu monoplanuri, salturile acrobatice, aterizarea verti
cală fără motor, aterizările forţate pe terenuri aride sau îngheţa te, toate acele
"minuni" care făcuseră faima "zburătorilor" romantici, lăsau locul zborurilor
pe mari distanţe, cu caracter utilitar, de transport de pasageri şi mărfuri. Dar
calităţile deosebite ale aviatorilor rămâneau să fie lua te în seamă, ca priori
tate, deşi tehnicile evoluau rapid. Nick Tamposi se va afirma în continuare,
fiind consecvent voca ţiei şi pasiunii sale. La numai 22 de ani devine coman
dant la cea mai cunoscută companie aviatică din Statele Unite, Pan
American, ales pentru calităţile sale, fiind, probabil, cel mai tânăr comandant
din istoria acestei companii. Îndeobşte, companiile avia tice nu acordă breve
tul de comandant decâ t piloţilor cu o lungă şi verificată experienţă, trecuţi de
40 de ani. Dar Nick Tamposi avea o solidă experienţă şi un talent de excepţie.
Pentru calităţile sale, şefii de state, mari bussinesmani, companii diferite, l-au
solicitat de la Pan American, pentru a afectua zboruri considerate dificile sau
de mare importanţă. O astfel de cerere a venit din partea preşedintelui
Braziliei, în urma căreia Nick Tamposi a efectuat un zbor deasupra pădurilor
Amazoniene şi, cu precădere, asupra ţinutului rămas virgin şi în parte
necunoscut şi până astăzi, numit Matto Grosso, misiune cu caracter ştiinţific,
în cadrul că reia s-au luat repere, s-au făcut fotografii şi filme, în vederea
întocmirii unor hărţi şi studii. O altă solicitare a venit din partea preşedin
telui Indoneziei, şi, cu a vizul lui Pan American, Nick Tamposi a întreprins o
călă torie în jurul lumii, având ca punct de plecare Djakarta, capitala
Indoneziei. Impresionaţi de timpul record în care Nick Tamposi şi-a
îndeplinit această misiune. care a însemnat practic parcurgerea în zbor a zeci
de mii de kilometri, peste munţi şi oceane, la întoarcere, indonezienii i-au
dăruit un set de masă lucrat artistic din argint şi l-au înconjurat cu laude.
Ajuns la o vârstă a maturităţii depline, Nick Tamposi a rămas fidel pasiunii
sale, iar Pan American a continuat să-i acorde misiuni importante. Trebuie
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arătat astfel, ct\, în plin "rt\zboi rece", într-un moment în care oficialităţile
americane încercau ameliorarea relaţiilor cu ţările estice, Nick Tamposi s-a
remarca t din nou. El este cel care a inaugurat zborurile Pan American la
Bucureşti şi Moscova, în 1 967. Publicist dotat, în ziarele din New Hamshire,
Nick Tamposi a relatat cu detalii inedite, pline de culoare, călătoriile sale,
intre care şi cea din 1 967, la Bucureşti. Se pare că autorităţile bucureştene
erau la curent asupra personalităţii lui Nick Tamposi, inclusiv asupra
cunoştinţelor sale de limba şi cultura română, căci i-au făcut o primire impre
sionantă, similară cu a unui şef de stat, cu fanfară, grup folcloric, toasturi etc.,
prilej cu care Nick a oferit primarului Bucureştilor cheia oraşului New York,
În august 1970, cu prilejul
din parteaprimarului megalopolis, Lindsay
vizitei preşedintelui american Richard Nixon în România, aeronava prezi
denţială Air Force One a fost comandată de acelaşi ilustru pilot Nick
Tamposi. Deşi Casa Albă avea pentru Air Force One proprii săi piloţi expe
rimentaţi, se pare că însuşi preşedintele Nixon l-a cerut de la Pan American
pe Nick Tamposi
Stră lucitul pilot de origine aromână a descris în arti
col ele sale memorialistice şi alte călătorii, între care se înscrie şi o impresion
antă relatare a survolării în tinderilor îngheţa te, întretăiate de fluvii, lacuri şi
păduri, ale Siberiei. În 1 975, când cel mai mare dintre fraţii Tamposi, Nick,
s-a stins din viaţă, familiile fra ţilor Tamposi deţineau mari holdinguri în
New Hampshire şi Florida, dovadă a tenacităţii şi priceperii lor nu numai în
aviaţie, d ar şi în afaceri. Ca un fapt recunoscut în America, fra ţii Tamposi
s-au fâcut remarcaţi în primele rânduri ale Partidului Republican, fiind lideri
necontestaţi ln sta tul New Hampshire. Cel mai mic dintre fraţii Tamposi,
Sam, a primit înalte distincţii federale. Fiica lui Sam Tamposi, Elizabeth, a
fost secretară asistent de stat la Washington, în timpul administraţiei George
Poate că nu este lipsit de interes să mai arătăm, în fina lul acestor
Bush
însemnări, că fraţii Tamposi au fost şi pasionaţi sprijinitori ai celui mai
îndrăgit sport din Statele Unite, basseballul, fiind acţionari la cunoscuta
echipă de basseball Boston Red Sox
Sperăm să venim cu noi aspecte ale
evoluţiei acestei mândre ramuri aromâne din America în tr-o relatare
viitoare.
.„

„.

„.

„.
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LES FRERES TAMPOSI, DEPUIS LA PERIODE ROMANTIQUE DE
L'AVIATION CIVILE AMERICAINE AUX G RANDS HOLDINGS
Resume
En pleine epoque romantique des vols a monoplan, Nick, Jim et Sam
Tamposi se sont affirmes de leur tendre jeunesse parmi Ies pionniers de l'avi
ation americaine.
L'entreprise fondee par eux, NASUA AVIATION detenait en 1 925 un
flotte de 18 avions de differents types. Ils se sont Jies d'amitie avec des avia
teurs celebres (Charles Lindsbergh, Richard Chamberlain) et ils possedaient
de grands holdings en New Hampshire et Floride, ce gui prouve leur tena
cite et leur adresse non seulement en aviation, mais en affaire aussi.
Ils sont agi hero"iquement au cours des grandes missions des annees de la
seconde guerre mondiale ainsi qu'en pleine "guerre froide" a un moment ou
Ies officiels americains essaient l'amelioration des relations avec Ies pays de
l'Est.
Ils se sont fait remarquer dans le Parti Republicain, etant des leaders
incontestables dans l'Etat New Hampshire.
Ce sont seulement quelques-uns des aspects de l'evolution de cette fiere
branche macedonienne de l'Amerique.
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Carmen ATANASIU

OFIŢERI DE MARINĂ îN ŞTIINŢA ŞI
TEHNICA ROMÂNEASCĂ
Rândurile de faţă constituie un fragment dintr-un studiu mai amplu, care,
sub titlul "Dobrogea, marina şi spiritualitatea românească", încea rcă să aducă
în a tenţie contribuţia marinarilor poeţi, sciitori, ziarişti, istorici sau inventa
tori la crearea acelui focar de spiritualitate specifică, născut din oamenii
Mării şi din nemărginirea ei.
Având în vedere că o serie de date despre presa şi istoriogra fia navală
românească au văzut deja lumina tiparului, în cele ce vor urma ne vom opri
asupra contribuţiei ofiţerilor de marină la dezvoltarea ştiintei şi tehnicii
româneşti, folosind, în acest scop, un număr important de documente origi
nale pe care Muzeul Marinei Române are privilegiul de a le deţine.
După cum înşişi autorii mărturisesc "lucrarea se adresează în egală
măsură cadrelor didactice şi de marină, specialistilor, ca şi tuturor celor ce
prin profesiune, prin interes, prin inclinaţii, sunt legaţi de navele destinate
apărării patriei sau de numeroasele îndeletniciri civile proprii mării şi fluvi
ului. În acelaşi timp ea este supusă a tenţiei tuturor celor pe care istoria în
general, evoluţia marinei, în particulasr, îi pasionează publicul larg".
Cercetând izvoare şi mărturii diverse, parcurgând o vastă bibliografie, în
anul 1 994, căpitan-comandor Valentin Ciorbea a publica t, la rândul său, o
ambiţioasă monografie a portului Constanta. Volumul, intitulat Portul
Constanţa de la antichitate la mileniul m, nu se rezumă la a prezenta istoria
strictă a portului, ci analizează şi conexiunile pe care le-a avut cu oraşul dez
volta t în jurul lui, cu regiunea dintre Dunăre şi Marea Neagră şi celelalte
zone ale ţării. Lucrarea este scrisă într-un stil plăcut, boga t ilustrată cu ima
gini de epocă, schiţe şi planuri cărora li s-au adăugat anexe cu traficul şi na
vigaţia în diferite perioade, ceea ce sporeşte interesul pentru studiul mono
grafiei.
Toţi cei in teresa ţi de istoria acestor meleaguri, specialişti din alte domenii
preocupaţi de realităţile actuale şi perspectivele portului Constanţa, găsesc în
lucrare răspunsuri la întrebările ce şi le pun în legătură cu principala noastră
poartă maritimă.
Este puţin cunoscut faptul că în domeniul ştiin ţei şi tehnicii marina
română înregistrează prin oamenii ei adevărate performanţe unele în pre
mieră na tională şi chiar mondială.
Este puţin cunoscut faptul că primele nave româneşti care au participa t la
cercetarea apelor Mării Negre au fost navele Marinei Militare.
În anul 1 892 Grigore Antipa a primit din ordinul Regelui Carol I
însărcinarea oficială de a face cercetări oceanologice în Marea Neagră, îmbar302

cat pe nave ale Marinei Regale de Război. Spre surpriza şi încântarea mare
lui savant ofiţerii din marina militară, aflaţi alături de el, s-au arătat deosebit
de interesaţi în acest domeniu de cercetare unii reuşind chiar mai târziu, fie
prin activităţi proprii, fie în colaborare cu oceanologi de renume, să aducă o
contribuţie meritorie la evoluţia cercetărilor marine în România.
Privind retrospectiv aceste începu turi, Grigore Antipa scria: "mă gândesc
la acei bravi ofiţeri de marină de la bordul vaselor "Elisabeta", "Mircea",
"Griviţa", în tovărăşia cărora, la începutul cercetărilor mele, am petrecut tim
puri atât de plăcute în călătoriile de studiu în vara anilor 1 893, 1 894, 1 895. În
special păstrez o duioasă şi recunoscătoare amintire în veci regretaţilor mei
prieteni: amiralul Ilie Irimescu şi comandor Pavel Popovăţ, care în calita te,
unul de comandant şi altul de secund al crucişătorului "Elisabeta": mi-au dat
ajutor atât de preţios pentru a-mi face cercetările ce mi-au făcut viaţa pe bord
atât de plăcută în campania lor întotdeauna interesan tă şi instructivă".
De fapt, comandorul Popovăţ, om cu aptitudini deosebite pentru ma te
ma tică, cu înclinaţii către cercetare în diverse domenii, s-a reîntâlnit, nu de
puţine ori, cu Grigore Antipa, fie ca membri în diferite comisii întrunite pe
probleme de navigaţie, fie ca reprezentanţi ai ţării în diferite organisme in ter
na tionale, unde îndeplineau misiunea de apărători ai intereselor României.
Astfel, îl găsim în anul 1 894 alături de Anghel Saligny, G rigore Antipa,
comandor Nicolae Negrescu, într-o comisie specială reunită în vederea ela
borării unui regulament de navigaţie pe Dunăre sau, în timpul primului
război mondial, membru în Comisia Militară Română din Paris, ca, la
încheierea armistiţiului să treacă la Comisia de experti care a asistat pe
reprezentanţii noştri plenipotenţiari la tratativele de pace. Aici s-a reîntâlnbit
cu Antipa, aflat în acelaşi forum ca specialist în problemele Dunării.
În perioada 1 894-1898, Pavel Popovăţ a făcut cercetări şi a elaborat studii
de hidrografie. A participat direct la ridicarea gurilor Dunării pe braţul
Chilia şi Stari-Stambul (1 894) şi la operaţiunea de ridicare a coastei şi plajei
submarine a Deltei Dunării (1896). In anii următori a înaintat un memoriu
referitor la înfiinţarea şi funcţionarea unui institut hidrografic pe Dunăre şi
Mare (1 897) şi un altul referitor la sistemele ce se pot întrebuinţa pentru ridi
carea Dunării.
Preocupări ce s-au înscris în sfera activităţilor de cercetare hidrografică au
avut şi numeroşi alţi ofiţeri ai marinei române.
În campaniile de vară ale anilor 1 898 şi 1 899 cu bricul "Mircea" şi şalupa
"Rahova", au fost efectuate noi lucrări hidrografice atât pe litoral cât şi pe pla
toul continental al ţărmului românesc. Rezultatele acestora au fost utilizate
de un grup de ofiţeri din marină, conduşi de locotenent-comandor
Alexandru Cătuneanu, la întocmirea primei hărţi româneşti de navigaţie pe
mare. Institutul Harta Mării Negre coasta României, această deosebită
realizare a fost tipărită la Paris, în cadrul Institutului de Hidrografie al
Marinei Franceze, ca urmare a demersurilor întreprinse de comandantul
-
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Marinei, contraamiral Ioan Murgescu, pe lângă a taşatul militar al Legaţiei
franceze. În 1 900 harta a fost prezentată la expoziţia din capitala Franţei fiind
premiată cu medalia de aur, pentru exectitatea şi înalta sa ţinută ştiinţifică . În
1 929, harta a suferit unele mici corecturi, determinate de modificarea în timp
a adâncurilor fundurilor prin depuneri, în zona Deltei Dunării. După această
actualizare, harta a rămas în folosinţă până în anul 1 952, când a fost înlocuită
cu hărţi noi, întocmite de Direcţia Hidrografică a Marinei.
. Lucrări de hidrografice şi navigaţie referi toare îndeosebi la Dunăre, a
semnat şi locotenent-comandor Mihail Drăghicescu. Folosind materialele
culese în campaniile de instrucţie practică din anii 1 882 şi 1883, executate cu
navele "Fulgerul" şi "Lebăda", Drăghicescu a întocmit în anul 1 884 prima
hartă romănească. a Dunării. Zece ani mai târziu harta lui Dră.ghicescu a fost
reprodusă la scara 1 : 28000 pentru a putea fi completată cu rezultatul unor
noi sondaje. Această. hartă, menţinută la zi, s-a folosit în marină până în anul
1 904 şi a sta t la baza realizării Rutierei Dunării, edita tă în anul 191 5. În con
textul aceloraşi preocupări. Mihail Drăghicescu a participat între anii 1 8851 886, cu canoniera "Griviţa", la executarea unor ridicări topografice în zona
Sulina - gura Portiţei cu scopul studierii lacului Razelm în vederea constru
irii unei baze navale absolut necesară în situaţia în care, în urma revenirii
Dobrogei la ţară, urma să se consti tuie o flotă militară maritimă.
Problemele de hid rografie au trecut cu timpul, în cea mai mare parte, în
sarcimna Marinei Mili tare, al cărui serviciu hidrografic se va ocupa şi cu
în tocmirea altor documente de navigaţie.
În 1 926, căpitanul Alexandru Stoianovici a lansat un apel pentru consti
tuirea unui organ central care să "asigure bunul mers al serviciului de la
mare", pentru "crearea unui serviciu hidrografic să se ocupe de toate chestiu
nile referitoare la practica navigaţiunii. Î n anul 1 927, aflat la conducerea aces
tui serviciu nou înfiinţat, căpitanul Al . Stoianovici, execută pentru prima
dată, cercetări şi măsură tori de curenţi marini în zonele Chilia - Gura Portiţei.
Serviciul Hidrografic al Marinei, cu sediul la Constanţa, a întreprins
cercetărei, sondaje, măsurători de curenţi şi alte lucrări hid rografice, la
început sub conducerea comandorului Al. Stoianovici şi apoi a căpitanului
Emil Grecescu .
Î n anii ce vor urma au continuat şi cercetările marine efectuate la bordul
unor nave militare, de către renumiţi cercetă tori în domeniu, în colaborare cu
ofiţeri de marină.
Între anii 1 934-1 936, dr. N. Gavrilescu, de la Sta ţiunea Zoologică Marină Agigea şi căpitanul de marină Emil Grecescu, au desfăşurat un ointens pro
gram de măsurători, asupra curenţilor şi caracteristicilor fizico-chimice ale
apei Mării Negre, la bordul navei bază "Constanţa".
În aceeaşi perioadă Radu Ciocârdei, la bordul canonierelor Marinei
Militare "Stihi Eugen" şi "Ghiculescu" a întreprins cercetării în Marea Neagră
sin tetiza te în volumul Marea, publicat în anul 1936. Lui Radu Ciocârdei îi
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aparţine premiera românească în folosirea curentometrului pentru cercetarea
Mării Negre.
O deosebită importa n ţă în domeniu au şi lucrările elaborate d e
Viceamiralul adj. Preda Fundăţeanu, doctor î n drept, membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe din România. Acesta, în calitate de director special a l
Direcţiei Speciale Autonome a Dunării Maritime din Subsecretariatul de Stat
al Marinei, dispunând de un vast material dovcmentar, a publicat în anul
1 944 cartea Eşirea la mare. În lucrare autorul face o trecere în revistă a studi
ilor şi cercetărilor cu caracter hidrografic întreprinse pentru stabilirea
fenomenelor de la gurile Dunării, caută şi propune soluţii pentru realizarea
definitivă a unei ieşiri la mare, "problemă de o importanţă covârşitoare pen
tru orice ţară". Trei ani mai târziu, în 1 947, editează Consideraţiuni geofizice

asupra fenomenului de la gurile Dunării şi raportul lor cu problema
desăvârşirii navigaţiunii pe Dunărea maritimă. Viceamiralul Preda
Fundăţeanu a semnat o operă originală bazată pe cercetări personale, impor
tantă pentru istoria Dunării româneşti şi care reuşeşte să evidenţieze a tât
problemele născute cu ocazia întreţinerii ieşirii la mare în epoca respectivă,
cât şi cele născute din prefigurarea soluţiilor de viitor.
Lucrări care s-au distins prin ţinuta lor ştiinţifică şi varietatea domeniilor
abordate a elaborat şi contraamiralul Corneliu Bucholtzer, din 1 934 director
al Institutului Geografic Militar. Promotor al celor noi procedee geodezice şi
topografice, Corneliu Bucholtzer a fost autorul modelului de hărţi şi planuri
directoare de un tip nou care au servit la elaborarea viitoarelor hărţi militare
din dotarea armatei, model prezentat în broşura Cum se face şi se citeşte o
hartă? Reproducerea hărţilor (1 935). Varietate preocupărilor ştiinţifice ale
aceluiaşi autor este demonstrată de diversita tea titlurilor apărute sub
semnătura sa: Ce e marea? (1 925), Telegrafic şi telefonic fără fir (Chişinău1 926), Iniţierea în radio (Bucureşti 1 93 1 ), Două conferinţe de tactică şi strate
gie maritimă (Bucureşti f.a.), Matematici speciale şi aplicate (Bucureşti 1 936),
Geodfezie (1 937), Calculul integral şi geometria analitică (1935).
O mare diversitate de probleme abordează şi contraamiralul Cezar
Boerescu în opera sa de o viaţă. Alături de lucrări în care se dovedeşte a fi
preocupat de progresul şi importanţa Marinei comerciale române
-

Chestiunea Serviciului Maritim Român, Bucureşti, 1911 sau Influenţa
Marinei Comerciale asupra civilizaţiei (f.a.) - Cezar Boerescu a publicat cărţi
în care dezvăluie calităţile unui adevărat om de ştiinţă: Energia radiantă şi
gravitaţia (1 928), L'energie rayonnante et Ies mouvements des corps celestes
(1 928), Energia. Conferinţa (1 930), La conservation de !'energie et Ies mouve
ments des corps (193 1 ), Efecte giroscopice şi electromagnetice (1 933), La
gravitation et Ies mouvements de corpe celestes (1 933, Note relative la gyro
dinamica aplicată (1942), Originea energiei seismice (1942), Mişcările cor
purilor în spaţiu (1 944), Din minunilenaturii. Materia-Energia-Viaţa
Instinctul-Intelectul-Radio-activitatea-Gravitaţ:ia (1945).
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Absolvent al Şcolii de geniu maritim din Paris, căpitanul inginer, con
structor de nave Ştefan Christescu s-a remarca t pentru aptitudinile sale
deosebite către ştiinţă şi tehnică. În iulie 1 891 este numit la Arsenalul Marinei
Militare din Galaţi funcţionând, în aceeaşi perioadă, şi ca profesor de fizică
la Şcoala de marină din Galaţi. A îndeplinit numeroase misiuni şi a efectuat
călătorii de studiu în Franţa, Anglia, Belgia, Elveţia, Italia, Austro-Ungaria,
Serrbia şi Turcia . În mai 1 894, trece în rezervă pentru a lucra în cadrul
marinei comerciale, ajungând şef al Şantierului de construcţii navale din
Turnu-Severin şi apoi în conducerea marinei comerciale române.
Opera lui Ştefan Christescu cuprinde lucrări în domeniul matematicii,
matematicii, chimiei, istoriei, cosmogoniei. Prima sa carte, Curbe integrale şi
fdiferenţiale şi instrumente de calcul (Paris, 1 889), dovedeşte reale aptitudini
pentru ma tematicile superioare. Constructions des machines a plusieurs
expansions (Paris, 1 890), Tratat practic de iluminat electric (Bucureşti, 1 897)
şi Tramvaiuri electrice (Bucureşti, 1 905) sunt o mărturie a pasiunii autorului
pentru cele mai noi realizări ale tehnicii din vremea sa.
Preocupat de propăşirea marinei naţionale, a publicat lucrarea Priviri
generale asupra istoriei marinei, Bucureşti 1 893, cu o introducere privind
utilita tea unei marine comerciale în România şi a ţinut numeroase conferinţe
la Ateneul Român şi la Cercul militar din Bucureşti, dintre care România
maritimă de ieri, de astăzi şi de mâine (1 898) s-a constituit într-o adevărată
pledoarie pentru viitorul marinei româneşti.
Numărul ofiţerilor de marină care au adus o contribuţie importantă la
dezvol tarea ştiinţei şi tehnicii româneşti este, bineînţeles, mult mai mare.
Căpitan-comandor Nicolae Alexandrescu inginer naval şi membru societar
al "Anuarului de ştiinţă" din Franţa, viceamiral Vasile Urseanu, fondatorul
primului observator astronomic din Bucureşti, sunt nume care, alături de
toate celelalte, pot intra in palma resul spiritualităţii româneşti.
Un alt domeniu al ştiinţei şi tehnicii la al cărui progres şi-au adus con
tribuţia şi ofiţeri ai marinei române este aeronau tica .
Printre eroii măreţei epopei a aviaţiei, ală turi de numele celebre se află şi
cele ale unor inventatori aproape necunoscuţi, dar cu merite incontestabile în
domeniu. Între acestea comandorul Pavel Popovăţ şi şeful mecanic Ion
Paulat sunt marinari care, de drept, ar putea cere recurs la istoria aviaţiei.
Este puţin cunoscută existenţa unei opere ştiintifice de excepţie, semnată
Pavel Popovăţ, operă care prezintă şi argumentează ştiinţific una din tre
invenţiile undamentale ale veacului nostru, propulsia prin reacţia directă.
Documentele descoperite la începutul anilor '80 şi puse la dispoziţia spe
cialiştilor de către cercetători ai Muzeului Marinei Române, au trezit un
deosebit interes determinând deschiderea unui proces de reconsiderare a
rezultatelor obţinute de acest emitent om de ştiinţă, proces care, atâta vreme
cât acestea vor rămâne în patrimoniul unui grup restrâns de cunoscători şi
nu vor fi impuse lumii ştiinţifice internaţinale, nu poate fi considera t
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încheiat.
Lăsând la o parte faptul că în privinţa paternităţii motoarelor aeroreac
toare există încă discuţii, un lucru e cert.
Majoritatea specialiştilor şi a lucrărilor de profil susţin debutul noii ere în
aviaţie, era motoarelor aeroreactoare, în jurul anului 1 930. O spune sir
Geofray de Havilland recunoscută autoritate în materie, în prefaţa cărţii
Propulsia prin reacţie (Londra, 1 948) numindu-l deschizător de drumuri al
acestei noi ere pe englezul Frank Wittle (1 930), o spun germanii, opunându
i lui Wittle pe germanul Hainkel.
Aşadar, în unanimitate anii '30. O unanimitate la care nu putea subscrie,
deoarece documente recent aduse la lumină şi cu indubitabilă valoare,
demonstrează că am săvârşi o eroare. O eroare de 23 de ani. Căci istoria
motoarelor aeroreactoare începe de fapt, cu 23 de ani mai devreme, iar extra
ordinara idee de fapt, cu 23 de ani mai devreme, iar extraordinara idee a
propulsiei prin reacţie directă şi-a aflat un strălucit promotor mult înainte de
Wittle dsau Heinkel, în persoana unui român - Pavel Popovăţ.
1 907, anul în care se năştea Frank Wittle, este şi anul în care Pavel Popovăţ
înregistra chiar în pa tria acestuia, Anglia, la firma "Feeny et Feeny", cererea
de brevetare a propulsorului său cu reacţie directă în domeniul aviaţiei şi în
marină. În 1 920 îl va rebreveta în Anglia prin aceeaşi firmă (cererea de brevet
nr. 30629) şi îl va breveta în Franţa (cererea de brevet nr. 526328 din 9 oct.
1 920).
De ce Anglia?
"Popovăţ a fost un matematician şi fizician de valoare - scria N. Ionescu
Johnson - şi ca mulţi învăţaţi de la noi, a trebuit să treacă şi el prin purgato
riul invidiei şi al neînţelegerii, să lupte cu nepăsarea oficialităţilor şi să rateze
multe din posibilităţile sale ... "
În cazul Popovăţ propulsia aeroreactoare nu-i doar inspiraţia dintr-un
moment a unei minţi înzestrate, ci şi transpiraţia unei impresionante trude
desfăşurate cu mijloacele şi după canoanele ştiinţei.
În anul 1912, Popovăţ a publicat în susţinerea brevehtlui său, o carte,
studiu ştiinţific, intitulat: Etude theoreti.que des apparc�ils a reaction -

Application a la propulsion directe sur l'eau et l'air, în a Ciirei prefaţă arată:

"Se va vedea că elicea, cu cea mai mare îndreptăţire orice alt propulsor pe
care noi îl numim cu reacţie indirexctă, trebuie săa cedeze pasul propulsoru
lui cu reacţie directă. Până în prezent nu se cunosc teorii analitice complete
asupra acestui ultim gen de propulsie şi se poate spune că atât din punct de
vedere teoretic cât şi practic, chestiunea nu e mai avansată î n epoca lui Heron
din Alexandria".
Această carte aduce dovada că Pavel Popovăţ ieşise î n lume cu o idee
complet nouă, înainte ca altineva să fie făcut acest lucru pE! glob.
O lucrare impresionantă este şi Critique de propulseu.re pe care Popovăţ
o publică în 1 9 1 7 la editura pariziană "Gauthgier-Villard ", după ce în anul
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precedent publicase tot aici o broşură intitulată Notions generales sur les
appareils a reaction, propunând şi demonstrând lumii ştiinţifice şi tehnice
idei şi soluţii pe care această lume le va atribui peste ani altor personalităţi.
Nu cunoaştem ecoul pe care aceste lucrări l-au avut în epocă dar avem
toate motivele să presupunem să din moment ce în Anglia această invenţie
era cunoscută, lui Wittle sau Hainkel sau oricărui ins de pe planetă, preocu
pat de perfecţionarea mijloacelor de zbor, nu i-ar fi putut scăpa din bibli
ografie asemenea lucrări de absolută originalitate, tipărite şi recomandate în
catalog de o atât de recunoscută editură din acel centru cultural al Europei şi
al lumii care era la acea dată Parisul. Şi ar fi absurd să nu accepţi că, dacă prin
1 930 omenirea şi-a trecut în patrimoniul marilor sale cuceriri propulsia aero
bică, aceasta s-a întâmplat datorită celor care, înainte de această dată, înainte
cu 23 de ani, au avut ideea, au demonstrat-o şi au luptat s-o impună.
Prof. dr. Victor Pimner, recunoscut specialist în probleme de propulsie,
primul care, odată redescoperită, a cercetat opera lui Pavel Popovăţ, este de
părere că, pornind de la faptul că anul 1 907 este anul depunerii brevetului de
către Popovăţ, lucrarea a fost elaborată cu cel puţin un an-doi înainte.
Este surprinzător, consideră domnia sa, că aceasta şi-a pus problema
reacţiei directe, mai mult, că i-a analizat ştiinţifice performanţele, când
soluţiile de până atunci, chiar şi mult după aceea, au utilizat doar elicea ca
organ de propulsie. Singurul care, trei ani după Popovăţ, în anul 1 910, va
realiza un sistem de propulsie cu reacţie directă, va fi tot un român, Henri
Coandă.
Aşadar, Popovăţ apare într-un spaţiu alb, teoria şi realizarea sa practică
reprezentând o adevărată revoluţionare a domeniului aviaţiei, chiar a
gândirii ştiinţifice a momentului.
În baza documentelor existente, afirmă prof. Pimsner "putem spune cu
certitudine că Popovăţ a realizat primul în lume un sistem teoretic dar şi
practic de reacţie directă aplicabil la orice mediu fluid. A brevetat soluţia sa
cu reacţie directă cu aplicaţie la nave aeriene şi masrine. De asemenea, el este
cel care a realizat pentru prima dată în lume performanţelor reacţiei directe
în regim pulsatoriu şi în regim continuu, arătând avantajele sistemului con
tinuu şi propunând, în acelaşi timp, o soluţie practică valabilă la nivelul dez
voltării tehnicii din acea vreme pentru regim pulsatoriu.
Î nventator de geniu, Pavel Popovăţ s-a născut prea devreme sau a fost o
victimă a nenorocului. Rămâne de elucida t. "Omul acesta rar - scria Jean Bart
- aşa de bine înzestrat, iubit şi admirat de toţi, avea două însuşiri care, în
acelaşi timp, puteau fi calităţi sufleteşti şi defecte sociale în mediul în care
trăia: o modestie exagerată şi o extremă delicateţe sufletească".
Acest om, în aprilie 1 932, îşi va curma firul vieţii. O rece informaţie de ziar
arăta : "Comandorul Pavel Popovăţ. fostul director al S.M.R., neputând face
faţă plăţilor pentru închirierea unor vapoare, a preferat să se sinucidă,
aruncându-se în valurile mării".
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Un alr destin tulburător şi categoric neîmplinit, l-a reprezentat şi Ion
Paulat, inventatorul unuia din primele hidroavioane pe plan mondial, dar
primul cu fuselajul-cocă şi al primului tunel aero-dinamic din sud-vestul
Europei.
În timpii călă toriuilor sale ca ofiţer mecanic pe navele Serviciului Maritim
Român, Ion Paulat află din presa străină despre zborul epocal efectuat de
Traian Vuia la 18 martie 1 906. Evenimentul a avut asupra sa o influenţă deci
sivă, canalizându-i încercările creatoare, manifestate de timpurium, către o
direcţie precisă - aviaţia.
Metodic, sistema tic, Paulat şi-a orientat în aşa fel activitatea încât să poată
construi "un aparat de zburat ca al lui Vuia".
Intenţias se concretizează în anul 1 908, când aflându-se cu cargoul
"Turnu-Severin" în portul Tanger, a văzut un nou tip de ambarcasţiune, un
hidrogliser. "Reflectând mi-am zis: dacă ar avea aripi şi-ar putea lua zborul
imediat. De ce nu s-ar putea construi un hidroavion, care să poată decola şi
ateriza pe apă."
Ideile încep că capete formă, să devină studii de proiect, marcând
începutul unei susţinute şi temeinice activităţi experimentale pentru con
struirea unui hidroavion. Pentru a-şi uşura cercetările în acest domeniu,
Paulat a construit în anul 1 908 un tunel aerodinamic. Aici testează portanţa
diverselor profiluri de aripi necesare hodroavionului său hotărându-se pen
tru cel asemmănător aripilor de gâscă, în formă de plan parabolică. Deosebit
de important este faptul că acesta a fost rezultatul practic al primelor
cercetări din lume făcute în tunel aerodinamic.
Materializarea planurilor elaborate timp de doi a n:i, necesita fonduri
foarte mari. Ion Paulat face sacrificii materiale de care sunt capabili numai
marii pasionaţi. Construcţia aparatului a început "cu un capital de 2000 lei,
reprezentând economiile făcute timp de 18 ani în S.M.R." bani care s-au
epuiza t repede. Asigura t că va primi din partea Ministerului de Război suma
de 5000 lei Paulat a plecat în anul 1 91 0 în Germania, la Frankfurt şi
Di.isseldorf, pentru a cumpăra cele două motoare, elicele şi cadrul de trans
misie. Împrumutul promis nefiind onorat, nu a putut cumpăra decât un sin
gur motor cu care s-a întors în ţară.
Constanţa a debutat în februarie 1 91 1 . În toamnă "hidroaeroplanul" ter
mina t (cu un singur motor) era gata pentru a fi experimenta t.
La 6 noiembrie 1 9 1 1 , la Galaţi, constructorul român Ion Paulat, a făcut un
zbor demonstrativ cu aparatul său care pe lângă bărci avea şi un tren de ate
rizaj escamotabil. Deşi conceput pentru a zbura cu două motoare, primul
hidroavion românesc s-a ridicat !a 35 cm înălţime de :;;ol, parcurgând o dis
tantă de aproximativ 38 m.
Un an mai târziu, în ianuarie 1 91 2, americanul Glenn Curiss zbura la San
Diego, în California, cu un hidroaeroplan cu cocă , amfibiu, lui Paulat
rămânându-i gloria de a fi primul care a avut această 'i dee.
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Perseverent a căutat în continuare fonduri propunând-şi să construiască
un monoplan pentru demonstraţie, urmând ca sumele câştigate să fie folosite
pentru definitivarea hidroavionului.
La 6 iunie 1 9 1 2, pe un teren de lângă Tecuci, Ion Paulat a făcut prima şi
ultima demonstraţie de zbor cu monoplanul său. Zboară peste 3 km la
înălţimea de 8 m la capătul cărora aparatul s-a prăbuşit datorită unui viciu
de construcţie al motorului. Paulat nu va mai găsi nicidată resursele spiri
tuale şi mai ales ma teriale pentru ma terializarea proiectelor sale.
Cu toate eşecurile sale, presa străină a elogiat inventatorul român. Mai
mult, el a fost vizitat de o comisie de specialişti germani, convinşi că în urma
decepţiilor suferite acesta îşi va vinde invenţiile. Comandorul Aurel
Negulescu a fost martor a lrăspunsului primit: "Nu am nimic de vânzare pen
tru străini". De fapt, în anul 1 944, în "Ziarul Ştiinţelor" din 18 aprilie, în arti
colul intitulat Din începuturile aviaţiei la noi - monoplanul Paulat, coman
dorul Negulescu scria despre greută ţile întâmpinate de acesta, despre
"nenorocosul constructor al cărui aparat dacă nu a putut zbura din cauza
motorului şi a sărăciei, concepţiile lui zboară azi aplicate de succesori care
le-au găsit excelente".
Într-adevăr, dacă ar fi să alegem un exemplu, cel mai nimerit, pare a fi
hidroavionul românesc realizat în anul 1 925 de inginerul Radu Stoika (viteza
medie 1 60 km/ oră), construit pentru mări cu valuri toroidale (scurte, de
formă concavă), cum este Marea Neagră, după modelul "aparatului amfibiu",
imaginat în 1 9 1 1 de mecanicul Ion Paulat.
Despre realizările tehnice ale lui Ion Paulat au scris la timpul lor şi revis
tele de specialitate străine. Revista germană "Plug-Sport" nr. 6/ 191 1 a publi
cat planurile de construcţie originale ale "hidroavionului Paulat", într-un
articol despre pionieri mondiali ai hidroaviaţiei. Primii, în ordinea
prezentării sunt francezul Henri Fabre, românul Ion Paulat şi americanul
Glenn Curtiss.
În acelaşi an, cartea Le Hydroaeroplan Paulat, apărută la Paris, aducea
ellogii aparatului său, în special "bărci", sistemul Paulat stând astăzi la baza
unora dintre cele mai noi tipuri de hidroavioane.
Referent tehnic la Uzinele "Steagul Roşu" din Braşov, către sfârşitul vieţii,
este invitat, la 20 iunie 1 954, la Bucureşti, unde Academia Română îi
recunoaşte meritele.
Se vede primit de înalte oficialităţi ale acestui for şi felicitat pentru acti
vitatea sa de inventa tor. Bucuria este prea mare şi nu rezistă. Face comoţie
cerebrală şi moare.
Şi după cel de-al doilea război mondial, prezenta ofiţerulor marinei mi
litare şi comerciale în ştiinţa şi tehnica românească continuă să cse facă
remarcată.
În anul 1 960 viceamiralul Petre Bărbuneanu, care, începând cu anul 1924,
a preda t primul curs de oceanologie la Şcoala Navală din Constanţa, publică
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lucrarea Mările şi oceanele pământului, o snteză a preocupărilor sale de o
viaţă în cercetarea ştiinţifică a oceanului planetar.
În domeniul cercetărilor marine, îndeosebi al arheologiei submarine, se
cuvine amintit şi Constantin Scarlat, căpitan-comando care, într-o perioadă
când nu existau încă insti tuţii specializate în acest ultim domeniu, s-a dove
dit un deschizător de d rumuri, un remarcabil sportiv şi un vrednic maestru.
Preocupat de cunoaşterea "ţărmului nevăzut al Mării Negre", lui Constantin
Scarlat i se da torează primele indicaţii asupra unor probleme noi referitoare
în special la vestigiile antice de sub apele litoralului nostru, descoperiri
prezentate în numeroase studii de specialitate sau în lucruri ca: Ţărmul
nevăzut al Mării Negre (1 982), Itinerariu subacvatic la Istru şi Pontul Euxin
(1 988), Călătoriile în adâncuri (1 989).
Meritoriu pentru Constantin Scarlat este faptul că dedicându-sae cu pasi
une meseriei de scufundător, a desfăşurat o tenace stăruinţă în a o pune în
serviciul ştiinţei. Meritul său este cu atâ t mai demn de preţuire cu căt nu s-a
mulţumit să-şi limitze abilita tea de scafandru la o satisfacţie ştiinţifică şi
sportivă personală, ci a căutat să facă şcoală, împărtăşind cu generozitate
unui mare număr de tineri de diverse profesiuni, valorile boga tei şi rodnicei
sale experienţe.
"Cunoaşterea ţărmului nevăzut al Mării Negre - scria el - reprezintă un
drum lung şi din acest motiv nu numai descrierea lui sub forma unor comu
nicări ştiinţifice ne interesează, ci tocmai metodele şi procedeele de pregătire
pentru a 'merge" sub apă pe el, tocmai pregătirea viitorilor acvanauţi pentru
alte descoperiri importante în domeniul ştiinţei".
O preocupare specială au manifestat marinarii şi în domeniul alcătuirii
unor lucrări, unele cu caracter enciclopedic, de imediată utilitate
specialiştilor români şi străini, necesare oamenilor de ştiinţă şi de litere, tra
ducă torilor dar şi marelui public în general.
Prima lucrare de acest gen fiind chiar prima publicată în limba română, a
fost "Lexiconul maritim englez-român cu termeni corespondenţi în limbile
franceză, germană, spaniolă, rusă - realizată de comandorii Gh. Bibicescu,
Andrei Tudorică, căpitanii - comandori Gh. Scurtu şi M. Cgiriţă. Volumul
abordează toate domeniile de specialitate care privesc construcţiile navale,
comerţul şi transportul maritim, navigaţia şi arta marinărească cu toate
conexele ei, îndeplinnd alături de rolul său utilitar şi un rol cultural pe pla
nul dezvoltării societă ţii româneşti consemnând, definind şi explicând terminologia de marină şi de comerrţ maritim.
În anul 1 979, comandorul Anton Bejan şi căpitan-comandorul (r) Mihai
Bujeniţă scot de sub tipar Dicţionarul de marină, luci-are însumând peste
5000 de termeni de navigaţie, artă maritimă militară, construcţii navale,
meteorologie nautică, terminologie a documentelor de marină, cuvinte înve
chite din limbajul marinăresc dar întâlnite şi azi în lucrările de specialitate,
cuvinte şi expresii aparţinând argoului marinăresc cu ve.:he tradiţie, termeni
·
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noi corespunzc'l tori introducerii celo mai noi produse ale tehnicii navale pe
navele româneşti. Rezultat al unor insistente şi profunde investigaţii în prin
cipalele domenii constitutive ale marinei, Dicţionarul se recomandă atât
marinarilor, ca instrument de lucru în activitatea zilnică, cât şi celor care
atraşi de vraja mării se străduies să-i pătrundă tainele.
În anii următorii au continuat să apară lucrări similare ak<Huite de ofiţeri
de marină: Dicţionar marinăresc (1982) de locotenenţi - comandoriile Manole
şi Gh. Ionescu, Dicţionar maritim român englez (1 985 de căpitanii de cursă
lungc'l Anton Beziris şi Gh. Baboi, comandorul Constantin Popa şi căpitan
comandorul (r) Gh. Scurtu, Expresii marinăreşti in limbile engleză şi română
(1 992) de comandorul (r) inginer Constantin Popa.
În ultimele decenii cele mai numeroase contribuţii s-au adus, însă, în
domeniile de strictă specialitate. Ofiţeri de marină ca viceamiralul Grigore
Marteş, comandant de cursă lungă Gh. I. Balaban, comandor Eugen
Bălănescu, comandant de cursă lungă Liviu Neguţ, comandor inginer Ion
Miulescu, locotenent-major inginer Petre Iancu şi mulţi alţii, excelenţi spe
cialişti în navigaţie şi tehnică navală, au lăsat generaţiilor contemporane lor
şi celor următoare adevărate lucrări de referinţă în domeniu, absolut nece
sare tuturor acelora care transformă măşinăria sub toate aspectele ei în pro
fesiune de credinţă.
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NAVAL OFFICERS IN TIIB ROUMANIAN
SCIENCE AND TECHNICS
Abstract
Thea idea of a more ample pa per about the presence of the naval officers
in the romanian spiritualitz was horn from the wish of the re-es/ timation of
the contribution of some military personalities to the enrichmen t of cthe
national patrimony of cultural, scientific and technical values. Using a big
nomber of original documents beeing in possesion of the Romanian Naval
Museum, the author intends to present some performances of these officers
obtained for the first time in our country or in the world, a part of them from
the field of aeronautics. ln this last field of activity is to be remarked the con
tribution of commodore Pavel Popovatz, the man who anticipa ted the offici
er from merchant marine, Ion Paulat, the inventor of one the first sea-planes
of the world.

