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INSULA ŞERPILOR
Schiţă monografică

I. INTRODUCERE

1. Aşezare, înfăţişare şi relief. Insula Şerpilor (Pl. VII, A) este
una din puţinele insule ale Mării Negre şi singura situată la o de-=
părtare mai mare de ţărmul ei, fiind aşezată în fata gurilor Dunărei,
la o distanţă de 45 km de Sulina 1), între 45° 15' 53" llatitudine
nordică şi 30° 14' 41" longitudine estică 2).
Această insulă, încă aproape pustie, are o întindere de 17 ha,
perimetrul ei neregulat 3) având o lungime de i973 m şi închizând
.aproximativ un patrulater ce prezintă un promontoriu (peninsulă) în
colţul de NE al său (fig. 1).
Lungimea patrulaterului, dela N la S, e de 440 m, iar dela V
la E, de 414 m.
Diametrul său cel mai lung, aproximativ NE-SV, trecând şi
;prin peninsulă, este de 662 m 4).
Inăl(imea ţărmurilor este pe alocurea de 21 m spre S şi E, unde
acestea sunt foarte prăpăstioase ; la peninsulă. înăl(imea ţărmului e
mult mai mică (12 m) şi mai uniformă (terasă litorală).
Interiorul insulei se înalţă, mai mult sau mai puţin regulat, din.:
.spre toate laturile spre centru.
!nălţimea maximă a insulei, către centrul patrulaterului, este
cam de 40 m 5) şi în acest punct se �flă clădirea farului şi a piche.:
fului milifar.
1) Cu pilotina C. E. D. (,,Hirondelle") 3 ore de drum.
2) După S. Correard (Guide maritime et strategique de la Mer Noire, Paris,
1854, p. 65): 45° 15' 31" latit. N şi 27° 56' 42" long. E.
3) Insula se poale ocoli complect cu piciorul, pe la margini, în 40 minute de
mers normal, ţinând seama atât de obstacole cât şi de urcuşuri.
4) H. Kohler, Memoire sur Ies Iles et la Course consacrees a Achilie dans
Je Pont,-Euxin, în: Mem. de l'Acad. de Petersbourg, T. X, p. 531 (1825).
5) J)upă G. Murgoci, 37 ; după Taibouf de Marigny (cit. M. D. Ionescu,
Dobrogea în pragul veacului al XX:lea, Buc. 1904, p. 305), 1291/2 pictoare (43 m) .
.,Ânalele Dobrogei" XII, 1931.
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-2împrejurul' insulei, adâncimea mării e cam de 4 m ; spre N�
59 m dela ţărm, apa are o adâncime de 5-6 m ; spre V, 10-16 m;.
spre S, 13-23 m; spre E, 9-19 m (Correard).
In apă, de jur împrejurul insulei, se află blocuri mai ni.ari sau.
mai mici de stâncă, dintre care unele sunt submerse, altele ies la,
.suprafaţa apei.
Mari _îngrămădiri de asemenea blocuri se observă mai ales· în1
dreptul capurilor (colţurile patrulaterului); toate aceste blocuri provin
din sfărâmarea ţărmurilor sub ac(iunea neîncetată a valurilor, ajutată
şi de o anumită structură petrografică a insulei.
Insula Şerpilor poate fi abordată 1) prin 3 locuri : pe la S, unde·
se află şi o potecă săpată în stâncă - şi pe de-=o parte (E) şi alta
(V) a gâtului promontoriului, unde tărmul, format din rocă mai moale,
·are forme mai domoale.
După M. D. Ionescu (op. cit. p. 306), locul cel mai bun.
pentru debarcare este la SE de penjnsulă, vântul fiind aci mai pufin
puternic, stâncile submerse mai rari şi mai puţin periculoase - cu
toate că pilotina C. E. D. ancorează mai întotdeapna la NV de pen-='
insulă.
2. Nume. In antichitate Insula Şerpilor se numea: Leuce
(Leuke 2) sau chiar Achillea 3) în onoarea lui Achille, care ar fi fost
înmormântat în această insulă - unde avea de altfel şi un templu vestit.
In evul mediu se numea: Selina sau Cacearia (Cazaria .4),
lsola Rosia, Nisi, Rubra etc.
Incepând din s�colul al XV-=lea se numea Phidonixi (Phido-=
nissi = Ophidonissi) de către Greci, Zmeinoi Ostrov de către Ruşi,
Ilan Adassi de către Turci, dela 1856, când ea devine proprietate
turcească, toate aceste numiri însemnând în diferitele limbi acelaş.
lucru, adică insulă a şerpilor.
Dela 1879 (12 Aprilie) de când insula a trecut în stăpânirea
României, ministru de răsboi fiind generalul Dabija, ea se numeşte
Insula Şerpilor, probabil traducere a numirilor de mai sus.
1) De fapt nici un vas nu poate acosta la jărmul Insulei Şerpilor din
cauza stâncilor periferice ; toate vasele mici şi mari ancorează la cel pu(in 50 m
depărtare de insulă.
2) Fie după culoarea albă (leuke = alb) a pescăruşilor, fie după spuma albă
a valurilor, fie după templul alb al lui Achille - după cum sustin diferiţii scriitori
antici.
3) E posibil ca de aci să se tragă şi numele btatului Chilia, al Dunărei.
4) Dela poporul Chazari.

www.minac.ro

- 3 ''7'

3. Evoluţia cunoaşterii insulei ; explorări.
fac mentiuni, mai mult sau mai putin erosimile, în ceeace priv
situatia şi conditiile geografice ale Insulei Şerpilor, adesea însă fc;,ai'te
eronate 1), pentrucă nu văzuseră ei înşişi insula, despre care povesteau
mai mult din auzite, relatând adesea pur şi simplu pe predecesori,
sunt fie navigatori şi geografi sau naturalişti, fie istorici, literati sau
filosofi, fie· chiar simpli particulari, a-.:ând în primul rând preocupări
mitologice.
Dintre aceştia, cel mai vechiu pare a fi Aretinos din Millet
(777 a. Chr.), care, după cât ştim, pomeneşte cel dintâi în ·A°ethio•
pida sa despre această insulă: ,,Thetis luând de pe rug pe fiul său
Achilie, îl duse în Insula albă" (heuce) 2).
Din această afirrrlaţie a lui Arefinos rezuliă că încă pe la anul
777 a. Chr. exista deja tradiţia despre consacrarea acestei insule lui
Achilie.
Poetul Pindar, într'una din odek sale, precizează şi situatia
insulei: ,,în Pontus, Achille are o insulă strălucitoare" (Nemea
IV, 49).
Tragedianul Euripide menţionează înir'un dialog din Andromacha
faptul că Peleu „va vedea pe Achilie locuind în locaşurile insulare,
pe ţărmul cel alb din mijlocul Pontului Euxin", pomenind. în alt loc
despre „tara bogată în păsări", de „ţărmul cel alb" şi „frumosul drum
al lui Achilie·' din Pontul Euxin.
Philosfraf vorbind în Heroica (p. 244) despre Achilie, ne spune
că locueşte în Leuce, o insulă „pe care, cei ce intră în Pont, o au
la stânga" - iar poetul alexandrin Lycophron ne arată (Cassandra
V. 186) că Achilie „locueşte de mult timp pe stânca albă de spume
dela gurile mlăştinoase ale fluviului Celtic" (Dunărea).
�ograful Scylace (Periplus, 68) scrie: ,,drumul în linie dreaptă
dela Istru până la Criumetopon (promonto'riu în Chersonesul tauric)
e de 3 zile şi 3 nopţi ; dacă ia însă cineva ţărmul, drumul e dublu,
căci aci există un golf în care se află o insulă, pustie ce e drept,
numită Leuce şi consacrată lui Achille".
Alte menţiuni mai găsim la: Ştefan din Bizan/iu, Hesychiu,
Amian Marcelin, Scymnos din Chios, Dionysios Periegetul, geograful
1) Pausanias şi Filos/ral vorbesc de păduri pe insulă - ceeace nu reiese din
studiul solului.
2) Phoiius, cod. 239; G. Muller, Geographi Graeci minores, I, p. 397;
G. Popa:Liseanu, Rev. Arch. VII (1894), 11, pp. 390-416; M. D. Ionescu, op. cil.
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-4:Sirabo, Pomponiu Mela, naturalistul Plinius, Iulus Solinus, Priscianus
A v:ienus, marele geograf Piolemeu, Jornandes episcopul Goţilor,
vestitul călător Pausanias, Leonin, filosoful Maxim din Tyr, istoricul
Adrianus şi alfii 1).
Tofi aceştia menţionează pe Achilie, care şi=-ar avea aici mor=
mântul, un templu cu altare şi oracol - iar unii amintesc chiar de
o statue de lemn a acestuia, ce-='ar fi existat pe insulă ; alţii arată că
dintre călătorii cari se abat pe la insulă, nu tofi o fac de bună voie,
ci mai mult pentru a aduce jertfe acestui erou grec. Odată ajunşi la
insulă, -călătorii intră în templul măturat cu aripile şi stropit cu apă
de mare - ca să nu se facă praf - de către pescăruşi, numai după
·ce au plătit destul de mult oracolului, cam pretenfios, ca să înblân=
zească, făcând să nu fugă caprele de pe insulă, din care se aduc jertfe
eroului ! Dintre multele legende ţesute în jurul acestei insule, care de
care mai interesante din punct de vedere mitologic, dar care nu pre:
zinţă aproape nici:o imporfan'ţă geografică, este de remarcat în deo=
sebi una care coincide întâmplător întrucâtva şi cu un fapt geologic,
relativ recent, din trecutul Insulei Şerpil�r: Este legenda relatată de
Philosirai, după care Achilie şi Elena, fiind destinaţi a trăi împreună
şi negăsindu=-se împrejurul Troiei nici:o insulă potrivită pentru ei,
Thetis întervine pe lângă Neptun, zeul mărilor, şi acesta scoase din
viJ.luâ insula Leuce, pentru a locui pe dânsa Achilie cu Elena !
Această primă fază a cunoaşterei Insulei Şerpilor s'ar putea
11,umi faza mitologică.
Prima notă ştiinţifică, cunoscută nouă, asupra Insulei Şerpilor,
'O găsim în Mem. de l'Acad. des Sciences, St. Pelersbourg, X (1827)
p. 599 (Memoire sur Ies illes el la course consacrees a Achille
dans le Pont Euxine} în care Kohler publică planul insulei 2) cu
ruinele templului lui Achilie 8).
lntr'o lucrare asupra M. Negre, apărută în 1830 4), constatăm
1) A. se vedea G. Popa, Leuki - Insula Şerpilor, Buc. 1894 (op. cit.) ;' Gr.
Dănescu, Dictionarul geografic, statistic şi istoric al Jud. Tulcea, Buc. 1896, p. 422;
Dr. C. Diaconovici, Enciclopedia română, Sibiu, 1900, II, p. 848; M. D. Ionescu,

op. cil. '
2) Harta lui Kohler e reprodusă şi de M. D. Ionescu (op. cit., harta No. 4).
8) Un rezumat al acestui memoriu publică Zeune, în Berghaus Annalen
(1835, p. 326) - reprodt,ts mai târziu de căire Ukerf F. A. (Geographie d. Griechen
u. Romer, Weimar, 1846, III, p. 448 el seg.).
4) Plans de golfs, baies, porls el rades de la Mer Noire el de la Mer d'A.zov,
leves, recueillis ou corriges par E. Tai/boul de Marigny, Odessa, 1830.
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-5că, de fapt, autorul primei hărţi precise a insulei şi planului· templului,
ambele executate deja în 1824, din ordinul amiralului rus Greig; este
Locotenentul Comandor Kritsky.
În anul 1841, Societatea de Istorie şi Anfich'ită/i din Odesa,
decizându-=-se a întreprinde o explorare archeologică amănunţită a Jn.,.
sulei Şerpilor, însărcină pentru aceasta pe archeologul N. Murzachevici,
care, împreut1ă cu naturalistul A. D. Nordmann, profesor la liceul
Richelieu şi însoţiţi de u.n pictor, un căpitan, etc., făcură împor-=
tante descoperiri, care se publicară în 1844, în Buletinul Societăţii 1).
Românii încep studiul Insulei Şerpilor prin· 1902, când A ..
Procopianu-=-Procopovici publică lista 2) plantelor strânse în .insulă de
G. Brândză, într' o excursie organizată de regretatul profesor Sabba
Ştefăn�scu, decedat în vara anului 1931.
Nu ne'ndoim că Procopovici a determinat perfect materialul
adus ; păcat însă că informatorul său nu. a fost tot atât de conştiincios
în strângerea, prepararea şi etichetarea justă, în ceeace priveşte loca-=
litatea, a plantelor strânse de dânsul atât din insulă cât şi din Dobrogea,
pentru care motiv toţi botaniştii privesc cu îndoială lista acestui autor.
În 1911, G. Nfurgoci publică într'o lucrare mai mare privind.
Dobrogea de N 8), şi observaţiile sale geologice făcute pe insulă.
Marie/fa Pallis, botanistă engleză, menţionează în 1916, în mo-=
nografia sa asupra plaurului4) : Malva silvesfris var. eriocarpa Boiss.,
î n Insula Şerpilor.
În 1923, I. Prodan menţionează 5) aci Trifolium subierraneum,
colectat de Calafeteanu - şi pe care A. Borza 1-=-a putut studia din
ierbarul celui dintâi.
În 1924, P. Enculescu îşi publică observaţiile sale agrogeologice
şi fitogeografice 6), făcute cu 12 ani· în urmă pe insulă, când a în:
soţit aci cu G. Murgoci, · pe botanjsta Pallis.
1) Zapiski Imperatorscago Odesscago Obscestva Istorii i Dreonostici, T. I,
1844, p. 540 (Călătorie în Insula Leuce sau Phidonissi, în ruseşte).
2) Etliche Pflanzen cler Schlangeninsel, Publicatiile Societătii Naturaliştilor din
România, No. 3 (1902) pp. 32-33.
3) Cercetări geologice în Dobrogea nordică, cu privire specială la rocele pa"'
leozoice şi eruptive, Anuarul Institutului Geologic al României, V (1911), Buc. 1912,
pp. 307' -494.
4) The Structure and History of Plav: the Floaling Fen of the Delta of tbe
Danube, Linnean Society's Journal-=Botany, Xm: (1916), pp. 233-290.
5) Flora, I, p. 622, Cluj, 1923.
6) Contribuţiuni la vegetatia fanerogamică a Insulei Şerpilor, Bul. Inform.
Grăd. Muz. Bot. Univ. Cluj, IV (1924), pp. 89-95.
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-6Întârzierea publicării acesfor observaţii se datoreşte dorir;ţei au"
torului de a le complecta cu date culese şi din alte anotimpuri.
In tot cazul, lista sa floristică cuprinde 38 plante (dintre care
numai 4 genuri fără precizarea speciei, fiind la acea epocă fără flori
şi fructe, şi deci nedeterminabile).
In Iulie 1923 l11sfifuful de Geografie al U11iversifă/ii din Cluj
organizează o excursie didactică în Delta Dunărei şi Insula Şerpilor,
sub conducerea d=lui V. Merufiu 1), la care se ataşează din fericire
şi 3 botanişti, 'dintre cari A. Borza publică în 1924 înteresante con"
·tribuţiuni la cunoaşterea vegetaţiei şi florei Insulei Şerpilor 2), pe care
le continuă apoi pe cont propriu, singur, în Aprilie 1924 3) - sau
însoţit de asistentul său G. Bujoreanu 4) li) în Iunie 1926.
Cu acesta din urmă, marele botanist clujean a făcut şi serioase
cercetări ecologice, în legătură cu condiţiile edafice şi climatice, utili"
zând o vastă şi complicată aparatură.
A. Borza complectează cu mult lista plantelor cunoscute în
Insula Şerpilor - şi este cel mai important cercetător al florei acestei
insule.
La sfârşitul !unei Mai, anul 1926, A. Spiess 6), colonel şi
ornitolog, armat cu inele de aluminium ale Staţiunei ornitologice dela
Rossitten, se afla în Delta Dunărei, ca să studieze. pelicani ; înşelat
în aşteptările sale, se duse pe litoralul Mării Negre, în dreptul gurii
canalului Sulina, pentru a studia gâşte; ,,din păcate n'a găsit nici
aici nimic" (p. 167) - şi era cât pe aci să plece acasă, când primi
pe neaşteptate invitaţia de a lua parte la „excursia organizată de
comisia europeană a Dunărei, cu destinaţia Insula Şerpilor" (p. 168);
aci însă, după cum mărturiseşte autorul, fiica sa avu neşansa de a fi
atacată cu pietre de pescăruşi, iar marinarul_ maşinist şi d-=-1 Spiess
1) O excursie în Delta Dunărei, Lu�rările Institutului de Geografie al Univ. Cluj,
II (1924-5), Cluj. 1926, pp. 23-33 (despre insulă la pp. 25-27).
2) Contribuţiuni la cunoaşterea vegetaţiei şi florei Insulei Şerpilor, Bui. Soc.
Şi. Cluj, II (1924), 2, pp. 49-68.
3) Noui corttribuţiuni la cunoaşterea vegetaţiei şi florei Insulei Şerpilor, Bui.
Soc. Şt. Cluj, II (1925), 2, pp. 113-132.
4) Contribuţiuni experimentale la cunoaşterea problemei originei florilor insulare,
Bui. Inform. Grăd. Muz. Bot. Univ. Cluj, VI (1926), pp. (49-56) 73-80.
5) Observaţiuni fitosociologice pe Insula Şerpilor, Întâiul Congres naţional al
Naturaliştilor din România, Dare de seamă, Cluj, 1930, pp. 78-93.
G) Revista Vânătorilor, X (1929), 10, pp. 167-168; X, 11, pp.179-180;
X, 12, pp. 205-206.
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-7fură „tratati de aceste păsări ceva şi m · neplăcut" I (p. 180) - mijloc
drastic d� apărare al acestor păsări, pe care d:sa av� ocazia să:l
•experimenteze chiar pe propria d:sale persoană ! Ce se'ntâmplase?
Ornitologul scosese lnelele şi începuse să ineleze cei 3-4 pui (după
spusa paznicilor farului) aduşi de un marinar de pe râpe - şi, fie de
teama cuiburilor în pericol (după cum sustine autorul), fie poate din
cauză că d.:sa umbla pe insulă în pielea goală, pentrucă era foarte
cald, mamele clocitoare, indignate sau deranjate, se năpustiseră ca
nebunele pe cei doi înalti oaspeti l
In tot cazul d.:-1 Spiess, amatorul recomandă Ministerului Do:
meniilor pe oologul Dobay 1) şi mulţumeşte pentru aceasta Ministe:
rului în numele Sociefă/ilor ornifologice din România 2) !
Carp acestea sunt în quintesentă rezultatele generale, culese în
Delta Dunărei şi Insula Şerpilor, de d.:nul A. Spiess, colonel şi di:
rector al centralei ornitologice benevole dela Sibiu !
ln vara anului 1927, la începutul !unei August, A. Muller
(Sibiu), însoţit de R. Ebner (Viena), colectează pe insulă Artropode
(şi în special Orthoptere) timp de 7 ceasuri, cât le:a permis şederea
pilotinei acolo - determinându:le singuri sau cu ajutorul câtorva zoo:
logi străini (Weifsfein, Zerny, Reimoser, Winkler, Worell, Szilady,
·Rebel). Rezultatele se · publică de cei dintâi în 1927 8), 1928 4) şi
1930 5).
Numărul animalelor terestre (şi în special Artropode) citate pe
insulă în aceste lucrări, este de 38.
ln primăvara anului 1928, Rudolf Drosf, şeful stafiunei ornito:
logice dela Helgoland, convins de deosebita importantă ştiinţifică a
Insulei Şerpilor şi stimulat de convorbirea cu O. Heinrofh, care a
vizitat.:o deasemenea în Octomvrie 1927, şi.:a petrecut aci o lună de
zile (15 Aprilie-15 Mai), în tovărăşia unui asistent al său, fiind
· ajutat materialiceşte de către Ministerul Prusian al Cultelor. Lucrul
zilnic consta din următoarele : constatări şi determinări ale speciilor,
1) Specii clocitoare pe Insula Şerpilor suni numai două I
2) Nu exislă încă la noi nici.:o Societate ornilologică I
8) Bericht iiber eine Sammelreise nach cler Schlangeninsel, Verh. u. Milteil.
d. Sieb. Ver. fiir Naturwiss. zu Herm. Sibiu, T. 77 (1927), II, pp. 33-40.
4) Zur Kennlnis cler Fauna cler Schlangeninsel, Verh. u. Milt. d. Siebenb.
Ver. f. Nalurwiss. zu Herm. Sibiu, T. 78 (1928) separai.
6) Contribuţiuni la cunoaşterea faunei Insulei Şerpilor, Intâiul Congres natio.:
nai al Naturalişlilor din Rom., Cluj, 1930, pp. 337-344.
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numărarea indivizilor fiecărei specii, observarea trecerilor, sosirilor şi
plecărilor păsărilor, folosind binoclul, busola şi ceasul, observarea
trecerilor nocturne, a direcţiilor de sbor etc. ; s' au. studiat şi relaţiile
între pasagii şi factorii atmosferici.
Cu ajutorul sistemelor folosite şi la Helgoland, s'au putut prinde
şi inela în Insula Şerpilor 750 păsări, aparţinând la 146 specii
(europene).
Observaţiile d-=-lui R. Drosf au format subiectul unei frumoase
monografii 1), publicată În Abhandlungen aus deÎn Gebiefe der Vo-=
gelzugforschung No. 2 (Vogelwarte Helgoland); tot în acelaş an
autorul publică şi un rezumat asupra observaţiilor sale 2) în revista :
Forschungen und Fortschriffe (VI, 1930, 21, p. 278), tipărit şi în
româneşte de Buletinul meteorologic lunar (Iulie 1930) şi. retipărit
· după acesta de Analele Dobrogei (XI, 1930, 1-12, pp. 188-191) 3).
La 10 Septemvrie 1929 am fost pentru prima dată pe această
insulă, înteresându-=-mă în special de Reptile 4).
Scurt timp după această călătorie a mea în insulă; a fost trimis
aci Ing. R. Iacobi, însotit de Preparatorul M. Bleich, din însărci.,
narea Centralei Zoogeografice (18 Oct.-5 Nov. 1929).
Rezultatele sale ştiinţifice s'au publicat în 1930, În Buletinul
Agriculturei 5).
Numărul speciilor de păsări strânse într'o zi de Ing. R. IacobÎ
a fost de 19 - afară de cele găsite moarte (5).
Intr'o a doua notă a sa 6), R. Iacobi este de părere că Insula
Şerpilor s' ar preta minunat pentru înfiinţarea unei Staţiuni ornitolo-=
gice - ceeace nu e de mirare, având în vedere că Drost arătase
înaintea sa că Insula Şerpilor, numită de el Helgolandul Mării Ne-=
gre, are un pasaj mai bogat decât chiar insula Helgoland.
Intre 8-20 Aprilie 1931, am venit pentru a doua oară în ln-=1) Uber den Vogelzug auf cler Schlangeninsel im Schwarzen Meer, Friedlănder
Sohn, Berlin, 1930.
2) Forschungen iiber den Vogelzug auf cler Schlangeninsel im Schwarzen Meer.
3) Observatiuni asupra trecerei păsărilor călătoare pe deasupra Insulei Şerpilor,
• Buleiinul Meteorologic, Iulie, 1930 - şi Analele Dobrogei, XI. 1930, 1-12, pp.
188-191.
4) Contributiuni sistematice şi zoogeografice la· studiul Amphibiilor şi Repti.
elor din România, Academia Română, Memoriile Sectiunei Ştiintifice, S. III, 'D.
VII, Mem. 7, pp. 119-289 (extras pp. 1-171); pentru insulă: p. 202 (=84).
0) Studienfahrt in clas Donaudelta, Bul. Agriculturii, vol. I. II, 1-4, Buc. 1930.
6) Gedanken zu einer rum. Vogelwarte, Id. ,
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9sula Şerpilor, însoţit de Ing. N Ce/ac, care a fost invitat de mine:
să execute harfa amănunţită a insulei - ce se publică separat.
In acest interval de timp am strâns un bogat 'material faunistic.
în deosebi terestru 1), care s'a determinat în parfe de specialiştii din
ţară şi străinătate 2), încât lista speciilor cunoscute pe ace41sfă insulă,
a crescut dela· 38 (A. Miiller) la 193, dacă luăm în consideraţie şi
speciile de păsări publicate de R. Drosf.
Această schiţă monografică, deşi aduce unele importante con=
tribuţiuni 8), este a se considera numai o modestă sinteză a cunoştin=
telor noastre actuale privind Insula Şerpilor, cerută pentru Analele
Dobrogei, la 1 Februarie 1931, de d-=l prof. Dr. C. Brăfescu, Director
al Institutului de Geografie şi Decan al Facul.lăţii de Ştiinţe din Ceruăuti,
care a făcut toate intervenţiile oficiale pentru reuşita cercetărilor, aco,,..
perindu=-mi şi .parte din cheltuieli.
Mulţumesc, şi cu această ocazie, tuturor persoanelor (în primul
rând d-=-lor : Ptof. C. Brăfescu şi Loc. com. R. Herfer) ca şi tuturor
institu(iilor (în primul rând Comisia e�ropeană a Dunărei 4) cari mi=-au
înlesnit cercetările, să primească şi pe această cale, expresia deosebitei
mele gratitudini.

II. STRUCTURA PETROGRAFICĂ ŞI EVOLUŢIA
GEOLOGICA.
Insula Şerpilor este constituită de sus pana JOS din gresii şi
conglomerate quartoase, pe care le presupune şi Peters în Valea Te=
li(ei, sub loess, constituind subsolul deltei spre mare.
Aceste gresii şi conglomerate sunt foarte variate ca grăunte, însă
monofone în compozitie, constând aproape exclusiv dio diferite va=riefăţi de quarţ.
Aşa, de pildă, se găsesc aici gresii fine, constituite aproap@ nu=
mai din quart, cu foarte rari grăunte de quaiţ alb pulverulent, ce
poate fi uşor considerat drept feldspat alb caolinic ; gresiile fine al.=
ternează sau frec, în acelaş· banc, la gresii grosolane sau la conglomerate,
1) Marea era foarte agitată la această epocă, încât nu s'au putut strânge decât
foarte puţine animale marine.
2) Aceştia se indică la locurile. cuvenite.
8) Ele se indică în text.
4) Câteva fotografii mi:au fost puse la dispoziţie şi de Institutul de Geografie
al Universitătii d_in Cluj. prin d:l Prof. Dr. V. Mer11/iu, Director şi Decan al Fa-=
cultătii de Ştiinţe - pe care:! rog şi pe această cale să primească viile mele mulţumiri.
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unele cu foarte mari elemente, deobicei rotunjite, în multe bancuri
însă şi colfurafe, adevărate breccii, cimentate tot prin quarf.
De obicei avem gresii şi conglomerate formate numai dintr'un
singur fel de quarf, incolor, transparent sau translucid, bine cimentat,
trecând la quarfite sau la flint ~ conglomerate ; dar sunt şi conglo:
merate şi gresii formate dintr'un qua'r-t mai alb, lăptos şi unul hialin
incolor sau cenuşiu, ceeace dă rocei un aspect de arcoză sau de con:
glomerat cu mari feldspaţi ; rari sunt grăunţele de alte nuanfe şi mai
rari de alte roce. In crăpături şi golurile rămase între grăunţele şi
gresiile conglomeratelor, avem cruste sau mici cristale de quarf hialin,
care în stare compactă închiagă şi elementele.
ln unele bancuri de gresii şi chiar conglomerate avem nodule
de o gresie cenuşie:verzue; foarte fină, uneori chiar argilă 1), consti:
iuită numai din grăunte de quarf, foarte pu(in · feldspat şi fluturaşi de
mică ; la istmul peninsulei avem adevărate straturi de aceste gresii
fine sau argiloase, care din cauza dislocărilor au suferit raminajuri etc.
Pe fetele de laminaj, triturarea elementelor s'a făcut şi mai intimă,
încâf roca ia as peciul caolinos foarte fin.
ln genere, rocele acestea sunt - albe, curate ; dar în multe părţi
(cum de ex.· la debarcader, la coiful de NV, la istm etc.) se observă
şi infiltraţiuni feruginoase care, nu numai că acoperă stâncile şi fetele
crăpăturilor cu pojghiţe sau cruste de hematită şi ocre, dar pătrund
chiar în rocă şi elemente (mai ales în părţile fin grezoase) ca şi cum
roca ar fi o breccie sau un conglomerat de quarturi roşii sau brune 2).
Promontoriul dinspre NE (peninsula), este un rest de tera'să li:
forală (de 12 m altif.), bine conservată, prezentând un petec de terra:
rosa 3) quaternar (fig. 1) ce s' a păstrat mai ales în gâtul promonto:
riului (istmul peninsulei).
Păstrarea terrei:rosa, cu pietrişuri de quarfite la bază, în gâtul
promontoriului, se datoreşte faptului că gresiile şi conglomeratele fia:
sice 4) ale insulei se'ndoaie chiar aci sub forma unui slab sinclinal,
ajungând pe promontoriu aproape orizontale sau chiar bombate (fig. 2).
1) Mai ales pe râpa dela Sudul insuki; Murgoci, în cele câteva ore cât a
sial pe insulă, n' a văzul probabil Cdpetele stratelor de argilă ce se termină la această
râpă (PI. II. B), căci allfel n'ar mai fi exprimai îndoială asupra identităţii acestei
roce (,,uneori poale fi luată drept argilă" pp. 414-416).
2) După G. Murgoci, op. cit. 1912, pp. 414-416.
.
8) Acest sol a fost determinai ca atare şi de d�l Prof. P. Enculescu, după o
probă adusă de mine.
4) Murgoci, p. 416.
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Pentru Murgoci (p. 415) petecul de lehm roşu (terra..,rosa), păstrat
. aci pe pietrişuri de quarţite sau chiar conglomerate (mai ales la E),
ca cele dela baza loess1:1"
lui 1), este un i11diciu că
toată' iL1sula a fost acope"
rilă altă dată cu terra„rosa
şi loess, cu toate că azi
loessul lipseşte aci, după
cât ştim, fiind probabil
spălat ulterior de către ploi
şi apele mării 2).
In ceeace priveşte ori"
ginea sa, se ştie că Insula
Şerpilor este un rest al
catenei chimerice (Suess,
Mrazec), din care azi nu
21 32·v.,•
se mai păstrează decâ t
munţii din Nordul Dobro" Fig. 1.- Insula Şerpilor {I/JO.OOO) q = terra rosa:
după Harta Stat. Major şi Murgoci.
gei şi Insula Şerpilor _ şi
care catenă se'ntinde, în această direcţie, dinspre Crimea, prin masivul
Măcinului, spre partea nordică a podişului bulgar.
Ţinând seama de altitudinea relativ mică a insulei", este aproape
cert că în timpul penultimei transgresiuni a· Mării Negre,_ dela sfârşitul
Terţiarului, Insula Şerpilor a fost coborâtă sub nivelul mării. -!ntr' o ultimă perioadă glaciară ea este acoperită cu loess
(dovadă resturile de terra..,rosa cu pietrişuri de quarţite la bază, ară:
fate mai sus), ridicându:se cu mult deasupra nivelului actual al mării.
La sfârşitul Ouafernarului, o ultimă transgresiune marină acopere
.
insula aproape complect, spălându"i loessul, într'un timp când Delta
sv

t

,..«;

Fig. 2. - Sec/iune geologică prin Insula Şerpilor l = gresii şi conglomerate
quartoase lias.ice ; q = depozite qualernare (pietrişuri şi terra rosa) ; d. G. Murgoci.

Dunărei era un liman care se prelungea până mai sus de Is'accea,
după care s'a ridicat din nou, lent, devenind uscat în • timpuri destul
1) După cum se vede pe malul mării la Constanta, capul Midiei, Odesa etc.
2) Murgoci, p. 314.
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- 12 de .recente, fapt foarte important pentru începuturile şi ritmul biologic
al florei şi faunei acfuale a insulei 1).
Viitorul Insulei Şerpilor e sumbru: mai curând sau ·mai târziu
ea va pieri leni, mâncafă de valurile mării, atât la' râpe cât şi la
capuri„mai ales, care sunt cele mai expuse. Aceasta în deosebi din
cauza numeroaselor strate de argilă intercalate (PI. II, B.) sau la
baza stratelor de gresii şi conglomerate quartoase, care argilă, fiind
pe de-=o parte înmuiată de apa de infiltratie 2) (mai ales după un timp
ploios), permite o facilă dislocare şi alunecare spre mare a stratelor
superioare de rocă dură, pe de altă parte, fiind uşor spălate de
valurile mării (ce pe timp de furtună se iruncă cu putere până
aproape de baza de sus a insulei), face ca râpele să fie mai uşor
mâncate de valuri, pe dedesubt, în formă de peşteri sau brâie lon-=
gitudinale, la nivelul mării sau chiar mai sus, în dreptul stratelor
intercalate de argilă, ajutând şi accelerând prăbuşirea lor.
Despre asemenea peşteri, care ne arată modul de distrugere, în
timp, al râpelor şi insulei în general, ne vorbesc atât anticii cât şi
cercetătorii mai recenţi.
Astfel Nordmann, comparând insula în 1841 cu harta lui Kriisky
(executată în 1824), constată între altele că „în loc de 3 stânci ieşite
din apă, ce,,,au existat în 1824 (la NV), s'a produs o swpare a
malurilor, care a schimbat complect aspectul acestui cap" - ,,la SV, o
însemnajă desthizătură, provenită (probabil) prin _ruperea massei pie,,,
!roase ;" - ,, ... dintre peşterile amintite de antici n' a mai rămas decât
una, spre capătul de SV al insulei, la nivelul mării; este o grotă
înaltă câf omul, făcută (poate 3) de valurile mării".
Azi nu se mai vede nici această peşteră, iar pe locul ei se
poate constata numai un morman de stânci şi bolovani rostogoliţi
(P}. IV, A). Sub râpa de E, cu puţin la N de capul SE, se for.,,
mează în stâncă, la nivelul mării, un nou brâu în care valurile se
1) Este aproape sigur (dovadii lipsa endemismelor) că viata vegetală şi animală
foarle recentă a Insulei Şerpilor se'nfiripează cel mult din epoca post.diluvială.
2) Această apă de infiltraţie, care musteşte la capătul stratelor de argilă, hră..
nind o întreagă floră de Alge monocelulare, ia ·aproape aspectul unui început de
svor pe versantul. de E, la buza de sus a râpei şi ceva sub suprafafa insulei, mar.
I
cându:"se şi prin desvoltarea deosebită a vegetatiei.
· . 3) Expedifia din care făcea parte Nordmann plec3se cu scopuri archeologice
f- în cât acesta este aplecai a crede că peşterile făcute de valurile mării ar putea fL
"
iăcule chiar de om I
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aruncă într'un ritm liniştit pe v�eme bună - şi cu o putere formida.a
bilă în timp de furtună, săpându:! de jos în sus.

III. CLIMA.
Insula Ş�rpilor e situată în zona cea mai aridă a stepelor est.a
-europene.
La Sulina, suma totală a precipitatiilor anuale este de 366 mm 1)
- sumă foarte mică, ce ea însăşi se repartizeaza neegal în timpul
anului, căzând primăvara şi toamna târziu şi determinând astfel o vară
extrem de secetoasă şi uscată.
Cu toate acestea nu s'ar putea afirma că seceta îndelungată,
lipsa ploilor şi a_ apei în general, ca şi uscăciunea ·aerului, ar· fi fe.a
nomene caracteristice pentru climatul Insulei Şerpilor, cum s'a afirmat 2).
Observa(ii sistematice şi metodice ale feno}Tlenelor meteorologice,
<:are nu s' au făcut încă din nenorocire acolo 3), ne.a-ar arăta şi alt
· aspect al chestiunei !
In special primăvara pare a fi anotimpul cel mai pl_oios al
Insulei Şerpilor.
Astfel deja în prima zi a sosim noastre (7/N 1931) a plouat
puţin la ora 6 p. m. - reîncepând însă a 2.a-a zi (8/IV) dimineaţa
la ora 9 şi ţinând până a 3.a-a zi (9/IV) ; marea fa fost foarte agitată
.şi noaptea au trecut păsări migratoare, dintre care multe4) s'au oprit pe
insulă, din cauza vremei proaste ; ploaia a'ncetat apoi cam pe la ora
12 a. m., deşi vântul a continuat să bată cu furie dinspre E.
La 13/IV ora 7 p. m. a'nceput să bată din nou vântul, iar în
iimpul nopţii a bura't; pe mare s'a is�at din nou furtuna şi au căzut
noui păsări.
La 14/IV ora 3 p. m. a reînceput burnita, care· s'a fransfor-=
mat în ploaie adevărată ce a tinut toată ziua de 15/IV şi noaptea
spre 16/IV până dimineaţa.
1) Şi. Hepifes, Album climatologique de· Roumanie (Buc. 1900). PI. XXIV.
Regime pluviom.· de Roumanie.
2) A. Borza, Observatiuni fitosociologice pe Insula Şerpilor, op. cit. pp. 2-3
'(79-80).
3) Acest neajuns, de care ,s'au plâns loji oamenii de ştiinjă, cari au ·făcut
.studii pe Insula Şerpilor, s'ar putea uşor remedia prin înfiintarea unei stajiuni meteo,
rologice, sub conducerea Institutului meteorologic central şi prin îngrijirea C. E. D.,
fă�ă nici,-o ch�ltuială în plus, observatiile urmând a se face de cei 3 gardieni ai fa„
rului, destul de infeligenji pentru aceasta.
4) Nu însă foale şi din toate speciile care s'au puiul observa noaptea din far.
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· In noaptea de 15-16/IV au .:enit, între altele, dinspre Sulina,
o mare mulţime de Larus fuscus ce apar întotdeuna împrejurul in-=
sulei · oridecâteori este sau se pregăteşte furtună, dispărând odată cu
încetarea acesteia - lucru observat dealtfel şi de Dr. Drosf.
Seara (16/IV) a'nceput furtuna care a (inut toată noaptea şi
a 2-=a zi, (17/IV), fiind însoţită de puternice manifesta(iuni electrice �
un uragan puternic sufla dinspre V, ziua şi noaptea, necontenit şi
enervant, făcând să dârdâie turnul farului şi să se agite adânc marea,
care tălăzuia până aproape de buza de· sus a insulei.
A fost aproape imposibil să părăsim locuinţa - şi coborârea
pe versantul vestic întâmpina o îndârjită şi aproape neimaginabilă
rezistentă din partea uraganului puternic, rece şi umed.
In asemenea momente păsările mici şi mari ·(chiar pescăruşii)
nu sboară, ci preferă să stea nemişcate pe stâncile şi printre stâncile
. versantului neexpus uraganului năprasnic, încărcat cu spic de zăpadă.
Cel mult, când sunt fugărite, ele sboară la foarte mici distante
şi înălţimi, în tot cazul sub altitudinea maximă a _insulei, iar pescăruşii
se aşează pe valurile mării, în micile golfuri adăpostite contra vântului !
Animalele mărunte (insecte, miriapode etc.) se vâră mai adânc
sub pietre - şi nu le găsim uşor pe o asemenea vreme, oricât de
minuţios le-=am căuta.
In noaptea de 17-18/IV n'au trecut păsări migratoare, de-=
oarece călătoria ar fi fost foarte hazardată în asemenea condiţiuni
,;1tmosferice.
Urganele nu sunt rare pe Insula Şerpilor. Ele bântuie mai
ales iarna.
Astfel, c1e Crăciun (25/XII 1930) a fost aci o furtună atăt de
violentă, încât turnul farului, o construcţie foarte solidă, s'a clătinat
din loc şi peretele clădirii de care era lipit, s'a rupt - ca şi para-=
trăsnetul 1).
Tot un uragan a rupt cu câţiva ani în urmă stâlpul drapelului
din dreptul Pichetului, singurul semn de stăpânire românească a
Insulei Şerpilor, care stâlp zace şi azi la pământ.
Aceste uragane, însoţite de puternice furtuni de mare, se con:
tinuă şi în Mai. Astfel Dr. Drosf ne precizează că la 8 şi 9 Mai
1928 a fost furtună mare - iar marea a fost puternic mişcată, când
au sosit peste noapte cam 45 exemplare de Larus fuscus.
1) A.cest paratrăsnet s'a reparat de către C. E. D. abia la 18/IV 1931, data
plecării noastr1, din insulă.
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Ultima furtună însemnată de Dr. Drosf, între 15 Aprilie şi 13,
Mai 1928, a avut loc la 8 Mai - iar ultima ploaie la 12/V, 1928
(în ajunul pl1ccării sale).
Ceata este deasemenea un fenomen meteorologic destul de cu=-·
noscut, iarna şi primăvara, în Insula _Şerpilor, din nenorocire destul
de pericdos pentru navigatia în apropierea insulei - şi contra căruia
s'au luat unele măsuri.
' În 1914, un cargobot englez al Comp. Weston, s'a lovit de·
stâncile insulei într' o noapte atât de ceţoasă, încât nu se putea vedea
nici puternica lumină a . farului acesteia, care, în nopţile senine se
vede chiar şi dela Sulina (45 km) !
Şi, în timp ce salvatoarele dela Constantinopol, anunţate imediat,.
se aflau· în drum spre Insula Şerpilor, valurile agitate ale mării au,
isbit cargobotul de stânci cu atâta futie, încât cheliuelile de salvare
şi reparaţie flind mai mari decât costul său, vasul (asigurat dealtfel) a
fost lăsat în· părăsire - şi resturile sale se văd şi astăzi pe coasta
de sud a insulei, lângă debarcader (Pl. I, B).
Cam de=-atunci C. E. D., pentru a evita asemenea nenorociri
din cauza cetei, a construit pe insulă şi un semnalizator cu fulmicoton
care se utilizează în asemenea imprejurări ; explosibilul necesar se
ţine într' o magazie vopsită în negru, situată către coasta de. Sud.
ln unele ierni grele, Insula Şerpilor sufere şi cele mai cumplite.
geruri.
Astfel în iarna anului 1929 a fost un ger atât de puternic, încât
marea a îngheţat de jur împrejur pe o rază d<> mai multi kilometri,
insula continuându„se în depărtări printr' o adevărată banchiză de:
ghiaţă care, pentru a fi spar.tă de spărgătoarele de ghiaţă dela Su„
lina, a necesitat un timP,
foarte îndelungat. Paznicii farului au stat.
'/
astfel izolaţi şi lipsiţi de alimente şi combustibil timp de două luni şi dacă nu ar fi economisit proviziile şi cărbunii, ar fi murit de foame 1),,
şi de frig.
insemnări 2) metodice asupra fenom·enelor meteorologice ale pri-=
măverii pe Insula Şerpilor, găsim, pentru 27 zile, la Dr. Drosf (op,
cit. p. 17).
1)
în Insula
2)'
14 şi 19

Astfel trebuie interpretată întretinerea oilor (cam numeroase, ce e drept),
Şerpilor, de care se plâng botaniştii !
Cifrele însemnate cu cruce, au fost cetite cev.a put(n mai târziu de ora 8,.
(apusul soarelui).
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IV. SOLUL
După cum am văzut, subsolul Insulei Şerpilor este format din
:gresii şi conglomerate quarţoase tari, de vârstă liasică.
Pe aceste roce, acoperite de mare şi spălate de valuri de mai
multe ori, apoi ridicate din nou la suprafaţă -, cu concursul unei
anemice vegetaţii, mai ales la început, şi prin intervenţia animalelor
(a păsărilor în primul rând
şi apoi a animalelor do-=-·
mestice), s'a format solul
actual al Insulei Şerpilor.
Acest sol, de o cu-=
loare neagră pronunţată
din cauza marei cantităţi
de humus ce conţine, însă
cu o parte din materia
organică incomplet ir�!lS-='
formată, cu structura pul-=
verulentă, fin rnsipos şi
în care adeseori se'ntâlnesc
fragmente nealterate, deta-=
Fig. 3. - Reparfi/ia solului în Insula Şerpilor 1 = şate din roca ce-=-1 suportă
.sol turbos mai gros, cu pufine fragmente de rocă ; şi din care-=şi are originea,
2 = sol schelelo-=lurbos subtire, presărai cu foarte aparţine tipului de sol fur-=multe blocuri de conglomerai; 3 = iviri de stânci, bos, sau sche]efo.=-furbos 1) •
sol numai în crăpături şi excavaţiuni; d. P. Enculescu: atunci când fragmentele de
rocă sunt destul de abundente 2 ).
Grosimea acestui sol variază foarte mult pe suprafaţa insulei
(fig. 3), căci dela simplele localizări din crăpăturile şi excavaţiunile
.stâncei aride ce iese la zi, ajunge a avea o grosime chiar de 50-60
cm., cum e cazul pe promontoriul dinspre NE al insulei (fig. 4).
Însă chiar în· această parte, pe când în pătura sa superioară,
împâsl,ită de rădăcinile plantelor, fragmentele nealter_ate ale, rocei sunt
mai puţine, în adâncime ele devin din ce. în ce mai abundente, con-=
stituind progresiv un puternic banc de pietriş, ce s1;1portă solul pen-=
1) Proba adusă de mine din partea estică a insulei, în apropierea farului - şi
,examinată de d:l P. Enculescu, este un sol schelet.
2) Dr. P. Enculescu, op. cil. 1924, p. 90.
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+

19

8

MA I

9

7,6

+

Cerul deschis

ssv. 6,8
s. 3,1

751,0

13,5
11

VNV. 4,5+

756,5

+

10,5
9+

NE. 4,4+

766,5

12
9

E. 3,25+

SE. 6,4

sv. 6,4
vsv. 7,2

ENE. 4,5
E. 1,6+

SSE. 7,5.

1/a- 2/a
acoperit

1/s-4/r,
acoperi!

Mai mult
senin

Cerul deschis

SSE. 5,6

21

758,5

22

763,5

+

10

11+

766,s+

14

SSE. 5,65
SE. 4,4

+

Cerul aco.perit

23

8,5

+

NE. 1,65 ·
Deschis
dar puţin
acoperii

Acoperit

-Zero

Zero

Seara ploaie

Zero

Zero

Ploaie din
timp în timp

Zero

A plouat
de mai multe
ori

Bună

Orizontul
aburos

Orizon ul
aburos

Foarte bună

Bună

Nu prea
departe

Nu prea
departe

Rea

24
771,0

773,0
9

762,0

28

29

30

759 Ll

762,0

765,0

766,0

f6s,o+

7ol ,0

762.5 +

1 762,51

767,0

765,0

10,5

10

1?

10,5

10

9,5

9,5

sv. 2,85
sv. 1,0

10

11

NE. 4'65

ENE. -

ENF. 2,6

ENE.

SSV. 3,b
A.coprrit
pMfial

ENE. 5,6

ENE. 8,8

Acoperit

Mai mult
acoperit

Mai mult
acoperit

Zero

Ploaie din
când în când

Nu prea
departe

Lună nouă

Lu n a

27

---

ENE. 6,85+

Ploaie
puternică

26

25

--

1/rro

Vânt rece

La ora 22,45
cerul senin ;
vânt slab
dinspre VSV.

La ora 19,40
se vede
lumina farului
dela Sulina

14

sv.

1,7

-

763,5+
764,0
11+

10

13

15,5+

NV. 5,5

ESE. 3,9

NNE. 1,5

SE. 1,95

ENE. 3,2

ENE. 2,0

Acoperit
partial

Uşor aco.perii

Acoperii
partial

10

SE. 3,9

+

SE. 3,0

SE. 5,1

Mai mult
acoperii
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ceată

Zero
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Mai mult
ceaţă
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la mediocră

Mai mult
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Mai mult
acoperii

3

4

5

6

7

8

9

10

759,5

756,5+

758,5+

766,0

767,0

768,0'

762,0

753,0

,58,0

758,0

761,5

767.0'

766,0

753,0

760,5

12,s+

7+

13

11

8,5
2,1+

NNE. 7,9+

NNE. 4,5

NNE. 1,8

758,o+

756,5+

11,5

12,5

13

ESE. 2,5:
+

Acoperit

Dimineaţa
Ceată uşoară
ploaie uşoară
parţială
Dimineata
bună

JO

+

+

NE. 3,1

760,0

Vederea
foarte bună,
intermitent

vsv.

NV. 4,o

+

Mai ·mult
acoperii

La ora 6, 15
Noaptea
puterea vân:
ploaie şi ceaţă
!ului cam IV

Dimineaţa
furtună,
seara senin
(stele)

=----

Se,1r.1 srnin
(stele)

766,5

767,0
9

765,5

760,0

758,s

752,5

13'

12

12

11

11+

767,s+

+

9,5+

14

10

14,s

NE. 0,8

V. 4,3

ssv. 3,6

13

NNE. 5,1

NNE. (6

sv.
sv.

lcerul 1/4 până
la complet
I acoperite

Mai mult
deschis

sv.

3,1

+

<

3,8

+

SSE. 5,o

+

13

16

SE. 10,1

SSE. 12, I

SSE. 10,5

SE. 11.0

SSE. 10,2

Mai mult
deschis

Puţin aco,
perii

Acoperit
3/4- 4/o

8,1

12

+

--♦

sv. 10,9
ssv. 9.1

759,0

14,5
16

12
16,5
12,5

sv. 2,7
sv. 2,45

VNV. 3,9

Cerul aproape Cerul acope•
deschis
rit 1/2- 8/4

Ceată
şi ploaie

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Dimineaja
ploaie uşoară

Zero

Dimineaţa rea
apoi bună

Bună

Bună

Bună

Bund

Orizontul
aburos

Or!Zonlul
aburos

Regulată până
la bună

Dimineaţa
vânt rece,
noaptea
vânt răcoros

Zi frumoasă
cu soare,
noaptea vânt
puternic

Primul p,ilrar
=::::__

Observafii

12

768,0

762,0

2

Acoperii
1/2- 8/,1

Orizontul

aburos

Luna plină
La ora 22
cerul uşor
voalat însă
senin

Seara uşor
acoperit
(stele singu:
ratice}
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Seara cerul
parfial
acoperit

Noaptea
ceaţă deasă

Vântul s'a
schimbat
Seara
ziua spre E;
cerul acoperit
la ora 23
luminos
cerul acoperit dar
\
uar luminos

Seara vânt
fare

Dimineaţa fur:
Noaptea
tună, noaptea
foarte senin
lumină de
şi răcoros
lună foarte
intensJ

•

Vreme
furtunoas,i

Seara
vânt slab

Vreme cn
Zi cu soare,
caldă,
soare ziua seara parţial
seara cerul
acoperit,
acoperită,
noaptea stele
blândă
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insulei zăcând în dreptul istmului, spre E, pe petecul de Jerra-=-rosa 1)
mentionat de Murgoci ca intercalat între sol . i pietriş.
In afară de solul Jurbos şi scheleio.=-furbos, se' ntâlnesc, _în
deosebi p� partea de O şi SE a insulei· (mai frequentată de păsări),
depozite subţiri de guano, născut din îngrămădire� îndelungată a ex-=
crementelor păsărilor (mai ales a Pescăruşilor, cari se găsesc aproape
permanent aci, în cel mai mare număr).
In strânsă legătură cu natura şi mai
ales cu grosimea variabilă a solului, stă as-=
pectul• floristic, respectiv faunistic al insulei,
vegetaţia fiind mai abundentă în părţile cu
solul mai gros, mai săracă unde solul e
mai subţire şi foarte săracă sau· nulă unde
solul se întâlneşte localiiat. numai în crăpă-=
furile şi excavaţiunile recelor.

V. FLORA

Jr

1. Compozijia floristică 2).

Incrângătura Talofitelor. Clasa Al-=
ge/or. o·rdinul Cloroficee/or 8).
Familia Chlorococacee. 1. Chlorncoc-=cum humicola Rabenh 4), pe argile umede,

.J,
Fig. 4. - Profilul solului fur"

la coasta de Sud a ins.ulei.
bos din peninsulă(!/ JO) s =
Familia Confervacee. 2. Hormidium sol turbos, negru, pulverulent,
fin nisipos, împâslit de rădă"
flaccid,um A. Br., idem.
cinile plantelor şi cu frag"
Familia Palmellacee. 3. Stichococcus
mente nealterate de roc:ă ; or.
bacillaris Naeg., idem. Licheni. 4. Psoro-= tr. = orizont de tranzitie, găi"
Jichia riparia Am., pe stânci (B.) 5); 5. bui„roşcat,"nisipos şi cu foarte
Rhizocarpa calcareum Th. Fr., siNgură sau multe fragmente de rocă ; c =
asociată cu precedenta, acoperind aproape conglomerate liasice ; fr. =
complet stâncile cele mai de sus ale in-= _ fragmente de rocă ; d.
P. Encu/escu.
.sulei (B.).
1 ) O probă luată de mine din istmul peninsulei şi studiată de d"l P. Encuz
}eseu, arată a fi o ferra,..rosa veche, cu mult schelet, conţinând COs Ca adesea con"

.crefiona1,
")
.
(op. cit.)
8)
mai sus,
4)
6)

identică c � aceea car'.: se vede deasup�a �alcarul�i, în multe tinuÎuri dobrogene .
.
J?ela fam1he la forma, ordmea alfabehca ; numirile populare după Prodan
ş1 Pan/u (Plantele cunoscute de poporul român, Buc. 1906).
Determinate de d"I prof. L Grin/escu,..Cluj ; în afară de Chloroficeele de
s'a determinat şi genul Oocyfis.
Această algă s'a mai recoltat de pe insulă şi de d...J prof. Grin/escu în 1923.
B = Borza, lucrările citate.

,,Analele Dobrogei" XII, 1931.
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Incrângătura Briofitelor. CL:isa Muşchilor frunzoşi. Ordinul
Bryineelor.
Familia Bryaceelor. 6. Lepfobryum piriforme Schimp., alcă..
tuieşte mici pernite Î!1 scobiturile umede ale malurilor nepietroase (B.).
Incrângătura Fanerogamelor. Subîncrângătura Angiospermelor.
Clasa Monocofiledonafelor.
Familia Cyperaceelor. 7. Carex flava L., Rogozul; Zeune (p.
326); Borza n'a mai găsit ace.astă specie pe insulă (I, p. 52).
Familia Gramineelor. 8. Agropyron dumeforum Richt., Pirul,
frequentă prin pietrişul pl�îtoului (B.); 9. A. repens Beauv., căire
partea culminantă a insulei (Z.1), E.2), B.); 10. Bromus hordaceus
L. f. simplicissimus A. & G. (= B. mollis L.) Obsiga; abun..
dentă pe platoul insulei, ca iarbă dominantă (E., B.) ; 11.. B. fee:
forum L. var. longipilus Borb. ; element de stepă, în massă pe
platou (E., B.); 12. Calamagrosfis epigeios Roth. f. flavescens Grutt.
sf. densiflora Ledeb., Treslia de câmp; în pâlcuri m·ăricele pe platou
şi pe panta stâncoasă dela Sud (E., B.); 13. Cynodon dacfy/on
Pers., Pirul gras; în pâlcuri, ici-=-colo, mai ales către vârful insulei ;
14. Eragrosfis minor Host., către partea culmi.nantă a insulei (E.);
15. Hordeum leporinum Link. f. pseudomurinum Tapp., Orzul Şoa„
recilor, plantă mediterană, pe panta de NV a insulei (E., B.);
16. Phleum prafense L., Timofiica (Z.); 17. Phragmifes communis
L., Tresfia, pe coasta de N a insulei, într'o· mică râpă, în câteva
exemplare ce nu se mentin un timp mai indelungat acolo (E.); 18.
Sefaria glauca Beauv., Mohorul, pe partea culminantă a insulei (E.);
19. S. viridis Beauv., id.; 20. Vulpia myuros Gm., cosmopolită,
abundentă în insulă, mai ales către partea culminantă a ei (E., B.).
Familia Liliacee. 21. Ornifhogalum refracfum W. K., Luşca,
specie paleo=-pontică, în pâlcuri mari, de un alb ademenitor, pretutin:
<leni şi mai ales pe platoul sudic al insulei (B.), era înflorită sporadic
încă din ziua sosirei noastre în insulă (8 Aprilie 1931).
Clasa Dicofiledonafelor. Subclasa Archichlamideelor. Ordinul
Ape/alelor.
Familia Amaranfhacee. 22. Amaranfhus relroflexus L., Ş/irul
sălbafec; pe partea culminantă a insulei (E.).
Familia Chenopodiacee. 23. Alriplex fafaricum L. var. fypicum
Hal., f. incisum Gi.irke şi f. obfusilobum Beck., Loboda; în partea
1) Z = Zeune.
2) E = Enculescu, op. cil.
,.
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terminală şi mijlocie a peninsulei ca şi pe marginile insulei (E., B.);
24. Chenopdium opulifolium Schrad., Sp?nacul sălbatec; pe coasta
insulei dinspre peninsulă (Z., E.).
Familia Polygonacee. 25. Polygonum aviculare L. var. erectum
Roth., Troscotul; element ubiquist, în apropierea curţii farului (B.) ;
26. Rumex acetosa L., Măcrişul; într'o depresiune în partea de V a
insulei, unde pare a fi fost cândva o grădină de legume (B.); 27.
R. acet�sella L. B. · mulfifidus Koch; spre partea culminantă a insulei
(E.); var. tenuifolius \Vallr. ; ocupă întinderi mari în cele mai --aride
locuri ale insulei (B.); 28. R. patientia L., Măcrişul de grădină, în
pâlcuri mici, pe platoul insulei, în apropierea farului (B.)°.
Familia Urticacee. 29. Uriica urens L., Urzica mică; element
ruderal ubiquist, în grădina paznicilor (B.).
Ordinul Dialipetalelor.
Familia Caryofilacee. 30. Cerastium pumilum Curt. subsp.
pallens Schinz. var. genuinum Rouy & Fouc.; Struna Cocoşului;
în pâlcuri dese, pe platoul înalt al insulei (B,); 31. Dianthus nardi"'
formis Ik., Garoafa sălbatică; (P,:__p_ 1); 32. Holosteum umbelJa,,,
Jum L. var. glutinosum Gurke f. parciglandulosum Schur., Cuisori/a;
abundentă sub stâncile cele mai de sus ale insulei (B.) ; 33. Spergu"'
!aria (= Lepigonum) media Pers.; (P-P); 34. Scleranlhus dicho"'
Jomus Schur. ; Buruiana,,,Surpălurii (P-P..); 35. Siellaria media L.,
Rocoină; element adventiv, în depresiunea cu Rumex şi în grădina
paznicilor (B.).
Familia ·crucifere. 36. Brassica rapa L. var. campeslris Koch.
Rapi/a sălbatică; element eurasiatic, găsită de B. în curtea farului,
azi nivelată şi complect curăţită; 37. Capsella bursa„pasloris Moench.;
Traisla Ciobanului; în partea culminantă a insulei (E., B.); 38. Draba
nemorosa L., Flămânzicl;i; . element centra\.=-european, în exemplare
împrăştiate prin iarbă (B.); 39. 'B. verna L., rară (B.); 40. Lacluca
scariola L., Lăpluca, în parte·a culminantă a insulei (E.); 41. Lepi.=
dium perfolialum L. f. elatum Kuntz., Urda Vacii; ruderală, stepică
(E., B.); 42. L. ruderale L., Păduchernifa, s_pre partea cul,minantă ·a
insulei (E.); 43. Sinapis arvensis L., Muşlarul de câmp;'specie eura.=
siatică, adventivă, găsită de B. în curtea farului, azi nivelată şi curăţită.
Famiha Geraniacee. 44. Erodium cicutarium L'Herit, Pliscu].=
Cucoarei; pe partea culminantă a insulei (E.): 45. Geranium pusillum
1) P-P = Procopianu„Procopovici op. cit. după plantele strânse de G.
şi etichetate probab� greşii.