314

Nicu TIA.fPAN
Moise FILH'AŞ
Teodor PETRIMAN
Viorel TELETIN

AVIAŢIA ROMÂNĂ DIN DOBROGEA îNAINTE
DE CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Perioada de început a aviaţiei cu referiri la spaţiul din tre Dunăre şi Marea
Neagră, deşi bogată în evenimente, nu cuprinde totuşi numărul de date care
ar sa tisface pe pe deplin înscrierea într-un manual complet de istorie. Cu
toate acestea vom prezenta succint cele mai importante momente care
marchează tradiţia zborului în Dobrogea, diminuând accentul pe perioda
celor două conflagraţii mondiale, unde numărul imens de participanţi, con
centrarea extrem de mare de tehnica, ritmul alert, aproape continuu, al con
fruntărilor necesită studiul aprofundat al unui număr considerabil de docu
mente şi, în acelaşi timp merită să fie prezentate în ma teriale de sine
stătă toare.
Primul eveniment care deschide cronologia noastră reprezntâ în acelaşi
timp şi una din activităţile de pionierat ale aviaţiei mondiale. Este vorba de
experimen tal privind utilizarea telegrafiei fără fir la bordul unui avion.
Astfel, în anul 1 912 sublocotenentul Ştefan Protopopescu efectuează primul
zbor pe ruta Bucureşti-Constanţa şi aici, împreună cu căpitanul Zaharia la sol
şi cu tehnicianul Gustav Rotlender în avion, încerca stabilirea unei legăuri
unilaterale prin telegrafic fără fir.
"Gazeta Ilustrată" nr. 34 din 1 9 1 2 ne relevă ca "o problemnă pe care
străinătatea nu a fost încă în stare să o rezolve şi-a căpătat dezlegarea la noi
cu aparate româneşti, graţie străduinţelor căpitanului Zaharia şi tehnicianu
lui Rotlender din Serviciul Maritim Roman. Este vorba de utilizarea marii
inventii a lui Marconi, telegrafia fără fir, prin intermediul aeroplanului.
Experimentele făcute deunăzi la Constanţa au reuşit pe deplin. S-au putut
transmite cu uşurinţă şi exactitate de pe aeroplan comunicări la o distănţă de
30 Km". Bunele rezultate obţinute cu aparatura românească nu au avut însă
urmări practice. Aviaţia militară a fost dotată mai târziu cu aparate
telegrafice cumpărate din străinătate.
Primul război mondial a permis acumularea unei bogate experienţe
privind posibilităţile de întrebuinţare a aviaţiei. Ca urmare, în perioada inter
belică şi aviaţia militară română a cunoscut un amplu proces de dezvoltare
şi reorganizare. Astfel, începând cu anul 1 9 1 9, ca organ de conducere pentru
aviaţie în cadrul Ministerului de Război, există Direcţia Superioară a
Aeronauticii. Din 1 924 a luat fiinţă Inspectoratul General al Aeronauticii ca
organ de comandă şi instrucţie căruia i-au fost subordonate toate unităţile de
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aviaţie, aerostate şi artilerie antiaeriană, Direcţia Superioară a Aeronauticii
rămânând să coordoneze activitatea tehnică şi administrativă. În anul 1 932
Inspectoratul General se desfiinţează, în locul lui creându-se Subsecretariatul
de Stat al Aerului care trebuia să conducă şi să administreze toate mijloacele
aeriene na ţionale, mijloacelor de apărare contra aeronavelor şi de protecţie a
navigaţiei aeriene, mijloacele de întreţinere necesare aeronauticii precum şi
supravegherea şi controlul asociaţiilor particulare şi a oricăror manifestări
particulare în acest domeniu, în România . În noiembrie 1 936 se înfiinţează
Ministerul Aerului şi Marinei, în funcţia de ministru fiind numit inginerul
Radu Irimescu.
Dar să ne întoarcem puşin în timp revenind la aviaţia pe teritoriul dobro
gean. În 1 920 se înfiinţează Hidroaviaţia Militară ce cuprinde iniţial o
escadrilă de hidroavioane cu baza în portul Constanţa, dotată cu aparate de
tip Brademburg şi U.T.Z.l. În 1 924 Societatea de Transport Constanţa obţine
aprobarea şi comanda necesară pentru a construi 4 hidroavioane. Proiectul a
fost întocmit de inginerul Radu Stoika iar prototipul, denumit Getta-Ras-1,
construit în atelierul Societăţii de Transport din strada Griviţei nr. 44 a fost
încerca t în zbor în ziua de 1 5 august 1 924 de capitalul aviator Romeo
Popescu, decolarea şi ateriza rea având loc pe hidroscala din portul
Constanţa. Până în 1 926 Societatea a construit 4 hidroavioane Ras-Getta care
au intrat în dotarea escadrilei de hidroaviaţie, după care, datoria faptului ca
sta tul român a preferat să comande astfel de aparate în Italia, după cum vom
vedea ulterior, Societa tea de Transport Constanţa s-a văzut nevoită să-şi
înceteze pricesul de fabrica ţie. Dar avioanele Ras-Getta şi-au îndeplinit mi
siunile cu cinste, evenimente mai importante legate de numele lor constitru
indu-le prezentarea la Expoziţia aeronautică de la Praga din 1 927 şi anterior,
raidul căpitanului Romeo Popescu cu decolorarea din pottul Constanţa şi
amerizarea pe lacul Snagov.
Pe baza decretului 3983 din 31 decembrie 1929 a fost organizată la
Mamaia Şcoala de Tir şi Bombardament Aerian, având sarcina perfecţiunii
pregătirii de luptă a piloţilor în vederea executării, aşa cum spune şi titu
la tura, a tragerilor şi bombardamentului aerian În timpul şcolarizării piloţii
efectuau pregătirea teoretică în sălile de instrucţie, după care executau
trageri reale cu mitralierele de bord, având drept ţintă o mansa remorcată de
avioane. Potez 1 5 şi 25, l.A.R.-38, l .A.R.-38.
Revenind la Hidroaviaţia Militară, în anul 1 926 uzinele S.l.A. din Sesto
Calende, Italia, au prezentat la Constanţa hidroavionul Savoia-Marchetti S59 din care Ministerul de Război a comanda t un lot de 1 2 bucă ţi. Hidroscala
din portul Constanţa devenise improprie pregătirii personalului navigant
astfelk ca în 1 927 a fost construită o hidroscala pe lacul Siutghiol, Mamaia.
În primăvara anului 1 928, sosind din Italia hidroavioanele comandate,
vechile aparate au fost scoase din serviciu. Totodată are loc şi prima reorga
nizare a hidroaviaţiei militare. Astfel a fost creat un Grup de Hidroaviaţie
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format din 3 escadrile: Escadrila 1 de zbor, pe malul de es al lacului Siutghiol,
Escasdrile 2 Parc şi Escadrila 3 Depozit dislocate la Anadalchioi, unde se afla
şi Comandamentul Grupului. Tot din acest an au fost executate şi misiuni de
trageri şi bombardament, precum şi misiuni de cooperare cu Marina
Militară.
La începutul anului 1 930 Grupul de Hidroavioane a fost transformat în
Flotila de Hidroavia ţie, iar pentru completarea dotării cu material volant s-a
făcut o nouă comandă în Italia, care a fost onorată în 1 932 şi 1 933 şi cuprindea
14 hidroavioane Savoia-Marchetti S-62 Bis de Recunoaştere şi
Bombardament, 7 tip S-55 Torpiloare şi de Bombardament şi 6 tip S-56 de
Şcoală şi Antrenament. Tot în perioadă Flotila de Hidroaviaţie a fost reorga
nizată pe 3 escadrile cu următoarele destinaţii: Escadrila 1 Recunoaştere i
Bombardament Uşor, Escadrila 2 Torpiloare şi Bombardament, Escadrila 3
Şcoală şi Antrenament. În acelaşi timp, la Palazu Mare, pe lacul Siutghiol a
fost amenaja tă o modernă bază hidroaviatică cu trei ghidroscale echipate
complet cu ambarcaţiuni pentru manevrarea hidroavioanelor, pentru trans
portul acestora şi pentru executarea operaţiunilor de salvare din mare.
În perioada 1 934-1936 activitatea Flotilei de Hidroaviaţie a fost deosebit
de intensă, concretizându-se în antrenarea echipajelor pentru executarea
misiunilor de recunoaştere pe mare până la o distanţă de 400-5000 Km,
reglaje de tir în folosul Marinei Militare şi a bateriilor de coastă, executarea
de trageri şi bombardament pe ţinte plutitoare şi ancorate.
În anii 1936-1 938, în urma unui lung şir de accidente grave, s-a hotărât ca
toate hidroavioanele să intre în revizie generală la I.AR. Braşov. Pentru com
pletarea dotării cu noi aparate Ministerul Aerului şi Marinei a emis o
comandă pentru construirea a 5 hidroavioane Savoia-Marchetti S 62 Bis, de
către l .A.R Braşov şi l.C.A.R. Bucureşti, echipate cu motoareler de rezervă
aflate în depozit. Până în primăvara anului 1 938 toate hidroavioanele au fost
revizuite. La efectuarea acestei operaţii Şantierul Bazei de hidroavia ţie de la
Palazu Mare a contribuit în mare măsură, executând revizia celulei
hidroavioanelor care nu au putut fi transportate.
În toamna anului 1 938 Flotila de Hidroavioane a participat cu toate forţele
la manevrele Marinei Militare, moment soldat din nefericire şi cu evenimente
neplăcute, după cum vom vedea ulterior.
Pentru îmbunătăţirea dotării Flotilei, în 1 939 Ministerul Aerului şi
Marinei a cumpărat din Italia un lot de 1 2 hidroavioane Kant 501 Z, constru
ite în uzinele Monfalcone. Dispunând de un număr suficient de aparate,
Flotila a fost reorganizată pe 4 escadrile: Recunoaştere; Recunoaştere şi
Bombardament Uşor; Torpiloare şi Bombardament Greu; Şcoală şi
Antrenament.
Informaţiile prezentate până acum au o puternică "aură militară" şi asta
din cauza faptului că aviaţia acestei epoci este, dacă nu în totalitate, atunci
preponderent condiţionată şi subordonată armatei.
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Totuşi este perioada când aviaţia civilă de transport îşi face tot mai preg
nant simţită prezenţa şi la noi în ţară. Anii 1929-1 930 fiind perioada înfiinţării
Liniilor Aeriene Interne, între care şi cea de pe ruta Bucureşti-Constanţa, din
anul 1 928, cu o distanţă de 200 km.
- În perioada interbelică, aviatorii dobrogeni au făcut dovada bunei lor
pregătiri profesionale prin zboruri de durată şi îndrăzneţe raiduri interne şi
interna ţionale, astfel:
- În ziua de 2 octombrie 1 932, echipajul format din Mihai Pantazie şi Gh.
Grozea, după amenajarea unui Messerschmidt - 35 cu flotoare şi rezervoare
suplimentare, decolează şi amerizează de pe lacul Siutghiol, după 12 ore, 2
minute, 5 secunde, stabilind un nou record mondial pentru hidroavioane,
recunoscut de Federaţia Aeronautică Interna ţională.
- În 10 august 1934, la orele 1 5,30 decolează cu un hidroavion Savoia Marchetti - 55 - 1000 H. P., echipajul format din Generalul de Divizie
Henţescu V comandat; Lt. cdor Stănculescu şi cpt. Borcescu piloţi; Lt.
mecanic Georgescu şi Lt. mecanic Cheloni; radiotelegrafistul de bord M.
Muha ei efectuând traiectul: Constanţa-Istanbul-Bengazi-Tripoli-Alger
Barcelona-Nisa-Roma-Atena-Constanţa.
- Un alt raid memorabil a fost executat în anul 1935 de o formaţie com
pusă din3 aparate Savoia-Marchetti pe traiectul Constanţa-Istanbul-Atena .
Hidroavioanele s-au înapoiat pe deasupra mării Egee, Marmara şi Marea
Nea gră, fără escală, distanţa fiind parcursă în 8 ore.
- In anul 1 938, cu un hidroaviobn Savoia Marchetti S-55, se efectuează un
raid pe ruta Constanţa-Istanbul-Atena-Bengazi-Tripoli-Constanţa.
Studiind presa acelor vremuri, întâlnim însă şi evenimente care nu pot
decât să aducă tristeţe în suflet şi care reprezintă tributul suprem plătit de
aviatorii români în cucerirea pas cu pas a acestui domeniu, pe cât de fasci
nant, pe atât de riscant, care este zborul.
Astfel:
- Joi 29 octombrie 1 925, în cadrul unui meeting de aviaţie a murit Aurel
Biju. Meetingul programat la orele 15,00, s-a amânat pentru orele 1 7,00 când
începea să se întunece.
- Miercuri 1 9 octombrie 1927 orele 10,00, pe un avion Potez, plutonierul
aviator Andriţoiu Dumitru, se îmbarcă împreună cu plu tonierul observator
Nicolau Vasile. La înălţimea de 1 50 m, li s-a oprit motorul.
Nicolau Vasile a fost scos mort de sub rămăşiţele avionului.
- Marţi 14 august 1928, Ia Şcoala de Tir şi Bombardament de la Mamaia,
locotenentul Petre Diaconescu trebuia să execute o demonstraţie de tir real
pe manşă. La ora 9,30 decolează cu un avion Focker cu motor de 300 C.P. şi
înainte de tragerea reală, începe să execute în faţa asistenţei un zbor acroba
tic la joasă înălţime, prăbuşindu-sel .
- Sâmbătă 4 mai 1929, locotenentul Săvulescu Alexandru de la Grupul de
Hidroaviaţie Constanţa, absolvent al Şcolii Navale din Constanţa (unicul fiu
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al unei văduve) care executa un zbor de antrenament pe un avion Savoia
Marchetti 59 Bis, la amerizare, pe un tip calm, capotează, trupul fiind găsit
după 10 zile.
- Miercuri 20 noiembrie 1 929 orele 1 0, un hidroavion Savoia-Marchetti 1 7,
pilotat de Grigore Teodorescu s-a prăbuşit de la înălţimea de 800 m. Pilotul,
cu toate că era legat în chingi, a fost găsit la 500 m de locul impactului.
- Marţi 24 octombrie orele 1 8,00, cu un avion Savoya-Marchetti 62, se
îmbarcă pentru un zbor în tur de pistă, locotenent aviator Traian şi locote
nent Fetea, sublocotenent Stamatescu şi Locotenent Cujba. La amerizare
capotează.
Locotenent Traian şi Locotenent Fetea sunt găsiţi marţi la orele 1 9,00,
sublocotenent Cujba cu grave leziuni pe corp şi lmba tăiată.
- În cadrul manevrelor Marinei Militare din anul 1 938 luna octombrie,
hidroaviaţie dobrogeană a dat una din cele mai mari jertfe - într-o săptămână
au murit 6 ofiţeri, 3 subofiţeriu şi 1 soldat, datorită condiţiilor meteorologice
nefavorabile.
Pe 22 octombrie 1 938 un hidroavion Savoia-Marchetti având la bord
echipajul format din aviator Vişan Victor pilot, Lt. aviato Isvorschi Ştefan
pilot secund, Lt. Niculescu Petre observator din Marina Militară şi sergentul
mecanic Simion au amerizar forţa t pe lacul Razelm. Lt. aviator Isvorski
Ştefan a fost găsit îngheţat pe planul hidroavionului, iar ceilalti 3, înecaţi.
Pe 23 octombrie 1 938, datorită aceloraşi condiţii meteo nefavorabile, un
alt echipaj format din Comandor Aviator Negru Constantin2 pilot, cpt.
Zapolski Sergiu din Marina Militară, observator, adjutant Haliliuc pilot
secund şi mecanicul soldat Istok, la amerizarea de pe lacul Siutchiol
capotează .
Comandor Negru Constantin şi cpt. Zapolski Sergiu, mor înecaţi; adj.
Haliliuc moare de frig, iar soldat Istok scapă.
Cele relatate mai sus demonstrează că aviatorii şi-au adus prinosul lor de
jertfă spaţilui dintre Dunăre şi Mare această iubită Dobroge.
La 16 octombrie s-a desfiinţat Ministerul Aeriului şi Marinei şi s-a înfiinţat
Subsecretariatul de Stat al Aerului, îngloba t în schema de organizare a
Ministerului de Război, eveniment ce coincide cu începutul unei noi epoci
pentru aviaţia română, intrată acum în caruselului războiului.
NOTE
1. Pilofii spun că "avioanele cu calităfi submediocre - sicrie zburătoare".
2. cpt. Negru Constantin a fost primul comandant al escadrilei de hidroavioane ce a luat fiinţă
in iulie 1920 in portul Constanţa. A comandat hidroaviaha în perioadeie: iulie 1920 1 ianuarie 1 926; 1 8 aprilie 1930 - 24 august 1 932; 25 octombrie 1 937 - până la sfârşitul său
tragic - oct. 1938.
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Aripi Româneşti - Ed. Militară, 1 996
Construcţii Româneşti - Ed. Militară, 1 970
Dacia - iunie 1 925, august 1 928, mai, noiembrie 1 929
Dobrogea Jună - octombrie 1925, octombrie 1 927,
iulie 1928, octombrie 1 933
Dobrogea Nouă - iunie 1 969
Gazeta Ilustrată - nr. 32 şi 36, 1 912
Scânteia Tineretului - iulie 1 968
Sport şi tehnică - nr. 2 şi nr. 6, 1 972
Marea Noastră - octombrie 1 934
Prinţii Văzduhuluii
Avioane şi elicoptere

L'AVIATION ROUMAINE DE DOBROUDJA AVANT LA ne
GUERRE MONDIALE
Resume
Les auteurs presentent de maniere succinte Ies moments les plus impor
tants qui marquent la tradition du vol en Dobroudja diminuat l'accent sur la
periode des deux guerres mondiales.
On y mentionne des aspects de l'aviation roumaine de la Dobroudja lies a
l'utilisation de la telegraphie sans fil, la creation de l'Inspectorat General de
l'Aeronautique en tant qu'organisme de commande et instruction, la con
struction de 4 hydravions Ras-Getta a Constantza, a partir de 1 924 (lesquels
sont entres dans la dotation de l'escadrille d'hydravions), la creation, a
Mamaia, de l'Ecole de Tir et Bombardement Aerien, la constitution des
Lignes Aeriennea Interieures ( 1 929-1930), la creation du Sous-secretariat
d'Etat de l'Air.
On y demontre aussi le fait que les aviateurs ont offert leiur part de sacri
fice a cet espace situe entre le Danube et la Mer Noire.
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SUS : Biplanul Farman, pilotat de sublocotenentul Protopopescu, în zborul
său la Constanţa.
JOS : Sublocotenentul Protopopescu pe biplan, în momentul aterizării.
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TRADIŢI I
ETNO·CU LT URALE

fleana PITRESCU

CULTIVAREA CÂNEPEI, INULUI ŞI
BUMBACULUI lN ZONA MANGALIEI
Aşezată în partea de sud a oraşului Constanţa, la o distanţă de aproxima
tiv 50 km, zona Mangalia ocupă colţul de sud-est al podişului dobrogean.
Aspectul general este de câmpie înaltă, calcaroasă, acoperită cu depozite
groase de loess. Clima evoluează pe fondul general al climatului tempera t
continental, prezentând anumite particularităţi legate de poziţia geografică
(Marea Neagră în est). Precipitaţiile prezintă valori reduse - 377,8 mm anua P .
Cercetarea întreprinsă în toamna anului 1 989 a avut drept scop studiul cul
tivării cânepii, inului şi bumbacului în comunele Limanu şi Albeşti. Comuna
Limanu cuprinde satele: Vama-Veche, 2 Mai şi Hagieni, iar din comuna
Albeşti fac parte : Arsa, Coroana şi Vârtop.

Istoricul aşezărilor. Componenţa populaţiei. Ocupaţii.
Vestigiile arheologice scoase la iveală în necropola de la Limanu - vase
ornamentate cu caneluri plisa te, cupe cu picior înalt decorate cu linii incizate
paralele atestă prezenţa omului pe aceste meleaguri din vremea neoliticului
- cultura Hamangia 2 .
Săpăturile arheologice începute în anul 1 974 la Albeşti, de un colectiv al
muzeului constănţean şi continuate apoi a n de an, au dat la iveală o impor
tantă aşezare elenistică, care ocupă o suprafaţă de aproximativ 1 2 ha aflată la
o distanţă de 2 km de actualul centru civic al comunei, în direcţia sud-vest,
pe promontoriul unei coline, apărată spre nord-est de râpi adânci3. Din com
ponenţa inventariului arheologic al interiorului şi exteriorul fortificaţiei
alături de ceramică de factură autohtonă şi greacă� opaiţe, amfore a mintim
greutăţile ceramice pentru războiul de ţesut de diferi te dimensiuni, con
firmându-se astfel practicarea ţesutului.
Lipsesc, din păcate, izvoarele istorice cu privire la întemeierea acestor lo
calită ţi, iar atestările documentare aparţinând perioadelor ev mediu şi mo
dernă sunt foarte puţine.
Primele aşezări gospodăreşti pe vatra actuală a comunei Limanu da tează
din anii imediat următori războiului de independenţă când, o seamă de
agricultori sau ciobani s-au stabilit, în condiţiile reintrării Dobrogei în
hotarele ţării noastre, în satul numit Caraciculas. Toponimul, de origine
turcească, este pus în legătură cu existenţa în valea ce despărţea satul în două
- de la sud la nord - a unui codru de ulmi, copaci cu trunchiuri de culoare
neagră6 . În anii 1893- 1 894, satul a fost colonizat masiv cu oamenii veniţi mai
ales din judeţele Vlaşca, Dolj, Buzău, Ialomiţa, cărora li s-a dat pământ. În
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primul deceniu al secolului al XX-iea se poate vorbi de existenţa în vatra sa
tului a unei aşezări statornice, cu gospodării bine întemeiate aparţinând în
marea lor majoritate românilor. Schimbarea oficială în 1 909 a toponimului de
origine turcească este firească în condiţiile noii realităţi demografice. Satul îşi
ia numele de Limanu de la lacul Mangalia - liman pe malul mării. Tot în anul
1 909 satul încetează să mai aparţină de localitatea Sarighiol, devenind comu
na Limanu. Ca structură se încadrează în tipul satului aduna t8 . Gospodâriile
randuite pe străzi largi au curţi deschise cu mici grădini în completare, înscri
indu-se tipului de sat cu structură regulată dreptunghiulară9. V. Mihăilescu
apreciind că în structurâ se reflectă ocupaţiilelO, remarca că tipului adunat îi
sunt caracteristice agricultura şi creşterea animalelor. Deci la Limanu se dez
voltă aceste două tradiţionale ocupaţii. Se cultiva meiul, orzul, secara, grâul
şi porumbul. S-au crescut multe oi pentru lapte, lână, carne şi piei.
Albeşti-Sarighiol - compus din două sate: Acbaş (Cap Alb) în partea de est
şi în vest la o depărtare de 1 km Sarighiol. Aceste sate au fost unite în anii
1 890-1891 prin aşezarea în masă compactă a unei colonii de şvabi ce au emi
grat din sudul Basarabieil 1 . Menţionăm că în satele Acbaş şi Sarighiol alături
de români trăiau şi turco-tătari, greci. În anul 1 940 colonia germană a părăsit
satul plecând în Germania, iar gospodăriile lor au fost populate cu români
aduşi din Cadrila ter (satul Şerpeni, jud . Caliacra). Aşezarea coloniei de ger
mani a dus la progresul economic al comunei. S-au construit case mari,
acoperite cu ţiglă, împrejmuite cu gard de piatră, ordonate pe străzi lungi şi
drepte - satul incluzându-se astfel în tipul de sat cu structură regulată drep
tunghiulară. Ocupaţiile de bază ale locuitorilor constau în agricultură şi
creşterea animalelor. Se cultiva mei, tutun, grâu, porumb. Caii s-au crescut în
număr mare fiind apreciaţi pentru transporturi, fiind mai iuţi şi mai rezis
tenţi la drum lung.

Cultivarea şi prelucrarea cânepii, inului şi bumbacului
Industria casnică textilă, ocupaţie rezervată aproape în exclusivitate
femeilor, a cunoscut în Limanu şi Albeşti o însemnată dezvoltare. Cânepa şi
inul - materii prime cu largă utilizare în cadrul industriei casnice textile sunt
cunoscute pe teritoriul pa triei noastre încă din antichitate12 . Cultura cânepei,
inului, dar şi a bumbacului a avut o pondere mare în economia agricolă a
satelor cercetate, fenomen de altfel general în trecut, pentru majoritatea
zonelor etnografice ale ţării. Ele erau semănate în cantităţi corespnzătoare
nevoilor gospodăreşti. Din datele oferite de D. M. Ionescu rezultă că în 1 900,
inul se cultiva în comuna Sarighiol (la acea dată cuprindea şi Caracicula) pe
o suprafaţă de 756 ha 13 . Prin ordinul circular nr. 46796/30 martie 1 938, după
cum ne informează un document din Arhivele Statului Constanţa, s-au trimis
primăriilor din cuprinsul judeţului "îndrumări pentru cultivarea plantelor
textile. Pentru o mai bună reuşită a propagandei în acest sens, primăriile vor
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da tot concursul" 14 .
Din cercetarea întreprinsă, rezultă că inul se cultivă mai mult în Limanu,
iar în Albeşti ponderea o avea cânepa. "Inul se cultiva unde i se părea omu
lui locul mai bun, iar cu un an înainte să fie nesemănat15 . "Inul la Albeşti se
cultiva foarte puţin că trebuia apă multă, pământ bun, că de nu creşte mic,
iar că să iasă fuior bun trebuie fibra lungă'' 16 . Atât cultivarea cât şi prelu
crarea cânepii şi a inului sunt supuse mai multor operaţii succesive şi
asemănătoare. "Inul se cultivă la câmp, iar cânepa mai mult în grădină, la
marginea porumbiştei sau la capătul viei"17. Pentru cultura cânepei şi a inu
lui pământul era bine curăţat, afânat ca să aibă aer şi apă şi era ara t de 2-3 ori,
toamna şi primăvara, îngrăşată cu bălegar. Înainte de semănat, pământul era
săpat şi grăpat ca să fie bine mărunţit, era curăţit de buruieni, numai în aces
te condi!:ii planta creştea înaltă, subţire şi fibroasă. Se cultiva atăt cânepa de
vară cât şi cea de toamnă, ponderea însă o avea cea de vară "până la culesul
porumbului o topeam şi meliţam" l B. Culesul cânepei de vară se făcea până la
15 august, iar cea de toamnă se strângea în septembrie. Se recoltau în
mănunchiuri - "un mănunchi era făcut din câte tulpini cuprindeai într-o
mână" 19, care erau transportate acasă şi puse la usca t. Cânepa de vară era
lăsată 4-5 zile la uscat rezemată de gard sau de zidurile casei, apoi se curăţa
de floare şi de frunzele din vârf. Cp.nepa de toamnă se lăsa 4-1 2 zile la uscat,
aşezată în căpiţe pentru a nu se risipi. Urma operaţia scoaterii sămânţei, care
se obţinea prin baterea cu băţul şi se "păstra ca să se semene anul viitor" 20.
Apoi, mănunchiurile erau transportate la topit. Prin topire se distrugea de
către bacterii, o parte din scoarţa lemnoasă, aşa încât mănunchiurile deve
neau libere şi se puteau desface. Topitul avea loc la Albeşti, în pădure "la
balta Cascaia o ţineam 10 zile"21 , ori acasă în bazin - "groapă căptuşită cu
pietre şi umplutură cu apă"22. În Limanu topitul se făcea în lacul Mangalia
"atunci era apă dulce, o ţineam 10 zile"23 . Mănunchiurile erau aşezate unul
lângă celălalt, pe un singur rând, având la capete altele, dispuse transversal
"se punea întâi un lemn lung şi după aceea pietre" 24, ca să nu fie luată de apă.
Controlată din timp în timp, atunci când se constata că s-au topit "cunoşteam
că sunt topite când se desfăcea fuiorul de pe tulpini"25 erau curăţate prin
spălări succesive în apă "le spălăm până se făceau albe apoi le făceam surle
şi le puneam la usca t în picioare pe malul ghiolului şi după aceea le aduceam
acasă"26 . Dar uneori erau aduse direct acasă şi puse la uscat "lângă peretele
casei ori pe gard"27. Astfel se pregătea cânepa şi inul pentru meliţat, opera !:ie
prin care se înlătura complet partea lemnoasă. Meliţatul se făcea în doi timpi,
mănunchiul era apucat întâi de cotor, era bătut până la vârf, apoi se proceda
invers. Această operaţie avea loc întotdeauna pe vreme de soare "ca să cureţe
fuiorul şi să rămână cum e mătasea, îl meliţam pe soare iute"28 . La Albeşti se
folosea meliţa simplă cu o limbă, dar şi cea fixată de un pom "puneam două
scânduri de o parte şi de alta a tulpinii salcâmului, iar la mijloc o scândură cu
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un mâner ca să poţi să baţi bine"29. În Limanu se folosea ca meliţă şi grindeiul
de la plug "se întorcea cu coarnele în jos şi se punea o limbă de fier sau lemn
la mijloc"30 . Alesul diferitelor calităţi de fire din masa fibroasă se făcea prin
pieptănat-operaţie simplă, dar ex trem de importantă deoarece se separa de
rest fuiorul. La Albeşti se folosea ca unealtă pieptănul "o pieptănam până
ieşea fuiorul curat"31 . Elementul principal al pieptenului îl constituie cele
două şiruri de dinţi din fier, prinşi pe un suport lemnos în forma unei
lopăţele. În Limanu, pieptănul se făcea cu daracul - confecţionat din pa tru
scândurele, aşezate în forma unui trapez, pe latura cea mai scurtă fiind prinşi
din ţii de fier "îl dădeam la darac cu dinţi de fier până ieşea fuiorul moale"32 .
Din cânepa şi inul pieptănate ori dărăcite se obţineau două calităţi de
materie primă: fuior şi câlţi având destinaţii precise. Din fuiorul de cânepă
"ţeseam pânza pentru cearceaf, feţe de pernă, feţe de masă, ştergare de învelit
pâinea. Fruntea cânepii o foloseam pentru urzeală"33 . Pânză ţesu tă din
fuiorul de in era întrebuinţată pentru "cămăşi, feţe de masă"34 . Din căiţi se
făceau: preşuri, funii, saci, dar şi pături "câlţii îi mai dădeam prin piepteni, îi
torceam gros şi făceam pături"35 . Fuiorul subţire şi rezistent se făcea caier şi
se torcea cu furca de brâu şi fusul. De pe fus firele treceau pe răşchitor prevăzut la capete cu două pene - peste care se trăgeau obţinându-se sculele
"se depăna pe răşchitor se număra 30 fire şi se făcea o jurubiţă. Mai multe
jurubiţe (10-15, depinde de lăţimea urzelii) formau un scul"36.Ca să se
înmoaie şi să se ţeasă mai uşor firele "se opăreau, de mai multe ori într-o zi
cu leşie de cenuşă "37. Apoi se puneau la uscat pregătindu-se pentru ţesut.
Înainte de începerea ţesu tului propriu-zis se făceau unele pregă tiri: se
depănau, urzeau şi năvodeau firele. Depănarea pe mosoare (cumpărate din
tărguri având forma unei ţevi goale pe dinăuntru) se făcea cu ajutorul vârtel
niţei orizontale38 (în Limanu) - capătul unui fir începea să fie depănat pe
mosor cu ajutorul unei "sucale" formate dintr-o vergea de fier acţionată de o
roată mică, vergea pe care se pun mosoare. Învârtindu-se roata cu palma,
firul se înfăşura pe mosoare în mod uniform. În Albeşti, depănarea se făcea
cu ceacâruJ39 ce se compunea dintr-un cadru de lemn, în care se fixau pe
două laturi paralele o vergea, pe care se învârtea ţeava, având la capăt o roată
cu mâner. În acest fel depănatul se desfăşura mult mai simplu şi mai eco
nomic, învârtitul roţii atrăgând după sine, printr-un sistem simplu, învârtitul
mosorului şi implicit pe cel al vârtelniţei.Firele puse pe mosor sunt pregătite
astfel pentru ţesut. Urzitul consta în înşirarea paralelă a unor fire, pe o
lungime corespunzătoare cu cea a viitoarei ţesături, cu singura grijă de a le
încrucişa. În Limanu se practica urzitul cu "urzoiul"40, dar şi cel cu roata de
urzit"41 . Urzoiul - instrument de lemn instalat în casă se compune dintr-un
lemn perpendicular, fixat mobil în grindă. Pe acest cadru se învârt două cruci
verticale, perpendiculare una faţă de alta crestate pe latura exterioară pentru
a prinde firele de pe mosoare - "se urzeau câte coturi doreai"42 . Roata de urzit
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simplă ca tehnică, de formă circulară, compusă din 4 scânduri fixate într-un
suport. La roată urzitul se făcea în curte de femei specializate din sat. În
Albeşti urzitul se făcea "pe gard", "cu ţăruşi" şi cu "urzoiuJ"43 . Sistemul "pe
gard" constă în pregătirea unei urzeli prin desfăşurarea de pe mosoare a
două fire care trec prin orificiile unei linguri se încrucişează şi se trec apoi pe
după 3-4 cuie care formează urzoiul bătut în gard. Urzitul "cu ţăruşi" se făcea
în curte 2 ţăruşi înfipţi de la un capăt - alţii doi la celălalt. Cu firele de pe
mosoare, ţinute între degete laolaltă, femeia trece de nenumărate ori de la un
capăt la altul. Urmează apoi învelişul firelor pe un sul al războiului care nece
sită participarea a două femei - una învârteşte sulul şi alta ţine capătul urzelii.
Năvoditul constă în repartizarea firelor de urzeală la două sau mai multe iţe,
după care gospodina poate să încerce să ţeasă. Obiceiuri în legă tură cu culti
varea şi prelucrarea cânepei şi inului nu am întâlnit în zonă. Relatările infor
matorilor despre cultivarea cânepei şi inului menţionate sunt atestate de
existenţa în Mangalia a unei topitorii de in. Înfiinţată în anul 1 937 cu numele
de Sudostropa, a fost proprietatea lui Jiloveanu. Atât cultivarea inului în
zona Mangalia cât şi existenţa izvoarelor de ape sulfuroase (ce apar din
malul lacului, fie din micile peşteri formate prin dislocarea calcarului de
către apa pătrunsă în crăpături), au favoriza t funcţionarea topitoriei în
condiţii optime. Apele sulfuroase au o temperatură care variază in tre 24-28°
C, Sub sol-la aer liber fiind de 22° C44 permanent indiferent de anotimp lucru ce a permis amplasarea bazinelor de topit ale fabricii deasupra
izvoarelor. La unele izvoare debitul este de 50 I / sec. În anul 1 948 în urma
naţionalizării, topitoria de in a trecu t în patrimoniul statului. La înfiinţare
topitoria deţinea uzină electrică poprie, 20 meliţe mecanice cu care s-a lucrat
până în 1 950, când au fost înlocuite cu o turbină. Î n 1 980 da torită cantităţii
mari de in ce necesita topit s-a înfiinţat o secţie nouă (pe şoseaua ce duce la
Albeşti), ce funcţionează cu 4 linii, folosindu-se şi aici apa sulfuroasă prove
nită din puţuri realizate prin forări. Fuiorul obţinut la Topitoria de in
Mangalia este folosit ca ma terie primă de către Filatura Fălticeni şi Trainica
Paşcani.
O altă fibră utilizată în cadrul industriei casnice textile este bumbacul. Din
informa ţiile culese reiese că bumbacul a început să se cultive în zonă în jurul
anilor 1 930-1935 "îl cultivam la câmp câte 1 I4 ha, picherul fixa locuJ"45.
Pentru a putea obţine o _calitate mai bună de fibre, bumbacul era cultivat într
un pământ nisipos. După două arături, de toamnă şi de primăvară, spre
sfârşitul lunii aprilie, începea semănatul, care se făcea în culturi, la adâncime
de 60 cm. "După câteva zile apăreau firele subţiri şi începeam să prăşim, la
început pentru a le rări ca să rămână numai una sau două plante în cuib, apoi
pentru a le asigura creşterea în înălţime pe o singură ramură"46 . Toamna se
culegea "îl adunam până dădea bruma, mai mult verde, îl aduceam acasă, la
căldură, îl puneam la capătul sobei şi îl lăsam până crăpau capsulele. Îl
culegeam după-amiaza, dimineaţa era rouă şi capsulele erau moi"47 . Apoi
-
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bumbacul era suspus mai multor opera ţii de prelucrare. Scoaterea seminţelor
se făcea cu mâna sau cu maşina (unealtă primitivă dar eficace, care prin
vibraţie înlătura seminţele). Scărmănarea bumbacului se făcea cu arcul for
mat dintr-o nuia din corn îndoită semicerc şi prevăzută la bază cu sârmă.
Prelucrarea continua cu pieptănatul - se separau fibrele fine şi subţiri pentru
urzeală şi cele groase pentru bă teală - operaţie ce se făcea cu un darac
obişnuit. Urma apoi presărarea bumbacului şi formarea unor sculuri de fire
de aceeaşi lungime. Acestea se torceau pentru urzeală răsucindu-se pentru
mărirea rezistenţei. Cele ce erau folosite pentru băteală, rămâneau în tinse, se
punerau pe vârtelniţă şi se înfăşurau pe mosoare. La fel ca şi inul şi cânepa,
bumbacul a avut în gospodărie multiple întrebuinţări. Din pânza de bumbac
ţesută în casă s-au lucrat piese de port, feţe de masă, ştergare, perdele.
Vorbind despre utilitatea bumbacului în cadrul industriei casnice textile nu
putem omite împletirea dantelei cu croşeta.
În genere, opera ţiile de cultivare şi prelucrare a cânepii, inului şi bum
bacului, uneltele folosite în cadrul acestei operaţii în zona Mangalia sunt si
milare cu cele pe care le găsim în majoritatea zonelor etnografice ale ţării.
NOTE
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Inf. Corodescu Catrina.
Inf. Florica Radu.
Inf. Anica Elena.
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lnf. Corodescu Catrina.
Inf. Florica Radu.
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Jnf. Diogen Bi!an.
lnf. Anica Elena.
lnf. Florica Radu.
Inf. Florica Radu.
Inf. Florica Radu.
Inf. Corodeanu Catrina.
Inf. Florica Radu.
Inf. Anica Elena.
Inf. Florica Radu.
Inf. Diogen Bitan.
Inf. Florica Radu.
lnf. Corodescu Catrina.
M. Boţzan, Apele im viaţa poporului român, Editura Ceres, Bucureşti, 1984, p. 321 .
lnf. Diogen Biţan.
Muscalu Victoria.
Inf. Florica Radu.
Inf. Corodescu Catrina.
LA CULTURE DU CHANVRE, DU LIN ET DU COTON,
DANS LA ZONE DE MANGALIA
Resume

Les recherches entreprises en automne 1989 ont eu pour but l'etude de la
culture du chanvre, du lin et du coton dans Ies communes d'Albeşti et de
Limanu de la zone de Mangalia.
De la documenta tion faite, ii resuite que le lin etait cultive sourtout a
Limanu, tandis que la culture du chanvre etait plus importante a Albeşti. La
culture du coton dans cette zone a commence dans Ies annees 1930-1935.
Le lin, le chanvre et le coton ont de multiples utilisations dans la maison
paysanne.
Quant a la toile tissee a la main, on en a confectionne des pieces de vete
ments et des textiles d'interieur.
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C. ANTONESCU