Brândza
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- 20 Bouchet, Ciocuf.=Berzei; element eurasiatic, ruderal, pe partea cul=
minantă a insulei, în grădina şi lângă grădina farului (E., B.):
Familia Legumi;oase. 46. Trifolium arvense L., Papanaşi; în
stepa ierboasă a insulei (E., B.); 47. T. campesfre Schreb.; Trifoiul
de câmp; element boreâl=-mediteranean, în stepa ierboasă a ins4lei
(S. 1), B.) ; 48. T. parviflorum Ehrh.; element pontic=-mediteran, în
stepa ierboasă a insulei ·(B.); 49. T. infermediurn Guss. f. {1irsufior
Borza; rassă geografică, specifică Insulei Şerpilor, sau formă ecolo=
gică,- adaptată la ariditatea excesivă a acestei insulei (B.); 50. T.
subferraneum L. var. oxaloides Rouy; element mediteran, comun .în
stepa ierboasă a insulei (P. 2), B.); 51. Vicia sp., Măzărichia; pe
partea culminanfă a insulei (E); 52. Malva rofundilolia L., Caşul-=
Popii; în partea culminantă a insulei (E.); 53. M. silvesfris L. var.
eriocarpa Boiss ; Nalba; sporadică prin iarba platoului ş_i spre cul=
mea insulei (E., Pa. 3) B.). 54. Epilobium Jefragonum L., Pufuli/a;
în pufine exemplare şi într'un singur punct, pe versantul sudic (E.);
55. Porfulaca oleracea L., Iarba grasă; în partea culminantă a În-"
sulei (E); 56. Rufa suaveolens D. C. (= Haplophyllum Biebersteinii
Sp.), (Ruta P-P.); 57. Anihriscus scandix Scop., Asma/uiul; în
grădina paznicilor (A. cerefolium lipseşte, B.).
Subclasa Metachlamideelor.
Lycopsis arvensis M. B.; element
Familia Boraginee.
eurasiatic, prin stepa ierboasă a insulei, într'un şanf (B.).
Familia Composifae. 59. Achillea compacfa Willd., Coada
Şoarecelui; (P-P.); 60. Anthemis rufhenica M. B., Romani/a;
(P-P.); 61. Erigeron canadense L., Bătrânişul; pe coasta vestică
a insulei, în indivizi izolafi, dar destul de numeroşi (E.); 62. Filago
arvensis L., Flocoşele; pe culmea insulei şi numai într'un singur
punct (E.); 63. Mairicaria chamomilla L., · Muşe/elul; abundentă şi
amestecată - pe coastele abrupte, către· NV - sau în pâlcuri curate
pe îngustele pseudoderase· ale marginilor şi în scobiturile în care cui"
băresc cormoranii şi pescăruşii (B.) ; 64. M. inodora L., Muşe/elul
prost; pe· coasta nordică a insulei, în pâlcuri pure sau �mestecate
(E.); 65. Sonchus arvensis L., Susaiul de câmp; pe coasta nordică
a insulei (E.); 66. S. asper Hi!!. f. fyp. şi S. pungens Bisch., Su"

·ss..

1 ) S.
2)

3)

= Săvulescu

P: =

Pa.

(1925) op. cil. Borza.
op. cil.
Mariei/a Pallis op. cit.

Prodan

=
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saiul porcesc; mai rară dee::ât precedenta, pe coasta nordică şi sudică
(E.); 67. Taraxacum megalorrhizon H. M., Păpădia; specie medi-=
terano:pontică, în îndivizi răsleţi, pe malul pământos din golful M
SV al insulei ca şi în stepa ierboasă (B.); este probabil că T. offi..
cinale, citată de E. pe coasta nordică a insulei, să apartină de fapt
acestei specii. 68. Tragopogon sp., Barba Caprei; pe culmea insulei (E.).

Familia Ru,biacee. 69. Galium aparine L., Turi/a; specie •eur-=
asiatică, prin locurne umbroase şi umede, în crăpăturile de stânci
dela marginea insulei, ca şi în grădina paznicilor (B.).
Familia Solanacee. 70. Solanum miniafum Bernh.; în partea
culminantă a insulei (E.); 71. S. nigrum L., Zârna; în pâlcuri şi
chiar petece mai mari, pe coasta nordică a insulei (E.).
Familia Vale�ianacee. 72. Valerianella costala DC., Feiica ,
specie mediterană, în locul cu Rumex aceiosa, găsită într'un singur
exemplar (B,).
2. Asociafiuni.-

In Insula Şerpilor vegetaţia este dispusă, conform condiţiilor
deosebite de trai, ,în mai multe asocia(iuni distinse de d:l prof. A.
Borza (II, pp. 114-115) după cum urmează (fig. 5 şi 6):
A) Stepa ierboasă de
Bromus hordaceus şi Ion:
gipilus, car„e sunt elemente
caracteristice dominante,
pure (Bromeium} sau a:
mestecate în propor(ii va:
riabile, cu elemente de im:
portantă secundară, ce de-=
termină faciesuri speciale. Fig. 5. - Profil fitogeegraflc (EV) prin asociafiile
a) Bromeium mairi: vegefale din golful peninsulei: 1 = oglinda mării,
cu alge; 2 = alge (Cystoseira, Enferomorpha),
cariosum (cu Holosieum
aruncate la ţărm ; 3 = trunchiuri de Sali�'<, Pl1rag-=
umbel/aium şi mai ales miles, Typha, Trap<!; 4 = stepă de Bromus,
Mafricaria chamomilla) pe Matricaria, Atriplex; 5 = stepă de Bromus cu
solul pietros de pe versan: Rumex, T araxacum, Malva; 6 = siepă pietroasă
cu Bromus, Holosleum, Mafricaria·; d. A. Borza.
tul estic şi nordic;
b) Agropyrefum (cu Agropyron, Rumex acejosella şi Atriplex
Jaiaricum), desvoltat mai ales în timpul verii, printre bolovanii platoului;
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- 22 c) Bromefum acefosum (având, în afară de ierburi : Rumex
acefosa la Nord, R. acefosella, Holosfeum umbellaium, Cerasfium
pallens, Geranium pusillum şi puţin Ornifhogalum} ;
B) Stepa de Calamagrosfis arundinacea (panta şi ţărmul nordic),
amestecată cu Mafricaria chamomilla, Holosfeum, Malva şi Atriplex;
C) Spre· Nord, această aso-=
ciaţie devine una pură de M. cha-=
momilla;

D) Asocia/ia de Rumex pa-=
fienfia ssp. crispus (ca element do-=
minant, amestecat în proporţii va-=
riabile cu Taraxacum megalorrhi-=
zon, sporadic ; Bromus hordaceus,
B. longipilus, Atriplex şi Holo-=
sfeum, distribuite inegal şi acciden-=
tal),pe panta golfului ·de Est, cre-=
scând pe solul roşu ;
:-:-: 1 �î la 9!! Jb ;,-�-�te..:•:.•-_ld-!j_!_ le
E) Asocia/ia Algelor chloro-=
-----2
LL L 4 .:-:-:-:•:& ,, ....
phicee, desvoltată mai ales pe panta
Fig. 6. - Reparfi/ia asocia/ii/or vegetale prăpăstioasă dela Sud, pe argile
pe Insula Şerpilor (1/10.000) 1 = stepă mustind de apă ;
ierboasă de Bromus, cu subasociajiile şi
F) Asocia/ia de Licheni, care
fac1esunle : 1 a = Bromelum ornithocra:
1e1· (Pl. VI, A),
"' acopere stAanc1•1e.. msu
·
Iosum; 1 b = Brometum cu Agropyron
,
desvoltata mai ales 111 partea de NV
Rumex acelosella şi Atriplex; 1 c = Bro:
melum acetosum; 1 d = Brometum ma: (stâncile Pichetului), pl'C)babil din
tricariosum, 1 e = pâlcuri de Atriplex la-= cauza vânturilor puternice, încăr-=
faricum; 2 = asociajia de Calamagroslis;
cate cu stropi fini de apă.
3 = asociajia de Matricaria chamomilla;
4 = asociatia de Rumex palienlia cu Ta-=
3. Originea florei Insulei
raxacum; 5 = bolovani cu detritus ve-=
getal ; 6 =. stânci acoperite cu Licheni;
Şerpilor.

=�=Jl�8

L L

V

d. A. Borza·.·

•

,

După cum am văzut, Insula
Şerpilor .se află în echilibru stabil, faţă de nivelul mării, numai din
epoca post-=-diluvială, încât flora sa nu poate fi, ca atare, mai veche
decât această epo�ă.
De altfel sărăcia floristică, relativ excesivă, şi mai ales lipsa re.,.,
lictelor (care să ne demonstreze un endemism conservativ, păstrător
de forme sfrăvec4i, dispărute aiurea), sunt constatări foarte semnifi;
cative din punctul de vedere de mai sus.
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Formele noui (varietăţi sau forme ecologice), stabilite sau bă:
nuite în flora acestei insule, nu presupun deasemenea un timp prea
lung de evoluţie (Borza, I, p. 62).
'
La ţărmul golfului de Est al peninsulei, d-=-1 Borza a găsit în
primăvara anului 1924, mari grămezi de resturi vegetale (u�ele vii),
aduse dinspre Delta Dunărei, de valurile mării (fig. 5), ca : Sa/ix,
Typha, Phragmifes, fructe de Trapa nafans etc. Această constatare
ne dă oarecari indicii, atât asupra originei florei Insulei Şerpilor cât
şi asupra căilor de migraţie.
Unele seminţe de plante ce se găsesc pe insulă (Matr1caria,
Airiplex, Taraxacum, Bromus /ongipilus, Ma/va şi Ca!amagrosfis},
pot suporta deasemenea foarte bine un transport de câteva zile în
apa sărată.
Alte plante, adventive (Stellaria; Capsella, Geranium, Rumex},
au fost aduse, voluntar sau nu, de către om, cu plantele s�le de
cultură.
La începutul epocei istorice insula a fost deja acoperită de o
stepă săracă, dominată de buruieni.
Corăbierii greci şi din Asia mică s'au abătut adesea la insulă,
de voie sau de nevoie, precum a� văzut, atraşi de templul lui Achille,
aducând cu ei animale de jertfă sau de hrană, precum de altfel şi în
zilele noastre, paznicii farului- îşi aduc oile dela Sulina.
Ne putem uşor închipui că în lâna acestor animale sau în fânul
şi paiele necesare nutriţiei lor, dealungul călătoriei, se ascundeau dife„
rile seminţe de plante mediterane, pe care azi le găsim în insulă (Tri"
folium infermedium, Hordeum leporinum, Rumex acefosella, Bromus
hordaceus, Agropyron dumeforum}.

Vântul şi păsările migratoare au putut transporta din Rusia su-=
dică, seminţe de plante sud-=-estice, ca TaraJtacum megalorrhizon.
Dintre plantele introduse pe insulă, nu toate au avut, de sigur,
aceeaşi şansă de a se încetăţeni aici ; unele specii au dispărut mai
curând sau mai târziu, ne mai fiind observate după un timp oan>care.
Cele dintâi sosite, probabil Grarnineele, aduse de om sau păsări,
au avut avantajul de a fi lipsite de concurenţi, cu toate că au avut
de luptat cu sărăcia solului şi clima in�ulei, foarte uscată în timpul verei.
Pentru aceste din urmă motive, insula este dominată tocmai de
speciile cele mai nepretenţioase şi mai bine adaptate aridităţei (Ho-=
losfeum, Bromus, Rumex acefosella, Vulpia, Mafricaria, Agropyron) .

I

•

www.minac.ro

- 24 Un caracter specific al florei Insulei Şerpilor este varia/ia com,,,
poziiiei florisfice in fimp, ceea ce face ca unele plante observate într'o
anumită epocă (de ex. 1912), să nu mai_ poată fi observate după
o anumilă durată de timp (1923, 1931), afară, bineînfeles, de un nu,,,,
măr oarecare de specii permanente, fidele locului.

4. Raporturi fitogeografice.
Analizate din punct de vedere geonemic şi fitogenetic, Fanero..
gamele permanente sau adventive ale Insulei Şerpilor apartin, după
A. Borza, la 4 categorii:
a) elemenfe ubiquiste (unele chiar cosmopolite), printre care cităm:
Erodium cicutarium
Lepidium ruderale
Epilobium tetragonum
Portulaca oleracea
Taraxacum officinale
Malva neglecta
PhragmJtes communis
Lactuca scariolal
Eragrostis minor ·,
Sonchus asper et pungens Erigeron canadensis
Bromus tectorum
Solanum nigrum et miniatum
Agropyron repens (în parte pontic)
Spergularia sp.
Amaranthus rdroflexus
Setaria viridis ·şi glauca
Draba verna
Cynodon dactyion
b) elemenfe pontice (unele chiar sarmato:balcanice), printre care :
Malva silvestris var. erioc·arpa
Atriplex tataricum
Rumex patientia
Calamagrostis epigeios

Bromus hordaceus
Holosteum umbellatum v. glutinosum
Cerastium pumilum
Valerianella costata

c) elemente mediteraneene
Lepidium perfoliatum
Trifolium intermedium
Rumex acetoselia v. tenuifolius
Hordeum leporinum

(unele chiar mediferano:pontice):
Vulpia myuros
Trifolium subterraneum
Taraxacum megalorrhizon
Ornithogalum refractum

d) elemenfe advenfive (legate de plantele de cultură) :
Capsella bursa pastoris
Sonchus arvensis
Matricaria inodora
M. chamomilla f. debj.lis
Filago arvensis

Rumex acetosa
Stellaria media
Geranium pusillum
Anthriscus cerefolium

•
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5. Aspectele sezonale ale vegetaţiei lns�lei Şerpilor,
sunt de · 4 categorii : ,

al Aspectul prevernal (Aprilie), când mijesc ş1 mcep a înflori
primele plante anuale, germinate toamna (Ornithogallum, Valerianella,
Holosteum, Cerastium}, îmbrăcând insula într'un covor de verdeaţă
fragedă ; acum germinează şi plantele anuale de primăvară (Sonchus,
Filago, Solanum, A.iriplex, Chenopodium, Se/aria etc.) ;
b) A.speciul vernal (Mai), când înfloresc şi se desvoltă rapid
Gramineele, împreună cu Taraxacum, Rumex etc. ;
c) Aspecfu1 esfival (Iunie....,.-Augt.ist), când vegetatia (afară de:
A.triplex, Malva şi Matricaria) se usucă ;
d) A.speciul aufumnal (Septemvrie-Martie),.când plantele anuale
de toamnă (Matricaria, Bromus, Hordeum, Vulpia, rlolosteum, Va=
lerianella etc.) germinează şi hibernează sub zăpadă, în habitus estivaL
·VI.FAUNA.

\

1.· Compoziţia faunistică (fauna terestră) 1).
Incrângătura ·viermilor. Clasa Cheiopodelor. Ordinul Oligo=
cheielor.
Familia Lo'mbricide. 1. A.llobophora 2) sp., Râma; colectată de
mine în solul moale, negru al peninsulei, la 10/N 1931 ; specia
se apropie de Jassyensis.
Incrângătura Artropodelor. Clasa Crustaceelor.
,
Ordinul lsop�delor 3). 2. Porcelio (Metoponorthus) pruinosus Br. ;
colectată de mine la 9/IV 1931, în locuri umede, la ţărm sau în
locuri gunoioase, în �emplare numeroase, foarte comună, de şi se. ci=
tează pentru prima dată pentru Insula Şerpilor ; 3. Chaeiophiloscia
sp., colectată de mine la 9/IV 1931, sub pietre, · în locuri mai
umede, spre ţărm, la E şi NE, în câteva exemplare (3 d' şi 99);
specia se apropie de elongafa Dollf. ; genul e mediteran.
Clasa Miriapodelor. Ordinul Chilopodelor. 4. Geophilus sp. ; .
găsit de mine la 9/IV 1931, în exemplare numeroase, pretutindeni
1) Dela familie la subspecie, ordinea alfabetică,
2) Det. V. Pop, Cluj.
8) Det. A. Demiano,vicz, Varşovia, prin inlerrnedi_ul colegului M. I;nescu.

,
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ub picir , au în solul m ale i um d ; 5. Lilli biu sp., idem, în
x mplar ră I te, sub pietre, în I euri gun ioa ; 6. Scolopendra
ci11gulaia Latr., Ureclielni/a mar ; în x mplar num roase, dar izo-=1ate, ub pietre sau chiar sub canduri, în curtea farului, găsită atât
de mine în Septemvrie 192 . i ~ prili
1 - cât şi de alli autori
r .1), M. 2).
Ordinul Chilognafel r. T. Gli meri sp.; găsită de mine la 9/IV
1931, în exemplare foarte numcr a , sub pietre, la buza de Est
a insulei.
Clasa Insectelor. Ordinul Orlh ipelereJ r.
Familia Decficide. 8. Declicus verrucivorus L., în partea pră-=
păstioasă a insulei, în apropierea fărmului, având aripile uzate şi evi-=
dent scurtate, pentru a nu fi luate de vânt, ceeace reprezintă o adap-=
tare ec l gică la m€diul insular (M.);· 9. Platycleis (Metrioptera)
<1Hinis Fieb; în pajiştea de Bromus şi Cynodon (M.) ; 10. Plaiy-=
cleis (Metri ptera) escalerai Bol. ; rară, în locurile stâncoase, de pe
panta estică a insulei ; element mediteran (M.).

=

Familia Oedipodid<j, 11. Oedaleus decorus Germ. ( nigro-=
fasciatus Auct.), d', <?, rar (M); 12. Pachyiylus migraiorius L., phasis
migratoria Uv., lăcusta călătoare, câteva 9 (M.).
Familia TeJJigide. 13. Aiolopus Jhalassimus Fabr., 1 9 verde (M.).
Ordinul Coleoplerelor.
Familia Carabide. 14. Ca/afhus ambiguus Paik. 3), găsit de mine
la 8/IV 1931, pe sub pietre, în exemplare numeroase (14); 15. Ca-=
losoma sp., o elitră (M.); 16. Harpalus serripes Ouens. 4), sub pietre,
în asociaţie cu Nitidula (M.) sau chiar în solul moale, cum a fost
găsită de mine la 8/N 1931 ; 17. H. vernalis Duft. 6), găsită de
mine Ia 8/IV 1931, pe sub pietre şi în solul umed; 18. Trichocelis
sp. ; un singur exemplar colectat de mine la 8/N 1931, sub pietre,
care, după toate caracterele bune ce prezintă, pare a fi o burţă specie
nouă; neavând material sufi.cient, d-=I Jedlicka nu s'a putut pronunţa
1)

N.

2) M.

= Nordmann, v. J\1urzachevici
= Mii/Ier op. cit.

op. cit.

3) Det. Jedlicka, Cehoslovacia, prin intermediul inslilulului : Deulsches Enl.
Inslilul d. Kaiser Wilhelm-=Gesellschafl, director W. Horn, trimis de d:I W. K.
Knechiel.

4) Idem.
6) Idem.
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- 27 definitiv asupra acesteia; exemplarul de mai sus a rămas în posesia
d-=-sale.
Familia Coccinelide. 19. Coccinella divaricata Ol., foarte co:
mună (M.) ; 20. C. sepfempuncfata L., foarte comună (M.).
Familia Dermestide. 21. Dermestes frischi Kug., pe lână în-=
vechită de oaie (M.); 22. D. undulatus Brahm., id. (M.).
Familia Nilidulide. 23. Nifidula carnaria Schall., id. (M.).
Familia Tenebrionide. 24. Gonocephalum pusillum Fbr., spo-=
radic (M.), găsit şi de mine la 9/IV 1931 1 ); 25. Pedinus femoralis
L., comun, pe sub pietre (M.) şi în solul moale, găsit şi de mine 2).
Ordinul Neuropferelor.
Familia Aeschnide. 26. Aeschna mixta Latr., foarte rară (M.).
Familia Chrysopide. 27. Chrysopa sp., un exemplar observat
(M.) ; 28. Creagris plumbea 01. d' şi â (M.).
Ordi�ul Himenopterelor.
· Familia Myrmicide. 29. Telramorium coespitum L. ş Furnica,
comună, pe sub pietre şi în solul moale ; citată de M. şi găsită de
mine, în exemplare numeroase, la 12/IV 1931 3) ; 30. Solenopsis
fugax Latr., �; specie mai mult meridională, ducând ·o viaţă sedentară,
ascunsă, în galeriile sale de sub pietre ; strânsă _de mine, în mai multe
exemplare, la 12/IV ţ 931 4).
Ordinul Lepidopterelor.
Familia Noctuide. 31. Heliothis peltigera S. V. (M.); 32. Ma-=
mestra oleracea L. (M.).
Familia Nymphalide. 33. Pyrameis cardui L., rară, în exemplare
deteriorate (M.).
Familia Papihonide. 34. Pieris sp., _un exemplar observat (M.).
Familia Pyralide. 35. Nemophila noctuela S. V. (M.).
Ordinul Hemipterelor. Muller (p. 343) citează aceste insecte
(,,Rhynch?ta") fără să precizeze nici;o specie.
Ordinul Dipterelor.
Familia Muscide. 36. Luci/ia ru.iceps Meig., 2 Q (M.); 37. Musca
domestica L., în clădirea farului (M.); 38. M. vitripennis Meig. (M.).
Def. W. K.. Knech!el, Bucureşti.
Idem.
B) Det. C. Bogoescu, Bucureşti.
4) Idem .
1)
2)

•
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Clasa Arachnidelor.
Ordinul Araneinelor. 39. Evophrys sp. (M.) ; 40. Hogna
radiata Latr. (M.); 41. Pbolcus sp. (M.�; 42. Pterofricha sp. (M.);
43. Sifficus sp. (M.).
incrângătura Moluştelor.
"Ordinul Gasteropodelor. Unicul exemplar, desgropat de mine
din solul umed şi moale, în Aprilie 1931, s'a spart şi n'a putut fi
determinat.
incrângătura Vertebratelor. Clasa Reptilelor. Ordinul Ophidienilor.

Familia Colubride. 44. Natrix tessellata Laur. (= Coluber

hydrus Pall.), Şearpele de
apă; 15 exemp°lare colectate

de mine la 1O Septembrie
1929, în diferite puncte ale
insulei, atât la f�rm cât şi
pe platou, prin'tre buruienile
uscate ale gropilor şi printre
C
f,
"stânci; majoritatea exempla-=
Fig. 7. - Caracterele şerpilor difi Insula Şer-"
pilor : a = încretirea parietalelor la partea lor. relor aparţin formei cu 3 pre,,.
posterioară ; b = pseudo:multiplicarea solzilor oculare şi 4 postoculare . (=
pileului prin invaginarea şi fragmentarea parieta" hydrus Pall.), manifestând o
lelor la partea lor posterioară; c = dedublarea puternică tendinţă de· dedu,,
transversală a plăcilor abdominale ; d = dedu"
blare şi multiplicare a plă,,
blarea analei.
cilor pileului şi chiar a plăcilor
abdominale (fig. 7); unele exemplare, prinse la ţărm, se căsneau să înghită
peşti destul de mari (Serranus) faţă de gura lor; citată şi de N. şi M.
Clasa Păsărilor 1). Ordinul Păsărelelor (= Passeres).
F;milia Accentoride. • 45. Prunei/a modularis (L.), Brumări/a
de pădure, câte un exemplar la 17 şi 19/IV 1928 (D.2).
Familia Alaudide. 46. Alauda arve;sis arvensis L., Ciocârlia
de câlŢlp; în afară de forma sudică (ssp. cantarelln Bp.), ,se citează
în România, se pare pentru prima dată, aci în Insula Şerpilor şi
această subspecie central-=- şi nord-=europeană (forma tipică), determinată
de Stressemann; · printre exemplarele observate, s'au putut distinge
şi câteva aparţinând primei subspecii; direcţia predominantă de mi,,1) Clasificatia după Emst Harierf: Die Vogel der palăarklischen Fauna,
Berlin, 1910-1923; dela familie la subspecie, ordinea alfabetică.
2) D. = Drost, op. cit.
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grafie: spre NV (D.); 47. Calandrella brachydacfyla brachydactyla
(Leisl.), Ciocârlia cu degete scurte; 20-30 exemplare observate
între 15/IV-15/V 1928; direcfia de migrafie: spre NV (D.); 48.
Galerida cristala tenuirosfris Brehm; Ciocârlanul cu cioc subţire; un
exemplar împuşcat la 28/IV 1928-(D.); 49. Lullula arborea (L.), Cio::
· cârlia de pădure; determinată după strigăt_ul nocturn (D.).
Familia Corvide. 50. Coloeus monedula soemmering1i (Fisch.),
Stăncuţa; în afară de ssp. collaris (Drum.), balcanică, se constată
aci, pentru prima dată după cât ştim (D;), şi această formă sud::est::
europeană; direcfia predominată de migrafie : SV-NE; un stol de
20-30 exemplare, am observat şi eu la 7/IV 1931 ;· în pipota unui
exemplar am găsit Coleoptere şi iarbă; 51. Corvus cornix cornix L.,
Cioara
cenuşie; văzute cca 34 exemplare între 18/IV şi" 11/V 1928,'
.
sosirea dinspre VSV, plecarea spre E (D.); 52. C. frugilegus L.,
Cioara de câmp, în numeroase stoluri (20-30 ex.), totdeauna; în
timpul marilor geruri, multe (tinere) mor de foame; direcţia pre„
dominantă a migraţiei: SV-NE (D.); un. stol de 30-40 exemplare
la 8/IV 1931; după spusele paznicicilor farului, Ciorile de câmp vin
toamna dela Sulina şi pleacă primăvara, iernând deci în Insula Şerpilor.
Familia Fringillide. 53. Calcarius lapponicus (L.); această specie
arctică şi subartică, lo�uitoare a tundrei şi suprafefelor mlăştinoase de
dincolo de limita nordică a vegetaţiei lemnoase, care se retrage toamna
spre Sud şi mai ales spre Europa orientală, a fost recunoscută de
Drost (p. 23), la 1O şi 12/V 1928, în Insula Şerpilor; 54. Carduelis
cannabina (L.), Câneparul; î� exempla.re foarte pu(ine şi izolate,
migrând primăvara spre NNV (D.); o pereche, sburând din piatră
în piatră, zărită şi toamna, ' la 22 Oct. 1929 (I. 1); 55. Carduelis
carduelis rumaeniae Tschu i, Sticletele românesc; în timp de 2 zile
(17 Aprile 1928) s'au observat'l 7 exemplare (D.); 56. C. spinus
(L.), Scatiul; 17 ex. observate între 17/IV şi 3/V 1928 (D .); un
stol de 60-80 ex., odihnirid pe tulpini de buruieni, cu ale căror
seminfe se hrănesc, a fost observat la 22 Oct. ·1929 (I.); 57. Chloris
chloris L., Florintele; 4 ex. observate .între 26/IV şi 10/V 1928 (D.); ·
58. Coccothraustes coccothraustes L., Botgrosul; 4 exemplare între
16/IV-18/IV 1928 (D.); un ex. lovit cu capul .de far, în noaptea .
de 14-15/IV 1931; 59. Emberiza calandra calandra L., Presura·
sură; 13 ex. între 15/IV-29/IV 1928 (D.); 60. E. horiulana L.,
1) I.

= Iacobi,

op. cit.
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,- 30 Presura de grădină ; între 12/IV - 7/V 1928, în exemplare putine
(D.); 61. E. melanocephala Scop., Presura cu capul negru; un ex.
la 7/V 1928 (D.); pentru prima dată în România; 62. E. schoeniclus
(L.), Presura de trestie; un ex. 1 l.3/IV 1928 (D.); 63. Fringilla
coelebs coelebs L., Cinteza; în exemplare numeroase, mai ales �,
'dela 17/IV 1928, călătorind spre NNV (D.); se \ntroduc şi în curtea
farului, prinzându:se în curse simple, la 8/IV 1931; 64. Passer
montanus (L.), Vrabia; în putine exemplare (D.).

Familia Hirundinide. 65. Delichon urbica urbica (L.), Rându:
nica de casă; în numeroase ex. între 15/IV-13/V 1928, unele
călătorind dinspre SV (D.); Hirundo daunca rufula Temm.; sub:
specie sud:est:europeană, se citează pentru prima dată în România,
aci în Insula Şerpilor, la 30/IV 1928 (D.); 67. H. rustica rustica
L., Rândunica de câmp; între 15/IV-13/V 1928 (D.); 68. Riparia
riparia riparia (L.), Lăstunul; între 22/IV-13/V 1928 (D.).
Familia Laniide. 69. Lanius collurio collurio L., Sfranciocul
roşietic; cam 258 ex. între 24/IV-13/V 1928, migrând mai ales
spre NV (D.); 70. L. minor Gm., Sfranciocul mic; cam 86 ex.
între 27/IV şi 13/V 1928 (D.); 71. L. senator senator L., Sfran-=
ciocul cu capul roşu ; cârn· 3 ex. jntre 22/IV - �/V 1928 (D.), pen.=
tru prima dată în România.
Familia Motacillide. 72. Anthus campestris campestris (L.),
Fâsa de câmp; în puţine ex. (Aprilie 1928, D.); 73. A. cervinus
(Pall.), Fâsa roşie; î11 20-30 ex. la 1/V 1928 şi 20 ex. la 7/V
1928, migrând spre NNV · (D.); 74. A. pratensis (L.), Fâsa de
luncă, în pu!ine exemplare, migrând vpre NV (D.) ; 75. A. trivialis
frivialis (L.), }asa de pădure; cele mai multe ex. (peste 20) obser-=
vate la 29/IV 1928, sosind dinspre S sau SE şi migrând spre NV
(D.) ; 76. Mofacilla alba alba L., Codobaiura albă; cam 60 ex. între
15/IV-7/V 1928, migrând spre NNV (D.); se văd în mare număr·
primăvara şi înainte de 15/IV (8/IV 1931), ca şi toamna (I.); dau
chiar în cursele Cintezelor, din curtea farului; 77. M. cinerea cinerea
Tuns!. (= boaru/a boarula L.), Codobaiura de munte; o·� la 1516/IV 1928 (D.); 78. M. fJava flava L., Codobpiura galbenă; între
.17/IV-13/V 1928, migrând spre NV (D.); 79. M. fJava Jhum-=bergi Billberg (= borealis Sund.), Codobatura nordică; 6 ex. între
27/IV-6 /V 1928 (D.).
Familia Muscicapide. 80. Acrocepl1alus arundinaceus arundi-=-
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(L.), Lăcarul mare ; 1O ex. între 22/IV-13/V 1928 (D.) ; .
81. A. schoen·ebenus (L.), Rogozarul; cam 30 ex. între 22/IV -13/V 1928 (D.); 82. A. scirpaceus scirpaceus (Herm.) (= sfrepera·
sfrepera Vieill.), Lăcarul mic; 6 ex. între 24/IV---10/V 1928 (D.);
· specie 1nediterană (Algeria); 83. A. paluslris Bechst., l:ăcarul de·
baltă; 2 ex. între 27/I\/---13/V 1928 (D.); 84. Erithacus rubecula
(L.), Măcăleandrul; ·între 15/IV---26/IV 1928 (D.); 85. Hippolais
icferina (Vieill.), Frunzări/a comună; cam 13 ex. între 3/V -- 13/V
•
1928 (D.) ; 86. Locuste/la luscinioides luscinioides (Savi), Privighe::·
foarea de sfuf; 4 ex. la 22/IV 1928 (D.) ; 87. Luscinia luscinia
(L.), Privighetoarea mică; mai târziu decât specia următoare (între26/T.V--- 12/V 1928), cele mai multe ex. (peste 30) la 11/V 1928.
(D.); 88. L. megarhyncl1a megarhyncha Brehm., Privighetoarea- . •
mare; între 16/IV-12/V 1928, cele mai multe ex. ( cam 1O) la
· 23/IV 1928 (D.); 89. Lusciniola sp. (D.); 90. Oena11fhe oenanfh�
oenanfhe (L.), Pietrarul cenuşiu; cele mai mulfe ex. (20, îndeo.=sebi �), între 27---29/IV 1928 (D.); 91. O. pleschanka pleschanka
(Lepech.), Pietrarul negru; între 23/IV-12/V 1928 (D.); 92. Mon.=-·
ticola saxatilis L., Mierla · de piatră; o � la 29/IV 1928 (D.) ;
93. Muscicapa albicollis Temm., Musca1·ul gulerat; 4 o' între 18/IV--.
29/IV 1928 (D.); 94. M hypoleuca hypoleuca (Pall.) (= africa::
pi/la atricapilla L.), Muscarul negru; cam 89 ex. între 22/IV--13/V 1928 (D.); 95. M parva parva Bechst., Muscarul mic; cam
26 ex. între 26/IV-13/V 1928 (D.); 96. M striata strjafa (Pall.),
Muscarul sur; cam 73 ex. între 27/JV-l3/V 1928 (D.); 97. Phoe;:
nicurus phoenicurus phoenicurus (L.), Codroşul de grădin{f; cele
1nai multe ex. între 25----30/IV 1928 (D.); se observă şi toamna
(Oct. 1929, I.); 98. Phylloscopus collybita abietinus (Nils.), Pitu,,.
licea ve1·de; peste 261 ex. între 18/IV-13/V 1928 (D.); 99. P„
•
sibilatrix sibilafrix (Bechst.), Pitulicea sfârâitoare; 3 ex. între 24/IV11/V 1928 (D.); 100. P. frochilus eversmanni (Bp.); în 4 ex. la
6/V 1928 (D.), pentru prima dată, în mod sigur la noi; ssp. ru,.,.
sească; 1O1. P. trochilus trochilus (L.), P1iulicea fluerătoare ;· ca1n
114 ex. înf1·e 29/IV---13/V 1928 (D.); 102. Saxicola rubefra ru;:
beira (L.), Mărăcinarul mic; în exemplare numeroase între 16/IV--28/IV 1928 (D.) ; 103. Sylvia atricap11la atricapilla (L.), Pitulicea
·apoi şi � (D.) ;
cu capul negru; până la 29/IV 1928, 11umai
104. S. bor1n (Bodd.), Pitulicea de grădină; · în pufine exemplare,
între 22/IV-13/V 1928 (D.); 105. S. communis communis Lafh.,
•
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Pitulicea de câmp; cele mai multe ex. (cam 50), la 22/V 1928 (D.);
106. S. curruca curruca (L.), Pitulicea pitică; cele mai multe· ex.
(cam 50), la 10/V 1928 (D.); 107. S. nisoria �isoria _(Bechst.),
Pitulicea cenuşie; cam 18 ex. între 10/V-13/V 1928 (D.); 108.
Turdus merula afferimus (Mad.), Mierla neagră ; în puţine ex. între
16-24/IV 1928 (D.); 1 <;;? la22/X 1929 (I.); 7-8 ex. la 9/IV
1931; 109. T. musicus L., Sturzul roşeai; '2 ex. între 18/IV1/V 1928 (D.); 2 ex. la 22/X 1929 (I.); 110. T. phylomelus phy:
lomelus Brehm., Siurzişorul; cele mai multe ex. la 28/IV 1928 (D.);
111. T. forquafus forquafus (Brehm.), Mierla -sură; 2 d' între 2021/IV 1928 (D.); 112. T. viscivorus L., Sturzul mare; în puţine

între 18/IV-7/V 1928 (D.); în e emplare numeroase la 22/X
1929 (I.).
Familia Oriolide. 113: Oriolus oriolus oriolus (L.), Grangurele
2 d' şi 4 ,;;? între 1-10/V 1928 (D.).
Familia Stumide. 114. Siurnus vulgaris balcanicus But. &
Hărms, Graurul balcanic (D.); între 10-18/IV 1931, în stoluri de
·
7-17 ex.
Familia Troglodyfide. 115. Troglodyfes Jroglodyfes (L.), Ochiu]:
Boului; 1 ex. la 26/IV 1928 (D .) ; 1 ex. la 8/IV 1931, printre
.stâncile capului de NV al insulei.
Ordinul Cypseli.
Familia Cypselide. 116. Apus apus (L.), Drepneaua; în câte
·puţine ex., între 5-11/V 1928 (D.).
Ordinul Caprimulgi.
Familia Caprimulgide. 117: Capri�ulgus europaeus europaeus
.L., Mulge capre; în câte puţine ex. între 23/IV-13/V 1928 (D.).
Ordinul Mero]Jes.
· Familia Meropide. 118. Merops âpiasfer L., Prigoarea, în ex.
numeroase, între 1-13/V 1928; cele mai multe (50-60) la 1 0/V
1928;. migraţia:. dinspre SE sau S, spre NV sau N (D.).
Ordinul Upupae.
Familia Upupide. 119. Upupa epops epops L., Pupăza; zilnic,
în câte puţine ex. (maximum 20) între 15/IV-13/V 1928 (D.); 7 ex.
,de la 8/IV 1931; culegând insecte, mai ales pe platoul estic al insulei.
Ordinul Coraciae.
Familia Coraciide. 120. Coracias garrulus garrulus L., Gaifa;
-€X.

,,
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în câte puţine ex. (1-2, max. 20) între 27/IV-13/V 1928; Direcţia
migraţiei: spre NV (D.).
Ordinul Pici.
Familia Picide. 121. Jynx torqui}a torquila L., Cap întortura;
în câte puţine ex. ·(1-2), între 21/IV-29/IV 19?8 (D.); 2 ex.
prinse în cursă de mine, la 14/IV 1931.
Ordinul Cuculi.
Familia Cuculide. 122. Cuculus canorus canorus L., Cucul;
1 9 la 4/V 1928 (D.)..
Ordinul Striges.
Familia Strigide. 123. Asio flammeus flammeus (Pontopp.),
Ciuful de baltă; în câte puţine ex. ( 1-2) între 22/IV-12/V 1928 ;
direcţia _migraţiei, spre NV sau NE (D.); 124. Asio otus otus L.,
Ciuful de pădure; 1 ex. la 29/IV 1928 (D.); 125. Otus scops
scops L., Ciuful pitic; l ex. la 29/IV 1928 (D.).
Ordinul Accipifres.
Familia Aquilide. 126. Accipiter brevipes (Severtz.), Păsărarul
scund ; 1 9 la 22/V 1928 (D.); 27. A. nisus nisus (L.), Uliul
păsărar; între 20/IV -13/V 1928; direcfia migrâfiei: spre NNV (D.).
128. Aquila heliaca heliaca Sav. ( = imperialis · Bechst.), Acvila
imperială ; 1 ex. găsit mort pe insulă, la 22/X, 1929 de Iacobi.
129. Buteo buteo (= desertorum) zimmermannae Ehmke; Şorecarul
lui Zimmermann; 'ssp. sud"°estică, observată. în 3-4 ex. la 22/X
1929 (I.); 130. Circus aeruginosus aeruginosus (L.), Şorecarul de
baltă; în puţine ex. (1-4) între 18/IV-13/V 1928; direcţia mi"°
grafiei: spre NV (D.); 131. C. macrourus (Gm.), Gaia de stepă;
în câte puţine ex. (1-6) între 22/IV-13/V 1928, direcţia migraţiei�
spre N (D.); 1 ex. la 22/X 1929 (I.); 2-3 ex. între 8/IV-20/IV
. 1931 ; 132. C. pygargus (L.), Uliul alb; în câte pufine ex. (1-4),
între 28/IV-12/V 1928 (D.); 133 '. Falco columbarius aesalon Tunst.
(= regulus Pall.). Şoimul de iarnă; între 22/IV-26/IV 1928 (D.) ;
1 ex. găsit mort la 22/X 1929 (I.); 134. F. peregrinus Tuns:.,
Şoimul călător; 1 ex. Ia 10/V 1928 (D.); alt ex. la 22/X 1929 (I);
135. F. Jinunnculus tinunnculus L., Vân'Jurelul ruginiu; între 15/IV
-13/V 1928, în câte 1-2, până la 17 ex. (D.); 136. F. vesper"°
Jinus vesperiinus L, Vâniurelul de seară; între 22/IV-13/V 1928;
direcţia migraţiei: spre N, NNV, dinspre S, SSE (D.); numeroase
ex. la 10/IV 1931.
,.Analele Dobrogei" XII, 1931.
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- 34 Ordinul Gressores.
Familia Ardeide. 137. Ardea cinerea cinerea L., Sfârcul ce-=
nuşi�; între 18/IV-12/V 1928, dela 1-6 ex. (D.); la 15/IV 1931,
2 ex. au venit dinspre SV şi s'au aşezat pe coasta de S a insulei.
138. A. purpurea purpurea L., Sfârcul ruginiu;· câte 1-6 ex. între
21/IV-13/V 1928; direcţia migra/iei: dinspre SE spre SV (D.);
139. Ardeola ralloides (Scop.), Sfârcul galben; 5 ex. poposinde, la
13/V 1928 (D.); 140. Bofaurus sfellaris sfellaris (L.), Bâilanul de
stuf; 1 ex. sburând de lângă cisterna estic� a peninsulei, la 18/IV
1931; 141. Egreffa alba alba (L.), Stârcul alb; un stol de 9 ex.
la 11/V 1928 (D.); 142. Ixobrychus minutus L., Bâilănaşul; (D.) ;
143. Nycficorax nycficorax nycticorax (L.), Stârcul de noapfe; 2
ex. între 24/IV-13/V 1928 (D.).
Familia Jbide. 144. Plegadis falcinellus falcinellus (L.), Ibisul
brun; 25 ex. la 10/5 1928; direcfia migra/iei: spre VNV (D.);
Familia Anafide. 145. Anas crecca crecca L., Ra/a sălbafică
mică; 1 ex. la 24/lV 1928 (D.); 146. A. querquedula L., Sarsela; ·
5 ex. poposinde, la 1/V 1928, în apele adăpostite ale mării (D.);
147. A. plafyrhyncha L. (= l5oschas L.); 1 d' la 13/V 1928 (D.);
1 ex. bolnav, în buruieni, la 22/X 1929 (I.); 148. Spafula clypeafa
(L.), Lopăfarul; în câte puţine ex. (1-3), între 1/V-10/V 1928,
în apele mării (D.).
Ordinul Sfeganopodes.
Familia Phalacro.coracide. 149. Phalacrocor;x arisfofelis (= gra-=
culus) desmaresfi (Payr_.), Cormoranul lui Arisfofel; ?ceastă specie,
a 3-=-a din România, se citează pentru prima dată la noi, în Insula
Şerpilor (D.), unde şi aci e destul de rară, distrusă fiind de solda/ii
dela pichet, cu armele de război ; sp. autochtonă, clocind în insulă,
este Cormoranul, amintit atât de antici cât şi de scriitorii moderni
şi ar trebui să fie profejaf prin lege.
Ordinul Pygopodes.
Familia Podicipide. 150. Podiceps crisfafus crisfafus (L.), Cor-=
codelul mare; câte 1 ex. la 25/IV şi 12/V 1928 (D.); 1 pereche
la 22/X 1929 (I.); 151. P. griseigina griseigina (Bodd.), Corcodelul
cu gâf roşu; în câte pufine ex. (1-4), înfre 25/IV-13/V 1928 (D.);
152. P. nigricollis nigricollis Brehm, Corcodelul cu gât negru ; în
ex. mai numeroase (15), între 15/IV-13/V 1928 (D.); în câte 2-7
ex.,între 12/IV-18/IV 1931; 153. P. ruficollis ruficollis (Pall.),
Corcodelul pific; 2 ex. la 26/IV şi 1 ex. la 4/V 1928 (D.) .
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Familia Urinatoride. 154. Colymbus arcticus arcticus L., Cu.:
fundacul polar; în numeroase ex., între 15/IV-13/V 1928; direcţia
migraţiei: spre N şau NV (D.); 155. C. sfellatus Potitop., Cufun.:
dacul cu gât roşu; între J 5/IV-13/V 1928, în câte cel mult 10

ex. (D.).
Ordinul Columbae.
Familia Columbide. 156. Columba oenas L., Porumbelul vânăt;
în puţine ex. (1-2), între 1-13/V 1928 (D.); 157. C. palumbus
palumbus L., Porumbelul popesc ; în ex. puţine (1-5, până la cel
mult 25), între 15/IV-13/V 1928 (D.); 1 ex. la 22/Xl 929 (I.);
în câte 3 până la 20 ex., între 10-15/IV 1931, mai ales pe platoul
ierbos dinspre V; 158: Sirepfopelia turiur turfur L.; în numeroase
ex., peste 100, între 9-13/V 1928; direcţia migra/iei: spre NV şAVNV (D.).
,
Ordinul Limicolae.
Familia Burhinidae. 159. Burhinus oedicnemus oedicnemus (L.),
Fluerarul mare; între 16/IV-13/V 19_28, în câte 1-10 ex. (D.);
160. Glareola pratincola pratincola (L.), Ciovlica de mare; între
2-1O/V 1928, în câte 1 - 5 ex.; directia migraţiei : spre NNV, N,
NNE (D.).
Familia Charadriide. 161. Arenaria
interpres interpres (L.);
.
'
pentru prima dată în România, pe insulă, între 20-29/IV 1928;
ssp. nordică (D.); 162. Calidris alpina (L.), Fugaciul de munte;
det. după voce (între 10-12/V 1928) (D.); 163. C. feruginea
(Bri.inn), Fugaciul roşiefic; după voce (13/V 19.28) (D.); 164. Ca=
pella gallinago gallinago (L.), Becafina comună; 2 ex. la 23/IV
1928 (D); 165. Charadrius dubius curonicus Gm., Prundăraşul de
râu; între 7-13/V 1928; direcţia migra/iei: spre NNV (D) ; 166.
C. hiaticula L., Prundăraşul gulerat; între 6-12/V; direcţia migra.:
ţiei: spre NV (D.); 167. Haematopus osiralegus L., Ostrigarul;
după voce, în noaptea de 2/3/V 1928 (D.); 168. Limosa limosa
limosa (L.), Fluerarul cu coada neagră; l ex. în noaptea de 23/24/N
1928 (D.); 169. Lymnocryptes minimus (Brunn.), Becafina mică
( Surda); 1. ex." la 1/V 1928 (D.); 170. Numenius arcuatus (L.),
Culicul mare; în puţine ex. între 3-10/V 1928 (D.) ; 171. Phi/o.:
maclws pugnax (L.), Bătăuşul; zilnic câte 7 -8 ex., ţinându-=se de
p;eferinţă pe versantul coloniei de pescăruşi, între 23/IV-4/V 1928
(D.); 172. Scolopax rusticola rusticola ·L., Sitarul; 2 ex. la 23/IV
1928 (D.); 1 ex. în buruieni, la 22/X 1929 (I.); 8 ex. la 7/IV, 2

.
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- 36 ex. la 9/IV 1931, împuşcate de mine; 173. Squafarola squafarola
squafarola (L.), Ploierul argintiu; după voce, la 11/V 1928, spre
NV (D.); 174. Tringa erythropus (Pall.), Fluerarul negru; 1 ex.
între 22-27/IV 1928 (D.); 175. Tringa (= Totanus} glareola L.,
Fluerarul de mlaştină; între 5-13/V 1928 ; direcţia migraţiei: spre
NNV (D.); 176. T. hypoleucos L., Fluerarul de munte ; între
20/N -9/V 1928, în câte 2-1O ex. ; direcţia migraţiei : spre NV
(D.); 177. T. nebularius (Gunn.), Fluerarul cu picioare verzi; între
23/IV-10/V 1928; directia migra(iei: spre VNV (D.); 178. T.
-ochiopus L., Fluerarul de pădure; după voce, între 28-29/IV 1928
(D.); 179. T. totanus· (L.), Fluerarul cu picioare roşii; între 20/IV 1/V 1928 (D.).
Ordinul Lari.
Familia Laride.' 180. Chlidonias leucopterus (Temm.), Chiri=
ghi/a cu aripi albe; la 10/V 1928, cam 50 ex. pe mare, în apro.=
pierea tărmului (D); 181. C. niger niger (L.), Chirighi/a neagră; 1
ex. la 7/V 1928 (D.); 182. Gelochelidon nilotica nilotica (Gm.),
Rândunica râzătoare ; 2 ex. la 29/IV 1928 ; direc(ia migraţiei: spre
NV (D.); 183. Larus argentafus cachinnans Pall., Pescăruşul ar..
gintiu; subspecie stafionară (PI. V A), care cloceşte în 2 colonii se.=
parate între ele, pe platoul sudic, dar găsindu..-se şi pretutindeni la
coasta insulei (D.); toamna (22/X 1929) încă se mai observă pe in.=
sulă (I.) ; însă în iernile grele, Pescăruşul argintiu, despre care fac
mentiune toţi scriitorii vechi şi noui (,,Pescăruşul alb"}, el însuşi ar
părăsi insula, după ·spusa paznicilor, ducându:se pe litoralul mării.
Astă primăvară ( 1931), pescăruşii insulei au· început să.=-şi cons.=
truiască cuiburile lor simple, la 18/IV, după încetarea furtunei; tot la
această dată s'a găsit şi primul ou.
Numărul de ouă 1) dintr'un cuib este de 3 şi dacă sunt culese
de paznicii farului ( ceace aceasta se întâmplă regulat), pescăruşii pot
oua din nou, în cuiburile părăsite de semeni, de cel mult 3 ori câte
3 ouă, după care mai fac, a 4-=-a oară, un ultim ou mic.
Luat şi acesta, pescăruşii clocesc o piatră o:vală, pe care paz-=
nicii, drept mul(umită, au grija umană de a le-=-o ·pune în cuib !
Dacă estimăm, în medie, numărul femelelor la cel puţin 200 şi
·înmulţim cu 10 ouă (3X3+1=10), cifra ouălelor pescăruşilor de.pe
i11sul? este aproximativ de 2.000, din care cel mult 10°/o, ascunse
pet

1) Oul de pescăruş e aproape cât oul de gâscă, de culoare brună, cu mici
î•,citise ; e un aliment delicat, foarte gustos şi a� contine iod.
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-- 37 prin râpele inaccesibile lăcomiei omului, scapă neculese, formând haza
perpetuării speciei, în ciuda împrejurărilor !
In consecinţă, se culeg anual de către paznicii ·farului dela In..
sula Şerpilor ca şi de către lucrătorii comisiei europene a Dunării,
ce vin periodic aci, cam 1.800 ouă, ce se mănâncă de către dânşii,
sau se vând cu lăzile la Sulina !
Aceasta, bine înţeles, fără nici..-o autorizaţie, pe care de altfel
n'ar fi nimeni în drept s'o dea - şi călcându-=-se · chiar mai multe
articole din legea pentru protecţia 1) . vânatului şi reglementarea vână..
toarei ! ;
184. Larus fuscus fuscus L., Pescăruşul negricios; Drosf
constată că în tot timpul şederei sale la insulă, se opreau aci exem-=
plare izolate sau în perechi, din această specie, �mestecându.-se printre
pescăruşii din sp. precedentă; la 8 şi 9/V 1928, când a fost furtună
şi marea foarte agitată, numărul pescăruşilor din această specie a
crescut _în prima zi la 45, scăzând a 2..-a zi la 20; acest lucru 1-=-am
constatat şi eu: după. o zi de furtun�, au venit 5 ex. în noaptea de
13-14/IV 1931 şi s'au văzut ziua sburând de-=-asupra ţărmului in..
sulei, aproape de valuri şi mai mult în dreptul golfului estic al pe..
ninsulei; se ţineau \a · distantă de pescăruşii din sp. precedentă, şi
numai rar sburau printre aceştia ; la 16/IV 1931 au apărut din nou
câteva exemplare, pentru a dispare peste o zi; la Sulina erau în mare
număr şi e posibil că pe timp de furtună, să vină mai ales de aici.
185. Larus marinus L., Pescăruşul negru; 1 �x. la 7/V 1928 (D.);
186. Sterna sandvicensis sandvicensis Lath., Rândunica mică de
mare; în câte 2-4 ex. între 27/IV-10/V 1928 (D.).
Ordinul Alecforides.
Familia Rallide. 187. Crex crex (L.), Câfst�i'ul comun; în câte
1-3 ex. între 10-13/V 1928 (D.); 188. Porzana parva Scop.,
Cârsfeiul mijlociu; 1 9, s'a lovit cu capul de far în noaptea cu fur..
tună, de 8-9/IV 1931; 189. P. · porzana (L.), Crisfeiul pesfri/;
exemplare lovite cu capul de far, în timpul nopţii 22/23 şi 23/24/IV
1928 (D.) ; 190. P. pusila intermedia (Herm.), Crisfeiul pitic; 1 ex.
la 9/IV 1931 ; 191. Gal/inu/a chloropus chloropus (L.), Găinuşa;
exemplare lovite cu capul de far, noa·ptea, între 20/IV-13tV 1928
(D.); id. 8-9/IV 1931.
1) Protecfia acestei subspecii ca şi a Cormoranului de mai sus, elemente sud.
estice, rare şi clocitoare la noi, ar !rebui să formeze una din preocupările de căpe
tenie ale Consiliului permanent al Vânătoarei, care are cam prea pufin timp pentru
aceasta.
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- 38 Familia Gruide. 192. Anihropoides · virgo (L.), Cocorul mic ;
câte 1-2 ex. între 26-28/IV 1928 (D.); în primăvara anului 1931,
au poposit pe insulă, la 9/IV, după o noapte de ploaie şi vânt, 50
ex., (PI. V B), dintre care, la 11/IV rămaseseră 3, plecând şi acestea
în noapfea de 11-12/IV 1931; 193. Megalornis grus grus (L.),
Cocorulmare; între 1-12/V, în câte 1-4 ex. (D.).
Familia Oiidide. 194. Otis farda farda L., Dropia; se poate
considera deasemenea o migratoare a Insulei Şerpilor, după afirmafia
paznicilor, cari au arătat lui ·Drosf, pene din această specie,
împuşcată aci; Heinroih (cit. Drosf) arată dealtfel că şi în finutul ·
Odesei se găsesc adesea, în timpul pasajului de toamnă mai ales,
Dropii lovite sau chiar moarte prin diferite accidente.
Ordinul Galli.
Familia · Phasianide. 195. Coturnix cofurnix cofurnix (L.),
Pifpalaca; între 15/IV -13/V 1928, în maximum 90 ex. (23/IV
1928) (D.); 3 ex. în buruieni, ia 22/X 1929 (I.); 1 ex. împuşcat
de mine la E de far, la 9/IV 1931.
2. Asociafiuni.

Cu tot numărul cel mare de specii, din care am văzut că se
compune fauna Insulei Şerpilor, variabilă ca aspect şi compozi(ie, în
1impul anului, ea nu e încă suficient cunoscută şi noui cercetări vor
;iduce cu siguranfă noui specii 1); deaceia ar fi oarecum hazardat a
.se'ncerca de pe acum o împărfire a'mănun(ită a ei, pe zone.
Totuşi, de la· prima vedere ni se impune o împărţire simplă,
destul de net caracterizată : 1. Zona liiorală (a mărei peri-=-insulare şi
a stâncilor submerse şi emerse); 2. Zona malurilor şi râpelor;
3. Platoul, cu pajiştele de Graminee (bromefum}, Chenopodiacee,
.stânci acoperite cu Licheni, gropi cu bălării şi gunoaie etc., care
oferă tot atâtea condiţii deosebite de existentă pentru faună, consti-=
iuind tot atâtea subasociafii faunistice.
1. Zona li/orală. Pe oglinda apei plutesc păsările aquatice care
;iterizează pe insulă sau de jur-=-împrejurul ei (Corcodei, Cufundaci,
Gâşte, Rate diverse, Cormorani, Pescăruşi etc.); printre stâncile sub-=
merse sau emerse trăiesc şerpi (Nafrix Jessellafa Laur.) hrănindu-=-se
cu peşti de tărm; sub stânci sau printre stânci, în apă, în crăpătu-=1) ln excursia Congresului fitogeografic inlernational s'a mers o zi (15 Iulie
1931) şi la Insula Şerpilor, cu care ocazie d"nii W. K. ffnechle/ şi M Ionescu au
şi descoperit câteva Artropode necitate încă în Ins. Ş.
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rile şi anfractuositătile stâncilor, în apropierea coastei sau mai departe,
găsim Midii (Myfillus galloprovincialis Lmk.), forma de coastă (6-8
m. adâncime) şi de fund (20-30 m.) ca şi forma Myfilus minimus
Poli. Pe cochiliile acestora, infestate cu Ba/anus, găsim Briozoare
(Membranipora) şi Viermi (Spirorbis, Vermilia) ; între 8-20/IV
1931 am găsit, la fărmul peninsulei : Acfinia equina L., Aurelia
aurita M. Edw.
Vara se găsesc, mai ales- printre pietrile din jurul peninsulei,
următorii Crabi: Xanfo rivulosus Risso (= Thalifrus monfagii la
Nordmann) sau Crabul de fărm; Carcinus (= Cancer) moenas Leach.
sau Crabul de iarbă; Pachygrapsus marmorafus Stimp. (= Grapsus
variegafus la Nordm.) sau Crabul de piatră, foarte agil ; Eriphia
spinifrons Herbst sau Paguria.
Printre peşti cunoaştem genul Serranus.
Mai la larg sburdă din valuri cele 3 Delphinide: Delphinus
delphis L.1), Phoca.ena reliefa Abel, şi Tursiops fruncafus Mont.
A doua specie, endemică pentru Marea Neagră, este cea mai
comună în jurul insulei şi pe distanta Sulinac-insulă, finându,,,se în
mare număr după pilotină, dela Sulina până la locul de ancorare
al acesteia, în apropierea fărmului insulei.
Altădată, în 1841, trăia, după spusele lui Nordmann, în apro"
pierea coastei acestei insule, chiar Foca cu burfa albă (Monachus
albivenfer Bodd.) care azi e restrânsă, după cum se ştie, la litoralul
Coastei de argint, de unde câteodată, foarte rar însă, înaintează deM
lungul fă1:mului mării până aproape de gurile Dunării.
Astfel în 1877 o asemenea Focă a fost prinsă cu cârligele de·
Moruni tocmai -la Sf. Gheorghe 2), un alt exemplar a fost prins în
1913, în lacul Zaton.
Mai rece�t, prin 1923, un exemplar tânăr a fost prins în
plasa (talianul) dela Agigea.=-Constanfa, altul bătrân şi greu pana la
150 kg., fiind văzut la 3 Octombrie 1923 · de către pescarii dela
Agigea 8).
2. !n zona malurilor mai umede, găsim pe sub pietre Isopode
feresfre (Porcelio, Cheiophiloscia), Miriapode (Geophilus), printre
1) După culoarea albă a pântecelui,' pe care am pututc-o distinge din valuri, e
probabil că unele exemplare aparţin subspeciei mediteraneus Loche.
2) Gr. Antipa, Pes ăria şi pescuitul în România, Buc. Ac. Rom. 1916.
8) I. Borcea, Donnees sommaires sur la faune de la Mer Noire, Ann. Scient.
de l'Univ. Jassy, T. XIV, 1926-27, p. 548.
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-- 40 pietre şi pe solul umed Li.micole (Sifari. mai ales, cari preferă ver-=
santul estic 'şi nordic), Sfârci etc. ; în subzona râpelor, Pescăruşii
dorm sau se odihnesc în scobiturile stâncilor; pe · pietrele late ale
râpelor, acoperite în parte de iarbă, găsim Lăcustea Decficus veru-=
civorus, care prezintă aripile evident scurtate . pentru ca să nu fie
luată şi dusă de vânt (adaptare ecologică); tot în părţile râpoase al':'
insulei, mai ales spre E, trăeşte Lăcustea Platycleis escalerai, ele-=
ment mediteran.
Celelalte Lăcuste preferă păşunile platoului (brometum), chiar
când sunt arse de arşiţa verei, evitând însă locurile în care cresc
Chenopodiacee, încă verzi în August (M.); aceasta se explică pro-=
babil, prin frequentarea acestor locuri de către şerpi, cari le mănâncă·;
în Septembrie însă şi aceste locuri sunt frequentate de lăcuste :
Chenopodiaceele sunt uscate şi nu mai oferă suficient ascunziş pen-=
tru şerpi; poate că e vorba şi de hromocromie.
Şerpi neascunşi, traversând o potecă, o păşune, sau stând
încolăciţi printre pietre, la soare, se observă mai rar; în general ei
trebuie căutaţi prin bălării, la suprafaţa platoului. şi mai ales în gropi,
unde se strâng în câte 4-5 ex. mari - şi de unde se scot cu
destulă greutate, pentru că· se'ntâmpină o mare rezistenţă din partea
acestora. Prin păşunile de Br.omus găsim cele mai multe Insecte şi
Neverfebrafe în genere, ascunse în solul umed şi moale în timpul
primăverii, scobit pretutir;ideni în acest anotimp de către miile de
ciocuri mai scurte sau mai lungi ale păsărilor, Jn deosebi Cocori
(pi. V, A), Pupeze, Fringilide, Muscicapide etc., fugărite de Răpitoare
.(Circus, Falco etc.).
Sub pietre găsim Scolopendra, Glomeris,' Calathus, · Harpalus
serripes şi vernalis, Tetramorium şi Solenopsis, cele 2 furnici ale
insulei; pe lâna învechită, lăsată de oi, printre buruieni : Dermestes
fritschi şi undulatus, Nifidula ; printre stâncile platoului de Vest se
ascund Răpitoarele nocturne; in locurile gunoioase, în gropi, sub
pietre, printre dărâmături de cărămidărie veche, găsim Păianjeni,
Miriapode etc.; în colţul de SE al insulei este zona d� clocire a
Pescăruşului argintiu, ocupată aproape exclusiv de această pasăre.
3. Aspectele sezonale ale faunei.

Aspectele sezonale ale faunei sunt de 3 feluri : . a) vremea
caldă (vara); b) vremea rece (iarna) şi c) timpul migrafiilor (primă-=

vara şi toamna).
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a) Primul aspect e caracterizat prin predominanţa Orfopferelor;
multe din celelalte Nevertebrate esfivează, introduse îri sol sau crăpă-=
turile stâncilor ; numărul păsărilor, ca specii şi indivizi, e mic; printre
acestea · există întotdeauna Pescăruşul argintiu şi Cormoranul lui
A.risfofel ;
b) Al 2-=lea aspect e caracterizat prin pusfiefafe; Nevertebra-=
tele au pierit, persistând prin ouă, sau hibernează adânc în sol ; nu:
mărul păsărilor, ca specii, este minim; Ciorile vin toamna, de pe

itoralul mării, ca să hiberneze în parte aici. plecând primăvara ; în
iernile grele chiar Pescăruşul argintiu părăseşte provizoriu insula ;
c) Al 3-=lea aspect e caracterizat printr'o mare abundenfă de
păsări migratoare, atât ca număr de specii (74 intr'o zi) cât şi ca
număr de indivizi ( 1.300 într'o zi) ; acest caracter maschează pe cele=
lalte, mai ales că şerpii şi nevertebratele n' au ieşit încă (primăvara}
sau încep să intre în hibernaţie (toa,nna).

4. Originea faunei terestre a Insulei Şerpilor.
Animalele ce compun fauna terestră a acestei insule sunt, din
punct de vedere al mobilităţii, de 3 feluri : a) bun7înofăfoare (şerpi) ;
b) bune sburăfoare (păsări şi unele insectt!); c) animale cu mijloace
reduse de locomoţie (restul faunei).
Se pare deci că aceste 3 catrgorii de componente ale faunei
Insulei Şerpilor, au ajuns aci, prin migraţii accidentale, fie activ, prin
propriile_ lor mijloace, pe calea aerului (Păsările şi Insectele 6une
sbur.ătoare ca Lăcustele, Odonatele, unii Flutun) sau pe calea apei
(Şerpij - fie pasiv, cu fragmzntele vegetale �ă.rsate de Deltă (Râme,
Melci� unele Miriapode, Furnici, Coccinelide, Păianjeni te.) sau cu
obiecte urnane ca bărci, lemne de foc, provizii de hrană, etc. (Sco:
lopendra, Carabide, Tenebrionide, Dermesfide etc.); tot cu barca
sau cu pilotina au putut· să vină din D..:ltă: Muştele etc. ;
Nimic nu îndreptăţeşte părerea (M.) "că s'ar afla pe Insula
Şerpilor -şi unele resturi de colonii autochtone, păstrate aci din timpuri
geologice : lipseşte endemismul iar evoluţia geologică recentă a insulei,
ne permite a crede că fauna (ca deallfel şi flora, v. B.) sa acfuală

nu a existai mai inainfe de epoca posf-=diluvială.

5. Rapqrturi zoogeografice.
În ceace priveşte fauna, Insula Şerpilor are raporturi geografice
cu Europa centrală, nordică şi mai ales cu cea sud-=estică şi sudică.

www.minac.ro

- 42
Animalele terestre ale acestei insule aparţin în parte faunei balto"
.sibirice (Diptere, Coleoptere, Lepidoptere), în parte faunei ponto:
.sibirice (cele mai multe Ortop/ere şi Neuropfere (M.).

6. Migraţiunile Păsărilor.
După cum am văzut, dintre păsările care se pot observa în
Insula Şerpilor, în interval de un an, numai Larus argenfatus ca-=
chinnans Pall. care formează aci o colonie puternică (PI. V, B.) şi
Phalacrocorax arisfofelis de:s,naresfi Payr., în câteva perechi, rămase
<le pe urma vandalismului soldafilor dela Pichet, sunt păsări ,stafio:
nare şi clocitoare aci ; în unele ierni grele, chiar şi acestea părăsesc
provizoriu insula.
Toate celelalte specii sunt migratoare, iar cifra speciilor care se
-pot observa zilnic, ca şi numărul indivizilor difedtel6r specii în toiul
migra/iei, sunt cu totul impunătoare.
Astfel la 1 O/V 1928, cifra sp. observate a fost de 74 - şi,
după cum mărturiseşte însuşi Dr. Drosf, �eful stafiunei ornitologice
dela Helgoland, o emenea cifră nu s' a înregistrat până acum, într' o
singură zi, la nici:o stafiune ornitologică cunoscută; la Helgoland,
unde există deasemenea un puternic pasaj, cifra cea mai îna.ltă a
speciilor care s' a înregistrat într' o zi (în Aprilie 1924), a fost de 50 !
Timp de aproape o lună, c.ât a stat în Insula Şerpilor (15/IV13/'f/ 1928) Dr. Drosf a putut det�rmina, cu toate, 146 specii, ex:
clusiv europene.
Dintre acestea, · repartizate pe categorii de ongme,
a) o parte îşi au originea în Sudul şi Sud:esful Europei:
Calandrella brachydacfyla
Galerida cristala fenuirosfris
Plegadis falcinellus
Ardeola ralloides
Glareola prafincola
Sturnus vulgari5 balcanicus

Carduelis- carduelis rumaeniae
Emberiza .melanocephala
Oenanfhe pleschanka
Accipifer brevipes
Anthropoides virgo etc. ;

b) altă parte, destul de mare,
centrală;
'c) o parte mult mai mica, îşi au
(Coloeus monedula soemeringii etc.);
d) altă parte, mai numeroasă, îşi
dică şi chiar arctică :

îşi au originea în Europa
•originea în Estul Europei
au originea în Europa nor:
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43 Anfhus cervinus
Mofacilla flava fhunbergi
Turdus musicus
Falco columbarius aesalon
Colymbus sfellafus

Squafarola
Tringa eryfhropus
T. nebularia
Colymbus arcficus
· Calcarius lapponicus etc.

La unele specii pasajul este foarte regulat :
Strepfopelia furfur
Lanius
Coiurnix etc.
Phoenicurus phoenicurus
Hirundinide
La câteva s'a găsit chiar o ordine de pasaj (după vârste,
sex etc.):
Saxicola rubefra
Luscnia megaryncha etc.
Multe specii, călătoare noaptea, sosesc adesea în timpul zilei,
�terizând obosite.
La unele specii, momentul din zi al pasajului este mai mult sau
mai puţin constant (Merops apiasfer). Diferenţele între momentele de
sosire în timpul zilei, depind adesea de direcţia pasajului: specii care
sosesc dintr'o direcţie în care ţărmul este aproape, sosesc de vreme,
pe când altele, a căror direcţie indică o coastă mai îndepărtată, so.=
sesc mai târziu (Hirundinide).
Treceri de păsări s'au notat aproape din toate direcţiile, dar
mai ales dela SE, S, SV - spre E, NE, N şi mai ales NV (fig. 8).
Unele specii prezintă oscilaţii de direcţie; totuşi se poate preciza
-o direcţie predominantă: Ciorile,
N
deşi oscil'1nte, se îndreaptăCmai ales
NV
-dela SV spre NE ; Fringilidele,
NE
Laniidele, -Hirundinidele, trec de
-obicei spre NV.
Majoritatea speciilor trec trans.=
E
versa! Marea Neagră, pe un drum V
de peste 500 km. Se poate constata
deasemenea că pe timp de furtună
nu toate păsările aterizează pe in.=
sv
Sf;
sulă, în deosebi cele mici, care se
pare că tocmai prin rnici:nea lor în.=
fruntă furtuna mai uşor, oferind vân.= Fig. 8. - Direcţiile migra/iei de primăvară
tului o suprafaţă mai mică.
a păsărilor pe Insula Şerpilord. R. Drosf.

www.minac.ro

- 44 Aşa de ex., în noaptea de 8-9/IV 1931, a fost furtună şi
ploaie, când s'au putut observa din far păsări migratoare de diferite
mărimi, dela Rallide la Cocori.
Ziua am găsit moarte, prin isbire cu capul de far, câteva Rallide
{Gallinula, Porzana), însă n'am putut vedea nici-=-un singur exemplar
viu, pe toată întinderea insulei. Din contră Cocorh păsări mari . şi
mai grele, se opriseră într'un număr impunător (într'un cârd de peste
50 de capete).

VII. OMUL.
1. Vestigii ale trecutului.
Din vechiul templu al lui Achilie, mentionat de vechii scriitori
greci şi romani, azi nu se mai vede nimic l
Dealtfel chiar pe la 1823, pe timpul ţând insula era explorată
de Krifsky, acesta găsise numai urme, baza, după care construise.
planul templului.
Acest templu avea o întit?dere foarte mare ; forma lui era pă-<'"
trată, fiecare latură având o lungime de 29, 87 m,
Un zid dela N la S îl împărţea în- 2 jumătăti egale, dintre
care cea dela V era împărţită la rându-=-i în 3 părti egale, care aveau
o lungime de 14, 93 m pe o lătime de 11, 93 m.
In partea de E a templului se afla sanctuarul lui Achillie {Fi:
losfraf) ; e însă foarte probabil că dispozitia templului a variat în
decursul timpului {Kohler).
Templul şi construcţiile Leucei se reduceau, pe cât· se pare, la
architectura veche elenă şi anume a epocei cyclopeene, zidurile fiind
formate din blocuri mari de piatră, puţin cioplite şi fără ciment, din
calcar alb, semânând şi cu alte construcţii cyclopeene ce s' au găsit
în Thesalia şi Thracia.
În spatele templului - care pare a fi fost un -frumos monument
de arfă 1), împodobit cu marmură albă 2) -, au existat şi alte camere,
pentru oracol şi pentru darurile ce se aduceau eroului ; în tot cazul,
pe timpul lui Krifzki se mai puteau distinge urmele a cel puţin 2
ziduri, putin ieşite din pământ.
In anul. 1828 s'au desgropat, din apropierea zidurilor, numeroase
1) Descrierea templului şi urmelor sale la M D. Ionescu, Dobrogia în pragul
veacului al XX.:Jea, Buc. 1904 pp, 315-316.
2) O tablă de marmoră albă zace şi azi, acoperită cu înscrip!ii rec�nte, la în„
trarea principală a curjei farului.
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- 45 fragmente de marmoră şi de calcar, ca şi unele bucăt,i dintr'o cornişe
frumos şi cu îngrijire lucrată.
Însă deja cu 14 ani înaintef la 1814, după cum afirmă Kohler,
căpilanul unei corăbii italiene luase din Insula Şerpilor „Ies morceaux
Ies plus considerables el un chapifeau de colonne aussi en marbre
blanc" (Murzachevici, II p. 414).
, La 1839, în urma deciziei guvernatorului militar din Basarabia,
P. I. Teodorev, archeologul P. O. Soloviev făcând cercetări în
insulă, a găsit multe resturi vechi, blocuri de marmoră (unul cu
inscripfii), câteva bucăfi de cornişe, monede şi alte obiecte mărunte.
La 1840, Sideri; un comerciant din Ismail, aduse din Insula
Şerpilor câteva table de marmoră, o inscripfie de câteva litere, monede
şi obiede mici.
La 1841, Murzakevici nu mai găsea nici baza zidurilor, ci
numai blocurile acestora, aşezate în stânjeni cubici, gata de utilizat
pentru construcfie; pe un bloc a găsit şi o inscripfie.
!n ceeace priveşte aceste inscripfii, găsite până acum în legătură
cu Templul lui Achilie din Insula ·şerpilor, ele sunt 3 mai principale:
una (aflătoare la Muzeul archeologic din Petersburg), pe calcar alb,
confine cuvintele : ,,Menesiraios Olbiopoliianul a ridicai o statuă lui
Achilie"; o a doua, găsită pe fundul unui vas de pământ (colorat în
negru, cu gâtul şi mânerele galbene), confine cuvintele : ,, Glaucus
din Possidia, pe mine m'a închinai lui Achille stăpânitorul insulei";
o a treia, cea mai lungă (aflătoare la Muzeul archeologic din Bucureşti),
cu toatecă e din Olbia, are şi referinfe la insulă.
Tot în insulă s'au mai găsit . (şi se află azi în muzeul dela
Odesa) următoarele resturi antice : un fragment dintr'un vas frumos,
lucrat de Epiciei, fiul lui Ikosihenos; o statue mică de pământ,
reprezentând un copilaş, şi câteva jucării de lut; mai multe inele de
fier şi câteva de bro�z; în inele au fost puse pietre fără pref şi chiar
sticle colorate, având pe ele, reprezentate Jn relief, zeităfi ca: Serapis,
lupiter, Diana, Pallas, Apolo, Marte, Mercur, Hygia, Victoria _etc.
sau chiar animale ca : lei, iepuri, tauri, câini, păsări ek. ; 6 arşice;
mici statuete reprezentând oameni; un cocoş; cuie de fier şi de bronz;
pietricele colorate, pentru coliere; agrafe; ace cu gămălie; o olană
de pe acoperişul templului; o amforă şi 8 vase de diferite mărimi,
toate de o factură ordinară 1).
1 ) Murzachevici, op. cit.; p. 415; M. D. Ionescu, op. cit., p. 317.

www.minac.ro

.I

- 46 Cercetările făcute pana la 1850 au descoperit şi o mulţime de
monede, peste 2.000, dintre care cam 600 s'au curăţat de rugină şi
- cetit, publicându:se de către Murzachevici CUI, f. 2, 1853); unele,
descoperite mai de mult, fuseseră. publicate deja de Mionneff !) şi
Blarenberg 2).
Toate prezintă şi o mare importantă geografică, arătându,:ne
oraşele cu· Ca.Je Olbia, metropola Leucei, avea raporturi comerciale.
Monedele publicate de Murzachevici (v. Ionescu, p. 317) 'sunt
din următoarele locuri: Megara Siciliei (2), Tyras (5), Callatis (5),
Dionysopolis (3), Istros (3), Markianopolis (6), Nicopolis (2), Tomis
(29), Anchial (3), Bizan(iu (5), Adrianopolis (1), Heraclea din
Bithinia (3), Heraclea din fonia (1), Mesembria (1), Nicea (1),
Odessus (4), Ferae (1), Pylos (1), Amastris (2), Nicomedia (2),
Tios (6), Adramythium (1), Lampsac (2), Abydos (1), Efes (1),
Insula Chios (1), Prusia (1), Cyzic (4), Apollonia din Caria (1),
Patara (1), Perga (1) - sau apar(in următorilor şefi de stat :
Lisimac (1), Roemetalches (2), Inismeus (regele Callipizilor 3) (1),
Chamitus (3), Ilios (1), Kesmagaku (2).
Pe lângă aceste monede greceşti, romane şi callipidice, s'au
mai găsit şL unele tătăreşti, turceşti şi poloneze, iar după spusele
necontrolabile ale paznicilor farului, s'ar fi găsit, cu ocazia reconsfruirei
acestuia din 1922, şi o monedă de pe timpul lui Ludovic al IV-=lea (?).
Azi, în mijlocul micei peninsule a Insulei Şerpilor, în locul
însemnat „Ruine" pe harta Statului major 1/100.000, nu se mai
observă la supFafaţa solului decât o mul(ime de cioburi de ceramică
veche, dar încă roşii, fiind necontenit spălate_ de ploi. Tot aci se
găsesc şi bucă(i de cărămidă veche, utilizate în parte (ca şi cioburile•
şi unele pietre de aici), atât pentru împodobirea primitivă a mormintelor
· şi în special a celui de pe peninsulă, cât şi la construirea zidurilor ce
înconjură cele 2 grădini ale paznicilor farului.
Deducând după starea şan(urilor şi gropilor, care par a fi recent
făcute pe peninsulă în dreptul acestor „ruine", putem conchide că
s'au mai făcut aici şi alte săpături archeologice, dela Murzachevici
încoace. Cele câteva fragmente dintre cele mai caracteristice, luate de
I

1) Descriplion des medailles antiques, grecques el romaines, op. cil. M. D. Ionescu
Choix de medailles antiques d'Olbiopolis etc. id.
Callipizii s'au născut din amestecul Elenilor cu Sciţii şi Tracii, în apropierea
oraşului Olbios.
2)
3)
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- 47 mine (cioburi, mânere, gâturi, funduri) 1) .sunt de amfore probabil
greceşti, fără a prezenta însă nici:o inscripţie 2).
Ele seamănă perfect cu aceleaşi părţi ale amforelor întregi,
găsite una în corn. Vlahii, jud. Constanta, şi alta în corn. Dăeni,
jud. Tulcea, aflătoare în Muz�ul regional al Dobrogei, dela Constanţa,
unde am avut ocazia să le văd în vara anului 1931.
Cred deasemenea că nu este exclusă 'O apropiere ce s'ar putea
face între epoca acestei ceramice şi aceia a ai:chitecforei templului,
fată de care prima nu poate fi în nici:un caz mai veche.

*

:;.

*

În timpurile noastre, în afară de persoanele atrase de mirajul
inepuizabil şfiin/ific sau archeologic al insulei, şi în afară de acelea
ce abordează insula de plăcere (furişii) sau de nevoie (pescari,
emigran/i etc.), ce sosesc intermitent sau accidental şi rămân aci o
durată mai lungă sau mai scurtă de ffmp, populaţia umană a Insulei
Şerpilor este formată în deosebi de personalul farului şi acela al
-pichetului militar.

2. Personalu{ farului (Pl. VII, B).
Este compus din 4 persoane, de 4 origini diverse: Nord:Est,
Sud, Sud-=Est şi Vest !
Deobicei una din aceste 4 persoane este mai întotdeauna în
concediu, prin rotaţie, câte o luriă de zile, penftu a:şi vedea familia
dela Sulina.
Ştefan Petrov, gardianul:şef, de. origină' ruso:bulgar şi Vasile
Iona, de origină grec, sunt de 12 ani pe insulă, î_n serviciul Comisiei
europ�ne a Dunărei.
Al 3-=lea gardian,. Dumifru CuJ"ieanu, e numai de 5 luni şi a
fost trimes dela farul Sf. Gheorghe, unde funcfionase 3 ani.
Cel de:al 4:lea, Rahmi Ilias, de origină fure, este de 5 ani pe
insulă şi când am sosit noi (7 Aprilie 1931) el tocmai pleca în
concediu la Sulina, fiind înlocuit de Curteanu.
Aceşti gardieni locuesc în camere separate, în impunătoarea
clădire a farului, reconstruită de C. E. D. în 1922, în care au la
1) Aceste fragmente s'au încredinţat, pentru studiu, ţ).=lui prof. A. Lambrino.
2) După spusele paznicilor, un asemenea ciob s'ar fl descoperit şi luat de
curând de către comandantul unei grupe de cercetaşi veniţi în excursie.
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dispoziţie o mare bucătărie _comună, o mare cămară comună cu
despărţituri speciale, un atelier, magazii, cuptor de pame de.
Trei camere, dintre care una a fost ocupată de Dr. R. Drosi
în 1928, sunt goale 1).
ln afară de munca oficială de îngrijire şi bună funcţionare a
farului 2), gardienii au destul timp ca să se ocupe şi cu de„ale
gospodăriei, să cultive za'rzavaturi (varză, porumb, cartofi, pătrunjel,
ceapă, pătlăgele vinete, roşii, pepeni) în cele 2 grădini din faţa şi
dosul farului, să scoată midii din mare cu ciorpacele (prăjini lungi de
4-5 m având la capăt un inel de fier cu diametrul de 30 cm, de
care inel e legată o reţea groasă, conică), să prindă peşte 8), să culeagă
cele 3 rânduri forţate de ouă· de pescăruşi (care muncă obositoare
ţine dela 22 Aprilie până în Iunie, fără încetare!), să împuşte (fără
permise de port-=-armă şi vânătoare şi nesocotind epocile rutului şi
docirei, reglementate de Legea vânatulni) sitarii, porumbeii sălbateci
.şi celelalte păsări migratoare comestibile, toată primăvara şi toată
foamna, să cosească iarba şi să facă chiar clăi de fân, ca pe orice
moşie particulară, din cele 17 ha ale Statului, propuse odată a se
păstra· ca rezerva fie şfanfifică.
De animalele lor domestice (oi şi păsări de curte), cari · trăiesc
în perfectă
libertate, păscând şi ciugulind nestângenite, pretutindeni,
I
.aproape că nu se îngrijesc! Cel mult le dau apă din când în când!
Pentru acest motiv ele au devenit aproape sălbatice, dar priindu-=-le
libertatea şi iarba suculentă şi sărată. a insulei, prosperă, se îngraşă
.şi se înmulţesc de minune!
Dacă însă acest animale domestice (printr� cari 31 oi, cu cei
19 miei ai lor, repartizate la 3 gardieni), sunt foarte utile când cele-"
]alte alimente se termină şi timpul defavorabil nu permite aprovizio-"
narea la vreme, cifra prea mare a oilor în . deosebi, mi se pare prea
urcată - ţinând seama de vegetaţia interesantă a insulei ca şi de
1) Două din aceste camere au fost ocupate de noi, în timpul şederei la insulă ;
.aceste 2 camere ar putea fi folosite exclusiv pentru scopuri ştiintifice şi ar fi de datoria
Statiunei zoologice dela Agigea să intervină pe lângă C. E. D. ca să i.:le pună la
dispoziţie p�ntru asemenea preocupări. De această părere este şi Dr. Drosf (cores..
-pondentă particulară).
2) Farul se aprinde la apusul soarelui şi se stinge la răsăritul său; funcţionarea
sa nor.mală e supraveghiafă noaptea de cei 3.gardieni cari fac cu rândul (3 schimburi).
3) Peştele e prins mai mult de pescari streini cari, poposind pe insulă, le
-clăruesc şi lor din el; sau le vând.
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Planşa II.

A. Capul de sud:vesl al Insule/ Şerpilor. Vedere luaiă de pe vapor.
Clişeu Ins/. de Geogr. Cluj.

B. Râpa sudicii a Insulei Şerpilor. Alternantă de strate de rocă dură (quartile şi
conglomerate liasice) şi moale (gresii şi argile, în parte spălate).
Clişeu R. I. Călinescu.
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Planşa IIL

A. Golful de NV al Insulei Şerpilor. Văwt dinspre !aiurea nordică a insulei spre
peninsulă ; în planul al 2:lea cisterna şi o barcă pescărească. Clişeu R. l. Călinescu.

B. Golful de NV al Insulei Şerpilor. Văzut dinspri peninsulă spre laturea nordică a
insulei; în fund, ca;:iul de NV al insulei. Clişeu Ins/. Geogr. Cluj.
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A. Laturea nordică a Insulei Şerpilor. Vedere luată dela capul nord=vestic; în fund

peninsula. Clişeu R. I. Călinescu.

B. Laturea sua1ca a Insulei Şerpilor. Vedere luată dela capul sud=vesfic; în fund
capul sud.,-estic; în planul întâi, resturile cargobotului englez, lovii de stânci din cauza
cefei, în 1914. Clişeu R. I. Călinescu.
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Planşa IV.

A.. Peşteră litorală, prăbuşită la capătul sud:vestic al Insulei Şerpilor.
Clişeu R. I. Călinescu.

B. Por/iunea nord:vestică a Insulei Şerpilor. Vedere luată din far; în fund peninsula.
Clişeu R. I. Călinescu.
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Planşa V.

A. Platoul sudic al Insulei Şerpilor. Vedere spre capul sud•estic; în fund Cocori.

Clişeu R. I. Călinescu.

B. Platoul sudic al Insulei Şerpilor in apropierea capului sud:estic. Locul de odihnă
şi nidificare al Pescăruşilor. Clişe-l1 Dr. R. Drost.
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Planşa VI.

A. Stâncile pichetului pe Insula Şerpilor, acoperite de o bogal:i vegelafie de Licheni.·
Clişeu Ins/. de Geogr. Cluj.

B. Farul di11 Insula Şerpilor. Vedere dinspre Est. Clişeu Dr. R. Drosl.
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Planşa VII.

A. Insula Şerpilor. Vedere de ansamblu. Clişeu Ins!. de Geogr. Cluj.

B. Popula/ia umană a Insulei Şerpilor. In planul I. personalul pichetului; Î'l planul
al H:Jea, personalul farului ; farul văzut dinspre Vest ; în fată, cislerna de apă din
mijlocul curtii. Clişrn 1-<.. I. Călinescu.
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Câteva note privitoare la toponimia
Insulei Şerpilor.
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Insula Şerpilor (turc. = Ilan Ada ; grec. = Fi:
donisi) are întreaga toponimie în limba turcească.
Aceasta se explică prin faptul că paznicii farului în:
sulei - construit de Ruşi la 1842 şi distrus de
vasul de războiu „Breslau" în 1917 - au fost Turci
din Sulina, cari îşi aveau aici, pe insulă, toată gos:
podăria lor.
lnformaţiuni asupra toponimiei mi:au procurai bă:
!rânii paznici Vasile Iona şi Ştefan Petrof, precum şi
bătrânul turc Elias din Sulina.
Pentru planul insulei am înJrebuinţal numirile tra:
duse în româneşte, însoţite de cele turceşti.
La început mi s'a părut că unele numiri n'au
nici o legătură cu insula, cum este Chiiaf Hane, nu:
mele golfului dinspre NE., care însemnează „fabrica
de hârtie". Explicarea acestui nume este foarte inte-
resanlă : coasta estică a insulei este cea mai expusă
vântului dinspre NE., care provoacă furtuni mari pe
mare ; valuri uriaşe sunt împinse dinspre larg şi
sparte de pietroaiele şi pietrişul de pe ţărm, producând
o spumă foarte abundentă, pe care vântul o ridică
şi o poarfă în aer ca pe nişte petece de hârfie albă.
Eu însumi am observat acesJ fenomen în timpul şe:
derii mele pe insulă.
Schela. Stambul mai poartă şi numele românesc
„la. vaporul înecai", fiindcă aici se găseşte un vapor
, grecesc naufragiai la 1909, a cărui proră este jumă"
tale sub apă.
Capul Secea, punctul cel mai sudic al insulei,
şi--ar avea numele, după o legendă din partea locului,
:lela Cazacii Zaporojeni - din cetatea Secea - cari
odihniau pe insulă, când treceau cu bărcile lor spre
Turcia.
Lângă capul Botul Ursului (turc. = Aiud Buruna)
se află o piatră foarte frumoasă, de formă cubică, cu
laturea de 1,50 m, aşezată pe alte două pietre mai
mici. Această piatră era locul de odihnă favorii al
d:rului L<.udolf Drosf, ornitologul german, care a pe:
trecui trei luni pe insulă, lăsând celor cari !:au în"
conjurat cele mai plăcute amintiri despre dânsul.
Paznicii îi spun acestei stânci „piatra lui Dres!", iar
eu am fixat pe planul insulei numele : Stânca Dr.
Drosf.

Grădinile depe insulă poartă numele celor cari le
îngrijesc.
Lângă Grădina Turcului se află, deteriorată de
intemperii, plasa de metal, de care s'a servit d:rul
Drost pentru prins păsări pentru inelare.
. B5trânii paznici m'au informat, că în vecinătatea
fântânii de lângă cărarea spre schela Privighetoarei,
precum şi în regiunea depozitului de fulmicoton „sună
pământul". Verificând, am avui şi eu impresia că
sub primele straturi geologice s'ar găsi nişte peşteri.
Rămâne ca lucrul acesta să fie verificat de specialişti.
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justificată, în afară de lăcomia proprietarilor lor 1).
Restul zilei gardienii .şi:l petrec dormind sau făcând câfe:o ca"'
fea, pentru a se'ntrema de oboseala nopfii trecute şi a se'ntări pentru
.:1ceea a nopţii ce vine.
Unii citesc literatură (mai ales în orele lor nocturne de veghe
în far) şi printre cărţile lor am găsit şi lucrări mai bunicele.
Dealtfel gardienii farului dela Insula Şerpilor sunt oameni inie:
ligen(i şi capabili, năzuind un viitor mai bun pentru copiii lor ce'nvafă
la şcolile din Sulina, îngrijiţi de mamele rămase acasă 2).
Cu toate acestea, sau� poate tocmai deaceia, dacă între ei gar:
<lienii farului formează o mică familie, apropiată şi strâns unită prin
.:1celeaşi griji, interese şi nevoi, trăind în bună înfelegere şi manifestând
unul faţă de altul chiar oarecare afecfie şi compătimire la suferinţă,
insă .având fiecare cămara sa separată şi sub lacăt, gătindu:şi adeseil
fiecare numai pentru sine, fată de străini, oricare, au suficientă
rezervă şi neîncredere, neajutându"'i bucuroşi la nevoie, sau facând:o
<:u gândul exclusiv la câştig.
Aceşti gardieni, izolaţi de:afâta vreme de lume, evită par'că
lumea, vorbesc pufin şi încet, fiind mai mult nişte firi meditative şi
având adesea nişte gânduri foarte clare despre viaţă.
Izolarea a făcut din ei nişte indiferenfi, nişte fatalişti, un fel de
călugări ai insulei, cari primesc, cu aceiaşi figură fără expresie, atât
bucuriile cât şi nenorocirile.
Apa de băut şi de spălat, întrebuinţată atât de personalul fa,,.
rului cât şi de. acela al pichetului, este apa de ploaie care se strânge
în cisterne 3), 4 la număr, câte una de•·o parte şi de alta a peninsulei·
a treia în partea de N a insulei, sub stâncile pichetului şi a patra,
cea mai importantă, în curtea farului.
Când începe să plouă, se lasă să se scurgă pe jghiaburi şi
1) Constrâns de împrejurări, din cauza întârzierii pilotinei, am tăiat în ajunul
Paştelui un miel al gardienilor pe care mi se ceruse 300 lei şi care la_ Bucureşti
costa cel muli pe jumătate !
2) Un amănunt duios: bănuind data aproximativă a sosirei pilotinei pentru a
ne lua, unul din gardieni a oprii loji porumbeii şi sitarii ce"a putui prinde sau îm.
puşca, cu câteva zile înaintv, i:a curăţai şi sărai - şi j·..a încredinţat unui matelot
pentru a:i duce copiilor la Sulina.
3) Cisterne sau puţuri săpate în stâncă, existau şi · pe timpul templului, în
dosul şi fata acestuia ; relatate şi de Ionescu (op. cil., p. 306), azi nu se mai observă .
4

• Analele Dobrogei" XII, 1931.
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printr'un dispozitiv simplu de schimbare a cursului apei, aceasta ia
directia cisternei din mijlocul curţei .
. Apa culeasă astfel de pe acoperişul clădirei, e destul de bună la
băut, rece şi gustoasă, fierbând deasemenea foarte bine ali�entele
şi folosind fot atât de bine Ja spălatul rufelor.

3. Personalul Pichetului militar (PI. VII, B).
E compus djntrun număr variabil de soldaţi marinari, cari au
însărcinarea de a observa şi nota foaie v.asele care trec pe lângă in-=
sulă şi direcţia acestora.
Astfel în Aprilie 1931, când am fost noi pe insulă, personalu.l
Pichetului era constituit dintr'un fruntaş (şeful Pichetului) şi 3 soldaţi
(în afară de 2 pedepsiţi), toţi din Divizia de. mare, Baza navală Sulina.
Printre arestaţi se găsesc câteodată chiar criminali ordinari, cari
sunt în stare să se fugărească, pentru nj,mic, cu arrna în mână, foată
insula, cum s'a întâmplat acum 2 ani când, se zice, un soldat ar fi
şi înebunit de groază l
De aceia şeful Pichetului are întotdeauna grija de a ascunde
armele soldaţilor la gardienii farului !
Nu înţelegem de-=altfel care e rostul acestor arme pe insulă,.
care ar rămâne absolut neutilizabile în cazul unui bombardament
inamic - şi cu care soldaţii mi fac altceva aici decât să se ame-=
ninţe 1:1nul pe altul, sau să distrugă pe rând ultimele exemplare de
Phalacrocorax arisfofelis desmaresfi Pall. (Cormoranii lui Aristotel,
pe care soldaţir îi numesc „ Crocodei" !), în unica lor staţiune cu"·
noscută în România !
Pichetul este instalat în aripa dreaptă a clădirei farului (spre Nord).
4. Repercusiuni sociale moderne şi perepeţii.
Marile evenimente şi prefaceri sociale moderne· au avut răsunet
şi asupra Insulei Şerpilor. Astfel, farul acesteia, care data din 1842,
a fost bombardat şi distrus de Germani la 1917, pentru a fi r_econ-=
struit de C. E. D. la 1922.
Cam în acelaş timp a fost înecat de către minele germane un
torpilor rusesc, care venea să aprovizioneze pe soldatii ruşi aflaţi pe
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găsesc şi azi acolo.
Acum 9 ani, 32 de emigranti ruşi W ranghelişti, bărbaţi, femei
şi copii, încărcati în bărci cu ce.=-au putut scăpa de teroarea bolşevică,
au ancorat şi au stat pe insul2, din cauza furii.mei, 4-5 zile, după
.care au plecat mai departe, spre Vama şi Constantinopol„ căutândti=şi
liniştea pierdută l
După vre„o 3 ani, prin Iunie 1925, o barcă mare cu Wran„
ghelişti, făcând d1umul întors, dela Vama sprE. Odesa, acosta din �nou
la Insula Şerpilor, ai cărei oaspeţi rămâneau 7 zile l
Altădată, acum 6 ani, o barcă. cu 2 marinari greci, porniţi
dela Tuzla spre Constanţa, a fost împinsă de furtună spre Nord şi
isbită de stâncile insulei.
In istmul peninsu1ei se află mo�mântul unui pescar rus, înecat
pe timp de furtună şi găsit mort la tărm.

VIII. IMPORTANŢA INSULEI ŞERPILOR.
1. Importanţa climato-balneară.
S'a. zvonit că Insula $erpiloi;.ar avea extelente proprietăţi CU-"
rative, mai ales îri ce priveşte bolile de plâmăn. Un soldat marinar,
venit aici bolnav de plămâni, după cum a mărturisit el însuşi la ca„
zarmă şi după cum a fost crezut de superiori, s'ar fi întors complect
sănătos, după o şedere de mai mulle luni de vară pe insulă l
Dacă zvonul acesta conţine şi o parte mai mar� sau mai mică
de adevăr, putem fi siguri că soldatul n'a fost prea grav bolriav de
plămâni. Pe de=altă parte, aerul Insulei Şerpilor a fost şi este într',,
adevăr foarte curat, linişte berechet, alimente dela Sulina din belşug,
băi de mare oricând şi muncă de loc, încât nu este de mirare
că soldatul s' a înJors la cazarmă mai zdravăn şi mai sănătos decât
venise, după o şedere relativ scurtă. Ţinând seama de aceste consi=
derente şi gândindu,,.se probabil şi la Insula Şerpilor a Mărei Nor=
dului : Helgoland, staţiune climaterică balneară germană de lux, C.
E. D. plănuise cândva a construi aici, şi anume pe· peninsulă, un
hotel.=pensiune, pentru funcţionarii ei.
insă vânturile năprasnice şi_ neregulate, care bat îngrozitor de
toamna până în primăvară, greutatea de aprovizionare şi mai ales cheltue"'
1) Săpând la peninsulă, gardienii farului au găsii 3 schelele umane pe cari
le.,.au îngropai în 3 morminte, pe platoul insulei, la Sud de far; aceste schelete apartin,
după nasturii de metal descoperiti lângă ele, unor soldali ruşi.
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lile construcţiei, au fost desigur tot atâtea motive pentru ca să se
renunţe la realizareg acestui proect.
Cu toate acestea se pare a se fi renunţat cam prea uşor, pentrucă ·
Insula Şerpilor întruneşte, cel puţin vara, condiţiuni admirabile de
staţiune clirriaterică-=-balneară de primul rang.
Căci, după cum se ştie, climatul maritim în general, mai puţin
la ţărm şi mai mult în largul mării, formează un complex de con-=
difiuni, pe care nu le găsim în altă parte : zilele ploioase sunt vara
puţine sau de loc, temperatura e aproape constantă, aerul mării, adus
de adierile vâ1itului, e bogat în oxigen şi ozon (de 3 ori mai mult ca
atmosfera uscatului) şi încărcat cu săruri (cloruri, bromuri de sodiu etc.).
Razele ultraviolete sunt · deasemenea foarte abundente, unele
venind dela soare, iar altele fiind reflectate în toate direcţiile, ca de
nişte enorme og4tinzi, de nisipul sclipitor al plajei ca şi de imensa
întindere de apă a mării.
Actiunea razelor ultra.=violete e m1,1ltiplă şi dintre cele mai bine-=
făcăloare: microbicidă, analgeziantă, rezolutivă, eliminatrice, cicatri-=
zantă şi tonică.
Aerul marin însuşi, din cauza compozitiei sale, posecl-ă pro-=prietăfi oxidante, remineralizante şi stimulante ; pofta de mâncare e
mărită ; respirafia se face mai uşor.
Acfiunea combinată a razelor şi vântului excită pielea, produ-=
cându-=-i vitamine.
Forta musculară e mărită în urma excitaţiei psiho-=-motrice şi a
glandelor cu secrefie internă. Greutatea corporală creşte.
Helioterapia· se recomandă în: spasmofilie, rachitism, debilitate,
anemie, tulburări _de menstruatie, reumatisme cronice, artrite blenora-=
gice, obezitate, diabet, gută, neurastenie, supurafii cronice, tubercu-=
loze ganglionare, adenopaţii tracheo=branchice, tuberculoze osoas� şi
articulare, peritonite tuberculoase, tuberculoze genitale, anale, renale,
dermice şi afecţiuni ginecologice.

•

In străinătate helioterapia şi climato-=-terapia marină în general
se face adesea pentru condifiile fizice de mai sus, călătorind cu
vaporul în largul mării, pentru ca pacientul să fie expus cât mai
mult climatului marin, aerul fiind pe ·mare mult mai curat ca pe ţărm,
soarele mai puternic şi climatul mai Jniform.
Tratamentul helio-=-marin făcut în largul mării, îndeplineşte toate
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•

condiţiile cerute, dar e deobicei greu realizabil din caµza scum _
petei sale 1).
Un mare hotel, cu o terasă largă şi un restaurant curat, clădit
de Stat sau de o societate particulară în Insula Şerpilor, pe locul
vechiului templu al lui Achilie de pe peninsulă, deservit cu cele ne=
cesare (dela Sulina, unde viafa e destul de ieftină), zilnic (în 3 ore
de drum) sau săptămânal, de un vaporaş, ar fi cd mai potrivit
templu înălţat de către c0ntemporani, sănătăţii sociale, menit să con:
tinue celebritatea celui al lui Achille, a cărui faimă a străbătut până la
noi, dealungul a mai mult de 27 de veacuri !
2. Importanţa farului.
Dacă cele 17 ha de sol �le Statului, ce se'ntind deasupra fo„
sulei Şerpiloi", nu au atras în nici-=un fel atenţia guvernelor noastre
şi a Ministerului de Domenii în special (pentru care insula e aproape
inexistentă), în vederea unei utilizări practice a lor, importanta farului
din Insula Şerpilor (Pl. VI, B), pe vreme. senină, este imensă din
punct de vedere practic, ferind vapoarele de a se ciocni de stâncile
submerse şi emerse din jurul ei.
Totuşi, am văzut că pe timp de ceafă, lumina farului nu e de
nici-=un folos şi atunci se întrebuinţează dela o vreme semnalizarea
prin explozii de fulmicoton.
Dacă în primul caz 2) se poate comunica întrucâtva cu Sulina
prin semnale lumi11oase convenţionale, deşi lumina farului deabia se
distinge, în al 2:lea caz orice posibilitate de comunicaţie este în!re-=
ruptă şi am fost martor când, din cauza unui accident survenit unui
gardian, s'au făcut în zadar, nopţi întregi de.,-arândul, semnale lumi-=
noase celor dela Sulinâ, cari nu răspundeau.
ln asemenea împrejurări o nenorocire (îmbolnăvirea sau rănirea
gravă a vre-=-unui gardian sau marinar, naufragiul unui vapor etc.)
ale cărei urmări fatale s' ar putea evita pr.intr' un mijloc eficace de;
comunicaţie - poate fi dezastruoasă !
3. Importanţa strategică.
Din punct de vedere strategic, Insula Şerpilor reprezintă un im:
portant avant-=post, care oricând ar putea da alarma la apropierea flotei
duşmane, pentru ca aceasta să fie primită la larg de flota noastră.

,
1) Di-. Horia Slobozianu, Băile de soare şi climatul marin, Buc. 1925, p. 25.
2) Chiar şi în acest caz neatentia şi neglijenta paznicilor farului dela Sulina
fac deobicei să nu se poată comunica nici pe această cale !
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54 Dar dacă soldaţilor noştri marinari, ce formează personalul
pichetului insulei li s'au dat arme cu care n-'ar avea ce face în cazul
unui bombardament şi cu care distrug pe rând to(i Cormoranii (d� o
.specie rară, existentă la noi numai în Ins. Ş.), ce sălăşluesc sporadici
printre stâncile râpelor şi ale căror piei jupuite tapetează gunoiul din
fata pichetului, s'a uitat a li se da şi un cât de modest aparat de
.radio=ielegrafie 1), care ar fi fost mai util decât toate armele şi car=
iuşele ce aceştia au stricat până acum pe păsările migratoare ale in=
.sulei şi fără de care pichetul militar de pe Insula Şerpiior este o instituţie
<:omică ! Cu atât mai mult, cu cât stâlpul drapelului naţional, trântit la
pământ de o furtună, deja de multă vreme, nici azi n'a fost ridicat, de
rnşine cel puţin, dacă nu din mândrie na(ională sau necesităţi patriotice !
Şi aici ca în atâtea alfe locuri, �m lucrat cu jumătăţi de mă=
suri, cu toate că aici mai mult decât oriunde ar fi trebuit să lucrăm
-cu măsuri foarte întregi !
lmi fac doar o datorie patriotică de a aduce această tristă situaţie la ·
cunoştinţa Ministerului de Război, care nu ştie probabil ce se petrece
Ja Insula Şerpilor, postul cel mai avansat al său de informaţie în
.drumul bolşevicilor !
4. Importanţa ştiinţifică.
Insula Şerpilor este insuficient studiată din punct de vedere
�tiintific (geologic, paleontologic, floristic, faunistic, meteorologic etc.) ;
noui cercetări vor aduce în mod sigur noui şi interesante contribu=
ţiuni ştiinţifice.
Pe această insulă s'ar putea crea o staţiune meteorologică (prin
îngrijirea Institutului meteorologic central), foarte necesară pentru cer=
,cefările ecologice, care ar urma să fie deservită de gardieni.
Tot aci s'ar putea face şi o statiune ornitologică, Insula · Şer=
pilor fiind un punct de pasaj şi oprire a păsărilor migratoare mai
important chiar decât insula Helgoland (Dr. R. Drosi), a cărei sta=
ţiune ornitologică este celebră în lumea întreagă.
Această staţiune ornitologică de pe Insu1a Şerpilor ar trebui să
fie o anexă ·a staţiunei zoologice maritime dela Agigea, în care s'au
făcut cele mai importante lucrări româneşti asupra faunei Mării Negre
(Prof. I. Borcea).
1) Se afirmă că un asemenea aparat s'ar afla neutilizat şi acoperit de praf
într'un depozit militar dela Sulina !

www.minac.ro

- 55 Rezumat

Aşezat4 cam în dreptul Sulinei, la 45 km. spre ENE de
aceasta, între 45° 15' 53" lat. N şi 30° 14' 41" long. E, la cam 3
ore de naviga(ie pe Marea Neagră, Insula Şerpilor, încă aproape
pustie, are forma unui patrulater neregulat, ,prezentând o mică penin-=
sulă spre NE, având un perimetru de 1973 m. (ce se poate călca
în 40 minute), o suprafa(ă de 17 ha şi o altit. maximă de 40 m.
Această insulă stâncoasă poate fi abordată pe la Sud şi pe
de-=-o parte şi alta a gâtului peninsulei.
In antichitate se numia Leuce say_ Ăchillea; în evul mediu:
Selina, Cacearia, !soia Rosia, Nisi, Rubra etc. ; în secolui al
XV.=!ea Phidonisi (= Ophidonissi) de către Greci, Ilan Adassi
de către Turci, iar dela 1879, când a trecut în posesia Romăniei:
Insula Şerpilor, ceeacejn�emnează şi în celelalte limbi.
Se pare că primul scriitor ce face men(iune despre Insula
Şerpilor este Arefinos din Millet (777 a. Chr.) ; după acesta, cei
mai mulµ scriitori (navigatori, geografi, naturalişti, istorici, litera(i, filo-=
sofi, partic.ulari), au · preocupări mitologice, vorbind cu to(ii despre
Achilie şi templul său, care a existat aici.
Prima notă ştiin(ifică asupra insulei se publică la 1827 în
Rusia, de către Kăhler; dintre persoanele care au studiat metodic
insula, dela Kăhler spre noi, sunt de _citat mai ales: K.ritsky (1830),
Murzachevici (1844), Murgoci (1911), Enculescu (1924), Borza
(1924-1930), A. Muller (1927), R. Drost (1928) etc.
I. Structură petrografică şi evoluţie geologică. Insula Şerpilor
este constituită din gresii şi conglomerate quarfoase, de vârstă liasică ;
promontoriul dinspre NE este un rest de terasă litorală (12 m. altit.), ·
prezentând un petec de terra-=-rosa quaternar, cu pietrişuri de quarfite
la bază, păstrat într'urt sinclinal, ceeace pare a fi un indiciu că altă-=
dată toată insula a fost acoperită cu ferra-=-rosa şi loess, spălat ulterior.
Ca origine, Insula Şerpilor este un rest al catenei chimerice ;
la începutul quafernarului ea sufere câtev·a transgresiuni ale Mării
Negre, devenind uscat de-=-abia după epoca diluvială, ceeace ne-=-o
indică atât unele fapte geologice cât şi lipsa endemismelor în flora şi
fauna ei.
Insula Şerpilor, mai mare şi cu altă configurafie la margini, în
timpurile istorice, va pieri mâncată de valurile mării, atât la râpe cât
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mai ales la capuri, din cauza numeroaselor straturi de argilă bazale
şi mtercalare, spălate de valurile mării sau înmuiate în apa de infil=
traţie, dealungul crăpăturilor rocei dure, înlesnind astfel alunecarea şi
dislocarea acesteia.
II.. Clima este excesivă : vara foarte caldă şi secetoasă, iarna
foarte rece ; ploile şi vânturile bat furtunos în tot timpul rece, de
toamna până primăvara târziu.
III. Solul· (în afară de micul petec de Jerra;:rosa) este furbos
s·au schelefo;:furbos, având .pe=-alocurea un strat subţire de guano.
IV. Flora (terestră), �ompusă după cunoştintele actuale, dintr'un
număr variabil de 72 specii şi varietăţi (dintre care 5, ale lui Proco=-
pianu:Procopovici, nesigure şi neprobabile), majoritatea Fanerogame
(toate, afară de 6 Criptogame) şi lipsită d� elemente lemnoase, pre:
zintă puţine asociaţiuni şi faciesuri edafice de sfepă ierboasă; pe
argile se desvoltă Chloroficee ; pe stânci, o bogată vegetaţie de
Licheni.
. ·
.
In ceea ce priveşte originea, element�le floristice component�
s' au comportat ca şi faţă de un acoperiş de casă pustie : seminţele
lor au venit de unde s' a nimerit şi cum au putut, pe valurile mării,
prin aer (anemochoric sau prin intermediul păsărilor), în lân<1 ani=
malelor domestice, printre ·seminţele comestibile, sau în fânul adus de
către om, dela N şi NE, dela V şi mai ales dela S ; multe din
speciile componente sunt ubiquiste ; vegetatia prezintă aspecte deose=
bife dealungul anului : prevernal, vernal, estival şi autumnal.
V. Fauna · e compusă, după cunosfinţele noastre actuale dintr'un
număr variabil de 193 sp. şi ssp. (ferestre) cunoscute, marea majoritate
(151) păsări, dintre care numai 2 sunt specii stafionare, celelalte fiind
cu toate migratoare ; această faună prezintă asociafiuni diferite în zona
litorală (a mărei peri:insulare, a stâncilor submerse şi emerse),, zona
malurilor şi râpelor, zona platoului cu pajiştile de Bromus etc.
ln timpul verei predomină insectele (Orthopterele) ; în timpul
iernei nevertebratele şi şerpii hibernează în sol şi crăpături de stâncii
iar dintre păsări doar ciorile se mai văd ; primăvara şi toamna (timpul
migrafiilor dela S spre N şi dela N spre S), predomină păsările, în
mare număr, până la 74 sp. şi 1.300 indivizi într'o singură zi, mai
mult chiar decât în celebra insulă H�lgoland.
Ca şi flora; această faună a populat Insula Şerpilor prin migraţii
accidentale ale speciilor componente, fie activ (autochoric), pe calea
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- 57 aerului (bune sburătoare) sau a apei (bune înnofătoare), fie pasiv, cu
fragmentele vegetale vărsate de Delta Dunărei -- sau cu vehicule
(bărci etc.) şau alte obiecte umane.
Lipsesc resturile unei faune autochtone vechi, care să se păstreze
din timpurile geologice îndepărtate - şi aceasta se explică prin
transgresiunile quaternare qle Mărei Negre, suferite de insulă şi prin
repopularea recentă (postdiluvială) a faunei actuale ; dovezi ; lipsa
endemismelor.
Păsările migratoare care poposesc în Insula Şerpilor, îşi au
originea fie în Sudul şi Sud=Estul Europei, fie în Europa centrală,
estică, nordică (şi chiar arctică).
Migra(iile de primăvară au direcfia mi\i ales spre NV ; speciile
mijlocii nu aterizează nici pe tjmp de furtună.
Fauria literală a Insulei Şerpilor are, după cât se ştie aproximativ
-azi, aceiaşi compozi(ie ca şi aceea a litoralului dobrogean, bine cu.=
noscută prin importantele lucrări ale d=lui prof. I. Borcea; în zona
litorală a insulei găsim în plus şearpele de apă (Natrix iessellai�
Laur.), inofensiv, care se găseşte şi pe platou şi dela care se trage
numele ·insulei, atât în româneşte cât şi în greceşte, turceşte şi ruseşte.
• VI. Omul. Pe locul vechiului templu al lui Achile, citat de.
antici :;;i studiat
în amănunte de cercetăforii ruşi, situat pe promotoriu
�
şi apar(inând architecturei epocei cyclopeene, nu se mai văd ast-ăzi
nici „ruinele" însemnate pe harta Marelui Stat Major 1/100.000,
afadi de câteva resturi de ceramică (amfore), probabil din aceeaşi
epocă, ce se găsesc atât la suprafa(a solului cât şi în şanfurile şi
gropile recent săpate; pe lespezile de marmoră, ce împodobeau templul,
s'au găsit şi inscrip(ii; s'au mai găsit aci, între alte obiecte,· peste
2.000 de monede, ce=au arătat, la cetire, oraşele cu care Olbia, capitala
Leucei, avea legături comerciale ."

.

Azi, în afară de populafia fluctuantă a cercetătorilor (naturalişti
archeologi), a turiştilor, pescarilor etc. cari sosesc aci întâmplător,
rămânând pufin timp, populaţia umană a ·Insulei Şerpilor este formată
din personalul farului (4 gardieni, dintre cari unul în concediu, pe
rând şi la trei luni odată) şi personalul Pichetului Insulei Şerpilor (2-3
solda(i, 1 fruntaş, care e şeful Pichetului, şi 1-2 pedepsifi, tofi din
Divizia de mare, Baza navală Sulina).·
ln timpul războiului mondial (1917) farul, clădire ce data din

www.minac.ro

-·58 -

1842, a fost bombardat ş, distrus de un vas german de război, fiind
Teconstruit la 1922 de C. E. D.
VIL Importanta Insulei Şerpilor. Aerul insuleî e foarte curat,
lipsit de praf, puternic ozonifica!, liniştit şi plăcut în timpul verii - iar
actiunea combinată a acestuia şi a razelor ultraviolete, abundente şi
puternice la tărmul insulei, ar putea fi cu folos exploatată de un
hotel-=-pensi.�ne pentru curarea, prin helioterapie şi ·băi de mare, a
numeroase boale.
Importanţa cea mare a Insulei Şerpilor o formează azi farul, ce
semnalează vapoarelor pericolul stâncilor submerse şi emerse din jurul ei.
Din punct de vedere strategic, această insulă reprezintă un
important avankpost spre E, care oricând ar putea da alarma, în
mod foarte ·eficace, dacă ar avea mijloace rapide şi sigure de comu-=
nicaţie (radiotelegrafie), la apropierea flotei duşmane, pentru ca aceasta
să fie primită la larg de flota naţională.
Aţmele soldaţilor marinari, cu cari aceştia ucid Cormoranii
(de o specie e�istentă la noi numai în Insula Şerpilor), nu servesc
la nimic, mai ales în cazul unui bombardament !
!n Insula Şerpilor Statul, prin Institutul meteorologic central şi
prin Staţiunea zoologică dela A.gigea, în înţelegere cu C. E. D., care
a apreciat întotdeauna iniţiativele de natură ştiinţifică, ar putea înfiinţa
2 instituţii de triare importanţă ştiinţifică şi naţională : o staţiune
meteorologică, �ecesară studiilor ecologice şi una ornitologică,. insula
fiind unul dintre cele mai importante puncte de migraţie din Europa,
<lupă cum a constatat şi D-=-1 Dr. R. Drosf, savantul director al
celebrei Stafiuni ornitologice dela Helgoland.
Bucureşfi, 8 Sepfemvrie 1931.

DIE SCHLANGENINSEL.
Monographische Skizze.

Zusammenfassung.

. Die Schlarrgeninsel liegt ungefăhr Sulina gegeniiber, 45 km
ONO von diesem entfernt, zwischen 45 ° 15' 53" nordlicher Breite und
30° 14' 41" ostlicher Linge, etwa 3 Stunden Schiffahrt auf dem
Schwa-rzen Meere. Sie ist noch beinahe vollkommen ode und hat die
Form eines unregelmăssigen Vierecks. Nach NO weist sie eine kleine
Halbinsel auf. 1hr Umfang betrăgt 1973 m (und kann in 40 Minuten
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- 59 umschritten werden). · Ihre Oberflăche ist 17 ha und ihre grosste
Hohe 40 m.
Diese Insel ist im Si.iden und jederseits cler Einschni.irung cler
Halbinsel zugănglich '.
·.
Im Altertum hiess sie Leuke oder Achillaea ; im Mittelalter :
Selina, Cacearia, Isola Rosia, Nisi, Rubra, u. s. w., im XV:ten
Jahrhundert nannten sie die Griechen : Phidonisi ( = Ophidonissi) und
die Ti.irken I/an Adasi. Seit sie im Jahre 1879 unter die Herrschaft
Rumăniens kam, heisst sie Insula Şerpilor (Schlangeninsel). Die
Namen in anderen Sprachen haben die gleiche Bedeutung.
Der erste Schriftsfeller, cler die Schlangeninsel1 erwăhnt, scheint
Arefinos von Millet (777 v. Chr.) zu sein. Nach ihm beschăftigen ;
sich die meisten Verfasser (Schiffer, Geographen, Naturwissenschaffler,
Geschichfsschreiber, Schriftsteller, Philosophen, Privatpersonen) mit
<ler Mytologie cler Insel, indem sie alle von Achilles und seinem
Tempel, den es hier gegeben hat, sprechen.
Die erste wissenschaftliche Note i.iber die Insel wird im Jahre
1827 in Russland von Kohler veroffentlicht. Von den Verfassern,
<lie von Kohler bis zu uns die Insel „ methodisch untersucht haben,
sind besonders : Krifsky (1830), Murzachevjci (1844), Murgoci (19(1),
Enculescu (1924), Borza (1"924-1930), A. Mull�t (1927), R. Drosf
(1928) u. s. w. zu erwăhnen.
I. Die petrographische Struktur und geologische Entwicklung.