MOTIVAŢII SOCIALE ALE DISTORSIUNILOR
STILISTICE îN ARffiTECTURA ŢĂRĂNEASCĂ
DIN DOBROGEA DE SUD-VEST
Abordarea, sub incidenţă anali tică, a kitsch-ului în arhitectura ţărănească
presupune un stil serios şi ferit, pe cât se poate, de efuziuni tradiţionaliste.
Faptul că, la 1 91 9, în conferinţa "Asupra locuinţei ţârăneşti", Spiridon
Cegăneanu acuza casa ţăranului de precarita te salubritară, neglijând faptul
că ţăranul, în relaţia sa osmotică stabilită cu natura, găsise soluţii perfect eco
logice pentru funcţiile salubritare ale locuinţelor, ca şi recen tul demers al
omului de cultură Adrian Marino, care condiţionează armonizarea satului
românesc cu spiritul european de acelaşi argument al salubrizării, denotă o
surprinzătoare opacitate faţă de ceea ce reprezintă locuinţa ţărănească, ca
semn cultural exprima t în materiale definitive, in larga în ţelegere a culturii
româneşti. Maniera restrictivă de a vedea în casă doar spaţiul locativ,
dezbrăca t de semnificaţiile lui simbolice, poate fi, la un moment dat, un act
concesiv de filiaţie sincronic dar şi expresia unei noi colonizări, după atâ tea
pe care acest popor le-a răbdat, conform căreia un univers spiritual articulat
cu maximă vigoare, trebuie excavat pentru a face loc unor fundaţii noi, con
juncturale şi destinate încă de la început respingerii de care este în stare orice
organism esenţialmente viu. Anunţând încă de la început că mă voi feri de
efuziuni tradiţionaliste, vreau să spun în continuare că se impune o
despărţire între efuziune, între umoarea bucolică şi gândirea serioasă a ori
ginilor culturii noastre naţionale. Trec peste alte citate care ar confirma, în
chei de diverse facturi, această iniţiativă şi mă opresc la ceea ce scria Petru
Comărnescu în revista "Criterion" (Nr. 1 / 1 5 oct. 1 934) : "Cum să te
împotriveşti milioanelor de oameni care au de partea lor forţa naturii, vraja
entuziasmului, credinţa în anumite obiective imediate, disponibili tatea de
jertfă? Şi de unde certitudinea că sub imperiul corectivelor ra ţiunei şi a
binelui universal şi veşnic ei vor putea da mai mult decâ t altfel? Căci istoria
ne arată limpede că tot ce s-a construit a trebuit să aibă temelia unei credinţe
absolute, fanatice, intolerante şi viziunea realizării imediate şi concrete."
Credinţa absolută, disjunsă între Dumnezeu ca entitate supremă a
moralei şi natură, ca entitate supremă a fiinţării (semnificată totodată in
mitus prin "moralita tea naturii" ca expresie a dumnezeirii), concretul imedi
at ca ideal al devenirii sociale, sunt tocmai componentele structurale ale firii
ţărăneşti. Iar această fire a durat legilor imuabile ale comunităţii închise de
tip sătesc în care intruziunile intelectualiste nu au putut fi altfel decât, pen
tru a-l cita din nou pe Comarnescu, oportuniste şi negativiste. Şi asta pentru
că această comunitate de tip sătesc a fost întotdeauna în stare de extruziuni
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intelectuale, contestabile, de altfel, în istoria biografică a inteligenţei
româneşti. A investiga, cu o firească pasiune, acest spectaculos şi coerent sis
tem de mesaje culturale pe care îl semnifică spaţiul comunităţii închise de tip
rural şi a-ţi face cunoscute revelaţiile este, cred eu, departe de efuziunea
tradiţionalistă şi implică obligaţia seriozităţii responsabile.
Aşa cum spuneam, comunităţile rurale au suferit, fie numai şi doar şi în
ultimii două sute de ani, adică în răstimpul de cristalizare a socieăţii mo
derne româneşti, o mulţime de "agresiuni". De la convertirea tramei stradale
după schemele patrunghiulare impuse de colonizatorii austrieci şi germani
(sec. XVIII, XIX) în sud-vest şi pănă la pătrunderea vigilentă a construcţiilor
negustoreşti, acestea din urmă fiind cele dintăi care au oferit ţăranului-arhi
tect ocazia de a se întâlni cu alte elemente de morfologie şi stilistică decât cele
cu care era obişnuit. Pe de altă parte, aceste construcţii semnifică fisurarea
comunităţii închise de tip ţărănesc, exprimată în morfologia arhitecturii
săteşti prin preluarea unor elemente stilistice de factură ornamentală
(traforuri, urechi de stâlp, pazii, parapeţi de prispă) considerate a fi potrivite
pentru nevoia ţăranului de a se individualiza pe scara reprezen tării sociale.
Tot aceste construcţii au însemnat şi primul mesaj adresat satului de către
oraş în planul emancipării locative. Suntem încă în faza în care acest mesaj
nu are un caracter perturbator. Primele trei decenii ale secolului nostru, con
siderate a fi decenii recuperatorii pentru etape de cultură şi civilizaţie subli
mate anterior sub presiunea conjuncturilor istorice-politice, au determinat
apariţia circuitelor de intense mesaje între sat şi oraş, atomizarea comunităţii
închise rurale, crearea unor circumstanţe favorabile pentru mistificarea sti
lurilor şi morfologiilor arhitecturii ţărăneşti. Apare o diversificare a modu
larităţii locuinţei ţărăneşti, o anumită exuberanţă decorativă exprimată în
mod special în folosirea ornamentală a pieselor trafora te din lemn, cât şi
însuşirea, fără o motivaţie expresă, a unor elemente de faţadă preluate din
arhitectura orăşenească (coloane, frontoane, ancadramente din stuc şi
cărămidă aparentă, jardiniere, balustrade de pia tră şi scări cu scafe de
îmbinare etc.). Nu întotdeauna aceste elemente proveneau din atelierele
orăşeneşti specializate în serializarea lor (mai ales a stucaturilor şi a orna
mentelor din piatră) ci erau "imitate" de meşterul ţăran într-o manieră adesea
parodică. Motiva ţia acestui conglomera t de arhitectură tradiţională şi hibrizi
stilistici se găseşte în dorinţa meşterului ţăran de a răspunde, ca întotdeauna,
într-un limbaj propriu la pretenţiile unei emancipări resimţite în întreaga
societate românească. Efectul estetic este, în special pentru adepţii păstrării
tradiţiei, malefic. lată cum vede Henry H. Stahl: '' Într-adevăr, ţărănia pre
supune o cultură organică, apucat� din bătrâni şi păstrată tradiţional, trăită
astăzi de o obşte solidară de oameni care nu ştiu de existenţa altor culturi şi
nu şi le pot închipui.
Dar această cultură, pe care noi nu am cunoscut-o şi nici nu voim să o
cunoaştem, a fost sistematic distrusă printr-o "culturalizare". Nu numai unde
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vin cu drum de fier, ci mai ales unde vin cu şcoala, armata, partidele politice
şi piaţa ieftină şi proastă a oraşului se ofileşte şi moare ţărănia. Ceiace îi ia
locul este o copie a mahalalei mitocăneşti, care se întinde ca o lepră pe
obrazul ţării" ("Criterion" - nr. 2 / 1 noiembrie 1 934). Dar tot el lansează în
finalul acestui articol dubitaţia asupra dezvoltării ulterioare a civiliza ţiei
ţărăneşti ce nu poate fi îngheţată în stadiul ei de relevanţă muzeistică . Soluţia
istorică a coexistenţei stilurilor este departe de a se formula, meşterul ţăran
fiind captivat de noul registru stilistic ce i se revelează şi care îşi croieşte
drum dinspre oraş spre sa t pe fondul unei bunăstări evidente în perioada
interbelică; bunăstare care solicită un nou repertoriu de semne pentru indi
vidulalizarea ţăranului în noile raporturi instituite de mersul vremurilor.
Acesta este primul asalt al kitsch-ului asupra fondului imacula t de semne
culturale păstrat în comunităţile închise de tip rural .
Al doilea asalt al kitsch-ului asupra spiritualităţii ţărăneşti a început la
puţin timp după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, în primii
ani ai deceniului cinci.
Acest al doilea asalt a fost cu atât mai nimicitor cu cât el s-a produs la
nivelul celulei sociale, beneficiind de energii programatice. Deşi este depista t
cu uşurinţă la nivelul tuturor claselor şi "păturilor" sociale, kitsch-ul social a
îmbolnăvit iremediabil, cu predilecţie satanică, comunitatea închisă de tip
ţărănesc distrugând factorul ei intim de coeziune - proprietatea particulară.
Lipsit de cele trei componente psihologice ale responsabilităţii sale sociale sentimentul, simţul şi instinctul proprietăţii, ţăranul îşi pierde identitatea,
locul într-un univers mitico-simbolico-religios pe care şi l-a creat în timp
printr-o intensă relaţie cu natura şi, implicit, pământul, expresia materială a
raţiunii sale de a fi. Dacă "proprietatea" l-a "înrădăcinat" pe ţăran kitsch-ul
postbelic îl "dezrădăcinează". În acest context motivaţiile comunitare ale
datinilor şi obiceiurilor sunt aneantizate, în calendarele existenţiale îşi pierd
substanţa, fiind vag conservate prin mimeză. Memoria simbolistică, depozit
al întregii magii spirituale a vieţii rurale, se atenuează până la o apropiată
extincţie, făcând loc unui pragmatism al supravieţuirii.
Acest proces extrem de rapid a cunoscut trei faze.
- În prima fază s-a instaurat obligativita tea cotelor în produse pentru micii
proprietari agricoli. Aceste "dări" către stat au afecta t în mod direct senti
mentul proprietăţii. Sentimentul de proprietate, în context socializat, pre
supune a tingerea pragului de maximă calitate a produsului obţinut prin
intermediul proprietăţii deţinute şi implicit, realizarea etajului de stabilitate
a personalităţii şi a prezentării ei adecvate pe scara de valori a comunităţii
închise de tip ţărănesc. Sentimentul de proprietate este echivalentul imaginii
sa tisfăcătoare a individului în raport cu propriile sale aspiraţii. Excluderea
unui sistem de tranzacţie a valorii duce rapid la decristalizarea sentimentu
lui de proprietate, mimând optimismul ancestral al ţăranului pe fondul spe
ranţei lui de mai bine întreţinut propagandistic pe timpul schimbării
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regimului politic şi social. Ţăranul deziluzionat resimte decepţia şi cade în
pesimism. Iar pesimismul, după cum se ştie, dizolvă valorile devenind una
dintre principalele surse vitale ale kitsch-ului mai întâi social şi apoi, prin
efect indus, cultural. Componentele in trospective şi cognitive ale sentimen
tului primordial slăbesc, se extenuează lăsând loc resemnării fataliste şi
inproductive. Astfel, clasa micilor proprietari agricoli, echivalentă clasei de
mijloc de la oraş, adevărata purtătoare a nativităţii culturale, intră în zona
dizgra ţiei totale.
- În a doua fază este afecta t simţul proprietăţii, faptul petrecându-se prin
intermediul declanşării procesului de coopera tivizare a proprietă ţii ţărăneşti.
Nu insist asupra circumstanţelor istorice în care s-a petrecut acest proces, ele
fiind, îndeobşte, pe deplin cunoscute. Cel care s tăpâneşte şi adminisetrează
hrana deţine în mod explicit pârghiile ·de manipulare a maselor. Puterea
politică proaspăt instaurată nu pu tea trece peste acest fapt esenţial. În con
secinţă, în Jocul pieţei libere a hranei, în treţinută de clasa ţărănească, a
instaurat piaţa controlată de stat. Gospodăriile ţărăneşti s-au redus la
perimetre care nu mai justificau, în plan psihologic, simţul proprietăţii ci
doar acelaşi simţ al supravieţuirii de care am mai pomenit. Ţăranul, devenit
simbriaş la stat şi, în scurt timp, printr-un sistem investiţional, debitor al
acestuia, pierde sentimentul ceremonial al existenţei sale şi, odată cu acesta
sentimentele moralităţii moto-simbolice pe care fusese întemeiată comuni
ta tea ţărănească de tip închis. Cu alte cuvinte, satul, în general, şi locuinţa, în
special nu mai sunt sanctuare de oficiere civică şi familială ci devin simple
adăposturi sociale. Imunitatea întreţinută de rigorile tradiţiei dispare, lăsând
câmp liber oricăror influenţe. Comunitatea sătească se sparge pierzând
vocaţia eternităţii şi lăsându-se în voia aleatorului.
- În a treia fază apar satele penitenciare şi începe marea migraţie a forţei
de muncă. Aceste două fapte ating decisiv instinctul de proprietate.
Deportarea ţăranilor din Banat în sud-estul Bărăganului crează o situaţie
unică în istoria culturală a românilor. Dezrădăcinaţii se află în ipostaza de a
recrea din nimic un univers material şi spiritual aflat în sinea lor, un univers
în care au vieţuit după legi solide cuprinse în tradiţii morale şi religioase nea
fectate timp de peste două secole. În absenţa instinctului de proprietate ei nu
au acţionat ca transportatori ai unui model de civilizaţie ci ca indivizi pre
ocupaţi de supravieţuire. Pe un pământ care nu le aparţine ei nu au creat
bunuri de spirit şi, lucru mult mai grav, s-au resemnat acceptând hia tusul
deprinderilor tradiţionale. Nici un semn de cultură nu a supravieţuit acestei
penitenţe temporare. De altfel, după întoa rcerea la baştină, satele penitencia
re au dispd.rut pur şi �i11 1plu . Au::.t:u�d lfd11::.g1 esiei dl! ddliui ;>i ubict!iuri ::.e
înregistrează şi în cazul migraţiei forţei de muncă. Ca fenomen această
migraţie se petrece şi în ziua de azi, un mare număr de români din est sta
bilindu-se în Dobrogea, Transilvania şi Banat, fără ca aceştia să aducă în
locurile de adopţiune, obiceiurile şi tradi pile locurilor natale. Migra ţia de la
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sat la oraş implică individul, în timp ce migraţia de la sat la sat implică comu
nitatea familiară şi are caracterul colonizării. Diferită de colonizarea ca punct
terminus al traseelor transhumanţei, aceasta fiind transportatoare de tradiţii,
migraţia postbelică are, ca stare de mentalitate psihologică, derizoriul,
refuzul integrării în comunita tea sătească adoptată exprimându-se prin
absenţa respectului pentru tradiţiile locale cărora nu le sunt cotrapuse
tradiţiile natale. Efectul este conflictual şi are ca semnificaţie brizarea comu
nităţii săteşti de tip închis. Această categorie a "străbunilor" este cea mai vul
nerabilă la kitschul social şi, în cele din urmă, la kitschul cultural.
Semnificatul constă în sublimarea culturii tradiţionale specifice comunită ţii
ţărăneşti de tip închis care funcţionează ca legitate morală prin exceptarea
"martorilor".Pentru a explica psihologia instinctului de proprietate voi
adăuga că între cele două instincte fundamentale deosebite de Freud:
instinctele vitale (Eros) şi cele letale (Thanatos), instinctul de proprietate se
situează în prima categorie. Dispărând acest instinct dispare şi iubirea .
Am separat aceste etape psihologice ale proprietăţii din raţiuni demon
strative. Ele, însă, s-au petrecut adesea simultan având ca efect cumula t per
meabilita tea universului social şi spiritual al satului la influenţele dizarmo
nice exterioare. Minarea conştiinţei ţărăneşti prin distorsiona rea principiului
său activ - proprietatea, a condus la atenuarea capacităţii de electivitate a
ţăranului şi benefica alianţă din tre tradiţie şi modernitate, coexistenţa sem
nelor culturale furnizate de epoci evolutive diferite nu s-a putut realiza. Ca
şi altădată etape normale de în ţelegere şi asimilare au fost sărite, emanci
parea comunităţilor săteşti apărând ca un fapt artificial. Aşa se face că
tradiţia este nevoită să facă faţă asaltului unor principii de modernitate
nediscernute şi, de cele mai multe ori să cedeze prin dispariţie. În această
conjunctură aria lăsată la îndemâna cercetătorului tradiţiilor este din ce în ce
mai restrânsă, alcătuindu-se din acele sate şi comunităţi care ori se află în
afara traseelor agresiunii "civilizatoare", ori nu au fost colectiviza te, ori s-au
bazat pe nuclee etnice-religioase extrem de puternice, ori au fost apărate de
Dumnezeu şi Natură.
lată acum, spre exemplificare, o listă sumară a mutaţiilor pe care le-am
constatat studiind arhitectura ţărănească din Dobrogea de Sud, domeniu al
trad iţiei în care, din fericire, se mai pot face analize comparative.
Astfel, au dispărut:
- olana învelitorilor;
- prispa deschisă;
- cerdacul, ceea ce indică o scădere a potenţialului de colocvialia te, o
închidere a ţăranului în interiorul proprietăţii sale, dar şi modificarea rostu
lui curţii ca spaţiu ceremonial;
- stâlpii de prispă;
- urechile de stâlp traforate;
- paziile şi parapeţii trafora ţi, în general utilizarea lemnului la
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scenografia ornamentală ex terioară a locuinţei. În cazul renovărilor şi
restructurărilor, stâlpii de lemn sunt cofra ţi cu stuf şi îmbrăcaţi în tencuială.
În alte cazuri devin miez pentru s tâlpi din zidărie de cărămidă;
- cămăşile de funda ţie, explicaţia constâ nd în alegerea terenurilor
plate pentru construcţie din raţiuni de economie a materialelor. Funcţii�
cămăsii de fundaţie sunt preluate de pivniţele subterane şi de anexele gos
podăreşti.
În general, fenotipurile tradiţionale au suporta t remodelări, adăugiri, iar
spaţiile ma triciale sunt păstrate ca miez pentru noua modularitate a locuinţei
ţărăneşti.
Au apărut:
- azbocimentul, tabla şi, mai rar, tabla de aluminiu pentru învelitori;
- prispele închise cu geamlâc care devin adesea sediul unor activităţi
gospodăreşti cotidiene;
- elementele de ornamentaţie zoomorfe sau fitomorfe, rozetele,
bradul, laleaua, porumbelul, rândunica, cerbul, frunza de viţă, incizate sau
aplica te pe tencuiala stâlpilor şi arcadelor, sau a ancadramentelor de la uşi şi
ferestre, fără însă ca acestea să aibă conotaţia simbolică tradiţională ci doar
motivaţii estetice sau ludice;
- feroneria de protecţie sau de înfrumuseţare, aceasta din urmă la
uşile principale;
- tâmplăria metalică, în special la geamlâcuri;
- placajele ceramice în culori violen te;
- s-a modificat cromatica pereţilor exteriori şi a lemnăriei, trecânduse de la raporturile cromatice alb/brunuri, griuri colorate, albastru la rapor
turi de galben/ verde, roşu / albastru în combinaţie cu griul tencuielilor de
ciment, colorantul preferat fiind vopseaua de ulei.
Au rămas:
- ca ma teriale de construcţie - chirpicul şi piatra.
Această comparaţie între elementele dispărute şi cele apărute odată cu
instituirea noului stil al locuinţei ţărăneşti, poate fi sugestivă asupra modu
lui în care s-au petrecut mutaţiile genetice de gust în satele ul timelor patru
cinci decenii. Studiul ar putea continua extinzându-se asupra configuraţiei
gospodăreşti şi a utilităţilor pe care le îndeplineşte aceasta azi. Aspectul cu
pricina nu face însă obiectul acestor rânduri. Voi descrie, însă, în puţine
cuvinte, cinci locuinţe nu mai vechi de 35 de ani, care, după părerea mea,
ilustrează satisfăcător ceea ce, din punctul de vedere al arhitectului ţăran,
s-ar putea numi "dezvoltări stilistice", iar din punctul de vedere al puritanu
lui tradiţionalist - "distorsiuni stilistice".
A) Casă nouă din Oltina - 1975
Conform Tabloului fenotipic al locuinţei ţărăneşti din Dobrogea de Sud,
schema spaţiului matricial corespunde unită ţii complexe de locuire
(tindă+două funcţii), distorsiunea fiind semnificată de faptul că funcţiile nu
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mai sunt dispuse, faţă de tindă, stânga/ dreapta ci dreapta şi perpendicular
pe tindă (vezi desenul: 2-1-2). Unghiul astfel crea t este umplut de o
aplecătoare clasică în care sunt adăpostite bucătăria şi cămara, tot aici fiind
amenajat un spaţiu pentru baie şi avându-şi locul o instalaţie calorică
alcătuită din plită curentă şi cuptor cu răsuflătoare exterioară. Casa este
locuită integral de un nucleu familial compus din trei niveluri direct înrudite
(tată+ mamă / fiu / fiu+noră). Camerele (2/2) sunt încălzite prin intermediul
unei sobe cu corespondent. Ultimul etaj de vârstă (tată+mamă) locuieşte
într-o construcţie monocelulară independentă de trunchiul principal de
locuire. Tinda îşi pierde funcţia de sediu al activităţilor gospodăreşti
devenind spaţiu de primire (hol). Elementul tradiţional este reprezenta t de
aplecă toarea închisă care se continuă cu o alta deschisă (6), care asigură
funcţionarea mecanismului gospodăresc.
B) Casă din Rasova - remodelare şi extindere - 1979
Spaţiul matricial este reprezentat de o unitate simplă de locuire (tindă + o
funcţie) cu prispă afrontată (vezi desenul: 1 -7-2-2) . Prin remodela re, prispa
afrontată a fost împărţită în două: un spaţiu de primire curentă (hol-1 ) şi un
spaţiu neutru de primire (7) cu acces spre una dintre încăperi (2-dreapta).
Prispa a fost integral închisă cu geamlâc. Iluminarea fostei tinde (doi centru)
este indirectă. Extinderile constau din construirea unei noi camere (2-stânga ),
refăcându-se, aproape involuntar schema tradiţională a spaţiului ma tricial
"unitate complexă de locuire" (tindă + 2 funcţii) şi din amenajarea unei
aplecători închise ca bucătărie cu intrare din trunchi principal de locuire (5).
Din vechea aplecă toare a fost păstra t cuptorul cu răsuflătoare exterioară.
Camera rezultată în urma extinderii este neîncălzită. Vechea instalaţie
calorică din tindă (cuptor mic+ plită curentă+sobă oarbă) asigură încălzirea
spaţiului locuit. Locuirea este parţială (2/2/5), nucleul familial fiind alcătuit
din două etaje de vârstă (fiică /mamă+tată). Camera rece are funcţie de teza
ur.
C) Casă din Negreşti - remodelare - 1968
Această locuinţă păstrează foarte bine caracteristicile spaţiilor ma triciale
.tradiţionale. Trunchiul iniţial de locuire a fost alcătuit din două unităţi com
plexe afrontate. Fa ptul că unitatea situată spre curtea gospodărească este
subdimensionată faţă de unitatea orientată spre traseul principal de circu
laţie (uliţă) arată că ţăranul arhitect a avut în gând înnobilarea aplecătorii
prin sublinierea funcţiei sale de locuire, incluzând această aplecătoare sub
şarpanta trunchiului principal. Este ceea ce eu numesc o "dezvoltare stilis
tică". Pe faţada principală a fost poza tă o prispă afrontată. Remodelarea aces
tei locuinţe constă din extinderea uneia dintre camere în spaţiul prispei (2,
dreapta /faţă) şi închiderea prispei cu gemlâc. Locuinţa este semilocuită
(două persoane aflate în rudenie îndepărta tă). Cele două tinde sunt separate
şi doar tinda din spate este dotată cu o instala ţie calorică (cuptor mic+plită
curentă+ sobă oarbă). Încăperile 2/faţă şi tinda 9/faţă sunt în conservare.
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D) Casă din Pârjoaia - reconstrucţie - 1970
Î nfăţişarea acestei locuinţe face extrem de dificilă depistarea schemei
matriciale. Totuşi, vechea locuinţă, data tă în jurul anului 1 900, era o unitate
complexă de locuire (tindă+2 funcţii) cu semiprispă. Reconstrucţia a avut în
vedere amenajarea trunchiului principal pentru un nucleu familial multieta
ja t. Ţăranul arhitect a ales soluţia locuinţei cu două fa ţade, fiecare dintre ele
având câte o semiprispă. Astfel, tinda a fost extinsă, devenind spaţiu de
primire. Cele două încăperi iniţiale au fost şi ele mărite şi apoi divizate în
două. Camerele sunt încălzite cu ajutorul unor sobe cu corespondent fiind
luminate direct. Locuirea este totală (tată+mamă /fiu/ fiică /fiu+norâ). E de
subliniat eleganţa soluţiei alese de că tre ţăranul arhitect care, prin simetriile
în diagonală obţine un efect rafinat şi un maximum de iluminare pentru cele
două unităţi complexe afrontate.
E) Satu Nou (Oltina) - locuinţă bimodulară - extinderi, 1961
Cercetările efectuate în acest an în Satu Nou (Oltina) au revelat inventi
vita tea de care dă dovadă ţăranul arhitect în domeniul jocului de volume
locuibile. Spre deosebire de alte sate, aflate în acelaşi areal, în care am avu t
bucuria descoperirii formelor simple p e baza cărora a m realizat Tabloul
fenotipic, construcţiile din Satu Nou surprind prin tr-o originalitate specială
în ceea ce priveşte modularitatea locuinţei. În absolut toate locuinţele cer
cetate am depistat nucleele tradiţionale ale spaţiilor matriciale. De altfel nici
nu a fost prea greu întrucât aceste nuclee se aflau în general în conservare,
locuirea făcându-se în spaţii adăugate. Locuinţa pe care o prezint este una
dintre cele mai spectaculoase. Astfel, schema ma tricială este alcătuită dintr-o
unitate complexă de locuire cu prispă afrontată (centru, 10/2/9 /2). Acesteia
i se adaugă în stânga o unitate simplă de locuire (tindă+o funcţie), cu intrarea
protejată de o rampă acoperită (1 1 /9 /2), iar în dreapta un complex alcătuit
din două unităţi simple de locuire. Prima se află sub acea şarpantă cu
trunchiul principal de locuire, având, însă, intrare separată protejată printr-o
rampă acoperită (dreapta, 1 1 /9 /5). A doua este în extindere faţă de trunchi
ul principal de locuire, având o aplecătoare deschisă, o cameră şi o cămară cu
intrări separate (dreapta jos, 6/2/3). Deşi întregul complex locativ se
prezintă unitar, este clar că înfăţişarea finală este rezultatul unor adăugiri
făcute de-a lungul timpului. Interesant este faptul că structura acestei
locuinţe personalizează în mod clar tipurile de locuire şi repartizarea etajelor
de vârstă în spaţiile create. În timp ce nucleul central pare a fi rămas în sta
diul de reprezentativitate socială, adăugirile la terale au fost intens locuite, ele
fiind dotate cu instalaţii calorice. Cele două unităţi simple ilustrează elocvent
retragerea ultimului etaj de vârstă al nucleului familial către adăpostul final.
Pot spune aceste lucruri sprijinindu-mă pe cercetarea preliminară, certitu
dinile urmând să apară la finalizarea acestei cercetări.
Exemplele desfăşurate mai sus vin întrucâtva să demonstreze că
Heidegger avea dreptate când afirma că, în plan moral, construirea înseamnă
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locuire, pentru că prin locuire omul se construieşte în permanenţă. Pe sine şi
efigiile sale ma teriale în care îi este înglobat întregul univers sufletesc. Căci:
"Locuirea este chipul în care muritorii sunt pe pământ".
Este ineficient să ne gândim că lucrurile pot rămâne în starea lor de puri
tate iniţială. Sfinţii părinţi spuneau că iubim trecutul pentru că este spaţiul
copilăriei când ne-am simţit cel mai bine. Dar, din păcate, acest trecut,
indiferent în cazul de faţă cu frontul compact al tradiţiei, se iden tifică dureros
cu paradisul ce trebuie sacrificat. Întrebarea pe care mi-o pun este dacă chiar
trebuie.
Istoria culturii omeneşti se compune, din fericire, dintr-o mulţime de pa
radisuri succesive, unele născute dintr-o reacţie de contestare a celor prece
dente. Cu toate acestea goticul s-a simţit bine în vecină tatea stilului clasic, iar
barocul şi rococo-ul, adevărate kitsch-uri în vecinăta tea austerităţii clasice, au
supravieţuit şi ele. Ereziile onirice ale lui Gaudi ascund în ele spiritul pro
fund al unui m�re artist, deşi puţini contemporani au vibrat la stilul său
neconformist de remodelare a imaginii arhitecturale. Aşadar, această
realizare în care suntem înglobaţi, se alcătuieşte după legităţi istorice pe care
nu le putem influenţa fără a rămâne în suflet cu îndoiala că am greşit. Ceva,
totuşi, se poate face. Se poate lupta împotriva kitsch-ului social, împotriva
întinării valorilor morale, împotriva alunecării spre derizoriu şi pieritor,
împotriva pesimismului echivalent cu un somn a l raţiunii. Valorile
tradiţionale, bine apărate, pot coexista cu ceea ce produce timpul actual,
urmând ca adevărul opţiunilor să fie autentifica t de veşnicie. În 1 907
Dumitru Drăghicescu scria în a sa "Din psihologia poporului român":
"Negreşit că studiul psihologiei poporului român însemnează aproape exclu
siv studiul psihologiei ţăranului român. "Acesta ar putea fi un motiv pentru
care cea mai importantă reparaţie adusă propriei noastre psihologii sociale,
sumă de psihologii individuale, ar fi aceea de a reface motivaţia funciară a
datinilor şi obiceiurilor noastre. Din punctul meu de vedere şi al domeniului
în care mă mişc, bătălia va fi câştigată atunci când o casă se va ridica asemeni
unui sanctuar dedicat vieţii şi întregului ei univers magic, iar nu asemeni
unui adăpost pus sub semnul intemperiei de orice fel.
Până a tunci, ca să închei, voi cita şi eu, ca şi H.H. Stahl, versul sibilinic
dintr-un bocet hunedorean: "Draga maichii, după tine/îmi pare şi rău şi
bine".
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MOTIVATIONS SOCIALES DES DISTORSIONS STYLISTIQUES
DE L'ARCHITECTURE PAYSANNE DE LA
DOBROUDJA DE SUD-OUEST
Resume
L'auteur demontre Ie fait que, pendant la periode de cristallisation de Ia
societe roumaine modeme, Ies communautes rurales ont subi une serie d'a
gressions" qui se relient soit a la penetration des commer<;ants dans cet
espace, soit aux facteurs politiques determinants.
L'assaut du Kitsch se derouie en trois etapes: la premiere - I'introduction
des structures de centralisation (ecole, armee, chemin de fer etc.); la deu
xieme (a partir de la V-e decennie du XX-e siecle) - a signification politique,
represente la destruction de la propriete paysanne et, en fait, le deracinement
du paysan; la troisieme (plus recente) - consiste dans la migration de la main
d'oeuvre et la creation des villages-penitenciers.
On y exemplifie, concretement, Ies caracteristiques principales des trois
etapes concemant surtout la Dobroudja.
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CD. MAZILU

CULT, LOCUIRE, ATELIER
îN ARHITECTURA ŢĂRĂNEASCĂ
DOBROGEANĂ
A căuta începuturile arhitecturii ţărăneşti în construcţiile getice nu mai
constituie astăzi o îndrăzneală neştiinţifică. Primul argument vine din
nenumăratele descoperiri arheologice. De şase mii de ani, culturile
Hamangia, Boian şi Gumelniţa prezintă arheologilor evoluţia firească a arhi
tecturii locuirii şi cultului de la bordeiele şi colibele risipite pe terase joase şi
boturi de deal, pânc'\ la locuinţa de suprafaţă, rectangulară, cu funcţie de
pia tră şi podele de lut bătut ori lemn despicat, pereţi din lut pe împleti tură
de nuiele ori zidiţi din chirpic (tulă însorită sau nearsă). Această locuinţă cu
o singură cameră (casa) planimetric pătrată, întâlnită şi astăzi frecvent în
satele tradiţionale (Oltina, Carvăn, Canalia, Dunăreni, Negureni, Pietreni,
Deleni, Albeşti, Seimeni, Mireasa, Corbu, Vulturu, Dăieni, Niculiţel,
Jurilovca etc.), ca locuinţă bătrânească, de retragere după o anumită vârstă,
s-a descoperit la Baia-Hamangia, Cernavodă, Medgidia, Albeşti, Pârjoaia,
Cheia, Hârşova, Saligny, Mangalia, acoperind practic întregul teritoriu
dobrogean, din neoliticul mediu şi până în zilele noastre.
Al doilea argument este teoretic. Când Vasile Pârvan spune că "în general
geţii nu domină materialul plastic în nici un chip", el se gândeşte că civi
lizaţiei getice (implicit celei ţărăneşti) nu i-a fost hărăzit să ducă până la
capăt, de una singură, experienţele sale industriale şi constructive. Pe de-o
parte, migratorii - pe de altă parte - ideologia proprie ca o stare de echilibru
cu micro şi macrocosmusul, total opusă celei atee - elene - a omului în per
petuă luptă cu na tura "stihinică", a făcut ca civilizaţia ţărănească să-şi
străbată drumul său, iradiind cultură şi ideologie, sincronizându-se cu toate
noutăţile alogene ce nu in trau în contradicţie cu menirea ei în viaţă. A nu
mânia pe Dumnezeu, într-un parteneriat la existenţă, era şi este unul dintre
principiile de bază ale ţăranului. Această civilizaţie continuă, care nu s-a rea
lizat niciodată plenar, dar nici nu a îngheţat ori decăzut, care ne-a lăsat şi ne
lasă mereu un mod de a gândi organizarea materiei şi metodele unei tehnici
perpetue, este parcă din principiile Vechiului Testament, "avant la letre".
Tehnica îmbinării materialelor locale, a pietrei cu lemnul şi cu lutul, apli
cată şi azi în construcţia rurală şi la care, marile civilizaţii extensive şi ener
gofage se reîntorc ca la un izvor al tămăduirii, cu aerul că ele l-au inventat, a
rămas aceeaşi de acum şase-şapte mii de ani. Sub denumirea de "arhitectură
ecologică", nord-americanii se reîntorc la învăţămintele bordeiului.
Scandinavii şi sud-americanii studiază sub acelaşi pavilion ecologic, eficienţa
cărămizilor din lut nears (dobrogeanul - tulă însorită ori arsă).
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Peste multe mii de ani, ţăranii noştri sunt printre puţinii locuitori ai pla
netei, partizani ai stilului geometric în plastică, fapt ce duce logic spre nivele
de sinteză maximă în mentalul unei culturi orale, spre alfabet şi, implicit, cul
tură scrisă. Acest geometrism paleolitic este şi azi dominant în plastica şi
arhitectura ţărănească. Obişnuiţi a judeca opera de artă doar atunci când a
ajuns - prin desăvârşire tehnică - la frumuseţe, nu ne dăm întotdeauna seama
de drumul lung pe care gândul şi-l croieşte prin materie, pentru a ajunge la
eficienţa şi splendoarea exprimării. Îndeobşte nu ne dăm seama ce mare şi
neîntrecut laborator de încercări repetate avem prin mijlocirea culturii
ţărăneşti. Ea perfecţionează formele, în strânsă legătură cu nevoile fruste ale
vieţii, până când simbolul ţâşneşte din util, până când frumuseţea se
eliberează din laminările chinuitoare ale tehnicii. La români, acest proces este
mai reliefant ca oriunde. Cine vrea să se împărtăşească din frăgezimea
creaţiei, ori să fie în legătură nemijlocită cu cele mai adânci straturi ale trecu
tului n-are decât să privească viaţa satelor noastre mai izolate, de unde să
preia soluţii nemuritoare pentru greşelile societăţilor postindustriale. N-au
trecut decât opt ani de relativă normalitate şi cutumele prezente permanent
în gena culturală a ţăranului, încep să iasă din nou la suprafaţă. Pe când, în
majoritatea cazurilor, drumurile civilizaţiilor trecute sunt înfăţişate prin ves
tigii îngheţate, la noi, în bună parte trecutul trăieşte în ingeniozita tea tehnică
a zilei de azi. Şi cum bine zicea arhitectul G. M. Cantacuzino, unul din marii
etnologi români, "pe marginea pădurii getice s-a început visul pe care-l trăim
mai departe, în năzuinţele noastre civiliza torii. Un neam nu se explică, dar se
constată, prin forţele sale creatoare. Geţii au fost un popor sedentar, paşnic,
care se ruga unui singur Zeu. Aşa începe şi continuă istoria noastră".
Arhitectura ţărănească este astăzi, din păcate, privită ca o arhitectură de
amatori, confundându-se adesea anonimatul creaţiei cu lipsa de profesiona
lism. O arhitectură depăşeşte însă amatorismul când satisface funcţiunea
fizică (cultul, adăpostirea, producţia), dar şi pe cea psihică (relaţia armonică
pe baze energetice cu Cosmosul). Atunci când arhitectura ţărănească ţine
cont de reţeaua Hardman (loc benefic - loc malefic, răscruce, vâltoră, deal
vale, traseele apelor subterane, cavităţi subpământene, naturale ori artificiale
etc.) şi le pune în relaţie firească cu reţelele energetice ale corpului uman
(somnul cu capul la nord, soba pe peretele nordic, prispa pe peretele sudic,
patul unde doarme câinele şi nu unde doarme pisica etc.), ea nu e mai nepro
fesional făcută decât arhitectura zisă cultă, în care, de multe ori arhitecţi cu
"diplomă" habar nu au de noţiunile elementare de fizică cuantică şi de for
mologie.
I se reproşează arhitecturii ţărăneşti lipsa proiectului iniţial. Dar algorit
mul după care ţăranul îşi aşează casa după soare, la adăpost de vânturile
dominante, în armonie cu relieful şi clima, cu materiale de construcţie locală,
în armonie cu gradul local de radioactivitate - proprice celui energetic al
locatnicilor, acest algoritm nu este un proiect originar şi original? Nu este un
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arhetip ce s-a transmis oral, generaţiilor de meşteri de-a lungul mileniilor?
Dar este mai mult decâ t atât: în neolitic, machete de lut cu arhitecturi speci
fice (cult, locuire, atelier sacru ori profan) au circulat pe o arie cuprinsă între
Asia Mică, nordul Africii, Italia, Alpi, Marea Nordului şi Urali, învăţându-i
pe toţi cum şi de ce se construieşte. Iată proiectul tip al arhitecturii ţărăneşti.
I se reproşează Dobrogei că nu are un stil propriu în arhitectura
ţărănească, un stil pregnant şi caracteristic, precum Gorjul, ori Bucovina, ori
Ardealul. Nimic mai fals! Problema comportă mai multe aspecte: cel
funcţional planimetric, al schemei încăperilor, îmbucarea relaţională între
diferitele trebuinţe şi aspectul volumetric, al fa ţadelor şi al tratării plastice. În
primul caz, ceea ce nu observă criticii, câteodată nici arhitecţii, este faptul că
în toată lumea care s-a dezvoltat după modelul iradiat din "vechea Europă",
adică spaţiul carpa to-danubiano-pontic, arhietipul de locuire este acelaşi (o
tindă şi o casă curată, sau mare, câteodată legate cu o prispă, un cerdac, ori
un foişor sau balcon); arhetipul funcţioneazâ în tot etnospaţiul românesc,
inclusiv în Dobrogea, evoluează unitar, cu inerente mici diferenţe locale.
Materializarea unei viziuni, întruparea unei case într-un spaţiu liber nu
reprezintă o alegere întâmplă toare, o simplă aruncare de zaruri; alegerea
exprimă în unitate trei identităţi: a gândului, a faptei şi a trăirii (proiectant,
constructor, beneficiar), definind de la început un loc şi un timp continu
umul spaţiu-timp. Arhitectura ţărănească operează dintr-un început în patru
dimensiuni: lungime, lă ţime, înălţime şi durată. Vremea unei case se traduce
prin durata existenţei locatarului ei, cel ce-a ridicat-o în pragul nunţii sale cu
ajutorul întregii comunităţi şi în care îşi manifestă toate riturile sale de tre
cere. Arhitectura ţărănească este de fapt un vehicul al unei existenţe umane
în cadrul complexului riturilor de trecere, ce constituie viaţa sa. Integrată
aşezării, adică mediului cu patru dimensiuni (satului), purtă toare de perso
nalitate şi de istorie, acumulator şi radiator de energii subtile dar determi
nante, entitate unică şi irepetabilă precum viaţa unei fiinţe, fiecare casă
deţine un rol aparte, încărcat de sensuri în viaţa colectivităţii. Parafrazându-l
pe Mircea Vulcănescu, putem spune că: locul şi vremea, fiind dimensiuni ale
lumii, sunt şi dimensiuni ale casei; adică ele sunt mijloace prin care putem
rândui, aşeza, situa fiinţele ce locuiesc în ea. Cartea Eclesiastului, atât de bine
vorbitoare sufletului ţărănesc, zice că dormitorul îşi are vremea lui şi scula
tul îşi are vremea lui; iar vorbirea obişnuită spune că fiecare lucru îşi are vre
mea lui, aşa cum fiecare lucru îşi are locul lui.
-

Casa, petrecându-se în spaţiu şi timp, nu este numai o arhitectură ie
rarhică de esenţă ontologică, ci şi o devenire (un vehicul de trecere), o cur
gere. După cum gândul fiinţei ei se proiectează spaţial sau temporal, casa
este o petrecere prin lume ori prin vreme. Când spunem că e o arhitectură de
esenţă, spunem arhetip; când spunem devenire, ne referim la fenotip; iar
când spunem curgere,ne gândim la game fenotipale. Dezvoltările şi
preluările nefericite în plan funcţional, volumetric sau plastic a imprumu357

turilor alogene nedigerate bine se pot chema hibrizi (ca o adenda la artifi
cialitatea şi durata lor mică).
Casa, în sensul etimologic originar, reprezintă arhetipul arhitecturii
"înglobând în înţelesul ei trei noţiuni fundamentale: cultul, locuirea şi ate
lierul" (dezvoltând criteriile de bază şi de sens ale existenţei: dialogul cu
Dumnezeu, recuperarea energetică nocturnă şi diurnă, precum şi activitatea
de supravieţuire materială). Arhitectura ţărănească, în analiza ei răbdă toare,
pleacă din intuiţie, din rezultatele descoperirilor arheologice, din acurateţea
măsurătorilor cu C14 redimensionate, adică din împăcarea codului de semne
şi simboluri valorice aflate în subconştientul colectiv cu tehnologiile ultra
moderne patronate de fizica cuantică. Casa, ca locuire, cult şi atelier, rezumă
esenţa însăşi a arhitecturii ţărăneşti, constituie formula ei condensată, algo
ritmul din care s-au desprins de-a lungul mileniilor toate celelalte programe
de arhitectură (arhitecturi de generaţia a doua, a treia şi a patra); casa e cipul
ADN-ului arhitectural, calibrat pentru om ca entitate energică (culturală şi
civilizatoare). Asemănarea "întâmplătoare" a arhitecturii ţărăneşti dobrogene
cu cele din zone cu care a avut continuu contacte (Bucovina, Basarabia,
Transilvania, Ardeal, Banat, Oltenia, Muntenia, Cadrilater, Peninsula
Balcanică), cu cele din zone cu care nu a mai avut contacte explicite în ultimii
două-trei sute de ani (Sicilia, Sardinia, Corsica, spaţiul elen, Asia Mică,
Caucazul) vădeşte o continuă şi uniformă circulaţie a informaţiei în cadrul
culturii populare dobrogene de interferenţă şi sintez.ă, necesară pentru
păstrarea echilibrului de toate felurile în această ipoteză de existenţă, care
este lumea pământeană - unul dintre universurile posibile.
Î n privinţa celui de al doilea aspect, cel al volumetriei, al proporţiei
formelor şi al aspectelor plastice, aici numai un răuvoitor nu vrea să vadă
inevitabilul stil dobrogean. Numai cine nu s-a plimbat la pas prin satele de
pe malul drept al Dunării, pe la Ostrov, Canlia, Almalău, Carvăn, Esechioi,
Pârjoaia, Satu Nou, Mârleanu, Rasova etc., iar apoi prin satele din centrul
sudic al Dobrogei, prin Dumbrăveni, Tufani, Câşla, Coslugea, Petroşani,
Independenţa, Fântâna Mare, Pietreni, Deleni, Negureni etc., numai acela
poate spune că cele două zone nu au aspecte tipice şi diferenţe între ele.
Casele parter, placate cu piatră, ori zidite în întregime din piatră - din zona
centrală, bogată în cariere (canarale) se diferenţiază net sub aspect volume
tric şi plastic de cele cu etaj, ori numai parter, sclipitor de albe (var pe chirpic)
din zona dunăreană, mai bogată în păduri, drept pentru care stâlpii prispelor
şi ai ceardacurilor sar în ochi, ca o variaţie stilistică; casele ţărăneşti litorale
sunt mai masive şi orientate preferenţial spre sud-vest (crivăţul şi brizele) şi
cu o altă compoziţie a faţadelor. Peste tot însă, acoperişul cu pante line,
având înălţimea construcţiei, precum şi preponderenţa olanelor - dau carac
terul net local al arhitecturii dobrogene. Pe de altă parte, casele din zona
nord-dobrogeană, a vând înălţimea acoperişului - 1 /2 din cea a construcţiei,
caracteristică Moldovei de şes, Basarabiei, Transnistriei etc., preferată şi de
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lipoveni, cu decorul excesiv în lemn, pe motive fito şi zoomorfe, cu înveli
toarea preponderent din stuf, constituie alt aspect local caracteristic. Dar
argumentul forte al originalităţii stilului dobrogean este prispa parţială,
aliniată faţadei sudice (prispa înfundată), flancată de două coloane (la
început din lemn, mai spre timpurile noastre, din zidărie de chirpic, ori
cărămidă, rotunjită şi tencuită).
Pe lângă toate aceste critici în necunoştintă de cauză, pe lângă lipsa de
informaţii reale despre problemă, în lucrările de sinteză na ţională de istoria
arhitecturii, istoria artei ori etnologie, cel mai supărător lucru îl constituie
exemplificarea arhitecturii ţăr� neşti dobrogene în Muzeul Satului din
Bucureşti. Construcţiile expuse încă de la înfiinţarea muzeului în 1 936 şi
până astăzi, în număr de şapte, sunt total nesemnificative şi nu acoperă sim
bolurile semnificative ale etnoarhitecturii dobrogene (dintre cele, dacă nu cea
mai veche arhitectură ţărănească din etnospaţiul românesc). Iată istoria lor:
între 1 936 şi 1 947 erau trei şi anume - casă de colonist din comuna Regina
Maria, Caliacra (locuinţă tipică zonei litorale şi central dobrogene dispăruseră apoi în neant); gospodăria din comuna Pecineaga, Tulcea, sem
nificativă, dar dispărută şi ea pentru totdeauna (1948); cherhanaua din comu
na Jurilovca, Tulcea (existentă din 1 936 şi până azi); trecem apoi peste epoca
stalinistă, în care Dobrogea nu a mai fost reprezentată de nici o construcţie,
exemplificând pofta politrucilor de anexare la imperiul neoţarist; şi ajungem
la zilele noastre când Muzeul Naţional al Satului se exprimă dobrogean doar
prin şase exponate din zona analizată şi anume; gospodăria din comuna
Jurilovca, Tulcea (obsesia filorusă), moara mică din comuna Enisala, Tulcea,
Moară de vânt, comuna Sarichioi, Tulcea, cherhanaua din comuna Jurilovca,
Tulcea, moară de vânt din comuna Valea Nucarilor, Tulcea şi gospodăria din
Ostrov, Constanţa (în fine !). Şi asta, în timp ce biserica ţărănească de la 1 608,
din Pătjoaia (Constanţa) e pe care să se disipeze în pământ, unicele cişmele
din sud-vest se estompează în peisaj, casele înălţate din perimetrul dunărean
îşi trăiesc ultimii ani ai tranziţiei, biserica ţărănească de la Sa tu Nou (1 829)
(era s-o uit! uscat de enervare) este încă în stare de conservare (datorată local
nicilor) excepţională, morile de apă (sec. XIV ap. Hr.) încă mai pot fi recon
sti tuite arheologic şi etnologic etc., etc. Revin cu ideea, demonstrată mai sus,
a necesităţii stringente a unui Muzeu al Spiritualităţii Ţărăneşti Dobrogene,
care pe lângă un firesc impact cultural, ar avea şi un adjuvant impact turistic
şi economic.
Ca peste tot în spaţiul de etnogeneză al poporului român, dicianul
(ţăranul dobrogean) a ştiut să-şi exprime material spiritualitatea după criterii
de energie benefică (acolo unde doarme câinele, nu acolo unde doarme pisi
ca!), metode consonând cu cele ale fântănilor. Toate aceste principii ale arhi
tecturii ţărăneşti (valabile în Vrancea, Buzău, Muscel, Gorj etc.), fireşti de mii
de ani şi în Dobrogea, fac parte din zestrea spirituală universală, pe acelaşi
plan valoric, ontologic, cu conceptele ideologiilor asiatice şi occidentale.
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CULTE, HABITAT, ATELIER DANS L'ARHITECTURE PAYSANNE
DOBROUDJIENNE
Resume
Chercher Ies commencement de l'architecture paysanne dans Ies con
structions getes ne representent plus, a present, une hardiesse scientifique.
Le premier argument vient des nombreuses decouvertes archeologique, le
deuxieme est theorique. Des milliers d'annees, nas paysans ont ete, a câte de
tres peu d'habitants de la planete, Ies partisans du style geometrique en plas
tique. Ce geometrisme paleolethique est encore dominant dans la plastique
et l'architecture paysanne. Dans ce travail, l'auteur mentionne le fait que,
partout dans l'espace d'ethnogenese du peuple roumain, le decian (le paysan
dobroudjien) a su exprimer materielle ment sa spiritualite selon des criteres
d 'energie benefique, methodes en consonnance avec celle des fontainiers.
Tous ces principes de l'architecture paysanne (valables dans Ies zones de
Vrancea, Buzău, Muscel, Gorj etc.), naturels depuis des milliers d'annees en
Dobroudja aussi, font partie de la dat spirituelle universelle, au niveau du
meme plan de valeurs, anthologique, avec Ies concepts des ideologies asia
tiques et occidentalles.
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INTENSITATEA RELAŢIILOR INTERETNICE LA
NIVEL NAŢIONAL ŞI ZONAL
În existenţa lor de zi cu zi, de-a lungul timpului, persoanele de etnii
diferite şi grupările etnice ca atare şi-au construit diferite modele de con
vieţuire.
Examinând diferite atitudini şi comportamen te interetnice, inclusiv în
raport cu teritoriul pe care-l locuiesc, putem observa două mari tipuri sau
modele de convieţuire interetnică . Un model de convieţuire bazat pe
adoptarea unei perspective conflictualiste asupra vieţii de zi cu zi, de sepa
rare pe criterii etnice a teritoriului de locuit şi un model de convieţuire bazat
pe perspectiva integrativă, de locuire comună a spaţiului.
In primul model, modul de viaţă se bazează, cu precâdere, pe separarea,
segregarea şi excluderea reciprocă a grupurilor etnice şi sociale.
Cele mai cunoscute din cadrul acestui model sunt:
- teoria societăţilor pluraliste (în care secţiuni diferite ale "comunităţii"
trăiesc, una lângă alta, dar separat, în cadrul aceleaşi unităţi politice). În ast
fel de societăţi membrii săi sunt separaţi în categorii sau grupuri pe baza
unor criterii de limbă, rasă, etnicitate, religie, cultură etc.;
- pattern-uri distructive ale interacţiunii interetnice, conform acestor pat
tern-uri chiar dacă interacţiunea etnică cunoaşte forme variate, ea va conduce
în cele din urmă fie la violenţă, fie la opresiune. Printre tipurile de
interacţiune distructivă sunt cita te, mai ales, asimilarea forţată, expulzarea
forţată şi genocidul;
- teoriile democraţiei consociaţionale a schimbului hegemonic.
Principalele caracteristici ale democraţiei consocia ţionale se referă la coali ţia
liderilor politici, existenţa puterii de vetto pentru toate comunităţile, a tunci
cănd este vorba de interesele lor vitale, un sistem de reprezentare
proporţională în parlament şi agenţiile guvernamentale, o descentralizare
politică prin care fiecare comunitate să aibă recunoscute anumite d repturi ca
grup minoritar. Acestei teorii i s-a adăugat în special studiul ţărilor din
lumea a treia, principiul schimbului hegemonic prin care statul acţionează
nu ca opresor ci ca mediator - forţă de alocare a pu terii şi bogăţiei astfel încât
să fie evitată violenţa etnică. Principala slăbiciune a acestor teorii este aceea
că au la bază ideologia conflictului şi pun accentul pe interacţiunea eli telor,
neglijând atât modalităţile individuale de convieţuire etnică cât şi opinia
publică.
Cel de-al doilea model - adoptat şi propus - este cel al spaţiului comun de
viaţă bazat pe conlocuirea teritoriului. Adoptarea unui astfel de model
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explicativ al relaţiilor interetnice presupune acceptarea unei perspective inte
grative asupra vieţii sociale având la bază o puternică interacţiune a
grupurilor etnice şi sociale în cadrul aceluiaşi spaţiu (ţară, regiune, locali
tate).
Plecăm de la ideea că, în viaţa de zi cu zi, persoanele şi grupurile etnice
îşi construiesc modele de convieţuire nonconflictuale. Aceasta înseamnă că,
atunci când apar conflicte etnice diferite, acestea au primordial o cauzalitate
socială şi una pur etnică. Cercetarea noastră porneşte de la experienţa de
viaţă a populaţiilor, identificând intensitatea şi tipurile de interacţiuni etnice
care fac posibile modele de convieţuire etnică durabile, generalizabile.
Numai pe această cale putem vedea în ce măsură anumite modele de con
vieţuire facilitează sau nu apariţia unor conflicte etnice. Se poate determina
astfel, în final, căile eficiente de interacţiune etnică armonioasă comparativ
cu tiparele şi instrumentele de interacţiune benignă.
Presupunem că modelele armonioase se bazează pe atitudini favorabile,
toleranţă reciprocă şi interacţiune puternică între grupele etnice care locuiesc
împreună acelaşi teritoriu.
Experienţa istorică a convieţuirii pe teritoriul României a unor grupuri
etnice diferite ne arată că avem de-a face cu modelul de locuire în comun sau
de convieţuire a spaţiului şi nu cu cel de divizare sau separare a teritoriilor.
Ipoteza noastră, confirmată de datele de anchetă, este că în România,
grupurile etnice au adoptat în esenţă modelul de convieţuire şi conlocuire a
teritoriului bazat pe interacţiune socială, sentimente interetnice favorabile,
a titudine tolerantă şi strategii de rezolvare pe cale paşnică a conflictelor.
În două sondaje naţionale, din noiembrie 1 995 şi august 1 997, s-au intro
dus întrebări specifice la relaţiile interetnice care vizau:
- relaţiile de rudenie şi prietenie între persoane aparţinând diferitelor
grupuri etnice;
- "termometrul sentimentelor" faţă de diferitele grupuri etnice;
- toleranţa (acordul) sau scala favorabilităţii populaţiei în raport cu
diferite drepturi ale minorităţilor din România.
S-a constata t că relaţia de rudenie şi prietenie între persoane de etnii
diferite, redau cea mai intensă interacţiune între diferitele grupuri etnice.
Rudenia (care presupune relaţii bazate pe căsătorie) şi pri.etenia (ca cea mai
înaltă formă de interacţiune morală) reprezintă împreu nă, în acceptarea
noastră, exigenţa maximă în raport cu care se formează nucleul convieţuirii
sau locuirii comune a teritoriului. Răspunsurile la cele două întrebări - A veţi
rude de altă etnie, în ţară ? şi Aveţi prieteni (alţii decât rudele) de altă etnie,
în ţară? - ara tă că circa 1 5 % din populaţia României consideră că are rude
persoane de altă etnie şi 35% că au prieteni de altă etnie, alţii decât rudele.
Această înseamnă că 45% din populaţia României este caracterizată de o rată
înaltă a intensităţii relaţiilor in teretnice.
Rudenia este aproape egal distribuită. în rândul bărbaţilor şi femeilor.
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Relaţiile de rudenie afectează mai puternic populaţia de până la 55 ani, pon
deri mai ridcate odată cu creşterea gradului de şcolarizare, cu locuirea în
urban comparativ cu ruralul (18% la 1 1 %). De asemenea relaţiile de rudenie
sunt mai frecventate la grupurile etnice minoritare decât la populaţia majori
tară. Analiza regională a relaţiilor de rudenie între persoane de etnii diferite
sunt mai frecvente în Dobrogea, Banat, Transilvania şi Crişana-Maramureş,
adică acolo unde locuiesc cu precădere mai multe grupuri etnice.
Distribuţia prieteniei intre persoane de etnii diferite prezintă, variaţii
semnificative în raport cu structura socio-spa ţială, dar ca tendinţă, confirmă
pa ttern-ul relaţiilor de rudenie. Distribuţia prieteniei dintre persoanele de
etnii diferite afectează o parte mai mare a populaţiei decât rudenia, şi diferă
în funcţie de structura demografică a popula ţiei şi chhiar în plan zonal sau
regional. Astfel, bărbaţii sunt într-o măsură mai mare (37%) în relaţii de pri
etenie cu persoanele de etnii diferite, decât femeile (33%).
În raport cu vârsta se observă că cei tineri au mai multe relaţii de priete
nie decât cei vârstnici, ponderea celor care au relaţii de prietenie cu persoane
de etnii diferite este de 42% în rândul celor de 1 8-30 ani, de 39% în rândul
celor de 31 -55 ani şi de doar 21 % în rândul popula ţiei de peste 56 ani.
Intensita tea relaţiilor de prietenie cu persoane de etnii diferite este direct
proporţională cu nivelul de educaţie, ponderea celor care au astfel de relaţii
de prietenie fiind de 54% în rândul celor cu studii superioare, de 43% în cazul
celor cu studii medii şi de 25% pentru cei cu studii elementare.
În raport cu mediul rezidenţial, cei mai mulţi care au relaţii de prietenie
cu persoane de etnii diferite se regăsesc în mediul urban (41 %), comparativ
cu ruralul (27%) fapt explicat şi prin ponderea ridicată a unor grupuri etnice
în oraşe.
Este de reţinut că deschiderea pentru prietenie cu persoane de etnii
diferite vine, în principal, din partea grupurilor etnice minoritare situaţie
datorată în principal contactului cu persoane de alte etnii. Totuşi 29% dintre
români apreciază că deţin relaţii de prietenie cu persoane de etnii diferite,
ponderea acestora fiind mai mare în oraşe tocmai datorită oportunităţilor de
a avea astfel de relaţii.
Pe regiuni se confirmă ideea că acolo unde trăiesc mai multe grupuri
etnice şi relaţiile de prietenie se înmulţesc ele fiind de peste 70% în Dobrogea,
Transilvania, Crişana - Maramureş, 62% în Banat, 22% în Bucureşti şi numai
în jur de 10% în Muntenia, Moldova şi Oltenia.
Atirudinile �� de grupurile etnire
Reprezentările sociale ale populaţiei majoritare faţă de grupurile etnice se
reflectă în atitudinile faţă de aceste grupuri, în general şi faţă de dreprurile
lor la iden titatea etnică, în particular.
Atitudinea faţă de diferite grupuri etnice şi gradul de toleranţă, a popu
la ţiei faţă de principalele drepturi prin care acestea îşi pot afirma identitatea
363