Die Schlangeninsel besteht ,ms. Sai1dsteinen und quarzigen Konglo:
meraten, aus dem Lias, cler nord.-ostliche Vorsprung ist cler Rest
einer Ki.istenterasse (12 m Hohe) und weist einen Flecken Terra.-rosa
.aus dem Ouaternăr, mit Ouatzschotter am Grunde auf, cler in einem
Sinklinal erhalten ist, was ein Hinweis darauf scheint, da.5 die Insel
einst ganz mit Terra:rosa und Loess bedeckt war, die spăfer abge:
1
waschen wur. den.
Als Ursprung ist die Insel ein Rest' cler cymerischen Kette;
·.am Anfang des Ouaternărs erleidet sie einige· Transgresionen des
Schwarzen Meeres; zu trokenem Land wird sie erst nach d�m
Diluvium, was uns sowohl einige geologische Tatsachen als auch clas '
Fehlen cler endemischen F ormen in Flora und Fauna anzeigen.
Die Schlangeninsel war noch in geschichtlicher Zeit grosser und
von .anderer Gestalt. Sie wird verschwinden, da die Wellen des
Meeres sie sowohl an den Steilki.isten, ais besonders an den Vor:
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spriingen abnagen. Diese Zerstorungsarbeit wird bedeutend gefordert,
da am Grunde und zwischen den Schichten cler harten Gesteine
Tonschichten eingelagert sind, die durch clas Meer ausgewaschen,
oder durch clas durch die Spriinge des harten Gesteins eingesickerte
Wasser aufgeweicht werden und so clas Abgleiten und die.Dislokationen
cler letzteren erleichtern.
II. Das Klima weist grosse Gegensatz.e auf, cler Sommer ist
sehr heifi und trocken, cler Winter sehr kalt, und die ganze kalte
Jahreszeit liber, vom Herbst bis zum spaten Friihling, ist Regen und
stiirmischer Wind.
ill. Der Boden ist (ausser dem kleinen Fleckchen Terra„rosa)
torfig oder skelettisch„torfig, und hat an manchen Stellen eine diinne
Schicht Guano.
IV. Die Pflanzenwelt (des Festlandes) besteht, nach den heutigen
Kenntnissen, aus einer variablen Anzahl von durchschinttlich 72 Arten
und Variefăten (von denen 5, des Procopianu:Procopovici, unwahr:
scheinlich. und unsicher sind) ; die Mehrzahl sind Phanerogamen
(alle, ausser 6 Kryptogamen) ; ,hclzbildende Pflanzen fehlen und sie ,
weisen wenige Pflanzengesellschaften cler Grassteppe auf.
Auf dem Too entwickeln sich Chloroficaeen, auf den Fels"'
blocken eine reiche Flechtenflora.
Was den Ursprung dieser Pflanzen anbelangt, so haben sich
die zusammenselzenden Elemente .gerade wie einem leeren Hausdach
gegeniiber verhalten. Ihre Samen sind hingelangt, von wo und wie
sie konnten: auf den Wellen des Meeres, durch die Luft (anemo..
korisch oder durch Vermittelung cler Vogel), in cler Woile cler
Haustiere, oder sie wurden von Menschen zwischen den essbaren
Samen und dem Heu gebracht, von N und NO, von W und
besonderes von Siiden ; viele der Arten sind weitverbreitete. Die
Vegetation biete! wahrend cler Jahreszeiten verschiedene Anblicke:
Veget!ition des Vorfriihlings, des Friihlings, des Sommers · und des
Herbstes.
V. Die Tierwelt wird nach unseren heutigen Kenntnissen von
durchschnittlich 193 (terresfren) Arten und Unterarten zusammen:
gesetzt, die grosse Mehrheit Vogel (151), von denen nur 2 stationăr
sind, die iibrigen sind alle Wandervogel. Diese Fauna we:ist ver"'
schiedene Tiergesellschaften auf: die cler Kiisfenzone (des inselum:
gebenden · Meeres, cler unter"' ul')d eingetauchten Steinblocke), die
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Zone der Rănder und cler Sieilhă�ge; die Zone· der lnseloberflăche
mit den Bromuswiesen usw.
Im Sommer herrschen die Insekten (Orthopteren) vor ; im
Winter iiberwintern clie Wirbellosen und Schlangen im Boden und
in den Felsspriingen. Von den Vogeln sieht man nur noch Krăhen.
Im Friihling und Herbst (zur Zeit cler Wanderungen von S
nach N und von N nach S) herrschen die Vogel vor, bis zu 74
Arten und 1.300 lnclividuen an einem einzigen Tage, mehr noch als
auf cler beriihrnten Inseln Helgoland.
Sowie die Flora ist auch die Fauna durch zufăllige Wanderi.mgen
cler zusammensetzenden Arten auf die Insel gelangt, sei es aktiv
(autokorisch) �uf dem Luftwege (gute Flieger) oder auf dem Wasser
(gute Schwimmer), sei' es passiv, mit Pflanzenstiicken, die aus dem
Donaudelta ins Meer gefiihrt werden, oder mit Fahrzeugen (Kăhnen
usw.) ocler anderen menschlichen Gegenstănden.
Es fehlen Reste einer alten, bodenstăndigen Fauna, welche sich
aus vergangenen geologischen Zeiten erhalten hăffe, und dieses erklărt
sich durch clie quaternăren Transgressionen des Schwarzen Meeres,
welche die Insel zu leiden bafte und durch re'.?ente (nachdiluviale)
Wiederbevolkerung dutch die heutige Fauna. Be�eis hierfiir ist clas
Fehlen von Endemismen.
bie W andervogel, die auf cler Insel rasten, stammen entweder
aus dem Siiden und Siidosten Europas, oder aus dem Mittel-=-, Ost-=
oder Nordeuropa (ia sogar aus dem arktischen Europa).
Die Friihlingsziige haben besonders clie Richtung nach NW.
Die mittelgrossen Arten rasten nicht einmal bei Sturm a"uf der Insel.
Die Kiistenfauna cler Schlangeninsel hat, wie weit man heute
ungefăhr weifi, die selbe Zusammensetzung wie die der Dobrudscha-=
kiiste, welche durch clie wichtigen Arbeifen Herrn Prof. I. Borcea
gut bekannt ist. In cler Kiistenzone der nsel finden wir ausserdem
die Wiirfelnatter (Tropidonotus tesselata Laur.) eine harmlose Schlange,
die auch auf cler Oberflăche vorkommt und von welcher cler. Name
der Insel sowohl im rumănischer, als auch in griechischer, tiirkischer
und russischer Sprache stammt.
VI. Der Mensch. Auf der Stelle des alten, auf cler Halbinsel
gelegenen Achillestempels, den die Alten erwăhnen und den die
russischen Forscher genau untersucht haben und cler cler cyclopeenen
Zeit angehort, sieht man heute nicht einmal mehr die „Ruinen" die
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auf cler Generalstabskarte 1/100.000 angegeben sind, ausser e1mgen
Scherben von Tongefăssen (Amphon;n), wahrscheinlich aus derselben
Zeit, die sich sowohl auf cler Oberflăche des Bodens, als auch in
den unlăngst gegrabenen Gruben und Grăben vorfinden. Auf den
Marmorplatten, die den Tempel schmi.ickten, fa.nd man auch Inschriften.
Man fand hier, ausser verschiedenen anderen Gegenstănden, auch
iiber 2.000 Miinzen, die beim Lesen die Stădte gezeigt haben, mit
welchen Olbia, die Haupstadi Leukes Handelsverbindungen haite.
Heute besteht ausser cler fluktuierenden Bevolkerung aus For:
scher� (Naturwissenschaftler, Archăologen) Ausfli.iglern, Fischern usw.
die zufallig und nur fi.ir kurze Zeit herkommen, die B7volkerung cler
Insel aus dem Personal des Leuc�tturms (4 Wărter, von denen immer
einer auf Urlaub, cler Reihe nach, jeder eine·n Monat nach drei Mo:
naten), 2-3 Soldaten, ein Gefreiter, cler Ko�mandant cler Feldwache,
und 1-2 Străfli"nge, alle aus cler Marine:Division, Baza navală Sulina.
Zur Zeit des Weltkrieges 1917 wurde cler aus dem ·Jahre 1842
stammende Leuchtturm von einem deutschen Kriegsschiff bombardieri
und zersfort, jedoch -1922 von cler C. E.· D. (Europăischen" Donau:
kommision} wieder ;:i.ufgebaut.
R. I. Călinescu
' Bukaresf, 8. Sepfe1Ţ1ber 1931.
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MIHAIL I. PRICOPIE
U

ŢIGANIADA LI BUDAI-=DELEANIJ
POEMĂ EROI#COMICA 1N 12 CÂNTURI
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CUVÂNT 1NAINTE
F;ţră 'ndoială că Ţiganiada este o mare operă a veacului XIX.
Scrisă cu titlul: ,, Ţiganiada, sau Tabăra Ţiganilor, poema/ion eroi=
comico=safiricu, alcătuii în doaosprezece câniece de Leonachi Dianeu
în anul 1800", de către un om care studiase îndelung şi profund fot
ce omenirea produsese în acest gen, ea ar fi fost „capăt şi 'ncepă-=
tură" unei întregi evoluţii literare, fericită poate pentru mai târziu.
Dar a rămas un simplu manuscris în mânile pioase ale familiei,
care foarte târziu îl trimite lui Gh. Asache la Iaşi (1868). De-=abia
la 1870, Papiu Ilarian pomeneşte ceva despre această operă, dar în
treacăt*).
La ·1877 Teodor Codrescu o publică în Buciumul român, dar
nu a fost remarcată nici mai târziu. Po_ezia evoluase, limba asemeni,
iar Ţiganiada apărea ca o lespede de marmoră ale cărei frumoase
reliefuri le ascundea muşchiul celor trei sferturi de veac, .atât cât stă=
fuse în umbra săllarelor.
A o face să strălucească în lumina orbitoare a poeziei vremu=
rilor de faţă, este o lucrare foarte grea, de bună seamă. Dar am so=
cotit că nici nu mai trebuia să rămână aşa· numai ca un document
al unei epoci întunecoase. De-=aceea am cercat s'o pun la 'ndemâna
marelui public, pentru care va forma o lectură plăcută, cât, mai ales,
a tineretului şcolar, care trebuie să cunoască tezaurele _de frumuseţe
ale trecutului.
Pe aceştia din urmă i=am avut în vedere. Interesul pentru ei
m'a călăuzit.
De-=aceia:
Am păstrat, cu rare excepţiuni, yersul de 11 silabe, cu strofele
de câte şase versuri. Am respectat cu sfinţenie acţiunea în întregul
-ei, cât şi ideile autorului. Nu am schimbat decât unele cuvinte care
mi s' au părut că exprimă mai clar ideia. Acolo unde versul a fost,
*) O. Densuşeanu, Liter!ilura română modernă, voi. I, pag. 120 şi urm.
5

.Analele Dobrogei" XII, 1931

www.minac.ro

- 66 -

din punct de vedere al formei, frumos, cu tot -veşmântul său arhaic,
·l=-am păstrat. ·s•au păstrat şi toate expresiile pitoreşti.
S'au redus unele cânturi în mod remarcabil. Dar acestea, prin
faptul că se referă la paranteze foarte diluate şi fără nici o legătură
cu actiunea, vin în ajutorul operei : actiunea este mai închegată.
De altfel, au fost rezumate numai la strictul necesar, ca să nu
rupă continuitatea povestirii.
S'au redus la simple aluziuni unele pasagii care, prin continutul
lor prea obscen, puteau face opera neaccesibilă tineretului şcolar.
Cinstea de a se da la lumină această strădanie a subsemnatului,
revine neobositului om de cultură care este D.=-1 C. Brătescu şi vi='
guroasei_ reviste „ Analele Dobrogei".

Mihail I. Pricopie

1 O Noembrie 1931.

_Profesor la liceul din Tighina.
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CÂNTUL ÎNTÂIU

Creştinii căire Lună vor să sboare
Cu spiritele lor înfierbânfafe ;
Pe eretici condamnă în soboare .. ,
Dar Turcul /ară după /ară bate !
Vlad Voda„Ţepeş doar, cu· mintea trează
In contra tor şi pe Ţigani armea.ză.

;'
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1. Invocaţie.
Tu, muz' a lui Homer, ce.=odinioară
Cântaşi a broscărimei bătălie,
Să.=mi cânţi şi mie, fii. dar bunişoară,
Ce s1a 'ntâmplat în mândra Muntenie
Când a'narmat Vlad Ţepeş Vodă'n silă
Viteazea Faraonilor prăsilă.
Şi spune cum au vrut ei să... şi aşeze
Un crai pe.=o ţară'nfinsă cu moşie,
Şi cum încis.=au armele viteze ...
Ba şi'n ce chip, cu multă bărbăţie,
Au .cutezat să meargă la bătaie
Când au crezut că Turcii vor pe ei să-=-i taie.
Şi..-apoi cum prin gâlceavă mult amară,
,....., Că nu prea nărăveau să stea'mpreună, ,.....,_
Toţi cari încotro se'mprăştiară,
Uitând de Crai, de Ţară şi Cunună;
Dar toafe.=·acestea dânşii le făcură
Din neagra, diavoleasca 'ndemnătură.
Măcar că duşmanul acesta mare
Al neamului uman, acest Satana,
ln iadu'ntunecat etern cuibar îşi are, ,.....,
Măcar că foc nestins îi este hrana,
El tot se furişează câte.=odată
Şi lumea răsvrătind.=o, se desfată.
O, tu, hârtie blândă, răbdătoare,
Tu care duci cu..-aceiaşi voe bună
Cuvântul înţelept şi...} rabzi sub soare
La ·fel cu nebunia di'mpreună,
Te rog să'nduri şi versurile mele,
Că nu ţi s'or părea aşa de grele !

.

Să zică cine vrea ori câte ştie !
Eu ca'nfelepful Solomon voiu zice:
1n lume toate"s doar o nebunie ...
Iar dintre noi acela e ferice
ce...i mai puţin scrântit şi care'ncepe
1n nebunia lui a se pricepe.
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- 69 Voi aşcultaţi cu stăruinţă
Cum lucrurile fur' atunci pe lume,
Când murga Faraonilor sămânţă,
Nepricepându,..se prea mult la glume,
Gândind cu dinadinsul la domnie,A îndrăznit să intre'n bătălie.

2. Turcii cuceresc Constantinopolul.
Frumoasa Constantinului cetate
Căzu în mâni spurcate agarene 1)
Fiind că Grecii nu putură baţe, _,
Mai drag stând dânşii pe saltea de pene.
Cătau război cu gura pe'ntrecute,
· Dar nu gândeau la săbii şi la scute I
Al Romei domn 2), cu fulgere în mână,
Lega şi deslega în bună voie,
Şezând vârtos pe stânca lui păg�nă:
Se bucura văzându..-1 la nevoie
, Pe fratele Bizantin, se'nţelege,
Fiindcă,..i da Sultanul altă lege.
Zbucnise'ntre creştini grozavă ceartă, ,-,
Preocupaţi de,..o mare socoteală:
Ziceau, o parte, Luna că,..i deşeartă,
l'ar alţii dovedeau, mai cu tocmeală,
Că'n ea, din contra, oameni sunt grămadă t
De,..aici se prinse,..o foarte mare sfadă.
Căci se punea la urmă o'ntrebare:
De sunt acolo oameni şi nu viţe,
Fiinţe ca şi noi,-putea,..vor oare
Să fie,..acele suflete,..osândite,
De'ndată ce, acolo'n lumea -lor,
N' or fi avut şi ei Mântuitor ? ..•
Dar Turcul duşman, îngâmfat în sine
De multele victorii luminoase,
El, tuturor crăiilor creştine
Surpare şi pieire'n veci jurase;
Cu mari armate, crunt,..întărâtate,
Scălda în sânge ţări apropiate.

------

1) Agarene
2) Jupiter.

= turceşti.
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Ba aştepta o zi mai norocită
Să intre iute'n Ţara Românească
Şi s'o răpuie, căci necontenită
Şi.,.acolo vrajba sta să crească ;
Iar Turcul socotea cu'ntelepciune
Că altfel nici n'o va putea supune.
Aşa stau .lucrurile europene
Când se'ntâmplă această minunată
Istorie sub zările muntene,
Aşa cum este limpede'nsemnată
La Cioara 1) 'n hronicul pe pergamină-
Deci cată s'aibă 'ncredere deplină I •••

3. Vlad Ţept?ş_ se declară duşman al Turcilor.
Vlad..,.Vodă cel avan pe..-aceea vreme
Era stăpân în Ţara Muntenească ;
Un mare Domn demn să se cheme I
Nu dintre..-acei Stăpâni ce vor să..-şi crească
Averile şi cărora de fară
Nu le mai pasă, chiar de..-ar fi să piară l
Ci mai vârtos la munca msuşi stete,
Diregător al trebilor muntene,
Nu căuta de sine pe'ndelete,
Ci zi şi noapte, fără pic de lene,
El nu visa decât obştescul bine
Orânduind legi drepte. şi creştine.
Silintă puse mai întâi de toate
Pe tinerii Munteni ca să...i deprindă
Cu armele de dânşii nepurtate
Şi taina mânuirii lor s'o prindă :
Sub steag să meargă şi la rând să stee,
Pe scurt : cum trebuie..-un război să dee l ...
Apoi văzând că fără de credinţă
Culeg spurcatele turceşti armate
1n lume pretutindeni biruinţă
Şi pe creştini au .început a...i bate, S'a hotărât, cu furie crescândă,
Să capete asupra for izbândă.

•

1) Mănăstire în Ardeal.
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Deci împotrivă le stăfti la toate :
Cerând haraciul, .n u vru să le dee,
Voia cu sabia să le arate
Că Vlad e om voinic şi nu femee I
Şi cum că un popor cu bărbăţie
Supus la altul nu putea să fle.
Iar Vlad era pe vremile acele
Un căpitan de mare vrednicie,
Ştiind ale armatelor tocmele
Şi pricepând a luptei măiestrie.
Iar pe de...asupra el ura de moarte
Tot ce sta'n umbra Otomanei Poarte.
Dar lumea n'a fost nici odată bună:
Vrând pe norod să...l scoată la o cale,
La rânduială s'apucă să-=-1 pună.
Şi-=-atuncea, pentru toate ale sale
Cumplite osteneli şi g·rele trude,
El mai mult rău ca bine îşi aude.
Aşa fu şi cu Vlad odinioară :
Multi îl făceau tiran, şi câte multe
Scorniră, doari!--=-1 vor făcea de-=-ocară !
Că doar-=-doar tara n'o să-=-1 mai asculte,
Ci mai vârtos puterea-=-i s'o distrame
Crezând aceste clevetiri infame.
Dar el cu sufletul cuFat se ştie,
Şi-=-având şi mari podoabe dela fire,
N'a căutat această miş�lie,
Ci tocmai chiar şi cu a sa peire
Voia să mântuie o scumpă tară
De răul jug turcesc şi de ocară.
Deci şi-=-a făcut armate neînvinse,
Şi-=-având în cer încredere deplină,
Păgâne gloate mari îndată prinse,
Şi multe alte le pisă în tină ;
Iar pe cei prinşi cu moarte de-=-a lor teapă
li prăpădi, trăgându-=-i chiar în te_apă.
Treizeci de mii de Turci tâlhari aproape
El prinde într'o zi şi mi-=-i omoară
Şi n'a lăsat pe nimeni să-=-i ,îngroape,
Ci corbilor îi părăsi afară,
Mâncare proaspătă, mâncare-=-aleasă.
Deci Turcu!n pace-=-o vreme tara-=-i lasă.
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Vlad Vodij, n'au mai întins mâna
Ca înainte vremi s'o jefuiască,
Nu le era, vezi bine, la'ndemână
Să fie traşi ca oile'n frigare;
Nici chiar Alah n'ar fi aflat scăpare I

4. Mohamedllvineînsuşi contra lui Vlad Vodă-Ţepeş.
Sultanul deci, gândind că nu prea..-s glume
Acele ce făcuse Vlad în tară,
II prinse•o furie fără de nume :
Să•I facă un ghiaur de..-aşa ocară ? !
Hain fiind în inima..-i păgână,
lşi puse singur iataganu'n mână.
Era pe la Sânzenii, c�tre toamnă,
Când soarele să scapete începe
Şi peste flori rugina este doamnă, ,...,
Păşunea s'a uscat pe deal şi'n stepe
Şi vitele se'ntorc mai grase..-acasă,
Iar omul nu mai cată umbra deasă.
1n astă linişte un bucium sună ...
,, Vin Turcii, vin potop şi..-s câtă iarbă,
,,ln sânge vor moşia s'o supună !"
Boerii trişti se scarpină în barbă,
Cucoanele mânuţe albe..-şi frâng,
Cu boabe mari de lacrimi plâng.
Dar Vlad cu inima lui neînfrântă
Cu oastea..-i de· voinici pe Turci aşteaptă;
Pe el nimica nu..-1 .mai înspăimântă,
Ci totul rânduind, el se îndreaptă
ln contra păgâneştilor armate
La sânge de creştin întărâtate.

5. Vlad socoteşte că Ţiganii ar putea fi Turcilor de folos.
El duce'n munţi mii care cu bucate;
Femei, copil, moşnegi făr' de putere
Se duc lăsând îp voia sortii sate ...
Şi toate câte sârguinţa cere
Spre apărarea ţării, Vodă face, Dar lui un singur lucru nu..-i prea, place.
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Era belşug cuprins de proastă lae,
De vifă tuciµrie figănească,
Ce nici cu arme bune la bătaie,
Nici altfel n'aducea folos în fară,
cr mai vârtos era o grea povară:
Chitise Vlad de mult o rânduială
Cu..,acesfe lăi de robi să facă ;
Ci'nfâmpină prea mult cârteală;
N'au vrut boerii asta s·ă se facă,
Ba popii au strigat şi. .sus şi fare
Că ei trăiesc pe..,a robilor spinare.
Lăsase treaba pe..,altă zi mai bună.
Dar Vodă Vlad acuma se socoate
Că vremea e sosită ca să pună
La bună rânduiai' acele gloate, ,....,
Măcar că· ele. n'or putea s'ajute,
Ci dela rău să fie strâns finute.
Ţiganii au adesea minţi isteţe,
Ei drumurile'n munfi ştiau pe toate
Şi lesne..,ar fi putut să dea povefe
Vrăjmaşilor <::e=ar fi trecut prin safe.
Cu drept cuvânt aceasta i se pare
Lui Vodă Vlad a fi greşeală mare.
Prin ei el ar putea cădea'n robie
Pe veci de veci, deoarece Sultanul
Ar fi aflat tot ce doria să ştie, ,....,
Că'n totdeauna=i mult fricos Ţiganul,
Şi..,apoi de vină nu e numai frica :
El n'ar putea să făinue nimica.

6. Vlad Vodă face oaste din toată Ţigănia.
De..,acestea vrând să se ferească dară,
Găsi o mijlocire minunată :
Să strângă tofi Ţiganii de prin fară
Şi=alcăfuind cu dânşii o armată,
Departe, într'un loc retras s'o fie, ,....,
Şi tot ce s'ar petrece să nu ştie.
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Poruncă dete deci, în orice parte,
Ţiganii la un loc să se adune,
Dela Cetatea Neagră nu departe,
lntre..,Alba şi Flămânda, precum spune
Pe scurt la Cronic şi pe larg Hârţoaga ·
Găsită'n mânăstirea din Zănoaga.
Destul că, peste puţintele zile,
Acolo toată Ţigănimea'ntinse
Buluc de corturi pline de ţopile.
Apoi încinse armele ne'nvinse
Şi toată cioroiasca lor armată
Jură lui Vlad credinţă necurmată:
Şi Vodă zise : fiecare ceată
Să iasă mai în faţă, la priveală,
Să vadă Ţigănimea cum e-=armată
Şi..,apoi, cum trebuie, cu rânduială
Să treac'aşa gătiţi de lungă cale
Pe sub privirile Măriei:Sale.
O, sfântă Muză l . .. Pieptul fă..,mi-='l tare
Şi arămeşte...mi cât mai bine glasul,
Să cânt a cetelor înflăcărare,
Pe când viteze ridicară pasul, ,....,
Vrând mai presus de neamul lor să fie,
Să:i poată lumea ţine'n vrednicie!
Intăi şi'n fruntea tuturor purceasă
Chiar Guliman cu <!etele..,i ne'nfrânte:
Vestiţi ciurari şi bu•ni feciori de casă ;
Amar de cel ce-='ar vrea să..,.i înfierbânte'l
Trei sute=-s, număraţi mai pe'ndelete,
Dar fără danci, făr' de muieri şi fete.
Purtau pe umăr arme'ngrozitoare:
Furcoaie groase, mari şi lungi, de şatră,
Având la vârf oţele lucitoare;
J...ar fi svârlit pe duşmani de pe vatră
Cu multă uşurinţă hăf..,departe ...
_şi...atunci să fi văzut la capuri sparte! .. .
Cât despre Voevodul lor ... · e mare l ...
E Guliman, voinicul treaz mereu.
D� nu s'ar prăpădi, din întâmplare,
1n luptă se va bate ca un leu.
Ca şi=-alţii mulţi el n'.o să stea pe spate,
Ducând doar grija trăiştii cu bucate l
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Armaţi şi'n rânduri întoemite bine,
Zlătarii de inele şi de finte,
La număr două sute . . . lnsă cine
li duce şi le este lor povaţă ?
E tânărul Parpanghel, mândră fată I
El doară se'nrudea în dreaptă spiţă
Cu Zânadel, · al cărui nume mare
Şi=a căruia strălucitoare .vită
Domnise'n ţara Soarelui=Rasare.
,·
Deci moşii lui dintru'.nceput domniră
Pân' ce'ntro zi regatu=şi prăpădiră.

'

Căci Gingis-Kan cu hoardele=i barbare
Bătu pe=un Zânadel şi mi=l supuse ;
Acest învins avea o ţiitoare ...
Un vechiu strămoş de..-a lui Parpanghel fuse
Feciorul ei şi=al unui rege mare J.
Şi=avea talent. cu multă'mbelşugare:
Că cel mai bi.ne el• cânta din gură,
Şi la lăută mân' avea isteaţă,
Se pricepea la orice 'nvăţătură, Incât plăcea boerilor de viaţă.
El decât toţi zlătarii e mai mare
Şi mândru merge'n fata lor călare.·
Iar dup'aceia ce=i urmau în spate,
Mergând la rând tot câte şase=şase
Şi toţi cu fete supte şi=afumate,
Venea la urmă gloata ce rămase
1n pielea goală=goală=golişoară
Lucind sub zări ca un peniş de cioară.
Purtau, drept arme, grele buzdugane
Şi ghioage groase, bine ţântuite, Că toţi erau voinici, groşi la ciolane,
Cu părul încâlcit, bărbi răzvrătite,
Cu haine lungi sau scurte, învârstate,
Când rupte'n mâneci, când croite'n spate.
Cu paşii rari, formând a tr_eia ceată,
lnalfii căldărari şi ei veniră,
Toţi cu căciuli şi barba afumată.
Tăria mânei lor pe toti îi miră:
Ei pot tăia'n arămuri ca'n şindrile·
Şi pot răbda de foame patru zile.
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Drept- arme bune ei purtau ciolane
De cal sau bou, dar bine ferecate.
Ce,..ar fi tocat ei tivdele duşmane I ...
Erau conduşi cu multă demnitate
De Balaban cel, mândru ca un paşă, Din moşi?strămoşi tot neam de bulibaşă.
A patra ceată, care vine'n urmă,
Sunt groşi ferari ce au baroase,
Şi cărbunari ce sfada nu şi.c'O curmă.
Drept arme aceştia poartă nişte coase
Pe nişte drugi puternici aşezate
Şi'n chipul lănciilor ferecate.

•

1n fruntea lor, Drăghici, un om cuminte,
Bătrân, căci veacuri multe el văzuse,
Dar nu"i lipsea din gură nici un dinte,
Şi•un fir de păr din cap lui nu.=i căzuse ;
A şaptea oară şi.=a luat muiere
Şi încă tot se mai simţea'n putere I
Avea taman trei sute oameni .ceata,
Aleasă pedestrime, fiecare
Mergând voios şi..-orcând de luptă gata ...
Purtau cu dânşii lucruri de vânzare :
Cuţite, foarfeci, secet"e şi zale, Duceau doar lipsă numai de parale.
Venir' apoi în şiruri, cum se cade,
Toţi Lingurarii cu securi pe spate;
Sunt bine îmbrăcaţi ; cu barba.=rade, La brâu ei duc tăioase barde late,
Putând cu ele ori ce lemn să tae,
O armă de temut şi la bătaie.
Povaţa lor cea bună, vrednic jude,
E • Neagu[, căruia.=i plăcea dreptatea ;
De multi ani însă dreapta lui n'aude.
E cel mai straşnic meşter de covate,
De scafe, de căuşe şi cuiere,
De linguri, de răvare şi tăiere.
Au cine poate spune cum se cade,
Ce inuit nălţată lume.=acuma vine ?
Oh, Apoloane, tu, iubite bade,
Şopteşfe.=mi ce să zic să fie bine,
Că fără de înalta.=ţi inspirare,
Să spun ce văd, nu cred că s�nt în stare !
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Băiaşii, ----· aurari li se mai spune ;
Ei au cea mai distinsă .meserie.
Armura lor curat că e minune:
1n stânga, lăncii bine ascuţite ;
1n dreapta, scurte săbii otelite:
Pe,.,aceştiia cu multă fală,.,i duce
Jo Tandaler, un barosan, cu care
La luptă nu vrea nimeni să s'apuce,
Aşa,.,i de inimos ! .. . Aşa"'i de tare I ...
1n viata lui el n'a ştiut de spaimă, ,...
Că,.,i văr cu dracu, lumea îl defaimă ...
La urmă'n cete groaznic vălmăşite,
Mergeau Lăietii şi Goletii droaie,
Armaţi cu ghioage groase nestrujite,
Cu pari de gard, cu beţe ori cu maie,
Femeile purtau copii în spate,
Sau goi de tot, sau goi pe jumătate.
Pe dânşii Corcodel avea poruncă
Să,.,i îndrumeze'n bună rânduială.;
El cel mai bine bobii îi aruncă ;
Prin vrăji ce ştie, oameni mulţi înşeală ;
Ori cine ce-=-ar fura, el totul ştie,
Căci e tocmit la diavol cu simbrie.

7. Vlad Vodă vorbeşte Ţiganilor. .
1n cronica din Cioara,.,i lips'aice, ;_,
1n schimb în pomenita mult Hârţoagă

Ni se păstrează'ntreg, printr'un „se zice",
Cuvântul spus de -Vlad la oastea'ntreagă,
Când, după ce mi-=-i aşeză'n cunună,
Le,.,a fost grăit această vorbă bună:
„Ia'n ascultaţi, voi, doare• blestemate I
,,Din voi făcut,.,am armie măreată,
„Cu arme tari şi care cu bucate I
,,Să nu,.,mi stati Pică-=-pară-=-mălăiafă,
,,De vreţi să căpătaţi din parte,.,mi toate :
„Moşii, păşune şi bogate sate I
.
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,:De..-acuma'n colo, ca pe toţi făr4nii
,,Din mândra şi bogata noastră ţară,
· ,,La fel vă voiu avea pe voi Ţiganii,
,,De nu..-mi veţi face..-obrazului ocară l ..•
,,Deci trebuie, pe lângă alte cele,
,,Bă ştifi aceste vorbe ale mele :
,,Pe drumul : Bărbăteşti spre lnimoa.sa,
,,Acolo este..-un loc, Spăteni se chiamă ;
,,Acolo Ţigănimea, zdrenţăroasa,
„Va tăbărâ, dar va lua de seamă
„Ca nici un pic, în viaţă, nici odată
,,Dela porunca mea să nu s'abată !
. ,,Să ştifi că Turcii sunt acuma'n· fară,
,,Că peste fot ei satele le pradă ...
,,Dacă fugiţi, v'aşteapt' o soart' amară! ...
„Ci mai vârtos să· tăbărâţi grămadă
,,Pe ei şi cu cerească'nflăcărare, ,,Căci altfel nici n'avefi scăpare l ...
,,De..-aceea eu, ca iubitor părinte,
„Stăpân al fării, v'am dat vouă arme
,,Să v'apărafi,. de veţi avea şi minte,
,,Ca nu cumva duşmanul să vă sfarme!
,,De..-ar şti că Ţigănia..-i nearmată,
,,Pe foţi el v'ar distruge dintr'odată!
,,Luaţi aminte bine fiecare,
„Că altfel vi s'agafă prin cojoace
,,Ne'ndurătoar.ele păgâne ghiare.
,,Şi..-atunci .. . ce veţi putea voi face ?
,,Deci, dacă Turcul vrea ca să vă bată,
,,Să nu'nlemniţi cu gura larg căscată!
,,V'am înzestrat cu fel şi fel bucate:
,,Legumă, vite, mult belşug de poame,
,,Trei mii slănine bine afumate,
,,Să nu răbdaţi în tabără de foame!
,,Zăr mult, şi lapte acru, şi răchie,
,,Ca mult mai dragă oastea să vă fie!
„Şi..-am pus pe lâng�acestea şi făină
,,De mămăligă, care- multe sute,
,,S'avefi belşug la prânz ca şi la cină,
,,Şi..-o mie căzi cu urdă bine..-umplute1 „Deci, veţi lua cu voi de sârg aceste
,,Şi veţi pleca de..-aicea fără veste.
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„Incingeţi-=vă armele viteze
,,Şi voiniceşte mergeţi înainte;
„Dar nimeni dintre voi să nu cuteze
,,In urmă a rămâne ... fineţi minte:
,,Acela cată negreşit să moară,
,,Ucis fără de milă ca o cioară l ..

'

8. Ţiganii cer apărare contra hoţilor.
Atuncea într'o gură gloata zisă :
,,Om mulţămi prea mult Măriei-=Tale,
,,Dar mai vârtos de toate pentru clisă 1) •••
,,Să vie numai hăia cu cealmale,
,,Să dee ochi cu-=a· noastră Ţigănie,
,,Să-=i facem noi tocană'n bătălie l ..
1n urmă apucă Drăghici voroava:
„Prea luminate Domn l .. 1n fara 'toată
,,Ţi-=a răzbătut în ori ce colţuri slava l
„Nu cred că este cineva să poată
,,Călca poruncile Măriei-=Tale,
„Nici câtuşi de departe să te'nşale l
„Dar, să n ierţi, Măria-=Ta l Se zice
,,Că de tâlhari sunt drumurile pline, ,,Noi ... n'am voi s'avem cu dânşii price ..•
,,Am vra să fim cu toată lumea _bine l ..
,,Ni-=i frică, zău, să nu ne ciopârţească,
,,Sau . chiar ucigă, laia tâlhărească l ..
„Rugămu-=ne Măriei-=Tale foarte
,,Ca să ne dea pe drum o bună pază,
,,Oşteni dă hăi ce frică n'au dă moarte!
,,Să nu se piarz'o hoaste-=aşa viţează ...
,,Şâ .. , dac'ar hi domnească bându.rare,
,,Ho doi sutari oşteni ajung îmi pare l ..
Lui Ţepes-=Vodă nu-=i păru streină
Această rug'aşa de ţigănească;
La �rept vorbind, ea fu de sfaturi plină ; .
Deci, el a rupt din garda lui domnească
O sută călăreţi ca să-=i petreacă
De zor pân' dincolo de Valea-�eacă.
1) Slănină.
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80 1n cântece de drâmbă şi=-alăută
Plecat=-a Ţigănimea cu•ale sale,
De,ostaşi fiind întocmai petrecută
Pân' dincolo de hotărâta vale.
Deci, iată ce Hârţoaga povesteşte,
1n cronic însă nu se pomeneşte.
I

9. Vlad hărţueşte pe Turci.
De•acuma'ncolo cele ce urmează
1n cronică la fel sunt însemnate ;
Deci, ori şi cine va putea să crează
Acestor întâmplări adevărate
Ce se vor povesti de•acu'nainte, De nu cumva şi cronica ne minte.
In timpu'acesta însă'naintară
Duşmanii ,din izbândă în izbândă.
Dar Vlad cu oastea arse totu'n ţară.
Turceasca oaste a rămas flămândă.
Iar dac'o ceată dintre ei yrindea,
De,adreptul negrei morţi o trimetea l
Precum un lup flămând sub tuf deasă
Se târâie pe•ascuns şi ceasuri zace,
Iar când prin fafă•i trece turma grasă,
Pe cea mai bună dintre dobitoace,
De•o vede c'a rămas însingurată,
Asupră•i sare şi=o sfâşie'ndată, Aşa şi Vlad urmează oastea mare
Şi, dacă vede cete despărţite,
Pe ne•aşteptate peste ele sare
Din locuri bine•ascunse şi dosite.
Aşa el sfarmă trudele păgâne,
Că nici un Turc în viaţă nu rămâne.
Sultanul nicăeri Român nu vede,
Dar nici de cetele pierdute ştie ;
Mereu nainte, neoprit purcede
Spre Capitala ce•i şi ea pustie.
De•<\ceasta se miră Sultanul foarte,
Dar nu mai vru să meagră ip.ai departe.
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CÂNTUL AL DOILEA

..

Un bief sfrein cu mintea tulburată
Porneşţe' n larga lume'n pribegie, Iar Ţigănimea noastră înarmată
Trimite lui Vlad Vodă o solie
Să„i ceară 'lui o cale mai scurtată
Şi câte trei popasuri dinfr'odafă.
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,Analele Dobrogei" XH, 1931
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1, Becicherec lşto_c.
La ce slujeşte capul când nu..-i minte 7Că răul tot pe cap atunci s'abate.
Să cugeţi bine şi să fii cuminte,
Altfel te duce vântul ce te bate
Şi..-ai sorti să cazi adânc în rătăcire,
Să nu..-ţi mai afle nimenea de ştire.
Becicherec lştoc din Urum..-Haza

Râvnea la mari isprăvi de vitejie ;
Din Murez 1..-a pornit odată piaza,
Aşa chiar cronicul din Cioara scrie.
Mânat .de soartă'n Ţara..-Muntenească,
El se'ntâlni cu..-armata ţigănească.
Era baron şi..-avea moşii întinse,
1n piept simţea că..-i nobil cum se cade ;::
Un duşman însă ură..-asupră..-i prinse
Şi..-i spuse : barba şi musteaţa..-şi rade,
De nu i,.. o sta'n puteri să..-i dovedească
Lui Iştoc că..-i de vijă cioroiască.
Deci merse..-aca"să: ,,Tată, mie..-mi pare
• ,,Că nu tu m'ai născut, ci poate..-un crai,
,,Sau cine ştie poate ce Domn mare,
,,Că nu mă trage aţa spre mălai, ,,Şi pentru mămăligă n'am plăcere ;
,,Doar gura mea numai plăcintă cere !"

•

,,Haci morre mo I" ... Bătrânu.=i spune.=aparte •
„Haci rilo ! : .. Că doarră nimenea nu ştie
,,Că Bunul tău era cârpaci dă ciurre sparte!..•.
,,Dăstul că.=ţi las eu hastă nemeşie ! ...
„Să.=ţi tacă flioanca haia nespălată
,,Şâ nu mai întreba cin' ţi.=a fost tată! ...
„Nu trebuie să ştie hastă lume
,,Că eu cântai la Curte 1) din vioară ...
„De.=o hi să morr, eu am să spun anume
,,Că vita noastră e din baia tară,
,,Iar pielea dacă ni.=i precum· se vede,.
,,E că din Negru.=Vodă ea purcede!.
1) Curtea împărătească de la Viena.
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,,Hei, fătul meu l ... li ştii p'alde Vintilă ? ...
,,Ei, cari acum se fin dă viţă mare, ,....,
,,Bunică-=său cerşea pă uliji milă! . _. .
„La Curte însă, printr'o hântâmplare
,,A prins acolo slujbă'n pitărie ..•.
,,Şâ'n urmă l-=au plătit c'o boerie! ...
,,Hurmaşii lui acuma, se'nţelege,
„Ei zâc la toţi că neamul lor purcede
„Din Balambir, întâiul mare rege
,,Al Hunilor! .. . Deci, după cât se vede,
„Tot nemeşt1l va căuta să· se rudească
,,La ·ho famelie aşa domnească ...
„Dă ce şi.=a· noastră nobilă pras1re
,,Să n'o luăm' şâ noi dă hăt..-dăparte-? .. .
,,Dă spiţa noastră toţi or să se mire l ...
,,Măcar că nu ştiu eu prea multa carte,
„Nepoţi şâ strănepoţi or crede doar pe moşul
,,Ş'or şti că Negru..-Vodă li..-i strămoşul!
,,Că eu, când stam în Ţara Muntenească,
„Am auzit de la Români odată
„Că Negru fu famelie crăiască
,,Şâ s'a născut dă'n viţă luminată, ,....,
,,Ş'a 'fost viteazul hăi mai mare,
„Domn liber dă la munţi şâ pân' la Mare I
,,Numai aşa va crede fiecare,
,,Văzându.=ne cu pielea tuciurie,
„Că neamul nostru început îşi are
,,La Negru..-Vodă, ţi..-o spun hasta fie,
,,Iar tu s'o spui vârtos la hăia toţi,
,,Copii în de copii şi strănepoţi!"

2. Prin citit Becicherec şi�a (µ[burat mintea.
Deci Iştoc n'a putut decât să creadă
Povestea asta bine însăilată.
Mai demn de..-aşa strămoş ca să se vadă,
El totu-=şi pregăti de drum şi'ndată
Se duse la Tismana'n Mânăstire
Ca să se'nobileze prin citire.
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Citi Psaltirea toată şi'ntr'o toamnă
Ştiu pe dinafară multe leasuri;
La cânt simţia natura că..-1 îndeamnă .. .
Cânta de..-odată'n câte şase glasuri.! ...
Dar mai vârtos citea'n Alixăndrie
Isprăvi de strălucită vitejie.
Cu..-acestea'n mintea lui s'amestecară
Zeci de· poveşti pe care le..-auzise
Cântate de orb_efi la târg de fară ...
Pe..-acestea el le..-avea la sine scrise I
Viteazul· Mârza şi Iovan, Iovifa·
�el drăgostit cu Ana crâşmărif.t.
Apoi Novac, ]!aba-Novac cel tare,
Şi Roman, cum şi Goia nerănitul
Şi mii de alfi viteji d� neam, pe care
Lui i..-i cântase Danciul, mult vestitul.
Aceşti voinici juraseră să poarte
Un crud război cu Turcii pân' la moarte .
Şi se visa făcând năzdrăvănii,
Prin munţi şi nori că se lupta cu zmeii ;
Aprins de'nchipuite duşmănii,
Visa că'n peşteri se lupta cu leii ...
Sfios în ceas de pace'nchidea geana
S'o vază pe Ileana Cosânzeana ...
Gândea la o iubită Anghelină,
O fată scumpă ce i..-a fost răpită ...
Dar nu..-i găsea ei nici un pic de vină !
Cu gâ,ndul cald şi inima rănită
O aşteptase mult de,,,atunci încoace . . .
Ma1. e ?. ... ş·1 unde-o fi ? ...' ş·1 ce-='O mai. f ace ?....
Gemea 'ntr'ascuns, sărmanul, de durere,
Iar pieptul tot simţea că-='i numai rană ;
Ar fi plecat prin lume şi'n tăcere
Ar fi zdrobit o soart' aşa duşmană,
Care-='i ascunde visul drag sub ceafă ...
Ades gândea să y,lece chiar di.n viaţă ! •..
Da'n urmă se'mpăcă şi'n gând îşi puse
· Să nu se mai însoare niciodată ;
O viaţă singură şi tristă duse
Pân' ce o vreme prea ne'nduplecată
Ii înflori pe tâmple albe fire ....
Dar mintea lui rămase'n rătăcire.
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3. Becicherec pleacă în căutarea Anghelinei.
La ori ce fapt Iştoc era un om cuminte ;
O boală'n pieptul lui adânc e'nchisă,
Ce nimeni nu i=-o va fi scos din minte :
Credea că Anghelina lui e'nchisă
De..-un zmeu într'o puternică cetate
Din care numai el o poate scoate.
Adânc înfierbântând a sa gândire,
El s'a convins că doar prin vitejie
Va'nvinge=-a zmeilor drăcească fire;
Citise bine şi'n Alixăndrie
Cum Alisandru s'a bătut cu racii, Şi doar aceştia=-s mai răi ca Dracii ! ...
Şi �u furnici şi câte alte bale I •••
Pe toate astea el, sau cu putere,
Sau şi cu sfat le=-a fost urnit din cale.
Acestea se'nvârteau · mai cu plăcere
Prin mintea lui şi=-aşa destul bolnavă.
De mult doria să facă o ispravă.
Necontenit gândea la cum s 'ar face
Erou .cuni fură cei de=-odinioară, Un scut puternic, za şi' coif să'mbrace
Şi rătăcind aşa din tară'n ţară,
Şi lupte dând cu raci şi cu furnice,
Pe regi streini din tronuri să•i ridice.
Acum prilejul se ivise bine,
Căci prin Ţigani el auzi cuvântul
Că Turcul cel puternic tocmai vine,
Că nimenea nu i=-a curmat avântul ...
Deci toate şapte inimi şi le=-aprinse
Şi'n mare grabă armătura•şi prinse.
Intâi cămaşa grea de za şi=-o pune, Pe care tată,său o cumpărase
La un telal în vremuri vechi şi bune;
Se vâră'n umbra chivărei miţoase;
Ce fu purtată la încoronare
De craiul Iorgovan cel Mare.
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- 86 De,..a stânga'ncinse,..o pală ruginită
, Ce stase,..un veac sub straşin' aruncată ;
Era în teacă tare'nţepenită
Şi de rugină peste tot mâncată.
Jn ce priveşte marea,..i greutate,
Un om mai slab de,..abia,..ar fi duso'n spate!
Această spadă o purtase Hanul
Intr'un război pe care'n munţi îl dase;
Dar, rupt de'nvins, a trebuit, duşmanul,
Cu oastea,..i moartă, spada'n câmp s'o lase.
De cineva din ţărnă dezgropată,
Baronului pe,..o pipă,..i fuse dată.
Această armătură minunată,
Cu multă greutate şi,..o'ntocmise.
Cu lancea şi cu scutul, dintr'odată,
O mare greutate se ivise.
O lance şi,..un ţigan i,..ar fi făcut,
Dar ce te faci în luptă fără scut ?
Cum gânditor stătea'n bucătărie,
Frângându,..şi mintea fel şi chip să facă,
li sare'n ochi capacul de tipsie
Pe care...} meştereşte şi,..l îmbracă
Pe cotul stâng; în timp ce'n dreapa • ţine
O lungă lande călită bine.

4. Sluga lui lştoc ar vrea să'mpedice expediţia.
Avea o slugă· foarte credincioasă,
Cu numele de. Bucur şi pe care
De mic copil în slujbă şi,..l luasă ;
Era un om mărunt, dar foarte tare
Şi mai cu seamă meşter la cuvinte ;
La seama lui avea prea multă minte.
Baronul, deci, i,..a fost strigat îndată :
,,Hei, Bucur, adă Ducipalu'ncoace !
,,Apoi şi tu de drumuri lungi te gată !"
Dar Bucur îl priveşte mult şi tace
Şi'n urmă,..şi pune palma veste gură,
Privind mirat la vechea armătură.
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„De nu mă'nşel, ca ceia din poveste
,, Vom trepăda prin multe ţări streine,
,,De zmei spurcaţi să mântuim neveste !
,,Cu...acesfe arme...aşa · de'nfricoşafe,
.,Ce zmei?... Pe draci îi poţi, stăpâne, bate-!"
Becicherec Iştoc e mândru'n sine;
La vorbele lui Bucur nu ia seamă,
Ci cată să se'mpodobească bine,
Voios priveşte scutul lui de...aramă, ,.....,
li place mult ! . .. lşi face Bucur cruce
Şi trist de tot se'ntoarce şi se duce.
,,Nu... i bună asta" ...şi zise el în sine;
,,Iar duhurile rele...{ împresoară ! ....
,,Săracu ! . .. Zău, nu...mi pare bine! .. .
,,Aşa ţâcnit n'a f�st decât odinioară! .. .
,,Sau poate pe...Anghelina vrea s'o cafe .. .
„Pe capul meu acestea...s mari păcate l
„D�' · cum să pot pi�ca de lângă tine
,,Mult scumpa şi mult dukea mea Sâmzeană? ...
„Să plec şi să te las?... Ba nu ! . • . Mai �ine
„la să mă'ntorc la el să„i spun curat
,,Că ·mâini cu tine eu voiu fi'nsurat ! .. .
,,De mă sileşte · el să plec. de..-acasă,
„La cea dintâi prăpastie adâncă
,,M'arunc în ea!... D.e viată nu...mi mai pasă!. ..
,,Ori capul mH zdrobesc de prima stâncă!. ..
,,Stăpâne· dragă, tu să ştii aceasta,
,,Că pe...al tău suflet voiu lăsa năpasta!. ..

e,

,,La urma urmei, dacă
stăpâne,
,,Şi treaba de...i cu...adevărat zorită,
„Fă tu ca nunta noastră să s'amâne
„Şi eu sunt gafa'n ori şi ce clipită
,,Să te urmez nu numa'n ţări streine,
,,Da' merg şi'n cer, şi merg şi'n iad cu tine!"
Cuprins de visele...i înfumurate
Ce zice sluga el de..-abea'nfelege;
Cu greu din teacă spada el şi...o scoate :
,,Sâmzeana cui mi te...a adus în lege !" ...
Lui Bucur uşa nu...i mai pare largă,
<Cu...atâta grabă către grajd aleargă.
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5. Becicherec şi Bucur pornesc la drum.
Zăcea în grajd un armăsar bătrân
Al cărui păr din vremuri se rărise ;
Cu greutate mai rodea la fân,
Dar lştoc Ducipal şi.=I poreclise.
Aşa în vechile istorii scris e
Că Alisandru calul şi:l numise.

-

Pe•acesta Bucur înşeuat l'aduse
Şi-atunci stăpânul n'a mai zis nimică, Ci lucrurile lângă şea le puse ;
Şi prinse lancea'n mâna sa voinică
Şi s'aruncă pe cal apoi vârtos ...
Dar Dudpalu,..şi lasă capul jos!
Iar Bucur se sui pe=o iapă sură
Pe care'n vremuri vechi o călărise,
Pe când � dragoste fără măsură
l=a dus la Anghelina la'mpeţit ...
Un sfert de veac trecu din vreme,
Dar Sura n'a putut_ să mai şe'ntrem�.
Ca unui cavaler din vremi uitate
Baronul lştoc scut şi lance=i d,asă, Iar :Bucur cu priviri înlăcrămate
Plângea : ,,Rămâi, Sâmzeario, sănătoasă!."
Luară'n lung Haţegul de•a călare
Şi s'au trezit la munţii din hotare.

6. Ţiganii n 'au spor la drum.
A sta cât mai pe=aproape de bucate
E grija Faraonilor în viată ;
Ziceau că nu merg ei pe nemâncate,
De oarece simt ameţeli şi greaţă.
· iar după ce mâncau, puneau pricină
Că după masă trebuie hodină.
Aşa de:abia făceau pe zi o milă.
De=aceasta se'ngrijă Drăghici odată;
El îl chemă la sine pe Ciurilă, Şi cum spre tihnă ziua fuse dată :
„la du=te moo, şâ strâgă să s'adune
,,Toţi Vozii, toate feţele mai bune!
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„Că lucruri mari ham eu dă zâs şâ multe
,,Şâ sfaturi le voiu pune dinainte,
,,De,..or vrea hăi Voevozi ca să m'asculte, ,....,
,,Ş'or să m'asculte d'au o fârr dă minte!"·
Ciurilă mi se'ntoarse spre mulfime
Strigând s'auză'ntreaga _Ţigănime:
„Tot hornul, moo, s'auza şi să ştie
,,Că moş Drăghici să fip la voi mă mână:
,,Tofi Voevozi 'n cort la el să vie,
,,Cu ei şâ toată faţa care:i mai bătrână!...
,,Că multe hare dânsul să vă zică! ...
,Hai iute mooo!... Grăbiţi moo!...Tu:l pă chică!"....

7. Vorba căldărarului Ghiolban.
Cum ·fauzi strigarea'n Ţigănie,
Se şi'ntocmi o mare:adunătură:
Era de faţă murga boerie
Şi tofi acei bătrâni cu barbă sură.
In rânduri dese stară jos turceşte,
Iar moş Drăghici cam astfel le grăeşte :
,,Voi toţi, bărbaţi şi oameni d'omenie !
„Dă mult am vrut ca să v'aduc aminte
,,Dă belea care:mi îmblă'n cuget mie,
„Iar dintre toate ha de mai nainte
,,lmi pare că ar hi ahastă treabă:
,,S'o cam tulim la cale mai dăgrabă !,
„Că dac'om tot umbla durmind pă cale
,,Cum o făcurăm noi cam· pân' hacuma,
,,Aducem supărări Măriei:Sale
,,Şi-=-apoi ne tae, mooo!... Mânca:v'ar ciuma !..�
„Ne taie, mo, de:ar hi să înţeleagă
,,Că voi durmiţi cu săptămâna'ntreagă !
Aici Ghiolban, un căldărar, începe,
Măcar că moş Drăghici nu terminasă:
,,Tofi cei ce vor de..,arşiţă _,ca să crepe,
,,Grăbească:se, că mia nici că..-mi pasă! . ...
,,Doar n'o să merg aşa, de:a'năduşâta,
,,Să tot mai hie Vodă înc' atâta !...
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.,,Iar dacă vreţi să faceţi cum oiu spune,
,,Să ştiţi c' om nimeri::o mult mai ghine :
„Să ne,..arătăm lui Vlad cu plecăciune
„Zâcându...i că puterea nu ne ţine
„La .drum aşa de lnng, să se'mbuneze
,,Şi calea spre Spăteni să ne::o scurteze !
,,S'arate Vlad a sa domnească milă, �
,,Să facă el aşa încât să fie•
,,De..,aici pân' la Spăteni numai o milă ;
„Şi să=l rugăm să deie slobozie
,,Să facem numai trei hodini 'odată !"
Aicea vorba lui a fost curmată,
Căci Avei a· strigat cu gura toată :
,,Ahăsta=i sfat mo ! . . . Ahasta::i minte !" ...
Intreaga lume.::acolo adunată
A lăudat o vorb' aşa cuminte.
Jndată deci cu toţii aşe.zară
Ca solii să pornească până'n. seară.
Şi tot atuncea ei mai hotărâră,
Aşa cum moş Drăghici fu de părere,
Ca tot să meargă, dar aşa o ţâră ;
Şi ca să ffe drumul cu plăcere
Şi'ndemn să. aibă negrele armate
Au pus nainte care. cu bucate.
Bătrânii socotiră 'nţelepţeşte
Că gloatele silite doar de · foame
Vor căuta să meargă bărbăteşte, ;.....,
Flămândul pântece să şi::l întrame.
Măreţul sfat cu::aceasta se şi sparse ;
Tot insul către cortul lui se'ntoarse.

�B. Vlad ascultă ruga Ţiganilor.
Chiar în aceeaş zi plecă solia ;
A fost făcută ea din două feţe
Cum nu mai avusese Ţigănia
La gânduri şi cuvânt isteţe :
Intăi fu Gârdea. cel cu gura strâmbă,
Apoi Găvan, bun cântăreţ din drâmbă.
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Pân' ce dădură doa}'. printr'o 'ntâmplare
De străjile lui Vlad lâ,ng'o movilă.
Ostaşul i'ntrebă: ,,Ce vreţi voi doare?"
Iar dacă dela ei cuvântul auziră,
Spre Ţepeş=Vodă"i şi poyăfuiră.
I
Acesta cu puţine vorbe zise :
„lntoarceti,,,v'acasă'n bună pace l
„Şi ziceţi că'ntr'a mea poruncă scris e
„Că chiar de,,,acolo, unde,,,acuma zace
,,Spre hodinie mândra Ţigănie,
,,Până'n Spăteni o milă va să fie!"
Cu,,,acest răspuns bun, falnica solie.
Cât mai în grabă înapoi purcese
Drept către înarmata Ţigănie,
Ce, dela locul unde rămăsese,
Departe,,,acum mergea pe apucate,
Că · nu vrea să rămâie de bucate.
Când auziră vorba milostivă, ·
De chiot plină fu întreaga zare ;
Strigau cu mic şi mare -de,,,opotrivă,
Pătrunşi adânc de"o bncurie mare;
1n ziua,,,aceia pân' târziu pe sară
Ţot în adins băură .şi mâncară.
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CÂNTUL AL TREILEA

r

Zei/a răului, Urgia, vede
Acestea foaie şi mi se' nfărâfă ;
Pe dată la Satana se repede,
Din Iad îl scoate iute şi.:-amărâfă
Armata /igănească if'O arată ...
Rău lui Parpanghel căr/ile 1'.:-araifl / ..
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1. Urgia se' nfurie şi cere ajutorul Satanei.
O, dacă oamenii ar şti că cine
E sincer, neviclean şi cu dreptate,
Şi nu pofteşte altor de cât bine, ,......,
Acela are..-a vieţii bunătate !
Dar omul numa'n rău vrea să se'ntreac.ă
Şi'n van o viaţă cată s'o petreacă.
N'ar fi bătăi şi mai puţin războaie,
Nici pizmă, clevetiri, sau duşmănie....
Nici om pe om n'ar sta să mai despoaie
De viaţă, de parale, ori moşie I
Nici n'ar striga ţăranul cu plânsoare
Că Domnii beau din crunta lui sudoare ! ...
Ar fi murit Urgia blestemată,
Aceea ce pe oameni răi îi face !
Ea pune jar pe mintea'nferbântată
Şi..-omoară'n inimi ori ce pace, ,......,
Ea viata noastr'o face mult amară,
Tot ea de timpuriu ne şi doboară.
Acolo sus, în noapte, hăt departe,
Intr'un văzduh cuprins de'ntunecare,
E un pământ, aşa e scris la carte,
Din Căpcăuni şi IJlai în depărtare ;
Se dau acolo lupte nec�rmate
Pe câmpuri largi şi'n veci de veci uscate.
Acolo zâna cea mai rea cloceşte ;
Ea sfâşie'n bucăţi ce..-i cade'n mănă,
Topind pe..-acel ce nu păcătueşte,
Pe viscole ruseşti ea e stăpână.
Balauri şi..-alte fiare'nveninate
Slujesc etern pe..-această Răutat�.

Io jlfrul ei pămânfu..-i fără roadă,
·Căci ploi de cad, pe dafă ele'nghiaţă.
Prin aer zboară păsări mari de pradă
Care se luptă greu în neagra ceată
1 Plutind sub zările nemerniciei ...
Aceasta..-i ţara tristă a Urgiei.

www.minac.ro

- 94
Privind de sus, din cuibul ei, la toate„
Văzu că'n zări departe se'narmase
Jn contra Turcului acele gloate
Cu suliţe, măciuci, ori coase.
Dar n'a surâs când a văzut Urgia
Că tine rânduială Ţigănia.