culturală poate fi mai bine înţeleasă dacă sunt analizate comparativ.
Ipoteza noastră este că, cu cât atitudinea faţă de un grup etnic minoritar
este mai favorabilă cu atât toleranţa sau recunoaşterea drepturilor grupului
respectiv este mai mare. Şi invers. Cu cât atitudinea populaţiei faţă de un
grup etnic este mai puţin favorabilă cu atât recunoaşterea şi acceptarea aces
tui grup este mai mică, reprezentarea socială despre el oferind o imagine
dominant negativă. Prin urmare, percepţia pozitivă şi percepţia negativă a
fiferitelor grupuri etnice pot lua forma a titudini tolerante sau etnocentrice
care, la rândul lor se concretizează în atracţii sau respingeri, inclusiv în
prejudecăţi şi stereotipuri specifice.
Ce arată datele? Care sunt sentimentele populaţiei faţă de grupurile etnice
minoritare? Cum sunt percepute drepturile minorităţilor?
Rezultatele unor sondaje reprezentative la nivel naţional efectuate de
CURS în ultimii ani arată că atitudinile sau sentimentele românilor faţă de
principalele grupuri minoritare sunt diferite de la un grup etnic la altul.
Atitudinile românilor s-au dovedit a fi constant acelaşi, cu tendinţă, indife
rent dacă au fost evaluate printr-o scală simplă de la foarte favorabile la
foarte nefavorabile, prin scala distanţei sociale faţă de grupurile etnice a lui
Bogardus (adaptată de S. Chelcea) - tehnici utilizate în 1 993 sau prin inter
mediul termometrului sentiomentelor cu o scală de la 1 la 1 00, 50
reprezentând sentimentele neutre. (Termometrul sentimentelor a fost utilizat
în 1 997).
Datele arată că populaţia majoritară are atitudinea cea mai favorabilă faţă
de germani, apoi faţă de evrei (şi similar cu evreii faţă de ucrainieni, lipoveni,
bulgari, turci etc.), urmează atitudinea faţă de maghiari şi, cel mai puţin
favorabilă, a titudinea faţă de romi.
Astfel, atitudinea românilor faţă de germani este foarte favorabilă, 80% în
1 993 şi 62% în 1 997 (când s-a aplicat termometrul sentimentelor) au senti
mente pozitive şi numai 5% în 1 993 şi 8% în 1 997 au afişat o atitudine nefa
vorabilă.
O atitudine net favorabilă, chiar dacă cu valori mai reduse decât în cazul
grupului etnic german, este cea faţă de evrei, ucrainieni, lipoveni, bulgari,
turci etc.
A titudinea populaţiei majoritare faţă de maghiari (cel mai mare grup
etnic minoritar din România, care deţine 7,1 % din populaţie, conform datelor
recensământului din 1 992) este, de asemenea favorabilă, dar ponderea senti
mentelor nefavorabile este semnificativă, sugerând o balanţă fragilă. Astfel,
51 % din populaţie avea o atitudine favorabilă în 1 993 comparativ cu 39%,
ponderea celor cu atitudine nefavorabilă, iar în 1 997, 35% aveau sentimente
favorabile comparativ cu 34%, ponderea celor cu sentimente nefavorabile, la
care se adaugă cei 28% cu sentimente neutre. De remarcat acest raport în care
atitudinea favorabilă faţă de maghiari reprezintă tendinţa dominantă în psi
hologia populaţiei se poate oricând răsturna.
-
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La cealaltă extremă, a atitudinii mai puţin favorabile se află sentimentele
populaţiei majoritare faţă de romi (al doilea grup etnic minoritar, populaţia
de romi sporind de la 24.656 în 1930 Ia 409.723 în 1 992, respectiv de la 1 ,7%
la 1,8%. Datele arată că 74% în 1 993 şi 78% în 1997 din populaţie avea senti
mente nefavorabile faţă de romi.
Această balanţă a atitudinii sociale faţă de romi este negativă în toate
regiunile şi pentru toate categoriile de populaţie.
Atitudinea predominant nefavorabilă nu este însă una de na tură etnică,
de respingere a grupului etnic. Populaţia majoritară acceptă în mare parte
drepturile acestui grup la identitate etnică şi chiar grupul etnic ca atare dar
într-o măsură mai mică decât alte grupuri etnice.
Ceea ce respinge populaţia este un anumit "stil de viaţă", nu grupul etnic
însuşi. Este refuzul modului de a fi al unor romi, a speciţicului lor compor
tamental prin care, deseori, încalcă normele de convieţuire socială. Pe ansam
blu, datele care atestă atitudinea şi gradul de toleranţă al românilor faţă de
alte grupuri etnice au fost confirmate şi prin aplicarea Scalei distanţei sociale.
Rezultă că românii nu manifestă atitudini xenofobe faţă de nici un grup etnic,
căci nu adoptă atitudini de excludere din ţară sau de acdeptare a membrilor
diferitelor grupuri minoritare numai ca vizitatori în România. Aceasta
înseamnă că atitudinea românilor faţă de a lte grupuri etnice este p«>sibilă
deşi faţă de romi se consemnează cel mai scăzut indice mediu al scalei şi deci
o atitudine slab pozitivă. Românii îi acceptă pe romi în ţară în calitate de con
cetăţeni, colegi de muncă, dar acceptă într-o măsură mai mică să aibă vecini
sau parteneri virtuali de căsătorie.

Cum sunt percepute drepturile minorităţilor?

În studiul convieţuirii etnice, analiza atitudinilor favorabile sau nefavora
bile ne oferă numai o primă imagine a relaţiilor interetnice. Este necesar să se
vadă în ce măsură anumite opinii sau atitudini au un suport în populaţie,
atunci când se pune problema drepturilor minorităţilor. De această dată,
relaţia importantă este cea dintre majoritate şi minorita te, şi mai puţin dintre
diferite grupuri minoritare, deoarece drepturile respective siunt solicitate
grupului majoritar sau populaţiei în întregul său.
Aprecierile populaţiei majoritare privind necesitatea ca minorităţile să
aibă drepturi care să le permită manifestarea propriei lor identităţi culturale
au fost obţinute printr-un pachet de întrebări specifice.
Ele au fost puse numai în legătură cu principalele patru grupuri etnice
.(minorităţi) respectiv maghiarii, romii, germanii şi ucrainienii, acceptând că,
dacă există anumite tendinţe în răspunsuri, acestea ar putea fi extrapolate şi
altor grupuri etnice, unele mai puţin cunoscute de către marea masă a popu
laţiei.
Datele sunt prezentate comparativ pe cele 4 grupuri etnice pentru fiecare
drept în parte.
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La întrebarea privind necesitatea ca cele 4 grupuri etnice să aibă propria
biserică, răspunsurile sunt, pe ansamblu, favorabile. Astfel, ponderile
românilor care sunt de acord cu acest drept sunt de 89% în cazul germanilor,
84% în cazul maghiarilor, 72% în cazul ucrainienilor şi 49% în cazul romilor.
Ponderea celor care nu sunt de acord cu astfel de necesitate este semni
ficativă numai în ceea ce-i priveşte pe romi (40%), situaţie datorată poate şi
faptului că romii frecventează, de regulă, bisericile româneşti.
În ceea ce privepte dreptul minorităţilor de a avea propria şcoală (în limba
maternă) răspunsurile sunt, pe ansamblu, favorabile, ponderile românilor
care nu sunt de acord cu o aastfel de necesitate ridicându-se totuşi la 29% în
cazul maghiarilor, 23% în cazul germanilor, 32% când se raportează la
ucrainieni şi 47% (ceva mai mult decât cei favorabili) atunci când este vorba
de romi. Situaţia existentă în prezent, când romii frecventează şcolile
româneşti, limba proprie fiind puţin vorbită şi scrisă, ar putea să fie din nou
o explicaţie a reţinerii popula ţiei majoritare în ceea ce priveşte o astfel de
necesitate. Desigur că, în explicaţia acestei situaţii, nu se poate face abstracţie
de atitudinea generală, în general nefavorabilă stilului de viaţă al romilor aşa
cum am arătat când am prezentat spaţiul de convieţuire etnică.
Aprecieri foarte favorabile apar în ceea ce priveşte recunoaşterea de către
populaţie a necesităţii ca minorităţile etnice să aibă propriile organizaţii cul
turale Ponderile celor care nu sunt de acord cu o astfel de necesitate sunt
doar de circa 8% în cazul maghiarilor, germanilor şi ucrainienilor şi de 20%
în cazul romilor.
În ceea ce priveşte presa, populaţia românească manifestă atitudine favo
rabilă minorităţilor, majoritatea fiind de acord cu necesitatea unei prese pro
prii pentru fiecare minorita te, inclusiv romi. Dezacordurile cu o astfel de
necesitate nu depăşesc 1 /5 din populaţie, cu excepţia romilor unde, împotri
va unei astfel de necesităţi sunt 37% dintre subiecţi.
Şi în ceea ce priveşte deptul minorităţilor de a avea proprii reprezentanţi
in organele alese, românii au o atitudine pozitivă. Astfel, ponderile celor care
nu consideră că minorităţile ar trebui să aibă acest drept sunt sub 20% în
cazul maghiarilor, germanilor şi ucrainienilor (16%, 14% şi respectiv 19%) iar
în cazul romilor de 33%.
O situaţie diferită faţă de drepturile amintite anterior o prezintă aprecie
rile privind dreptul minorităţilor etnice de a avea partide politice proprii şi
de a avea limba maternă recunoscută ca limba oficială.
În ceea ce priveşte aprecierea necesităţii ca minorităţile etnice să aibă par
tide politice, în populaţia românească se manifestă două tendinţe opuse,
aproape la fel de puternice, cu diferenţe de la un grup etnic la altul.
Astfel, în cazul germanilor şi maghiarilor apare uşor dominantă tendinţa
pozitivă, pentru germani 44,6% favorabil, 42,2% nefavorabil, iar pentru
ma g hiari 44,2% favorabil, 44% nefavorabil.
In cazul ucrainienilor şi romilor apare dominantă tendinţa nefavorabilă,
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împotriva acestei necesităţi fiind 46% la ucrainieni şi 54% la romi.
Dreptul ca limbile materne ale minorită ţi/or etnice să devină limbi ofi
ciale, este singurul care primeşte atât pe ansamblu cât şi în cazul fiecărui

grup etnic în parte un răspuns nefavorabil, în proporţie de peste 75%.
Datele sunt în concordanţă şi cu aprecierea populaţiei privind dreptul
minorităţilor (luate în ansamblu) de a folosi limba ma ternă în administraţia
locală şi în justiţie, din răspunsurile obţinute rezultând că 78% nu consideră
necesar acest lucru. Explicaţia posibilă nu poate fi oferită în afara situaţiei
reale existente, când limba oficială, legală (prevăzută în constituţie) şi reală
(vorbită practic, de toată lumea) este româna. Răspunsurile la o astfel de
întrebare, în condiţiile în care minorităţile însele, cu excepţia uneia, nu soli
cită un astfel de "'drept", atestă că echipa de cercetare a căzut în capcana celor
care caută în realitate probleme inventate în mintea lor.
Aprecierea necesităţii drepturilor amintite pen tru minorităţile etnice
prezintă anumite diferenţieri semnificative pe regiuni sau zone şi mai puţin
pe ca tegorii socio-profesionale. Astfel, atitudini favorabile privind dreptul
minorităţilor etnice de a avea biserică şi şcoală proprie apar cu ponderi mari
(peste 90% în ceea ce priveşte biserica) în regiunile Transilvania, Crişana
Maramureş, Banat şi oraşul Bucureşti, fapt ce confirmă rezultatele anterioare
care arătau o atitudine mai favorabilă faţă de populaţia maghiară şi
minorităţi în general, în aceste regiuni. Pe ansamblu, atitudinea este mai
favorabilă în ceea ce priveşte drepturile maghiarilor în regiunile amin tite
decât în altele. Oraşul Bucureşti se asociază acestor răspunsuri, populaţia sa
exprimând opinii mai favorabile decât în alte regiuni.
Răspunsurile obţinute la astfel de întrebări prezintă aceeaşi tendinţă şi
cazul germanilor, respectiv atitudini mai favorabile se obţin tot în zonele în
care aceştia trăiesc, deşi în toate zonele se manifestă o opinie pozitivă puter
nic semnifica tivă.
În ceea ce priveşte a titudinea nefavorabilă privind necesitatea
recunoaşterii limbii ma terne ca limbă oficială în stat, diferenţierea regională
nu mai este semnificativă, atitudinea de acceptare apărând în proporţii mici
de sub 20% în toate regiunile. Este adevărat însă că posibilităţii de a utiliza
limba ma ternă. în administraţie şi justiţie i se acordă o acdeptare mai mare în
Transilvania şi Crişana Maramureş, dar nu peste 30% din populaţie.
Aprecierea necesită ţii drepturilor amintite pentru grupurile etnice de
ucrainieni şi romi prezintă. o diferenţiere regională mai redusă. Oraşul
Bucureşti este zona care oferă cea mai mare deschidere, comparativ cu regiu
nile istorice, pentru drepturile romilor şi ucrainienilor, cu excepţia "dreptu
lui" care priveşte recunoaşterea limbii materne ca limbă oficială în stat.
În concluzie, există o corelaţie pozitivă între atitudinea faţă de grupuri
etnice şi recunoaşterea diferitelor drepturi ale minorităţilor prin care acestea
îşi pot manifesta propria identitate culturală. Recunoaşterea necesităţii drep
turilor minorităţilor de a avea biserică, şcoală, organizaţii culturale, presă,
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reprezentând în organele alese, partide etnice proprii etc. este funcţie de a ti
tudinea mai mult sau mai puţin favorabilă pe care o are populaţia majoritără
faţă de diferite grupuri etnice minoritare.
O imagine negativă, se traduce în a titudini mai puţin favorabile �i într-o
toleranţă tot mai redusă privind drepturile de identitate culturală a etniei
respective.
L'INTENSITE DES RELATIONS INTER-ETHNIQUES AU NIVEAU
NATIONAL ET REGIONAL
Resume
L'auteurs mentionne l'importance des relations inter-ethniques au niveau
national et regional, Ies perception des droits des minorites.
11 y a une correla tion positive entre l'atti tude envers Ies groupes ethniques
et la reconnaisance de divers droits des minorites par lesquels celles-ci peu
vent manifester leur propre identite culturelle. La reconnaissance de la neces
site des droits des minorites d'avoir leur eglise, leur ecole, leurs organisations
culturelles, leur presse, des representants dans Ies organismes elus, de pro
pres partis ethnique etc. depend de l'attitude plus ou moins favorable de la
population majoritaire envers Ies differents groupes ethniques minoritaire.
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CAlin SABIN

OBICEIUL DESCÂNTATULUI îN
ZONA LIPNIŢA - OLTINA
Descântatul este creaţia populară ce sintetizează, uneori într-o simbioză
perfectă, trei mari ca tegorii de fapte în proporţii diferite: magice, religioase şi
empirice, operând o meditaţie între boală şi forţe supranaturale prin inter
mediul descântatului, care, corespunzător oficiantului din rit, consideră
lumea o reţea strânsă de hierofanii ce trebuie păzită în integralitatea sa cu
ajutorul riturilor şi ceremonialurilor. Atunci când ritmicitatea vieţii este
întreruptă, cauza produsă de această ruptură nu poate fi decât de na tură
trenscendentă şi este localizată în "bolnav", care devine exponentul stării
anormale ce distruge armonia vieţii şi asupra căruia trebuie să acţioneze
practica magică. În plan cultural, descântecul este un factor de mediere între
două forte contrare, malefice şi benefice, care reflectă structura duală a fiinţei
umane, asigurându-i echilibru. Forţele malefice dezintegrează personalita tea
umană, determinând-o să regreseze spre divinizare, dezordine, disoluţie şi
sunt reprezentate de elemente ale realului concret (frig, curent, mâncare rea
ori în exces ş.a.) sau de manifestări psiho-fiziologice (deochi, stres, frică,
obosea lă, nervi etc„ foarte rar de forţe mitice - iele - şi diavoleşti - dia volul,
necura tul, duhuri rele).
Practicile magice, inclusiv descân tecul, sunt precreştine, părţi integrante
ritmului vieţii, rituri de iniţiere şi protecţie, ce îmbinau magia cu empirismul.
C. Clemen1 considera că magia coexistă cu religia, în Egiptul antic efectul
magic găsindu-se la baza rugăciunilor adresate zeilor în temple sau obţinerii
a ceva pentru morţi în mormintele lor. Magia an tică conţinea o ramură male
fică, goetică, devenită ul terior "magia neagră", şi theurgia, respectiv "magia
albă". Initial aceste noţiuni nu se distingeau, iar biserica, care nu nega exis
tenţa magiei în sine, a denunţat numai goetia ca pe o manifestare a diavolu
lui. Tendinţa secolului nostru este de accentuare a elementului religios în
detrimentul celui magic, cel empiric păstrându-şi constanta, fenomen întâlnit
şi la alte genuri folclorice şi benefic dintr-un anumit punct de vedere, pentru
ca, adoptându-le, biserica le-a salvat de la dispariţie. Pe de altă parte
impunerea coloraturii religioase a golit practica de conţinutul magfic: gestul,
mimica, în trebuinţarea diferitelor obiecte şi substanţe, poezia de incantaţie se
constituie într-un ritual de o deosebită frumuseţe, ce semnifică o anumită
concepţie existenţială a ţăranului român. Practica magică pentru alungarea
secetei, Paparuda, de exemplu, care în realitate este un descântec mai amplu
ca ritual, cu actanţi, nu poate fi comparată, cel puţin ca expresivitate, cu
slujbă făcută de preot la marginea câmpului.
Creaţiile oculte şi-au găsit cu greu locul în culegerile de folclor, căci ere369

cetătorii au manifestat o reticenţă inexplicabilă faţă de acest segment valoros
al creaţiei populare, considerat, din nefericire, subproducţie de la periferia
culturii tradiţionale, deşi studierea componentei magice a culturii populare
are o contribuţie majoră în definirea spiritualităţii săteşti, iar multi dintre
oamenii de cul tură au reacţionat împotriva perspectivei unilaterale cu care
era privit folclorul, complementaritatea sufletului ţărănesc cu magia fiind
afirmată cu pregnanţă: "Oricâtă critică i s-ar aduce, e aproape sigur că ideea
magicului nu va putea să fie niciodată izgonită din conţtiinţa umană. Iar dacă
va fi izgonită de aici, e sigur că ideea magicului va continua să palpiţe în sub
conştientul uman, înrâurind de acolo orientarea în consens cu cele mai alese
simţăminte ale noastre"2 . Dispreţul faţă de aceste producţii folclorice s-a
manifesta t, poate cel mai evident, în mod indirect neglijarea lor de foarte
mulţi cercetători, cel puţin până la începutul secolului, când George Vâlsan
trage un semnal de alarmă, oarecum tardiv, dar esenţialmente necesar, de
vreme ce toate aceste elemente vii ce formează viziunea magică a poporului
român dispăreau de la un al la altul, devenind "supravieţuiri", cum spunea
Tylor, dintr-o civilizaţie moartă într-una vie: "Dacă vom întârzia şi de acum
înainte la poezia populară, basme, ghicitori, la ştergare, obreje, străchini şi
furci crestate, atunci ce se numeşte străveche cultură populasră va dispărea
în mare parte fără să fie studiat"3 . Dar apelul lui G. Vâlsan şi al altor mari
oameni de cultură a fost receptat selectiv, iar folclorul ocult nu a făcut până
acum obiectul unor cercetari la nivelul celorlalte specii folclorice. Această
tendinţă de a ocoli creaţiile de natură magică a fost cu atât mai pregnantă în
spaţiul dobrogean, cu câ t exista deja o anume rezervă în a considera popu
lară de aici o entitate specifică . Cercetătorii (şi zona a fost în atenţia unor fol
clorişti d e marcă: Teodor T. Burada, Elena sevastos, Tudor Pamfile,
Constantin Brăiloiu) s-ai orientat cu precădere spre investiga ţia folclorului
poetic, muzical şi, nota bene, coregrafic, neglijând, în general complet, proza
- poveşti, povestiri, legende - şi practicile magice, deşi ţinutul prin coordo
na tele sale geografice, istorice şi culturale, se dovedeşte cel puţin la fel de
generos ca celelalte. Începutul de bun augur, marcat de excepţionala culegere
din 1880 a lui Teodor T. Burada "O călătorie în Dobrogea", prima cercetare
folclorică de tip monografic de la noi, ca un capitol rezervat descântecelor, nu
a avut o continuare pe măsură, de vreme ce aceste creaţii populare nu fac
obiectul niciuneia dintre cele 35 de culegeri de folclor dobrogean sau 20 de
culegeri ori antologii de folclor românesc cu trimiteri la creaţia dobrogeană.
În mod evident, dacă absenţa folclorului ocult din volumul "Folclor din
Dobrogea", care materializează o amplă cercetare realizată în perioada 19361 977 de Constantin Brăiloiu, Emilia Comişel şi Tatiana Găluşcă-Crâşmariu,
se explică prin impactul acestui gen asupra ideologiei timpului (anul de
apariţie al volumului este 1 985), o justificare pentru culegerile apărute până
la al doilea război mondial este greu de găsit. De altfel şi răspunsurile la ches
tionarele lui B.P. Haşdeu şi Nicolae Densuşianu, care, prin complexitate şi
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au tenticita te, realizează cea mai fidelă imagine asupra culturii populare din
această parte a ţării, înregustrează aceeaşi omisiune4 .
Folclorul magic din Dobrogea de Sud, cunoscut până astăzi, se reduce la
16 descân tece şi 7 leacuri, publica te în perioada interbelică în "Glasul sa telor",
"Noua revistă a Dobrogei" şi "România de la Mare"5 şi 1 1 descântece înregis
trate în anul 1 960 de profesorul Ion Faiter de la Tudora Baron din satul
Remus Opreanu şi publica te în revista "Datina" nr. 4 din 1 993, a Centrului
creatiei populare Constanţa.
Î ntrucât descântecul dobrogean este o creaţie afla tă în stadiul de
supravieţuire similar celui din al te zone ale ţării, m-am oprit asupra lui deoacamdată doar într-o arie restrânsă : Lipniţa-Oltina - cu convingerea ca în
acest fel o parte din aceste creatii vor fi salvate de la pieire prin conservarea
lor documen tară . Cercetarea de teren a început în anul 1 995, când s-a realizat
o infom1are asupra potenţialilor informatori şi s-au înregistrat descântecele
de la Svetanka Şoricel din Oltina şi s-a finalizat în vara anului 1 996, cu înre
gistrarea celorlalte descântece şi leacuri de Ia Adrian Gheorghe - Băneasa,
Andrei Necula - Izvoarele - Cristea Savu - Canlia, Dumitru Anghel - Strunga,
Lucia Dinu - Lipniţa, Maria Savu - Canalia, Niţă Filip - Coslugea, Stana
Manea - Sa tu Nou. Cercetarea a fost îngreunată (materialul putând fi mai
bogat) de lipsa de transparenţă a informaţiilor, ceea ce era şi de aşteptat, de
vreme ce credinţa generală este că descântecul nu trebuie spus nimănui, alt
fel îşi pierde efectul. În unele cazuri, cerbicia cu care descântă toarele îşi
apărau "secretele" nu mai era generată de teama de a nu încălca legile
nescrise interne ale speciei, ci de cauze legate de relitatea concretă: "Maică,
da' dacă sunteţi de la fisc?" (Maria Iordache - Băneasa; "Nu vă spun nimic,
lăsaţi-mă-n pace că nu mai descânt, că de aia s-a-nbolnăvit băiatu' şi l-a dus
la Bucureşti şi o să moară" (Ana Munteanu - Canlia). Î n urma cercetării de
teren au fost culese un număr de 23 descântece şi 27 leacuri băbeşti sau
descântece depreciate, considerate astfel pe baza observa ţiei că ele conţin ri
tualul magic specific descântecelor, cu excepţia formulei orale. Multe dintre
leacurile bă trânei Svetanka Şoricel din Oltina au fost iniţial descântece,
"reţeta" fiind însoţită de "rugăciuni" de alungare a bolii. Î ntrebarea dacă a
tunci când freca pecinginea cu zeama de la căţelul de usturoi tras pe fier ru
ginit nu zicea şi "vorbe", răspunde afirmativ, recunoscând că le-a uita t: "Păi,
le-am uitat, da' dacă mă cheamă Ia bolnav eu pot să fac şi fără ele". De al tfel,
pentru că se practică tot mai rar, rolul descântătoarelor în comunita tea
sătească diminuându-se de la an la an, formulele orale încep să se restrângă,
ajungând uneori a se reduce la porunca finală, prin care boala era avertiza tă
că trebuie să lase bolnavul "Curat, luminat/Cum Maica Domnului l-a lăsat".
Constatarea este evidenţiată de compararea variantelor unor descântece. Ex.:
cele ale descântecului de deochi, culese de la Lucia Dinu din Lipniţa, Andrei
Necula din Izvoarele, Svetanka Şoricel din Oltina şi Niţă Filip din Coslugea,
la aceasta din urmă reducându-se la şapte versuri: "Maica Precista a pleca t de
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dimineaţă/La adunat rouă; / Rouă n-a adunat,/ A adunat deochiul de Ia
Cutare./De-o fi deochiat de femeie/Să-i crape ţâţele, / De-o fi deochiat de
bărbat/Să-i crape boaşele!". Alteori reducţia depăşeşte simpla omisiune şi
apartenenţa creaţiei la specie devine chiar îndoielnică: "În dreptul urechii
bolnave zic de trei ori: Năjit spurcăjit/Ce ţi s-a abătut/Ca fetei de
măritat,/Ca băiatului de însurat"(Niţa Filip din Coslugea). Nu numai for
mula orală, ci întreg ceremonialul suferă această tendinţă de "sărăcie" a ritu
alului magic. Fenomenul poate fi urmărit şi explicat diacronic, dar depinde
şi de personalitatea agentului practicant: descântecele lui Andrei Necula din
Izvoarele se remarcă printr-un ritual complex, în care fiecare obiect, gest şi
cuvânt îşi au locul lor bine justificat.
În zona cercetată nu se foloseşte termenul descântător I descântătoare, nici
vrăjitor /vrăjitoare, persoanele care se îndeletnicesc cu aceasta practică fiind
numite "cel/ cea care face descântece". Î n general, femeile care descântă (am
întâlnit numai din bărbaţi) sunt cunoscuţi în colectivita te, dar nu mai departe
de perimetrul ei; foarte rar vin persoane din alte sate să fie descântate, dar
atunci când se întâmplă de la distanţe foarte mici: la Niţa Filip din Coslugea
a venit să-i descânte pentru alăptat o femeie din Canlia, sat vecin, la pa tru
kilometri peste câmp.
Numărul creaţiilor transmise de fiecare informator a fost restrânsd,
aceştia necunoscând multe descântece; cele mai multe - opt - au fost culese
de la Svetanka Şoricel din Oltina. Practicanţii sunt în vârstă şi declară că au
învăţat descântecele de la părinţi sau o rudă apropiată, care le-au transmis
acest "dar", deoarece numai ei puteau să-l primească. O singură
descântă toare, Stana Manea din Satu Nou, a învăţat două descân tece dintr-o
carte găsită la sora ei, fiind şi singura dintre practicanţi care nu este convinsă
de puterea descântecelor sale; de a ltfel Ia îndemnulk preotului din sat, pe
care-I ajuta Ia biserică făcând curăţenie, nu mai descânta pentru că "mi-a zis
părintele că nu e bine, a umbla cu descântece e lucru rău, de la diavol şi se
supără Dumnezeu". Ceilalţi informa tori cred că prin descântece ei deţin pu
teri aparte faţă de restul oamenilor din sat, fiind singurii depozitari ai "daru
lui" de a vindeca oamenii. Niţa Filip din Coslugea e chiar indignată Ia ideea
ca vreunul dintre descântecele sale s-ar fi putut să nu aibă efect.
Deşi interesul material a fost o condiţie determinantă a practicii, nici unul
dintre descântătorii întâlniţi nu i s-a consacrat vreodată ca unei activităţi pro
fesionale, în ultimele decenii, mai ales, practica devenind tot mai sporadică,
întâmplătoare. Toţi cei care descântă susţin că pentru aceasta trebuie dată o
plată, altfel descântecul nu-şi face efectul. Mărimea plăţii, care poate fi în
bani sau în produse, diferă de la cază la caz şi de la localitate la localitate, nu
există preţuri fixe, dar una dintre descântătoare se plângea că a ajuns să
descânte "aproape pe nimic, pe 500 de lei"6 . Supărarea ei pare îndreptăţi tă de
vreme ce clienţii sunt tot mai rari, unul-doi pe lună . De altfel, nu numai că nu
se mai bucură în comunitate de faima de altădată, prestigiul lor erodându-se
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de la an la an, dar în multe situa ţii sunt desconsideraţi şi cei care apelează la
ei, întrebat dacă oamenii se mai duc să li se descânte, un locuitor din Almalău
răspunde că foarte puţini "numai cei foarte săraci, care n-au bani să meargă
la Ostrov, la dispensar"?. Încrederea oamenilor în puterea descântecelor a
fost erodată şi de existenţa în zona cerceta tă a izvorului Tămăduirii de la
Dervent, fa ţă de care acelaşi sătean îşi exprimă o părere foarte interesantă, şi
care nu este singulară, despre interferenţa dintre ştiinţă şi credinţă" "Dacă ai
o boală te duci la Călăraşi sau la Bucureşti, iar la Izvorul Tămăduirii aşa pen
tru sănăta te, să-ţi aju te Dumnezeu".
Descântecul ca structură magică exploatează efectele terapeutice ale unor
elemente de florâ şi faină şi puterile cunoscute sau mai puţin cunoscute ale
naturii. De altfel, în Evul Mediu, când fenomenele magice erau foarte
răspândite, se confruntau două concepţii magice fundamentale: magia
demonică, în care diavolul era cel invocat pentru săvârşirea acţiunilor şi
magia naturală, ce poate îndeplini aceleaşi acţiuni, însă utilizând în locul
demonilor virtuţile naturii. Magia demonică intră în sfera religioasă, iar
preoţii şi călugării fac practici similare descântecelor - molitve, exorcisme
(exorcismele implorau sau exorcizau, adică porunceau diavolului, deci bolii,
să iasă din pacient, întocmai ca descântecele care se adresează bolii sau agen
tului responsabil de boală să părăsească pe suferind), în timp ce magia nat
urală este un fel de ştiinţă - "ştiinţa care se ocupă de puterile oculte mai mult
cele manifeste"B. În terferenţa magie-ştiinţă a fost sesizată la început de
medicii care, stufiind etnoiatria, au propus o mai nuanţată cercetare a
descântecelor; Valeriu L. bologa, eminent cercetător al istoriei medicinei
româneşti, îndemână să studiem descântecele cu mult discernământ: "Nu
trebuie să ne grăbim a azvârli dispreţul nostru tratamentelor empirice popu
lare; nu trebuie să le condamnăm în bloc cu prea multă uşurinţă şi fără a le
cerceta"lO.
Utilizând procedee simple şi eficace de care beneficiază şi astăzi practica
terapeutică ştiin ţifică, provenite în ultimă instantă din medicina populară,
cei care descântă întrebuinţează cu generozitate obiecte şi substa nţe, d e
regulă uzuale, aflate la îndemână, cărora în ceremonial l e conferă u n rol bine
definit. Importanţa acestora în economia practicii este evidenţiată şi de
tendinţa de "îmbogă ţire" a lor ca număr, comparativ cu formula orală care se
restrânge. Dacă în cele 34 descântece şi leacuri tipărite până acum se folosesc
62 obiecte şi substanţe, numărul acestora ajunge în descântecele culese de noi
în zona menţionată la 84. Se apelează la:
- plante şi legume: albăstrele, fenicul, măceş, muşeţel, nalbă, cânepă,
maghiran, mentă, cicoare, frunze de nuc, volbură, mac, salvie, rostopască,
frunză de tutun, trestie, mărăcini, orez, morcov, ceapă, varză, fasole, cartofi,
castraveţi, usturoi;
- animale şi păsări: seu de oaie, vezică de iepure, fiere de porc, untură,
gândac de viţă de vie, cămaşa şarpelui, piele de nevăstuică, balegă de cal,
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balegă de vacă, ou;
- obiecte: oala de lut, castron, strachină, tăciuni, cârpă, cuţit, mătură,
cămaşă, şorţ, sfoară, chibrite, ţeavă (de la războiul de ţesut), lingură, aţă, ac,
andrea, căluş, hârtie, nuieluşă, făcăleţ, prosop, basma, creangă de alun, vată,
pachet de ţigări, fier ruginit, cenuşă, funingine, mărăcine de grapă;
- lichide şi produse alimentare: apă (neîncepută), cataplasmă, vin, ţuică,
rachiu, spirt, ulei, sare, rouă, gaz de lampă, mămăligă, mălai, tărâţe, zeamă
de usturoi;
- obiecte de cult: cruce, tămâie, candelă, fum, strut de busuioc (mănunchi
de busuioc).
Dintre aceste elemente frecvenţa cea mai mare o are apa, în marea majori
tate a descântecelor apă neîncepută, adusă de la cişmea sau fâ ntână,
dimineaţa, înainte de răsăritul soarelui sau seara, după asfin ţit. Ea este
descântată cu cuţit (găsit) sau cu cruce, fir de mă ture\ ori tămâie, spunând
Tatăl nostru şi este folosită la ungerea părţilor bolnave, spălat şi băut. Ca
frecvenţă, după apă întâlnim cârpa (curată, de la cuptorul de pâine, de la
pămătuful cu care se curăţă cuptorul) - 10 apariţii; oala de lut (strachina) 6;
crucea 5; cuţitul (găsit, pen tru descântat apa) - 4; vinul (roşu), căţelul de
usturoi, oul şi balega de vacă - câte 3 apariţii şi altele.
Deşi practicile magice pretind condiţii speciale de spaţiu şi timp, iar
remnediile populare cereau respectarea anumitor tabu-uri rituale (spaţiu:
numai anumite locuri prielnice; timp: segmente temporale determinate, de
regule\, de semne astrale; agentul magic: să păstreze secretul practicii, să nu
aibă relaţii sexuale înainte de ritual etc.; ceremonialul: să fie respectat codul
de rituri tradiţionale), cercetarea efectuată a arătat că astăzi cei care practică
descântecul au renunţat, în general, la respectarea normelor impuse de
această creaţie folclorică. În trecut, zilele prielnice pentru descântat erau
lunea, miercurea ori vinerea (creaţiile culesew de Ion Faiter în 1 960 de la
Tudora Baron din Remus Opreanu) şi sâmbăta seara (Niţa Filip din
Coslugea: "În altă zi descântatul nu avea putere ... "), dar la data efectuării
culegerii toţi cei chestionaţi au afirmat că descânta atunci când suferindul le
făcea solicitarea.
Ceremonialul difera de la practică la practică şi cuprinde gesturi şi acţiuni
cerute de procedeul "terapeutic" la care se aplează, executate cu un anumit
ritual, care conferă conotaţii magice. Acţiunea săvârşită de practicant asupra
bolnavului prin intermediul obiectelor şi substanţelor este precedată de o
a tapă premegătoare, care are rolul de a pregăti suferindul pentru intrarea în
starea magică şi de o potenţă, prin transfer magic, însuşirile plantelor, ani
malelor, păsărilor şi obiectelor utilizate la descântat. Gestul cel mai uzita t
este semnul crucii, făcut cu mâna, mai rar cu un cuţit, asupra bonavului sau
acdesoriilor cu care operează descântătorul. Frecvent este şi descântatul apei
neîncepute cu cuţitul, crucea sau un fir de mătură. Se mai întâlnesc stingerea
a trei tăciuni şi a trei chibrite în apă, confecţionarea de noduri pe o sfoară,
-

-

374

certarea tărâţelor şi altele.
Acţiunile săvârşite în timpul descânta tului preced, de regulă, formula
orală şi îmbină conotaţia magică a gesturilor cu efectele terapeutice ale acce
soriilor utilizate. Astfel suferindul, anumite părţi ale trupului său, de cele
mai multe ori, părţile bolnave:
- este întins pe pământ şi măsurat;
- stropit cu apa sfinţită, vin, fiertură de plante;
- uns cu apă neîncepută, fiertură de plante, seu de oaie, vezică de iepure,
funingine amestecată cu untură de porc, piatră vânătă în albuş de ou bătură
bine;
- înţepat cu mărăcini de grapi'l cu balegă de vacă (negii), un ac ars în foc
(degetul mic), bob de orez de la balega calului (urciorul);
- freca t cu sare (gingiile), zeama de usturoi (pecinginea), degetele ude
(fruntea), frecarea urechii până se înroşeşte;
- afumat cu cârpa de la pămătuful cu care se curăţă. cuptorul de pâine,
cârpa de la cuptorul de pâine, 'nmuiată în fiertură. de plante;
- a tins usturoiul cu coada unei linguri înfierbânta te;
- tras cu spirt, ţuică fiartă., apă neîncepută..
De asemenea, se resuceşte buricul de la dreapta la stânga în sensul invers
acelor de ceasornic de trei ori; se introduce în urechea de pe partea maxi
larului dureros un căţel de usturoi înfăşura t în vată înmuiată în ţuică sau
spirt; se pun pe părţile bolnave fierturi de diferite plante, fiere de porc sau
varza acră., fasolea fără. sare, fiartă. şi bătută, gândacul de viţă de vie în apă
neîncepută, cartofi tăiaţi felii, felii de castraveţi muraţi, balegă proaspă tă de
vacă., coaptă bine în spuză, rouă de pe frunza de viţă de vie, mămăligă caldă,
frunze de tutun legate in crpe, cârpe muia te în vin roşu.
În descifrarea mecanismului prin care practicile magice, ne referim, în
cazul nostru, la descântec, acţionează asupra suferindului, segmentul psiho
logic a fost prea puţin luat în considera ţie. În descântec practicantul, deşi
acHonează asupra diferitelor părţi fizice ale trupului orientează în treaga ten
siune a ceremonialului spre psihicul bolnavului. Implicarea afectivă este a tât
de puternică, încât decântă torul se transformă într-un "erou liric" 1 0, care, în
funcţie de boala şi comportamentul suferindului, trebuie să găsească acele
modalităţi de a-l impresiona într-a tăt pe cel descâ nta t încât să-i producă
şocul psihologic menit a-l vindeca prin autosugestie. Devenit conştient de
puterile sale care pot înfrânge natura, descântă torul apelează la o gamă
foarte largă de posibilităţi, concretizate într-un ritual foarte conservator, care
trebuie să-l introducă in transă nu numai pe suferind, ci şi pe el însuşi, cei doi
actanţi urmând a comunica pe frecven ţa aceleiaşi realităţi virtuale: o lume
pustie, opuse celei contemporane lor "unde oamenii nu umblă, / Und e popa
nu toacă,/Căruţele nu scârţâie,/ Cocoşul căntă,/Oamenii descâ n tă "
(Descântec d e junghi - Andrei Necula d i n Izvoarele). Cel care descântă deţine
şi codul de semne care indică momentul corespondenţei dintre el şi bolnav:
·
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"Ajuns acasă la Cutare, fierbi câteva tulpini de cânepa verde în apa adusă de
la cişmea, apoi stingi în ea trei tăciuni de viţă (. .. ). Dacă tăciunii se sting greu,
se duc la fund înseamnă că a fost deocheat greu şi nu-i trece; atunci repeţi
descântecul şi-i pui la frunte cataplasmă cu mentă şi levănţică "(Descântec de
deochi - Lucia Dinu din Lipniţa; "Beţele aprinse se aruncă în cana cu apă şi
dacă se lasă la fund înseamnă că e deochiat; dacă nu se lasă la fund înseamnă
că boala nu este de la deochi" (Descântec de deochi - Niţa Filip din Coslugea).
Ambele acţionând asupra fondului psihic, magia şi religia sunt corespon
dente, prima fiind chema tă să salveze spiritul, a doua sufletul. De altfel,
descântecul se practica cu precădere pentru vindecarea acelor boli care sunt
declanşate de unele dereglări psihice, ameliorarea ori vindecarea explicându
se prin faptul că ceremonialul provoacă suferindului un şoc care înlătură
cauza ce a declanşat boala.
Fomula orală, în versuri, este spusă cu voce scăzută, şoptit şi se adresează
spiritului (obiectele şi substanţele sunt pentru trup), în speranţa reechilibru
lui energetice a suferindului. Formula orală se legi tmează prin puterea
cuvântului. "Prestigiul de care s-a bucura t cuvântul a făcut ca el dsă fie
prezenbt sub înfă ţişarea unor mesaje orale organizate practici magice, core
spunzătoare diferitelor sfere de vieţuire şi activitate: riturile naşterii, riturile
iniţierii puberale (in trarea fecioarei în rândul femeilor - intrarea în horă - este
precedată de descântecul horei)", riturile ceremonialului funerar (zorile,
cântecul bradului, cântecul cel mare), riturile ciclului calendarisatic (colin
dele, pluguşorul) riturile agrare (Caloianul, Paparuda). În descântec, mai
ales, este folosit premeditat, edificând credinţa în imensa putere a limbajului;
. dispune în context ritual magic, cuvintele stârneau puteri de care nu era
conştient limbajul curent" l l . Cuvântul deţine ponderea structurală în
descântece, dar apare în toate celelalte forme de magie; "Cuvântul - notează
Jeanne Favret Saada 1 2 este o forţă: prin cuvinte se face sau se desface un
farmec se vrăjeşte sau se descântă o persoană . De fiecare dată. partea instru
mentală, cu toate că este importantă, nu reprezintă decât o logistică de spri
jin". Cuvântul capătă însuşiri deosebite, devenind tabu pentru cel care
descântă; unul dintre informatori - Svetanka Şoricel din Oltina - rostind
greşit un cuvânt, nu a vrut să-l îndrepte, la cugestia culegătorului, "deoarece
aşa este şi dacă. spun al tfel nu mai are putere".
Formula orală este un ansamblu bine organizat, în versuri, care fina
lizează ritualul şi îşi axează efectul magic pe poezia de incanta ţie, incantaţia
fiind, după Isidor, chiar o formă de magie care utilizează. cuvântul, aşa cum
astrologia foloseşte poziţia astrelor, alchimia - substanţele chimice,
demonologia - demonii, iluzionismul - optica, vrăji toria - obiecte, cifre etc.
Conţinutul textului rostit de descântă tor, în creaţiile culese din Lipniţa Oltina, este o alegorie baz·.ată pe personificarea bolii care întâlneşte bolnavul
sau peste care dă descânttitorul şi o alungă în altă lume, ireală. "Unde pasărea
nu ciripeşte . / Unde florile nu înfloreşte, / Unde omul nu vorbeşte" (Descântec
-
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de najit - Svetanka Şoricel din Oltina); "Câinii nu latră" (Descântec de bubă
dulce - Nita Filip din Coslugea); "Unde negii nu seacă" (Descântec de najit Stana Manea d in Satu Nou); "Unde oameni i nu umblă , / Popa nu
toacă,/Căruţele scârţâie,/Cocoşul cântă,/Oamenii descântă" (Descântec de
junghi - Andrei Necula din Izvoarele). Atmosfera este una de haos, analog
celui iniţial, iar vindecarea fiinţei umane, ca sistem integra t universului, este
sugerată cu ajutorul metaforei magice a cosmogenezei, fiind nevoie nu de
revenire la starea de normalitate de dinaintea "bolii", ci de reconstrucţia ab
initio prin reintegrarea modelelor arhetipale.
Tehnica artistică predominantă este convorbirea cu boala pentru a părăsi
suferindul, eşalonarea pe un registru foarte întins, de la haina elegantă a invi
taţiei: "Ieşi deochi/Din gene, /Din sprâncene, /Din cap, din trup, / Din tot
trupşorul lui" (Descântec de deochi - Andrei Necula din Izvoarele), până la
tonul poruncitor care provine din faptul că descântă torul devine conştient de
puterile sale, de posibilita tea de a învinge forţele malefice ale naturii:
"Deochiurile nebunule/ Deochiurile turbatule, /Cu vânt ai venit./Cu vânt să
te duci'" (Idem). Când omul crede că are de-a face cu duşmani dintre oameni,
sentimentul de ură izbuteşte brutal, până la invectivă şi blestem: "Fie
Cutare/ Deochiat de bărbat/Să-i crape boaşele/ Deocheat de femeie/Să-i
crape obrazu l/S-o râză lumea ! / Fie de iarbă /S-o usuce, /Fie de apă /Să-i sece
izvorul!" (Descântec de deochi - Svetanka Şoricel din Oltina). Alt procedeu
artistic se referă la tehnica repetării numelui bolii şi la enumerare, care pro
duc armonii acustice deosebite ce potenţează efectul incantoriu: "De-o fi
gălbenare din răceală,/Gălbenare din fierbinţeală,/Gălbenare din
necaz,/Gălbenare din inimă rea, /Gălbenare din deochi,/Gălenare din
griji/Să iasă din Cutare/Din zgârciul nasului, / Din faţa obrazului,/Din
gene,/Din sprâncene,/Din d inţi,/Din măsele, /Din inimă,/Din ficaţi,/Şi din
faţă / Să-i fugă grea ţa /Să-i vie roşea ţă" (Descântec de gălbenare - Stana
Manea din Satu Nou). Acelaşi incantoriu, urmărind impresionarea cât mai
puternică a suferindului, se realizează prin folosirea frecventă a numerelor
fatidice: "Pe-o cărare rea,/Pe-o cărare scurtă,/ Pe-o cărare învârtită /S-a
ntălnit Maica Domnului cu nouă fete/Nouă fete din nouă sate,/Cu nouă
săghii la spate,/Cu nouă ciumbere legate, /Şi-a-ntrebat: - Unde-aţi plecat
voi,/Nouă fete din nouă sate,/Cu nouă săghii la spate,/Cu nouă ciumbere
legate? I - Am plecat la Cutare/Să-i luăm junghi/Din deochi,/Din cao, /Din
corp, din mâini, /Din tot ... " (Descântec de junghi - Andrei Necula din
Izvoarele)
Simbolismul cromatic, frecvent în genere în descântece, nu se constituie
într-o trăsătură specifică a universului poetic al descântecelor din zona cerc
etată. În principal, culorile sunt monocrome şi întemeiate pe analogie: se
întâlneşte monocronia în galben în descântecul de gălbenare şi alb în cel de
albeaţă; policromatismul (trei culori) apare într-un singur descântec: "Pe
podul de flori/Trece Sfântul Petru /Cu trei ogari după el:/Unu-i alb, / Unu-i
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negru,/Şi unu-i vânăt./ Ăla negru ia durerea,/ Ă la vânăt ia junghiul,/Şi ăla
alb ia a lbeaţa /Şi o duce în pustietate ... " (Descântec de albeaţă - Andrei
Necula din Izvoarele).
Finalul formulei orale îmbină, de obicei, două elemente: urarea de
sănătate şi numele celui/ celei care ar decide în ultimă instanţă această
însănătoşire. Urarea de sănătate arăta starea în care trebuie să ajungă bol
navul la sfârşitul ceremonialului şi este axată pe expresia metaforică "curat,
luminat", în combinaţie cu termeni poetici pentru sugerarea unei imagini
luminoase, stenice. Descântătorul apelează la o gamă variată de posibilităţi:
divinitate creştină, imaginea metalelor preţioase, metafora unor plante - "Să
rămâie Cu tare/Curat, luminat/Cum Maica Domnului l-a lăsat" (în 5
descântece), " ... treaz şi curat/ ca soarele luminat" (un descântec), "Ca argin
tul strecurat/Ca făina de grâu curat, /Ca strugurii din vii,/ Ca poalele Sfintei
Mării" (un descântec), " ... liniştit/De Maica Domnului păzit" (un descântec),
"Cum Dumnezeu l-a lăsat" (două descântece); la celelalte 13 descântece
finalul este diferit. În trei descântece formula de încheiere îl face conştient pe
descântător că puterile sale sunt limitate în comparaţie cu cele ale Divinitâţii,
el fiind numai cel care intermediază vindecarea: "Descântecul de la mine/ Şi
leacul de la Maica Domnului".
NOTE
1.
2.
3.
4.

5.

vezi I . I . Popa, Conbibuţii la studiul practicii magice ln Banat, î n "Folclor literar", Facultatea
de filologie, Universitatea din Timişoara, 1 967.
Lucian Blaga, Despre gândirea magică, Bucureşti, 1941, p. 1 73.
George Vâlsan, O 11tiinţă nouă: Etnografia, Cluj, 1927, p. 37.
Intre cele 280 întrebări din Chestionarul lui Nicolae Densuşianu nu se aflâ mc1 una
referitoare la descântece ori alte practici magice. Se consemnează numai un descântec de
câtre învăţătorul I. Negrescu din Parachioi (azi Băneasa), care transcrie numai formula orală.
România de la Mare, anul 1934 descântece: de frică, nr. 17 din 19 martie; de chiroteală,
nr. 22 din 23 aprilie; de deochi, de năjit, de vânt, nr. 23 din 30 aprilie; de chiroteală, nr. 24 din
7 mai; leacuri: de dureri de cap, nr. 19 din 2 aprilie; la buboi, la dureri de măsele, la durere
de ochi, la junghiuri, la opăreli sau fripturi, la răcealâ, nr. 25 din 14 mai; anul 1935 descântece: de spăriet, nr. 83 din 1 iulie) de bube dulci, de gâlci, nr. 96 din 30 septembrie;
Glasul satelor, anul 1923 descântece: de gâlci, nr. 1 din 1 martie; de deochi, de invânt,
nr. 5-6 din 1 -15 mai; Noua revist\ a Dobrogei, nr. 3, februarie 1902 - descântec de sfrintie;
farmec de a se face iubită.
l n anul 1 996, când o retribuţie medie lunară era de 600.000 lei.
Nicolae Savu din Almalău, înregistrare din anul 1996.
Robert Muchembled, Magia 11i vrăjitoria ln Europa din Evul Mediu 11i până astăzi, Bucureşti,
Editura humanitas, 1 997, p. 18.
vezi Ion Faiter, Descântece din Dobrogea, în "Datina", trimestrial de etnografie şi folclor,
nr. 4, ianuarie-martie 1993, p. 4.
cf. Ovidiu Papadima, Structura artistică a descântecului, în "Revista de istorie şi teorie
literară", tomul 14, anul 2, 1 965.
Radu Răutu, Tehnica analogiei în poezia de incantaţie, în "Revista de etnografie şi folclor",
tomul 16, nr. 2, 1971.
Robert Muchembled, op. cit., p. 283.
-

-

6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
12.
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LA COUTUME DE L'INCANTATION DANS LA ZONE
LIPNIŢA-OLTINA
Resume
L'incanta tion est la creation populaire qui synthetise, parfois en symbiose
parfaite, trois grandes categories de faits en proportions d ifferentes: ma
giques, religieuses et empiriques, procedant a une mediation entre la maladie
et Ies forces sumaturelles par l'intermediaire de l'incantation.
Puisque l'incantation dobroudjienne est une creation trouvee 'a la limite
de la survivance, similaire a celle des autres zones du pays, l'auteur s'est
arrete a cette coutume sur un aire restreinte: Lipni]a-Olyina, ayant la convic
tion qu'ainsi, une partie de ces creations, au moins, seront sauvegardees par
la conservation documentaire.
Les procedes utilises pendant le rite de l'incantation precedent, d'habi
tude, la formule orale et associent la conotation magique des gestes therapeu
tiques des accesoires utilises.
L'incantation fait appel a la divinite chretienne, a l\ image des metaux pre
cieux, a la metaphore de certaines plantes. La formule finale de plusieurs
incantations rappelle le fait que leur pourvoir est limite en comparation avec
celui de la Divinite, n'etant que l'intermediaire pour obtenir la guerison:
L'incantationvient de moi,/ Le remede vient de la Sainte Vierge".
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PATRIMON I U ECO LOG IC

Titus RUSU

ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI
DELTA DUNĂRII, VERSUS
PREFECTURA JUDEŢULUI TULCEA
Nu stă în căderea noastră să facem aprecieri asupra importanţei econom
ice a Deltei Dunării.
Prefectura judeţului Tulcea într-un studiu din 1 990, apreciază că "Delta
Dunării, prin heterogenitatea ecofondului şi a genofondului său, este
recunoscută ca un unicat ecologic în categoria sistemelor ecologice de tip
deltaic şi în ecosferă.
Delta Dunării este o componentă majoră a patrimoniului naţional şi uni
versal, faspt unanim recunoscut de că tre comunitatea ştiinţifică naţională şi
internaţională de specialitate. Conservarea acestei componente interesează şi
obligă întreaga umanitate şi decurge din World Heritage Conven tion, la care
ţara noastră a aderat prin Decretul nr. 180 din 30 martie 1 990". În continuare
specialiştii Prefecturii Tulcea dezvoltă implicarea protejării Deltei şi a con
secinţelor maligne, ce rezultă din încălcarea normelor legale de exploatare.
Parlamentul României a adopta t o lege privind constituirea
Administraţiei Rezerva ţiei Biosferei "Delta Dunării".
Contrar normelor legale, Prefectura Judeţului Tulcea a scos din domeniul
public şi a trecu t în proprietatea unor societăţi comerciale cu capital de stat,
care urmau să se privatizeze, importante suprafeţe de teren, lucii de apă,
litoral maritim ba chiar a gurilor Dunării şi a 7 km (în larg din Marea Neagră.
Administraţia Rezerva ţiei Biosferei "Delta Dunării", în baza Legiui nr.
29I 1 990 privind contenciosul adminisatrativ, s-a ad resat Prefecturii
Judeţului Tulcea, pentru anularea deciziilor prin care suprafeţele de teren şi
de apă au fost scoase din domeniul public şi trecute în domeniul privat, pre
fectura Tulcea şi-a menţinut punctul de vedere şi a respins cererea
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
În continuare, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delia Dunării" s-a
adresat Curţii de Apel Constanţa, solicitând anularea deciziilor ilegale ale
Prefecturii Tulcea.
Am participat Ia soluţionartea cauzei de Curtea de Apel Constanţa,m în
calitate de procuror de şedinţă şi am susţinut punctul de vedere a l
Administraţiei Rezerva ţiei Biosferei "Delta Dunării", solicitând anularea
deciziilor Prefecturii Judeţului Tulcea.
Curtea de Apel Constanţa prin sentinţa civilă nr. 51 din 1 2 iunie 1 996
(dosar nr. 1 59/CA/1996), a respins cererea ca tardiv introdusă.
Împotriva acestei soluţii, după ce m-am consultat cu domnul Traian
Poenaru, procuror general adjunct la acea dată, astăzi procuror general, a m
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declarat recurs la Curtea Supremă de Justiţie.
Argumentele prin care am combătut tardivitatea cererii, sunt de subtili
tate juridică şi nu-şi au locul aici.
Am subliniat că au trecut din domeniul public, în cel privat: Lacul
Razelm, Lacul Sinoe, Lacul Goloviţa, Lacul Babadag, Lacul Zmeica, litoralul
maritim de la Zătovu Mare, până la Gura Buhazului (aproximativ 30 km), iar
în larg marea teritorială până la izobata de 20 m (în tre 3 şi 7 km în larg). De
asemeni am mai menţionat că au fost trecute din domeniul public în cel pri
vat: Dunărea de la km O, până la Ceatalu Sfântu Gheorghe - 1 1 0 km (bra ţul
Sfântu Gheorghe, inclusiv Canalul Sondelor), Lacul Roşu, Lacul Puiu, bratul
Sulina şi apele teritoriale (nu se precizează limitele), braţul Chilia în
întregime, precum şi Dunărea de Tulcea, până la localitatea Grindu în
amonte.
Au mai fost trecute în domeniul privat 21 .231 ha fond forestier (inclusiv
pădurea Letea, monument al naturii, care este considerată zonă de protecţie
integrală) .
După calculele Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, anual
statul era păgubit cu 53 miliarde lei, la cursul leului din 1 995.
Am mai invocat prevederile art. 135 din Constituţia României, conform
căruia "Bogăţiile de orice natură a subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul
aerian, apele cu potenţialul energetic valorificabil şi acela ce pot fi folosite în
interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei econom
ice şi ale platoului continental, precum şi bunuri stabilite prin lege, fac obiec
tul exclusiv al proprietăţii publice".
Deasemenea am mai invocat în susţinerea punctului nostru de vedere şi
prevederile art. 5 din Legea nr. 1 8 / 1 991 privind fondul funciar, referitor la
regimul domeniului public.
Curtea Supremă de Justiţie, prin Decizia nr. 910 din 19 mai 1 998 şi-a
însuşit punctul nostru de vedere, a admis recursul, apreciind că cererea
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" nu este tardivă, a desfi
in ţat sentinţa Curţii de Apel Constanţa şi a trimis cauza la aceeaşi instanţă,
pentru judecarea în fond.
Curtea de Apel Constanţa prin Sentinţa civilă nr. 87 din 20 decembrie
1 997, ţinând seama şi de concluziile reprezentantuluii parchetului, a admis
cererea formula tă de Administraţie Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a
anulat deciziile Prefecturii Judeţului Tulcea, de trecere din domeniul public
în cel privat, a suprafeţelor de terenuri şi ape, enumerate mai sus.
Au rămas în domeniul privat: amenajările piscicole (bazine create artifi
cial, în care creşte peştele), digurile, cherhanalele, punctele de lucru, clădiri,
bărci, vapoare, utilaje şi mijloace de transport auto, fabrici de gheaţă şi de
prelucrare a peştelui, staţii de pompare, platforme de lucru, spaţii de locuit,
rtc. care nu fac parte din domeniul public.
Am mai multe exemplare din Constituţia României. La unul ţin în mod
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deosebit, fiindcă poartă autografele autorilor, parlamentari şi jurişti de înaltă
calitate, dintre care unii îmi sunt apropiaţi. Timp de doi ani, cât a durat pro
cesul, pe birou am ţinut Constituţia cu autografe şi harta Deltei Dunării.
Zilnic citeam textul din Constituţie privind domeniul public şi priveam harta
Deltei.
Am participat, ca procuror de şedinţă, la numeroase şi complicate pro
cese. Procesul dintre Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi
Prefectura Judeţului Tulcea, cred că este cel mai kafkian, pe care l-am întâlnit.
Acest proces a avut ecouri în presă. Ziariştii au intuit miza mare şi intere
sele mercantile şi i-au acordat atenţia cuvenită.
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M E DALION

Adrian RÂDULESCU

SIMION GAVRILĂ 70 DE ANI
-

!

Există "spaţii conservatoare", locuri �-------�
"închise" în ele însele, ostile intruşilor de
orice fel, care au nevoie de inteligenţa,
dragostea şi hărnicia unor adevăraţi
mesageri culturali pentru a-şi vădi spiritu
alitatea ascunsă, totuşi profundă şi vastă.
Prin excelenţă, Dobrogea este un aseme
nea tărâm.
Se afirmă că, în istoria ultimilor 120 de
ani, complexul teritoriu dintre Dună.re,
Deltă şi Mare a primit în două rânduri bine
facerile "misiunilor apostolice" româneşti,
fiecare având drept rezultat revenirea
provinciei în rotundul spaţiului carpato
danubiano-pontic şi reracordarea la
fenomenul cultural românesc.
La 1878, ca şi la 1 91 8, oam.eni devotaţi
lor înşişi, ca oameni de cultură, apoi misiu
nii încredinţate şi nu în ultimul rând
locurilor au săvârşit minunea retrezirii Dobrogei economice, social-politice şi
mai ales culturale. În primul caz, ei reuşeau să scuture amorţeala unor pa tru
secole şi jumătate, î.n al doilea: recapitulând, în cel mai scurt timp, o istorie de
40 de ani, adică înlăturând efectele distrugerilor provocate în Marele Război
şi în cursul anilor de ocupaţie străină, apoi împlinind firesc directoarele pro
gresului economic, social şi cultural.
După al doilea război mondial, Dobrogea petrece din nou momente
excepţionale. Înjumătăţită, ea trebuie să se refacă după alte distrugeri,
suferind şi radicala schimbare a orânduirii sociale (prin modalităţile şi
efectele arhicunoscute). Este epoca tulbure - dovedită., apoi, ca epocă de doliu
- în care se vor a se schimba mentali1'\.ţi şi tradiţii seculare în numele "noilor
idealuri" ce vor reuşi să îngroape, timp de aproape o jumătate de veac,
adevărata spiritualitate.
Şi totuşi, în acea perioadă de colaps istoric, au existat oameni care să
urmeze cu cinste şirului marilor înaintaşi - pionieri şi mesageri ai culturii,
fondatori - iar Dobrogea, surprinsă de Război cu destule "pete albe" încă
sălăşuind pe harta ei culturală , va beneficia substanţial de aportul lor.
Este în firescul cuprinsului istoriei de până mai ieri a Dobrogei ca majori
tatea figurilor ei exemplare, a corifeilor ştiinţei şi culturii să nu se fi născut pe
teritoriul său. (Poate că nu au avut răgazul necesar!) Este un adevăr simplu
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ce caracterizează o epocă ... Şi un truism: fiecare dintre aceşti oameni, având
la început doar intenţia, poate, de a poposi în Dobrogea, şi-au legat definitiv
activitatea, viaţa lor însăşi de acest tărâm ...
Puţini sunt însă aceia despre care, privindu-le retrospectiv evoluţia, să
poţi afirma că par a se fi născut şi trăit o mică tinereţe doar pentru a se sta
bili într-o anumită Lume, strict aceea.
Este cazul lui GAVRILĂ SIMION.
Născut în comuna Adâncata (pe atunci, localitate prahoveană) la 1 8
octombrie 1 928, e l era, desigur, ursit să s e împământenească dincolo d e
Dunăre.
Mentori-îndrumă tori a a vut, de excepţie: bineînţeles, părinţii,
învăţătoarea Ecaterina Dumitrescu - de care şi acum îşi aminteşte cu respect
şi recunoştinţă - apoi dascălii liceului N. Bălcescu (Ploieşti): C.M. Râpeanu,
N. Simache şi, în sfârşit, profesorii ale căror nume sunt pe cale să devină
epitete, în ştiinţele istorice: Ion Nestor, Em. Condurache, A. Oţetea, Gr.
Florescu ... Dar reţeaua de traiectorii-cău tări, legând centre spirituale impor
tante ale României (Ploieşti, Cluj, Bucureşti), poate paradoxal, îşi avea punc
tul de echilibru undeva, "la obârşiile Deltei" ...
La douăzeci şi cinci de ani, Simion Gavrilă este repartizat la Şcoala
Normală din Tulcea - pe atunci doar reşedinţă raională - ca profesor la cur
sul secundar.
Se copia, mai ales pentru sărăcăciosul crâmpei de regiune, o realitate a
anilor următori Războiului Independenţei: o palmă de loc, cu puţine beneficii
materiale şi spirutuale, primea, în misiune de apostolat, tineri intelectuali ...
Primii doi ani petrecuţi la Tulcea au semănat, poate, cu anii unui exil. Dar
din primăvara lui 1 955 - când se întoarce o pagină de viaţă - începe scrierea
unei adevărate epopei ale cărei implicaţii în progresul cultural al oraşului nu
se puteau măcar bănui, pe a tunci.
În 1 955 Simion Gavrilă este numit Director al unei instituţii care cu greu
îndreptăţea să fie numită "muzeu": o sumă de obiecte înghesuite într-un
spaţiu de 30, 35 de metri pătraţi, obiecte care ar fi trebuit să mărturisească
despre evoluţia vieţii şi a omului, propunându-şi orizonturi vaste (ştiinţele
naturii, arheologice, etnografie) dar având acel fond patrimonial sărac ...
Tânărul istoric - conducător şi unic muzeogragf - a accepta t provocarea şi în
domenii prea puţin legate de cel în catf îşi obţinuse licenţa.
Stă în obişnuinţa - ca un reflex - a omului trăitor la sfârşitul mileniului să
cântărească, să măsoare şi să compare. Pentru o viaţă de om, cifrele - pro
porţii rămân doar entităţi pe tarabă de cămătar.
Cine şi cum ar putea să cuprindă activitatea depusă de Simion Gavrilă, ca
Director şi muzeograf, în pa truzeci şi trei de ani de strădanii, activitate care
îşi află rolul şi concluzia prin existenţa actualului Institut de Cercetări Eco
Muzeale, instituţie dispunând de aproape 1500 m.p. de spaţiu de expunere
împărţit în mai multe unităţi muzeale cu clădiri proprii ce reprezintă tot
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atâtea secţii de cercetare şi conservare, în care lucrează peste 40 de spe
cialişti?
Cum să evaluezi, în ce unităţi de măsură, eforturile prin care Simion
Gavrilă a reuşit să aducă în oraşul dunărean pe unii dintre cei mai cunoscuţi
şi recunoscuţi cercetători din toată lumea, organizând nenumărate colocvii,
simpozioane şi congrese internaţionale, evenimente care au adus notoritate
Tulcei?
Şi cum să trasezi o limită distinctă între organiza tor şi savant? Căte ore
sunt cuprinse într-o zi "obişnuită" a domnului Simion Gavrilă, dacă activi
tatea lui ştiinţifică se traduce, în teren, prin munca depusă la săpăturile arhe
ologice din puncte ce acoperă o arie geografică largă, în Dobrogea de ieri şi
de astăzi: de la Isaccea la Beroe, de la Murighiol şi Beidaud la Tichileşti şi
Zebil? ...
Vastă activitatea, oglindită în lucrările pe care le-a publicat în ţarc\ "Peuce" (anuarul Muzeului tulcean, coordonat de Simion Gavrilă), "Pontica",
"Symposia Thracologica", "Materiale şi cercetări arheologice, încă altele,
multe - şi în străinătate, la Viena, Chişinău, Bratislava, Stara Zagora, Liege şi
Atena, Belgrad şi Freiburg ...
Neobositului cercetător, cum să-i numeri vacanţele, dacă lista
participărilor la manifestările ştiinţifice de ţinută este atât de lungă, încât
doar lecturarea ei ofere\ imaginea unui mesager de excepţie al culturii
româneşti? Franţa, Italia, Olanda, Turcia şi Grecia, Bulgaria şi Iugoslavia,
Austria, Polonia, Danemarca sau Belgia, Rusia ... Şi - fapt remarcabil! - aces
tea toate nu trec înaintea participc'lrilor la manifestc'lrile organizate în ţară :
Tulcea, bineînţeles, Constanţa, Bucureşti, Cluj, Sjbiu, Iaşi, Bacău, Drobeta
Turnu-Severin ...
Bilanţul unei vieţi pline?
Cifrele şi cifrele proporţii, titlurile şi enumerarile de orice fel, chiar
însoţite de fraze explicative, rămân simple entităţi de galantar. Adevărul se
află dincolo de acestea ...
DOMNULE SIMION CA VRILĂ !
Dacă este adervara t că "anii se cântăresc, nu se n umără, la fel ca filele unei
cărţi'� atunci, desigur, a veţi o vâr.stă care vă permite să fiţi contemporan stră
strănepoţilor Tulcei de astăzi, adevăra ţii beneficiari ai operei dumnea voas
tră.
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LISTA LUCRĂRILOR DE SPECIALITATE PUBLICATE
DE DR. GAVRILĂ SIMION
I . Cercetări arheologice de la Telita (în colaborarecu Gh. I. Cantacuzino,
Materiale şi cercetări arheologice, vol. VIII, pp. 373-383).
2. Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în
necropola de la Enisala (Peuce 11, 1 971 , pp. 63-131).
3. Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării (Peuce II, 1 971 ,
pp. 47-63).
4. La culture geto-dace du nord de la Dobroudja dans la lumniere des
decouvertes d'Enisala (Academia Litterarum Bulgaria, Primus congresus
Studiorum thracicerum, Thracia III, Serdicae, 1 974), pp. 291 -304.
5. Quelques rematques aux la civilisation getique des centres et forteresses
autochtones de Dobroudja a la fin du Hallstatt et au commencement du La
Tene. Akademija Nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebam Isdanja,
Knjiga XXIV Centar za Balkandoska Ispi tivanja Kniga, G. Sarajevo, 1 975, p.
237-248 (Mejdunarodni Kolookvij, Mostar, 1 974).
6. Les Getes de la Dobroudja Septentrionale du VI-e au Vi-er siecle av. n.e.,

în Thraco-Dacica, Recueil d 'etudes a l'occasion du 11-e Congres International

de Thracologie, Bucarest, 4-10, sept. 1 970.
7. Cetatea geto-dacă de la Beştepe, corn. Mahmudia (Peuce VI, 1 977, pp. 3149).
8. Necropolele getice de la Enisala şi Teliţa (Peuce VI, 1977, pp. 49-73).
9. Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunensis (Peuce VI, 1 977, pp. 1 23-149).
1 0. Un tezaur de monede republicane din Dobrogea, Studii şi cercetări de
numismatică, vol. III, (în colaborare cu C. Preda), pp. 545-546.
1 1 . Tezaurul de monede romane imperiale descoperite la Isaccea şi a tacul
gotic din vremea lui Gallienus, Peuce II, 1 971, pp. 1 67-1 79. În colaborare cu
C. Preda.
1 2. Săpături de salvare de la cimitirul roman de la Isaccea . În colaborare cu
Exspectatus Bujor în Materiale şi cercetări arheologice, vol. VII, pp. 391-400.
13. Grand tresor de monnaies et lingots des XIII-e et XIC-e siecle trouve en
Dobroudja Septentrionale; colaborare cu Octavian Iliescu în Revue des
etudes sud-est europecnes N. 1 -2, tome II, 1 964.
1 4. Necropola feudal-timpurie de la Nalbant în Peuce II, 1 971 , pp. 221 -249.
1 5. Observaţii asupra unor probleme numismatice şi economice la Dunărea
de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfârşitu l sec. al XVIII-iea şi
începutul sec. XIX, Pem:e II, 1 971 , pp. 405-409.
16. Aşezarea hallstattiană de la Beidaud - Tulcea, în Peuce, VIII, 1 980, în
colaborare cu Elena Lăzurcă, VIII, 1 980, p. 37-54.
1 7. Şantierul arheologic Troesmis, în Peuce, VIII, 1 980, VIII, 1 980, p. 153(1 58)288.
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18. La ceramiqyue de haute epoque romaine de Noviodunum, lucrare
prezentată la Colocviul Internaţional de la Velico-Târnovo, Bulgaria, 1 979.
1 9. Un cuptor roman de ars bombarde la Teliţa, Peuce, IX, 1 984, p. 67-75.
20. Desvcoperiri noi în necropola de la Noviodunum, Peuce, IX, 1 984, p. 7597.
21 . Un Eros trouve a Valea Teilor, departament de Tulcea-Peuce IX, 1 984, p.
333-1 937.
22. O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul istropontic,
Peuce X, 1 991, p. 33-41 .
23. Seaux romains de bronze trouves a Noviodunum, Actes du VIII-e
Colloque sur Ies bronzes antiques. Stara Zagora, 1 984, Peuce, XII, Tulcea,
1 996, p. 1 13-142.
24. Les bronzes figures romains trouves dans la region du Bas-Danube et la
question du leur origine în Griechische und romsche Statuetted und Akten
der 9. Tagung iiber Broozen, 21 -25, april, 1 986, Vien, pp. 365-379.
25. Les lampes romaines en bronze dans la Roumanie et la question de leur
origine, Acten der 1 0. Tagung iiber antike Bronze - 1 988, Freibourg.
26. Methodes de datation et de localisation des centres de production des
bronzes romaines decouverts dans la region du Bas-Danube. Acta of the 1 2
th. Internaţional Congress on Ancient Bronzes, Nijmegen, 1 992, - O Provincial
Museum G.M. Kam, Nijmegen, 1 995, p. 21 5-228.
27. Elements de civilisation greque classique dans le monde getique de la
zone istro-pontique, PRAKTIKA, Acter du XII-e Congres Internaţional de
Archeologique Classique, Athena, 4-1 0 sept. 1 993, Athena, 1 985, pp. 272-279,
pi. 48-49.
28. Les getes du Bas-Danube a L'Iage du fer: Leurs stations et leurs fortifications. Actes du XII-e Congres International des Sciences Prehistoriques et
Protohistorique, Bratislava, 1 -7 sept. 1 99 1 , voi. 3, Bratislava, 1 993, pp. 283290.
29. DasHiigelgrad mit Schnurverzierten gefăssen von Independenţa (Kreis
Tulcea), în Beitrage zur Problematik der Schnurverzierten Keramik
Siidosteuropas, von Petre I Roman, Ann Dodd-Opriţescu . Pal Janos, Mainz
am Rhein, 1 992, Col. Sonderdruck, p. 1 98-199, Tufel 1 7.
30. Trei piese romane de artă monumentală descopetite la Isaccea, jud.
Tulcea, în Revista Monumentelor Istorice, LX, 2, 1 991, p. 3-7.
3 1 . Geţii de la Dunărea de Jos şi civilizaţia lor, în: Problemele actuale ale isto
riei naţionale şi universale, Chişinău, 1 992, p. 1 8-47.
32. Das Graberfeld von Ciucurova, Thraco-Dacia, XVI, 1 -2, Bucureşti, 1 995, p.
151-170.
33. O nouă Necropolă getică la Murighiol, jud. Tulcea, Peuce XI, 1 995, p. 265302.
34. Geneza civilizaţiei geto-dace (sec. VII-V î.e.n.) în Symposia Thracologica,
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7, Tulcea, 1 989.
35. Geţii şi sciţii dinspre Gurile Dunării, în Carpica, număr festiv închinat
memoriei lui Vasile Pârvan, Bacău, 1 993.
36. Patrimoniul cultural istoric al populaţiei din zona Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării, în proiectul "Obiectivele de Management pentru Conservarea
Biodiversităţii în Delta Dunării, în Programul Phare al Uniunii Europene,
1 994, p. 1 3-1 7.
37. Aşezarea Hallstattiană de la Tichileşti, raport preliminar, Sesiunea de
rapoarte - 1 992, laşi - în Peuce XIII (sub tipar).
38. Le site de ăCelic-Dere. Interpretation ethno-culturelles et implication
dans la chronologie du Hallstatt final, în Actes du Collaque International,
sept. 1993, Tulcea, 1 997, sub press.
39. La population de la region du Bas-Danube aux VII-e - V-e siecles av. J. C.
în STARINAR, N.S., XLIII-XLIV, 1 992-1993, Beograd, 1 994, p. 23-40.
40. Necropoles des Bouches du Danube: protiques, rituels funeraires et eth
nicitee, în Necropole et Pouvoir - Ideologies, pratiques et interpretations,
Actes du colloque. Theories de la necropole antique, Lyon 21 -25 janvier,
1 995, Travaux de la Maison de !'Orient Mediterraneen, nr. 27, Paris, 1 998, p.
1 67-190.
4 1 . Necropola de la Celic-Dere, în Analele Dobrogei, SN, An I, nr. 1,
Constanţa, 1 995.
42. Getes et Scythes aux Bauches du Danube în Actes du XIII, International
Congressof Prehistoric and Protohistoric, 8-1 4 sept., 1 996, Forli-l talia, voi. 4,
Fori-Italia, 19%, p. 753-764.
43. Point de vue concernant une chronologie absolue de l'Age du Fer au Bas
Danube, în Actes du VVII-e Congres Intemational de Thracologie, Mangalia,
Constanţa, Tulcea, 1 996, voi. li, Bucureşti, 1 999, sub pres.
44. L'architecture des tombes tumulaires du Celic-Dere - Al Iii-lea Colocviu
Intemational cu tema: "Coutumes funeraires dans l'Europe du XIII-e ou IV-e
S av. J. C. - Tulcea 1 5-20 sept. 1 997, sub pres.
45. Rituri şi ritualuri funerare practicate în necropola romană de la
Noviodunum, Pontica, XXVII, Constanţa, 1 994, p. 9 1 -1 05.
46. Natură şi civilizaţie - Simposia Internazionale - Rovigo 5-7 marza, 1 998.
47. The cultural historic heritage of the Danube Delta Biosphere Reserve (D
D B R), Inttemational Norkshop "Biodiversity in the Danube Delta Biosphere
Reserve", România, 24.04. - 05.05.1995.
48. Cultures et groupes culturels dans le region du Bas-Danube de la fin du
Bronze tardive, Colocviul International - Baia Mare, sept. 1 998, sub pres.
49. Un tezaur de bronzuri descoperit la Casimcea şi problema originii
depozitelor de bronzuri din Dobrogea, Simpozionului PONTICA, 1 998, sub
pres.
50. Les peuples lndo-Europeens a Bas-Dnube, Reunion UISPP, Universite de
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Liege - Gand, 1 6-19 dec., 1 998, sub pres.
5 1 . Coordonate istorico-geografice, capitol la voi: El. Secoşan şi St. Pârâu,
"Costul popular din jud. Tulcea", Tulcea, 1 980, p. 8-14.
52. Delta Dunării, dincolo de imagini., text ştiinţific la albumul "Delta
Dunării" de Ion Miclea, Buc. 1 983.
53. Două tezaure de monede romane imperiale descoperite la Alba şi Tulcea
- la Al VI-lea Simpozion Naţional de Numismatică - la Tulcea, 1 9-20 mai
1 989.
54. Das Donaudelta - Museum in Tulcea, în Neue Museumskunde Jahgang 9,
Heft 3 (1 966).
55. Un nou punct de vedere în muzeologie, Peuce, II, 1 971, p. 405-409.
56. Muzeul "Delta Dunării" (Forme şi principii noi în organizarea unui com
plex muxeal la Tulcea, Revista Muzeelor, 3, 1 972, p. 200-222; 238-240.
57. Proiectul de organizare a Ecomuzeului din Tulcea - (Zaghen), 1 0 voi.
58. Estima ţii previzionale asupra Dobrogei anului 2000, în Probleme
Economice, XXVI, 1 973, 7, p. 1 02-104; idem, 1 974, 1, p. 1 20-121 .
59. Un program de organizare de muzee ecologice la Dunărea de Jos susţinut în cadrul l.C.O.M. - 1 992.
60. Organizarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale de la Dunărea de Jos Tulcea (scop, formă şi principii), în pregătire pentru Revista Muzeelor şi
Peuce.
Parteneriat cu străinătatea în activitatea de cercetare:
Italia şi Portugalia în proiectul ECOS OUVERTURES II, 1 998-19992000
- Rovigo - Italia programul RAFFAELO - proiectul FLUMINA - Omul şi
marile fluvii
- Italia, Franţa, Elveţia etc. în proiectul RESIDE
- Cu universitatea Wales din Babgor - Anglia şi Asociatic Arheologică
Gwynedd, proiectul ECO TURISM
- Membru de onoare al Societăţii Numismatice Române
- Membru al Institutului Român de Tracologie
- Organizator şi membru al Asociaţiei pentru Cercetarea Monumentelor
Funerare Antice
- Membru al Societăţii Academice din România
- Membru în Biroul Uniunii Internaţionale de Studii de Preistorie şi
Protoistorie
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COMENTARI I