1n spate.,,.şi prinse aripi de furtună
Şi ca un fulger drept în Iad coboară ;
Pe unde trece _şueră şi tună,
lncât pe Draci i'mpinge şi-"i doboară.
1n faţa lui Satan ea stă semeaţă
Şi"'l mustră şi""l ameninţă pe faţă :
;,Satan · spurcat, tu eşti al meu părinte I
,,Sunt faţa dreapt'a ta şi-"a nebuniei!
,,Dar unde.,,.ti e nebiruita minte ?
,,Cum poţi răbda atare mişelie?
,,Ţiganii contra Turcului se scoală,
,,Iar tu te.,,.apuci pe.,,.aici de zbenguială !
,,Te'ntinzi şi caşti chiar fără nici o grijă,.
,,ln timp ce Vlad pe Turci batjocureşte;
• ,,Cu tunul le vorbeşte'n glas_ de schijă
„Şi'n ţepe creştineşti îi schingiueşte I
,,Ba laşi şi pe Ţigani să""i înarmeze,
•,,Din ei să facă suflete . . . viteze!
,,11 laşi pe Ţepeş.,,.Vodă. mult în pace?
„Sub ochi, să ştii, îţi va sfărma coranul r
.,Şi fără Turci cu Iadul ce vei face?"
A fiert în pieptul lui Satan catranul :
„Sunt tot Satan, acel ce.,,.odihioară
,,Pe Dumnezeu cercat.c-a să""l doboare !"

2. Satan vede ce se petrece în Muntenia„
Din Iad Urgia s'a şi'ntors pe dată,
1n vreme ce Satana ca un vânt,
Sau ca din arc o slobodă săgeată
Sbură de"'a curmeziş către pământ.
Şi oamenilor s'arătă afară
In chip de fum amestecat cu parji.
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Iar după ce a lumii răsuflare
Spre Necurat tâşni să,..l izgonească,.
Gândi c'ar fi mai bine la răcoare;
1n fel şi chip chiti să isbândească :
Să vadă tot ce'n lume se frământă,
Dar făr' a fi zărit de straja sfântă.
Ştia Satana bine că, afară
De ceata îngerilor - păzitoare,
Care'mprejµrul lumii veşnic zboară,
Mai e şi Sânt,..Ilie, care are
Asupra lui o pază foarte bună
Şi,..ori unde...} vede'ndafă.,;l şi detună.
Deci, îşi ascunse oasele,..i păgâne
1n pâclă neagră, soare să nu•l vază,
Căci este scris în cărţile bătrâne
Că n'ar putea să simfo caldă rază;
Astfel ferit, sbură prin înălţime
Vicleanul Tartor nevăzut de nime.
Cum vulturul care,..i silit de foame
Jur împrejur până la nouri sboară,
Ocheşte câmpi, păduri, grădini cu poame,,.
Cătând cu de,..amăruntul, doară,..doară
Va oblici o rvortăcitine'n zare,
Ori alt vânat să,..l aibă de mâncare, ,.....,
Aşa Satana'n rele împetrită
A şi zvâcnit de,..odată'n înăltime;
Ca fulgerul văzu într'o clipită
Pământul din ocean până'n Rusime;
Privi pe oameni mâncători de pâne,
Dar şi pe Căpcăuni cu bot de câne..
De,..acolo el văzu nenumărată
Turcească gloată cum prădea,ză ·
Şi cum Muntenia o arde toată
Şi nimeni împotrivă nu cutează ;
Se bucură vicleanul foarte'n sine
Şi moarte jurui la oşti creştine.
Spurcatul Tartor pricepu de'ndată
Cam unde Ţigănimea ajunsese.
El o văzu pe drumuri deşirată,
Dar fruntea de Spăteni s'apropiase..
Pe,..Ucigă...I Toaca firea rea l'îmbie:.
Ca să le facă lor o mişelie.
,
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3. Satana-şi bate joc de Ţigani.
Era'ntr'o zi sortită la hodină
Ţiganii pâlcuri stau pe lângă vetre ;
Cu vorba lor domoală şi senină
Bătrânii stau de sfat" pe lângă şetre.
Grăiau de vremuri vechi de vitejie
Şi mai cu seamă despre bătălie.
Chiar Vodă Guliman avea cuvântul
Şi sfătuia'n deplină'ncredinţare
Că, dacă ei făcură jurământul,
Va trebui să ţină pază mare
Şi lucrurile astfel să'ntocmească
1n cât pe Turci de tot să...i prăpădească.
„Mo, oameni buni, nu credeţi c'ar hi ghine
,,Că, pân'a nu păşi noi mai departe,
,,Să ne harmăm cuni să cuvine?
„Că n'om putea noi şti dă'n care parte
,,Vrăjmaşul ·vine I .. Cată a ne teme!
,,Să ne gândim la luptă mai dă vreme!
,,Va trăbui s'avem d'ahăi călare,
,,Dă parte'nainte să purceadă,
„Să vad'anume în ce parte oare
„Păgânul taie, spânzură şi P
. radă
„Şi...apoi să dea'napoi cât pot dă tare
,,Ca să ne dea la timp înştiinţare.
„Noi hăştiia cu tabăra hea groasă
,,Atunci ştiind că vin ei într'acoace,
„Noi s'apucăm Ja fugă sănătoasă
,,Şi'ncolo să gonim cu bună pace,
„Cât n.e...ar mai ţine slabele picioare I
,,Aşa scăpa-=vom noi dă la strâmtoare !"
: Atunci Răzvan ,......, fierarul ,......, mi se scoală
Şi'ntr'astfel gura largă şi...o deschide :
,,Ahăsta e curată Fală-=goală!
,,Şâ zău !. . Mai bine gura şi-=ar închide !
„Ne...armarăm noi cu...atâta îndrăzneală
,,Şi-=acum să dăm noi dosul la fereală ?
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„Eu cred că n'om avea'ntr'altfel p'utere
,,Fără dă cât aşa: sau a ne bate
,,Păntru hăi danci şi păntru hea muiere,
,,Sau numai păntru scumpele bucate,
„Sau să svârlim a noastre harme crunte
,,Şi s'o tulim goi.,,goişori la munte!"
Şi mai avea ceţ,a Răzvan să zică,
Dar lingurâru Vlaicu-a râde'ncepe
Şi glasul său puternic şi=l ridică :
„Eu nici un chip nu podu pricepe
,,Ahâtea câte vi se'nvârt pă'n minte,
,,Că parc'aveţi o boală d'a hierbinte !
„Dă Turc nici vorbă nu,,.i acu să vie
„Şi iacătă...i pă unii că se gată
,,A o tuli cu multă vitejie, ,......,
„_Iar alţii mi se curcănesc îndată
,,Şi vor să taie'n duşmani ca şi'n clisă!
. ,,Da sunt ahestea toate numai visă!
,,In ce chip am venit noi pân'aice, .
,,Aşa să mergem dară şi d'acie ;
„Iar dacă •cineva cu multă price
,,Ne,,.ar fine calea mai cu vrăjmăşie,
„ln totdeauna va să ne păzească
,,Ha răgulă a noastră ţigănească!
,,Să ne plecăm adică hălui tare,
„Să'ngenunchem cu multă rugăminte
,,Dac'om vedea că,,.n fugă nu,,.i scăpare;
„Iar dac'or da năvală d'a hierbinte
,,Şi dac'or hi ei mai puţină laie, �
,,Să stăm vârtos cu dânşii la bătaie!"
„Mă bată Dumnezău dă nu e bine
,,Ce spuse Vlaicu, hasta...mi sta pă gură!
,,Da mie'n gânduri şi•altă ceia.=-mi vine!"
,......, Vorbi şi GQgu, cel cu barba sură ,......,
„Da, oare, oameni buni, noi ce ne,,.om face
,,Făr'dobe, făr'de surle,,.aşa răgace ? ·
,,Că n'avem steag, da n'avem nici povaţă!
„Dar făr' dă bucium mie mi se pare
,,Că �u e nici o tabără'ndrăzneaţă !
,,D'ahestea'ntăi să faceţi însemnare,
„Iar helelalfe,,.aşa să hie
,,Cum zâse Vlaicu mai pă dăscălie!
7

.Analele Dobrogei" XII, 1931
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,,Tot ţigănească să v'aduc aminte:
„Zâc să călătorim în totdeauna
„Mai pân păduri, că vorba nu ne minte
„Când zice: paza bună te fereşte
,,De h'o prim�jdie, Doamn,e fereşte! ...
„In chipul hăsta vom vedea . departe
,,De vin păgânii hăia cu putere ; •
„Iar noi din tufă n'om gândi la moarte I
,,Dară pe câmpuri, dup'a mea părere,
,,Ca iepurle la fugă de...ai întinde,
;,Gonacii Turcului tot te vor prinde! ..."
Tot Guliman era s'o mai înceapă,
Că sfatul tot, · el încă nu-"ŞÎ spusese :
,,Ahestea toate nu plătesc o ceapă! ... "
Dar vorba numai ce din gură...i iese,
Că din văzduhurile'nceţoşate
Spre el privi Satan cu răutate.

..

Se slobozi mai jos ş.i dintr'odată
Se prefăcu'ntr'un corb avan de mare,
Făcu de...asupra lor o iute roată,
Apoi ţâşni'ntr'o neagră fulgerare·
Spre Guliman ce sta întins pe iarbă
Şi...i cufuri sadea'ns�rita-"Î barbă.
Şi croncănind mereu cârrr I... clonc I... îndată
Pieri, se şterse dintr'a lor vedere.
După'ntâmplarea asta minunată,
Mult timp au stat Ţiganii în tăcere ;
Apoi, ştergându...şi barba, Guliman
II pomeni de mamă pe croncan.
Toţi au rămas cu gurile căscate
Şi ochii pironiji în sus la stele
· Pân' ·ce Drăghici, cu multă greutate,
Oftă adânc şi suspină cu jele :
,,Hei, moo!... De mult m'am fost temut de...ahasta,.
,,Ca nu· cumva. să dea pă noi năpasta! ..."
Drăghici era pe vremurile...acele
Cel mai bătrân din toată Ţigănia;
Ce se'ntâmpla în clipe-"aş_a de rele, •
El tâlcuia cu toată bucuria.
În el cinsteau profetul cel mai mare
Şi vorbei lui dă�eau încredi�tare.
.
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,,Eu dă la Dada, Dumnezeu să..-1 ierte,
,,Că multă nevoinţă o să pată,
„Ba chiar cu moartea poate să se certe
,,Ahăl pă capu cui se spurcă doară,
,,Ori numai croncăneşte..-aşa o cioară!
„Păntni ahaia, să luaţi aminte
„Ca nu cumva d'aha bătaie
„Dă care sfătuirăţi voi nainte
„Lui Guladel prea bine să nu.=-i pae
„Şi vrea pîn arătania cerească
,,Dă ho primejdie să vă ferească.
�
Dar Neagu, cel cu mintea mai subţire,
Işi încruntă sprâncena dintr'odată
Şi zise..-abea ferindu..-şi o zâ�bire:
,,Şi Dumneata ... ia rogu..-te, înceată,
„Badeo Drăghici, a ne meni tot rele
,,Şi..-a ne mai descânta mereu belele !
,,Ahaia ştim noi doar şi fără tine,
,,Că hăluia pe..-a cărui creştet şede
,, O cioară sau un corb, nu..-i merge ·bip.e!
,,Crezi poate că vorbeşti unei citede?
,,Ahaia poate să te..-asculte doară, �
,,Noi n'am mâncatără ceapă dă ·cioară! ... "

.• .. .

4. Ţiganii află că Romica a fost furată. Cearta începe.
'

Zăgan ursarul vine'n fuga mare,

Cu ochii largi şi gura înspumată ;
Abea..-şi mai fine deasa răsuflare
Şi speriat la toată lumea cată.
El vru ceva să spuie, dar din gură
Atât putu: ,,Vaileu! ... Ce'ntâmplătură!"
Murgia gloată fu ca şi'mpetrită,
Şi..-a sfat cu gura cât un pumn căscaţă
,,Romica ne..-a fost chiar acum răpită!
„Romica lui Răzvan ne..-a fost luată!" ·
Şi toţi se ridicară plini de jale,
Dar Tandaler îi aţinu din cale.
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„Lăsaţi să meargă hăia, de le pasă
„Că s'o hi dus cu h'un ţingău, pă care
,,L'o hi iubind Romica ha frumoasă !
,,Da'ce s'avem cu fetele fugare?
,,Să nu tăiem noi sfatul nostru'n două,
,,Aşa fel Tandaler grăeşte vouă!"
Dar junele Parpanghel se repede :
,,Tu latră, Tandalere, ca un câne,
„Că toată lumea tot un fleac te crede
,,De n'ai să dovedeşti ce zici, păgâne !"
Aşa grăind, îşi prinse buzduganul
Şi•ameninfă cu furie Ţiganul.
Băiaşul vru mai bine să=i arate
Cu pumnul lu,i solid de cât cu vorba
Cum că Parpanghel n'ar avea dreptate,
Dar multi Ţigani sărind, stricară ciorba;
Parpanghel sta cu ghioaga lui de.-aramă
Gătit să facă din Tandaler zeamă.
Toti ceilalţi oameni între ei stătură,
Căci altfel unul se făcea piftie.
Sudălmile curgeau potop din gură :
,,Tâlhar de câne! ... Las'că=ti fac eu ţie!"
Zicea Tandaler ; ,,Vino, mo, încoace,
Ciorroi spurcat, hea moarte dacă=ti place l ... "
Aşa dintr'o mai de nimic scântee
S'a şi scornit o mare vâlvătaie;
Pentru=o frumoasă, tânără femee,
Doi mari viteji mai=mai ca să se taie.
Apoi, Zlătaşului venind în minte
· Zăgan cu=a lui teribile cuvinte,
Gândi să meargă iute după fată,
Şi•apoi cu ea să se întoarcă iară
Şi•aici, fiind de faţă lumea toată,
Pe Tandaler să=l facă de ocară;
Cu ea să facă'n urmă cununie,
Care=ar putea şi fără popi să fie.

5. Satan mângâie pe Parpanghel.
Satan prin uneltirile=i viclene
Pe Faroni din drum voi s'abată ;
Ştiind că plac al� Romicăi gene·
La multi Ţigani, o'nvălui pe fată
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In ceafa lui şi, făr'a fi văzut,
Din tabără cu ea a dispărut.
Pc lângă tabără, mai către spate,
Era un codru care te'nfioară.
Năluci zburau în nopţi întunecate
lnfricoşând pe cei ce'ntârziară.
Iar cel ce'hfârzia prin el vr'odată
leşea cu mintea'n \'.eCÎ întunecată.
Acolo Dracul pe Romica duse ;
Iar când adânc în codru ea a stat,
Din jururi ceafa i se desfăcuse
Şi s'a trezit într'un frumos palat,
Aşa de mândru şi de'mpodobif
lncât era şi hornul aurit.
Această lips'a ei' din Tigănie
Făcu pe mulţi să tremure de frică.
Dar tu, nemângâiat Parpanghel, fie
1n viaţă nu fi:a mai tihnit nimică l
Te:au mistuit durerile nespuse,
De când Romica, draga ta, se duse!

•

El o cătă prin tabără şi:afară,
Prin luncă şi prin multe dumbrăvioare ;
Sărmanul rătăci'n târzie seară
Pân'se muiară bietele:i picioare.
1n ţărnă s� trânti cu jale mare
Şi seamă vru să:şi facă'n desperare.
,,Vaileo, ursită neagră şi păgână!"
Striga Parpanghel mult înlăcrămat ;
,,Cum de:mi răpişi -iubita vieţii zână?
,,Şi dacă soarele mi ·}:ai furat,
,,La ce:mi mai laşi a zilelor dulceaţă?
,,La ce'n zădar să.=mi cruţ ahastă viaţă!
,,Oh, draga sufletului meu, Romică,
,,Oh, scumpă dă neasămuit copilă,
„Ca fraga proaspătă şi mai dulcică
„Dă cât o turturea . . . şi mai cu milă
,,Dă cât o meluşea, mai blândişoară,
,,Mai netedă dă cât o oglingioară!
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,,Mult mai oftată dă cât umbre\ verii,
,,Mai dragă mult ca vremea ha senină,
,,Mai luminoasă dă cât steaua serii,
,,lntinde•mi, tu, Romico, gura plină,
„Romico scumpă, fii tu bunişoară
,,Şi pe Parpanghel nu•I .lăsa să moară! ... "
Săracul, s'ar fi dus de.=-adrept la ·moarte
De•ar fi avut măcar cuţit la sine !
Dar tabăra era aşa departe
Şi n'avea la'ndemână nici un spine,
Nici nu era'mprejur vre..-o apă lată
Să saie şi să piară'n ea pe dată.
Şi după ce cu lacrimi chinu...şi stinse,
Dorind zădarnic moartea mult amară,
Pe iarbă cât putu mai mult se'ntinse.
Iar somnul . cel mai dulce despre seară,
Ce pace dă la ori şi ce jivine,
L'acoperi cu ar,ipi mari şi .line.
Şi cum dormea, Satana'ncetinel
Prin vrăji drăceşti l..,.a şi mutat îndată
Sub coperişu...aceluiaş ca�tel
ln care sta mult căutata fată ;
Şi se trezi în zori de dimineaţă
Cu draga lui Romică braţă'n brată!

•
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CÂNTUL AL PATRULEA

Lui Vlad mul/i sfin/i in ajutor i=·aleargă;
Din corfu:i o bătrână vrăjitoare
Pe draci îi sângeră sub vargă.
Satan îi prins de:o ·spaimă mare,
Căci fu descoperii de SânJ:Ilie;
Şi Sân:Mihai s'avâniă'n bătă,lie.
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1. Sfin#i ajută lui Vlad.
O, fericite vremuri de•altă dată,
Când însuşi Dumnezeu venea pe lume ;
Cu bunătatea lui nezdruncinată,
El nu lăsa nevoia s' o sugrume.
Bătrânii toţi credeau în lucruri sfinte
Şi cerul îl aveau mereu în minte.
Scăzuse luna pentru•a ţreia �ară
Şi iarăşi luna se făcuse plină ;
Duşmana oaste jefuia barbară,
Dar totuşi, Vodă Vlad nu i se'nchină.
De multele robiri şi de cruzime,
fn fară nu mai rămăsese nime.

Ci numai Ţigănimea înarmată
Se strecura prin aste vremuri grele ;
Întreagă, cu nimica vătămată,
Scăpase din atâtea rele.
Era'ntr'o zi de vară mult senină,
Când Sfinţii stau în ţara lor divină.
Doar Sfântul Spiridon, dintr'o'ntâmplare,
Atent privi'n Muntenia s'o vadă:
„Valeu! ..." Strigă odat'aşa de tare
lncât toţi sfinţii s'au făcut grămadă.
,,Ce•i Spiridoane? ... Ce rni te'nfioară ?"
Din toate părţile ei !'întrebară.
,,Oh!" zise el, ,,dar nu vedeţi ce este?
,,Perit•a Ţara mea cea Românească!
,,Aceasta"i pentru voi o tristă veste! .
„Au cine'n lume,,.acum să ne cinstească
„De piere fara cea mai creştinată
,,Cum n'a mai fost în lumea asta toată?"
Toţi sfinţii cată'n jos şi mult se miră
Când văd câmpiile de duşmani pline
Şi foarte trişti din capete clătiră,
Iar Sân Nkoară, cugetând în sine,
A slobozit din buzele lui sfinte
Aceste mari şi'nfelepţeşti cuvinte:

www.minac.ro

l05
„Mult Cuvioşilor, mie îmi pare
,,Că nu e vreme să zăcem pe spate,
„Sau să..,.i jelim pe cei ce..,.s la strâmtoare
„Bisericile noastre sunt surpate
„De..,.acest potop spăimântător de câni I
„Să•i ajutăm cu fapta pe Români I
„De„aceia singur, Spiridoane, doară
„Va trebui să...ţi iei tovărăşie
„Pe Gheorghe şi Dumitru şi coboară
,,Să...i ajutaţi lui Vlad în bătălie.
„Aşa gândesc: ar fi cu mult mai bine
,,Să nu lăsaţi nimic de azi pe mâine..

'

,,ln clipa asta câfe..,şi trei veţi merge,
,,Că de...ati întârzia, va fi'n zădar.
,,Dumitru şi cu Gheorghe pot s'alerge,
„Fiind călări, ori cât de iute; iar
„Per pedes tu, cum scrie la canoane
,,S' o iei hai..,hai, Prea sfinte Spiridoane !!'
Fiind Sân..,Gheorghe şi Dumitru faţ.ă,
Au tresărit la vorba lui Nicoară.
Sân..,Spiridon simţi la suflet greaţă :
Războiul nu..,.i plăcuse...odinioară !
Avea o inimă aşa de blândă,
Că n'ar fi..,.avut plăcere de izbândă.
Sân,..Gheorghe'ndată sabia şi,..o'ncinse
Şi...şi puse zaua lui nestrăbătut�
.Şi coiful, scutul, ,-, armele.=i ne'nvinse;
fu.tăi cu drag pe toate le sărută,
Nu pentru c' ar fi fost aşa frumoase,
Ci pentru că de mult nu le purtase.
Şi Sân,..Dumitru grabnic se'narmează,
Şi cât ai fi clipit au fost călare:
Dumitru'ncălecă pe..,.o iapă brează,
Iar Gheorghe murgul făr'de...astâmpărare
Aceste animale minunate
Aveau puteri cereşti şi-"'aripi în spate.
Făcându...şi fie care câte...o cruce,
Prea Snntii călăreţi pe loc plecară;
Iar Sfântul Spiridon încet se duce,
Mergând în jos pe..,.acea străveche scară;
Pe care Iacob, rătâcit de casă,
In timpul nopţii numai o visasă.
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Dar calea i•a părut îndelungată
Păşind încet:rîncet, din spijă'n spiţă ;
Măcar că nu fu pân' atunci călare,
Dar să fi fost aşa o măgăriţă,
Un· pui de.:-asin, se socotea în sine,
Ar fi putut călători mai bine !
.
� te ?.
Ş.1, o, mmune .I . . . Iat�a .I . . . Ce zareş

·O măgărită dinspre mâna dreaptă
Venea spre el grăindu...i omeneşte:
,,Prea Sfinte Spiridoane, ia'n aşteaptă,
,,Şi de voeşti să mergi ceva mai tare,
,,Nu mă'ntreba nimic, ci sui călare!

„Eu sunt asina lui V alaam, cea care
,,Văzând un înger care'n drum căzuse,
,,Feritu...m'am să•l calc aşa'n picioare.
,,-Pe vremi povestea lumea o ştiuse l ,,De,afunci trăiesc o viată necurmată,
,,Iar ceru•mi dete vorba drept răsplată !"
Sâ"n,Spiridon nu pierde.:-un pic de vreme,
Ci'ndată el s'aruncă pe•a ei şale.
Străfulgeră văzdubu'n jur şi geme,
Dar Sfântul nu vedea nimic pe cale,
A.şa de iute măgăriţa zboară
De,adreptul către Munteneasca Ţară ..

2. Brândtţşc,. află veşti de la fiu-său Parpanghel.
Brânduşa, lui Parpangbel bună mamă,
Până târziu îşi aşteptă feciorul;
Cum nu,I văzu venind, îi fuse teamă
Că i s'a prăpădit cumva odorul.
Dar dânsa e vestită vrăjitoare :
Putea să scoată dracii din vâltoa_re !
Ba ea putea sa 1 pun on ce să•i facă :
Să:..i mute munţi să•i sece mări de ape,
Pe oameni în jivini să mi•i prefacă,
Ori văi prăpăstioase'n munţi să crape, ,.....,
lntr'un cuvânt era fărmăcătoare
Cum nu•i găseai pe lume•asemănare.
1
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Pe unde fiul ei iubit rămâne
,Şi dacă şi Romica va să vie, __..
Imi prinse două fermecate frâne
Făcute numai din destrămătură
Şi:asupra lor şopti ceva din gură.
Şi cum sfârşi ciudatele cuvinte,
De:odată două'ngrozitoare boale
Ca din pământ îi steteră'nainfe :
Aveau guşi mari ca nişte negre foale
.Şi:aveau aripi cu solzi de fier pe spate
Şi nişte coade lungi, încârligate.
Le puse baba'n frâele de lână
Şi desenă în ţărnă o cărufă,
Si cu toiagul ei vărgat din mână,
Pe tartori baba groaznic îi asmuţă.
Într'astă teleguţă făr'de roate,
Pe jos şi'n aer peste tot străbate.
Iar dracii fug mai iute de cât vântul,
Aşa precum strigoaica hâdă:i duce ;
Ei într'un ceas înconjură pământul,
Speranfa însă babei nu.:-i străluce.
Odorul negăsindu.:-şi, baba'n urmă
Această nebunească fugă curmă:
În râpă neagră, în adânc coboară
Şi:acolo dracilor le scoate frâul,
Le face semn din ochii ei să piară,
Apoi îşi scormoneşte-"'O clipă brâul,
Scofând din el un fluer fermecat
Şi'n el prelung de trei ori a suflat.
Cu mult mai iute chiar ca'ntr'o clipită
Puzderie de duhuri necurate
Din toate părţile veneau grăbite.
Iar baba prinse:a blestema �i-"'a bate
Cu o nuia de sânger descântată
Pân'ce tofi dracii s'au rugat: ,,Înceată!
„Că tot ce vrei ţi.,,om face, numai zi.,,ne
,,Dorinţa ta de hârcă blestemată! ..."
Iar ea le spuse: ,,Dacă până mâine
,,Pe fiu nu,..l am şi fata ieri furată,
,,Şi pe:amândoi întregi, nevătămaţi,
,,Va fi vai vouă, draci împeliţaţi ! ...''
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Puzderia de draci se risipeşte ;
De rele duhuri lumile sunt pline.
Mult timp Brânduşa nu se socoteşte,.
Ci peste cap odată se repede
Şi'n chip de pricolici apoi purcede.
Din pricolici ia chip de lup şi cată
Prin tufe şi copaci, dar nu•i găseşte.
.Şi cum în forma cea dintăi s'arată,
În trişcă sufl'odată voiniceşte,
Iar dracii negri iarăşi o'nconjoară.
,,Mi i1afi găsit? ... " întreabă baba iară

►

Iar ei răspund: ,, Feciorul tău e'n yiafăi
„ Şi cu Romica împreună şede
,,1ntr'un palat de casă prea măreaţă,
,,Pe care nimeni dintre noi n'o vede,
„De oar� ce o forţă mult mai mare
,,Ca noi cel ce i1a'nchis acolo are !"
„Atunci Brânduşa mi s'a'ntors acasă
Şi multe gânduri i1au trecut prin minte
La urmă toate la noroc le lasă, --Ori ce va fi, de..-acuma înainte
Ea nu se va "lai teme de nimica
De'ndată · ce1i băiatul cu Romica.

►

3. Satan amăgeşte pe Ţigani.
Ea deci se'nfoarse liniştită'n sine
Şi merse drept în tabăra murgie
Ce clocotea cu sfezile-=i haine.
Câfiva voiau pe tofi în loc să-=i ţie,
Iar aljii ar fi vrut să meargă'ndată
Ţiind porunca lor de Vodă dată.
'figanii cei bătrâni, în bună parte
Voiau să meargă cât mai de degrabă,
Cu nici un pref n'ar fi voit să'ntarte
Pe Domn cu o zăbavă fără treabă.
Deiaceea se iscă grozavă sfadă,
Întreaga Ţigănime stând grămadă.
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·Câfiva strigau că numai pentr'o fată
A unui prost fierar, nu se cuvine
Să zăbovească falnica armată ;
Iar alţii răspundeau că ori şi cine,
De stă pe loc, îşi face•o datorie,
Ca să se ştie de•i Romica vie.
De bună seamă c'ar fi fost bătaie
De nu sosea chiar într' acea cliJjită
Un blând călugăr ; iar pornita lae,
Văzând această fafă prea cinstită
Şi căutând la dânsa cu mirare,
Cu totul şi•a uitat de'ncăerare.
Doar Bontea cu Ignat s'au prins de chică,
Ei amândoi doreau frumoasa fată.
,-, ,,D-a•m1· drumu1 mo ....
1-=l fnea
, Aha ....
,
· � 1...."
-,,Lasă•mă tu, mo, cioarră blestemată! .._ . "
Mustrândusse aşa, se'ndepărtară,
Pân'ce'n dureri desodată se lăsară.

r· ·

Atuncea, mângâindu•şi barba lungă
Călugărul blând gura şiso deschide :
,,Oh, fiilor, ajungă.=vă! ... ajungă! . ..
„Să ştifi că moartea ochii vi•i închide
,,De-=-ati face-=un pas!... Vă paşte nefericea!.-..
,,Nu trebuie să mai plecafi de..-aicea! ...
,,Aicea numai veţi găsi norocul !
„Curând..-curând vedea-=vefi ce s'alege
,,De-=-aceşti Români, dar voi să finefi locul!
„Vă'ncredinţez pe creştineasca-=-mi lege
,,Că până mâni, sau cel mult poimâni seară,
,,Nici un Muntean nu va rămâne'n ţară!"
Dar nu sfârşi această cuvântare,
·Când dintr'un nour negru Sânt-=-Ilie
Trosc..-trosc! îl fulgeră aşa de tare
Încât căzu din tabără mai mult de-=-o mie.
'Călugărul pieri ca o ispită
.Cu barba-=-i lungă'n flăcări mistuită.
Pe toţi Ţigani..-i doborâse frica,
Măcar că n'a fost vr'o nenorocire ;
'-Ci, făr'să zică nimenea nimica
•Cu toţi s'au dus în corturi în neştire
Şi-=-au adormit cu suflefe.,-amortite,
Că prea dădură. peste ei ispite.
I
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Dar Sânt...Ilie i...a trimis săgeata ;
Ca'ntr'un vârtej se risipi duşmana.
Acum şi Sân•Mihai îşi strânse ceata
Luând şi artileria ,cerească,
Pe duşmanul cel crunt să,l biruiască.
Luat...a . cruci de viată dădătoare,
Ceasloave mari şi evanghelii sfinte,
Mătănii, moaşte, mii de sărindare,
Un post curat cu ruga lui ferbinte,
Agheazmă, paradise şi molifte
Şi tot ce face rău spurcatei lifte.
Cu,�cestea toate, fără de �ăbavă,
A mers Mihai cu oastea la bătaie
Cântând lui Dumnezeu un imn 'de slavă ;
Satana însă, ca o rea potaie,
Văzând că nu:i de glumă, lumea lasă
Şi sub pământ s'a dus, în Iad, acasă.

4. Sân-Spiridon strică dragostea lui Parpanghel şi
a Romicăi · în palatul vrăjit.
Safan produce multă tulburare
La fete şi neveste mai cu seamă.
Pe când Parpanghel vru să se omoare,.
,_., Făcea de nu:i era de piele teamă l
Au cine:ar fi putut afund să creadă
Că'n bratele iubitei va să şeadă? ...
Satana fete şi feciori adună,
De,aici ştiind că pot urma şi rele ...
Pe când Romica se visa, nebună,
Că mestecă pe tavă floricele,
De:odată tava îi scăpă din mână
Şi par'că se făcu lâng'o fântână,
Pe când în somn Romica:i afundată,
Şi tânărul Parpanghel se trezeşte.
Priveşte'n jururi vreme'ndelungată
Şi nu'ntelege unde se găseşte.
Dar nici nu poate ochilor a crede
Că strânsă lângă el Romica şede.
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,5i;o sărută . . . Ce flăcări în privire !
,,Romico dragă ! .. ." zise el iubitei,
,,Eşti moartă?...· Sau în nesimţire ?"
Romica însă cu'nroşită faţă
L;a prins pe tânăr într'a sale braţă.
Ale Romicăi buze ard ca focul,
Dar nici Parpanghel 11u erâ de ghea:ă ;
In sine...şi binecuvânta norocul ...
Iar fata, suspinând, şi...ascunde faţa ...
,,Ce vrei Parpanghele?... Oh!...Va_i de.mine!"
Dar tot mai tare...l atrăgea spre sine..
Atunci trecu Sân;Spiridon _prin aer
Pe măgăriţa lui Valaam călare,
Cu chica...i albă'n urmă ca un caer,
Văzu pe. drac ferb4nd păcatul mare,
Făcu din înălţime semn de cruce
Şi, iată! ... Tot palatu'n fum se duce t
Parpanghel se trezi'ntr'o neagră halt�
_Cu mult noroi şi groaznic puturoasă ;
Cu mare caznă pe un mal se saltă.
In vremea asta şi Romica...i scoasă,
Asina chiar, cu...a cerurilor ştire,
O duse'n depărtări la mănăstire.
Astfel Ţiganul, dup'atâta trudă
Se răcori chiar bi.ne în băltoagă ;
Murdar de tină grea, cu haina udă,
El tremură de frig ; privirea...i joacă
De spaimă şi...osteneală'ndelungată
Şi...i clănţăneşte gura larg căscată.

5. Sân-Spiridon s'arată lui. Vlad Vodă.,.
Mihai, cu .ceata sa de- sfinţi, călare,
A dat o raită nevăzut prin ţară ;
Luând pâgâp.a oaste'n cercetare,
Nu tocmai prea departe o aflară
Stând la odihnă'ntr'o vâlcea ferită,
Cam lângă Ţigănia mult vestită.
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Şi sfătuia'n divan ce trebuieşte;
De,..odat' ca din pământ ieşi'n iveală
Patronul care pe Români fereşte,
Sân,..Spiridon, şi•aşa fără de veste
Le zise clar cuvintele aceste:
,,Zic: Pace vouă şi la'ntreaga ţară! ...
,,Să nu vă fie frică: veţi învinge !
,,Veţi da păgânul în curând afară!
,,Tu, Vodă Vlad, te scoală şi te'ncinge!
,,Sân..-Gheorghe şi Dumitru sunt cu tine,
,, Dar cată să te porţi în luptă bine!
„Eu, Spiridon, rămân aici acasă
,,Pân 'ce pe toţi vrăjmaşii îi veţi bate,
„Tocmind o ţară încă mai frumoasă
,,Şi ridicând din nou distruse sate!"
Iar după ce grăi aşa cuvinte,
Prea Sfântul o luă ca'n zoor nainte.
Cucernicii boieri adânc tăcură
Vâzând ei o minune•aşa de rară.
Apoi nenumărate cruci făcură
Şi de bătut metănii s'apucară.
Dar ia să ne'nfurnăm un pic în urmă
Să prindem bine . a lui Iştoc urmă.

-6. Drumul lui Becicherec lştoc.
Becicherec din drum nu s'abătuse,
Dar nici nu scoase un cuvânt din gură.
Doară'nfr'o vale zăpăcit stătuse,
Căci dase peste•o mare'ncurcătură:
Cărarea lui se desfăcuse'n două;
Sta deci nehotărât înfr'amândouă.
Şi'ntoarse capul către Bucur, care
Dormea pe cal cu faţa într'o parfe:
,,No, Bucure! ... Pe•aici cum fi se pare?
,,Aici vom fi, de sigur, prea departe·
,,De nobila şi scumpa noastră casă,
,,Dar fara ast' aşa•i că-=i mai frumoasă?"
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.,...., ,,De bună seamă că•i .grozav frumoasă !'.'
Răspunse el cU: genele lipite;
,,,Dar ce•mi văd ochii ? Lemne lungi_ şi groase
.,Şi stânci enorme'n drumuri prăvălite ..•
,,Oh l Ce jivini or fi pândind pe•aice ...
,,Se poate !,iata piele să 'ne=o strice I"
,....., ,,La asta mă gândeam şi eu .acuma l
,,Dâr, după câte mie mi s'arată,
„Suntem în ţara. zânelor l . .. Ci numa
„Eu ... zău, mă mir ·că nu văd nici o fată
„Pe care•aş întreba•o cam pe' unde
,,Cel zmeu pe Anghelina mi=o ascunde I'!

•

,....., ... De=o fi aşa, e vai de noi, stăpâne I
li zise sluga supărată foarte;
„Uitaşi ?'.· .. Aceste bleste�ate zâne
,,De oameni chipeşi se'ndragesc şi moarte·!
„Dar ce=i mai rău, e mintea că le=o'ncheagă
„Şi=apoi 1� sug puterea lor întreagă l
.,,Ba le şi ia a ochilor lumină,
„Le fură inima adevărată
•
�,Şi'n locul ei un putregai anină, ,.....,
�,Ori că le las'o minte -strămutată,
.,Iar cel care•o scăpat, şi de nu mo.are,
�,Dar nici că va putea să· mai se'nsoare l

•

�,S'o şterpelim, stăpâne, de pe=aîce,
:,,Ca nu cumva. să ne'ndrăgeasc'o zână;
.,Nu doarme dracul, vechea vorbă zice ··
„Şi=i bine să ft,igim de ...aicea pâriă
�,Avem de padea _noastrâ clipe bune� ,.....,
�,Altfel... un putregai în piept rie=or pune I"
......-,,De· ce=mi · înşiri aşa · cumplite rele?".
Baronul i=iţ răspuns cu supărare;
,,Să ştii că=i vai d� capul tău, mişele-!
„De:.-acum încolo soarele=mi răsare
�,Şi mândra raz' a lui va· fi lumina,
„Ce=mi va aduce'n brate pe=Anghelina I

,

�,Aceste zâne toate ştiu şi=or sp'unE:
_.,Cam unde Puiul peu se necăjeşte,
.,Iar dacă nu vor vrea cu chipuri bune,
.,Vor zice ele'n silă, putereşte I ...
,, Va fi. cu musai să-=mi mărturisească,
,,Aşa şi Dumnezeu să mă trăiască l"
8
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Zicând acestea ·ochii şi•i ridică,
Musteafa lungă'nfăşurând pe deget,
, Continuând apoi mai· mult să zică :
„ln scopul ce•mi propun sunt fără preget l
,,Cum armele•mi nu prea vor şti de şagă,
„Să nu-=-mi glumească, viaţa de lj•i dragă t
„Nu trebuie viteazul să ·se teamă
,,Cu . ori ce duşman musai a se bate!
,,De nu, atunci om de nimic se cheamă !
„Deci: cel ce vrea să'nfulice bucate
,,Şi de,..o potrivă mie'n minte nu e,
,,Acela contra mea să nu se pue!
,,ln faţa noastră calea e dublată.
,,Pe care,..om merge noi la zâne-=-acasă ?
,,ln dreapta una,..i largă şi umblată,
.,tn stânga una strâµită, colţuroasă ...
,,Hai, Bucure! Cum socoteşti? Ia spune,
,,Că poate ai acuma gândurr bunel"

•

Şi Bucur mi se'ndreaptă greu din şele :
,,�şa precum eu văd, drăguţ stăpâne,
,,De vrei s'ajungi la zânele acele,
„Om nemeri cu mult mai drept, de•om ţâne
,,Această cale care.,;.i mai bătută,
,,Pun rămăşag cu una la o sută !

•

,,Aceasta,..i cale mult mai desfătată,
,,De oare ce ea printre munţi apucă,
„E calea zânelor adevărată I
,,Iar ceia, strâmb' aşa ca o nălucă,
„Pe ea să meargă pot strigoii doară
,,Când noaptea de pe munţi în văi_coboarăJ"
Baronul aprobând, porni pe dată�
Mai mult nici un cuvânt nu mai grăeşte ;
lşi fine fruntea'n ceruri ridicată;
Cu mâna'n şold, el merge voiniceşte
Cătând cu bună seamă'n ori ce parte
De nu e cineva ca să•l întarte.
••oo o••oo0•
•
•• •••o•••o••
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CÂNTUL AL CINCILEA

..
Becicherec cu un b�laui luplă
Şi.=·aflând o zână�i cere ajulor-;
Cu Bucur cearla lui e ne'nlreruplă.
Parpanghel bea din fermecai izvor
Şi arme de voinic vileaz găseşle
In limp ce'n codrul lainic .rălăceşle.
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1. Becicherec luptă cu balaurul.
De n'ar fi pană, nici. n'ar 6 scrisoare,
Aceste'nşiruiri de slove mute
Care deschid şi lumii viitoare
Secretul vremilor de mult trecute ;
N'am fi ştiut de lştoc, omul care
N'avu pe.,.aceste lumi asemănare.
El, · după ce prin munţi şi văi adânci
Mersese iute zile'ndelungate,
Stătu'ntr'un loc şi'n sus privind la stânci
Barbar de'ngrămădite şi crăpate,
Lui Bucur îi strigă aşa de...odată
ln cât sări cu faţa'nlăcrămată_:
,,Ia adă.,.mi suliţa şi scutu'ncqace,
,,Iar- -tu fă bine armele şi...apucă !
„Vezi colo un balaur cum se coace
,,Şi cum la soare dinţii şi...i usucă ? ••• "
Făcând întocmai dup'a sa poruncă,
Spre fiară Bucur ochii şi...i aruncă.
Nu prea departe se găsea o stână ;
Din ea se coborâse..,.o gospodină ;
Mergea să scoată apă din fântână,
Mergea cântând o dragoste senină ;
Iar o pisică, ce cu ea venise,
Pe..,.un carpen verde, doborât, sărise.
Când trunchiu...a fost tăiat, dintr'o'ntâmplare,
Căzu cât fu de lung, pe...o mare stâncă,
Şi cum era verzui, lucea în soare
Ciudat şi se părea să fie încă
Mai mult decât balaur sau jivină,
Cu..,.acea pisică stând pe rădăcină.
Şi cum se zbenguia cu botu'n soare,
Părea cu mult mai mare şi mai groasă.
Deci Bucur dă Baronului crezare :
„Drăguţ Stăpân, să mergem iar. acasă I
„Ne sfarmă fiara asta pe...amândoi
,,Şi e păcat de...aşa voinici ca noi !"
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,,Destul I" a zis Becicherec : ,,mă.şele, ·
„Să nu crâncneşti o vorb'a doua oară t
„Sai jos şi ţine caii de zăbele
,,De vrei să fii cu inima murdară I"
Aşa zicând, el 'de pe cal sări
Şi'ncet, mai mult pe brânci, se -târâi.
Ferindu-se un zgomot să producă.
El suliţa o'ntinde voiniceşte ;
Pe Bucur ameţelele"l apu�ă ; •
El scoate capul, când şi când priveşte
Şi'n sinea lui cu totul sincer crede
Că nu motan, ci crunt balaur vede.
Acum Becicherec s'alăturase
D�un pom, de unde îi venea aproape ;
Pe lance mânile şi le'ncleştase,
Chitind dihania să nu o scape.
Cu lancea lui cât o prăjină lungă
Crezu că pân'la cap o s'o străpungă.
Dar când se· repezi, nenorocire I
Cu zdruncin mare a căzut lunganul.
Un „valeii" crunt a străbătut în fire ....
Cu miaunat groz4v sări motanul.
Iar Iştoc strigă : ,,Bucure, fereşte
,,Că drept la tine,,.acuma'nemereşte I"�
Voinicul Bucur nu putu răspunde. ·
Spre coada cailor el se retrage,
Aiurea ne având mai bine unde:
Mai la fereală bună să se bage.
Iar fata, auzind dela fântână,
Ulciorul plin şi l=a scăpat din mână�lar cârid �ări şi' chivăra cea mar(',
Peptarul de ofel şi lancea •lungă,
rn lături ca o c�prioară sare
Şi cc'ită'n. grabă cât mai sus s'ajung;i
In faţa unei peşteri de pe-=-aproape, ·
De.,.asupra unor mari şi.,.adânci vârtoape.
Şi cum sta sus pe piatra colturoasă;
Infricoşată spre voinic priveşte ;
Dar când acesta o văzu frumoasă,
Că nu e zână, nici că se'ndoeşte,
Ştiin,d prea bine că pe stânci înalte
Nu locuesc ·femei de ·celelalte.
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Putea, ca �orba lui să o'nfeleagă;
Asvârle crunta lance de la sine
Şi•aşa vorbi, duios : �,,Oh, zână dragă,
,,Tu care eşti aicea păzitoare,
,,Ascult'a sufletului meu plânsoare !
.,Eu sunt Becicherec din Urum=-Haza,
„Baron de Turda, îns'a noastră spiţă
„De la'nceput pu11Cede din viteaza
,,Lui Negru.Voevod măreaţă viţă, ,,Şi chiar din fata lui cea mai frumoasă :
,,Aşa spun cărţile ce:avem acasă !
,,Dar n'am folos de..,această mare �lavă,
,,Căci nu..,nii fu dat'o viaţă fericită !
„ln loc de miere am mâncat otravă
,,Şi multă răutate•mi fu. sortită,
,,Silindu•mă să pribeg�sc de...acasă,
,,Cătând în van fetiţa mea frumoasă.
,,Pe când eram flăcău, odinioară,
,;Aveam şi ·eu drăguţă pe o fată,
,,Pe o copilă gingaşă de fară ...
„Pe fafa•i rumenă şi'mbujorată
,,S'amesteca şi trandafir, � crin,
,,Şi'n ochii ei zâmbea un cer senin ...
,,Avea o gură gingaşă de floare,
,,Mărgăritare•avea, nu dinţi, în gură!
,,Mânuţe albe, pline, rotungioare,
,,Şi plină'n trup, năltuţă la statură.
,,Nici zorile n'aveau aşa privire,
,,Şi soarele râvnea a ei zâmbire !
„Pe,..acest odor mi 1...a răpit şi•l duse
,,Un zmeu pizmaş, pe cine ştie unde ! ...
„De•atunci îndu; mereu duteri nespuse
„Şi'ncerc, umblând, doar..,doară voiu pătrunde
,,ln fara unde•o fi· şi•a mea copilă .. .
,,Te rog din suflet, Zână, fie..-ţi milă .. .
,,Fii bună, Zânişoară, şi..-mi arată,
,,Fii bună cel puţin cât eşti frumoasă!
,,Şi dacă ai iubit în viaf odată,
„Arată..-mi unde•i fericita casă
,,ln care Anghelina locueşte,
,,Şi•arată•mi Smeul care qii,..o păzeşte!"...
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2. Bucur vorbeşte închipuitei Zâ1J,e.
O vreme Bucur, ne..,auzind mm1ca
Şi toate'n jur părându..,i liniştite,
Cu toate că..,l cutremurase frica,
Privi'mprejuru=i lungi clipite
Şi merse'ncetişor spre=al său stăpân,
Făcându..,şi cruce şi scuipând în sân.
O mare bucurie îl cuprinse
Când a văzut stăpânul că=i trăeşte,
Că, stând plecat, cu vorbe dinadinse
Spre..,o zân'adevărată se jeleşte.
Voinic _el sare de pe iapa,..i brează
Şi,..alături de stăpân îngenunchează.
·Baro'nul dacă şi=a sfârşit cuvântul,
El inima.,..şi luă în dinţi şi zise :
„Mărită Zână, căreia pământul
,,Acesta i se'nchină, pare=mi,..se,
,,De n'ai avea o inimă'mpetrită,
„Ai să n�ajuţi mata şi nesilită I
,,Cum vezi, stăpânul meu nu ştie şagă,
„De nici un fel de- zână. nu se teme
,,Cât are'n mâni o suliţă întreagă ..•.
„Mai bine să,..l ajuţi mata din vreme
,,Şi spun să n'aştepfi să te mai silească,
,,Atunci nimica n'o să.=-ţi mai tihnească!".
,,Taci, boule!" ... -îi zise cu mânie,
Stăpânul. ,,Ce te=amesteci tu în treabă ?
,,Cin'te=a'nvăţat această măgărie ?
,,Cum de vorbeşti când nimeni nu te'ntreabă?".
Atuncea Bucur iar spre cai fereşte
Şi'ncet stăpânului aşa=i şopteşte :
„la lasă,..mă, că ştiu· ce fac, stăpâne I
„Ca să priceapă ea- că n'avem teamă
,,De nici un soi d� fete, sau de zâne,
„Că sânge roş avem în trup, nu zeamă I
„Măcar să ne=arătăm la gură tare
,,De n'om putea să facem lucru mare!".
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3. Zâna sperie pe Bucur şi bucură pe Becicherec.
Cum ceştiia'ntre ei aşa se ceartă,
Copila nu ştia ce să se facă ;
Era'ngrijată că prin stânca spartă
Ar fi putut uşor la ea să treacă
Cel mai .subţire şi cu lancea lungă
Şi-ar fi putut s'o prindă ca'ntr'o strungă.
Dar ea fiind vicleană şi isteată,
Văzu în ce le stă lor nebunia ;
C-um „Doamnă Zână"xi tot ziceau în · faţă, ·
N\l vru să le mai strice bucuria ;
Şi se purtă cu ei curat zâneşte,
Iar în răspuns cam astfel le grăeşte:
„Grea jale te lovi, o, drag jupâne I
.,Dar Dumnezeu la mine te trimise,
.,Eu toate şi pe rând fi le voiu spune,
,.Căci eu le ştiu· de rost, că parcă-s scrise:
„Să ştii că Anghelina cea frumoasă
,.Tot mai tr�eşte şi'ncă"'i sănătoasă.
.,Nici unibra unui Zmeu nu ţi-o păzeşte,
.,Ci ea se află într'o mănăstire,
,,Acuma"'s ani de când te tot jeleşte,
.,Că nu"'i dăduşi din parte-ţi nici o ştire!
„Deci du•te bărbăteşte înainte
„Şi toate ce fi-am spus, le ţine minte I
,.Curând vei da de sfânta mănăstire,
.,Că nu"'i de-aici atâta de departe,
.,Dar pentru marea mea bunăvoire,
.,De-această slugă să-mi faci mie parte.
„Cum izbândeşti, să mi-I aduci la mine
,.De vrei să-fi .fac să meargă totul bine !"
Aşa v4'rbi copila, iar 'viteazul
Becicherec la Bucur aspru cată ;
Dar Bucur îi arată'ntreg necazul
De care inimaxi e apăsată.
Şi zâna le pieri într' o clipită
Sub tufă deasă rămânând pitită.
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Când bietul Bucur înţelese bine
Că Zâna-=-1 vrea, fu prins de-=-o spaimă mare:
Pe cap tot păru-=-i spin de mărăcine
Şi..-1 trec flori de groază prin spinare.
Apoi durerea grea la plâns l'îmbie
Şi el vorbi cuprins de duioşie:
„Vai, măiculiţa mea, la ce pe lume
,,Mă mai născuşi tu, ăracan d mine !
,,La ce degeaba mi-=-ai mai pus un nume?
,,Că mult era, măicuţă, mult mai bine . ·
,,ln scalda cea dintăi de mă'necai,
,,Cu faşa'n leagăn de mă sugrumai".
Apoi cu ciudă mare şi ocară
Se'ntoarce spre stăpân şi-=-aşa îi zice:
„Ţi-=-am spus eu doar şi poate-=-a mia oară
,,Că zânele pe oameni vor să-=-i strice !
,,La ce m'ai fost adus -pe-=-aici, Stăpâne,
,,Ca să m'arunci de viu pe mâni păgâne?
,,Să mă răpui dar ... inima te'ndură?
,,De-=-aceasta am slujit eu fie ?
,,M'arunci pe drumuri ca pe-=-o stârpitură?
,,Nti..-mi faci destul cu marea-=-ti nebunie ?
,,Aceasta-=-i mulţumirea ta, Jupâne? ,,Dar trebuie .să ştii că eu nu-=-s câne I"
Ba încă Bucur ar fi spus mai multe,
Că vrea să..-şi verse-=-acuma Tânza ,toată ;
Becicherec nu vru să-=-1 mai asculte:
„Ia strânge-=-ti limba groasă, mă, şi cată
,,Cu cine stai de· vorbă tu, mă câne ! ...
,,Neam păcătos !... Valah infect!... J?omâne!..•
,,Nu ştii că mi-=-s baron de viţă doară,
,,Iar tu, Român plouat, iobag la mine ?
,,Că dacă vreau iobagul meu să moară,
,,lmi pQate cere seama ori şi cine?
„Nu ştii că legea noastră glăsuieşte
,,Că poate .face Domnul ce voeşte?
Atunci mânia oarbă-=-1 învinsese
Şi Bucur sta cu capu'ntr'o ureche;
Din ochii crunfi săgeţi spre lştoc iesţ
° ..,T'
k_
Şi sare par'că-=-i apucat de strecli�,
Sau par'că ar fi fost împuns cu sula!"''
Şi cu necaz puternic îşi trânti căciula.

.
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,,Aşa de,..i ••. Nat ... Că dacă e pe•atât,
„Să-fi caufi alt nebun să te slujeascăt
„Apoi, orice să•mi fle hotărât
,,Chiar după legea ta cea· nemeşească.
,,Că eu nu-s Ducipal, nu..-s nici Suran,
,,Ci-s om sadea, măcar că n'am dol�an / 1)
,

,,Mai bine să mă duc de_ voie bună
,,Acum la cea frumoasă zânişoară,
„Şi chiar pe/jar de..-ar fi ca să mă pună
.,Mai bine e decât să treer fară.
,,La urma urmei tu, ca mulţumită,
,,Tot mă vei vinde ca pe•o simplă vită t".
Becicherec văzu c'a mers departe,
Căci Bucur puse•o tufă sub picioare.
Şi zise deci, luând' o pe..-altă parte :
,,Mă laşi aici? .... Şi �acă nu te doare,
,,Te lasă inima s'o faci? . .. Haina t ...
„Gândeşte-te la· mama ta, Tindinat
,,N' o părăsi acum la bătrâneţe,
„Căci ar muri de•o jale ticăloasă
„Aflând că tu de zâne pădureţe
„Te-ai îndrăgit şi ţi..-ai uitat de casă t
„Sânzeana, sărmănica, ce•ar mai plânge t
,,De bună seamă'n lacrimi se va stânget".
Pe Bucur însă 1...a slăbit porneala
Şi groaznJca mânie•l cam lăsase ;
Cu sine sta făcându..-şi socoteală,
Că el o clipă doar se'nflerbântase,
De,..i bine, sau de este rău să stee,
Vcinic frumos cu slujbă la femee.
Când auzi de scumpa lui Sânzeană,
Plângând grozav, abea putu să'ngâne:
,,La ce mă'mpingi pe=-o cale•aşa duşmană?
,,De ce•ai vrut să mă vinzi aici la zâne?
,,De asta m'ai luat de lângă casă ?
,,M'arunci ca pe=-o custură netăioasă?".
,,Not" zise Iştoc din cealaltă parte,
„Nu fli copil l Să ne'mpăcăm l Hai, vină l
„Că eu fi•oi da de slobozire carte
„Când om afla pe mândra Anghelină t
,,Şi cum suet nobil, ai să vezi, fărtate,
,,Te,..oi face şi boer pe jumătate t".

------

1) Haină purtată ·de nobilii maghiari.
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Cu aste vorbe•aşa de mari şi clare,
La slujba lui se'ntoarse Bucur iară;
Becicherec îi dă încredinţare
Că nu=l va vinde. Ei apoi plecară
De•adreptul prin păduri mereu mai dese
Precum frumoasa zână Je spuses�.

4. Parpanghel se'ntâlneşte cu voinicul Argineanu.
Parpanghel toate câte se'ntâmplase
Prin amintire iarăşi le trăeşte.
Ştia că sub un paltin se culcase,
Şi...acum vedea că'n baltă se trezeşte.
Aceasta n'o putea el s'o priceapă :
Cum de=a căzut. pe nesimţite'?- apă? •..
Fiindcă celelalte lucruri, toate
Ce se'ntâmpla,ră'n palat cu Romica
Nu se'ndoia c'au fost curat visate,
Gândind, îl prjnse dintr'odată frica,
Deoarece văzu aievea că spre sin�
Un călăreţ voinic în goană vine.
Era cumplit armat şi sta călare
Pe=-un cal porumb ca şoimul şi mai iute t
Şi=mi alerga voinicul pe cărare
Ca un viteaz cu nobilă virtute t
Strângând cu dreapta spada vitejeşte,_
Părea că dup'un crunt duşman zoreşte.
Ţiganul când văzu· o spadă goală,
In gură vorba=i înghefă pe dată,
Iar părul, îmburzit i se răscoală ;
Ar fi fugit . . . dar cum să se'ncumeată?
Ostaşul însă l=a văzut din vreme :
„Ori cine=ai fi tu, stai şi nu te te'me t
,,Asupra celui care n' are arm. ă,·.
,,Nu se va slobozi o spadă scoasă.
„Degeaba nimeni capul nu i=-1 sfarmă t
„Dar nu văzuşi pe=o tânără frumoasă
„Cum chiar pe=aceste drumuri alerga
,,Cu doi păgâni în goană după ea? ...".
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Ţiganul biet, cu mintea'nfierbântată
De câte însuşi lui i se'ntâmplase,
A zis : ,,Drag Coconaş, văzui pă dată,
,,E drept pă tânăra hea mai frumoasă,
,,Mâncaţi...aş calu, . zău, să•ţi spun deschis,
,,Nu ştiu dă fu haievea ... ori... h'un vis!. ..".
'
Voinicul din aceste mici cuvinte
Văzu că cioara încă tot visează ;
-A stat o clipă cugetând în minte,
Dar armăsarul sare şi nechează,
Frământă rău zăl?alele'nspumate,
Dă des din cap şi din copită_ bate.
Era voinicul Argineanul, care
Băgase groaza'n toată păgânimea.
Văzând că Mohamed cu· oaste mare
Venea ca să distrugă creştinimea,
Lăsă acasă tânăra soţie
Şi hotărâ pe_ Turci în loc să,=i ţie.
De trei ori se l�vi'n păgânătate
Şi larg� cale'-n ea, putti să=-şi_ faca ;
Ploua'mpr_ejur cu trupuri sângerafe
Atunci când sabia=-şi scotea din teacă.
Dar ostenind, pofti la umbră deasă
Şi s'abătu'1;1 pădurea răcoroasă.
_
Dar din păcate soarta lui amară
II duse la pădurea- fermecată.
Sub un stejar bătrân el se scoboară,
Când Argineanu vede dintr'odată
Cum doi păgâni gonesc dup'o copilă
Ce se ruga dup'ajutor şi milă.
Şi neştiind că nu,..i decât nălucă,
lndată după ei cât- poate=-aleargă,
Acuş,..acuş îi pare ·că-i apucă,·
Dar capul când voi ca să li=-1 şteargă,
Ca printr'un farmec toţi cei trei pieriră :
Deaceia stă pe loc şi mult se miră.

5. Isvoarele fermecate schimbă firea lui Argineanu
şi-a lui Parpanghel.
Un fag utnbros era, nu ·prea departe,
Sub el curgea un şopot Ici răcoare :
1n două ramuri însă el. se'mparte
Curgând în altă parte fiecare.
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lntr'altul, dimpotrivă, e sălcie.
Un om de bea din cel din mâna dreaptă,
Un duh înalt îl împresoară'ndată;
Aşa de mult cu mintea se deşteaptă,
lncât mai sus decât spre nouri cată,
Pe loc preschimb' un iepure fricos
ln leu ne'nvins, viteaz şi inimos.
Dar apa ceea de pe mâna stângă
Puterea sufletului o potoale,
li face pe=-om cu mintea mult nătângă,
Iar firea dârză, tr�ndavă şi moale.
Şi unul şi=-altul, tot asemeni mic,
Curg între Parpâ.nghel şi'ntre voinic.
Acesta vede recea apă clară,
Şi, cum era voinicul frânt de sete,
Către isvor cu dinadins coboară
Şi bea din stânga. Cu mişcări încete
Dezbracă armele şi calu=-şi lasă
Şi merge de se pierde'n umbra deasă.
Parpanghel la isvorul drept se pleacă,
Scufundă palma şi o soarbe'ndată;
1n clip'aceea chiar, pe fata=-i ·seacă
Se şi văzu· schimbarea minunată. _
1n ochi privirile"i se'nflăcărară,
Slăbite mâni puternic se'ncordară.
0

Fru'mos la chip, dar cfunf la'nfătişare,
El simte'n minte=-o isteţime rară.
Privind pe sine hainele murdare :
„Că nu deahestea, ci deahele dară
„Se cade eu să port acum !" şi=-arată
Spre armătura colo aruncată.
Cu grabă cele dotJă râuri frece.
Şi toată armătura o şi'mbracă;
Gândea că nu s'ar feme nici de zece
Când greaua spadă şi=-o trăgea din teacă ;
Dar dacă se mai şi sui călare,
Simti că nici de=-o oaste frică n'are.
_.,.
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De•aici se'ntoarse fără de zăbavă
Spre drumul bun, voind să iasă
Din fundătura ceea de dumbravă.
Despre Romica .... de demult uitasă,
Dar· i"'aminti de dânsa o'ntâmplare,
l?ricinui�du•i, astfel jale mc1re.

'
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CÂNTUL AL ·şASELEA

Ţiganii sfătuesc şi voiniceşfe
Ei spun să nu se ducă ori şi unde.
]vfuntenii însă îmbiăca/i turceşfe
Dau pesfe dânşii . . • Neicu le răspunde.
Parpanghel plânge-=-a lui iubită moartă,
Iar Işfoc şi cu Bucur foi se cearfă.

0 000000•0·
••
· ••000000••·

•

..

•
www.minac.ro

-

128 -

1. Ţiganii sfătuesc.
Sunt multi la plită ? Ciorbele..,s sărate !
Prea multe· moaşe de..,s, copilul piere!
Iar dacă..,s doctori mulţi, bolnavul pate !
Aceasta este..,a'ntregii lumi părere.
Cu drept cuvânt, deci, s'ar putea chiar zice
Că nid belşug de sfat nu..,i prea ferice !
„.l'vJai bine una bună!" e cuvântul
Străbunilor, şi socoteau prea bine,
. Căci, ori de când va fi pământul,
Rău n'au fost cele bune şi puţine,
Ci'ntotdeauna cele rele multe;
Ceţ ce nu vrea să cre�<,i.ji, să n'asculte i
Ţiga�ii toţi grămadă s'adunase
A doua· zi de dimineaţă iară;
Nu vru nici unul sfaâa să şi..,o lase
Din zori de zi şi pân' târziu pe seară.
Şi nu putură să se· hotărască
Să stea pe l�c, ori să călătorească.
Cei multi ar fi voit pe loc să şeadă,
Dar împotrivă foarte mulţi strigară;
Către Spăteni îndată să purceadă
li îndemna· Drăghici a mia oară !
Doar ·Neagul contra e şi sfătueşte
Pe loc să _stea şi'ntr'.ast chip le grăeşte:
,,Să mergeţi voi pă'n toată hastă ţara,
„O locuire..,aşa mai dăsfătată
,,Cum n'am avut noi nici odinioară,
,,Ca basta n'aţi găsi! .. . Deci, dă..,s bucate,·
i,Eu zâc să' rămânem C\.\. toţi aice
,,Şi să trăim o "viaţă mult ferice.

•

„Că... dec!... Am. să vă spun eu cu drăptate
,,Că drumul lung, zău! mia nu..,mi prea place!
„Mi s'a urât cu..,atâta trăpădate l
„Mai bine e să stăm aicea'n pace
„Cât timp nu ne urneşte nici o. silă
,,Şi ne prieşte..,a cerurilor milă.
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„Deci tabăra aici rămâne toată
,,Şi•aşteaptă neclintită pân' ce, dară,
„ Va trece hastă vreme tulburată
,,Şi iar se va întoarce pacea'n fară.
„lară de..-atuncea'ncolo va să hie
,,Aşa cum numai soarta noastră ştie I"

2. Ţiganii sfătuesc cum trebue să se lupte cu duşmanii.
Aceste vorbe Neagu de le spuse,
Cu tofii într'un glas le aprobară.
De..-acurmezişul doar Drăghici se puse,
Zicându..-le'ntâmplări de..-odinioară,
Rugând să fie..-ale lui Vlad cuvinte
Şi..-a crede'n sfatul unui om cuminte.
Dar într'un glas strigară tofi: ,,Aici,
„Aici cu toţi vom sta !". . . şi..-i astupară
Cuvântul înţeleptului Drăghici.
ln urmă ei pe Bratu..-l ascultară,
Căci îşi deschise rostul vitejeşte
Şi..-aşa precum urmează..-i sfătuieşte:

•

„Amu, vedeţi ... se poate să se zică
,,Prea bine că sunteţi la Inimoasa,
,,Că, precum văz, nu vă mai taie frica!
,,Da'n ori şi care loc vă fle casa,
,,Voi să şedeţi aşa cu bună pază ...
,,Vă fie mintea totdeauna trează.

• ,,Că până ieri voi furăţi nişte doare,

„Dar azi voi sunteţi oastea lăudată
,,Lui Vodă Vlad, hăi ce vă dă mâncare!
„Şi dacă v'a dat harme bune, cată
„Ca să vă socotiţi pe cât mai bine
,,Şi să nu..-1 daţi odată de ruşine.

-

„Da eu am să va zic aşa pe faţă

,,Că n'aţi avut nici când o rânduială,
,,Să tot vorbiţi şi până dimineaţă !
,,Voi n'aţi văzut că duşman duh vă'nşală?
,,Tot lungul zilei gura nu vă tace,
,,Dar să'ncheiafi ceva ... nu prea vă place!
9

„Analele Dobro�ci" XII. 193 t
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„Că Vodă arme de v'a dat, îndată
,,Va trebui cu ele•a vă deprinde.
„Cred ... arma nu vă este dată
,,De stăpânire ca s'aveţi ce .vinde, ,.:_
„Ci ca s'aveţi cevaşilea în mână
„Când veţi lupta cu oastea bea păgână I
,,Drăpt să vă spun...că eu... dintr'a mea parte,
„Eu o dădeam de la'ncep.ut la dracul
,,Pă scula basta care•aduce moarte,
„Dă Dada dacă nu mi•ar fi, săracul I
hCă doară•l ştiţi şi voi: bătrânu•i tare
„Ş'afară dă ce•i dau, el hrană n'are I

-

„Cu•adevărat dorinfa dă vă duce
,,Să'ncingeţi armele, ia spuneţi dară:
,,Cum trăbuie o harmă să s'apuce ?
„Că . . . deh ! .. . Să nu vă faceţi dă ocară
,,Când veţi da ochi cu oastea cea duşmană, ,....,
,,Şi să vă taie=aşa ca la tocană !"

•

Atuncea iute se sculă'n picioare
Şi falnic Bor.oşmândru prinde graiul:
„Măi fraţilor, că mie mi se pare
,,Că d,ţcă n'ar avea ţepuşe scaiul,
„N'ar fi aşa de•avan ! ... Ţepuşa face
,,Să hie hirea lui aşa pungace !
,,La oameni arma e ca şi făpuşa ;
,,Acel ce are mâna bine=armată,
„Ori cui el poate să•i arate uşa I
„Şi biruie'ntr'o luptă'ndelungată
„Acela ce se simte=armat mai bine
„Şi•a cărui armă vreme lungă fine I
„Zâc doar că'ntâi de•o armătură bună
„Să ne'ngrijim şi cât mai dă degrabă I
„Da' mie dă dămult p'în cap îmi sună
,,Că s'ar putea să facem bună trabă.
,1Şi să ne=armăm aşa mai .. . vitejeşte, ,....,
,,Ei, iată, Boroşmândru sfătueşte:
,,Ori ce ţigan să=şi aib'o săbioară,,Şi'n mâna stângă.. . şti fi : o sulă lungă,
,,Vârtos cu dreapta taie şi omoară,
,,lară cu mâna stângă tot să'mpungă !
„Să aibă la'ndemână . fiştecare
,,Gătit un lat aă frânghie mai tare.
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,,Decât s'o ia mai s_ănăfos la fugă,
„S'arunce laţul în vrăjmaşe gloate
,,Şi•apoi, zmuncincţu...J„ ştii, vârtos, să· fugă ;
„Pe h'un vrăjmaş cu fes să mi-l trântească
,,Şi pân' la tabără să•l târnosească.
,,Cum dar vă place..,.a mea părere?
. ,,Şi ce..-avefi împotriva ei a zice?"
Acuma Dragomir cuvântul cere,
Dar se scorneşte şi un pic de price,
Căci Bratu'n vorba lui tot stărueşte.
La urmă Dragomir rânji mânzeşte.
Iar Dondu, un tigan cu fruntea lată,
Un lingurar ce ştie multe, zise
Tot mângâindu..-şi barba..-i afumată:
,,Dec! ... Boroşmândru taie'n Turc ca'n clise!
„Ba vrea să..-1 târnosească pân' acasă
,,Pă hăl cu harmătură mai frumoasă.
„Da' ... fraţâlor, ahestea toate multe
,,Câte..,.aţi liorbit ·amu ... nu fac o zală!
,,Da' dacă Ţigănia vrea s'asculte,
,,Oiu spune cum să faceţi rânduială,
,,Da ştiţi, o rânduiai' aşa, pă dăscălie,
„Ca să puteţi învinge'n bătălie I
„Zâc : Să săpaţi în jur dă Ţigănie
,,Tot neşte groape d'ălea mari şi..-afunde,
,,Că Turcii d'or veni cu repezie,
„Orbiş să cad' acolo, să s'afunde
„Ca lupii cari tot îmbiă după pradă I
,,Da. gropile... vedeţi? ... Să nu se vadă!
„Dec ! . . . Trăbuie să fie..-acoperite
,,Cu mult frunzar, cu pae şi nuele,
,,Să nu mai poată fi deosăbite,
,,Să cad' acela ce1ar călca pă ele!
„D'ăţi face1aşa, să ştifi cu bună seamă
,,C'aicea'n Ţigănie n'avem teamă!"

•

Dar iată că şi Tandaler se scoală :
„Ahasta crede Dondu că..-i bătaie I
,,Să..-şi puie capul la muiere'n poală,
„lară vrăjmaşul hăi păgân să saie
,,ln groapele lui Dondu chiar orbeşte !
,,Zău, fraţilor, că Dondu bâigueşte I"
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3. Dau Turcii.
Un strigăt groaznic răsună de...odată:
,,Dau Turcii păste noi!... Păgânii !... Iacă I"
Şi sfătuirea fu. pe loc curmată.
Tot insul într'acolo tocmai pleacă
De unde vine vuetul mai mare ...
Şi se vedeau păgânii Turci călare !
Ci Vlad era, cu călărime•aleasă ;
El, ca să poată spiona mai lesne
Pe Turci, cu�at turceşte· se'mbrăcasă
Din vârful capului şi pân' la glesne ;
El hotărâse..,.anume să se...abată
Şi pe la Ţigănimea înarmată.
Ţiganii, când pe Turci venind văzură,
Au fost cuprinşi de•o spaim' aşa de mare
lncât li se lipise limba'n gură; •
Crezând că nu vor mai avea scăpare,
Cu totul despre arme îşi uitară
Şi toţi fugeau spre tufa mai desşoară.
Dar cum vedeau că nu mai e'n putinţă
Să fugă prea departe să s'ascundă,
Ori care mai cu multă năzuinţă
Şi'n mare grab' acolo mi s'afundă
Unde zărea grămada că,i mai mare
Şi unde alţii se'mbulzeau mai tare.
Ca oile'n ocol se fac grămadă,
Cu ţipete cumplite ei s'adună
Şi ochii şi,i închicl ca să nu vadă
Cum Turcii iute vin ca o furtună, Acuş,acuş de dânşii or să deie
.Şi dulcea viaf a lor or să le,o ieie I
Iar când vrăjmaşul fu aproape'n faţă,
Cu toţii la pământ se şi~ plecară ;
Şi mânele'ntinzând, cerşiră viaţă
Şi faţa'nlăcrămată şi..,.o plecară.
,,Vaileu!... Vaileu!"... răcnea grămada;
,,iaca,
v
· de 1gama ... . a1 .... araca .
Se pier

r·

V

•

,

v ·, s

www.minac.ro

'"
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El, care fuse'n fări deosebite
Şi care'n minte.-avuse multe socotele,.
Cercat fiind şi de mai mari ispite, El strânse doi bătrâni şi bărbăteşte
Păgânilor cam astfel le vorbeşte :

4. Neicu cere'ndurare.
„Domnilor Turci, deh I ... Să vă fie milă
,,Dă Ţigănia noastră, că,..i săracă I
,,Că nu dă voe bună, ci dă silă,
„Ca doar mai rău cumva să nu petreacă
,,A trăbuit cu harme să. se'mbrace, ,,Zău, dă nevoie! . . . Nici n'avea ce face!
,,lertaţi....ne şi lunişoara să v'ajute,
,,Multi ani Memet al vostru să trăiască !
„Uitate hie belea vremi trecute l
„Că zău ! . . . Şi Muhamet să ne trăsnească
,,Dac'om avea o vină într'ahasta ...
„Ci iacă : au căzut pre noi. năpasta l
,,Tot Vodă...Vlad a hăstora...i de vină,
,,Lui, Dumnezeu hăi mare să...i plătească!
,,El ne...a băgat aşa de rău în tină!
,,Dar biata noastră vijă figănească,
,,Să şfiji, trăia cu toată lumea'n pace!
,,Şi zău că bătălia nu...i prea place!"
„
Văzând atâta lipsă de ispravă
Şi..-atâta figănească- mişelie,
Vlad...Vodă porunci : făr' de zăbavă
lntreaga oaste gata să se fie
Şi când s'or da semnale de bătaie,
Să scalde crud în sânge'ntreaga laie.
Ţiganii, când au înteles aceste,
Au şi slăbit la inimă de frică :
Ici unii leşinară fără veste,
Iar altii colo ca trăsnitii pică, .
Şi unii plâng cu..-adâncă suspinare,
Şi gem cumplit ·cu toti 'n gura mare.
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Doar singur Neicu încă firea•şi fine,
Ce•i drept, cu faţa galbenă şi trasă ;
Din când în când trăgând adânci suspine,
El înc'.odată pliscul şi=I deschise
Şi' n t!,)ată desnădejdea tot mai zise :

•

,,Deh l . . . Nu vă lăcomiţi la Ţigănie,
„Că numai Dumnezeu îi ştie traiul l
.,,Averea· noastră toat' a voastră hie,
.,Vă dăm cămaşa dă pă noi şi straiul,
„Dar voi să ne lăsafi ca mângâiere
.,Doar viafa . . . copilaşii dragi . . . muiere ...
,,Ştiji că Ţiganii şi la voi, săracii,
· .,Trăiesc ca vai dă ei, numa dă'n · milă,
,,Că fac şi slujbe şi plătesc haracii.
„Da' noi făcurăm basta numa'n silă t
„Să ne iertafi acuma doar odată
,,Şi să vă ierte Maica preacurată !
„Şi ce folos de•acolo doar vă este
.,De ne•afi lua şi dulcişoara viafa,
„Şi de•ar rămâne bietele neveste
.,Cu hăi dănciuci mititeluşi în brafă ?
„Noi om muri, de=i scris aşa, dar ele
,,Purta•vor după noi o lungă jele"
Vlad Vod' acuma însă nu mai_ poate
Mai muli- să steie fără să zâmbească ;
Şi râd cu el şiragurile toate
Cu hohote de•această ţigănească
lnfăptuire•aşa de minunată,
lncât îi merse faima'n lumea toată.

5. Ţiganii se văd păcăliţi.
Iar Neicu tot ar mai fi vrut să zică,
Vlad Vodă însă t,a curmat: ,,Văd dară:
„Sunteţi mişei şi oameni de nimică l
,,Cu•acest curaj luptaţi voi pentru fară ?
,,De ce v'am dat eu care cu bucate?
„Văd c'afi rămas tot doare blestemate I
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,,Dar, de se va'ntâmpla şi•a doua oară,
„Voiu trage'n teapă Ţigănia toată I
„Vă spun: aceasta glumă nu vă pară t
,,Vlad Vodă Ţepeş este•acel ce zice,
,,Acel ce stă cu voi de vorb' aice I"
Ca dintr'un somn Ţiganii se treziră
Şi cunoscur' atunci înşelământul.
Ori care dintre ei adânc se miră:
Muntenii ... cum de şi•au schimbat veşmântul ?
Io timp ce Ţigănimea se mira de•aceasta,
Tot bietul Neicu„şi mai înaltă creasta:•
„Să ierţi, Măria Ta, dar... n'avem vină. I
,,De,,am ft ştiut că nu sunteţi păgânii ...
„Nici Benga nu credea că pot să vină
,,Pă noi, cu fes turcesc pă cap ... Românii!
,,Avurăţi parte, zău, d'o bună soarte,
,,Că altfel se putea'ntâmpla chiar moarte I"
Vlad Vod' a râs cu inima curată
De„această ţigănească nătângie
Pţ care el o prevăzuse toată.
Io urmă porunci lor cu tărie
Cât mai. degrabă drumul să•l apuce
De vor să le mai dea ceva să'mbuce.

6. Parpanghel află despre soarfţi Romicăi.
Parpanghel, îmbrăcat în haine bune,
Cu arme de viteaz, înflăcărat,
Strunindu•şi calul cu porniri nebune,
Pe lâng'un sânger a descălecat.
Voia să•şi taie•un hăt, dar "în tăcere,
Din tufă iese••un glas de grea durere:
,,Să nu mă frângi, te rog I... Mă lasă'n pace!
„A.ici dorm eu, Parpanghele iubite I
„Trupşorul dragei tale„aicea zace I
„Tu vei ajunge vremuri fericite
,,.Şi•o dragoste mai bună mi te•aşteaptă, „A fost cu mine soarta prea nedreaptă I

www.minac.ro

. - 136 -

,,De Boroşmândni când fusei răpită,
„L-am pobtorit şă steie•o fârişoară
,,Să mai răsuflu colea sub răchită, ,,De•odată Turcii preste noi coboară,
„Iar Boroşmândru m'a lăsat pe mine
„Pe seama celor lifte mult haine I
„Iubitul meu, eu care numai fie
,,Şţ doar lui Boroşmândru dat•am voie ...
,,Ştii adică .. . la mândra•mi feciorie ...
,,Luară ei în silă şi'n nevoie,
„Mă'ntinseră pe dos ca şi pe fată
,,Pân' ce•am rămas aicea fără viaţă.
,,Apoi o măgărifă'ntr'aripată,
„Trecând pe•aicea, o văzui că•mi face
,,O groap' adâncă, fără de lopată,
„Ca nu cumva o fiară d'a rapace
,,Să•mi roază vr'un osut dintr'ale mele, ·
,,Făcu să crească tufa de nuiele !"
Cu•adâncă scârbă, dureros, ascultă
Parpanghel a iubitei rea'ntâmplare ;
Rămase ca'mpetrit şi vreme multă
Simţi că inima•i zvâcneşte tare.
Şi'n urmă, izbucnind îndurerat,
Un râu de•amare lacrimi a vărsat:
,,Tu eşti, Romică dragă, mult dorită ?
,,Vaileu!... Vaileu!... Of!... Ticălos dă mine!
,,Ce groaznic...grea mai fu a ta ursită!
,,La ce să•mi chinui viafa fără tine ?
,,Ci firul zilelpr acum J...oiu rupe,
,,Că vreau aceeaşi groapă să ne•astupe !"
Zicând acestea, sabia şi•o scoase
Şi vru gâtleju'n două să şi•I taie;
Cu farmec trupul însă i-=-1 legase
Brânduşa, mama lui, iar în războaie
Nimica nu putea ca să•I atingă, ,....,
N'ar fi putut un om ca să...J învingă I
Deci sabia•i aluneca la vale
Ca pesk•o platoşă nestrăbătută;
Parpanghel se pierdu sub greaua•i jale:
Şi mult timp gura îi rămase mută.
Cu inima de lemn, nimic nu simte ..•
La urmă par'că şi•a ieşit din minte.
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Strângându•şi bine calul, el aleargă
Atâta cât în lat şi'n lung se vede,
Cruciş şi curmeziş câmpia largă, Ici stă pe loc, iar colo se repede
Cu ochi sălbateci, parc'ar fi o fiară,
Răcneşte, spumegă turbat şi zbiară!
Când vede•o tufă, strigă de departe :
,,Ia stati, tâlharilor fără de lege,
„La toti am să vă dau o crudă moarte l
„Voi, suflete păgâne şi pribege l
,,Dar, de•mi req_afi voi iarăşi pe Romica ,.
,,Vă 'ncredinfez că nu vă fac nimica!"
Deci, nebunia'n capul lui puiază;
Şi'n urmă, şi'nainte i se pare
Că vede pe Romica, dar cti groază
De dânsul iute fuge pe cărare,
Şi•ori cât la fugă calul şi'ntefeşte,
lubita=-i fuge şi m�i bărbăteşte.
Din goana lui ferbinte se trezeşte
Şi strigă cu durere : ,,Duke Zână,
,,Nu mai fugi!... Un pic m4i zăboveşte,
,,Eu sunt iubitul tău, tu...mi eşti stăpână .. _
,,Să mergem iar la Ţigănie.=-acasă,
„Aşteaptă.:rmă, Romica mea frumoasă l
- Ce rău ai pus piciorul p' astă cale
Parpanghele ! . . . Nu merită o fată
Atâta plâns nebun şi.:ratâta jale l
Par cred că este vremea, de.:rastă dată,.
Pe lştoc să.:rl vedem cum vitejeşte
Cu Bucur prin păduri călătoreşte.

7. Păţaniile lui Becicherec.
Viteazul nemeş, lştoc, merse iară
lntreaga zi cătând vr' o mănăstire ;
Dar Bucur nu mâncase pân'pe seară
Şi la stomac simţea o grea lihnire.
Sfârşit de foame, chinuit de sete,
Ne mai putând răbda, pe loc el stete ..
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- 138 'Şi•aşa către stăpân vorbi cu jele:
„Mergi sănătos, Jupâne, mergi cu bine I
„Eu nu mai pot I Cum s'au sfârşit cu•a mele
„Sărmane zile, 'ărăcan de mine t
„Ori, ce păcate m'au adus pe•aice
,, Să •mi termin zilişoarele voinic ?"
- ,rCe•i, Bucure, cu fine ?... Ce te doare?"
- ,,O foame grea la inimă mă frânge !
Şi maţele în mine ard şi•mi pare
·Că Oltul setea-mi n'ar pufea•o stânge !"
Şi'n iarbă cade fără de vârtute !
l(lr Iştoc sare jos, vrând să•j ajute.
Din fericire îşi aduse•aminfe
·Că'ntr'o desagă a luat de•acasă
Un bulgăr greu: pogace de plăcinte,
Ba şi rachiu într'un clondir luasă I
Deci, repezindu•se la cal, pe dată.
Dă jos desaga şi cu grabă cată.

•

I'ntinde'ntăi clondirul: ,,Na, sărace
· Şi bea de•aici şi vezi de mi te'nframă !"
Apoi îi dă dărapul de pogace
Pe care şi-l legase'ntr'o năframă
Dar, cum era cu mafele•opărite,
Din sticla cu rachiu mereu înghite.
Nici nu gândea băutul să,l încete
Pân'nu va fi golit cu fotul vasul,
Până'ntr'afâfa fuse fript de sete.
Acum Becicherec îşi strâmbă nasul:
„Ho, măi.. Nu mai gândeşti să•mi laşi şi mie?"...
. Şi,abia de•i smulse sticla cu rachie.
„Eeeeh... chiu!"... Şi Bucur face-o strâmbătură
·Cu fafa'nlăcrămafă de rachie;
·.Cu palmele se şterge•apoi la gură,
Simţind în suflet mare bucurie.
-vârtos şi grabnic mâncă din pogac�
Iar gura vorbăreaţă nu•i mai face.
„Drăguf stăpân L. Hei!... Cum o să se ducă
,,ln largul astei lumi a noastră faimă !
„Credeai balaurul ca o nălucă
,,Să fugă el de noi cu,..atâta spaimă ?
,,Eu mă temeam că vine să ne'mbuce,
_,,Dar el pieri ca diavolul de cruce I
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„Mi•l jupuiam aşa cum se cuvine
,,Şi•apoi topiam. şi cămurile•i grase, ,,Untura mi"o purtam colea cu mine;
„De te•ai fi uns cu ea pe la picioare
„Ţi se făceau ca pana de uşoare t
,,Că nu•s solomonar, au cine•ar zice?
,,Ce teamă le•ar fi fost la toţi de mine!
,,fi'ăceam la grâie, ca să nu se strice,
,,De piatră, secetă, ori ploi· haine !
,,Mi•aş fi umplut o· pung' aşa rotundă"
Dar Nemeşul pe gânduri se cufundă.
Cu Zâna'n vorbă până ce se dase
Şi până ce pe Bucur să•l împace,
De groaznicul balaur îşi uitase t
Şi.•aceasta'n inimă ce rău îi face!
De ce nu l•a gonit el mai departe
Ca să•i fi dat desăvârşită moarte ?
Deci dânsul, către Bucur, cu mâhnire
Se'ntoarse şi grăi aşa : ,,Vezi· dară
,,Ce mi•ai făcut cu•a ta'ndărătnicire?
,,Eu mă'ntorceam după balaur iară,
,,De nu•mi sminteai cu•avana...ţi văicăreală !
,,Tu, boule, făcuşi să•mi uit de bală!"
.Şi iar o lungă feartă se'ncepuse
.Şi se iscă'ntre ei o şi mai grea gâlceavă;
Aminte Bucur iarăşi îşi aduse
Că poate fi vândut făr' de ispravă :
,,Mă pofi, stăpâne, ca pe•o vită vinde !"
Aceast� Bucur n'o putea cuprinde.

•···••••···•

• • ••••o•••••
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CÂNTUL AL ŞAPTELEA

•
Becicherec şi Bucur iar discută ;
Făcui acum boer pe jumătate,
Cu diplomă Jocmiiă'nir'o minyiă,
Şi Bucur pe Stăpân din greu îl scoale. •
Ţiganii insă şi„ay uitai de frică
Şi'n vitejie armeJ.e ridică.
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1. Bucur ajunge boer.
Nobleţe sfântă şi adevărată,
Tu care•ai coborât azi în bordee,
Nu,..i cu putinfă vremea· de,raltă �ată;
Căci meritele tale nu se'nchee
Cu niscaiva hârtii sau pergamine
Şi n'ai la bază vrednicii streine !
Nof ştim că lucrurile încâlcite
Intre stăpân şi sluga lui rămase t
Zicea baronul că iobagi-"'S vite,
Iar Bucur asta nu putea s'o lase;
Cu mult curaj îi spuse drept în barbă,
Că n'a văzut iobag să pască iarbă.
,......, ,,Stăpâne, asta nu-"'i deloc dreptate,
„De,..i vorba să mă faci să,..mi pierd sărita I
„Vă pot iobagii oare duce'n spate
,,cu...aceeaşi nesimfire ca şi vita?
,......, ,,Noi v'am supus prin luptă pe vecie I
,,E drept să ducefi şi mai grea robie I"
- ,,Dar ce sunt�m acuma noi de vină,
,,Strămoşii dacă n'au ştiut să lupte ?"
,......, ,,Sunteţi Valahi şi minfe,..avefi puţină
„De ·ce,..afi purtat răsboaie ne'ntrerupte
,,Şi nu v'aţi fost supus de bună voie?
„Purtaţi de,..acum şi jugul de nevoie" t
,......, ,,Dar rogu...te, cu drept să-=mi spui, stăpâne,
„Ce...ar fi de vine unul ca să,;,fi zică
,,Aşa ca din senin : ştii tu, jupâne,
„Că un strămoş de,..al tău luă, de chică
,,Pe until din strămoşii mei ? . . . Hei, iacă,
„De,..aceia mâna mea acum te freacă I
„Şi...aşa vorbindu-=fi el, să mi te bată
,,Ştii, sănătos I Ori bine,..ar fi, cu cale ?"
Baronul nu putu răspunde'ndată.
• ,......, ,,Hei, Bucure t... vorbeşti tot d'ale tale t
„La .vârsa asta n'ai un pic de minte I
„lndrugi mereu dobitoceşti cuvinte I
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„E una tot ce spui şi alta este
„Robia care şi la prunci rămâne I
,,Dar tu, Valah, poţi şti ce'nseamn'aceste,
,,Când nici ·nu poţi ceti măcar?" -,,Stăpâne" ,.
A spus mâhnit iobagul ; ,.dracu ştie
,,Ce cartea legii voastre ne mai scrie!"
De•odată, dintre tufe şi nuele
Le sare'n faf un călăreţ năpraznic.
Pe trup voinic lucesc armure grele,
1n mâna dreaptă tine•un paloş groaznic�
Baronul stă spre el cu fata'ntoarsă
Şi•abia de•şi duce mâna către cioarsă.
Le strigă el: ,,Tâlhari fără dă lege I
„Cum mi v'a dat arhanghelul în mână I
„Să•mi daţi iubita, că de nu, s'alege
,.Din stârvul vostru praf doar şi ţărână I"'
lns'a lui lştoc spadă mult vestită
Nici nu ieşi din teaca•i ruginită.
Protivnicul îi dete-=-o lovitură
Puternică în chivăra miţoasă
Tăindu•i peste fund o largă gură.
Iar pân'ce lştoc sulija să•şi iee,
Veni şi Bucur ajutor să•i dee.
Cu paloşul izbi odată bine
1n înspumatul cal chiar peste şale.
Nu•l mai putu nici călăreţul tine:
Focos, ipuşcând într'una din zăbale,
L•a dus pe•ostaş departe, fără voie,
Scăpând pe lştoc de la grea nevoie.
Baronul cată lung şi •mult se miră
De;..acest curaj, dar mai ales de fuga
Prin care cal şi cavaler pieriră.
Şi'n timp ce către cer se'ndreaptă ruga„
Alături Bucur nu mai conteneşte :
De cruci şi multe sfinte pomeneşte.
Cu ochi duioşi spre dânsul lştoc vine,
Cu dragoste lovindu•l peste spate,
•li zise : ,,Asta•mi place I . . . Foarte bine I:
,.N'o voiu mai da nici pentru o cetate
.,Pe•o slugă care este•aşa vitează,
.,lncât şi contra zmeilor cutează I ..."
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Dar celăla rămâne gură cască,
Apoi zbucneşte'n ras prelung de•odată ::
, ,,Tâlharul, fi•a făcut o gură'n cască I"
Baronu•şi drese chivăra pe dată
Şi iar şi•a'ntors privirile duioase
Grăind cam astfel slugii credincioase:.
„Eu mult mă tem ca nu cumva să fie
„A.cesta zmeul cel hapsân ce fine
,,Pe scumpa Anghelină în robie !
„De•aceasta a sărit aşa la mine
,,Şi•a vrut ca să•mi doboare biata viaţă,
„De nu..,I goneai cu mâna ta'ndrăzneafă r
„Măi Bucure, stai drept! De•acum nainte
,,Nu eşti iobag, ci chiar fecior de curte .. ·
.,Şi pentru c'arătaşi atâta minte,.
,,Să porfi dulamă peste haine scurte !
,,De..,acuma'ncolo te numesc fârtate,
,,Fiindcă eşti boer pe jumătate !".
Iar sluga mulţumi cum se cuvine,
Şi dup'un gât mai straşnic de răchie,
- lşi înşeuară caii şi mai bine
Şi iar purceseră'n călătorie.
A.u mers mereu nainte pe cărare,
Mai mult per pedes, mai pufin călare.,.
Ciudata soartă vru s aiunga n locul
Pe care Ţigănimea poposise,
Când, prin tufiş, avu din nou norocul.
Să vadă cavalerul ce..,l lovise
Tăindu..,i chivăra miţoasă'n două.
El prinse pala'n mânile•amândouă.
Şi fântuind pe duşmanul din 'faţă,
Cu ochii înroşiţi de răzbunare
Se hotărâ să nu..,I mai lase'n viaţă.
Dar Ducipaţ, şoldit, abia de sare,
A.şa că cel voinic ce forfeca'n nuele:
A dispărut pe drumuri şi mai grele�
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2. Ţiganii luptă cu Turcii adevăraţi.
Vlad Vodă şi cu ceata•i prefăcută
1n bună pace pe Ţigani lăsase.
Dup'o'ntâmplarC)raşa de ne•aşteptată
Mai tot cioroiul împetrit rămase.
De şi prea multe•ar fi avut să zică,
Uitară totul în grozava frică.
Târziu de tot 1i se înoarse iară
Curajul ce•I uitară după uşe ;
Când călăretii mult se depărtară,
Cu prafu'n cap, iar alfii cu cenuşe,
Ca iepurii scorniji, aşa ieşiră,
Uitând avana frică. ce=o pătiră.
Muţui atuncea rupse=aşa tăcerea :
,,Dă ce nu mai veniti hacuma'ncoace,
,,Vitejilor, să v'arătaţi puterea ?
„Dar vouă, păcătoşilor, vă place
„Ca să veniti furiş, cu'nşelăciuni
,,Să speriati pă pruncii dă'n tăciuni!"
La aste vorbe Ţigănimea toată
Curajul cel mai mare'n inimi prinse;
,,la mai veniti, bătu•v'ar să vă bată !"
Dar Vlad cu•ai săi de mult din zări se stinse,
Iar altul nimeni nu veni, pe care
Să•şi poată stinge râvna lor cea mare.
O, de,ar fi curaj, de..-ar fi virtute
Cu vorbele aidoma'n măsură,
O, câte zeci de oameni, câte sute
S'ar bate crâncen numai printr'o gură !
Şi,acel'ar fi viteazul cel mai mare
Care•ar avea şi gura cea mai tare !

Omar Paşa în vremea asta vine
Cu multi ostaşi păgâni să iscodească,
Aşa cum la războaie se cuvine ;
Dar dete peste oastea tigănească.
Un bun prilej acuma li s'arată
Ţiganilor ce vrură să se bată.
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3. Ţiganii, ţrezând că-i tot Vlad, dau năvală.
Când au văzut Ţiganii de departe
Că dau spre dânşii oştile barbare,
Au fost cuprinşi ca de fiori de moarte
Şi,,,au tremurat sub greaua'nspăimântare.
Ci Boroşmândru glasul şi,,,l ridică;
Un sfat baros cu mult curaj răspică:
„Tot omul să m'audă şi'nţeleagă
,,Că peste noi Vlad,..Vodă iarăşi vine,
.,Ca să mai facă doar aşa o şagă, ,....,
,,Dar flti bărbaţi, şi să vă tineţi bine !
,,Să nu mai daţi napoi cu una,..două,
,,Că nu vă scoase cioara ieri din ouă!"
Această vorb'a mers din gură'n gură
Şi..-a străbătut întreaga Ţigănie,
Fiind la toţi o bună'ndemnătură;
Strigau încât_ cei morţi nuteau să'nvie.
Ori care'n repezeală se'narmează
Şi'n luptă fiecare'ntâi cutează.
Şi'n timp ce se găt�sc pe apucate,
Aproape chiar de ei Omar sosise ;,
Privind foiala figăneştei gloate,
El îşi opri armata şi trimise
Câţiva să i s'aducă lui nainte,
Să,..i cerceteze numai din cuvinte !
In vremea asta laia cea voinică
Le şi ieşise întru'ntâmpinare ;
Părea că n'ar fi cunoscut ce,..i frica,
Atâta fu curajul lor de mare !
De vuiete, de vorbe şi strigare
Puternic clocoti întreaga zare.

..

Şi năvălind cu toţii dintr' o parte
Spre Turci, au f�st şi� gatâ să,..i lovească;
Parpanghel îns'apare şi,..i desparte,
El care'n rătăcirea=i nebunească
Sărea din întâmplare ici şi colo,
Ca dup'o clipă să dispară'ncolo.
10

.Analele Dobrogei" XII, 1931
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Iar Turcii, când zărir'atâta gloată
Că vine contra lor şi cu tărie,
Şi pe..,Argineanu'n haina,.,i fermecată,
Nici unul lupta n'a mai vrut să fie,
Ci'ntr'o clipită s'au întors şi'ndată
Fugiră către marea lor armată.
Parpanghel însă după ei alungă,
Dar vai I Ce clipă mult nenorocită !
Sărind călare pesfe,.,o râpă lungă,
Căzu voinicul fără de ispită
Cu capu'n jos în baltă puturoasă;
1n timp ce calu,.,i fuge, nici nu,.,i pasă !

. 4. Becicherec dă peste Ţigani.
Din urmă iată, cd din Urum,.,Haza
Ş�ntâc..,şontâc pe Ducipal soseşte ;
Măcar că şi,.,a luat .el toată paza,
Hainul zmeu, pe care,.,l urmăreşte,
Ca printr'un farmec i-=a perii de,.,odată
Şi,.,acuma în zădar mereu îl cată.
Cu gândul după zmeu, mei nu zanse
Că este'nconjurat de murga laie
Şi că pe Bucur chiar îl poticnise,
Şi...ameninfau cumplit că vor să,.,l taie
In •cazul când pe loc nu va răspunde
Ce fel de oameni sunt, şi sunt de unde ?
Frătuful, biet, n'avu ce să mai facă;
Stătu un timp cu mintea zăpăcită ;
Acum pe toate le băgase'n teacă I
Dar îi veni ideia fericită
Ca să le zic'o vorbă foarte bună
Ce altfel s'ar mai zice şi minciună :
· ,,Sunt scutier la omul cela mare
,,Pe care hăt,.,cofo. .-1vedefi nainte ;
,,Patronu,.,i groaznic de cumplit şi· tare !
,,Când îl cuprinde furia fierbinte,
„El taie oşti întregi, nenumărate I
„Ba s:u balauri şi cu zmei se bate I
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„Şi· de mai vreţi ca încă să se fie
,,De gât a voastre negre căpăfâne,
„Ori care'n faţa lui plecat să fie
,, Şi să-=J cinstiţi cu sare şi cu pâne, ,.....,
,,Dar asta pân'c;e toana nu-""l apucă!
,,Altfel vă sfarmă capul ca pe=o nucă I"
In timp ce astfel Bucur se făleşte,
Patronul lui într'ajutor nu-=-i vine,
Ci spada şi-=-o învârte voiniceşte
Şi de departe glasu-""Î tună: ,,Cine
Să stea' mpotriva mea îl mână piaza !
Eu sunt... Becicherec.;. din... Urum-•H!"za !"
Iar la ciudata lui -îmbrăcăminte
Şi mult mai minunata=-i armătură,
Şi mai ciudat sunar'a lui cuvinte.
Nici vorbă că Ţiganii toţi crezură
Poveştile ce Bucur le'nşirase.
Tofi dau napoi, drum · liber ca să lase.
Plecându-=-şi capul, ei îngenunehiară,
Ba s'au rugat şi pentru iertăciune;
,,lertati să fiţi din parte=-mi de=-astă dată,
,,Fiindcă văd a voastră . plecăciune I"
Le.=a zis viteazul: ,,Mergeţi dar cu bine !
,,Fârtate Bucur, stai mai lângă mine!"

s�

In urma lui balaurii
miră
De o făptui;'aşa de minunată ...
Ş'i cum şi ceialalfi Ţigani sosiră,
Cei ce-=-au gonit a lui Omar armată
Şi cari'n· socoteala minţii proaste
Credeau c'au alungat munteana oaste,
Şi ei privesc cum Nemeşul se duce
Şi unul spune altui la ureche :
,,Cum tava dă aramă.=i mai străluce!
,,Ce barosană=-i chivăra ha veche!
,,Si ce cumplit d'avan o hi'n mânie!
,,Când nu se teme el dă nici o mie".
Aşa din ochi prelung îl petrecură
Pân'se pierdu prin· tufele vecine ;
Apoi cu straşnică chiuitură
Sărbătoriră biruinţa bine;
Iar dac' ajunseră în Ţigănie,
Au desfundat o bute de răchie.
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5. · Ţiganii sfătuiesc iarăşi.
Acel la care tine mult norocul
Dormind îi cade para bună'.n gură !
Al lui a fost, de bună seamă, jocul ;
Ţiganii însă nu o p:i:icepură,
Căci tocmai când Omar cu=a sa ordie
Voia s'omoare'ntreaga Ţigănie,
Vlad Vodă şi cu=armata sa .vomica,
· leşind fără de veste, îi năvale ;
Pe multi din ei îi taie şi=i dumică,
Pe=Omar îl strâmtorează într'o vale
Şi=l bate=aşa de rău, încât rămâne
Cu mai nimic din oştile păgâne.
Ţiganii însă au crezut nainte
Că ei pe Vlad la sigur îl bătură.
Acum · şi Dragomir şi=aduce=aminte
Că bine=ar fi să le mai dea o gură.
Văzând că'ntreaga laie îl priveşte,
Ridică pliscul sus . şi=aşa grăeşte :
„Ţâgani viteji! ... Eu zâc: întăi dă toate
,,Ar trăbui o lege să s'aşeze,
„Dă trăbue noi sâlnit a ne bate
„Cât timp avem în cap şâ noi inti treze l
„-Ahasta oare n' ar putea să hie
· ,,Să=şi aibă şâ ţâganul o domnie?
,,Dă ce dar Vod'aice ne ti;ămisă?
,,Dă ce ne=au pus şi harma la spinare?
,,Dă ce ne=au dat potop mălai şâ clisă ?
,,Ahasta trabă . . . ştiti voi cum îmi pare?
„Eu cred că noi suntem aice
„Ca lor să nu le facă Turcii price l
„Ah�şti păgâni cari=au \'.enit în fară
,,Şâ rău dă'n orice parte=o năpădiră,
,,Nu păntru noi haicea se'ndesară,
,,Ci păntru Vlad şi=ai săi Munteni sosiră!
,,Ei cată dar războiul să=I rnceapă,
,,Că ei p'atâţia Turci i=au tras în teapă!
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„Acum • . • ia zâceţi voi curat : au cine
,,&aşa. nebun şi..,atâta fără minte,
,,lncât să..,şi bage'n suflet ditai spine ?
,,Ori care dintre voi să ia aminte :
„ln Turci a da năvală cu tărie
„Ar hi pă noi• curată nebunie I
,,A ne scula noi preste stăpânie ••.
„Că nici aşa nu prea ni se loveşte I
„Ar hi din partea noastră mişelie
„Să tăbărâm pe băl dă ne hrăneşte I
,,Ori într'un fel, ori h�ltul dac'om face,
„Vaileu..,vaileu de..,.a noastre piei sărace t
„Aşa dar nouă nu ne mai rămâne
,,De cât să ne chivernisim în pace,
„Grijin\:lu..,.ne dă astăzi până mâne
.,Să nu lipsească gurii dă mâncare l
„Şi să lăsăm războaiele cumplite
,,Pă sama neamurilor odihnite !
„Da'ce foloase vom avea d'aciea
,,Dă birue ori Turcul ori Munteanul ?
„Pă noi. doar numai cazna şâ robia
,,Ne..,aşteaptă, căci aşa,..i ·sortit Ţâganul !
„Haici ca şi'n bea ţară păgânească
„El tot va trăbui c,t. să slujească I
,,Dec"! ... Eu socot c'ar hi aşa mai ghine,
,,Ca să ne tragem noi în sus la munte,
„Să n'aşteptăm aicea Turcul. care vine
„ln sângişorul nostru să se' ncrunte l
„Cetatea Neagră cred că este locul
,,ln care ne vom aştepta norocul I"
Când Dragomir îşi termină cuvântul,
Tăcură toţi îndelungată vreme, ,....;,
Deplin rostindu,..şi astfel crezământul l
Şi alţii începură a se teme
Că Turcii ar putea să năvălească�
Să'nece'n sânge şatra ţigănească.
Se ridică şi Balaban cu grijă
Şi cam într'astfel rostul şi..,.1 deschise :
„Acel ce n'are mintea mult ponivă
,,Va şti ce...i dă făcut acum, nu vise;
„Acela trăbuie să şi'nfeleagă
„Că Vodă Vlad cu noi făcu doar şagă I
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„Au . -. � socotirăţi voi că el nu ştie
„Cu ce putere mare Turcul vine
,,Ca să ne puie ţara sub robie? ·.
,,Şi dacă Vodă ne..-a vrut. nouă bine,
,,Dă ce ne...armară făr'a noastră voie,
,,Dă cât ca să ne bage la nevoie ?
,,Când Turcii vor voi ca să lovească,
,,lntâi să stea ·Ţâganul la năvală!
,,La dosul nostru vor să se ferească,
,,Şi'n urmă, fără nici o osteneală,
,,Pă Turcii rău slăbiţi_ d'a noastră moarte,
,,Uşor să"'i poată bate .·. . ştiţi ... la toarte!
,,Să..-mi zâcefi voi I Da păntruce s.'ascunde ?!
,,Dă ce nu:i nici picior dă om în sate?
,,Toţi au. fugit, dă nu să ştie unde,
,,Ducând cu ei potopul dă bucate!
,,Văzuf:aţi voi, mergând ariiar dă loc,
,,Cumva ·găină, om, sau dobitoc?
„Cum dar aţi vrea să nu putem noi crede
„Că nu suntem mânaţi curat la moarte
,,Ca nişte boi ... mişelnice cirede? .
,,Oh!... Oh!... Cumplită şi amară soarte!
„ln două sufletul mi să dăspică
,,Dă mare jele . . . dă bănat . . . dă frică.
,,Dar ascultaţi şi sfatul meu cum este :
,,S'alegem doi bărbaţi dăn cei cu minte,
,,Să meargă ei _şi să ne,,.aducă veste :
,,Vor hi dăparte Turcii înainte?
,,Iar d'om vedea cumva că nu"'s dăparte,
,,Noi s'o şparlim pă dată'n altă parte!
,,Că dă n'om face.:-aşa, pierim dă tot,
,,Nici n'om putea g�si altcuni scăpare!
,,Cât dăspre Vlad ..." aici strâmbă din bot,
,,Să lupte el cu gura lui ha mare,
,,Da nu să'nşele biata Ţâgănie ...
,,Dă are'n suflet pic dă omenie!"
Când Balaban · aceste vorbe 'zise,
lşi şterse· năduşeala de pe frunte
Privind cum adunarea le primise ;
Iar Voevozii, toţi cu bărbi cărunte,
Au întărit cu semn din cap sau gură
Bătrâna şi'nţeleapta'nvăfătură.
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Ci numai Tandaler cu semetie
r
S'a mai sculat: ,,0, cât suntefi ficoşi!·
,,Se vede că suntefi dăn • . . Ţâgănie!
,,Că inuit mă mir dă voi, cărunfii moşi,
„Cum ascultarăfi cu aşa răbdare
,,Vorbind dă frică şi dă spăimântare?
,,Noi să fugim? Dar încofro? Şâ ... unde?
,,Da păntru ce? Sau poate vă e friiică? !
,,Acel ce trămură, să poate=ascunde !
„E codrul ici! Da . . . căruia voinică
,,ln sânişor o inimă îi bate,
,,Ahăla stă pă loc atât cât poate I
„Au n'afi văzut cum am luat izbândă
,,Pă Turcii cari=au vrut ca să ne· taie?
„Iar de=a gândit el, Vodă, să ne vândă
,,Doar pentru· neşte cară cu mălaie,
,,Să=i dovedim Ţâganul că nu zboară !
,,Şâ nici nu este pui dă căprioară.
„Dar mie-mi vine, fraţilor, în minte
,,O horbă mare ... mare cât un munte;
,,Eu să v'o spun în două=frei c uvinte !"
Şi Tandaler se scărpină la frunte :
,,Să zâcem cum că Vlad bătut să hie,
,,Că Turcii pune=or ţara la robie.
,,Au cine va domni p'această glie?
,,N'ar fi păcat să stea aşa'n qeştire?
„Aici s'alegem locul dă moşie
,,Şi=un Reage, ştiţi, mai mare pă oştire. ·
„Şi=apoi să hotărâm să se numească
,,Cum va să hie: Ţarră Ţâgănească !"
Cum Tandaler îşi termină cuvântul,
Ce fu primit cu mare bucurie,
Scornind în tineri mai ales avântul, Bătrânii ... cată rostul lor să=l fie ;
Ei stară multă vreme la'ndoială,
Ne=având încredere'ntr'aşa tocmeală.
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CÂNTUL AL OPTULEA
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Pe Tarfărul din Iad Urgia,,] roade;
El sfăfuie'n soborul ce::/ adună
Pieirea creştineştilor noroade.
To/i dracii însă au crezui mai bună
Vicleana lui Mamona socoteală
Ca dreapta Belzebutului năvală.

0 00 0000 00
• 0
0
00
0
oooooco o 0 ·

I

www.minac.ro

- 153 -

1. Satana adună pe draci.
Departe'n mări şoimanul soare
A.pune poleind frumos ostroave ;
Grozav de neagr'a nopfi'nvelitoare 1
Scoboară peste câmpi şi prin dumbrave ;
De munca zilei grele, obosită,
Somn dus adoarme lumea nesfârşită,
Ci treze sunt- dihăniile răpitoare
Şi oamenii ce=-au cugetele rele ; .
Un lup ar vrea să prindă căprioare,
Iar buha'n negre tufe păsărele.
lnspăimântat de..-orăcăit de broaşte
Sărmanul iepure nu poate paşte•.
Era pe v-remea când întâiaş dată
Cântau prelung cocoşii de cu seară
Şi când, călări pe stuf sau pe lopată,
Spre Retezat strigoi şi draci scoboară,
Când umblă duhurile păcătoase
Ce strâmbă ale oamenilor oase.

/

Odihn' aveau doar duhurile bune.
Ci numai spiritele blestem.(Jte
Umblau prin lume după'nşelăciune.
· Sortife..-s duhurile necurate
Şi'n ziua de..-azi1 ca şi odinioară,
Să umble'n timpul nopţii pe afară.
Pe..-ac�astă vreme tocmai, în afundă
Şi nea,gră peşteră, în Iad, Satana
lşi scoase capul din zmolita undă ; .
Cu ochii verzi privi'mprejur, tiran�,
Şi..-apoi · poporul său de draci l'învită
Să spurce legea, cum e"a lor ursită.
Iar Tartorul prin asta se desfată,
Precum un crai tiran după bătaie
Când vede oastea duşmană'njunghiată,
Când, beat de sânge cald, noroade taie
Şi e mâhnit atunci când nu mai poate
Să'nec�'n sânge neamurile toate.
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- 154 Satana socoti'ndelung în sine
Cumplita lui din ceruri scăpătare
Şi pentru veci pierdut divinul bine,
Apoi gândi la reaua lui de astăzi stare
�i-=-atunci răcni cu ciudă şi urgie,
1n cât clăti stâncoasa temelie.
Holbându..-şi ochii crtinfi, a· zis : ,,Vai mie
,,Cu..-această viat'aşa nesuferită!
„Mai bine..-aş fi murit în veşnicie
,,Decât să rabd o viaţă înjosită.!
„Potopul fericirilor pierdute
,,Mă chinue şi astăzi gre_u ... O, du..-te !
,,O, piei din ochii mei barbară so.arte!
,,Şi'n luptă• nu..-mi fuşi tu duşmană oare?
,,Nici biruinţă nu mi..-ai dat, nici moarte!
,,Mă laşi în cumpănă chinuitoare !
,,Dar . . . sunt Satana! Sus l cu bărbăţie !
. ,,Duşmane Savaot, ti=arăt eu fie!"
Aşa chelălăind, ei urlă iară
Şi Iadul tot răsimă'n greul muget.
Cum · ii diavoli chiar se'nspăimântară!
Voin ă ştie al Satanei cuget,
Boerii Iadului veniră'ndată
Şi'n juru..-i s'aşezară'1! largă roată.

2. Soborul mai marilor Iadului.
Privi'mprejur puternica Satană
Şi cercetă'n:delung pe cei din faţă.
1n piept tresare inima..-i avană
Văzându..-şi boerimea lui semeaţă.
Apoi cu glas de câne care moare
A zis aşa, muşcând cumplite ghiare :
,,Voi, soti necredincioşi ursitei mele, ·
„Protivnici ai înaltelor lumine
,,Din ţara ce e dincolo de stele, ,.......,
„V'aduceţi voi aminte..-acum prea bine
,,De ziua ceia groaznic de cumplită
„Când neagra..-mi stăpânire..-a fost stârpită l
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,,M'au biruit, ce..,i dreptul, în bătaie,
,,Dar- nu=-s răpus!... 1n noapte ne=-aruncară,
,,ln fumuri de pucioasă şi'n văpaie,
,,Răbdăm nestinsa zmoalei pară , · ..
,,Prin mii de · ani· ne paşte...aceea:şi spaimă :
,,E Savaot şi=-a· ceruri-lor faimă !
„Vor ştiţi. că singura=-ne- 'mângâiere
,,E să lucrăm cu cea mai neagră ură,
,,Ciupind . mereu cer'easca I lui ·putere! .
,,Să nu=-1 iertăm, i;:ă nici el nu se'ndură !
,,Dar, după câte mi se pare mie,
,,V'aţi cam lăsat cuprinşi de trândăvie !
„La poartă nu mai văd să dea năvală
,,Cu mia şuflete ca'n altă 'c!l.ată,
,,Şi ne rămâne borta asta goală !
,,Ne=-a fript pe noi căldura ei fierbinte:
„Va trebui să mai cercăm odată
,,A.'nfrânge crâncen oastea luminată!
,,A.m fost pe lume şi=-am văzut pământul!
,,Tot ce se'ntâmpl'acolo...zău, nu=-mi place!
,,Creştinii vor să-=-şi ia din nou avântul ·
,,ln contra ţărilor turceşti sărace !
,,De'nving creştinii, ce mai .tristă soartă !
,,Un suflet nu ne va mai· bate'n poartă!
,,Priviţi I. Vă jur pe Iadul meu fierbinte :
,,Creştinătatea'ntreagă va să. piară !
,,Vom pune la cercare,,.a noastră minte:
,,Păcat, urgie, boale, crime grele, ,,Pe scurt, acestea-=-s dorurile mele!"
Răspunse Belzebut, hatmanul mare
Al oştilor întunecimei sale :
,,lntunecate Doamne, mi se pare,
„Cred, lucrul cel mai bun de pus la cale
.,E să lăsăm acestea pe'ndelete;
;,Dar azi să strângem noi a noastre cete.
„Ştiu din iscoade bine'ncredinţate
,,Tot ce=-i pe drum · ca să se'ntâmple'n lume:
„Vlad=-"Vodă cel muntean· ar vrea a=l bate
,,Pe omul ·nostru, Mohamed anume !
„Dar, după 'câte=am auzit, se zice
,,Că sfinţii vor pe Turci de tot să=i strice!
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„Nici nu•i frumos ca să lăsăm noi dară
„In voia lor pe cei de•a noastră parte I
„Cu oaste să purcedem noi afară
•,,Şi pe creştini să.,.i potopim cu moarte.
,,De sigur, dacă Mohamed învinge,
,,Din lume toti creştinii se vor stinge I".
- ,,lmi dai, hatman nevrednic, bună ştire,
,,Dar neagra minte.,.a mea ar vrea să ştie :
,,Etern fidela Iadului oştire,
,,Cum poate sprijinită ca să fie?
,,Pe fată şi cu forfă'nvederată,
,,Sau într'ascuns şi nu chiar dintr'odată?
Aici se scoală Mamona cel Mare,
Cel mai bogat visternic al Satanii.
· Pe seama lui sunt multele comoare
De sub pământ, tot aurul, toti banii.
. ,,Tot Iadul, zise el, prea bine ştie
,,Ce.,.aduce'nalta mea dregătorie!
,,Plecat e omul către lăcomie,
,,Că...l roade egoismul lui cel mare.
,,De.,.acllea izvorăsc păcate=o mie :
,,Răscoale, vinderi, furturi, înşelare,
,,Omoruri crunte, strâmbă judecată,
,,Minciuna grea şi camăta urcată-.
,,Azi numai auru=i stăpân pe lume !
,,Prin el eu cumpăr inimele toate! .
„Asvârl în jur cu fel şi fel de sume
,,Şi mijlocesc tot feţul de păcate.
„Silesc pe unul Patria să=şi vândă
,,Şi-=l pun pe,un altu'n contra lui la pândă.
„Pe bani dau popii darurile sfinte
,,Şi pentru bani miniştrii fac războaie;
,,De-=-i pui un pumn de aur · înainte,
„Cel mai puternic împărat se'ndoaie I
„Cu bani orbesc a omului prăsilă
,,Şi..-o pun sa stea'ntr'a Iadului topilă!
„In cât ·priveşte îns'ajuforinta
,,Lui Mahomed şi a turceştei gloate,
.,Eu... drept vă spun : nu=i bună soci:ltinfa
,,Lui Belzebut şi cred .că nu se poate!
„Gândiţi că cel ce are'n mână slava
,,Să facem tot ce vom .pofti lăsa-=-va?
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„Ce poate...ajunge marea ta'ndrăzneală
,,ln fata unei forte înmiită ?
„Nu vitejii I Măiastră socoteală
„Va trebui să fie folosită l
,,Deci nu pe faţă dăm ajutorare,
,,Ci tot pe,..ascuns, ba şi cu grijă mare!
„Aici ma 1ur : ruşinea mea să fie
„De nu voiu izbândi prin bani a face
,,Mai mult· cât· Iadu'ntreg prin voinicie!"
Zicând aşa cuvânt, Mahtona tace ;
Se scoală Asmodeu, _ prelung rânjeşte
Şi...uitându,..se'mprejur, aşa vorbeşte :
3. Vorbesc .J;l.smodeu, Moloh şi Velial.
„Sunt sfetnic tainic al Sluţiei Sale
,,Şi...s cel mai diplomat în neagra ţară.
,,Şi banu,..şi face'n lume bună cale,
„Nu,..i pot tăgădui valoarea; dară
,,La om virtutea,..i şi mai tare încă,
,,Toţi i se pleacă'n adorare,..adâncă!
,,Mamona, da, va face toate,
,,Dar numai celor prinşi de lăcomie,
,,La suflete de,..avere însetate!
„Regret dar că Mamona tot nu ştie
,,Că orişi cât s'arunci cu bani în vânt,.
,,Nu pofi să faci prea multe pe pământ.
,,Ascunse curse . . . da ; lnşelăminte...
„Cu intrigi şi cu sfaturi prea viclene
,,Să...i surpe unii p'ăi ce sunt cuminte,
,,Iar alţi s'ajute oştile,..agarene!"
Acel ce'n Iad poliţia o face,
Burtosul Velial, nu poate tace :
„Mustrez pe,..aceia ce,..au vorbit nainte l
,,Temeiul său şi...} laudă oricare, --
„Al altuia n'ar face=-un bob de linte l
,,Cu toţii vă'nşelafi, pe cât îmi pare,
,,Căci vrednicia voastră împreună,
„Nu despărţită, nu, aşa e bună l
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„Să nu intrăm cu forfă'nvederată l
,,Ci mergem din odaie în odaie,
,,Cercând pe om : ce,.,anume îl desfată,
„Iar dup'aceasta'n chipul cel mai rău
,,Vom murdări ce=i sfânt în gândul său !"
Moloh, ce peste dezmierdări· e mare,
S'a ridicat să=şi spuie=a sa părere-:
„Eu nu'nteleg această 'nfrigurare I
,,Când oamenii sunt morti după plăcere.
„Ei cad în latul dulce,.,al dezmierdării
„Şi toti la rând vor fi supuşi pierzării l
-'
,,Prin măestrii plăcute, prin ispite,
,,Prin măguliri, prin gâdiliri, morhele,
,,Prin zâmbete şi glume îndrăznite,
„Prin mii de meşteşuguri de=ale mele
„Să umplu Iadul voiu avea putinţă l
,.Aceasta nu,.,i · suprema biruinţă ?
Şi Velial, cel peste băutură,
A zis: ,,De fapt eu cred aşa că· este l
„Noi_ nu suntem pe=a ·cerului măsură
„Să dăm făţiş l Aceasta e poveste l
,,Pe careva de:l roade la spinare,
„Acela poate face şi=o'ncercare l
,,Aţi vrea s' o patern fără nici o treabă ?
„Ei . . • hai să zic la· fel, anume cum că
„L'om doborâ pe Mihail în grabă l
,,Ilie· însă fulgere aruncă ! ...
,,Veţi crede voi că el să rabde poate,
,,Să ·doborâţi a cerurilor gloate?
,,Un tunet azvârlit din înălţime,
,,Şi iar cădem în gropile cu smoală,
„Ba chiar sub Iad, · la mile adâncime l
„Zic dar : noi treaba s'o lăsăm domoală
,,Şi să lucrăm ca de=obicei : în taină,
,,Schimbându=ne pe cât mai des la haină !"
Acum şi Velfegor cuvânt apucă,
El care=i domn credinţelor deşerte :
„Eu nu=l opresc pe nimeni l Să se ducă
„Acel ce vrea cu cerul să se certe l
,,Dar la:mpărţit, acela, după mine,
„ln mod egal cu noi nu poate vine l
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,,Pe care cea mai bună o socoate,
,,Il sap furiş şi dânsul, se'nţelege,
,,Din calea adevărului s'abate!
,,Aşa de bine...} măsluiesc la minte,
,,In cât se face răµ cu cele sfinte !
,,Să nu dispreţuim dar toate...aceste,
„Că...s mari foloase ce le..-avem în mână l
„Altfel . : . ·nenorocire nouă este l
„Nu lupta dreaptă..-i peste noi stăpână I
,,Acesf pericol pentru noi e mare I
,,Deci eu vă rog să nu.,,,i mai daţi cătare !"
Satana i.,,,a privii cu suferinţă
Şi...a zis: ,,Destule sfaturi prea viclene
,,Ce Turcilor nu dau ajutorinţă I
„Ca să v'asculf... drept spun: îmi este lene 1
„Vreau grabnic biruinţe cât mai grele I
,,Fac dar pe pofta inimioarei mele!
„Hatmane Belzebut, vezi de...mi adună
,,Din mii de duhuri cele mai viteze,
,,Să fie.,,,aproape.,,,o legiune bună !
,,Curând să fie gata să...mi urmeze"...
Tăcând Satana, drăcăria toată ·
Cât ai clipi din ochi fu'mprăştiafli.