Gheorghe PLATON

NOTE DE LECTURĂ
Dactl este adevărat, aşa cum am spus, că istoria poporului român este
adânc împlântată în geografia lui, că acest pământ a pătruns în fibrele fiinţei
noastre fiindu-ne parte a devenirii şi că în dialogul românilor cu umanitatea
se regăseşte nu numai durata existenţei şi a experienţei ei, ci şi pulsaţiile
vieţii româneşti, înseamnă că, în cercetarea destinului istoric al poporului şi
al factorilor de permanentă care-l alcâtuiesc, nu se poate face abstracţie de
factorul geopolitic.
Gh. Brătianu - el nu este singurul, însă este unul dintre cei mai autorizaţi
-, constata în acest sens că, în istoria noastră, "munţii ocupaţi şi marea închisă

ne sugrumă libertatea şi viaţa naţională. Marea liberă şi munţii în mâinile
noastre sunt pentru noi nu numai spaţiul vital, dar condiţiuni vitale, sunt ele
mente însăşi ale existenţei noastre". Este una din cele mai pătrunzătoare
observa ţii cu privire la legătura existenţă în tre geografia spaţiului locuit de
români şi istoria care le-a călăuzit şi le-a marcat destinul. Pornind de la
dânsa, desprindem mai bine, poate, sensul aprecierilor formulate mereu, cu
p rivire la Dobrogea, această provincie de peste Dunăre a României Mari.
lnţelegem mai bine de ce, pentru români (pentru destinul şi viaţa lor
istorică), Dacia ponticâ, nu reprezintă un simplu atribut geopolitic, numai "o
continuare, o întregire fizică, economică şi politică a Daciei carpatice" (S.
Mehedinţi), nu doar "o împlinire firească a cetăţii carpatice şi a ţinutului din
prejur (C. C. Giurescu); a fost şi este un "complement esenţial al patriei lor
atât de organic unitară" (R. Vulpe). Dacă pentru alte neamuri, provincia a
fost doar o poartă dintr-un drum mai lung, un loc de refugiu (temporar), o
fortăreaţă de apărare sau o bază. pentru expansiune şi influenţă, "pentru
românii trăitori în spaţiul carpato-danubian, teritoriul de dincolo de Dunăre
a fost, mereu, termenul final al drumurilor lor, care, toate, se concentrează.
aici" (C. Brătescu).
Istoria acestui colt de ţară scoate în relief faptul că funcţia sa geografică,
strategică şi politică a fost diferită pentru stc!lpânitorii vremelnici şi pentru
acei pentru care provincia a fost atributul esenţial al existenţei. Astfel, cum
N. Iorga o spune, pentru greci, Dobrogea a fost un simplu inel în cingătoarea
de colonii, iar pentru romani o continuare spre nord a Moesiei; pentru bul
gari, ea a fost un accident al năvălirii, al cuceririi, pe care un accident de
acelaşi fel putea să-l înlăture, o etapă spre uzurpare, substituirea Imperiului
bizantin (prin bulgari), în timp ce pentru turci, provincia a fost un bastion,
menit să asigure supremaţia Porţii la Dunăre şi Marea Neagră. Pentru daco
romani şi români, însă, Dobrogea a fost, mereu, "celălalt ţărm al Dunării " , flu
viu unifica tor şi dătător de viaţă.
Am formulat aceste observaţii generale pentru a putea înţelege cum - şi în
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cazul Dobrogei - istoria provinciei trebuie să fie aceea a permanenţei
românilor; argumentului cuceririi prin forţă i se opune cel care se sprijină pe
continuitatea existenţei. Din nefericire, tribunalele lumii nu judecă asemenea
procese; ele sunt lăsate pe rol, fiind trensmise mereu, spre rezolvare, poste
rităţii.
Destinul nostru istoric, care, se ştie, nu a fost puţin influenţat de aşezarea
geografică, a făcut ca, multă vreme, românii să trăiască separaţi din punct de
vedere politic, deşi poporul şi, apoi, naţiunea s-au constituit şi s-au afirmat
în istorie prin elemente de unitate care nu au, sau au puţine corespondente
în alte istorii naţionale. Din această cauză, până la unirea cea mică, din 1859,
căreia i-a urmat alipirea Dobrogei, în 1 878 şi, apoi, după Unirea cea Mare,
istoria acestui popor a fost fragmentată. Pentru a o reconstitui, au fost nece
sare scrierea unor istorii parţiale; o istorie a Moldovei, din care s-a desprins,
apoi, cea a Bucovil'lei şi a Basarabiei, aflate sub stăpânire străină. O istorie a
Ţării Rott\âneşti (a Munteniei) şi una a Transilvaniei, în care sunt cuprinse şi
celelalte provincii (Banatul, Crişana şi Maramureşul). Istoriile separate au
fost posibile, in primul rând, pentru că Muntenia, Moldova şi Transilvania au
fost; multă vreme, entităţi politice proprii, Basarabia şi Bucovina, incluse în
structurile administrative ţariste şi habsburgice (cu mici excepţii, în timp) şi
au păstrat atribute politice distincte (ca şi în cazul, cunoscut, al Transilvaniei)
care îngăduie urmărirea şi reliefarea unor istorii separate. Olteniei, şi ei i s-a
putut întocmai o istorie a perioadei în care s�a aflat sub stăpânirea coroanei
hasburgice. Alta este, însă, situaţia Dobrogei.
De-a lungul istoriei, statutul său politic a fost diferit; acesta nu îngăduie,
ca în cazul celorlalte provincii (rămase atâta vreme în afara hotarelor ţării)
scrierea unei istorii unitare. Cei doi autori (Adrian Rădulescu şi Ion
Bitoleanu), exegeţi de aleasă ţinută profesională, s-au străduit să ne ofere o
sinteză, sprijinită pe cercetările proprii şi pe numeroasele scrieri anterioare,
intitulată, impropriu, credem practic, ea adună, ordonează şi explică toate
informaţiile mai importante asupra acestei provincii, până în momentul în
care, alipită României, Dobrogea işi contopeşte istoria cu cea a Ţării .
Abundent şi de valoare inestimabilă pentru perioadele romană şi bizantină
(în parte) deşi fragmentar - materialul este foarte sărac pentru perioada evu
lui mediu. Excepţie fac informaţiile privitoare la etapa istorică în care, sub
domnia lui Mircea, hotarele Ţării Româneşti s-au întins până la "Marea cea
Mare".
De aceea, apreciind valoarea culturală şi ştiinţifică a cărţii, nu credem că
titlurile celor două ediţii (cele care au văzut lumina tiparului) sunt fericit for
mulate. Prima ediţie este intitulată Istoria :românilor dintre Dunăre şi Mare
Dobrogea (Burureşti, Editura Ştiin ţifică şi Enciclopedică), iar cea de-a doua,
care formează obiectul atenţiei noastre, mai ambiţios, Istoria Dobrogei,
Constanţa, Editura Ex Ponto, 1 998). În realitate, în ambele ediţii, sun t
cuprinse, comentate şi valorificate informaţiile şi materialele existente care
-
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pot servi la o istorie a Dobrogei. Aceasta nu poate fi desprinsă, separată, din
contextul administrativ şi politic din care a făcut parte şi analizate ... Nu o
îngăduie nici izvoarele, nici metodologia scrierii istoriei. Este limpede faptul,
credem, că alcă tuirea unei istorii presupune un mult mai complet orizont al
cunoaşterii.
O explicaţie mai cuprinzătoare în acest sens în Cuvântul înainte, ar fi
eliminat lipsa de simetrie dintre titlu şi conţinutul cărţii. Oricum, chiar fără
să fie acceptată (poate fi susţinută, foarte bine şi ideea contrarie - cea a posi
bilităţii de scriere a unei asemenea istorii) , observa ţia se cuvine să fie avută
în vedere. Un răspuns lămuritor, dezvoltat, este numai în folosul cercetării
istorice. Aşa cum se poate observa, cele două cărţi - semnificativ - au apărut
la două date aniversare. Prima, în 1 978, la împlinirea a 1 00 de ani de la
revenirea provinciei la România, iar a doua, în 1 998, când Ţara a sărbătorit 80
ani de la Unirea cea Mare, uitând, se pare, că tot a tunci, se împlineau şi 1 20
ani de la unirea Dobrogei. În aceste împrejurări a fost realizată o concentrare
- e drept, savantă - a ştirilor despre Dobrogea până în momentul alipirii
provinciei la România, după 1878, dată după care s-a putut scrie istoria inte
grării, a dezvoltării Dobrogei, a rolului care i-a revenit în desfăşurarea con
flictelor politice şi militare în care a fost angajată România.
Cartea se vrea - şi este, în adevăr - o replică, o viguroasă replică a
Dobrogei, frustată în orgoliul ei de faptul că oficialitatea nu a sărbătorit, cu
aceeaşi recunoştinţă, intrarea sa în cuprinsul spaţiului naţional, nu a înscris
în cărţile de istorie şi în calendarul aniversărilor naţionale data de 14 noiem
brie 1878, când Carol I a lansat proclamaţia către armată, căreia i-a revenit
misiunea de a încorpora această Dade în miniatură în cuprinsul ţării.
Nu este, aceasta, un simplu orgoliu provincial; este o pretenţie legitimă,
menită să atragă atenţia asupra faptului că actele istoriei trebuie apreciate şi
aniversate în acord cu importanţa şi valoarea lor şi nu, doar selectiv, în raport
cu beneficiile politice care pot decurge din apelul la ele.
Nu ne propunem să stăruim asupra con ţinutului cărţii, valoros, în totali
tate; ne interesează, în mod deosebit, semnificaţia unora din da tele şi faptele
integrate în istoria provinciei.
În acord cu cele consemnate mai sus, apreciem că titlul cărţii nu core
spunde conţinutului. O istorie a Dobrogei, care să răspundă rigorilor
metodologice şi ştiinţifice ale disciplinei, nu poate fi scrisă, în primul rând,
din cauza poziţiei deosebite a provinciei în cuprinsul succesivelor stăpâniri
politice. De asemenea, aşa cum s-a notat şi mai sus, lipsa materialului docu
mentar - pentru unele perioade istorice, cel puţin - nu îngăduie decât recon
stituiri realizate pe baza unor mărturii întâmplătoare, puşin edifica toare, de
multe ori. Istoria românilor din Dobrogea înseamnă, în fond, urmărirea vieţii
personale, a transhumanţei, prin intermediul căreia provincia de peste
Dunăre a fost menţinută şi integrată "avant la lettre" în perimetrul Ţării .
Practic, cei doi autori, cu o acribie şi o competenţă, cărora le acordăm
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aleasa noastră preţuire, au selecta t informaţiile esenţiale şi au discuta t prob
lemele cele mai importante, cunoscute, de na tură. să ofere repere pentru
reconstituirea unei istorii. Perioada care a urmat anului 1 878, care cuprinde
istoria integrării provinciei în structurile statului român, se apropie mai mult
de cerinţele metodologice solicitate de titlu.
Scrisă şi pentru a satisface nevoia de cunoaştere a unui public cititor mai
larg, în maniera in care este alcătuită, cartea respectă, însă, rigorile ştiinţifice
ale scrisului istoric. Trimiterile (deşi făcute în text), bibliografia şi indicele o
dovedesc formal. Selectarea informa ţiilor şi rigoarea analizei izbutesc să
ofere, în final, o construcţie echilibrată şi a tractivă, în care cititorul obişnuit
găseşte tot ceea ce este necesar pentru a cunoaşte trecutul Dobrogei, iar
cercetătorul aprecieri şi observaţii interesante şi valoroase, rod al unor
cercetări proprii. Cei doi autori sunt prea bine cunoscuţi, atâ t publicului larg,
cât şi cercurilor de specialitate, pentru a mai avea nevoie de vreo recoman
dare specială.
Unul din paragrafele lucrării - Apartenenţa Dobrogei - o polemică inutilă
(p. 338-343), expune atât ofensiva concertată a bulgarilor, fără răgaz
desfăşurată, cu scopul de a contesta legitimita tea hotărârii europene, după
cum subliniază şi conduita defensivă a istoricilor români, care sunt
încredinţaţi că dreptatea cauzei naţionale este un argument suficient prin el
însuşi (p. 238). În in tenţia autorilor, cartea ar fi trebuit să fie scrisă. sine ira et
studio. Ne întrebăm, în ce măsură o istorie - mai ales, o istorie ca cea a
românilor -, contestată de atâtea forţe imperiale sau voit imperiale, poate să
fie receptată şi redată strict în acord cu cerinţele unui asemenea imperativ
(chiar atunci când ea este - mărturisit sinceră sau adevărată). Nu ştim din
surse directe cum sunt scrise istoriile vecinilor bulgari despre Dobrogea,
dacă sub raport metodologic se distanţează de istoriile scrise de români.
Oricât de obiectivi ne-am strădui să fim, istoria cere nu numai consemnarea
evenimentelor, ci şi judecata lor, cu argumentele ştiinţei, cu raţiunea, cu
intuiţia istorică ş.a. Sufletul nu poate însă să. nu însoţească şi să coloreze
argumentele ştiinţei, atunci când este în joc istoria naţională. Cu singura
condiţie, să nu le altereze, însă.. Cei doi autori s-au străduit pe cât le-a stat în
putinţă să respecte această. regulă elementară. a scrisului istoric.
Fără ca expunerea să reliefeze explicit, din capul locului, urmărirea facto
rilor de permanenţă, aceştia sunt reliefaţi mereu. Reprezintă răspunsul cel
mai autorizat cu privire la a partenenţa provinciei; face inutile discuţiile
oţioase, cu caracter umoral sau de interes politic. Întreaga istorie a Dobrogei
probează permanenţa daco-romanilor şi apoi a românilor; comunicarea con
tinuă a oamenilor trăitori pe cele două maluri ale Dunării. Fenomenul tran
shumanţei şi stabilirea continuă şi masivă a românilor de-a lungul fluviului,
continuita tea şi dezvoltarea aşezărilor româneşti, nu ar fi fost posibile fără
existenţa regimului asupritor din Dobrogea, fără scutirile şi avantajele acor
date celor stabiliţi aici de către autorităţile otomane (în secolele evului mediu
-
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şi la începutul epocii moderne).
Unul din momentele cele mai importante ale istoriei provinciei este, fără
îndoială, momentul unirii cu Ţara şi a consacrării sale internaţionale. Spre
deosebire de Transilvania, Banat, Bucovina şi Basarabia, unde mişcarea
naţională - inclusă în circuitul mişcărilor din "secolul naţionalităţilor", elabo
rase, de multă vreme, încă, strategia politică a reîntregirii, sprijinită pe drep
tul natural dar şi pe "spiritul vremii", Dobrogea nu a fost şi nici nu putea să
fie inclusă în revendicările teritoriale ale mişcării naţionale româneşti şi nici
nu şi-a definit, practic, o mişcare similară, orientată în acest sens. În secolul
al XVIII-iea şi în prima jumătate a secolului al XIX-iea, afluxul de români prin intermediul ocupaţiilor pastorale - a fost foarte puternic. În preajma re
voluţiei de la 1848 şi după aceea şi N. Bălcescu şi I. Ionescu de la Brad (ei nu
sunt singurii) constată existenţa unei puternice "vieţi" româneşti în regiune,
se pronunţă în favoarea orga nizării acesteia în spiritul mişcării generale,
naţionale, a românilor.
Dobrogea era teritoriu turcesc, iar România se afla sub suzeranitatea
Porţii şi garanţia colectivă a Puterilor. Mişcarea naţională din Ţară avea drept
obiectiv imediat independenţa şi, în perspectivă, desăvârşirea unităţii.
Considerentele politice - asupra cârora nu putem stărui aici - nu îngăduim
includerea Dobrogei ca obiectiv al mişcării na ţionale româneşti. De aseme
nea, nici în in.teriorul provinciei nu era organizată o mişcare politică orientată
în acest sens. Condiţiile nu erau pregătite, încă.
Guvernul României, oamenii politici care au condus lupta în finalul căreia
a fost câştigată independenţa, au trebuit să facă faţă unei situaţii deosebit de
complicate. În afară de faptul că, pe plan extern, ţara se afla complet izolată
din punct de vedere politic, din cauza evoluţiei "problemei evreieşti", faptul
că României nu i-a fost recunoscută calitatea de cobeligerantă, ameninţarea
la adresa suveranităţii ţării pi intenţia Rusiei (agreată de puterile garante) de
a acorda României Dobrogea drept compensaţie în schimbul celor trei judeţe
ale Basarabiei, au situat ţara într-o situaţie extrem de delicată. Proclamarea
unila terală a independenţei şi strădania diplomaţiei româneşti de a face dis
ticţie între retrocesiunea Dobrogei (pământ românesc) circumscrisă politicii
de compensaţie şi reunirea acesteia cu ţara (formal recunoscută şi înscrisă în
Tratatul de la Berlin) au însemnat, dacă nu victorii diploma tice depline, cel
puţin, puternice acte de afirmare ale spiritului naţional.
Atunci, lupta diplomatică s-a dus, firesc, pentru apărarea suveranităţii,
ameninţate de Rusia . Aceasta, pentru apărarea prestigiului său, se pronunţa,
cu obstina ţie, pentru "recuperarea "celor trei judeţe din sudul Basarabiei,
alipite Moldovei în urma Tratatului de la Paris. Diplomaţie românescă a pier
dut lupta directă pentru apărarea suveranităţii ţării (pentru Basarabia). În
schimb, însă, a fost câştigată lupta pentru Dobrogea. În tratatul de la Berlin,
termenii care desemnau schimbul de teritorii sau cel de compensaţie au fost
înlocuiţi cu cel de reunire. Nu era o simplă chestiune formală; reprezenta
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expresia unei realităţi istorice, fireşti şi necesare.
Particularităţile geopolitice ale dezvoltării sale şi maniera în care a fost
integrată în teritoriul naţional situează Dobrogea într-un alt registru decât
acel in care se află mişcările naţionale şi reunirea cu România a celolalte
provincii. Ambele registre, însă, exprimă la fel de subliniat fenomenul
naţional românesc şi se cuvin a fi studiate şi apreciate in ceea ce le caracte
rizează şi le definesc.
Desigur, cartea pe marginea căreia stăruim nu a putut să abordeze pro
blema decât in liniile sale esenţiale; la fel a fost înfăţişată şi "istoria
Cadrilaterului", căreia nu i s-a putut conferi un spaţiu mai larg decât îl solici
ta sinteza. Cele două episoade - importante în evoluţia României moderne sunt tratate limpede şi echilibrat.
Dificilă de tratat în întreaga ei complexitate, este şi problema int egrării
Dobrogei, în condiţiile în care România, ea însăşi, îşi construia structurile
moderne necesare integrării in Europa. Este un proces care se desfăşoară
într-o manieră particulară, pe care autorii au reuşit să-l preăzinte la fel de
echilibrat. Regimul excepţional sub incidenţa căruia a trebuit să fie situată
Dobrogea până la începutul secolului al XX-iea, se afirmă, cu dreptate, nu a
reprezentat o expresie juridică a guvernanţilor români, ci un rău necesar,
disctat de starea de fapt, care nu a putut să fie schimbată imediat, prin sim
ple norme juridice.
Importantă ni se pare şi maniera în care a fost înfăţişată cultura în spirit
naţional din Dobrogea, până la 1 878, în lipsa unei elite româneşti. Filiera
populară prin care s-a răspândit a lipsit cultura acestei provincii; în schimb,
însă, i-a conferit autenticitate şi vigoare. Inexistenţa unei elite intelectuale
explică şi caracterul particular al mişcării naţionale. Intenţiile manifestate
după 1 848 de N. Bălcescu sau I. Ionescu de la Brad, cu privire la organizarea
vieţii româneşti a provinciei, exprima limpede starea de lucruri existentă.
Din cuprinsul cărţii rezultă că este necesară rediscutarea în lumina moti
va ţiilor contemporane - a unor numeroase alte probleme ale istoriei
Dobrogei.Istoria perioadei totalitare face parte din râ ndul acestora. Autorul,
domnul I. Bitoleanu, schiţează câteva observaţii pertinente cu privire la isto
ria timpului nostru. Distrugerea complexului turistic de pe litoral, devastarea
flotei şi regresul economiei agrare dobrogene nu se înscriu, în nici un caz,
printre victoriile regimului instaurat în 1 989 - după cum nici legendarul Hagi
nu este singurul însemn al progresului înregistrat in Dobrogea.
Sinteza celor doi autori, profesori la tânăra Universitate a Dobrogei, se
cuvine a fi salutată cu căldură, fiind o călăuză importantă în istoria provin
ciei de peste Dunăre şi un excelent prilej de meditaţie responsabilă pe mar
ginea istoriei noastre naţionale. Cine parcurge Istoria Dobrogei îşi formează
o imagine corectă asupra vechimii românilor, a continuităţii lor, a inceputu
lui creştinismului în spaţiul care ne aparţine, a convieţuirii pasmice şi
benefice a unor oameni care aparţin unei varietăţi de civilizaţii şi culturi.
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Integrarea în structurile româneşti nu a însemnat asimilare; a fost realizată. în
respectul pentru celălalt şi prin dialog constructiv, care fac din Dobrogea un
exemplu demn de urmat pentru timpul pe care-l traversăm.
O carte, scrisă. cu responsabilitate şi acribie profesională, care nu este
numai un important instrument de cunoaştere a trecutului; este, totodată. şi
un îndemn, responsabil, pentru păstrarea, valorificarea şi dezvoltarea
uriaşului patrimoniu cultural al acestei provincii binecuvântate, atât puternic
integrată în conştiinţa timpului nostru.
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Dan BERINDEI

O CARTE îN DISCUŢIE
Profesorii Adrian Rădulescu şi Ion Bitoleanu au realizat o nouă Istorie a
Dobrogei. Tipărită în excelente condiţii grafice, bogat ilustrată, această
monografie înfăţişează istoricul provinciei în 17 capitole. În primele sunt
prezentate mărturiile arheologice şi informaţiile istorice privind epoca pale
olitică, cea nelitică, epoca bronzului, cele două epoci ale fierului - Hallstatt şi
Le Tene -, o a tenţie deosebită fiind consacrată traco-geţilor şi de asemenea şi
cetăţilor greceşti. Sciţiei Mici în vremea lui Burebista i se acordă, de aseme
nea, un capitol.
În mod firesc, un amplu capitol, care însumează dimensiunile celor şase
anterioare, înfă.tişează Dobrogea stăpânită de romani, el fiind urmat de alte
trei, în care sunt urmărite destinate provinciei începând cu veacul al IV-iea,
după ce provincia Dacia fusese evacuată de împăratul Aurelian, iar teri tori
ul dobrogean devenise provincia Scythia, pentru ca, în secolul VII, să devină
o themă a Imperiului Bizantin, care, la sfârşitul secolului al X-lea va lua
numele de Paradunavon sau Paristrion. Dobrogea fiind în calea migra ţiilor,
uneori, pe perioade mai lungi ori mai scurte, împăraţii de la Constantinopol
i-au pierdut stăpânirea, dar, aşa cum demonstrează primul dintre autori,
dependenţa de Bizanţ a fost întrecută doar temporar, Dobrogea fiind singu
ra parte din teritoriul carpato-danubio-pontic care a rămas peste un mileniu
sub dominaţia Romei ori a Bizanţului. Judicios sunt înfăţişate momentele de
prezenţă şi stăpânire bulgare în timpul primului şi celui de-al doilea ţarat.
Deosebit de interesante sun analizele care sunt realizate privind mărturiile
arheologice, viaţa religioasă - mai ales în ceea ce priveşte răspândirea şi afir
marea creştinismului - şi urmele culturale.
Prezenţa românească în istoria Dobrogei, este urmărită începând cu capi
tolul XI consacrat provinciei în vremea lui Mircea cel Bătrân. Potrivit profe
sorului Bitoleanu, otomanii au luat în stăpânire definitivă Dobrogea la
mijlocul secolului al XV-iea, între 1445 şi 1 462, Delta adăugându-se în 1 484.
În dpuă ample capitole, însumând peste o sută de pagini, este înfă ţişată
stăpânirea otomană a Dobrogei, acordându-se o atenţie precumpănitoare
prezenţelor româneşti, ca şi evoluţiilor demografice.
Dobrogea anexată de la Ţara Românească în secolul XV, este reîntrupa tă
în statul român în 1 878. Într-un capitol este urmărită această revenire, prelu
asrea provinciei şi stabilirea definitivă a graniţei. Un amplu capitol prezintă
dezvoltarea Dobrogei în cadrul statului na ţional (până la sfârşitul primului
război mondial). Analiza este complexă şi pertinentă. Sunt trecute în revistă
evoluţia statutului provinciei, problema proprietăţii, problemele economice,
406

dar şi cele cultura l-confesionale. Războaiele balcanice şi problema
Cadrilaterului, avatarurile Dobrogei în primul război mondial, dar şi viaţa
culturală şi unele probleme legate de marină sunt şi ele prezente. Capitolul
următor este consacrat perioadei interbelice, încheindu-se cu pierderea
Cadrilaterului. Şi de da ta aceasta, autorul zăboveşte asupra unei largi palete
problematice, de la problemele economiei, la viaţa politică, un subcapitol
fiind dedicat "colonizării" Dobrogei de Sud şi de asemenea un altul pro
blematicii cultural-ştiinţifice. Ultimul capitol înfăţişează Dobrogea în perioa
da 1 941-1989, trecându-se în revistă într-un subcapitol şi evenimentele mi
litare din timpul celui de-al doilea război mondial, dar cea mai întinsă parte
a capitolului fiind consacrată ocupaţiei sovietice, instaurării regimului comu
nist, Canalului Dunărea-Marea Neagră şi istoriei provnciei în timpul regimu
lui comunist.
Lucrarea este însoţită de o foarte utilă bibliografie, pe capitole şi de un
indice.
Autorii merită toate felicitările pentru efortul depus şi pentru seriozitatea
demersului lor ştiinţifice. Este o lucrare de mare interes şi care va rămâne
indispensabilă pentru oricine este şi va fi preocupat de istoria dobrogeană.
Un elogiu merită şi Editura Ex Ponto pentru prestaţia ei. Apariţia unor
lucrări de acest fel, în timpurile complicate pe care le trăim, este un semn
încurajator!
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R ESTIT U I R I

Cicerone IONIŢOIU
VALERIAN PETRESCU 30 DE ANI DE LA
MOARTEA SA
-

VALERIAN PETRESCU (1898 - 1969)
PETRESCU Valerian, născut în corn. Ştefăneşti-Ialomiţa pe 21 noiembrie
1898, fiind al cincilea fiu al preotului Enache Petrescu; plecat voluntar în
primul război mondial. A urmat Facultatea de Drept din Bucureşti. La
început avocat, a continuat cariera în magiastratură ca judecă tor, preşedinte
de tribunal, consilier şi procuror de Curte de Apel, mai mult în Dobrogea.
Slujitor cu credinţă al profesiunii, într-un spirit de dreptate împărţită judicios
şi cu un temperament viu, a fost un pasionat vânător şi publicist. Numele lui
era prezent în "Neamul românesc", "Universul", "Adevărul", "Revista
vânătorillor", şi e legat de volumul Kinegeticos, apărut în anul 1 937, cu
impresii şi descrieri cinegetice. Şi-a dăruit din timp, cu pasiune, ca secretar al
Comitetului "Pro-Eminescu" în scopul ridicării statuii poetului pe faleza
mării şi a iniţiat editarea volumului Omagiu lui Mihai Eminescu, apărut pe
1 5-08-1 934 cu ocazia dezvelirii monumentului. În 1 949, refuzând să judece
învinuiri nelegale şi imaginare impuse de organele de partid din oraşul
Hârşova, a fost scos din magistratură şi s-a angajat funcţionar la MAT. În
411

1 951 a fost arestat din gara Palas şi chinuit 6 luni la Securitatea Constanţa ca
să recunoască învinuiri născocite reprezentând obsesii despre uneltirile
burgheziei contra regimului comunist. Până la urmă l-au etichetat "un
reprezen tant al burgheziei ce a asuprit clasa munci toare eliberată de
exploatare", fapt ce i-a adus o pedeapsă administrativă de 3 ani. A trecut prin
lagărele de exterminare prin muncă forţată de la Cernavodă, Galeş, Poarta
Albă. eliberat, şi-a continuat viaţa cinstită ca muncitor necalificat şi apoi ca
juristconsult. Şi-a închinat viaţa culturii şi dreptăţii, sacrificându-şi familia
care a suferit datorită lui. A murit la Bucureşti pe 30 iunie 1 969. A fost
înmormântat la Călăraşi, lângă soţia sa (decedată în 1 968).

PEISAJUL DOBROGEAN
A sosit primăvara, în anul acesta, cu primele zile ale lui Aprilie. O
primăvară adevărată, cum de multă vreme n-a mai sălăşuit la noi, în
Dobrogea.
S-a risipit frigul pe alte meleaguri, brumele groase şi târzii n-au mai pica t
din slava de argint a cerului cu stele, iar zilele au urmat senine, cu soare şi cu
adieri de unde, născute printre pomi înfloriţi, întinderile verzi ale câmplului
şi îmbrăcămintea nouă a crângurilor.
Ne-am putut bucura, aşadar, de un anotimp suav, cu suvenirurile noastre
din copilărie, pe care, pe care le regăsim alături de florile de meri şi de cireşi
şi cele de zambile, ale serilor cu denii şi treceri pe subt epitaf, în săptămâna
Patimilor.
Primăvara dobrogeană a fost vestită de cârduri timpurii de cocoare, de
zboruri mola tece de cocostârci albi şi avane ţipete de alte soiuri de păsări
sălba tice, în nopţi cuprinse de întuneric şi iarnă. Stoluri nesfârşite de
zburătoare ale cerului, care s-au luat la întrecere cu depărtările, au veni t şi au
poposit Ia noi, în adâncurile bălţilor, în tărişul s tufului şi prin toa te feritele
locuri de larmă şi oameni.
S-au ivit şi cufundacii pe limpezişul apei; s-au auzit zvonuri şi şuere de
că tre pescari, ceea ce însemnează că au sosit fluerarii, becaţele şi becaţinele.
Într-un fund de ghiol cu apa de păcură, doi bulgări de zăpadă strălucitori la
soare, se preling pe marginea stufului şi sunt numai ei aşa de mari. Au ple
cat într-o mică recunoaştere a împrejurimilor, căci perechea de lebede nu
sunt păsc\ri de rând ca celelalte, care sc\-şi fixeze cuibul cu ouă, la întâmplare.
Plu tesc ca navele încărcate cu poveri grele, singure, fără Lohengrin, căci ele
nu merg la plimbare, acum când trebuie să se îngrijească de viitor.
Lângă o salcie măreaţă înghHită de ape până la baza coroanei, se amestecă
printre viguroasele crăci un grup de vreo douăzeci de lişiţe, care scot strigăte
ca loviturile produse într-un metal sonor. Au bănuţi albi pe frunte şi sunt
vesele şi vioaie că a venit primăvara cu raze de soare pe baltă. Mai departe se
aud măcăituri de raţe nervoase, în cor, stridente şi vestitoare că stufărişul se
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află populat din plin.
Pe deasupra unui mlăjet des ca peria sau ca beţele de chibrit dintr-o cutie,
se văd zboruri albe ca neaua, de păsări cenuşii roşiatice, ce se întrec ca
într-un joc de furnicar neînţeles. Î ntr-acolo se află, cu siguranţă, o colonie de
stârci de toate felurite. E o activitate a se desfăşura pe tăcute ca a albinelor
dintr-o prisacă. E un du-te vino impresiona nt.
De prin împrejurul ghiolului, stuful şi papura au înfăţişare de sărbătoare.
Primăvara le-a dăruit straie noi şi tinereţe din belşug. Înalţimea lor, de la
suprafaţa apei, ajunge spre vară pănă la doi, trei metri. Acolo, în împărăţia
trestiei, nu se poa te intra cu lotca, decât cu foarte mare greutate. Pescarul,
care s-ar încumeta să străbată tărişul, s-ar supune singure la cine ştie ce chin.
Prin unele cotloane, pe unde apa e ceva mai mică apare şi pluta, cu frun
zele ei ca de palmier. Florile de ufăr sunt multe şi râzătoare la soare, iar
oameniibălţiinici nu le iau în seamă. N-au pentru ei nici o frumuseţe şi poti
rul lor ca de spermanţetă nu le spune nimic. De aceea cresc, înfloresc şi se
trec, fără ca mâini gingaşe să le adune şi să le risipească prin glastre.
E prea frumoasă şi interesantă aceasată natură din mijlocul apelor şi sin
gurătăţilor. Aici e o desfăşurare de forţe lente, progresive şi cu mare
chibzuinţă, care aparţine lui Dumnezeu.
Viaţa aici pulsează după legi anume, simple şi unice în desăvărşirea lor.
Primăvara pentru noi vână torii, la baltă, e un miracol. Ne cheamă acolo
zborurilor şi strigătele păsărilor, lumina şi razele soarelui, voioşia pescarilor
şi întreg peisajul bălţilor.
Valerian Petrescu

BALCIC
Scumpii Reginii depun 1.îngti inima
Ta, flori nemuritoare aduse din gradinele

copifariei Tale de la Sf. An to11ie-Malta,
pe care atât de m ult le-ai iubit si le-ai
cân tat.

(Cuvin ((' de pl' o jl•rb.1 <.k llori,

lil un l1utir de ,1 ur).

După ce ai străpuns câmpia Bărăganului cu un tren rapid, în tr-o zi
însorită, locomotiva îşi micşorează înariparea roţilor şi intră triumfal sub o
boltă de horbotă, plutitoare în spaţiu, ţesută ca de un gigant din alte vremuri
străvechi, oprindu-se curând într-o staţie mică. Călă torul strein, cu elanul său
spre evadări albastra, citeşte o clipită în pauza trenului un nume de gară a tât
de cunmoscut: Cerna-Vodă.
Se află acum la porţile orientului ţării.
Ochiul său iscoditor, cu privirea încordată, caută să străbată zările când
gara a rămas în urmă şi scrutează doar să găsească vreun vestigiu al unor
vremuri apuse, care s-au profilat pe aici. Î n zadar se străduieşte să
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întâlnească ceva, o evocare în piatră, de templu sau de un vicus roman.
Pretu tindeni stăpâneşte procesul risipirii de veacuri a măreţiilor, în colbul
lutului şi al uitării. Intuiţia sa adunată de prin cărţi, ii va reaminti însă că sub
aşezarea oraşului de azi, cu casele lui modeste, a înflorit cândva în negura
timpurilor, o cetate romană de vigilă pe Istru: Axiopolis.
Trenul îl duce în grabă si mereu înainte, pe o linie dreaptă şi până să se
reculeagă din noianul istoriei, a şi descins la Tomis.
Marea albastră, cu sclipiri de smaragd, de argint şi cu tălăzuiri de visuri,
îl primeşte calmă, senină şi cu irizări de crepuscul sau cu brtaţe de spume,
uşoare, şi cu fluturări de năframe albe, în larg, care se topesc la ţărm.
Ambianţa de-aici e plină de soare, de evadare şi de culoare.
Dar, marea la Constanţa aparţine mai puţin privitorului de pe ţărm, decât
aceea, de pildă, de la Capul Caliacra, Balcic sau Ecrene.
E impresionantă privită la Tomis, dar e unică şi grand ioasă de pe faleza
cea mai înaltă a litoralului şi parcă mult mai albastră la Ecrene şi Balcic. E o
problema desigur de miraj, la care lumina şi locul de unde o admiri participă
hotărâtor.
Călătorul, însă, va rămăne cu el singur în rând de armonia frumuseţilor
ril.spândite, cu o mare dil. rnicie în acel cuib de rai, care se cheamă Balcic.
Deoparte a lui, in<l.lţări albe ca de zăpadă, sălaşuri de îngeri şi zâne, d ealuri pitoreşti coborâte de sus, la vremea pulberei în coame şi fa lduri, care
se prelungesc în altele mai escarpate, ce se modulează dealungul ţărmului
spre Valea Batovei, până ce se săvârşesc într-un podiş.
La sânul lor apar gril.mădite în estrade şi amvonuri, vilele albe construite
într-un alean, cochete şi nobile, contrastând cu aşezările vechi, patriarhale ale
vieţii orientale găsită aici. lei, colo, vreun minaret aminteşte împăcarea de
sine şi înfăţişarea versetu lui cu nemărginirea .
Dacil. soseşti aici pe vreme de seară, Balcicul e o revelaţie dintr-un psalm
biblic, cu lumini pâlpâitoare de candele, care licăresc acolo, jos, în taina
Dumnezeirii. Şoseaua coboară alături de o vastă prăpastie şi te lasă uşor, pe
nesimtite, într-un furnicar de oameni.
Priveliştea, de acum, e plină de animaţie şi tremur, în timp ce religiozi
tatea Balcicului a rămas sus, sus de tot agăţată pe vârfuri de lut.
Dar, a doua zi, marea şi soarele te cheamă spre larg s.1. pluteşti pe unde,
odatil. cu înaripări de zefir sau zboruri de alba troşi. Sineala albastră e unică şi
tremura în ea tot văzduhul. În pânzele lui Florian doar de găseşti aceste fru
museţi, aşternute cu adevăr şi cu un mare dar.
Gândul te mână îndată spre paradis, spre o grădină a Esperidelor şi
marea îţi dezvăluie und eva un refugiu verde de arbori, înh amfiteatru .
Balcicul e o minune privit de pe mare, dar când undele te poartă spre Cuibul
Reginei, apele devin şi mai albastre, iar soarele zâmbeşte din corole de roze,
din potire de crini şi din toată fantezia exotică. Ghirlande de purpură, lujere
cu flori mici şi julticolore petrecute pe sub arcade, împodobesc deopotrivă
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portaluri, vaze romane adunate de pe tot cuprinsul Dobrogei, scări de pia tră
care se pierd în boschete. Palatul Tenha Invah, de o arhitectonică numai în
piatră, orientală, e alcătuit din mai multe corpuri, fiecare cu înfăţişare de
mă.reţie regală.
Într-un loc mai retras, în perspectiva unor pergole, apare într-un cadru
arborescent, tăcut şi pios: Stella Maris. Mausoleu sfânt pentru ţară, căci aci se
păstrează într-un potir de aur, inima celei mai mari Regine a noastre.
Mică, discretă, e ca şi o bisericuţă. a lui Galaction, dintre răzoare.
Peste tot numai flori, iar pe o latură regulată a parcului, de o parte şi de
alta a amforelor şi a vaselor romane înşiruite pe o aleie, se răsfaţă la soa�e,
pajişti cu zinnia, cu lalele înalte, din cele mai exotice, în mijlocul cărora pre
domină. culoarea violetului cardinal.
În tot locul împrăştiate cu bogăţie, asfodele, iris pummila, bujori sălba teci
şi toată flora horticolă a orientului.
La poalele unei superbe cascade, la umbra gigantică a unui plop aquatic,
aplecat înspre mare, vei găsi călăztor nostalgic, urmele paşilor măreţi ai
Reginei, care, adineauri s-a ridicat dintr-un fotoliu de piatră şi s-a risipit între
flori, pe alei, profilându-se ca o zână printre colonade.
Închizi ochii ca în vis şi-i deschizi şi te întrebiu dacă totul nu-i o himeră
născută din ape, în taină de şoapte şi murmur de izvoare.
Când marea apoi se transformă în ametist şi soarele moare undeva pe un
pisc, dintr-un minaret, în Balcic, un muedin dă svon de pastorală:
"Allah-echber!
"Eşhedu-enlea-ilahe ii lelah!
"Eshedi enne Mohamedun resulullah!
"Aiia lessalah, aiia lessaalah!
"Aiia lelfelah, aiia lelfelah !
"Alah-echber ... Allah echber ]ea!
"Ilahe, illea Allah!
" Dumnezeu e mare!
"Cred că există un singur Dumnezeu!
"Cred că Mahomed este profetul lui!
"Veniţi pentru rugăciune!
"Veniţi a scăpa de păcate!
"Dumnezeu e mare; nu există alţi Dumnezei
"Decât un singur Allah!
Valerian Petrescu
Casim
iulie 1940
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PATRIA, LA OVIDIU
Din toată poezia lirică rămasă de la relegatul Romei, - celebră în cântecul
ei elegiac şi în spiri tualitate adâncă ce cuprinde - intuiţia noastră critică a vre
murilor de azi, culege din şirul de mărgăritare al slovelor, ca temă imanentă
a vieţii omeneşti, sfârtecată de gânduri şi fapte, un adevăr unic, nestrămutat
la omul cât de simplu ca şi mentalita tea cât de complexă şi de rafinată, care
se rezolvă cu o amploare esoterică când îl pronunţi . Acela e cuvântul mult
vorbitor al Patriei
Ce sunt destinele is orice ale unui neam, decât imponderabile cari se
întreţes dealungul nemărginitelor prefaceri ale timpului, în jurul aceleaşi
eterne probleme pe care o formează Patria. De aceea istoria unui popor e
însuşi epopeea Patriei lui.
Patria drept concept al naţiunii a interesat deopotrivă pe poeţi, pe soci
ologi, pe filosofi, ca şi pe patrioţi. În specula ţiune abstractă, au fost filosofi
cari au creiat în această privinţă o doctrină aparte, avântată într-atâta realism,
încât ideismuyl lor pur s-a văzut eliminat singur de prea multă revărsare de
exclusivism.
Lăsând la o parte egoismul firesc de rassă, care nu dă cea mai bună defi
niţie asupra Patriei, evocarea ei valabilă, pe plan obiectiv, ca entitate supe
rioară a spiritului, o vom găsi îndeosebi la marii gânditori şi poeţi ai uma
nităţii. Poate numai aceştia sunt mai vârtos în posesia acelei tainice sensi
bilităţi care se naşte din raportul ce se leagă intre om şi micul cosmos al
copilăriei lui, al trăirii lui, al devenirii lui
După o credinţă a vechiului Olimp, poeţii aceia cari stau de vorbă cu zei
şi fiind inspiraţi de muze, posedăz darul ales de a exprima prin cuvinte,
adâncurile nebănuite ale sufletului.
Unul dintre aceştia, din toate începuturile, a fost Ovidiu, ostracizatul la
Tomis "printre ultimii oameni la margine de lume", - aci, în acest pământ bar
bar, locuit de sarmaţi şi sălbaticii geţi.
Ce vremuri au fost pe atunci! Oricâtă imaginaţie fantezistă am cheltui,
oricâte ipoteze de reconstituire a anticilor am face, - toate conjecturile rămân
încercări palide, dacă nu sterpe. Ceia ce e sigur însă, e că sufletul omenesc cu
toate frumuseţile şi scăderile lui au fost aceleaşi în toate timpurile. De aici
explicaţia exilării poetului Tristelor.
Mai mult atunci, decât azi, o îndepărtare din Patrie însemna o tragedie
zguduitoare, o zvârlire în abisul diusperării, ca o navă plutitoare pe unde
izbite de vânturi, cu învolburarea de jerbe ale morţii, în jur.
E firesc aşadar, să acordăm credinţă nefericitului poet pentru jalea care îl
cuprinsese, din cauza ostracizării, pe aici, în această Moesie Inferioară cu
populaţia ei eterogenă, au tohtonă dar nu latină, unde razele de lumină nu
pă trunseră prin ceaţa depărtărilor de lumea romănă.
Dezrădăcinat dintr-o lume a lui, din Roma elocinţei, a poeziei, a contro416

verselor folosofice şi a arguţiilor polemice şi aruncat într-o ţ . . stearpă.,
măsura reacţiunii sufleteşti cu adâncimi de proteste şi elegiacă melancolie,
nebănuite, nu putea să se contureze ca gând mai expresiv, decât în dorul de
Patrie. E adevărat că şi în Tristele ca şi în Ponticele, nota dominantă a poetu
lui se caracterizează printr-o melodioasă plângere a tot ceia ce i-a forma t
viaţa de odinioară, din cetatea luminii. Dar, mai impresionantă e slova când
evocând dispariţia lui în neantul morţii, spune soţiei iubite, atât de lapidar:
"Patria'ntâi când pierdui, de atunci să socoţi că murit-am:
"Asta-mi fu moartea dintâi, asta-mi fu moartea mai grea .
E în această confesiune tragică, poate şi o neînchipuită amă răciune a
prăpastiei în care s-a văzut inclus, dar e şi o invincibilă formă a unei psi
hologii indomptabile, a celui care nu mai avea legă tură cu pământul natal de
câ t prin gânduri şi reconstituiri pregnant afective. La Ovidiu, deci,
înlă turarea din Patrie însemnează proscriere, - moarte. Nu proscriere din
partea Cezarului, ci moartea acceptată ca fatalitate, dăruită de o Nemesis
răzbuna toare.
Aderenţa de Patrie, la acest mare liric, se prelungeşte şi dincolo de hotarul
morţii. Se înţelege aceasta din grija pe care o poartă şi transmi te soţiei că să
îngrijească rămăşiţele lui pământeşti. Străinătatea ii înfioară şi în urma în
care îi vor fi adunate osemintele. Se pare că chiar în lumea nefiin ţei, dacă
această lume ar sălăşui undeva pe aproape de Roma, nu s-ar mai simţi aşa de
surghiunit. E o dorinţă, desigur, atât de adevărată, dar numai un mare poet
ca dânsul şi într-o asemenea tristeţe ca aceasta, pu tea să redea cu a tâta tra
gism, o metafizică a nemuririi geniului:
"O, de-ar pieri împreună cu trupul şi sufletul însuşi,
"Dacă din trupu-mi nimic nu ar zbura de pe rug!
"Adevărată de-ar fi a lui Pitagoras zicală
"Şi-ar pluti în văzduh spiritu-mi nemuritor,
"Sufletul meu de Roman ar zbura printre umbre sarmate
"Şi printre Manii lor cruzi veşnic strein el ar fi.
"Pune s-aducă într-o urnă oasele mele în ţară;
"Altfel ... rămân surghiunit şi după ce voi fi mort.
"N-o să te împiedice nimeni, căci şi Antigona 'ngropat-a
"Pe Eteocle, deşi regele i-a in terzis.
"Oasele mele cu praf de amon şi cu flori să le amesteci
"Şi să le-ngropi într-uh loc nu prea departe de oraş.
"Iar pen tru ca trecătorul grăbit să-şi oprească privirea,
"Scrie cu litere mari ăst apitaf pe mormâ nt:
"Eu, care-aici odihnesc, Nasone, al dulcilor dragosti
"Bard neferice, pieirii jertfă talentului meu.
"Tu trecător, dacă şi tu iubit-ai vreodată, nu-ţi cadă
"Greu de a spune: tihnit osul să-ţi fie, Ovid !
Valerian Petrescu
.
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POEZI I

•

PROZĂ

Dan Ioan NISTOR

POVARA DE

IUBIRE

"Iubirea mea e greuta tea mea. "
Fericitul A UGUSTIN

Mi-a rămas
Teama de Înaltul
Sălăşuind în fapta
De tainică unire,
Unul într-altul
Deschisă cale,
Povara de iubire.

NUNTIRE
Cu setea cea fără de timp
Ne-Ai făcut părtaşi
Şi-ntr-al clipei dar
Ne-Ai ales nuntaşi.
Ţipetul prin păsări
Făr-de adormire,
Ni-L petrecu în Duh,
Dor de săvârşire.

STATORNICIE
Sub umbra de gând
Ţi-am aflat
Îndelungata-Ţi răbdare,
Statornică aici
În cuvin tele nepieritoare.
Aşa m-ai probat,
Aşa mi-ai lăsât
Lumină şi vieţuire
Înscrise cu Duhul
Fără de umbrire.
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GETICĂ
Spaimă şi a dânc întuneric
aş risipi cu arc şi săgeţi,
strămutat în vie credinţă,
cerul străbunilor geţi
l-aş lua merinde pe cale
cu geana-i de lumină,
ţărâna tăcerii în pumn
şi-n duh privirea-Ţi senină.

PREZENTE
Cei d ragi
nu şi-au dus
întru tot
aleanul iubirii,
de au lăsat
un nespus de adânc
în izvoarele firii.
Mărunt neastâmpăr,
dorul de vecie
ni-l petrec,
stropi de apă vie.

NOAPfE FĂRĂ VEAC
Î n noctiluci
şi-n stele căzătoare,
sfârşitul de vară
ni-l înveşmântam,
cu ochi de rouă
şi pulberi aprinse,
noapte făr-de veac
te îmbrăţişam.
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ECOU
(Nou suspin am urgul)

De mă iubeşti
tu încă,
se-mpreună ciopoarele
albilor nori
şi-n murmur izvoarele.
De ne-am iubit,
ne-ntoarcem
amurg însângerând
cocorul clipei
gând către gând.

DIN GALILEEA NEAMURILOR
Te aştept în cele ce se-ntâmplă
Şi-n cele ce-or să vină
În darul de credinţă
Dintr-a proorocilor lumină,
Te-aştea p tă neamurile,
Unul în Intreita Fire,
Dar de înviere,
Milenii de iubire.

TRECEREA
Pasha - trecerea
(ebraică)
Erau aceleaşi
albe tresăriri
de pescăruşi în zbor
şi-n scoici neadormite
suspinele,
doar ceru-n trezie,
păşea pe alţi nori
şi-n trecătoare fiinţe,
picuri din vecie.
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CÂND EŞTI ÎN

MINE

Nou suspin amurgul
arşiţa de nerăbdări
ne-o stângem
cuib de-mbrătişări, doar a mea goană
uita tă mai geme
în tr-al tău trup
sub ascunziş de vreme.
Ferice fărâma,
a Duhului parte
când eşti în mine,
mă apără de moarte.
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Codina WAŞCU
Dacă poezia este un destin
atunci eu
eu
eu
sunt poezie
II
Lacrimile o iau în sus,
până la cer,
în căutarea unor ochi
care să plângă.
III
Ciulinii
Pe drumul drept,
implacabil de drept,
s-a aşternut sărutul prăfuit al vântului.
Cu mişcări frenetice,
învăţate pe când erau încă
frân turi de infinit,
dansează haotic
ciulinii,
fără să ştie că oricum
drumul va rămâne
drept
şi implacabil.
IV
Stare de veghe
Această noa pte-n care pleoapele-ţi se zbat
E o suită de-ntrebări fundamentale.
Nu vei simţi nici fericire, nici canoane,
Poate un suflu nou, în stare embrionară.
Te va privi cu zâmbet minunat
Imaginea răsfrântă în oglindă
A unui fluture cu ochii de bărbat,
Care acum a învăţat să plângă.
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V
Numai în vis
am înţeles
aceste mâini
cu degete trandafirii,
căutând, căutând, căutând
stranii comori,
ascunse în pământ.
Când m-am trezit,
soarele
îmi bătea la fereastră.
Aproape inconştient,
pe pământul din juriul meu
am început să scriu.
VI
Ca pasărea Phoenix
Prin moartea mea, care nu dovedeşte nimic,
pun capă t acestui
concert din muzică de Bach,
dinamitez acest
loc în care nu s-a întâmplat
niciodată
nimic,
decât o viaţă de om,
şi mă înalţ
ca pasărea Phoenix,
în ţara de dincolo de negură,
în care
mirabila sămânţă
n-a încolţit încă,
în aşteptarea unor
cuvinte potrivite cu
corola de minuni a lumii.
VII
Ce zi perfectă!
Am stat împreună
Complet însinguraţi,
Apoi am plecat acasă.
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N-ai spus nici măcar un cuvânt,
Nu ţi-am auzit nici măcar respiraţia,
Ţi-am contemplat nuditatea
Pe care n-am ştiut cu ce s-o îmbrac.
Simţind adânc
Perfecţiunea acestei zile,
Am plecat acasă,
Ca să urlu în linişte.
VIII
Tristă voluptate de a sta după gratii
În închisoarea asta ca un uter de mamă vitregă.
IX
Alerg la adăpostul aripilor de gânduri şi de speranţe
care au putere de a ocroti şi de a omorî.
Între cuvânt şi tăcere e zbaterea mea acteonică
spre capătul pădurii însufleţite
de minunatele triluri funebre
ale păsărilor fantastice.
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Ion R<JpIORU

ACEASTĂ MUTĂ SPAIMĂ
Îi devenise sortii trofeu de vână toare
de când îşi asumase un rol de dezertor,
sătul să-şi mai împingă trecutul în uitare
fiindcă-i livrase morţii onoarea şi-un picior!
Sta singur ziua-ntreagă pe-o piatră-n faţa porţii
ori, când ploua, pe prispa bordeiului pustiu;
copil, vedem într-nsul un mesager al morţii
şi se zvonea că noaptea zbura într-un sicriu!
Pleoştita-i pălărie precum o mânătarcă
era ades văzută somnambulând prin sat,
în dangăt lung de clopot grăbindu-se de parcă
voia să prindă-n fa ţă un Joc la priveghea t!
Distanţa dintre semeni şi el, cel ca de ciumă
bolnav, scădea când primii dormeau pe năsălii;
biet câine stând să rupă din mila lor postumă
condescendent filtrată prin sila celor vii !
În nopţile durerii străine, la vânzare
scotea singurătate din nesfârşitu-i stoc,
amestecând surplusul în seu de lumânare
deşi, întors acasă, o regăsea la loc!
Ea-l reprimea strangându-l în inima-i avană
până ce-a fost şi dânsul chemat la Dumnezeu,
nu înainte însă de-a-mi fi lăsat pomană
această mută spaimă ce-mi urcă-n vers mereu !
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INVOCAŢIE
Ca de grindină livada, conştiinţa mi-i bătută
de căinţa-nrobitoare c-aş putea trăi mai pur,
ci prin codru-ndurerată se boncăluie o ciută
când cirezile de vată năboiesc peste azur!
Ai venit dinspre iubire şi-ai trezit livezi în mine,
însă colivia sorţii se încheie peste zbor;
din adâncu-i îndoiala-şi scoate ciuturile pline,
frunza fluierând astmatic după ultimul cocor!
Ca pe fum mă trage toamna în plămânii ei de iod
şi-mi simt ochii pradă foamei Corbului lui Allan Poe,
dar cum ţin să văd lumina capătului de exod,
te implor homeric, Doamnă, împrumută-mi văzul tău!

îNTR-0 ZI

lui Ştefan Bilnulescu, in memoriam

Îmi închipuiam că isc
o cărare mai spre pisc
şi că am atâta dor
cât să pot să te nemor
şi că-mi iau lumina din
floarea teiului divin
şi că orice vers e roată
de fântână nesăpată,
nu ţi că-ntr-o zi săracă
va-nvăţa cucul să tacă !
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BOLNAV DE FĂRĂ ROST
Era târziu şi încă mai zăboveam în gară
simţindu-mă de-odată bolnav de fără rost;
cânta un orb romanţe albastre la vioară
şi-şi molfăia o babă plăcinta ei de post!
Plecaseşi fără mine şi pentru-ntâia oară
parcă eratn sub crusta de fum un sfânt anost
pe o icoană veche din podul de la ţară
unde doar huhurezul îşi caută-adăpost!
Aş fi putut în crâşmă să stau la o cafea
ori gării minuscule să-i memorez orarul,
să-i dau ţigăncii palma ca să-mi citească-n ea,
să mă întind destoinic la vorbă cu librarul,
să rup un pumn de lozuri, să devorez ziarul,
nu şi să te întoarcă din drum absenţa mea!

ONIRIC
Să intru-n somn ca-ntr-o pădure
să nu ştiu drumul înapoi
să mă încurc în rugi de mure
să uit singurătatea-n doi

să mă cufund în ochi de rouă
să fiu un înger blond şi mic
s-aprind o candelă când plouă
să port cămăşi de borangic
să cânt la nunţile de fluturi
să mă-nhăitez c-un licurici
să picur mierea lunii-n ciuturi
să joc în vise cu pitici
să-nvăţ cuvinte nenuntite
să-mi pun iubirile-n abis
să scriu poeme daco-scite
să muşc din fructul interzis!
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POEM
un vad de alcool mă desparte
o seară de frica de moarte;
fregata pe albia râului sec
în zori încă-o trag la edec;
umerii beţi mi-i însânger
astfel cu aripi de înger
sau spaimă-s că timp e puţin
să ies rămânând în destin?

FILĂ DE JURNAL
Degeaba mai scriu necroloage:
primarul nu-şi poate regla respira ţia după
frazele mele şi-aşa cronofage
pe care le bate pe crupă!
Burează. În cârciuma veche
sforăie şeful de post;
sub teiul stufos o pereche
se minte c-un vag adăpost!
Plăpânde claxoane funebre
ni se sparg incolor în auz;
bătrâna vecină se mută-n tenebre;
la TV mademoiselle chante blues!
De frică m-ascund într-o carte
adusă de poşta cu cai
din ţara oglinzilor sparte
când anii erau fără mai!
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FLASH
Dorul meu arcuş trecut
pe viori de os şi lut!
Luna ca un herb de mire
zăbovindu-mă-n uimire
Rugul de zăpadă când
mă revarsă peste gând!

ŞTAFETĂ
Motto: "În după amia;i:a aceea de iarnă,
pe la ora patru, a sucombat copilăria mea!"

Cu blajinii ochi în lacrimi se întorc să mă mai vadă
Sau să mă implore poate ca d in cale să-i opresc Zgribuliţi, flămânzi, nevolnici, slabi şi cu ciulini în coadă,
Caii noştri cu dinţi galbeni şi cu mersul bătrânesc!
Tata-i mână fără milă spre niciunde prin zăpadă,
Vântu-n gura fânăriei se înfoaie nefiresc
Şi-i pustiu chiar dacă mânjii zburdă brudnici prin ogradă
Şi chiar dacă peste râpă corpii lacomi se rotesc!
Mi-a pierit deodată rostul. Închid poarta de la stradă.
lau toporul. Tai o creangă. Sunt nervos şi derutat.
Curăţ joarda cu briceagul. Suflu-n mâna îngheţată.
Sângele-mi zvâcneşte-n tâmple. Roata timpului a stat.
Undeva icneşte-o puşcă. Mă împiedic de-o lopată.
Adun noatenii în staul şi, plângând, încep să-i bat!
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POETUL
numind răul din lume
poetul îl face
inofensiv
cuvintele lui mărăcini în pârleazul
ce îmbie la moarte
se-nchină. la crucea lui Christ
şi lemnul acesteia
redevină copac
mereu pregătindu-se pentru
întoarecerea din
toa te războaiele lumii.

PANTEISM
La răspântie fântână,
dor în buciume la stână;
ochi în degete de orb
noaptea lumii o resorb;
catedrală clipei rare
ce-ntr-o floare se nemoare;
piuit în oul prim
să ne tot înveşnicim!
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Paul DIACONESCU

îMPoTRIVA NISIPULUI
- Ce doriţi?
- Să dau o telegramă.
Bărbatu l scoase hârtia pe care scrisese textul, o despături încet, foarte
încet, şi o puse pe ghişeu. Funcţionara îşi plimbă privirile lent peste hârtie. O
dată, de două ori, a treia oara, de parcă vroia să înveţe textul pe dinafară.
Apoi îl ţinti cu doi ochi mici, puţin oblici:
- Dar, e nesemna tă.
- Nu-i nevoie. Daţi-o aşa.
Functionara îl mai privi o dată, neîncrezătoare. Era o fetişcană de 18-20 de
ani, negricioasă, cu o faţă rotundă, cu un nas înfipt în obraz ca un cuţit. Abia
acum începu să numere cuvintele, trăgând că te-un băţ pentru fiecare, cu
creionul, ca o şcolăriţă. Simţea cum îl năpădesc nervii .
- Vă costă
În acel moment sună telefonul. Funcţionara băgă o fişă în
cutia centralei şi ţipă în microfonul agăţat de cască: "Aici oficiul; da, oficiul.
Ce doriti? Crucea ? Am să-ncerc." Îi văzu mâinile, cu degete scurte, cum se
mişcau încet, de la o fişă la alta. "Alo, Petreştiul? Petreştiule, dragă, dă-mi
Crucea
N-o mai auzea. Privi podeaua aproape neagră, îmbâcsită de motorină şi
praf, plină de mucuri de ţigară strivite cu talpa. O scuipătoare stătea într-un
colţ, neverosimil de albă. În încăpere mirosea a peşte prăjit, un miros puter
nic, greu, care emana parcă din pereţi, din obiecte, poate chiar din dulapul
centralei telefonice. De fapt, totul mirosea aici a peşte prăjit. Se obişnuise.
Hârtia cu textul telegramei se mişca uşor. Prin fereastră pătrundea, abia
simtită, briza dimineţii. Se gândi în acel moment să ia telegrama înapoi, să
spună că s-a răzgând it. Se apropie de ghişeu, dar gândul că cineva citise cele
câteva cuvinte, că îi cunoştea hotărârea, îl făcu să se oprească. Hotărârea era
ca şi înfăptuită, actul era ca şi consumat, intenţia lui pornise, se desprinsese
de el, nu mai putea fi oprită. Plăti şi plecă, simţind că trage după el zâmbetul
funcţionarei, un zâmbet insuportabil, dulceag, amestec de obrăznicie şi com
plicitate.
Între timp soarele devenise puternic. Îşi puse ochelarii de soare şi se
îndreaptă spre plajă pe drumul cel mai scurt. Casele se răreau, în spatele lor
se ridica, zid verde, stuful. Stâlpii de telegraf se îndepărtau prin bălţi, când
drepti, când strâmbi, ca nişte catarge de corăbii scufundate. Un cârd de gâşte
ii sâsâiră bătând din aripi, până ce ajunge în dreptul bisericii. Praful îi intrase
în sandale, ii sim ţea cald şi pufos sub talpă, printre degete. Lângă o cişmea
câţiva copii fugăreau nişte raţe care alergau legănându-se şi scuturându-şi
târtiţa. Mirosea urâ t, o mâzgă verzuie, a lături stătute în şanţuri, la umbra de
buruieniş. Din când în când o broască orăcăia pe-aproape, prin marginea
„.
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bălţii. Orăcăia gros şi scurt, ca o chemare. Coti la dreapta si-o apucă pe dru
mul îngust din tre cimitire. Abia acum se simţea apropierea mării. Vântul
devenise mai puternic, tălpile se înfundau în nisip, vegeta ţia se rărea. După
ce trecu podeţul de lemn peste mlaştină, îşi scoase sandalele şi-şi trase bluza
din pantaloni. Era bronzat uniform, un bronz auriu, de soare palid, în amur
gul verii. Plaja era pustie. Se trânti în mijlocul unei dune, în nisipul cald şi
aspru. Razele soarelui păreau uşoare, ca nişte fu lgi, ca o ninsoare caldă care
i se topea pe piept şi-i pă trundea în piele. O furnică îl gâdila sub coaste. O
căută leneş cu măna, fără să deschidă ochii.
***

"SUNT LA N - STOP - TE AŞTEPT SÂMBĂTĂ LA VAPORUL DE
SEARĂ - STOP" Atât. Zece cuvinte, plus numele şi adresa, încă cinci. Poate
că în acest moment cuvintele lui alergau pe firele de telegraf, unul după altu l,
literă cu literă. Nimeni nu le mai pu tea opri. Diseară, sau cel mai târziu mâine
dimineaţă, cuvintele lui vor ajunge la ea . Ce-o să zică? Poate că va râde ca de
o glumă de copil întârziat. După trei ani de tăcere, o telegramă care o cheamă
undeva, la un capăt de lume. O adevărată aventură. Oare o mai ispitesc ideii�
trăznite? Mai e în stare să închidă ochii şi să se arunce în gol împreună cu el?
Ştia că nu se căsătorise. Dar asta nu însemna, în fond, nimic. Poate că avea un
prieten, poate că, pur şi simplu, nu se mai gândea la el. Telegrama asta era o
absurditate. O absurditate în plus. Întredeschise ochii. Reflectase de nisip,
razele soarelui se irizau prin tre gene. Plaja i se păru imensă. Îl copleşea din
nou sentimentul absurdităţii. Singur, asediat din toate părţile de acest senti
ment, se simţea izolat, pierdut. Plaja asta, întinsă ca o sahară şi la fel de
pustie, nefolosită de nimeni, i se părea cea mai sugestivă imagine a absur
dităţii. Cât efort, cât imens efort pentru ca el să stea acum tolănit pe nisip!
S-au sfărâmat stânci, au pu trezit scoici, furtuni au răscolit fundul mării, va
luri au măcinat şi au cărat până aici, timp de sute de ani, la picioarele lui,
miriade şi miriade de grăunţe aurii, pentru ca el, singur ...
Înfipse mâna în nisip şi strânse pumnul. Printre degete i se scurgeau fire
subţiri, ca dintr-o clepsidră. Deschise palma şi privi îndelung pielea în care
se încrustaseră sute de particule. Sub lumina pu ternică a soarelui fiecare
grăunte de nisip se vedea clar, ca sub lupă, fiecare îşi avea forma sa, culoarea
sa, diferite de ale celorlalte. "Individualizarea nisipului." Ideea ii amuza.
Privi încă o dată întinderea plăjii până departe, unde fâşia de nisip se topea
la orizont, contopindu-se cu ceru l. Câţi kilometri puteau fi până acolo? Din
loc în loc smocuri de trestie şi tufe de buruieni răsăreau din nisip. Vântu} le
apleca uneori până la pământ, le acoperea cu nisipul ridicat de pe plajă, dar
nu le putea îndepărta. Îndărătnicite, creşteau mai departe, cu o încăpăţânare
de neînţeles, cu o îndârjire lipsită de sens. Lipsită de sens? De fapt stuful,
buruienile aveau un sens: acela de a trăi, de a se dezvolta chiar şi printre
dunele de nisip, chiar şi sub bătaia vântului, îndărătnicia lor, încăpăţânarea
lor era, nici mai mult nici mai puţin, suprema lor voinţă de viaţă, unica lor
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trăsătură, de altfel. Absurdă, o voinţă absurdă! Aici nisipul domnea peste tot,
definitiv, nimeni şi nimic nu-l putea înfrânge, orice încercare ar fi fost zadar
nică. Şi totuşi, ici colo, tufe de buruieni şi de stuf străpungeau dunele, venind
de undeva, din adâncuri. Cu ce scop? Simţea că intenţia îi scapă., că. strădania
lor rămânea de neînţeles. N-ar fi existat decăt o singură explicaţie, aceea că
nu puteau altfel. Nu puteau ocoli viaţa, nu pu teau renunţa la ea. Şi o trăiau
împotriva vântului, împotriva tuturor adversităţilor soartei care le aruncase
la acest capăt de lume. Trăiau împotriva nisipului, nisipul aruncat şi el, la
rândul lui aici de valurile mării. Un şir de întâmplări de care nimeni nu părea
a fi vinova t, întâmplări sub semnul hazardului. Din nou ajungea la absurdi
tate, pentru că, de fapt, hazardul
Pescăruşi s e roteau deasupra lui, ţipete scurte, răguşite îl făcură să
deschidă ochii. Vântul sufla cu pu tere. Era tocmai timpul cel mai potrivit
pentru baie, pentru că-i plăceau valurile, valurile mari care i se spărgeau în
piept acoperindu-l de spumă. Aştepta cu voluptate clipa în care se apropia
un talaz mare şi se aruncxa în el, fie cu pieptul, fie cu capul, străpungându-l
pe dedesubt. Apoi, când se în torcea spre ţărm se lansa pe coama unui val
înaintând câţiva metri din tr-o singură întindere de braţ. Dar, după fiecare val
curentul îl trăgea înapoi, ca şi cum marea regreta că-l scapă. Alergă câţiva
paşi pe fâşia îngustă unde nisipul avea duritatea şi elasticitatea unei piste de
atletism, o pistă. care-şi schimba culoarea ritmic, între două valuri. Alergă
relaxat, uşor, cu plăcere, aproape un kilometru. Locul unde-şi lăsase hainele
nu se mai vedea. Se întoarse încet, ca într-o plimbare, şi începu să caute cu
privirea scoici şi melci. Din loc în loc se oprea să privească mai atent şi să
râcâie nisipul cu degetele de la picior. Erau scoici mici, sidefii sau roze, melci
lunguieţi ca un con răsucit în spirală şi multe, nenumărate scoici sparte, frag
mente sfărâmate de furtuni, pe care le aduna cu dorinţa de a reconstitui din
ele formele iniţiale. Se amuza la gândul că bucăţica lipsă din fragmentul pe
care-l ţinea în mână rămăsese poate pe plajele Varnei sau ale Turciei, ori, cine
ştie, găurită cu acul şi înşirată pe o aţă, ajunsese în colierul de vacanţă al unei
fete. O fată pe care n-o văzuse şi n-o va vedea nicioda tă. Desfăcu pumnul în
care strânsese scoici şi melci şi le lăsă să cadă pe nisip. În fiecare zi gestul se
repeta; nu găsea nimic care să-i placă cu adevărat. Scoicile se risipiră sub
vânt, cele uşoare, sidefii, zburară departe, strălucitoare şi vii, fluturi de-o
clipă. După cum vedea umbra se gândi că trebuie să fie ora 1 1 . Şi încă nu se
gândise la ea
Ar fi vrut să se gândească îndelung, profund şi lucid, dar
gândurile fugeau care-ncotro; ar fi vrut să-i recompună chipul, dar
trăsăturile ei se subţiau, se estompau mai înainte de a reuşi să le prindă pe
toate într-o singură imagine. Era trădat de memorie, sau era vorba de un
refuz, refuzul de a-şi aminti? Se apropia miezul zilei şi odată cu el acea t©ro
peală plăcută care-l cuprindea întotdeauna pe plajă către sfârşitul dimineţii.
Se trânti din nou lângă haine şi-şi acoperi faţa cu cămaşa de in. Din ochiurile
ţesăturii se scuturau ca dintr-o sită fire de nisip.
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- Avem bere proaspătă, don şef. Am adus-o cu vaporul de la Asuga. Pe
ţinstea mea, vă rog. Observaţi halba! A crăpat din cauza temperaturii, vă rog.
Acum pălăvrăgeala ospătarului îl călca pe nervi. În zilele trecute îl
amuzase. Era o descoperire pentru el lumea aceasta pestriţă, amestecată,
plină de chipuri neaşteptate, de figuri ciudate, conglomera t de naţii şi de
temperamente, oameni legaţi încă prin amintiri şi tradiţii, dar mai ales prin
legende, de porţile Levantului.
- Bere ţine mai doreste, că băiat' se grăbeşte! - striga printre mese
ospătarul. "Băiatul" avea părul cărunt, un nas arcuit şi sprâncene stufoase,
vioiciunea mişcărilor nu-i trăda vârsta, dar cei ce-l cunoşteau, localnicii, i se
adresau cu o anume condescendenţă. Chiar şi marinarii tineri, dornici să facă
pe grozavii, neîntrecuţi în grosolănii şi renghiuri de tot soiul, i se ad resau la
fel ca toată lumea cu "barba Zachis". Ceruse un borş pescăresc şi un şniţel,
singurele mâncăruri care i se păreau comestibile aici şi, aşteptând să vină
comanda, auzea, fără să vrea, frânturi de conversaţie de la masa marinarilor.
Era o masă lungă, dublă, rezervată lor printr-un consens tacit. Se pare că
tradiţia se înscăunase de mult, de pe vremea cârciumarului, care ţinea şi
câteva şalupe pe fluviu şi avea marinarii cei mai beţivi din câţi s-au cunoscut
vreodată în tot portul. N-apucau niciodată să-şi ia salariul, toţi banii li se
duceau pe băutură în cârciuma patronului. Toată lumea se mira din ce
trăiesc. "Din apă" - răspundeau ei arătând spre fluviu. Mâncau numai peşte,
e devărat, dar se mai ocupau şi cu contrabanda . Câţiva îşi făcuseră case la
Tulcea.
- Atunci io i-am spus: dacă vrei bine, dacă nu
- Vine berea cu vaporu', să se sa ture poporu'
- Da' ia tot făcea p e nebuna . Şi-a scos batista din poşetă, c-avea ş i poşetă,
şi-a început să-şi sufle nasu' până ce-am strigat la ia: Mai lasă trompeta
şi-ascultă ce-ţi spun
Borsuledzu', don şef. Garantat ş i aromat, mirodenii orientale, sarsavaturi
naţionale. Poftiţi şi lingura. E de argint, vă rog, da' a ieşit la spălat
bine - zice, d a ' să ştii c ă i o sunt femeie serioasă (hohot de râs răguşit)
da, zice, io sunt femeie serioasă da' tu nu eşti deloc a tent
- Bătea şaua.
- Da, bătea şaua, da' io eram lefter
Discuţia nu-l mai interesa ca altădată. Sorbea încet din borşul fierbinte.
Capul crapului se înălţa ca o insulă în mijlocul farfuriei. O muscă mare şi
neagră zumzăia pe geamul vitrinei. Îşi scoase batista din buzunar şi-şi şterse
fruntea transpirată.
- Avea o carenă valabilă şi mă gândeam
Nu trebuia . Trecuseră trei ani. Trei ani şi două luni de când se despărţiră.
Aici. Nu, nu trebuia! Nu era un gest bărbătesc. Suna a disperare. Numai
femeile procedează aşa când vor să pară hotărâte, tranşante, în fond, asta nu
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le poate masca slăbiciunea. Slăbiciune sub aparenţă virilă
De fapt, nu era
disperare. Nu, nu era disperare ci, mai curând, un act gratuit, da, gratuit,
pentru că, dacă stă tea să se gândească bine, venirea ei, dacă ar fi venit, era
lipsită de sens. De ce o chema, în definitiv, ce motiv serios avea s-o cheme?
Era o pornire, o hotărâre cu care se trezise parcă în acea dimineaţă, o hotărâre
luată, probabil, în timpul nopţii, în timpul somnului. De ce? Se simţea singur,
asta era! Dacă ar fi venit aici în plin sezon, când n-ar fi avut loc de turişti nici
pe plaje şi nici la restaurant, atunci, desigur, ar fi găsit o femeie dispusă să
împartă cu el câteva nopţi. O aventură de vacanţă, pur igienică, fără con
secinţe, un amor fără prietenie, fără mărturisiri, fără oboseala destăinuirilor.
Ar fi consumat cu ea, nopţile, toată energia pe care i-o dăruiau, peste zi,
soarele şi marea. S-ar fi a runcat în acest amor ca un animal flămând, s-ar fi
trezit dimineţile târziu, cu o femeie străină în bra ţe, cu o oboseală plăcută în
tot trupul. Ar fi împiedicat-o să vorbească sărutând-o, i-ar fi destrămat
gândurile cu mâna, mângâindu-i sânii
Era o iluzie, o iluzie veche, sau, poate, o dorinţă care n u se realizase nicio
dată. Orice întâlnire întâmplă toare se transformase, aproape în totdeauna,
într-o legătură. După o noapte sau două femeile începeau să-l alinte cu nume
tandre, să-l istovească cu întrebări, să-l plictisească cu relatări biografice, cu
amănunte pe care el nu le ceruse, nu le provocase. "Nu-i aşa că-ţi plac?" "Da,
îmi placi . " "Foarte mult?" "Destul." "Minţi! Mă placi foarte mult." "Ca pe ori
care alta ." ''Atunci de ce faci totul ca să mă înnebuneşti?" Nu făcea nimic ca
s-o "înnebunească". Făcea numai ce simţea că-i face plăcere, atât ei cât şi lui.
Nimic mai mult. Nici măcar declaraţii, declaraţiile despre care auzise de la
alţi bărbaţi că înduplecă şi că "vrăjesc" femeile. I se părea nedemn să pro
cedeze aşa, să dea asigurări sentimentale unei femei pe care n-o iubea decât
ca amantă şi atât. "Eşti un mare mincinos. Cu niciuna nu te-ai potrivit aşa
cum te potriveşti cu mine!"
Nu era adevărat, dar de multe ori renunţase să mai nege. De altfel, nici
n-ar fi fost crezut. ''Eşti răutăcios" (sau: eşti parşiv - fiecare cu replica ei) i se
răspundea a tunci când se împotrivea. Ba chiar, una, o aiurită de vreo
douăzeci de ani, care se lăuda că face canotaj şi că e sportivă şi cu bărbaţii, că
nu s-a culcat niciodată de două ori "cu acelaşi cetăţean"; i-a tras o înjurătură
foarte pitorească şi s-a ridicat zicând că pleacă. Dar n-a plecat. Se obişnuise şi
se lăsa măgulit de asemenea succese, chiar dacă trebuia să facă eforturi ca să
pună capăt unor legături care ameninţau să-l copleşească. Credea că toate
femeile sunt la fel, că fac aceleaşi declaraţii tuturor. Până când, un gest l-a pus
pe gânduri. Era o întâlnire întâmplătoare, după o zi fără chef. Intrase într-o
cofetărie şi deschisese un ziar în aşteptarea cafelei. La un moment dat se simţi
privit. La o masă vecină se aşezase o femeie, scoase o ţigare din poşetă şi
rămăsese cu ea între degete privindu-l insistent. În ţelese şi-i dădu bricheta,
să aprindă. Ştia că e un prilej să intre în vorbă cu ea, se retrase la masa lui fără
un cuvânt. Nu era un crai, nu-i plăcea să abordeze femeile în văzul lumii. Dar
„.
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ea continua să-l privească . Avea ochi negri, rotunzi şi lucioşi. Încercă să
citească mai departe ziarul dar femeia ii stârnise curiozi tatea. Îi răspunse la
priviri, fugitiv, şi descoperi că are genunchi frumoşi şi bronzaţi. "Caută un
individ care s-o ducă la restaurant" - o categorisi el. În rest nu-şi mai amintea
alte amănunte, banale, desigur, ci numai palma, palma aceea puternică, dată
cu sete. Când? A tunci când s-ar fi aşteptat mai puţin. O iubise la fel ca pe ori
care, fără altă voluptate decât aceea că descoperea un trup necunoscut, că
privea cu ochii întredeschişi o figură străină cu un păr lung, mai lung decât
era moda. Poate că se deosebea, totuşi, de altele prin faptul că tăcea, că
primea totul cu o anume rezervă, cu un soi de dezinteres. Nu dormiseră toată
noaptea, pusese câteva discuri, făcuse cafele. Ea nu dădea semne de oboseală
şi nici de dorinţă, accepta totul fără reactii, fără întrebări, ca un câine cred in
cios. Îşi spusese atunci - îşi aminteşte precis - că a nimerit peste o blazată care
învă ţase din experienţă că cel mai bun lucru e sâ tacă şi să se supună total
capriciilor lui. Dar mai târziu, spre dimineaţă, după o îmbrăţişare prin nimic
deosebită de celelal te, ea a rămas neclintită câ teva clipe, apoi l-a în treba t
scurt: "Mă iubeşti?" "De ce?" - i-a răspuns surprins. "Răspund e!" "De loc." Nici
n-a apucat să închidă gura şi a simţit izbitura, neaşteptat de dură pentru o
femeie. "De ce" - a întrebat-o, încercând să se stăpânească. "Pentru că n-ai
dreptul să te porţi astfel cu o femeie pe care n-o iubeşti." Apoi s-a îmbrăcat în
tăcere şi-a plecat, a plecat fără nici o ezitare.
Şi-a dat seama atunci că se întâmplă ceva care scapă simţurilor lui, că
pătrunde, fără să ştie, în zone interzise, că tulbură, inconştient, ape adânci, că
provoacă - el, care se ferea întotdeauna să provoace ceva - declanşarea unui
mecanism necunoscut. Nu vedea, nu putea să stabilească legătura, nu
descoperea punctul unde intervenea acel contact subtil care transforma o
atingere pur fizică într-o mişcare sufletească, o îmbrăţişare - într-o dezinte
grare a trupului şi a minţii, o clipă - într- eternitate. Era o ciudă ţenie pe care
n-o înţelegea.
"Eşti un individ periculos pentru că eşti inconştient:, îi spusese o prietenă
cu care se vedea rar, păstrând nişte bizare. Era prea inteligentă şi prea instru
ită, discuţiile cu ea sfârşeau prin a-l obosi, fiindcă, mai devreme sau mai
târziu, simţea că-l cercetează cu o curiozitate rece, lucidă, încercând să-i
descifreze cuvintele, gesturile, până şi tăcerile. "Nu pot să pricep, ii mai
spunea ea, de ce lângă tine mă simt atât de definitiv eu însă.mi, de ce mi pare
atât de natural faptul că. te privesc şi că mă priveşti complet goală, că n-am
faţă de tine nici o ruşine, nici prejudecată. Mă simt în această atmosferă în
elementul meu, ca peştele în apă . Singurul bărbat care m-a iubit şi pe care
I-am iubit şi eu cu adevărat, nu reuşea să creeze o asemenea atmosferă. Tu nu
mă iubeşti, atunci, cum dracu' faci!" "Nu fac nimic" - îi răspundea, şi dia
logurile lor interminabile se diluau încetul cu încetul în dorinţă. şi în
îmbrăţişări lungi, în care ea încerca să-şi păstreze luciditatea .
... Se trezi mestecând fără chef o bucată de şniţel uscat ca o iască. La masa
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marinarilor unul îngăima un cântec de inimă albastră în vreme ce altul se
bătea cu pumnul în piept şi înjura pe unu' Artimon, care "are pâinea şi cuţitu'
şi-l taie la primă". Soarele cobora spre baltâ.
„„„

Era ora în care doamna Keramidoglu dormea. Se sprijini în clanţă, săltând
uşa fără zgomot, păşi rar prin hol, pe lângă perete, ca să nu scârţâie
duşumeaua. Nu pentru somnul ei era atât de grijuliu, ci pentru liniştea lui.
Dacă Doamna Keramidoglu îl auzea intrând, se scula, îşi punea capotul şi
venea să-i bată în uşă. Nici nu aştepta răspuns şi îşi văra capul şi un sân prin
deschiză tura uşii sub motiv că, poate, doreşte ceva, apă rece, o "băidză", o
"cafelucie". Părea foarte contrariată când îi răspundea că nu doreşte nimic şi
şi retrăgea cu regret mai întâi capul apoi pieptul, închizând uşa. Oare ce va
zice madam Keramidoglu când o veni ea? O să facă scene? Ar trebui s-o
pregătească, să-i spună chiar azi, să vadă cum reacţionează . La o adică, până
sâmbătă putea să-şi găsească altă gazdă, pe care s-o anunţe de la bun început
că nu va sta singur. Dar dacă nu vine? În definitiv, n-are certitudinea că va
veni. O va aştepta, desigur, sâmbătă, plimbându-se pe chei ca d in
întâmplare, aşa cum se plimbă toată lumea. Dacă va veni, bine, dacă nu . . .
iarăşi bine. Nu trebuie să-şi facă nici o iluzie, n u trebuie să-şi pună nici o
speranţă în venirea ei. Îl va întreba de ce a chemat-o. Ce-i va răspunde?
Nimic. Nu a chemat-o pentru ceva anume, nu are să-i spună nimic deosebit.
Atunci? Îi va răspunde că nu toate hotărârile, nu toate gesturile îşi au o expli
caţie. Dar asta nu suna, în fond, pentru ea, ca explicaţie? Adică, el n-a putut
să ma i stea singur aici; adică; i-a simţit lipsa, i s-a făcut dor de ea.
Era, pur şi simplu, caraghios. Pe de-o parte avea convingerea că n-o să
vină; pe de alta îşi imagina în amănunt prima discuţie cu ea, pe chei, între gri
lajul verde al dispensarului şi gardul de păpuriş al cramei "Ceahlăul"! Începu
să se dezbrace încet, cu gesturi obosite, aşezându-şi cămaşa pe spătarul
scaunului înalt, masiv, din lemn de cedru sculptat, de care gazda era foarte
mândră. Încă din prima seară doamna Keramidoglu in trase la el cu o dul
ceaţă de smochine şi-i povestise toată istoria acestui scaun, care aparţinuse
comandantului de pe vasul Ulysses, naufragiat în '23 la gurile Dunării, exact
de ziua sfântului Ioan Hrisostomul.
Cum se va simţi ea în această cameră, printre atâtea amin tiri străine? Era
o cameră îmbâcsită, prăfuită, plină de obiecte vechi, de mobile greoaie,
adunate în decursul anilor după cum s-a nimerit. Apoi, erau bibelourile,
fotografiile, ilustraţiile şi multe alte "suveniruri" îngrămădite pe scrin, pe
măsuţa toaletei, vârfuite în casete şi cutiuţe fără capace. Un colier de scoici
era atârnat de mânerul unui sertar, câ teva fotografii şi ilustrate stăteau
înfipte în rama oglinzii, o pălărie din pene de papagal, adusă din America de
Sud, cenuşie de atâta praf, atârna de braţul ridicat al unei statuiete de bronz,
o nimfă, aşezată direct pe podea, între scrin şi garderob. Exista, totuşi, prin
tre atâtea obiecte, unul care i-a atras privirile din prima clipă: o busolă de
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mărimea unui ceas de buzunar încastrată într-un imens ghioc alb cu irizări
roz-verzui. "De unde aveţi busola, doamnă Keramidoglu?" "Oooo, domnu'
Ionescu, a oftat gazda ducându-şi mâinile la piept. E o amin tire din tinereţe."
Era o poveste încurcată din care el nu reţinuse decât elementele exotice.
Busola fusese dăruită doamnei Keramidoglu de că tre un armator egiptean
care comanda personal cea mai mare navă a sa, cargobotul Alexandria şi se
ocupa, în mod secret, după cum reuşise să afle gazda, de traficul de carne vie.
Cumpăra fete de 13-14 ani din Arabia şi Abisinia şi le vindea patronilor unor
bordeie de lux din Hong-Kong, Singapore şi Manilla . Istoria busolei era încă
şi mai palpitantă. Ea rămăsese în Egipt de la un navigator francez, coman
dant al unei corăbii din flota lui Napoleon, în vreme ce scoica fusese adusă
de domnul Louis - aşa se numea armatorul egiptean - dintr-o călătorie în
insulele Pago-Pago. Încastrarea busolei în sideful scoicii a fost încredinţată
unui bătrân meşter artizan din Port-Said
Pentru el toate aceste denumiri sunau ciudat. Nu le auzise până acum ros
tite de cineva, le citise doar în cărţile de geografie şi în romanele de aventuri.
Iar doamna Keramidoglu le pronunţa cu familiaritate, ca pe numele unor
cunoştinţe apropiate. De aceea rămase foarte surprins când, întrebând-o dacă
a văzut aceste oraşe, gazda îi răspunse cu seninătate că n-a fost decât de două
ori la Brăila, unde trăiau câteva din rudele sale. "Si ce s-a întâmplat cu dom
nul Louis?" "A fost prima dată la mine în '28 ... , ba nu, în '33. Dupe încă un
an a venit şi mi-a dat această busolă. A zis: "Cest mon porte-bonheur. Je te
l'offre avec mon coeur. "Ah, ah, ţe om filotim a fost Louis!" "Şi n-aţi mai aflat
nimic despre el?" "Mais oui! Voila !" - şi doamna Keramidoglu scosese din ser-

„.

tarul scrinului câteva ilustrate decolorate aşezate în ordinea primirii.
Reconstituiau un i tinerar: Pireu, Halfa, Alexandria, Port-Said, Colombo,
Kanton. "Mai trăieşte?" "O, nu, sărmanul Louis! A murit de friguri galbene în
China." "De unde ştiţi?" "Mi-a spus în cafea kiria Ianula."
După câteva clipe de tăcere, doamna Keramidoglu se hotărâse să conti
nue. Dar vocea îi era schimbată . "Kiria Ianula ştia tot. Mi-a zis: i-a lipsit mult
ceva, ceva de mare preţ, ceva care-l călăuzea în drum urile lui. " Am întreba
t-o: "Era o fiinţă sau un lucru?" "Nici fiinţă, nici lucru nu era. Era un duh
închis într-o piatră ." Îşi dădea seama că femeia era sincer emoţionată de
această destăinuire pe care el o ascultase ascunzându-şi zâmbetul. În sinea
lui era convins că armatorul egiptean nu era decât un marinar oarecare, mare
crai în porturile mici, şi că busola fusese cumpărată cu câteva lire turceşti
într-unul din bazarele Istanbulului. "Nu trebuia să primesc această busolă.
Nu trebuia, nu-i aşa, domnu' Ionescu?" "De ce, doamnă? Nimic nu poate
schimba destinul omului. Aşa a fost să fie ... "
Spunea banalităţi, dar erau singurele cuvinte care-i veneau pe buze, sin
gurele care se potriveau de altfel, cu această poveste. Rămânea, totuşi, o
îndoială. Dacă, într-adevăr, Louis îşi sfârşise zilele la Kanton? Exista mărturia
drumului parcurs de el: ilustratele. De ce ultima a venit tocmai din Kanton şi
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nu din altă parte a lumii; de ce itinerariul era urmat atât de logic (şi crono
logic) din escală în escală, la termene destul de scurte? Rămas singur contin
uase să se găndească la istoria ciudată a busolei. Indiferent care era povestea
ei adevărată, aparţinuse, totuşi, unor oameni. Unor oameni dispăruţi.
...„ „