4. Ţiganii au terminat bucatele.
Când sfatul ţigănesc fu mai. fierbinte,
Cu mare spaimă Corcodel aleargă,
Zicându...le în câteva cuvinte
Că de mâncare botul să şi-=l · şteargă,
Cum că rămân cu buzele uscate,
De oare ce n'au mai rămas bucate.
,,Că bine staţi aicea pă buric�
„Şi sfătuiţi aşa cu gura goală I
„Da n'aţi văzut? Trecufără p'aice
,,Dulăi ducând colaci!'' .... Mai toţi se scoală,
Nici unul însă nu putea să creadă
Că fu'n bucafe.,,,aşa de mare pradă.
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- 160 ,,Lăeţii şi Goleţii sunt dă vină !"
Ziceau acei din cete rânduite ;
„Ei le•au mâncat ... punea�'1i=s'ar pă splină l
„Atâtea clise râncede şi zară
,,Dă să putea hrăni o'ntreagă ţară!"
Iar Tandaler, dorit de'ntâietate,
Lui Corcodel îi zise sus şi tare :
.,Dă cine=au fost bucatele furate?
,,Tu eşti Ţâgan?... Tâlhar dă drumu'mare !
„Neruşinat lăeţ l ... Ce, crezi tu dară
,,Că vei scăpa c'o horb'aşa uşoară?
„Dă ce n'ai spus tu, mo, mai de cu· vreme
,,Că merge la sfârşenie bucata?
„Dar las! Acuş=acuşa te vei screme
,,Să scoţi pă gură ce=ai mâncat... Fii gata!...
,;Alegem unul dăntre noi mai mare
,,Şâ vai atunci dă groasa ta spinare!"

·•

l=avântă Corcodel privire•amară
Şi=i spune printre dinţi, rânjind : ,,Dă tine,
,,Dă n'ai cerea să te mai urci pă scară,
.,Mo Tandaler, eu cred c'ar fi mai bine!
,,Da cine te•a mânatără, mişele,
,,Să=ţi bagi. tu nasu'n trăburile mele?"
:)

Intreaga golănime'ntărâtată
Jur=împrejurul lor se şi'ndesase;
Aproape fură gata să se bată, Pân.ă'ntr'atâta cearta'naintase!
Dar s'auzi de..,odată, nu departe,
Strigări. de surle, dobe, vuiet mare !
,,Fugiţi! Fugiţi I ... Tot insul care poate,
,,Că iată, vine Turcul şi ne taie !"
Strigau bătrânii către cele gloate.
Dar îngrozita ş'împetrita laie,
ln loc să=şi cate'n grabă o scăpare,
Rămase fără grai, fără mişcare

,
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CÂNTUL AL NOULEA

•
Asupra Turcilor Vlad dă năvală;
Sultanul pe.,,unde=-I duce ochii merge.
Satanei, d1,1pă ce::a făcui răscoală,
Arhanghelul Mihai o palmă::i şterge.
Făcură şi Ţiganii un răzcoi, Dar s' au luptai cumplit cu nişte boi.
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Vremile. de· glorii au trecut�
Trecură anii când vr'o strâmbătate
1n lume nimeni nu'ndrăznea a face;
Eroi salvau atunci ţări apăsate
Sub jugul barbariilor prădace,
Când pentru munca lor ne,..asemănată
Nici nu gândeau măcar să ia răsplată.
Era această vreme , mai cinstită. 111
Cum s'au pierdut tocmelile acele ! ...
Dar· astăzi lumea noastră"'i stăpânită
De miliarde de cumplite rele.
Tu, omule, de•acestea eşti de vină,
Fiindcă'n primul rând nu cafi lumină.

•

Iţi dete cerul minte şi virtute,
ţntâia la'ntuneric să=ţi lumine,
A doua la nevoie să=fi ajute ;
Dar tu=fi faci lanţuri groase'n jur de tine
Şi=fi dai virtutea la tirani în mână,
Ca fruntea să ti=o plece'n grea ţăr�nă.
Coconii duc o viafă'n trândăvie;
Pe haine mândre cât şi pe cocoane
lşi risipesc întreaga avuţie,
Dar fug din fruntea unei legioane
Atunci când gloanţele roesc cu mia :
Li=i teamă să nu=şi piardă scăfârlia !
Un coif în cap şi-=o sabie în mână,
Un piept ne'nvins, un scut în mâna stângă.
Virtute veche, inimă română . , .
Acestea numai vor putea să frângă
Ale robiei lanţuri asasine
Ce=apasă greu în ţările creştine.
J

2. Vlad �ate cumplit pe Turci.
Era'ntr'apus, când astrul intră'n zare
Şi când copacii umbre lungi aruncă
Gătind amurgului senin răcoare ;
Vlad Vod'a răspândit atunci poruncă
Să iasă oastea'n semnul crucii sfinte
Şi=apoi tiptil să meargă înainte.
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El oastea şi,o'mpărp în trei coloane:
Pe lături puse bună călărime,
La mijloc stând pedestre legioane.
In văzul tuturor apoi se scoală
Vorbind cam ce să facă'ntr'o năvală.
Alese'n urmă oare care sute
De=oşteni voinici, deprinşi în lupte grele
Şi pricepând a luptelor virtute,
A vând şi surle, tobe, tinichele,
Mergând pe după tabăra turcească,
La timp din spate să o năvălească.
Aceştia, din semn ·când s'or pricepe
Că la coloanele orânduite
Puternica năvală va începe,
Să facă ei din ·părţile dosite
Pe cât mai mare sunet şi strigare,
Să=i creadă TurciP că=s armată mare.
Străbat cărări ascunse şi tăcute
Sub priceputa Domnului povaţă ;
Acestea aici nu fură pricepute
Pân'nu le răsări o strajă'n faţă,
Pe care'ntr'o clipit'o răsturnară,
Apoi pe Turci în grabă'mpresurară.
Cei dinăuntru n'au simţit nimică
Despre=o năval'atât de tăinuită,
Dar 'când simţiră fier creştin că pică,
Grozava Turcărime adormită.
A prins a muge cu adânci suspine
Că răsunau şi văile vecine.
Prin Turci a niers curând această v�ste :
,,Turceasca tabără�i înconjurată l ... "
In fugă doar scăpare d'e mai este !
Ori ce păgân de fugă dar se gată l.
Se'nvălmăşesc ca viermii fără minte
Şi fug avan, scuipaţi de foc fierbinte.
Cereştii călăreţi se arătară
Către=-a văzduhurilor înălţime
Cu şăbii lungi de luminoasă pară ;
Şi glasuri răsunau:napoi mulţime
Şi surle de război nenumărate,
Că parc'ar fi şi=-acolo mari armate l
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- 1p4 Vâzând Sultanul nostru astea toate,
lzbânda•şi uită, jalea îl pătrunde,
Ciubucu•şi sparge, faţa crunt şi•o bate ;
Nici unul din supuşi nu•l poate...ascunde !
Sărmanul, cearcă doar atât : să scape
Sau sub pământ, sau poate chiar sub ape.
· Gu greu adună două sau trei cete
Şi se strecoară printr'aceia parte
Pe unde poate merge pe'ndelete,
Să scape, de se va putea, de moarte.
'Aşa Sultanul a scăpat cu viaţă,
Lăsând lui Vlad victorie măreaţă.
Păgâna tabără fugi'n risipă, :
Căzând pe drumuri· fără· contenire;
Rânjesc cei morţi, răniţii gem şi ţipă,
Dar Vlad îi fine'n strânsj urmărire;
Strigând oştirii sale încălzite,
Goneşte pe...a fugarilor copite.

3. Vin Dracii în ajutor.
Satana şi -cu oastea sa'ndrăzneafă
Ca o furtună mâniat soseşte;
Pe Turci i,..ascunde într'o deasă ceafă
Şi de peirea grea îi ocroteşte.
Dar spumegă de ciudă şi mânie
Văzând c'a lui sosire;"i prea târzie.

•

Dar şi Arhanghelul Mihai avuse
Din timp înştiinţare despre toate
Şi•anume de la străjile ce puse,
Cum că Satana, gloatele...alungate
Nu numai că le apără, dar vine
Să năpădească oştile creştine.
Cu mult curaJ m contra lui purcede;
Iar când vrăjmaşului îi fu în faţă,
O luptă crâncenă'n văzduh se vede.
Cu inima voinică şi isteaţă,
Armata îngerească arme prinde
Şi,..o groaznică bătaie sus s'aprinde :
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Mii paloşe de foc, nemuritoare,
Lucesc şi răni aduc nevindecate·
Şi ciopârfesc ·drăceştile ciopoare;
Cu fulgere cereşti greu încărcate
Mii tunuri_ vars'a cerului văpaie
Şi tremură pământul de bătaie t
Ci ne'nvingând la'ntâia lovitură
Teribilele cete'ntunecoase,
A se'ndoi de luptă începură.
Satana însă cufitoiu•şi scoase
Şi...apoi scrâşnind, aşa răcni de tare
In cât păru pământul că tresare l
Şi'n urmă năvălind cu silnicie
Asupra cetelor de cer sfinţite•,
Nici unul drumul nu putu să..,i fie
Şi nici la luptă dreaptă să..,I invite;
Ci tofi fugind, în lături se feriră
Şi tofi sub sfântul scut se sprijiniră.
Atunci Arhanghelul Mihai, când vede
Această a Satanei cutezare,
La ea ca fulgerul mi se repede
Şi bine..,i şterge...o palm'aşa de tare,
lncât Satana îi căzu'nainte
Ca o fantasmă fără pic de minte.
„Nu...i vrednic un tâlhar murdar ca tine
,,Să...mi spurce armele nemuritoare,
,,Ci palma..,i pentru suflete ha.ine,l"
Şi..,aşa zicând, îl şi călcă'n picioare;
Apoi frumos i..,a prins în mâni copita
Şi..,a dat cu negru...i leş de..,a asvârlita.
' Acum şi:un foc .de tunuri se· deschise
Ce'mprăştia cu mia sărindare,
Sfeştanii şi tămâie, paradise
Şi moaşte sfinte . . . şi..,altele, de care
Se tem aceste spirite:osândite.
Topită:i gloata'n câteva clipite.
'.

Câfiva pieriră'n vânt, câfiva ntr'o stâncă,
Iar cei mai multi prţn bălţi se pitulară;
Câţiva intrară într'o groap'adâncă,
Iar cea mai de pe urmă cetioară ·
Nu fuse chip să scape de război
De cât bâgându:se'ntre nişte boi.

www.minac.ro

I

•

166

4. Ţiganii pornesc la luptă_,
Din toate celea pân'acum cântate.
Cu multă uşurinfă se'nţelege
Ce'nseamnă zgomotele'ncrâncen<!te
Ce pe Ţigani i :au îngrozit în lege;
Tot codrul s'a umplut de negre gloate,
Că nu ştiau ce nenoroc se poate.
0

Dar Tandaler striga cu voinicie:
„Războiu,=i mooo ! . . . aicea foartel
,, Cu harma după mine tofi să vie !
,�Sau dăm dă biruinfă, sau dă moarte !
„Mai bine să murim cu tofii pă'ndelete
,,Dă cât să tragem foame grea şi sete!"
Cu•aceste vorbe inimă=-şi luară
Şi=-aşa precum putură, rău sau bine,
ln câteva clipite se'narmară;
Dar pe picioare=-abia de se pot ţine,
Căci ei au scârbă de bătăi şi sânge ...
ln piept părea că inima le plânge.
'
Dar Tandaler i'ncuraja din gură,
Căci se temea să nu"'i doboare frica.
Dar când cu arma'n mână se văzură
Credeau că nu le pasă de nimica.
Scofându=-şi spada crâncenă din teacă
. Le spuse Tandaler aşa să facă :
· ,,Cătafi la mine, mol . .. Luaţi aminte!
,,Acum suntem cu toţii înarmaţi, ·
,,Deci trăbuie să socotifi'nainte !
,,Dă ce?... ln care .parte?... Ce cătaţi?...
,,Să nu mai zâcefi mâne sau poimân�
,,Că Tandaler lătraf.=-a ca un câne !
o

„Copii c_er ca să le daţi mâncare
,,Şi căiră voi cu jale mare strigă,
„Dă socotesc că nici nit e scăpare
,,De cât să ne găsim dă mămăligă;
„Că gura pruncilor dă pă tăciuni
,,Nu poate fi hrănită cu minciuni!
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„Ţâganu care vra să mai trăiască
,,Să vie după mine'nfr'un noroc!
„Numai că trebuie să se păziască
,,Aşa cum maică•sa„l păzi de, foc 1'
„Iar dac'o da spre noi păgâna gloată
„Să nu'nlemnească .unul dintr'odată I
,,Iar de„oiu strâga eu dă la frunte,
„Şă„şi aibă tot Ţâganul arma gata I
,,Vrăjmaşu să tot hie cât•un mutrle,
„Da voi să daţi mişto, d'a dărâmata! ,
,.Să'nchidep. ochii şi să daţi pă moarte,
„ Cruciş şi curmeziş în ori ce parte I

•
1

,,Cu ochi'nchişi mai bine..-i a te bate,
,,Că n'ai să caţi duşmanului în faţă,
„Nici nu te temi de. harme'nfricoşafe
,,Şi nici d'o cătătură prea'ndrăzneafă, ·
„Nici vezi p'acel ce lângă tine pică
,,Şi pân'la moarte n'ai să ştii dă frică!·
„Da să răcniţi şi să strâgaţi dân gură
,,Pă cât vă fine hăi grumaz dă tare !
,,Aiasta este bună'nvăfătură,
,,Că dă tot şapte inimi la oricare.
„Pă duşman însă rău îl spăimântează
,,Şi..-a stărui la luptă nu cutează !"
Cum Tandaler sfârşi cu'nvăfătura,
lntreaga laie merse după sine
Strigând în gura mare: ,,Ura I ... Ura I" ...
E drept că merg ei către rău sau bţne,
Se fin de Tandaler ca dup'uil tată,
Dar inima în piept li..-i îngheţată.
Au trepădat aşa pân'mai pe seară;
Nici oameni şi nici sate locuite
Pe drumul lor îndelungat n'aflară ;
Dar gurile săra,:e, q�mesite,
Nu mai ptţfe4u nimica să vorbe,:iscă
Şi nici picioarele să mai păşească.

.

Mergând aşa cu silă bărbătească,
Au fost ajuns într'o pădure deasă.
_, '
Aici s'au învoit 1lă poposească.
Tof insul, ostenit, domol se lasă
Pe iarba ver.de'n umbră şi r-ăcoare,
Ştergând cu mâna fruntea· de sudoare.
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Dar n'a trecut un ceas şi jumătate
Din somnul umbrei dulci şi liniştite,
C4Dd, vuiete adânci şi'nfr.,icoşafe
Pătrund în inimile adormite ;
Şi tocma'n ceasurile cele scumpe
Din nou odihna dragă li se rumpe.

•

Dâr ei, în,. loc să fugă'ntr'altă parfe,
Au mers, din conÎra, foarte bărbăteşte,
De unde zgomotul venea mai foarte.
Chiar însuşi Tandaler se pomeneşte
Că, tulburându•se de fot la minte,
1n loc să dea'.napoi, fugea'nainfe!
Şi s'au trezit că, pe la_Miază,,Noapte,
Zdrobiţi de,..o alergare îndelungă,
Au dat şi peste pomi cu roade coapte
Multime, că putea la fofi s'ajungă ;
Răgaz beleaua însă nu le dete
Să=-şi stâmpere pârdalnica de sete.
Din frunte Tandaler de=-odată strigă :
,,Staţi moo I... Voinicilor!... Şi dafi dă moarte!...
,,Vrăjmaşul vine ca să ne ucidă I" . . .
Cei de pe=aproape,..aud, cei;; de departe
Nu ştiu ce este'n prit:nele ciopoare
Şi fofi se'nvălmăşesc cu'nfrigurare.

5. Ţiganii dau lupta.
1n rându'ntăi începe· grea bătaie,
Dar o bătaie groaznică şi far� ;
lnchide oc}tii Tandaler şi taie·
1n cele patru părfi. . . Şi i se pare
Că singur el cu groaznica. lui spadă
D�boară mii de Turci într'o grămadă.

, .

' \

,,

Ţiganii fot se fin mai cât pe,..aproape;
lnchid din ochi şi luptă vitejeşte.
Mergând orbiş, câtiva mai. cad prin groa:pe,
Dar alfii dau nainfe voiniceşte.
Şi cum ei. nu ştiau nici_unde sânt,
Mai tofi se şi treziră la· pământ.
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Să deie peste dracii din cireadă I
Loviji' ea şi de streche boii fură
Şi, dând prin laie, o făcu grămadă.
Doar singur Tandaler mai stă'n picioar e
Lovind cu voinicească'nfrigurare.

•

Dar se trezi c'un taur de Moldova,·
Iar Tandaler voind să•i scrie'n frunte
Cu spada lui cea ruginită slova,
El se trezi izbit de coarne crunte
Şi aruncat cu•avânt grozav spre stele,
lncât gândiră tofi că„i' dus de iele.
Căzând se şi cutremură pământul;
O clipă mândrului voinic îi pare
Că sufletul din zbuciumatul, frântul
Trupşor al lui, acuş ... acuşa sare ;
. Şi,..l năpădi pe nas izvor de sânge,
Iar de dureri nici nu mai poate plâng;e.
Măcar că vitele înspăimântate
Din drumul lor în goană se' ntorsese,
1n urmă mult timp gloatele bărbate
Dădeau în vânt tot lovituri mai dese,
Simfinq, în fine cum că'n gol loviră,
Putin câte pufin din ochi· clipiră.
Şi Vodă Guliman păfi ruşine :
Cu,..avânt s'a repezit din depărtare
Voind să taie duşmanul mai bine,I
Să,..1 toace'n bucăfele de mâncare,
Dar rămânând deşartă lovitura,
Căzu pe fată, ba,..şi zdreli şi gura.
Şi peste el căzură multi grămadă,
De oare ce de el se'mpedicară.
Atuncea . se'ncepu'ntre dânşii sfadă,
Dar, cunoscându=şi graiul, se sculară
Şi, deschizându,..şi ochii şi mai bine,
Văzură fuga oştilor haine.
Atuncea Parnavel cu gura mare,
Acela care'n toată Ţigănia
Cânta, striga, zbiera mai tare,
,,Staţi mooo I" .. . strigă de tremură tăria ;
,,Stafi mooore mooo !" ... a doua oară fipă; ·
• ,,Ui mooo !... Am pus vrăjmaşul în risipă !" ...
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Ori Parnavel adevărat va zice?
o clipă steteră şi răsuflară,
Dar se născu'ntre dânşii iarăşi price:
Câţiva voiau napoi, câţiva'nainte,
Deci nu se mai puteau lovi'n cuvinte.
Atuncea Tandaler de jos se scoală
Şi zice : ,,Ascultaţi acum la mine,
�,Voi cari vrere•aţi la muiere'n poală
„Să hodiniţi, şi voi la cari spine
�,Nu v'au intrat în hăi picior ca mie,
�,Ca să· vă sature dă bătălie!
.,,Aş socoti că astăzi ne•ar ajunge
,,D'atât amar dă trudă ş'.osteneală;
:,,Văzurăţi dar cum a putut s'alunge
�,Vâttutea noastră groaznica năvală?
,,Dar vlaga noastră e de mult topită ...
„Să nu mai zădărâm nici o ispită I
„Da nici nu cred c'om poate merge=acasă
,,Pân'ce nu se va face .bine ziuă,
„Fiindcă am slăbit în trup şi'n oasă
,,Că parc'am fi bătuţi trei zile'n piuă!
„Au ... · ri'ar fi dar dă sute ori mai bine
,,Un somn să•i tragem ici .....că se ·cuvine?

!

„De vreţi, ne•om: trage mai în ha pădure
,,Şi=om fi ascunşi ca nimeni să ne ştie,
,,Iar mâni, de•o vrea şi Domnul să se'ndure,
,,Domol ne•om trage către Ţâgănie,
-,,Şi socotesc că dm afla mâncare,
,,Că mie, zău, dă hasta mi=i 111ai tare!" .•.
Acest cuvânt la toată gloata place ;
Ţiganii tofi în codru adăstară,
Dar focuri se temură mult a face,
Să nu mai dea de ei vrăjmaşul iară!
Visând .ca porcul ghindă'mbelşugată,
Au adormit cu gura larg căscată!
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CÂNTUL AL ZECELEA
,

Pe laia murgă Asmodeu o'nşeală;
Mamona pe Munten.i îi ispiteşte,
Iar Mohamed căzu la grea sminteală,
Cjnd• Hriza'n cânt pe:Arghir îl proslăveşte,
Ca sol de pace Asmodeu revine
Şi'nşeală boerimea foarte bine.
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1. Ţiganii cred că ei au bătut pe Turci.
Zădarnic omenirea noastră plânge
Cum că în toate ale ei smintele
Tot Dracul e de vină, căci constrânge
Pe om la strâmbătate şi la rele.
Dar cercetând de,...aproape lucrul bine,
Pricina ÎnSil;Şi de la oameni vine.
De nu ar dare omul ascultare
La cea dintăi cercare diavolească,
Tof Iadul şi cu,...armata lui ce.a mare
Nu ar putea nici când să,...l biruiască;
Lucrăm sub forfa voii dinadinse
Şi totuşi zicem: ,,Numai
Dracu'mpµise
!"..•
.
Averi streine omul dacă vede,
Dorindu..-le cu..-adâncă'nfrigurare, ,....,
Când tânărul la· fată se repede
Şi stă cu ea 'ntr'o lungă'mbrăfişare, ,....,
Trupeasca poftă un monah de..-şi stinge,
Tofi zic la fel că Dracul îi împinge.
Nu fuse..-aşa'n sărmal}a Ţigănie l
De toate•acestea ea nici nu visase !
Dar tainica Satanei măestrie
lncef.•'Încet către ispife..-o trase,
Iar cu ascunsele.•i înşelăminte
I..-a tulburat pe toţi la minte.
Când Tandaler şi cu voinica ceată
Ieşi din a pădurilor desime,
Văzu câmpia'ntreagă sămănată
Cu leşuri dese peste tot, muijime !
Şi nici nu le venea măcar să creadă
Că ei au fost tăiat -aşa grămadă l
Ţiga,;iii însă începur' a..-şi spune
Tot ce'n ajun făcură'n vitejie;
Lui Tandaler i s'a părut minune,
Dar nu crezu că s'ar putea să fie
Aceste zise. chiar minciuni, dar nice
N'află pe cineva 'mpotriv' a zice.
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173 1n timpu•acesta iată că soseşte
Un Turc armat, pe•un negru cal călare;
Goneşte către dânşii voiniceşte
Şi, făr' a le mai face o'ntrebare,
lndată cei de fată gura..,,şi cască
Şi le vorbeşte'n limba ţigănească:

..
•

1

2. Asmodeu făgădueşte Ţiganilor stăpânirea Mun
teniei.

„Vitează egipteană rămăşiţă I
„Tu vif a Faraonului slăvită I
„De vechi eroi prea tânără mlădiţă I
„O, dragă Ţigănie, azi ·cernită I
„Prin mine, solul său umil, trimite
,,Sultanul nostru scump urări cinstite !
„Sol�mn el vă promite har şi pace
,,ln urma bătăliei de cu seară,
,,Când crunt băturăţi oştile fugace, „Munteni ce..,,au vrut poporul să vi•l piară I
„Cătaţi aici I Vedeţi voi ce mulţime
,,De•ostaşi aţi doborât din Muntenime? ...
„Nu v'an;tăgiţi, văzând voi pe c�mpie
,1 Şi multe leşuri turce'mprăştiate I
,,Este•a lui Vlad această şmecherie,
,,Sunt oşti de..,,a lui, turceşte îmbrăcate,
„Că Vodă Vlad ar fi dorit prin ele
„Pe Mohamed, ca şi pe voi să'nşele I
„Munteni sunt dar acei pe care
„leaţi biruit ; deci fiti cu voie bună I
,,Că veţi avea belşug şi de mâncare,
,,Precum şi•a biruinţei grea cunună:
„Vă dă Sultanul vouă ţara'ntreagă I
,;Cu voi în pace pentru· veci se leagă I
,,Aşa Sultanul vouă porunceşte :
,,Mergeţi acasă'n bună rânduială,
,,Zvârliţi baroase, suliţe şi cleşte,
„Iar cum ajungeţi, faceţi o�tocmeală
,,Urcând din voi un Vodă pe moşie,
„Că fara'ntreag' a voastră va să fie I
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- 174 ,,Colea mai jos, !,ie-aicea nu departe,
,,Vefi da de taberi de curând lăsate;
„De•aici cât veţi putea vă faceti parte
,,Din haine, vite, scule ori bucate,
,,Şi ducefi cât putefi de mult acasă!''
Aşa vorbind, în grabă Turcu"'i lasă�
De bucurie chiuir' odată,
Apoi cu joc şi cântec începură ;
Iar tabăra'ntr'o clipă fu prădată.
Ducând încet o grea încărcătură,
Spre tabără s'au dus; de voie bună
Şi depărtările puternic sună.
3. Mamona

ispiteşte pe Munteni.

Satana oştile turceşti oprise
Şi'nvăluindu,..le 'ntr'o deasă ceafă,
Mai multă vreme le finu închise.
Munteana oasfe.=-atâta de'ndrăzneafă,
Putu uşor momită ca să fie,
Trezindu-=i pofta pentru bogăţie.
Văzând Mamona palma'nflăcărată
Pe care Sân,..Mihai Satanei şterse,
Nu stete mult pe gânduri, ci de,..odată.
Pieri din ceata lui şi iute merse
Ca fulgerul în tabăra română
1n chip de,..ostaş cu fafa mai bătrână.
Se'nvălmăşi prin c�tele gonace,
Apoi tună cu glasul lui odată :
,,Staţi, fraţilor, şi m'ascultati în pace!:
„Turceasca oaste fuge'mprăştiată
„Şi nu-=i speranţă undeva să steie
„Cu noi o luptă nouă să mai deie I
„Ne..-ajungă dar cu,..atâta vitejie I
„I;,ăsati Turcimea asta'nvolburată
„Să fugă forţele cât pot să-=i fie I
„ln ăst timp, dintr'o tabără bogată
,,Ţiganii noştri vor fura de toate,
,,Iar noi să stăm cu buzele umflate ?" .. �
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Tăcând, ostaşul cel bătrân arată
Mulţime de arginţi şi lucruri scumpe ;
La prad' aşa dorită învitată,
Armata'ntreagă rândurile,..şi ·rumpe;
Ori unde vrea se duce fiecare
Dând Turcilor putinţă de scăpare.

4. Viziunea lui Mohamed.
Sultanul Mohamed, cu greutate,
Scăpă furiş prin tabăra română,
Iar cum ajunse'n larg, din drum s'abate
Şi fuge încotro norocu"'l mână;
Dar obosit, stând sufletul să=i iasă,
Spre somn s'ascunde 'nfr'o pădure deasă.
Din foţi ai lui doar un arap rămase ;
. Ceilalţi căzură fără de putere.
Odihna, dulce'n braţe o'luase, ·
Când auzi suspin de,..amarnică durere.
Sultanu'ndafă capul şi"'l ridică,
Dar l"'a trăsnit pe loc o mare frică.

•

Cu fata descompusă de'ngrozire
.S'a 'nfors de la vedenia amară.
Căci se făcea că dinfr'un nor subţire
S'arafă Hamza, cel ce,..odinioară
Trimis l,a Vodă Vlad drept capagiu,
De,..acesta fuse tras în feapă viu.
. Cu fata ca pământul colorată, :
Cu ocbi,..adânci şi barba rău sbârlită,
Cum din văzduh Hamza='Paşa s'arată.
Pe Mohamed cu degetu"'} îriiită
·Şi pune'n glasu"'i multă stăruinţă;
Sultanul merge fără de voinţă.
Iar după ce făcură paşi trei sute,
Spre umbră mâna întinzând arată
Şi'n urmă <;a prin. farmec fuge iute.
Şi ce vedenie înfiorată I ...
Un câmp imens de larg, cu ţepi mulţime
Şi'n ele'n spasme se sbătea Turcime ..•
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Slăbi la inimă şi la picioare, Şi ameţind, el cade peste fată;
Iar fără veghea ·cea sârguitoare
A credh:1ciosului harap, Sultanul
Ar fi rămas întins ca şi buşteanul.
Ci negrul îl trezeşte şi.,,) ridică,
Apoi luându....l şi de st.tbfioară,
11 duce de la locul plin de frică
,şi....l pune într'un strat de iarbă iară ;
Puterea cu balsam i....o întăreşte
Şi iarăşi vremuri mari îi soroceşte.

5. Boerul Dănescu, duşmanul lui Ţepeş, petrece.
ln aste vremi mulţimea diavolească,
lmprăşfiată pest� tot în fară,
Voia ceva mătar să dobândească
Pentru cu greu cercata lor ocară.
Deci, născocind drăcească şmecherie,
Cereau să se' ntărească la domnie.

•

Vicleanul Asmodeu minciuni scorneşte;
Hain, trădări urzeşte şi le'ntreamă;
Boerilor din fară le şopteşte
Că trebuie de Turci să. aibă teamă ; Iar pentru .Vlad făcu sforţare mare,.
Gătindu.,.i o teribilă vânzare.
Era'ntre cei boeri, Dănescul, unul
Ce vrea pe tronul fării să se vadă,
Pizmaş şi rău cum nu mai fu nici unul.
Acum stătea la> chef cu o grămadă
De cuconite şi coconi, pe care
li veselia cu vinul în pahare.
Iar Hrizea, cântăreţ la bune mese,
Ce dragostele fetelor frumoase
Ştia să cânte'n stihuiri alese,
El desfăta privirile focoase.
O tânără ce fu de doruri frântă,
li zice : ,,Hrizeo, pe Arghir ni.,;,l cântă I"
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Iar cântăretul, suspinând din strune, ·
Incepe..-aşa cântarea'nflăcărată:
„O, care•i cel ce poate bine spune
,,Cât fu iubirea voastră de curată?
,,Măreata ta, Ileană, pătimire?
,,Şi doru..-fi nesfârşit de ea, Arghire?
,,Coboară..-mi..-te, muză drăgăstoasă,
„Şi cât mai bine adă..-mi tu aminte
„De..-a Ilenutei dragoste frumoasă
,,Şi de dorinţa lui Arghir fierbinte!
,,Să..-mi aminteşti ce dor şi..-amar păfiră,
,,Pân'ce târziu de tot iar se'ntâlniră!
„Flăcău, Arghir umbla prin ţări streine
,,Şi pretutindeni întreba prin sate,
,,Dar în zadar 1..-au zguduit suspine,
„Căci n'a putut afla în ce cetate
,,Se află draga lui : şi mic, şi mare,
,,N'au fost ştiut să..-1 pună pe cărare.
,,fo . vale..-adâncă obosit ajunse ;
,,De...obidă grea..-i e mintea tulburată.
,,Amară jale inima=i pătrunse ..·.
,,El de pe cal uşor coboară'ndată,
,,Din teacă..-şi scoate săbioara luce,
,,Mâneru'n ·jos, iar vârfu'n piept 1..-aduce.
„Dar cum ridică ochii către stele
,,Şi glasu�ntr'un suspin amar deschide,,
„El · plânge : ţintă a dorinţei mele l
„Ileana mea, de..-ai şti că azi se'nchide
,,Iubitul tău Arghir cu zid de moarte,
,,Cum te..-ar mâhni de rău această soarte!

·,

„Dar poate nici în vremuri viitoare
,,N'ăi şti de soarta mea nefericită!
,,Au cine poate, cer, să te'nfi.oare?
,,Ci numai voi doar, stânci ne'nsuflefite,
„Priviţi acum şi daţi..-i socotinţă
,,Că pân' la moarte i..-am păstrat crediajă!

"

,,Umblai fări mari şi multe după tine,
,,Dar azi cărarea..-mi văd pe veci curmată!
,,Sosind în locuri rele şi streine,
,,Speranfa..-mi pierd de..-a te afla vr'odată;
•,,Dar fără tine să mă'ntorc spre casă
,,Cumplita mea iubire nu mă lasă.
12

,.Analele Dobrogei" XII, 1931.
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„Rămâi,· iubito, veşnic sănătoasă
„Şi, dacă vei afla odinioară
,,De moartea mea atât de dureroasă,
,,Să plângi şi pentru mine..-o lăcrămioară,
,,Zicând : Să nu..-1 apese greu pământul,
„De somn uşor · să..-i facă parte sfântul I
„Aşa zicând, era ca să..-şi afunde
,,In pieptul gingaş spada ascufită,
,,Dar glas ştiut urechea i..-o pătrunde :
„Arghire ! Vai! Ce faci?...Şi'ntr'o clipită
,,li cade nemih,,sul fier din mână,
,,Iar el se află'n faţă cu o zână.
„Era Ermina, draga..-i protectoare
,,Şi'n totdeauna înţeleapta..-i zână;
,,Ea..-i fuse'n multe rele păzitoare,
,,Condus fiind de nevăzuta..-i mână.
„Ea 1..-a urmat tot timpul nevăzută
,,Şi sare'n astă clipă şi..-1 ajută.
,,I..-a zis : Nu trebuie să 'mergi la moarte!
,,Să nu hrăneşti gândiri aşa de slute !
,,Te..-apasă greu barbara vieţii soarte?
,,Dar unde este marea ta virtute?
,,Când eu de mic copil ţi..-am fost povaţă,
,,Cum te..-ai gândit să..-ţi curmi o dulce viaţă?
„Nu ştii că n'ai plăcere la dulceaţă
,,De n'ai gustat amar? Şi dup'o zi 'norată,
,,Cu ;\(ânt şi ploi, cu negură şi ceaţă,
,,Un soV:e şi mai luminos s'arată !
,,Să cazi strivit sub gânduri înjosite,
,,Când zilele..-ţi răsar mai strălucite ...

'

„Deci. sus I Arghire ! Incă te aşteaptă
,,Necaz amar şi lungă oboseală, ·
„Dar tu şi cu virtutea ta'nţeleaptă
,,Vei birui, de vei avea'ndrăzneală !
,,Nu stă norocul într'un loc anume,
,,Ci este călător în larga lume.
,,De te..-ai afla cândva 'ntr'o grea cer�are,
,,Gândeşte şi la sfaturile mele ;
,,Avântă..-te cu multă cutezare,
,,Dar uită:I, uită..-1 gândul morţii grele!
,,De porţi cu tine cugete curate,
,,Să ştii că poţi curând intra'n cetate!"
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6. Dănescu bârfeşte pe Vlad Vodă.
Dar Hrizea nu putu cânta 'nainte,
Curmat fiindu-=i cântul de..-o'ntâmplare ;
In gât rămase cântec şi cuvinte,
Căci a venit un sol în adunare
Şi=-o mare'mbucurată veste=-aduse:
Pe Turci Vlad Vodă Ţepeş îi bătuse!
Cu tofi s'au bucurat, ci doar Dănescul
Mâhnirea lui abia şi=o stăpâneşte·;
Iar după ce plecat=a şi domnescul
Trimis, el 'singur nu se mai sfieşte,
Ci'nşiră vorbe grele şi amare,
Râzând de=-această' biruinţă mare!
Iar Asmodeu afâf a lui mSnie,
Spre defăimare dându=-i socotinţă ;
Bogat fiind şi mare'n boerie,
La toţi ceilalţi boeri afla credinţă.
Cu cei de fată un divan aşează
Şi=-aşa' Dănescu -lor le cuvântează:
„Măcar că, dragi prieteni, vi se pare
,,Această biruinţă prea frumoasă,
,,Dar socotesc eu, fără supărare,
,,Pe oi ne=aşteapt' o soartă păcătoasă!
„Vai nouă'n urmă l ... Pronia cerească
,,De=-un · rău aşa de mat� ne ferească!
,,De sigur, am învins şi Turcul fuge,
„Iar Vodă e'n 1riumf! Muntenii saltă
„Şi pregătesc păgânilor lănfuge l
,,E=-adevărat că biruinfa=i naltă I
,,Aceste bucurii sunt însă grele,
,,Că merg şi'ntr'alt chip gândurile mele!
,, Voi ştifi ce greutate fara trage.
,,Fiindcă Vodă fine=o oaste'ntreagă?
,,Când a război pe dealuri surla rage,
,,Au cine plugul în pământ mai bagă?
,,Şi cine poate=şi mai griji de viafă,
,,Când fiecare=şi duce capu'n brată?
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,,Aşa trăim de ani de zile'ncoace:
,,Tot lupte mari şi•adânc primejdioase!
„Toţi tinerii· se sţing ... iar ţara zace
,,Pustie ... plină de grămezi de oase . ..
,,Şi cine•i cel ce duce astă vină?
• ,,Jupâni boeri,· nu noi suntem pricină!
„Ci Vodă Vlad, care'ntr'a lui trufie
,,Sultanului puternic duşman este!
,,Pe Turci el îi aţâţă la mânie,
,,La rele şi mai mari de cât aceste!
,,Nu, pentru noi, boeri, nu este şagă,
· ,,Ci bagă la pericol fara'ntreagă!
„Să nu v'aud că dac' am face pace
,,Cinstit cu Turcul, asta•i proastă treabă!
,,De când ştiu eu, de zeci de ani încoace,
,,In treburi de•astea Vodă nici nu'ntreabă,
„Ci ·face tot din capul lui şi doară
,,Prostia lui tot peste noi coboară·!
„Au cine merge şi pe Turci îmbie
,,Cu mult bănet să•l puie domn în ţară?
„Şi cine jăfuie ca'ntr'o pustie
,,Puind atâtea dări ce ne doboară?
,,Şi cine focul vrajbei îl aprinde.?
,,Românul!... Cel ce pân' şi tara•şi vinde!
,,Putea.::voin noi cu Turcii să ne punem ?
„Avem noi oare•aşa de mari putinţe
,,Pe•ai Asiei stăpâni ca să•i · supunem?
,,N'ajung la asta mii de biruinţe!
,,ln faţa lor suntem făr' de•ocrotire,
· ,,Cel mult ne•aducem altă năvălire!
„Fiji siguri, Mohamed în primăvară
,,Va fi aici cu oaste· şi mai mare!
,,Şi credeţi c'om putea să..-1 batem iară?
,,Odată dacă n'om mai fi în stare
,,Să'nvingem, dăm de zile neferice,
,,Iar ţara n'o putea să se ridice!"
Soseşte•un sol al oştilor zdrobite:
,,Cinstiţi boeri, cu pace şi. iertare!
„Tot ce vă spun vă sunt adeverite
,,De Mohamed întocmai în scrisoare,
,,De nu veţi crede toate ce voiu spune!"
Zicând aşa, Firmanul fafă•l pune.

•
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Prin el Sultanul tuturor da pace
La cei ce fug dintr'a lui Ţepeş parte
Şi pocăiji la el se vor întoarce ;
Iertare de robie şi de moarte
Da celor Ce='ar admite ca să fie
Un frate de...al lui Ţepeş în Domnie.
Ba solul groaza'n ei putu să bage
Zicând că oastea='i numai risipită,
Iar nu zdrobită, că'napoi se trage,
Ca'n' urmă, cu putere îndoită,
Să dea o şi mai groaznică năvală.
Aşa pe tofi boerii. solul îi înşeală.
Şiretul Asmodeu fu cel de fată ;
Firmanul lui . . . scrisoare plăzmuită !
Cam ce să facă pe boeri i'nvafă,
Ba încă şi mai mult, el îi învită
Să facă între ei o legătură
Şi s'o 'ntărească prin iscălitură.

---
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CÂNTUL AL UNSPREZECILEA.

Su/fanul vru să-=-şi facă singur silă ;
Satan refugiu-=-şi cală înfr'o mănăstire
Luându-=-şi chip de gingaşă copilă,
Făcând între monahi o grea'nvrăjbire.
Vlad Vodă Ţepeş merge'n pribegie,
Iar Tandaler chiteşte la Domnie.
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1. Mohamed e desperat.
La bun noroc şi'n zile fericite
Ori ce nebun îşi poate firea fine ;
· Dar ia să mi•l arunci în mari ispite,
Ca nici o treabă să nu•i meargă bine,
Şi•atunci s'arate el aceeaşi fire
Neschimbătoare şi'n nenorocire!
Acela•i om, ce minte neclintită
Şi'n veci statornicie neschimbată,
Şi inimă la vreme norocită,
Ca şi'n nenorociri adânci arată:
Acela, cerul dac'ar sta să cază,
El îşi păstrează, totuşi, mintea trează.
Iar cel ce•şi fine firea'n zile bune
Şi nu•şi găseşte capu'n clipe grele,
Şi'ntreaga lui nădejde'n moarte•şi pune,
Acela•i dintre suflete mişele I
Nu•i vrednic el bărbat să se mai cheme
De'ndată ce'n nevoi cumi5lite geme.
Luând boerilor din Sfat scrisoare,
Satana Asmodeu zbură'n pădure,
Găsind pe Mohamed-la grea strâmtoare.
Nu mai afla chip nou spurcat să'njure
Norocul său şi soarta lui barbară
Ce i•au adus pe cap aşa ocară!
Ci, biruit în urmă de mâhnire,
Un cugd foarte greu în minte•i vine :
Să•şi rupă ale vieţii sale fire l
,,Aman!..." a zis el, prea scârbit în sine ;
„Sultan ca mine'nvins ... ca mine ... care
,,A fost învingător pe•uscat şi mare!
I

,,Sub pasul meu a tremurat o lume !
,,Şi•acuma'nvins de•o oaste•aşa de mică ...
,,Să pierd atâta slavă şi renume ...
„Dar nu va fi! Nici vreau ca să se zică
,,Aşa, că=s biruit de•un ... -ori şi cine!
„Sultan Mehmet a fost învins de sine l
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,,Eu nu.,.mi doresc să cad în mâni . streine.
,,Cuţit strein nu,..mi curme,..a vieţii aţă!
,,Ci singur sting a ochilor lumine!
,,Eu singur vreau să ies din astă viaţă t «
Zicând aceste vorbe,..aşa duioase,
Curbatul iatagan di� teacă,..1 · scoase.
În clipa'n care fu să se omoare
Atunci şi dracul Asmodeu soseşte :
„Sultane, stai! Vezi ce,..i aci'n scrisoare
,,Şi,..apoi, de vrei, să mori împărăteşte!
,,Mai bine tristul cuget fi"'l îndreaptă,
,,Căci mâine biruinţa te aşteaptă!"
Vicleanul dup'ateasta îl şi'nvafă
Cam ce să facă şi îi spune toate ;
Sultanul de plăcere,..aproape 'ngheafă,
De bucuria celor întâmplate.
Apoi, cu grabă, pe· cărări ştiute
Puţcede către,..ai lui cu pasul iute ..
1n urmă dracu,..şi ia înfăţişare
De blând călugăr şi pe,..ascunsă cale
Şi,..apoi zbură în graba cea mai mare
De,..adreptul către,..acea umbrită vale
În care s'adunase de,..astă dată
Ne'nvinsa Faraonilor armată.

2. Satana la Mânăstire.
Satana, dacă se văzu căzută
Sub palma lui Mihai, se scoală
Şi gândul de bătaie şi,..l strămută
Şi ruşinat de,..atât de vana,..i fală,
Făr' să mai dea la nimenea de ştire,
A · şi fuştit,..o către,..o mănăstire.
Luă dar chip de tânără copilă
Şi cu smernie bătu'n portifă,
Rugându,..se pentru,..ajutor şi milă :
,,Sunt, zise ea, copil de bună vită,
,,Dar Turcii năpădindu=ne aseară,
,,Pe mama, tata şi pe fraţi tăiară !
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,,Eu ·singură scăpai, nenorocită,
„Fugând doar printr'a negrei nopfi scutinfă I
,,lnfometată•s foarte şi•obosită,
,,Căci, alergând cu toat'a mea silinţă,
„Mult rătăcii pe•aicea prin pădure
,,Pân'ce dădui de•aceste ziduri sure.

/

,,Deci ... dac'avefi o inimă creştină,
,,Scăpafi•mă de moarte şi urgie,
,,Lăsafi•mă să mor ... dar -fără vină,
,,Decât să intru'n cea mai grea robie .. .
,,Să•mi pierd şi curăfia de fecioară .. .
,,Oh! Soartă jalnică şi mult amară!"
Aşa vorbea cu lacrimi mincinoase
Şi•i tremura trupşorul plin de grafii,
Încât şi de canoane îşi uitase
Când au privit mai lung la dânsa fraţii.
Priveau când părul slobozit pe spate,
Când pieptul dezgolit pe jumătate.
Înţelegând cel mai bătrân părinte,
Egumenul Gherontie, îndată
A zis să i•o aducă lui 'nainte,
Zicând, măcar că vorba e de•o fată,
Dar fată de'ntâmplări cum sunt aceste,
Se cade a primi'n locaş neveste.
)3ătrânul pe copilă deci o duse
. Şi singură o 'ochise 'ntr'o chilie;
1n urmă fratii ceasurile•şi spuse,
Fiindcă timpul fu pe la chindie.
La cină, după multe ploşti golite,
Chiliile rămaser' adormite.
Când vremea îns' ajunge'n miez de noapte
Şi vraja dracului pe lumi se'ntinde,
Când zboară prin văzduh ciudate şoapte,_
Păgâna poftă'n trupuri când s'aprinde,
La frati s'a fost trezit o rea pornire,
Care făcu să•şi.iasă toti dip fire.
Gorgonie băuse trei" ocale,
Dar gândul nu•şi luă dela fecioară.
Prin noapte el păşi încet, agale
Şi nesimţit pătrunse'n chilioară;
Săria din pieptu•i inima fierbinte
Şi sângele iufeşte' n vine sfinte.
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Dar când s'ajungă la mai bine,
De•un tropot nou răsună chilioara :
El vede"'o matahală 'ncet că vine
'Călcând ca'n străchini şi'nchizând uscioara;
,,Ce eşti tu, bă? Eşti om, eşti drac, nălucă?"
Şopti prin dinti şi•apoi de piept 1' apucă.
Sosise Gherman, pivnic.erul, care,
Mânat de..,aceiaş poftă la chilie,
Venia cu şi mai multă 'nfrigurare;
Prea mult la vorbe..,acesta nu. se'mbie,
Ci•i trage•o palmă bună peste faţă,
lncât căzu Gorgone fără viaţă.

Atunci Partenie taman soseşte
Şi peste dânşii lin deschide uşa;
Păşind uşor, de Gherman se loveşte;
Şi cum toţi trei se trag de bărbi acuşa,
Hop Ştefan, Iosafat şi cu Nichita,
La rând i•aduce şi pe ei ispita.
Gorgonie pe Gherman îl supuse,
Nichita sta cu pumnul să:i lovească;
Scăpând de Gherman, celălalt se duse,
Da'n fugă nu putu să se ferească,
Ci'n grabă:) puse pe Ştefan pe spate;
Acesta din picioare prinse:a:l bate.
Aşa stau lucrurile încurcate
.
Când se făcu lumină în chilie ;
Gherontie simtise:aceste toate
Şi•o clipă martor fu la bătălie.
·,,Oh l Sfinte cer! Ce:i fiilor aiasta?"
Dar ochii l_ui bătrâni priviau nevasta.

•

Şi nu ştia 'ntr'aşa nerânduială
Ce are dânsul mai întâi a face :
S' acopere femeia ce sta goală,
Sau pe monahii învrăjbiţi să'mpace?
Deci stete mult cu mintea îndoită,
Cu ochii duşi spre fata dezgolită.
Pe:acolo tocmai în· acea minută
Sân-=Spiridon domol trecea spre casă;
Văzând el o 'ntâmplare:aşa de slută,
Spre sfânt locaş ca fulgerul se lasă
Şi cum făcu de-=asupra fetei cruce,
Pieri'n puhoiul negrelor năluce.
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· Mirati monahii de minunea asta,
De jos s'au ridicat făr' de putere.
Toti se 'ntrebară: ,,cum pieri nevasta?"
Iar fratele Nichita, cu durere,
Le povesti că'n viată nu odată
L'a ispitit Satana'n chip de fată.

3. Cum luptă · Vlad.
Vlad duce'n lupt' armata mijlocie
Fiind din toate-=aceea mai aleasă I
Văzând pe Turci învinşi, el nici o măestrie,
Ca să-=i zdrobească şi mai mult, nu lasă.
Cu oastea'n rânduri bine închegate.
Cum poate-=ajunge pe duşman, îl bate.
Ca un şuvoi de munte'n primăvară,
Când soarele zăpada o topeşte,
lnvinge'n drumul lui ori ce povară
Şi'n fortă înmiită o zbugheşte
Şi totu'neacă, surpă şi prăvale
Şi nu e fortă să-=l oprească'n cale, ,.......,
, Aşa şi Vlad ne'nvinsul se repede
Cu-=a sale cete neînspăimântate
Şi frânge, taie tot ce'n fată vede,
Răstoarnă, surpă, calcă şi străbate,
Şi nu e nici virtute,,nici tărie,
Nu să-=l întoarne, drumul doar să-=i fie I
Fugarilor el tot la dos le şade
Şi nici le dă răgaz să mai respire
Pân'ce nu-=i vede sângerati cum cade,
Sau cum rămân pe drum rupţi de-=obosire.
Dar ce folos, că partea cea mai mare
Prin vraja lui Mamona au scăpare.

•

Cu, patru mile Vlad era'nainte
Când vestea ast4 neagră o aflase,
Că, dintr'o lăcomie fără minte,
Din lupt'o bună oaste se"retrase,
Lăsând din mână mare biruint�
Şi de scăpare dând duşmanilor putintă.
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Odihna porunci s'o trâmbiţeze,
Ca să mai prind'itn pic de răsuflare
Şi rândurile sale prea viteze.
Apoi . solii cu ordine asprite
La 'prădătoarea oaste le trimite.
4. lnterven'fîa lui Dumnezeu.
Aşa stau lucrurile'n lunieij joasă
Când Marele 'mpărat, privind din stele
A demonilor ceată 'ntunecoasă,
Văzu cum pierde pe' creştini prin rele,
1n timp ce..,.ale păgânilor armate
Către..,.a lui Vlad . pierzare..,.s adunate.

•

La sine cheamă pe Gavril şi..,.i zice :
„Te du la Vlad îndată şi..,.1 învaţă
,,Să nu se lase..,.aşa uş.or să pice,
,,Că hotărât îi este mult să pafă.
„Şi zi..,.i că încă 'ndelungată vreme
,,Tot rob la Turci e scris ca să se cheme I"
Apoi, întors către Mihai, grăeşte:
,,Tu mergi spre duhurile osândite,
„Care din Iad ieşiră vicleneşte
,,Şi pretutindeni seamănă ispite,
„Goneşte..,.le în Iad şi de..,.astă dată
,,Şi să vămâie..,.acolo vremea toată !"
Gavril se 'nalfă'n aripe uşoare,
Ca o săgeată printre nori străbate,
Îndată'n urmă lasă sfântul Soare
Şi nicăeri din drumu..,.i nu s'abate ;
Zburând din răsărit spre soare..,.apune,
El dă de Vlad şi'nalta vorbă..,.i spune:
,,Măi Vlade, măi I . . . a spus domol solia ;
„Cuvântul Celui ce..,.i stăpân pe toate
· ,,E că în van îţi este . măiestria I
„Sunt scrise hotărâri nestrămutate
„Că încă mult de..,.acuma va să fie
,,Poporul tău în astă grea robie.!"

www.minac.ro

•

- 189 Zicând aşa, Gavril în sus purcese
Iar Vodă sorţii sale se supuse.
Câţiva din căpetenii îşi alese
Şi'n pribegie către munţi se duse.
Mergi sănătos, tu, inimă vitează ! ,
Va străluci şi...a ţării tale rază !

5. Becicherec lştoc.
Becicherec, scăpând dela strâmtoare
Prin negândita servului minciună,
Cum leoarcă se găsia de grea sudoare,
Trecând chiar prin pădurea cea nebună
În care umbre multe se văzură,
La umbra unui fag înalt şezură.
Cu firea lui cea'n toate vorbăreaţă,
Iar început-=-a Bucur de...ale sale :
,,Văzuşi, stăpâne, mintea mea isteată?
„De nu le...aş fi ieşit la timp în cale
,,Şi dacă nu i...aş fi'nşelat în lege,
„Nici praf din noi acum nu· s'ar alege l
,,De... ai fi văzut cum i,..am prostit la minte,
„Mult te...ai mira, stăpâne, şi...ai pricepe
,,Că nu'n zădar 1in Vinerile sfinte,
,,Mâncând doar mămăligă şi cu cepe !
„Şi zău! Doar nui:nai ele...mi dete gură
.,,De ne,..am scăpat de la o grea strânsură.
,, Văzând în jurul nostru multă laie,
,,Măcar că sunt boer pe jumătate,
„Intrai de groază parcă sub copaie I
,,Dar când văzui că pari grozav la spate,
,�Am prins curaj niţel şi .cu 'ndrăzneală,
,,Pe legea mea, le...am spus cu multă fală :
,,Sunt slugă la Becicherec cel mare,
,,Baronul lştoc dela Urum...Hază!
„El e'ntr'atâta de voinic şi tare
,,Că Zmeii să...} mânânce nu cutează!
.,,Dar oamenii . . . să fie oaste 'ntreagă,
,,El poate să...i ucigă într'o şaga!
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,,Minciuna asta din nevoi ne scoase,
„.2\lmintrelea ne şi săria'n spinare
,,Şi nu ne,,.ar fi lăsat întregi la oase!
,,Ce zici fârtate,,.acuni? Şi cum îţi pare?
,,Ori nu m'am fost purtat destul de bine?"
Baronu,,.a· zis: ,,Aşa cum se cuvine !
,,Dar ăst popor cu ochii ca de pară,
,,Nu sunt Ţigani, cum zici; eu îţi voiu spune:
„Ce fel de oameni. suni şi care ţară
,,Aceasta e şi...ţi va părea minune !
,,Suntem aici în India pe semne,
,,Acolo unde curg fămâi din lemne.
,,Por împărat aicea stăpâneşte,
,,Iar el va fi'nţeles, de bună seamă,
„Că ştim să dăm o luptă vitejeşte
,,Şi va fi spus la oameni să se teamă,
,,Că doară ştie Por de,,.al meu renume ...
,,O vorbă doar şi'ncremenesc o lume! ...''"
Cum ei se laudă aşa 'mpreună,
Zicând ce mintea lor scrântită coace,
De,,.odată dinfr'un fag un glas răsună:
,,Zădarnic te...osteneşti, drăguţ Iştoace,
„Căci Anghelina...ţi scumpă nu învie
,,Din neagra morţilor împărăţie !
,,lntoarce,,.te acasă, fă,,.mi pomana,
„Dând. să,,.mi citească sfinte sărindare
,,La sfânta mănăstire din Tismana :
,,Ca să găsesc la Dumnez�u iertare! ...'&
Şi cum se stinge='a vocei frământare
Şi fagul ca prin farmece dispare.
Tresare Bucur, parcă"'i căprioară,
Şi foarte 'nspăimântat de cap se tine;,
Aude Iştoc soarta prea barbară
A mult iubitei sale Angheline ;
Rămâne mut, privirea'n jos se lasă!
,,Hai Bucure să mergem către casă '� -
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Ţiganii vor să-şi întemeieze o ţară�
Nu rămăsese'n Ţigănie gură
Să nu rămână ruptă de..-obosită
Mâncând la mămăligă cu untură
Sau hălci de carne'n spuză pârpălită.
Şi'n toată ziulica îşi uitară
De visul lor cel scump : să..-şi facă ţară.
Dănciucii tot ar mai dori mâncare ;
Ei chiue şi joacă iepureasca,
Iar cei bătrâni, cu multă nerăbdare,
lnghit cum şarpele înghite broasca.
Iar dac'avana gură,..i săturată,
Pe'ncetul inima li se desfată.
Ori cine;şi povesteşte de..-ale sale
Isprăvi suprafireşti dela bătaie,
Cum frânfau ale Turcilor năvale,
Cum au putut ca pe buşteni să..-i taie,
Şi nici acuma nu putepu să creadă,
Că din păgâni tăiar'aşa grămadă I
Sătui când fură, îndrăzniră încă
La multe lucruri mari să se gândească ;
Iar Asmodeu a pus o stăruinf adâncă,
/"
Uzând de şirefenia-=i drăcească:
Le..-a pus în cap c'ar trebui să fie
Sub cer şi-=o tigănească 'mpărăţie.
ln inima lui Tandaler se coace
De mult timp nişte gânduri nalte
Ce nici o clipă nu-=i dădură pace :
Voia mai sus de câtu-=i să se salte
Şi socotea în fiecare seară
Că el e bun să fie crai în ţară.
Deci, ridicându..-se făr'de zăbavă,
Pe voevozi la -sfat din nou îi cheamă,
Zicând că pentru lucruri de ispravă
Cu ei alături vrea să..-şi deie seamă.
Iar · dacă fu cu dânşii împreună,
În chipul următor voroava..-i sună :
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7. Cuvântul lui Tandaler.
,,la să v'aduceţi, mo, acum aminte,
„Bătrâni cinstiţi şi voevozi, d'a mele
,,Acilea vouă spusele cuvinte,
„Pe când Drăghici la munţi după nuiele
„Vă trimetea, dar v'am întors dă'n goană
,,Şi,..avurăm biruinţă barosană!
,,Că, dacă bine eu v'am zâs atunce,
„Acum şâ cu mai .mare 'ncredinţare
„Eu podu să spun că n'ar putea s'arunce
,,Pă voi dintre Munteni, un . . . oare care,
,,Cum că spre tar'avurăfi strâmbătate,
,, Că . . . făptuirile . . . vi"s . . . vederate!
„Vlad Vodă 'ntâi poruncă ne trimeasă
,,Să ne-=-adunăm . . .. şâ noi am fost pă dată !
,,Şi"a zâs la oaste junii ca să iasă,
,,Cât ai clipi. .. s'a şi făcut harmată !
„Aşa c'o horbă, noi făcurăm toate
,,Poruncile ce fură nouă date!
· ,,Noi noam purtatără cu cinste, dară
,,la să"l întoarcem lucrul p'altă parte !
,,Ori ăşti Munteni, ce,..şi zâc mai mari pă fară,
,,Pot ei ca să ne dea la mână carte,
„S'arate'n ea că n'au vroit cu voe
,,Să"l bage pă Ţâgan _la ha nevoe?
,,Ca mult mai lesne dânşii să ne'nşele,
„N'au vrut, tâlharii, să ne dea merinde
,,Decât să ne mânjim pă la măsele!
„Ş!apoi, vulpoiul, vine spre"a ne prinde
„Cu mare 'nşelământ şâ tâlhăreşte
„Cu ceafa,..i îmbrăcată pă turceşte I
,,Ne"a juruitără mai mult bucate,
,,Iar noi, proptiţi p'o horbă cum e asta,
,,Răbdarăm zâle multe 'nfometate,
„Ba câte nu ne,..ar fi adus năpasta
„Dă nu ne ajutam cu voinicia I
,,Zău, că pieria . . . întreagă Ţâgănia !
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,,Ş'acuma... cine fu cu necredinţă?
,,Au noi, sau Vlad? ... Sultanul singur, doară,
„Când auzi d'această biruinţă
,,Cum n'a mai fost nici chiar odinioară,
„Au socotit cu dreptele"'i pricine
„Că ţara basta nouă se cuvine I

..