În dimineaţa următoare îl sperie perspectiva unor zile înnorate şi fri
guroase. Bătea un vâ nt puternic din răsărit. Valuri mari se ridicau
ameninţătoare în apropierea ţărmului, se rostogoleau peste bancurile de
nisip năpustindu-se spre plaje ca nişte berbeci albi. Marea invadase jumătate
din plajă iar soarele, acoperit de o uşoară ceaţă, părea îndepărtat şi rece. Dar,
împotriva aşteptărilor, apa era destul de caldă. După baie alergase câteva
minute sub vântul care îl şfichiuia în rafale. Ca de obicei, uitase să-şi ia un
prosop şi simtea că până se va usca apa pe el va îngheţa până în măduva
oaselor. Începu să alerge din nou, mai departe, tot mai departe, cu buzele
strânse, cu ochii pe jumătate închişi, ocolind vârtejurile de nisip ridicate de
vânt. Era din nou singur pe toată plaja. Nu se mai vedeau, ca în alte zile, nici
măcar lotcile de pescari legănate în larg, în zona carmacelor. Era singur,
absolut singur. Îşi dorise de mult, de ani de zile, o asemenea singurătate
totală, mai exact, o izolare completă. Simţea nevoia să se adune, să se întoarcă
asupra lui însuşi, să aibă timp, foarte mult timp numai pentru el, numai pen
tru gândurile şi problemele lui. Trebuia să pună odată şi-odată ordine în
acest amalgam de idei şi sentimente care-i umpleau capul. Era o harababură
de nedescris în mintea lui: o învălmăşeală de experienţa şi de impresii, de
întâmplări trăite sau doar imaginate, aruncate şi prăfuite ca într-o debara.
Devenise foarte important, mai important ca orice, să facă o "curăţenie gen
erală", să inventarieze, să claseze şi, mai ales, să a runce ceea ce era de arun
cat.
Operaţia i se păruse simplă, o văzuse clar în ultimii ani şi crezuse că
depinde numai de timp şi de izolare. Pentru asta venise aici, pentru asta
rupsese cu tradiţia concediilor vesele şi zgomotoase, cu baruri, excursii şi pri
etenii de ocazie. Pen tru asta venise aici şi ... Şi după câ teva zile doar, se
trezise în faţa oficiu lui poştal cu acea telegramă, cu acea chemare înfiptă în
creier ca un sfredel. În prima şi în a doua zi amânase. Se simţea obosit şi-i
făcea plăcere această senzaţie, nouă pentru el, de totală libertate. Intra cu
voluptate în mare, se lăsa apoi mângâiat de razele soarelui şi nu se mai
gândea la nimic. Plaja pustie accentua impresia de gol. Trăia parcă într-o
stare de imponderabilitate, desprins de orice, chiar şi de el însuşi.
În a treia zi, de dimineaţă, înainte de a merge la plajă trecuse pe la librărie
şi cumpărase un caiet dictando de 50 de file. Sim ţea nevoia să-şi pună
gândurile pe hârtie, să le vadă clar, înşiruite pe pagină. Semăna a bilanţ con
tabil, dar era necesar să înregisa treze totul, chiar pe rubrici, activ şi pasiv, cu
plus şi cu minus, în sfârşit, oricum, numai să apară limpede ce este bun şi ce
este rău în via ţa asta a lui plină de fel de fel de în tâmplări, de gânduri, de
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întrebări. Se întinsese pe plajă, cu caietul pe nisip, cu creionul în mână şi se
trezise, nedumerit, în faţa unei întrebări esenţiale: de unde să înceapă? De la
primii ani ai copilăriei, de la primele fapte şi cuvinte care i-au rămas în me
morie? Sau de la adolescenţă, de la primele întrebări pe care şi le-a pus în faţa
existenţei, în faţa lumii? Trebuia să caute momentul crucial, acel moment de
la care a pornit totul. Ce însemna, în definitiv, "totul"? Însăşi viata lui. Avea
impresia că se învârtea în jurul unei întrebări fără răspuns, în jurul unei prob
leme insolubile. Era incapabil să găsească o definiţie, definiţia propriei lui
vieţi, îi era imposibil să privească lucid, cu un spirit matematic, să integreze
într-o formulă simplă şi clară toate elementele cunoscute şi necunoscute din
care se compunea acest timp trăit şi netrăit - viaţa lui. Şi totuşi, trebuia să facă
ceva, trebuia să descurce, într-un fel sau altul, această urzeală încâlcită care
devenise viaţa lui.
Îşi înfipsese coatele în nisipul aspru, îşi sprijinise bărbia în pumni şi
privea absent cum vântul aşternea pe filele albe o pudră fină şi cenuşie.
Trebuia să facă un efort de voinţă şi să scrie primele cuvinte. Vârful creionu
lui scârţâi uşor şi lăsă pe hârtie o urmă incertă: "Scriu pe nisip. Împotriva
nisipului". Erau singurele cuvinte care-i venea în minte stărui tor, obsedant.
Nu, nu era bine, nu acestea erau cuvintele cu care trebuia să înceapă. Le
şterse cu mânie şi azvârli caietul cât colo. Vântul răsfoia filele albe cu
frenezie, cu bucurie, parcă. Era necesar să se obiectiveze, să priveascză totul
din afară, să scrie la persoana a III-a ca despre un personaj necunoscut, fictiv.
Îi venea foarte greu să se rupă, să se desprindă, să iasă din el însuşi, să se con
frunte cu sine de la distanţă, cu răceală, cu luciditate. Poate că atunci, în acel
moment, se insinuase, imaginea ei, trăsăturile ei, nesigure, subţiate de timp.
Se ridicase brusc şi pătrunsese în mare cu o voluptate ciudată. Abia acolo,
purtat de valuri, lovit în piept şi în coapse de masele lichide, se gândise pro
priu-zis la ea. Înotase mult, până departe, spintecând valurile cu o furie sen
zuală.
Întors pe plaje, cu mâinile aproape ude, scosese caietul pe jumătate
îngropat în nisip şi începuse să scrie. Scris despre sine aşa cum îşi închipuia
c-ar fi scris ea, încerca să se privească prin ochii ei. Scrisese mult, cu o mână
sigură şi grăbită, fără să mai întârzie asupra cuvintelor, fără să mai caute for
mule sau definiţii, fără să se gândească prea mult, cu o caligrafie dezordo
nată pe care nu şi-o recunoştea . După ce înnegrise câteva file o usturime ii
făcu să-şi ridice cotul. Nisipul amestecat cu frânturi de scoică îi rosese pielea
până la sânge. Puse sub cot bluza de lână roşie şi continuă să scrie mai
departe, mai repede, cu un sentiment de uşurare, cu impresia că înoa tă cu o
iuţeală formidabilă, că zboară purtat din creastă în creastă de valurile mării.
„„„

Cheiul e murdar, căci nu vine nimeni în delegaţie sămbătă seara. Dar
animaţia e mai mare decât în celelalte zile ale săptămânii. Debarcaderul e o
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gară, o gară în care oamenii vin să se plimbe, să se întâlnească, să vadă cine
mai soseşte, să bârfească. Oraşul e mic, câteva sute de case, dar mulţimea
curioşilor e surprinzător de mare şi de colorată. Lipovence cu mâna în brâu
şi cu basmaua strânsă sub bărbie, fete de la atelierul de năvoade, cu bluze
înflorate plesnind peste sâni, elevi cu şapca pe-o ureche şi cu ţigara ascunsă
în căuşul palmei, câteva infirmiere de la dispensar, îmbrăcate cu rochiile cele
mai bune, cu ciorapi de nailon şi pan tofi cu toc-cui; un miliţian cu baston de
cauciuc şi port-hart; doi beţivi cu cămăşile ieşite din pantaloni; patru cucoane
cu mânuşi de dantelă; şase câini mici şi trei mari; două familii îmbrăcate de
sărbătoare; doctorul stomatolog, chel, însoţit de o doamnă bondoacă;
Marusia, casieriţa de la NAVROM, cu un fâş italienesc pe braţ, cu eticheta la
vedere; două ţigănci şi un moş cu coşuri de seminţe; "barba" Zachis,
ospătarul, în vestonul alb pătat de tocăniţă; doi subofiţeri grăniceri ...
Miroase a gudron dinspre atelierele de pe malul opus şi, din când în când, a
baltă şi stuf putrezit. Bate nordul. Soarele coboară spre faţa fluviului în sus,
în amonte, de acolo de unde trebuie să se ivească vaporul. E o ceaţă străvezie
către apus prin care se distinge greu, ca un catarg, turnul de apă.
Era ora şase, ora la care vasul trebuia să arunce ancora. Porni pe chei, în
sus. Trecu de bufetul Ceahlătil, lăsă în urmă clădirea şi grădina dispensaru
lui, ocoli o băltoacă şi câţiva saci de ciment aruncaţi pe chei şi încercă să dis
tingă ceva în susul fluviului incendiat de amurg. Soarele era încă puternic.
Clipi de câteva ori până să se obişnuiască. Urma un loc viran, cu dărâmături
acoperite de pământ şi nisip. Războiul. Câteva case din lemn văruit în cafe
niu, imporovizaţii coloniale. Scândurile înverziseră pe alocuri, putrezite. La
balcoane, rufe puse la uscat. Cheiul de piatră se sfârşea cu două babale de
fontă şi câţiva stâlpi retezaţi scurt.
Mai întâi se iveşte un punct negru în văpaia apusului. Când se convinge
că e cursa de Tulcea, se întoarce şi porneşte cu acelaşi pas egal, măsurat.
Vaporul ii depăşeşte în dreptul locului viran. Prin vuietul zbaturilor se aud
glasuri. Priveşte puntea fără curiozitate, fugitiv. Vasul trece de debarcader,
apoi se întoarce ca să vină cu prova împotriva curentului. Însufleţire pe chei,
strigă te, semne. Trece prin mulţime fără grabă, cu acelaşi pas, ca un om ieşit
la plimbare. Marusia îl priveşte câteva clipe insistent, fără să clipească. El
merge însă mai departe, spre farul vechi. Se întoarce în momentul în care doi
marinari instalează pasarele. Coboară câţiva bărba ţi. Apoi, câteva femei
încărcate cu coşuri de papură şi cu boccele. O femeie sveltă, cu un sac de
voiaj; un tânăr cu acordeon atârnat de umăr; doi lipoveni bă trâni cu pachete
mari, de la târg; o familie cu trei copii mici. Siluetele sunt incerte. Soarele a
apus. Femeia sveltă se îmbrăţişează cu soţia bondoacă a stomatologului. Se
apropie de debarcader. Pe pasarelă coboară doi tineri ţinându-se de mână.
Doi turişti întârziaţi. Stomatologul sărută mâna femeii zvelte, aplecându-se
caraghios. Coboară un ofiţer de grăniceri, trei soldaţi, o ţigancă grasă cu
fustele înfoiate, un preot cu sutana cam scurtă, doi elevi de liceu cu o valiză,
444

legată cu cureaua.
Se aprind becurile. Debarcaderul devine un fel de scenă, prost luminată,
pe care continuă spectacolul început în penumbră. Se retrage într-o parte mai
întunecată a cheiului, lăngă zidurile fostei administraţii a Dunării Maritime.
Cu ochii nedezlipiţi de pasarelă. Nici nu observă o siluetă alături de el, la doi
paşi, aproape una cu zidul. Marusia îl priveşte liniştită, ca şi cum îl aştepta
de mult. Ultimii pasageri. Nişte lăutari chefui ţi pe d rum, la bufetul vasului.
Tocmiţi şi aduşi din Tulcea pentru o nuntă sau un botez, desigur. Coboară şi
comandantul.
- Aşteptaţi pe cineva, domnule profesor?
Tresare, surprins, ca un căine la păndă .
- Eu, nu ... Pe nimeni. Dar dumneata?
- Eu ... ? Eu sunt singură. Credeam că ştiţi.
- De unde să ştiu?
- Aici se ştie tot.
- Ştiu cei ce sunt curioşi să ştie.
Îl priveşte neîncrezătoare. Îşi îmbracă fâşul cu gesturi leneşe. Îşi încheie
nasturii cu grijă . Are unghii lungi, boite proaspăt.
- Mai rămâneţi?
Nu răspunde. Porneşte alături de ea pe cheiul aproape pustiu.
- De unde ştii că sunt profesor?
- Nu sunteţi? Aşa spune lumea.
- Nu sunt.
Dar ce sunteţi?
- Un criminal urmărit de poliţie.
Marusia încercă un zâmbet. Provincial.
- Nu ţine ... Dar îl priveşte cu ochi mari, puţin speriată.
Apoi, după o secundă:
- Nu există ! Aici, pe graniţă, te află cât ai zice peşte. A d'autres, domnule
profesor.
- Ştii şi franţuzeşte ...
- Păi, dac-am terminat liceul. Am dat şi bacalaureatul. Dar am picat. Eh,
în definitiv, pentru o fată merge şi-aşa.
- De când eşti aici?
- De două luni. N-am găsit serviciu la Tulcea şi am venit aici. Deşi n-am
rude. N-am pe nimeni.
Din nou locul viran. Miros de ierburi, bălării, ascunzişuri putrede. Stâlpii
cu becuri sunt rari. Dunărea e un fel de şosea dreaptă, cenuşie.
- Ai să-ţi rupi tocurile prin bolovanii ăştia.
Ea înţelege în felul ei: îl ia de bra ţ. Îi simţi degetele lungi prin ţesătura
puloverului. O priveşte de sus, din profil. Figură simplă, comună. Nu-i
spune nimic;. Îşi desprinse braţul ca să-şi aprindă o ţigară. Ultimele case, cu
lămpi de gaz în ferestre.
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- Îmi pare bine că te-am întâlnit în seara asta. Simţeam că înnebunesc. E
a tâta plictiseală ...
- A� procedezi cu toţi bărbaţii care trec pe aici?
- Rău tăciosule!
Îl ia din nou de braţ. Pavajul a rămas în urmă. Merg pe o potecă largă. În
stânga, broaştele orăcăie puternic.
- Chiar nu-ţi plac de loc? Nici un pic? Nici atâtica?
Se alintă. Nu, nu e vulgară. La vârsta ei ar fi şi greu să fie vulgară. Deşi ...
Ştie exact ce vrea. Tocmai asta îl enervează. E într-o postură caraghioasă. N
are nici o iniţiativă. Lipsă de chef, nedumerire. În fond, nici n-a primit
telegrama. Ba da, a primit-o. Dar, în definitiv, ce?, era un "ordin de chemare"?
- La ce te gândeşti? La crimele dumitale?
- Vrei să rămân cu tine în seara asta? Bun. Atunci nu-mi mai pune nici o
în trebare.
- Nu-mi plac oamenii care tac.
- Atunci . . .
- Condu-mă înapoi.
O lună imensă, stupidă, se ridică dinspre mare.
„„„

Ce bine că soarele nu e prea puternic! Îndepărtat, voalat, şters, ca un ban
vechi. Legănat de valuri moi, cu braţele întinse, răstignit pe apă, priveşte
soarele printre pleoape. Durerea din ceafă cedează încetul cu încetul, ca o
otravă care se dizolvă în contact cu apa. Trage în piept aerul tare, iodat. Cu
fiecare respiraţie se spală de romul băut peste noapte. Creierul, năclăit, se
limpezeşte. Simte cum craniul se goleşte pe dinăuntru, ca un ou moale
cură ţat bine cu linguriţa. E un corp plutitor, o bucată de lemn, o sticlă goală.
O sticlă goală, goală, fără mesaj. Ce bine e să pluteşti a�, la nesfârşit, în voia
curentului, cu muşchii relaxaţi! Dimensiunile se pierd, trupul nu se mai
delimitează exact, se face una cu marea, cu fecare mişcare se dilată, cu fiece
val te poţi aştepta să atingi un ţărm. Nu poţi şti care ţărm, de nord, de sud,
un ţărm indiferent . Poate că, dacă întinzi puţin bra ţul drept, ai să-ţi prinzi
mâna în gâtul strâmt al Bosforului, în vreme ce craniul a şi intrat undeva, pe
una din gurile Dunării, iar în tălpi te gâdilă uşor digurile portului Suhumi.
Ţi se pare că stai a� de un ceas, de o zi, de o veşnicie. În afară de soare, nici
un reper, nici un punct sigur. Poate că valurile te duc cu o iuţeală
nemaipomenită, poate că un vârtej te-a prins în cercul lui, mai întâi larg, apoi
din ce în ce mai strâns, pentru că altfel nu se explică această uşoară ameţeală
şi ciudată spaimă.
Se răsuci brusc, ca un peşte, se ridică până la piept deasupra apei. Ţărmul
era tot acolo, curentul îl împinsese puţin către nord, dincolo de fosta gheretă
a grănicerilor. Începu să înoate fără grabă de-alungul malului. Valurile îl
băteau dintr-o parte clipocindu-i în ureche. Se simţea din nou în siguranţă, în
mişcare, o mişcare controlată de el. Şi atunci, privind spre plajă, văzu o
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femeie. Se dezbrăca . Era prea departe ca să-i distingă trăsăturile şi, după
siluetă crezu că e femeia zveltă care sosise aseară, întâmpinată de familia
stomatologului. Cu o lovitură de braţ se îndreptă spre ţărm şi înotă lent,
brasse, cu ochii spre ea. Când ajunse la bancul de nisip şi se lăsă în picioare
văzu că femeia îi face semne cu mâna. Ridică şi el braţul, fără convingere, şi
rămase aşa, încremenit. Era ea !
(fragment de nuvelă)
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Victor CORCHEŞ
LA PRĂVĂLIE
Cine cunoaşte mica localitate V. nu se miră că oamenii îl iau cu asalt pe
Achim, când nu au treavă la câmp ori în ogrăzile proprii, fie că e zi de lucru,
fie că e sărbătoare. Căci într-un sa t cu câ teva sute de suflete, având două
străzi principale, care se întretaie în centru, însă, fără alte locuri de petrecere
a timpului, unde să se adune mulţimea decât la prăvălioară sătească,
deservită de Achim. În asemenea situaţii, nu ai loc să te mişti: marfă multă şi
felurită, rânduită în rafturi bogat încărcate, mobilă şi obiecte de uz casnic,
aşezate pe lângă pereţi, apara tură şi unelte diverse şi peste tot, rezemând
tejgheaua, ambalajele şi celelalte obiecte, lume şi iar lume, de toate vârstele şi
ocupaţiile, din V. sau din satele învecinate, cerând de toate sau necumpărând
ceva. Însă, toată această adună tură pestriţă se aseamănă prin câ teva îndelet
niciri nestrămutate: vorbărie fără capăt, spartul seminţelor de floarea-soare
lui sau de dovleac, înghiţirea băuturilor şi nelipsitul fumat. Deşi sunt clienţii
lui statornici ori consăteni, când nu-i mai poate suferi, Achim se burzuluieşte
la ei: "Ajunge, zavragiilor pentru ziua de asatăzi! Închidem bâlciul!" şi, fără
să-i aştepte, vânzătorul iese de după tejghea, le ia marfa sau paharele din
mână, în ciuda protestelor lor şi-i scoate pe uşă afară. Câte unul ii mai
întărâtă pe negustor că nu-i omeneşte să-i dea afară cu ocări! "Cum să nu !",
se supără Achim. "D-apoi omeneşte-i să strâng eu după voi un lighean de coji
de seminţe şi ţigări în fiecare zi? Cu omenia asta mi s-afumă marfa şi mă
otră viţi ! Afară, stricaţilor!" iar după ce ultimul strica t a păşit pragul, Achim
pune lanţul la in trare, întoarce cartonul cu "închis" spre afară şi s-apucă de
curăţenie. Pe scările prăvăliei, cel care nu s-a săturat de băutură îl mai
împunge cu vorba: "Milă mi-e de tine, Achime, da' mai dă una mare!" "O să
ţi-l dau pe drum să te ducă de-aici", zice vânzătorul, dar îi mai umple paharul
o dată. Mulţumit, clientul ar mai vrea două mari, să bea şi negustorul, însă,
acesta a terminat treaba şi închide localul. Dacă are norocul ca omul cu pri
cina să stea prin partea lui Achim, pe acesta îl mai aşteaptă şi altele. Chefliul,
clă tinându-se şi poticnindu-se în mers, îl urmeazâ, la câţiva paşi, pe Achim,
împuindu-i capul cu vreo poveste respetată de câte ori se îmbată. Dacă n-o
termină până la poarta casaei lui Achim, acesta in tră liniştit în curte, lăsân
du-l pe însoţitorul limbut să-şi continuă sporovăiala până bagă de seamă că
nu-i Achim. Atunci îl înjură şi pleacă sau se aşează pe canapeaua de la
poartă, căci Achim şi-a luat măsuri de siguranţă şi-a blocat intrarea în curte.
E mai neplăcut pentru gestionar când se întâmplă să fie însoţit, în drumul său
către casă, de femeile, care n-au apucat să târguiască. Atunci ajunge Achim
la capătul răbdărilor, auzind cât nu poate un om să suporte: una şi-a lăsat
mâncarea pe foc şi-a dat o fugă să întrebe ceva, iar el n-a ascultat-o, că s-a
îngrăşat la magazin; alta are copilul mic singur în casă, că aia mare e dusă la
448

şcoală şi nu mai poate veni altădată şi el, afurisitul, nu vrea să se uite la om;
o a treia şi-a lăsat rufele în albie, repezindu-se după "Alba" şi el tocmai
închidea, iar acum o să stea cu casa plină de hanţe; careva are pe soacră-sa
bolnavă, pofteşte de toate şi ea plecase să-i cumpere ceva bun; alteia îi trebuia
neapăra t un reşou, pentru care el trebuie să se facă luntre şi punte ca să i-l
aducă etc., etc. De câte ori se întoarce acasă, escortat de femei, Achim îşi zice
că de data asta să le lase în plata lor. De cele mai multe ori nu reuşeşte şi
zâmbetul lui imperturbabil, de la primele reproşuri, se stinge treptat, iar
când omul nu mai poate îndura, se opreşte în drum şi le ia la zor: "Bate-vă
mama dracului de ca ţe, da' până când o să-mi turuiţi verzi şi uscate? Plecaţi
de pe capul meu că vă iau la înjurături de vă spurc, cu tot neamul vostru! Să
nu vă mai văd picior de femeie înaintea ochilor că dau cu ceva după voi,
belelelor!" Răcorit, după asemenea perdaf, păşeşte înainte hotărât, cu mâinile
la spate şi cu privirea aruncată peste lucruri. Potolite pe moment, femeile nu
mai scot o vorbă, ştiind bine că, în asemenea cazuri, cu Achim nu-i de glu
mit. Oricum, însă, nu se simt sa tisfăcute numai cu ocara, dreaptă sau
nedreaptă, a runcată asupra omului. Chiar dacă le-a ameninţat atât de vehe
ment, îi trece lui că doar nu e prima dată cănd aude el de la aşa vorbe. Şi, în
definitiv, de aia e pus acolo şi plătit să audă ce spune lumea, ce-i trebuie, nu
să lucreze de pofte! Şi apoi, ele trebuie să ştie dacă se află în prăvălie lucrurile
de care au nevoie. N-ajunge c-au pierdut acuma timpul degeaba? Să mai
plece şi altădată de acasă şi să aştepte câte-un ceas-două până le serveşte el,
ascultând măscăriile beţivilor? Acum trebuie să afle ce şi cum! Tocmai pen
tru că nu-şi vorbesc, toate simt că nu mai pot răbda tăcerea şi că izbucnirea
este iminentă. Trăgând cu coada ochiului spre ele şi văzându-le cum fierb în
tăcere, Achim se face că le compătimeşte cu o expresie adecvată a obrazului,
insinuând că ar fi dispus să le asculte din nou. Atât aşteaptă şi ele. "Ascultă,
mă!" zice una, care se nimereşte s-o ia înaintea celorlalte, pe un ton răstit, în
care se simte cum clocoteşte toată ciuda tăcerii impuse. "Ce, ai prins iar lim
bariţă? Credeam că ţi-ai tocit Jimba de când o mesteci pe tăcutele!" răspunde
bărbatul pe un ton provocator de liniştit. Mai mult nu le trebuie partenerelor
de drum! Stârnită fiindu-le pofta de răfui ală, îl împroşcă fiecare cu ce-i vine
mai întâi în minte, într-o avalanşă de întrebări, puse cu atâtea rapiditate şi
despre lucruri atât de diverse, încât Achim ar trebui să aibă un creier elec
tronic pentru a le putea răspunde! "A adus cutare stofă? Cât e metru aia, de
culoarea cutare, a şaptea de sus în jos din raftul patru? Mai are fidea? Când
mai aduce pantofi cu toc? A vândut tot topul de pânză topită? Cu cât mai
plăteşte oul? Când merge să dea gaz? A adus becuri de 1 00?" Şi iar în trebări
peste întrebări, până când Achim încetineşte pasul sau le priveşte crunt pe
sub sprâncene. Dacă cumpărătoarele tac, Achim îşi reia mersul agale şi tacti
cos, iar femeile, care abia şi-au mai tras sufletul, profitând de pauză, îşi
reînnoiesc întrebările până în poarta lui Achim, unde îl somează scurt:
"Vorbeşti, ori ba?" "Da!" zice omul. "Eu aştept în poartă să-mi trimiţi plozii să
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le dau eu de mâncare pentru acuma." Pe urmă, zâmbindu-le satisfăcut, le dă
la o parte din faţa lui şi in tră în curte, trântindu-le poarta în nas. Rămase fără
a dversar, combatantele îi mai strigă din urmă câteva să-i meargă mâncarea
cu ghionturi şi, amintindu-şi că sunt, totuşi, mame şi gospodine, se risipesc
pe la casele lor, neuitând, însă, să-l boscorodească pe vânzător până închid
uşa în urma lor. După-amiază sau a doua zi dimineaţa, când Achim reface
drumul către prăvălie, aceleaşi sau altele îl aşteaptă la uşa magazinului. Le-a
mai trecut năduful, dar nu de tot; acum trebuie ca Achim să fie luat cu
binişorul, adică diplomatic, căci, dacă-l necăjesc aici, s-au ras de cumpărături
făcute grabnic. Acum, îşi spun ele, cel care are apă la moară este Achim, dar
acesta ştia că, de fapt, şi când îl încolţesc pe stradă, el este morarul iar ele măcinătoarele de vorbe-n vănt! Neţinând cont de-o anume rânduială, se
îngrămădesc de-a valma pe scări, fiecare făcându-şi planul de a ocupă o
poziţie cât mai avantajoasă la tejghea. Însă, Achim, de obicei, se grăbeşte
mult mai puţin decăt nerăbdătoarele sale cliente. Închide uşa în urma lui, cu
nepoftite cu tot, se duce la cuier şi-şi pune halatul, caută creionul şi-l ascute,
pregăteşte ambalajul, pune banii mărunţi la îndemână, mai aranjează
etichetele cu preţuri şi denumirile mărfurilor, curăţă cântarul, se spală pe
mâini, adică, tot treburi care, după părerea celor de-a afară, sunt de prisos,
ori ar pu tea fi făcute şi dacă ar fi ele înăuntru! Numai că vânzătorul ştie ce
valoare au aceste mărunţişuri şi le lasă pe cliente să se întrebe de ce se
moşcăie atâta de nu mai deschide odată?! Când omul în halat şi-a pus la
punct lucrurile mai importante iar cele de afară consideră că s-a sfârşit bătaia
de joc, se deschide uşa. Socotelile de pe scări au fost uitate, grupul se
destramă pentru ca lângă tejghea să ajungă mai întâi cine poate! Bulucindu
se peste prag, femeile ocupă de urgenţă spaţiul disponibil în gâlceavă.
Fiecare ar vrea să se afle simultan în două-trei locuri spre a vedea, aprecia,
compara şi, în ultimă instanţă, chiar a pipăi cutare şi cutare lucru! Şi, pentru
că aşa ceva nu este posibil şi pentru că fiecare ţine să ocupe măcar un Ioc mai
bun, prăvălia vuieşte de întrebări, adresate dintr-o parte într-alta, la care se
dau răspunsuri binevoitoare sau refuzuri apostrofate. În mijlocul acestui
stup care fierbe, cum poate fi apreciată prăvălia, Achim mai află de lucru pe
lângă rafturi, dând la o parte pe cumpără toare, înmuind străşnicia cu care îşi
apără un loc prielnic. "Vii astăzi?, bată-te crucea de şucheat", zice oarecine,
pierzându-şi răbdarea. Dar Achim mai are câte ceva de pus în ordine, iar
femeile îl tolerează, din mai multe motive. Întâi, pentru că dacă-l strigă mai
des, vine mai târziu; al doilea, până vine el, ele se decid ce să cumpere,
sâcâindu-l, apoi, mai puţin şi le serveşte mai repede; al treilea, le place să se
afle în hâră cu el. "Ce e?" întreabă el, după un timp, de pe undeva, din vreun
ungher al prăvăliei sau grup de cumpără toare. "S-a întâmplat ceva?" "O să se
întâmple dacă o mai faci mult pe prostul." Achim, auzind vorba asta care îl
amuză, îşi face loc cu coatele şi, prefăcându-se supărat, ameninţă de după
tejghea : "Să mai văd pe careva clămpănind seminţe, c-apoi îi scutur eu capra
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de coadă !" "Că doar n-ai dat în mintea femeilor, Achime!", încearcă să-l
îmbuneze una, care-ar vrea să plece mai repede acasă. "Da', lasă-l nu-i mai
cânta-n strună !", zice alta. "O faci pe diplomata, nu? Ţi-a r plăcea să ne vezi pe
noi plecând la noapte de aici?" îi ripostează o a treia. "Tu poţi să stai, că n-ai
greutătile pe care le am eu acasă !" mai adaugă cea cu îmbuna tul. Îţi convine
să-ţi pierzi vremea pe aici! Copii n-ai, bătrâni nici atât, bărbatul ţi-e plecat.
Ce-ţi pasă !" "Ce-ţi pasă ţie?" i se răspunde de către cea ofensată . "Eu nu m-am
băgat peste casa ta! Să-ţi vezi de treabă ! Auzi?" "Oh! Maică, ce ruşine! le
admonestează o bătrână. Dă-le, Achime, maică, să plece mai repede!" "Lasă
le, ţaţă Floareo", intervine omul calm. "De ce-au gură? Nu s-o mestece toată
ziua? Cum se încaieră, cum le potolesc! Am găleata cu apă lângă mine şi le
mbăiez, şi-mbrăcate, şi pe gratis!" Din râsul stârnit, toată lumea iese
înveselită, iar gâlceava e amânată, fiind luat în primire vânzătorul. Cineva
cere cuie, altcineva stofă, de partea cealaltă se cere brânză, rechizite şcolare,
toa te vrând să fie servite mai întâi pentru motive care mai de care mai impor
tante. Achim schiţează un zâmbet încurajator, urmărind cu privirea, plim
bată din tr-un colţ de prăvălie într-altul, pe acelea care cer mai insistent,
părând a le promite că pe ele le serveşte întâi. În sinea sa, omul meditează la
atmosfera ce poate exista în casele acestor glasuri ascuţite. Acolo pot domina
ele, aici, însă, nu; şi acest gând îi dă o satisfacţie ascunsă, încât mai că-i vine
să le zică: "Împingeţi-vă voi, că vă răcoresc eu !" Apoi, ad resându-li-se cu voce
"D-apoi nebun mă credeţi voi să alerg prin prăvălie, de la un cap la
tare:
altu, ca un cal de curse? Unde vă e rândul? De ce nu v-aţi aşezat separat, care
vreţi alimente, care textile, care altă marfă?" "Ce-o mai fa ci pe deşteptul cu
rându' tău?" în trebă una; "Ne înveţi tu acum ce să facem, de parc-ai fi
învăţă tor, nu vânzător!" "Te învăţ, îi răspunde el, să nu mori proastă; că şi la
şcoală erai o proastă, da' acum ai progresat: eşti o mare proastă!" Şi iar râs, şi
semne de enervare din partea unor cliente. "Eu zic, Achime, că e cazul să
lăsăm astea şi să nu mai aşteptăm", e de părere cineva, pe un ton de demni
tate, grav. La care el răspunde, imitând-o cu o inocenţă prefăcută, pe care
interlocutoarea n-o observă: "Da' eu ce fac aici? Nu aştept de-atâta vreme să
se potolească zarva şi să-ncep??!! Da' cu cine să te înţelegi? Cu din astea care
taie pâine cu mâinile scoase din albia de rufe?" "Iar te-a apucat, mă, dorul de
morală?" zice proasta de mai înainte. "Iar! că eu nu pot să vând stofă cu
mâinile de brânză şi de la fiare să trec la mătăsuri!" "Şi ce-oi vrea, mă rog,
să-ţi spălăm noi mâinile? Nu te mai spală nevasta şi pe picioare?" "Să te speli
tu la gură, că otrăveşti aerul pe care-l respiri !" Apoi se îndreaptă liniştit către
un colţ al prăvăliei, convins că femeile nu vor pleca fără cumpărături, pentru
că el nu închide cât timp sunt muşterii cumpără tori, chiar dacă ora închiderii
a trecut de mult. De aceea, trecând la un anume raion, le şi îndeamnă să
meargă cele care cumpără marfa de-acolo. Când este bine dispus şi are clienţi
puţini, în treabă cine ce ia şi cât anume; dacă e aglomeraţie, se uită la
cumpărător şi merge direct la raft, luând marfa şi can titatea obişnuită ce o
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cumpără omul.
Uneori acesta îşi mai schimbă sortimentul şi raţia, prilej pentru Achim de
a-l lua peste picior: "Te-ai boierit, ai? Îţi merge în ceafă brânza de vaci, câ la
mă-ta acasă numai de oi ai mânca t?!" Vânzoleala cumpărătoarelor se pro
duce repede, pe urmele lui Achim, şi se termină o dată cu umplerea
sacoşelor. "Şi noi?" îl întreabă inutil cele care-or vrea să cumpere de la două
trei raioane diferite, deşi merge la alimente; cu noi cum rămâne?" "Voi
aştepta ţiu, le spun el, că-l chem pe mutu să vă servească el". Şi-i face semn cu
mâna lui Crată, care reazămă în tăcere pragul uşii ca un paznic neplâtit al
prăvăliei. Acela face câţiva paşi şi, primind raţia de băutură de la Achim, se
sprijină de un obiect aflat în faţa raftului unde se face vânzarea . Plescăind la
fiecare înghiţitură, începe, după un obicei prins de la vânză tor, să măsoare
femeile cu privirea de jos în sus şi de sus în jos, pe fiecare în parte, aprobând
sau dezaprobând, prin sunete dezarticulate însoţite de nimica
corespunzătoare şi intlicând cu mâna la obiect ce-i place şi ce nu la careva
din tre cliente. Amuzându-se, unele îl lasă să le atingă, altele îl lovesc peste
mână, ocazie pen tru mut de a-şi manifesta părerea despre ele. Celor dintâi,
socotindu-le bune, le oferă braţul, schiţând gestul în aer, cu eleganţă; celor
lalte, fiind rele, le dă praf în ochii, suflând din palme pulberea imaginară,
scoasă din buzunarele pantalonilor. În timpul acesta, Achim serveşte cu dex
teritate şi mişcări de jongler, făcând cu ochiul mutului. Îi mai dă o ţuică şi-i
arată făraşul şi mătura. Omul ia sculele de adunat gunoiul şi se face că
mătură, ocolind cu atenţie anume persoane, dar curăţind sau murdărind,
după caz, încălţămintea altora, după simpatia de totdeauna sau comportarea
de moment. " Du-te, treanţă, de aici!" îl împinge afară, aruncându-i mătura şi
făraşul peste scări, ofensată la papuci sau la pantofi. Uneori Achim se răsteşte
la ceea, zicându-i să măture ea dacă nu-i place cum mă tură mutu,
ameninţând-o c-o pune să plă tească mătura şi făraşul. De cele mai multe ori
găseşte însă un prilej de distracţie, ripostând celei brutale: "vezi să nu-l visezi
la noapte, că ăsta nu ştie şi te ia şi-n braţe!" ... Şi, cum Craţă e şi buzat şi cu
urechile mari şi clăpăuge, e uşor de în ţeles repulsia cu care se scutura împri
cinata de-o atare eventualita te. Şi, mai de voie, mai de nevoie, râde şi ea, dar
ca să se răzbune, îl apostrofează pe Achim că-i un neruşinat, care-şi bate joc
de amărâtul ăla! "Mă mir, găseşte cu cale Achim să răspundă şi-şi ridică
sprâncenele spre borul pălăriei, că mai am ce discuta cu tine! Ăsta-i semn rău!
Înseamnă că am început să mă prostesc şi eu. Da' uite, nu mă mir că ţie nu
ţi-e ruşine să-mi scoţi mie ochii pentru aşa ceva! De la tine m-aştept la orice!
Când a venit el întâi şi întâi în sat, n-a tras la casa ta? De ce nu l-ai oprit să-l
slugăreşti tu, dacă aşa crezi că-i fac eu? Ăsta-i bun de orice treabă delicată la
casa unde bărba tu-i mai mereu pleca t! Face şi ce trebuie şi ce-ţi place şi nu
suflă o vorbă! Nu te-ai priceput, Catrino, degeaba plângi după el acum! Da'
să ştii că, dacă ţii cu tot dinadinsul să stea la voi, eu te ajut ... Asta pentru că
îmi dau seama cât de greu e să stea o femeie tânără singură, într-o casă goală
452

de oameni!" Şi, în timp ce vorbeşte ceremonios şi rar, ca acum, calm, studiind
parcă fiecare inflexiune a vocii, fie precipitat, pe un ton vehement, mâinile şi
ochii îi lucrează cu o vi teză uluitoare. Cunoscând gusturile şi nevoile
clienţilor nu are încurcături cu plata. De altfel, unii vin cu banii potriviti gus
turilor şi cantită tilor ce urmează a cumpăra. Ba, unii îi mai au şi sortaţi pe ca
tegorii de cumpărături, în legături separate. Când se încurcă socotelile clien
tului, Achim e pus în dilemă şi îi grăieşte buclucaşului: "N-ai gură, mă, să
descurci pungile?" Omul are gură, dar o foloseşte mai rar sau deloc când pe
negustor îl apucă cheful de vorbă şi-l apucă des, iar atunci degeaba dă clien
tul din gură, că Achim nu-i răspunde deşi-I aude. Şi-apoi, în asemenea
situaţii, omul are mai ales urechi şi-i păcat să nu le folosească, ascultându-l
pe vânzător, că ăsta, cu gura lui, bate un sat întreg! Chiar şi când cineva
vorbeşte ori spune o poveste mai lungă, lumea tot pe el îl urmăreşte. Asta,
pentru că, în timp ce vorbitorul zice ceva, pe fa ţa lui Achim se citeşte tot şi
chiar dacă povestitorul n-ar termina ce avea de vorbit, Achim ar continua-o
cu expresia figurii lui, până la sfârşit. De aceea, muşterii îl urmăresc cu ure
chea pe nara tor şi cu privirea pe vânză tor, amuzându-se continuu, căci
aproape în toate zilele găseşte el, Achim, motive să se afle în sfadă cu cineva,
ca acum, de pildă, în chestia lui Craţă. De aceea, oamenii l-au poreclit
Cârcotaşul, sau mai scurt, Cotaşul. E o poreclă pe care i-o aruncă în faţă cu
satisfacţie sătenii, căci în acest fel îi pot plăti şi ei cu aceeaşi monedt) pentru
numeroasele "potriviri" şi porecle cu care-i gratifică Achim din belşug. Când
se iscă vreo zâzanie, negustorul nu rămâne singur, dar nici interlocutorul
său. Amatori de a vântura ciorbă gata încălzită se află destui şi-atunci, când
s-a încins disputa, nimeni n-are ce regreta. Problema care se pune pentru cei
ce asistă la discuţie e aceea a locului pe care li-I oferă hazardului, spre a avea
în faţă cele două tabere. Apoi, oricare dintre ei poate fi implicat într-o con
troversă, căci niciodată nu se poate şti din ce şi cu cine se poate hărţui
vânză torul, cine îl va apăra şi cine nu. De aceea, nici partenerii nu sunt
aceeaşi, ci se autorecrutează după împrejurări. Oricât au încerca t muşterii să
se grupeze, întâi spontan, apoi planifica t, în tabere compacte, care să-l con
tracteze pe Achim, n-au reuşit mare lucru, căci acesta, observând manevra
pusă la cale împotrivă-i, aruncă. mărul discordiei între membrii aceluiaşi
grup. Atunci îşi găseşte partizani chiar printre cei care îl combăteau altă.dată
iar acum ei înşişi se sfădesc intre ei, încât Achim nu mai are prilej să inter
vină. O asemenea împrejurare constituie pentru el o victorie răsunătoare în
paşnicul şi veselul său război cu clienţii. Este, acesta, unul din tre putinele
momente când îşi întrerupe lucrul, îşi aprinde radios o ţigară, trimiţând
fu mul către împricinaţi şi-şi freacă palmele de satisfacţie, aţâţându-i:
"Întărâtă-i drace, că mie-mi place!" Apoi, după ce râsul asistenţilor neutri s
a potolit, Achim le face cu ochiul, trage cu voluptate din ţigară, savurând
zarva provocată. Când socoteşte că harţa nevinovată degenerează într-o
adevărată ceartă, aruncă ţigara şi se apucă de lucru, potolindu-i pe
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"zavragii": "Mă, păcă toşilor, sunteţi la tribunal? Vă dau afară imedia t!" Şi
dacă aceştia nu se potolesc, Achim le reaminteşte că-i consideră oameni cu
scaun la cap, capabili săînţeleagă o glumă, ştiindu-i mai dezgheţaţi. Într-un
asemenea moment, se constituie, dacă nu s-au închegat ad-hoc, taberele
rivale, pro şi contra negustorului. Aşa s-a întâmplat şi acum cu Catrina. Dacă,
la început, când i-a aruncat mă tura din mâna lui Craţă, unele femei au apro
bat-o iar altele au certat-o, mai târziu, când l-a acuzat pe Achim că-şi bate joc
de infirm, suratele au tăbărât pe ea, acuzând-o simultan cu vânzătorul ...
Când Achim are numai câte un client, care n-are chef de cumpărături dar nici
ce pierde, rezemându-i tejgheaua în tăcere şi nici nu-l poate urni la vorbă cu
înţelesuri meşteşugite, atunci negustorul povesteşte el câte-o întâmplare
de-a aceluiaşi client. Iese de după tejghea, umple două pahare cu băutură,
unul cu licoarea preferată a interlocutorului, trage un scaun în apropierea
acestuia şi, mirându-se că nu-i mai ajunge timpul să stea de vorbă cu
oamenii, îi aminteşte ascultătorului cea mai dramatică sau cea mai comică
fază a păţaniei. Acela sare ars, descoperind în vânză tor pe autorul farsei sau
se face că nu mai ştie despre ce este vorba şi, spre a şi-o aminti, scoate din
buzunar o bancnotă şi i-o întinde vânză torului ca să mai aducă două pahare
cu băutură. Apoi, povestea în doi se derulează până vin alţi clienţi, care îl
somează pe Achim să îi servească. Acesta, ori nu se urneşte din loc decât
mult mai târziu, ori îi trimite pe ei să se servească singuri. De aici ies alte
încurcături şi mărfuri amestecate, dar pentru a retrăi o întâmplare hazlie,
Achim face şi această concesie. Când îşi dă seama că a rămas numai cu Craţă,
realizează că e foarte târziu şi-i pune aceluia mă tura în mână, apoi închide şi
pleacă acasă, întâmpinat de copiii săi, care vin să-l ia de la prăvălie. Uneori,
msă, are parte şi de câte o scenă dramatică, precum cea de mai jos:
- Nu deschizi o dată, Achime, dugheana asta?
- De ce Ilie, te arde la pipoaşcă?
- Mă arde, mă, nu-ş' ce dracu pe la lingurea. De dimineaţă, după ce m-am
sculat, am băgat de seamă că nu mi-e bine şi-am venit să mă dreg cu una gal
benă ... Ale dracului foale, dom'le! S-au învăţat cu nărav: cum nu le cinstesc
dimineaţa c-o tărie, cum mă dor!
S-au boierit, mă Ilie, se vede treaba!
- Boierit, pe dracu, Achime! S-au ciuruit, asta e! Aşa mi-a spus doctorul:
"Te cureţi, Ilie, dacă mai bei!" ... Da', ce să fac? Mă curăţ, mă curăţ! Adio şi-un
praz verde! DC:\-o-n mă-sa de viaţă! Decât o mie de ani cioară, mai bine un an
şoim!
- Şi cu galbena mea te faci bine, Ilie?
- Nu mă fac, mă Achime, da', nici cioară nu rămân! O viaţă are omul ...
- Şi p-aia o prăpădeşte cu bău tura! ...
- Aşa e, da' eu n-am ce să mai aştept de la ea! ...
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