,,Da păntru ce să nu urmăm noi, dară,
,,Acestei sfătuiri aşa dă bune?
,,Eu zic aşa, că până mai pă sară,
,,Nainte pân'ce soarele apune,
,,Putem ·avea o Ţară, un Divan,
A
1... "
,,B'?en· ş1,..un Vod'a1 nostru... un... Ţagan

"

8. Vorbesc Drăghici şi Guliman.
Cum Tandaler aceste vorbe zise,
Toti dară semn de mare bucurie;
Dr.ăghici doar rostul său aşa"'l deschise :
,,Drăpt să vă spun eu, feţii mei, dar mie ...
,,ln ăst îmbătrânit dă vremuri cap, .
,,Aşa străine gânduri... zău, nu'ncap!
\

,,Să deie Dumnezeu să iasă bune
,,Ce vouă- zise Tandaler aice!
,,Nu eu, Drăghici, în contra mă voiu pune,
„Ci numai cât am zâs, vă zâc şi,..oiu zice
,,ln veci dă veci : băgati dă seamă bine,
,,Că numa Dracu'n aste trebi vă ţine !
„Că nu poci eu cu nici un chip a crede
„Să vă trimeată Muliamet solie I
„Aceasta, credeţi...mă, ea purcede
,,Tot dela Vlad . . . E"'o altă şmecherie!
,,Sau caută pricini dă . .. pedepsire,
,,Sau face,..aşa cu voi . . . o şuguire !

•

,,Văzut,..ati unul dintre voi, hodată,
,,Boer sau Vodă undeva Ţâgan?
„Că viţa noastră e şi ne'nvăţată
,,Cum trăbuie să şadă la Divan!
„Gândiţi că a tocmi o tară'ntreagă
,,Va fi un lucru prea uşor, o ... şagă?
-13
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,,Cum vreţi să faceţi dară judecate ?
„Iar ăl ce dintre voi o vrea să poarte
,,Domnia şi caftanul lung pă spate,
,,El trăbuie a fi dă mare vijă,
,,Născut numai dă Doamnă, ori Domniţă !
„Da'câfi · sunteţi aicea împreună
,,Ca să puteţi voi ·ţine=o 'ntreagă ţară?
„Ia ... patru mii!.. Da' nici armată bun� I
,,Iar · păntru c'aţi învins alaltăsară,
,,Să nu gândească mintea=vă, nebuna,
,,Că tot aşa să 'ntâmplă totdeauna!

•

I

„O sută numai dintre călăraşii
,,Lui Vlad, de=odată păste voi să vie,
„Mo, Tandaler, au unde=or hi ostaşii
,,Pă cari=acuma-=i scalzi în vitejie?
- ,,D_eci, fetii mei, eu zic : nu v'amăgească
,,Această 'ndemnătură diavolească!"
Drăghici tăcând, cu· multă nerăbdare
ln contra tocmai Guliman se scoală : ·
„D�ăghice, horba ta cl'acuma n'are
„Nici pic dă haz, că e dă minte goală I
,,Dă când te ştiu grăieşti prooroceşte,
,,Dar nici odată nu s'adevereşte!...
„Tu, dacă nu poţi fără dă cârteală
„S'ascuiji un sfat, •întoarce=te acasă
,,Şâ ochii ăia somnoroşi îi spală,
,,Să vază mai curat! Da ce ne pasă ?"
Şi;,acum se'ntoarse către adunare:
,,Cu noi e partea hea mai mare!"

\.

Atunci strigară toţi: ,,Vrem Crai!. . Vrem Ţară I"
Mai mult Drăghici cu vorba nu=i îmbie :
,,Măcar s'aveţi mai mult măfai şi zară!"
Le zise el la urmă cu mânie.
Se'ntoarse şi plecă din adunare,
Scârbit de vorbe=atâta de şprintare.
✓
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CÂNTUL ĂL DOISPREZECILEA

Ţiganii din adins încep a face
'.
A nchipuilei lor m_oşii locmeală,
Dar fiecărui allceva îi place ;
Cum nu se pol opri de la cârteală,
Se'ncinge înlre ei o grea bălaie
In care multi cu furie se laie.
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1. Proştii cred lumea rău tocmită.
Tofi proştii cred că lumea.=i rău tocmită
Fiindcă apa'neacă multe sate,
Ori pentru că de foc e . mistuită
Avere strâns'ades cu greutate
:Şi pentru că..-s prea multe..-acele fiare
,Ce pot uşor pe oameni să..-i doboare.
De ce pe lume..-s geruri şi ninsoare?
Furtuni ce pot stejarii să mi-=i culce?
De ce sunt boli şi moarte crudă oare?
De ce nu..-i veşnic primăvară dulce?
De ce să fug'un om de..-atâtea rele?
N'ar fi mai sănătos să fugă ele?
Să poată apa ca pe drum a trece,
Iar focu'n pielea lui să nu pătrundă;
Să fie vântul nici prea cald, nici rece,
Iar iarna ... stea'ntr'o peşteră afundă!
De ce să n' avem noi un ochiu la spate
Şi'n frunte coarne bine ferecate?
Atuncea s'ar putea feri mai bine!
Iar de i.=ar creşte şi..-aripi de cocoară,
Ar fi cea mai grozavă'ntre jivine!
Aşa gândea un porc odinioară :
,,Să..-mi creasc'un· corn în frunte la poruncă ...
,,Atunci poftească să mă facă şuncă!"
Norodul mult şi prost, făr'de lumină,
La fel ca porcul judecă în toate,
Căci mintea lui putină nu îmbină
Precum îi e acestei · firi lăsate.
Ţăranul când pe un boer îl vede,
' Că are şi nenorociri, nu crede.

2. Părerea lui Gogu. şi Guliman.
Ţiganii într'acelaş chip făcură:
Au ascultat pe Tandaler ne'nvinsul,
Iar pe..-Asmodeu în toate îl crezură.
Şi, cum erau convinşi cu dinadinsul
Că ei pe Ţepeş }..-au bătut cu totul,
lntreaga şatră..-şi ridicase botul.
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S'asculfi mereu de•o barbă ce•i căruntă,
Că cel ce•o poartă nu te poate minte !
S'asc�lfi întocmai ca de nun ,la nuntă l
Ne 'spune•o zicătoare ce nu minte:
,;Ori când cu fată jună logodeşte,
,,De sfatu•i tânăr însă te fereşte !"
1n oarba figănească frământare,
Nu merse•a lui Drăghici învăfătură;
La <;ort îl duse slabele•i picioare.
ln urmă Guliman iar prinde gură
Şi, sfătuindu•şi gloata bărbăteşte,
1n gura mare astfel îi grăieşte:
„Adevărat! A râde,. zău, îmi vine
„Când zâce el că Domn a fi pă fară
,,E lucru foarte greu l Din ce pricine ?
„Au doar Domnia este o povară
„ Pă care fâgăneasca noastre fire
,,Dă fel nu ar putea•o . .. sprijinire ?
„Da zâcefi, rogu•vă ! Ce greutate
,.Să aibă Vodă ? Lucruri tot uşoare !
,,lntâi şi dânsul doarme tot pă spate,
,,Ori alt cum vra, pân'ce se face soare !
„Iar dă să scoală, bea şi tot mânâncă
,,Şi toată zâulica stă pă brâncă !
„Apoi la helea jalbe multe•ascultă
,,Şi hotărăşte'n bine sau în rele,
,,Da'nu cu'nvăţătur'aşa dă multă,
,,Că doar la bir gândeşte, la plinele !
,.Dă halte celea, cum se socoteşte,
,.Ori cum îi vine'n minte, porunceşte !
,.Drăghici zâcea c'ahasta· e povară !
„Da zâc eu : a scobire o covată
,,E•o meşterie grea şâ foarte rară,
„Mai grea decât să stai într'o palată
„Dând mii şâ mii porunci de•aceste : ,,Eu
,,Cutare, din mila lui Dumnezeu .. .
,,Aceasta poruncesc cu străşnicie ...
,,Şâ mai departe ştifi voi helelalte !
,,Iar dacă•i horba despre boierie ...
,,Nici ea nu· are grijuri prea înalte!
,,Să mă trăsnească Sânt Ilie, iac'!
,,Dă nu•i tot lucrul 'boeresc un fleac!"
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De•odată zice Gogu din mulţime ;
,,ln largi nădragi ei duc puferi înguste,
,,Şâ mici, şâ mari, aşa•s în boerime !
,,l•am cunoscut eu doar din rădăcină,
,,Prea Sfânta Vinere, zău, să mă fină !
„Stau toată ziua cu ciubucu'n gură
„Şâ pă divan stârvesc ... doar câte,,.odată
,,Din palme,,.a baie dacă se îndură,
,,Chemând pe h'un argat ... sau p'o hargată:
,,Mă cioară, mă I ! . . răcnesc din plină rânză,
,,La butca mare caii zi să prinză !"

3. Corcodel ar vrea Vlădici Ţigani.
Nerăbdătorul Corcodel opreşte
Această vorb' aşa de crâmpifată:
„Dar hăia ce•mi mai tot bolboroseşte
,1 Taman aşa ca moara ha stricată ?
,,Lăsaţi boerii cum îs ei să hie !
,,Ce,,.avem cu boereasca trândăvie?
„Atâta lume nu ne..-am strâns aice
„Ca să turnăm din gură horbe geale
,,Şi unul altuia să,,.i pună price !
,,Ajung'o bâtă la un car dă oale !
„lncepeti a lucra dar şi a face
,,Să stăpânim această fară'n pace!
,,Ei... toate..-or hi cum. vreţi, zău, nu-=i minciună,
,,Dar la ceva de..-am pune mintea toată,
,,Nu cred ca să ne iasă tocmai bună !
„Nu cred eu c'aş putea să văd h'odată
„Acilea'n dalba noastră Ţâgănie
,,Că s'ar putea Vlădici şi Popi să hie !
„Să poată zâce slujba'n ţâgăneşte
,,Şi-=un Paşte fâgănesc ca să ne facă !
,,Sau şi călugări cari să mânce peşte ·
,,Şi fără dă muiere să petreacă,
,,Ci,,.având spre hastă lume greată,
,,Să,,.şi treacă'n mănăstire'ntreaga viată!
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,,Că noi Ţâganii n' om putea...o face;
„Şă..-ţi laşi tu dulcişoara ta soţie
,,Şi toate ce pă lumea asta..-ţi place, .
,,Şi să te'ngropi dă viu într'o chilie?
„Aşa, zău, să..-mi ajute Sânt..-Ilie I

·1

•

„ Vlădică s' ar găsi ·mai lesne doară
,,Chiar şi'ntre noi, Ţiganii, căci Vlădica,
,,Măcar că nici Vlădicii nu se'nsoară,
„Dar nu..-i mai zâce nimenea nimica
,,Dă ţâne lângă casă h'o nepoată,
,,Ba chiar şi când să'nfruptă câte..-odată !
„Dar popii barosani şi..-a lor popese
,,Petrec pă la botezuri, pă la nunte,
„Pă la pomeni, ospeţe, pă la mese
,.Şâ totdeauna să cocoaţă'n frunte,
,,Făcând doar cruci pă vin şi pă mâncare,
,,Trăgând la ei tot partea hea mai mare!
,,Dec I . : . Vreţi a face..-un lucru mai dă trabă,
„Să lăpădaţi ori care nebunie
,,Şi..-alegeţi popii cât mai dă dăgrabă,
,,Să hie d' ajutor la cununie,
,,Iar dă Vlădici şâ dă călugări ... pare,
,,Că n'ar hi trăbuinfaşa dă mare!"

4. Ciuciul crede altfel.•

I

,

Mai multe Corcodel avea sa zică,
Dar Ciuciul, îmbulzindu..-se prin gloată,
Strigând, el mâna dreaptă şi..-o ridică:
,,Dar ce? Dă fleacuri staţi voi zâua toată ?
,,Grăiţi fără dă capăt şi' nceput?
,,Era mai bine dac'aţi fi tăcut !
„Şi tu, mo, Corcodele, e mai bine
„Să taci, să laşi odată să vorbească
,,Şi cei ce..-s poate mai dăştepţi ca tine !
,,Cât dăspre tagma ha călugărească,
,,Dăspre Vlădici, dă popă sau popeasă,
,,De ei Ţiganilor nici că le pasă !
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,,Dă nu=i avem, scăpăm dă mâncătură !
,,Ba sfântul cer dă popi să ne păzească !
„lfi cere bani, ba cere şi prescură
,,O clipă numai dacă gura,,.şi cască ;
,,Cu mâna dreaptă te blagoslovesc,
,,Cu stânga buzunaru.,..fi jefuesc !
„Un · danci de fi se naşte, nu=l botează
,,Făr'dă biştari! Vrea omul să se'nsoare,
,,Nu"i dai arginţi,. nici el nit cununează !
„Ba nici la groapă=l duce dacă moare
„Pân'nu=şi ia dânsul plata legiuită I
,,Pă sfântul Dar, noi dăm o sfântă mită !
„Deci : ori nici pic dă popi, ori fără plată
,,La noi să hie, dă vă place !"
,,Da fâne,ţi botul ăl murdar odată!"
Ii strigă Balaban; ,,mai dă=ne pace
,,Cu sfaturile tale, că-=-s necoapte !
,,Aşa n'o mai sfârşim noi nici la noapte!

•

r

„Bărbaţi buni, ia luaţi acum în seamă
,,Dă cele ce=s întâi la frăbuinţă !
,,Pă cât se pare . . . mai întâi se cheamă,
„ Cu-=-a voastră înţeleaptă socotinţă
,,Că trebuie s' alegeţi : Vodă harnic,
,,Un Ban, un vei Spătar şi un Paharnic!
„Un Stolnic şi=un Visternic mare,
,,Apoi şi pe=alti boeri mai mici dă vită :
„Ispravnici şi Vătafi şi d'ăia care
,,Urmează pân'la hea mai joasă spiţă :
„Străjări, Plăieşi ... La hasta mai întâie
,,A voastre bune hotărâri să fâie ! ...
,,Ca să vă pun mai lesne'n bună cale,
„Eu ... iacătă! Vă'ntreb: pă cine
,,Voiţi a-=-1 pune'n scaunul hăi moale,
„Şi cui va trăbui ca să se'nchine
,,Ca unui Reage toată Ţâgănia ?
,,Şi'n urmă : cui veţi vrea să-=-i daţi Bănia ?"
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5. Lucmrile ajung la

o

bătaie groaznică.

Şi Bobu-şi zice gândurile toate :
„Să ai, măi Bălăbane, mintea lungă
,,Măcar atâta câi' căciula, poate
„Ar nemeri şi sfatul tău s' ajungă
„A ne'ndrepta tot cătr'aceia parte
,,Spre care tu ne. duci pă dă dăparte!
,,Dar n'am mâncatără noi şte;egoaie,
„ Nici mătrăgună, ca să nu simfim
,, Când cinevaş dă piele ne dăspo<).ie !
„Da'păntru ce zâci tu să ne grăbim
„Aşa dă mult la lucru ăsta, care
,,Pofteşte înddungă judecare ?
„ Ori vrei ca să te punem noi pă tine
,,Pă tron?... Sau poate Ban ?... Ori cevaş altă?...
,,Ai vrea Ţâganii ţie să se'nchine ? ...
„Să cafi la dânşii cu sprânceana naltă
„ Şi preste ei să scuipi râios, dăparte,
,,Uitând d'opincile ce:fi fură sparte ?
„Dar Sfântul Dumnezău să mă ferească I
„Mă'nchin mai bine la un rău Muntean
„Dă cât pă capul meu să poruncească
,,Un prost dă ... căldărar... un Bă:lă:ban!"
Ci Bobul vorba nu:şi sfârşise
Ciormoiu când, ·sculându:se, îi zise :
,,Da ia mai pişcă:ţi limba şi tu, Boabe!
,,Să nu te:agăti dă oameni d'omenie !
„ Gândeşti că:i vorba ca să facem scoabe
,,Sau altceva din proasta:ţi meserie ?
„Mişel ce eşti! . . . fa:ti leagă p'.aia gură
,, Şi fata tâmpă spală:fi:o dă zgură !"
„Da tu ce vrei?" ... Se ridică'n mânie
Fierarul Burda, cel . cu chica mare ;
„Ne ia Ciormoiu'n râs o meserie
,,Precum cazanu:şi râde dă căldare,
,, Cum Dracul râde d�spre porumbele,
,, Când este şi mai negru de cât ele!
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„Priviji la dânsul cum se răscocoară
„Că parc'ar tot mânca ·mereu plăcinte
,, ,'Şi,..ar screme tot la aur pă comoară ! "
Lui Tandaler i se păru vecie
Aceste clipe până la Domnie.
li fuse greu să rabde,..atâta vreme
Făr'a tipa cât îi stătu'n putinţă :
,,N'aveti de-=acuma pentru ce vă teme,
,, Voi, oameni �uni, dar fără socotinţă,
,,Dă Vozii cari-=s doară lungi la plete,
,,Dar blăfăresc ca nişte babe bete!
,,Deci iată, vă mai zic ha de pe urmă,
,,Dar să-=mi făceti ca peştele în apă!
,,Că de-=oiu simţi că cineva mă curmă,
„Şi...o horbă proastă numa-=i scapă
,,Din gura lui ahea neruşinată,
,,Să ştiji că,..i sfarm măselele pă dată !
,,Mişeii ceia făcători dă ciure,
,,Lăieti şi mâncători dă mortăciune,
,,Pot ei pă hăi cinstiji să-=i mai şi'njure?
„lan aşfepfaţi un pic! Acuş vi-=oiu pune
„Căpăstru şi zăbelele în gură
,,Şi mi-=ti juca ursească jucătură !"
,,Da cine-=ti dete tie-=aşa putere?"
S�ri un glas mai gros de prin grămadă ;
,,Să-=ţi baţi tu joc dă noi, mo Tandalere!"
Era chiar Sfârcul, iubitor de sfadă.
„Dar încă nu ti-=a fost sosit clipita
,,Ca să ne'mparti tu, ca un Vodă, pita!
,,Rugămu,..ne aşa Măriei Tale,
„Să laşi ahea trufie timpurie
,,Şi,..ahasfă aprigime fără cale,
,,Că încă nu eşti Vodă'n Ţigănie,
,,Şi nice când vei hi, te poţi încrede,
,,Ori cât de aprig pohta-=ţi se repede!"

•

I

Această foarte gravă defăimare,
S'o rabde Îandaler nu,..i fu'n putinţă;
Ci ca furbaf, ieşit din fire sare,
Mânat de cea mai mare-"a lui silinţă,
Lui Sfârcu,..i rase,..o palmă mult barbară
Că stele verzi în faţă...i scânteiară.
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,,Pân' una-=alta, bună 'nvăfătură !
„Curând-curând ajung eu la Domnie
nŞi n'am să-fi las măcar un dinte'n gură!"
Dar Tandaler nici nu sfârşise bine,
Când iată că şi lui o palmă-=i vine
De la Cârlig cel lung, nepot de frate
Al lui Drăghici. Se'ntoarce cu iuţime
Să vază cine să cuteze,=-a.=-1 bate ?
Dar alt Ţigan vârtos, tot din mulţime,
C'o spiţă:} şferge'n ceaf'aşa de tare,
Încât îi dete sângele pe-=o nare.
Acuma Tandaler nici nu mai poate
Să cate cine-a dat, ci dă cu sete,
Lovind în rândurile îndesate ;
Se 'ncaeră'n bătaie multe cete,
Şi'n sânge roş, în vrajbă şi' n urgie
Se scutură întreaga Ţigănie.
Din tabără mai toţi acum. aleargă
Şi:aduc baroase, ghioage ori prăjine ;
Din ce în ce bătai;i-=i tot mai largă
Şi nu e nimenea care s' aline
Mânia ţigănească mult amară
Şi să. ostoaie-=a luptei roşă pară.
Ci Tandaler, văzând că nu e şagă
Şi că ciurarii vor să-=l împresoare,
Voi din teacă cioarsa să şi-=o ,tragă ;
Dar când fusese-=o clipă la strâmtoare,
Zlătarul Cărăbuş i-=o şi furase, ·
Iar el cu groază dezarmat rămase.
Dar, spre norocul său cel mare, vede
Zăcând pe jos un os de moartă vită ;
1n grabă.=l ia şi groaznic se repede
1n ciurărimea'n juru-=i grămădită,
Prin ei cărare largă-=şi cutropeşte,
Ucide, dă de-=a tumba şi răneşte.
Cu falca.=i de măgar, Samson cel tare
Cum fărămase oastea filisteană
Dând mii de morţi eternei morţi barbare,
Aidoma şi'n glcata faraoană
Cu osul Tandaler tocană face
Pe mulţi dând cru�iei morţi rapace.
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Lui Lăpăduş îi strâmbă falca dreaptă
Şi'n urmă nasul lui 1Şoşoi i=l sparse ;
Apoi ciolanul cel cumplit. îndreaptă .
Şi mi..-1 pocneşte tocmai la ureche
Pe Aordel, acel de vifă veche.

;

7. Moartea lui Tandaler. Sfârşitul Ţiganiadei.
Veni şi Guliman spre..-ajutorare,
Să dea şi el vr'o câteva'n bătaie;
Aduce'n mâni o rudă -foarte mare
Şi după el neobosită laie.
Sosind, prea mult nici nu mai socoteşte,
Ci dă pe'ntregul, cum se nemereşte.
Cum ruda către rându'ntăi se 'ndreaptă,
Lui Geanafir îi face capul fleacă,
Iar lui Bâluţ îi rupe mâna dreaptă,
Lui NuJu..-i frânge dalba cioarsă'n teacă,
Fărâmă lui. Colbei toţi dinţi'n gură ...
Atât făcu doar dintr' o lovitură !
Din nou ridică ruda lui cumplită,
Văzând pe Bratu voinicos că vine
Cu ceata lui de luptători, vestită;
Acestuia acuma drumu..-i fine
Şi..-1 nemereşte binişor la tâmplă,
De..-aceia grabnic moarte i se 'ntâmplă.

.-

Văzând..-o Tandaler acea cădere,
Scrâşnind din clinti spre noul duşman pleacă ;
Fierbintea..-i inimă izbândă cere.
Grozava rudă-=i iarăş sus ... dar· iacă
Şi Tandaler asvârle cu ciolanul
De cade lung în tărnă Gulimanul.
Fiind Ciurarul· amefit la minte,
•Cu grabă Tandaler prăjina i..-o apucă
Şi..-apoi, răpit de patimă ferbinte,
Era să..-i spargă capul ca p�..-o nucă,
Da..-1 năpădiră şi pe el îndată
Ceilalţi ciurari cu. inima bărbată.
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Toţi la viteazul aurar săriră;
Să fi văzut ce capete crăpate ! ..
1n luptă oarbă fraţii se'nteţiră !
întreaga Ţigănime,..acum s'adună
Şi cu'ndârjire luptă împreună.
.Se văd femei aproape desbrăcate,
Se rătăcesc copile sperioase
Ce tremură că parc'ar fi 'nghefate,
Se'nvălmăşesc ca nişte oi fricoase
Fugind încolo sau venind încoace
Şi nu ştiu, bietele, ce vor mai face !
Pe câmpul de bătaie grea, de,..afară,
.Se lăfăie în sânge neagra · moarte ;
,Şi dacă nu 1...ar fi găsit, barbară,
Pe Tandaler o făr'de veste soarte,
Sub pofta lui de sânge, fără nume,
N'ar fi rămas ciurar pe,..această lume.
Ba nici din celelalte împreună :
Zlătarii, Căldărarii şi Ferarii
.Şi toţi ce'n contra vrură să se pună
Cu rudele, ciocanele şi parii;
·Căci el, văzându,..se împrejurat,
Răcnia cu groază ca un om turbat.
·Când arma şi,..o rotia 'mprejur, cumplită,
Dând peste îndesata ciurărime,
·Cădeau tot câte şapte 'ntr'o clipită;
Din tabără nu mai cutează nime
·Mai mult să dea cu dânsul faţă, iară
Acei ce dau, pe toţi el îi omoară.
,Sub ruda lui neobosită cade
.Alesul Ţicu, meşter de inele,
Şi Chifor ce ştia prea bine rade,
Precum şi tu, gingaşe Viorele,
Care puteai cânta în vers măestru !
În urmă cad şi Gâdea, Pleşca, Sestru
Şi Şoldea, Co�bul, Vâssa şi cu Nu/ul,
Covrig, Boboc, şi Mandrea, şi Ciurilă ;
Aşişderi Ghiţu, Doldea, chiar şi Struţul,
A.u fost lovifi cu toţii fără milă
Şi=au căpătat o moarte...aşa păgână
,Printr'a lui Tandaler grozavă mână.
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De:odată însă Tandaler aude
Un vuiet mare : ţipăt şi strigare ;
Cetaşii lui gemeau în grele trude
Şi se luptau ca leii la strâmtoare :
Lăieţii şi Goleţii, toată gloata,
ln jurul lor făcură strânsă roata.
Voinicul Cercea comanda aice
Şi arăta puternica virtute ;
Tof inimos el se punea de price
De şi:) înconjur.au mai multe sute.
Iar dacă înţeleJe mai pe urmă
Că e de tot închis· •în marea turmă,
Aşa cetaşilor puternic strigă :
,,Închideţi ochii, moo ! şi daţi dă moarte„
,,Cruciş şi curmeziş ... ca'n mămăligă!"
Astfel voinicii se 'ncălziră foarte
Şi:orbeşte merg luptând mereu 'riainte,
Tăind tot ce se'ntâmplă dinainte.

\

Văzându:şi la pericol ceata:i dragă,
El prinde scut şi arme ferecate,
ln joc îşi pune forţa lui întreagă,
Dar îl afine Balaban la spate ;
Cumplit acesta:şi asvârli ciocanul,
Chitind la cap ; şi:ar fi căzut Ţiganul,
Dar el spre ceafă scutul şi:l strecoară ;
Sub groaznica lui Balaban izbire
Ciocanul · mii bucăţi din scut 'doboară.
Lui Tandaler îi joacă 'ntreaga fire,
El şovăie şi cade'n ameţeală,_
Dar numai dup'o clipă iar se scoală!
Lui Balaban urechea· dreaptă:i zboară
Şi:adânc îi vâră fieru 'ntre măsele,
Iar gura i:o );1ţeşte cât o moară.
,, Ia:ţi, vere, plata păntru ho.rbe rele!"
Apoi lui Petcu, cel cu barba sură,
Îi taie nasul dintr'o lovitură,
Lui Burlă, care cu ciomagul vine,
I:aruncă mâna'n ţărnă hăt departe;
Privind o clipă împrejur de sine,
Văzu pe Năsturel cum moarte 'mparte
Băiaşilor lui dragi ; îndat' aleargă,
Iar gloata tremură ca şi o vargă.
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Pe Bumbu lacrimile=-1 podidiră :
„Vezi, Purdeo dragă, Tandaler pă cine
„ Chiteşte el s'omoare ? Nu mă miră l
,,E vai dă Năsturel, e vai dă. tine !
„ Şi eu, şi multi vor trebui să moară
,,Dă mâna ăstuia până'n dăsară !
„Dar ia mai iscodeşte tu în minte
,, Ceva să 'mpedecăm ahea 'ntâmplare !
„Altfel nu•i stă nici unul înainte
,,De=-acuma 'ncolo fără vătămare !
„Fă tu ceva şi Ţâgănia toată
,, Ţi=-o da o mare mulţumită plată !"
Oftează Purdea: ,,Bumbule iubite,
„De...aş mai putea şi'.:-acum a hire'n vârstea
,,Pe când Zegan, cu inimii'. 'ntreite,
,,Şi cu rudaşul cel mai tare, Cârstea,
,, Cu mine la luptat se apucară,
,,N'aş suferire eu aşa ocară!
,,Dar s'au sfârşit cu zilele ahele,
,,S'a isprăvit virtutea mea, săracă,
,,Lăsându..,mă cu slăbiciuni şi jele ...
,,Sunt doar a 'bătrânefelor ortacă!
,,Dar ori ce-='at hi, eu face...voiu cercare!
,,Norocul ... facă tot cum lui îi pare!"
Aşa zicând, el trupul şi"'l îndreaptă,
Cu palmele se freac' un pic pe fafă,
Loveşfe„apoi în sus cu mâna dreaptă,
Că parcă să se lupte•acum învaţă I
Mai-='mai în sine:apoi deplin se 'ncrede
Şi hotărât spre Tandaler purcede.
Pe multi acesta morfii îi dăduse
$i=acuma nimeni nu=i mai sta'mpotrivă.;
O soartă rea în cale i=l aduse
Pe Bufă, . cel cu mintea cam ponivă ;
Acestul, Tandaler de sus îi strigă :
,,Feri mă, dă vrei să mai mănânci...măligă!".
Bătrânul Burdea dinapoi soseşte
Şi, socotindu=şi lucrul cât mai bine,
Cu ţeasta căpăfânei îl bufneşte
Atât de mult, pe cât puterea=l ţine,
Pe mândrul Tandaler între picioare
Şi=i dă o dureroasă berbecare.
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Viteazul se răstoarnă lat pe spate,
Iar Bumbul strigă'n jur cu gura mare:
,,Dati, fraţilor, acu, pă apucate,
,,Că, iaca, zace Tandaler cel tare!"
Si•i dară cu ciocanele în frunte,
Că sângele curgea'n şuvoaie crunte.
Cu cea mai de pe urm'a lui putere,
El totuşi în picioare se ridică,
Din trup vârtutea însă'ndată-=i piere
Şi iarăşi îndărăt în fărnă pică ;
Iar curg pe el loviri nenumărate
De pumni crispafi, de cizme ori de boate.
Din mândrul cap nimic nu se mai vede !
Dar gloata'n sânge cald întărâtată,
La corpul încă viu se mai repede ;
Sosind a celui mort cercată ceată,
Zdrobii acele gloate îl lăsară
Şi care încotro se'mprăştiară.
Şi-=ar mai fi fo st, de sigur, luptă mare,
De nu venia de.=odată, fără veste,
Această minunată întâmplare :
(Aşa din cronică aflai • că este,
Şi nici nu cred că poate fi minciună!)
S'a fost iscat, adică, o furtună !
Acea furtun'aduse liniştire,
Ea potoli şi v•rajba'n Ţigănie.
Destul că suferiră grea peire !
Pe cât puterea a putut să-=i fie,
Pe dată lucrurile-=şi încărcară
.Şi merseră care'ncotro prin tară.
g0ooooooo00
00 000000 °0
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16. Sarcofagul cu simboluri din Constanţa în momentul ridicării _capacului. In interiorul arcei se vede pământul crăpat de
uscăciune, în care s'a aflat un schelet.
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17. Fata laterală din stânga a sarcofagului cu simboluri
din Constanta.

18. Paris#Louvre. (C. Robert III Abt. I. pi. I b). Fata la..
terală din dreapta a unui ·sarcofag găsit lângă Roma. Mitul :
Aciaeon. Interesant e capacul triunghiular, cu acroterii :
de o parte un cap de sat�, de alta o palmettă. In mijloc :
masca lui Okeanos. Epoca lui Augustus, sau ceva anterioară.
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20. Phot. 2. A. Aziz, Musees des Antiquiles de lslambu!. CapJc de sJrcofag în formă de acoperiş cu pantă dublă, cu olane plate
şi acrolerii cu palmette.
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21. Phot. 3 . .4. Aziz, Musees des Aniiquiles• de lsiambul. Placă sepulcrală descoperită la 1928 în împrejurimile Stambulului, la
Kadiko>'· Pe_ţ:a şe văd1 în/re aljele1 o secure, un clopot cµ m4neŢ orna/ şi un C?n/ar. Inscripjia greacă sus; A:isţon ,Ariştonoş - G. Gykena,
,
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Planşa I.

( 1. Consfanlinopol. Museum. Sarcofagul zis al lui Alexandru, din Sidon. Spatele.
(G. Rodenwald: Die Kunst der Antike p. 435). Epoca: probabil sec. V-IV a. Cr.

2. Roma. Vil/a di Papa Giu/io. Sarcofagul de argilă din Cerveteri.
(G. .Rodenwald: Die Kunst dn Antike-p. 516).
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3. Roma. Torlonia. (C. Robert, lII pi. XXXIV). Mitul lui Hercules. Bărbatul
cu capul lui Hadrian; Fcmeea cu coafură din perioada Flaviilor.

4. Conslanlinopol. Musee 01/oman. (Carol Robert II, Abt. II, XLVI).
Sarcofagul din Tripolis (Leptis magna). Mitul: Hippolytos.
Epoca : aproape de timpul lui Hadrian.
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Planşa III.

5. Sf. Petersburg. Garf. Slroganoff. (C. Robert. II pi. VI). Sarcofagul zis al lui
Homer, găsit într'o insulJ din Arhipelagul grecesc, la 1770. Mitul: Achilleus.

· Epoca: sec. III d. Cr.

6. Athena. Ethnikon MuseiJn. (C. Robert, III, Abt. II, LXX) Sarcofagul descoperit
lângă Patras. 1'1lit,,I: V,ln ifo.1r,·a kalyJonicJ din mit ii lui Meleagros.
_Dat,1 : pc l.1 i:Kc;JUul epocei Antonirilcr.
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Planşa IV.

7. Capua. Dom. (C. Robert. III, Abt. II. LII, Llll). Mitul: Hippolytus.
Epoca: între sec. III şi I_V d. Cr.

8. Marseille. (C. Robert: II. pi. LXV). Fata laterală a capacului unui sarcofag galic.
Mitul: Medea. La acr.:>terii: în stânga Ulisse, Euryclea şi cânele Argus ; în dreapta
Oedip şi Sphinxul. Epoca: nesigură.
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Planşa V.

9. Torfona. Catedr�la (C. Robert. III. Abt. III, pi. CXIV şi CXV). Sarcofag roman,
<le calcar, găsit sub templul S. Marcian, cu 2 schelete în el (mama şi fiul). Mitul :
prăbuşirea lui Phaeton. Inscripţia: ,, P. Aelio Sabino Q. Vixit annos XXN, dies XLV.
Antonia Tisipho mater filio pientissimo". Sub arcade: inscripţii greceşti: ,'1-iipost, sbrsvs:;
�i obosi:; &&u.vu.rn:;. In acroterii: portretele răposaţilor. Epoca : începutul sec. III d. Cr.

I O. Torlona. Spatele aceluiaş sarcofag. Tabula ansata fărJ inscripţie.
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t I. Torlona. Fata laterală din stânga a aceluiaş sarcofag.
Între doi amoraşi, o luptă de· cocoşi. Sus, o Medusă.

12. Torlona. Fafa laterală din dreapta a aceluiaş sarcofag.
Doi amoraşi jucându•se în arşice. Sus, o Medusă.
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:Planşa VIL

13. Paris. Louvre. (C. Robert. III. Abt. I. pi. XVIII). Sarcofagul găsit lângă Bor.
deaux, la St. Medard d'Eyran, pe locul unui vechiu castru. Mitul: Endymion. La
acrolerii : masca lui Sol (stânga) şi a Lunei (dreapta) şi palmette.
Epoca : prima jumătate a sec. III d. Cr.

..

.
14. London. Brilish Museum. (C. Robert. III. Abt. 1, pi. XXXIII). Sarcofag găsii
lângJ Via Appia, la Genzano. Mitul lui Bercule. Capacul în chip de acoperiş. La
acroterii : masca bărboasă a lui Hercule cu pielea de leu pe cap. Epoca: mijlocul sec.
II d. Cr. E, probabil, cel mai vechiu sarcofag roman cu mitul lui Bercule şi cel
mai frumos.
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SARCOFAGUL CU SIMBOLURI DIN
CONSTANŢA
In vara anului 1931 „Muzeul Regional al Dobrogei" din Con=
stanţa s' a înbogăţit cu o nouă comoară care, prin proporţiile, calitatea
şi valoarea sa, întrece cu. mult pe toate celelalte întroduse. în acest
muzeu şi reprezintă una din cele mai frumoase descoperiri arheologice
ale anului : este Sarcofagul cu simboluri din Consianfa.
Până în prezent arheologia încă nu şi.=-a rostit cuvântul ei com.=
petent. In schimb însă presa, mai întâi cea locală, apoi cea din ca.=
pitală, ba chiar şi din occident, a încercat să brodeze pe tema acestei
descoperiri, pe drept cuvânt sensaţională, tot felul de ipoteze care, dacă sunt motivate prin dorinţa autorilor de a vedea în acest sarcofag
locaşul de veci al poetului roman Ovidius, relegat de August la
Tomis, - în schimb suf�r, din nefericire, de lipsa de seriozitate a
argumentelor ca şi de diletantismul autorilor.
Rândurile ce urmează - scrise în urma unor cercetări biblio.=
grafice, care au avut de scop în primul ând lămurirea noastră, - le
înpărtăşim şi cititorilor acestei reviste, pe de o parte spre a populariza
oarecare cunoştinţe asupra unor asemenea monumente funerare ale.
antiquităţii, iar de alta spre a pune la îndemâna arheologilor foaie
datele necesare. privitoare la descoperirea cea nouă, date pe care
le=-am înregistrat zi cu, zi, în tot timpul cât a durat desgroparea şi trans.=
portul sarcofagului până la locul său de onoare.

I.
ARIA DE RĂSPÂNDIRE A SA.RCOFA.GIILOR PE GLOB 1)
Ca ori şi ce element din zestrea de cultură materială sau spiri.:
tuală a omenirii, şi obicei.ul înhumării morţilor în sarcofagii îşi are o
arie a sa de răspândire pe glob. Pentru etnograf această arie este de
1) Bibliografia folosită pentru acest capitol: La grande encyclopedie, Tome
XXIX p. 507-509; La grammaire des slyls: L'arl grec el !'ari romain. Paris
.Analele Dobrogei• XII, 1931

14
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cel mai mare pret şi formeazi una din preocupările sale principale,
de oare ce din cercetarea răspândirii monoinsulare sau pluriinsulare a
unui fapt cultural dat, cum şi din luarea în considerare a însemnă=
tătii sau greutătii înventiei pe care o reprezintă acel fapt cultural„
putem deduce originea sa monogenetică sau poligenetică, centrul sau
• centrele sale de creare, drumurile de răspândire pe glob şi evolutia
sa. Scopul final este acela de a caracteriza popoarele prin rezultatele
muncii lor, prin produsele materiale ori spirituale ale activităţii lor.
Din acest punct de vedere, sarcofagiile sunt inventii de cultură antică,
şi anume din cercul de cultură al Mediteranei europene, în special a
celei orientale, care se pretează admirabil la o asemenea cercetare
etnografică

I. Numele.
Sarcofag însemnează devorator de carne, carnivor (ocip� = carne ;
<paro;= devorator). La origine cuvântul desemna nişte lădiţe sau
sicriaşe cioplite dintr'o piatră de Assos, - localitate în apropierea
Troei, unde se afla şi un templu. Cu privire la aceasta, Plinius Se=
cundus scrie :

„ai circa Asson Troadis lapis nascifur, quo consumunfur omnia
corpora. Sarcophagus vocafur". II, 2,.-11.
,,In A.sso Troadis sarcophagus lapis fissili vena scindifur. Cor-=
pora defuncforum condifa in eo absumi constat infra XL diem,
excepfis denfibus". XXXVI, 17.

Adecă, după Plinius ce_! Bătrân, piatra de Assos avea însuşirea
de a mistui corpul defunctului în 40 zile, afară de dinfi. Săpăturile
executate la Assos au dat la lumină sarcofagii• dintr' o piatră vulca"
nică foarte poroasă, care pare a fi tocmai aceea despre care ne vorbeşte
scriiforul roman. Mai ăpoi, prin extensiune, s'au numit sarcofagii
toate -sicriele în care se puneau morţii.
(fără an); Carol Robert: Die antiken Sarkophag.,1�eliefs. Bd. II, ill Berlin 1890,
1897; S. Reînach: Reperloire de reliefs grecs. el romains. Paris 1909 ; I-lamdi„bey
el Th. Reinach: Une necropole royale â Sydon. Paris 1892. Cu atlas; Tli. Reinach;
Les sarcophages de Sydon. Gazette des Beaux Aris, 1892, I. p. 89; Joubin;
Catalogue des sculptures du musee oltoman. Monuments funeraires. Cos„pole 1893;
Walferus Altman: De architeclura et ornamentis sarcaphagorum. Pars prior. 1902 ;
Gerharf Rodenwaldt: Die Kunst der Antike (Hellas u. Rom). Propylăen" Verlag.
Berlin 1927; Mar/ha: L'art elrusque V; Gango/{ von Kieserifzky u. C. Watzinger:
Griechische Grabreliefs aus Siidrussland. Berlin 1909; Benndorf: Reisen in Lykien;
I. Overbeck: Geschichte der griechischen Plastik._ Leipzig 1893·-94 voi. I, II.

•·
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211· II. Obiceiul înhumării.

Folosirea sarcofagiilor stă în strânsă legătură cu obiceiu1 de a
se îngropa morţii, ·iar nu de a-=i arde. După Overbeck, e greşit i! se
crede că acest obiceiu ar aparţine exclusiv antiquităţii mai târzii. Atât
la Greci, cât şi la Romani, înmormântarea a premers mai curând
arderii cadavrelor şi cele două obiceiuri, inhumarea şi incinerarea, au
coexistat paralel în toată antiquitatea. De aceea, afirmarea unora că
inhumarea s'a introdus la Roma abia sub Antonini, fie sub înfluenţa
orientului păgân, fie sub cea creştină, nu e justă.

III. La Egipteni.
Cele mai. vechi sarcofagii cunoscute sunt cele egiptene. Dintre
acestea, locul întâi în timp îl ocupă sarcofagul ·de piatră al Faraonului
Mykerinos din· piramida III dela Giseh. Din nefericire, în timpul
transportului pe mare, acest sarcofag a lunecat în fundul Adriaticei,
unde odihneşte pentru veşnicie. El avea forma unei căsuţe cu uşi,
ferestre, coloane, epistil şi acoperiş plan. lnlăuntrul său se afla un
sarcofag de lemn, care se păstrează şi azi în muze�! britanic. Acesta
imită forma corpului omenesc I-Ierodoi numeşte asemenea sarcofagii
de lemn: �6\wov t61tov a.v&pw1tostosa. (II, 86) şi, după el, Ernest Renan
le-=a numit anthropoide. Mai târziu forma anthropoidă a trecut şi la
sarcofagiile de piatră. Sarcofagiile egiptene de lemn erau construite
dintr' o specie de sicomor foarţe rezistent la descompupere : ficus sy-=
comori, consacrat zeiţei Isis. După 20-25 secole de existenţă, aceste
sicrie anthropoide încă se păstrează intacte. Ele, precum s'a mai spus,
se aşezau într'o a doua cutie, aceasta de piatră, numifă de E. Renan 1),
după Herodot 2), theca = {}·�xîj, sau sarcofagul propriu zis. In ase-=
menea arce sau cutii Egiptenii mai îngropau şi unele animale sacre,
precum : câni, crocodili etc. Forma cea mai pură de theca o vedem
însă la unele sarcofagii sidoniene.
1) E. Renan : Mission de la Phe icie pag. 423.
2) Herodoi. Egiptenii înmormântau11 cânii în sicrie sacre: ev le·npat lJ.�Y.·9at, II,
67. Idem, crocodilii ; II 69. Mumiile se pun sv oix-�p.rm lJ.1ptal4>. II, ·86. Regii cari
au construit labirintul, îşi au sicriele sub el: ,!J,�.,.o:c; -rwv po:atUwv. U, 148. Vezi şi ·
lJ.�Y.YJ în care fu pus Amasis, în curtea unui templu din Sais. II, 169. In legislaţia
egipteană: II, 136. Herodot vorbeşte şi de sicriul lui Oresles, fiul lui Agamemnon:
&fiY.YJ 'toti 'Opfotew, I, 67. Theea e asemenea cu o cutie, Y.t�w-roc;.
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- Z12 IV. La Fenicieni, Lycieni, Lydieni, Cari, Phrygieni.
Celebra necropolă dela Sydon a dat la iveală un număr de 18
sarcofagii, aproape toate aflătoare acum în Muzeul arheologic din
Conslantinopol. Dintre acestea, trei au tost lucrate în Egipt dintr'o
rocă neagră, rezistentă. Sarcofagul lui Tabnit Eschmunazarik, rege din
Sydon, e din diorit şi se a.flă la Paris, în Luvru. Celelalte sunt de
marmură grecească, sau din piatră locală. Ele se pol socoti printre
cele mai măreţe opere de arfă, ln care bogăţia arhitecturii rivali=
zează cu .frumuseţea sculpturilor ce le decorează. Se crede că în
ele s' au îngropat regii djn Sydon. Cele mai frumoase sarcofagii sunt
cunoscute sub numele de : Sarcofagul Lycian, al Bocitoarelor, al
Salrapului, al lui Alexandru.
O categorie aparte o formează sarcofag_iile feniciene anihropoide .
. Sunt albii grele de piatră (arca, aop6c;J MAO�'fj etc.), acoperite cu un
capac (operculus), care poartă într'o parte un cap în relief, iar la ex-=
tremitatea cealaltă are o bulbucătură ce indică locul picioarelor. Une-=
ori şi bratele sunt sculptate. Ele, de sigur, arată a influentă egipteană.
Alte monumente funerare de acestea imită forma unui turn
(1t6p-[Q<;). Cele mai tipice de acest soiu se găsesc în Lycia. Monu-=
mente mai simple s'au găsit aci peste 2000 ! Sunt ca nişte căsuţe
cu stâlpi, formate dintr'o arcă, în care p9ate intra o. famili� întreagă,
mort peste mort, şi un capac mobil. Imită în totul casele de lemn cu
uşi şi ferestre. Cele mai multe sarcofagii sunt compuse dintr'o cutie
pusă peste un fundament cu trepte (01toa6pt0v).
La Lydieni şi Cari se obişnuia forma de paf, pe care se puhea
corpul mortului. Sarcofagii identice, dar mai simple, găsim la Phry-=
gieni, unde se pare că s'au întrodus din Lydia. La Lycieni, arca
(aop6c;) se îngustează îh sus şi e acoperită de un capac, al cărui
profil transversal arată două arcuri ce se unesc sus ca la ferestrek
gotice. Forrna aceasta e proprie Lycienilor şi se numeşte xsArov·�
(Benndorf). La splendidul sarcofag Lycian, (din -seria celor Sydoniene),
marmura e de Paros. Artistul a fost grec. Arta lyciană ar data din
sec. V-IV a. Cr. •
In ceea ce priveşte în special originea sarcofagiilor sidoniene,
unii afirmă· că ele s' ar putea atribui artei şi cultului Fenicienilor, pre�
cum arată Th. Reinach, care le datează din sec. VI-IV a. Cr.
(600-330 a. Cr.). De fapt, inspiratia primă a sarcofagiilor, şi mai
ales a celor. anthropoide, trebuie căutată, de sigur, în cutiile mumiilor
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pe care le vedeau Fenicienii în Egipt. Executorii însă au fost artiştii
greci. Sculptura la unele s_arcofagii aparţine, se pare, aceleeaşi şcoli
ca şi frontoanele dela Olympia.
Sarcofagii la fel cu cele din Sydon s'au găsit şi la Solunt, coz
lonie feniciană în Sicilia, aproape de Palermo. Un exemplar· de aci
poartă pe capac o stafue culcată, întocmai ca pe mormintele din
evul-=-mediu.
V. La Greci.

La început sarcofagiile nu erau în uz în Grecia. Ele au pătruns
aci din Asia Mică prin insulele M. Egee şi ale Mediteranei orientale.
In ins. Cypru s. ex. se observă o arfă mixfă greco:assyriană.
In Sa mos se folosiau sarcofagii de· lemn, dar şi de piatră, numite
AiipY!X'lts�_ (=arca Jignea 1). Ele datează din sec. VI a. Cr. şi au
asemănare cu cele egipfene. Unele din ele sunt anthropoide, adecă
imită ,forma corpului omenesc. La Rhodos şi Clazomene s'au des-=
coperit �arcofagii de lut ars cu picturi arhaice în stilul celor mai vechi
vase greceşti. Par a data tot din sec. VI a. Cr. In ins. Rhenaea s'au
desgropaf 30 sarcofagii din sec. V a. Cr., aduse acolo, se crede, de
la Delos.
Mare parfe din saicofagiile greceşti sunt foarte simple. Cele mai
numeroase sunt de lut ars. Se compun din nişte plăci plane, acope-=
rite de alte plăci ce se unesc spre vârf, formând un acoperiş ascuţit 2).
La altele plăcile sunt uşor curbate şi sarcofagul, în întregimea sa,
caută să imite forma corpului omenesc. Alte sarcofagii sunt de lemn,
de piatră ordinară, de marmură şi chiar de plumb, la fel cu cele din
Syria. Ele sunt ornamentate cu rozacee, colonete, capete de Meduză,
de Minervă, sau cu figura Psychei într' aripate şi, unele, cu basso-=-relie-=
furi; dar acestea sunt mai rare în Grecia înainte de epoca romană.
Aşa, la Thespii s'a aflat un sarcofag anterior epocii imperiale, având
sculptate pe el scene din legenda lui Bercule. La ·alte sarcofagii apar,
ca motive,' luptele J:U Amazoanele, cu Centaurii, sau genii bachice,
ori Achille în mijlocul fetelor lui Lycomede etc. Des citat e sarcofagul
1) In ins. Cypru se găseşte şi azi o localitate cu numele Lamaka.
2) Două sarcofagii de acest soiu am văzul eu însumi la Cons/an/a, Ia temelia
dinspre sir. Mircea a liceului nou, orientate E"'W, cu capul mortului spre W, având
deasupra două mari plăci de lut ars aşezate în chip de .acoperiş. Aceste sarcofagii
erau, prin urmare, în afară de zidurile cetăfii Tomis. Nu ştiu ce s'a făcut cu ele şi
nici cu osemintele din sarcofagii.
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- 214 din Samos, ornat cu coloane ionice şi datând, pe cât se pare, din
sec. VI a. Cr. In muzeul din Constantinopole se află . o serie foarte
interesantă de sarcofagii greceşti ; iar în m·uzeul din Viena (Kunsthis=
torisches M.) se păstrează un splendid exemplar din sec. IV, numii .
,,Sarcofagul Amazoanelor 1)".
Arta greacă, radiind în tot cuprinsul imperiului roman, ba chiar
şi mai departe, în coloniile din afară de imperiu, este firesc să găsim
-monumente ale sculpturii greceşti şi în •oraşele din jurul M. Negre_.
,,Sarcofagul cu simboluri" din Constanta, precum şi celelalte sarCO-"
fagii desgropate, sau aflătoare îrică în pământul Dobrogei, nu pot
face o exceptie de la această regulă· generală. In aceeaşi sferă de
influenţă cu1turală intră şi reliefurile mortuare, precum şi sarcofagiilc
din Sudul Rusiei 2). Arta de aci trăeşte din imitarea artei ionice şi
atice, cum şi din imitarea artei greceşti orientale. Arta atică pătrunde
aci pe la mijlocul sec. IV a. Cr., după cum se poate vedea din
monumentele aflate la Olbia şi Cherci, unde se importa şi marmură
de Pentelicos. Resturi de artă mortuară mai bogate apar la Pa'ntica=
paeum (Cherci) şi împrejurimi. Numai după acestea se poaţe căpăta
o vedere mai clară asupra evolutiei artei în Nordul M. Negre. Res=
turi mai pufin numeroase se găsesc şi la Olbia, Chersones, Gorgippia,
Theodosia, Eupatoria (Kerkinitis), Nymphaion, Anapa, Taman. In ceea
ce priveşte materialul, el. este mai ales calcarul local. In Cherci însă,
din sec. I. a. Cr. începe a veni marmură. grecească, proba�il în le=
gătură cu relafiile mai vioaie cu regiunile din spre Mediterana orien"
tală. Printre sarcofagiile aflate în Sudul Rusiei, vrednic de pomenit
este acel splendid exe�plar din marmură de Paros, din nefericire
mutilat, şi care se păstrează în Muzeul. Eremitagiului din Petrograd 8).
A fost găsit în apropiere de Cherci, printre ruinele vechiului oraş
Myrmekion. Prin dimensiuni se apropie de. sarcofagul nostru din
Constanţa, având lungimea 2 m 68, lăţimea 1 m 15 şi înălţimea 2 m.

VI.

La Etrusci.

Etruscii se folosiau şi de urne funerare 4), î care puneau ce"
nuşa morţilor, ·dar şi �e sarcofagii, în care înhumau cadavrul. Urnele
aveau înfătişarea de căsuţă şi nu=s de cât nişte sarcofagii reduse.
1) Vezi G. Rodemvaldt op. cit. pag. 434; fotografia.
2) G. v. Kieserilsky u. C. Watzinger : op.' cit.
8) C. Roberf op. cit. voi. II pag. 26 şi planşa VIII.
4) Uma pictată, cu figuri negre, se numia de (;ireci l,oo-cpo'f'6po�.
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Ornamentaţia geometrică de pe ele le-=-ar plasa în sec. VII sau VI a.
Cr. Forma de urnă ţsfe proprie Etruscilor.
ln ceea ce priveşte sarcofagiile, care se pot socoti ca un produs
principal al artei etrusce, se observă două influente : -influenta orien"
Ială (cu lei, tauri, Diana Persica, Melkarth, Astarte, Anubis) şi cea
grecească (cu divinităţi din mitologia elină, cu stilul corintic etc.).
Dar nici un sarcofag nu aminteşte forma cutiei în care se punea
mumia egipteană şi nici sarcofagiile anthropoide ale Feniciei. ln schimb
apare în Etruria o formă nouă pentru Italia : şarcofagul în chip de
paf de odihnă sau de ospăf, arătând pe capac chipul răposatului, fie
întins ca pe mormintele medievale, fie sprijinit în cot, cum stăteau
Etruscii la ospăt. Când sarcofagul era făcut pentru două persoane,
bărbatul şi femeia, atunci deasupra ·capacului apar chipurile amân-=
durora, stând la banchetul funebru 1). Unele din aceste [monumente
sunt aşa de frumoase, în cât se pot compara cu cele mai reuşite
-opere ale Renaşterii. Materialul e, deobice.iu, lutul ars ; se mai folosia
însă şi piatra obişnuită şi marmura. Basso:reliefurile de pe sic�ie· (arca)
sunt, cele mai multe, subiecte funerare : bocitoare în jurul unui mort,
o procesiune spre mormânt, dar şi banchete, jocuri, dansuri. Apar
însă şi subiecte· mitologice, care sunt luate din legendele greceşti, de
preferinţă din cele tragice. Figura lui Charon şi a Furiilor e ceva
specific etrusc. Arta îns.ă nu e originală. Ea imită · cârn greoi arta
greacă din sec. V şi IV a. Cr. Sarcofagiile cunoscute par a data
din sec. IV şi III a. Cr. Unele e posibil să fie şi mai vechi. Vrednic
<le pomenit e „ Sarcophagus Tarquiniensis", cu arca de alabastru şi
capacul de marmură, cu stâlpi dorici, cu epistyl de astragale şi cy-=
mation lesbic. Reliefurţle de pe el reprezintă luptele cu Amazoanele.
Capacul e în chip de acoperiş, având ·1a cele patru coifuri capete de
femei şi palmeffe. Sarcofagul lui „P. Volumni Violenlis" însă 'e în
chip de templu. Sub imperiu se făceau şi sarcofagii în chip de casă,
cu acoperişul solzii 2), iar materialul preferat era tot argila (Roden.:
waldt op. cit. pag. 66).
1) W. A liman op. cil. :vezi şi G. Rodenwaldl op. cil. pag. 516 şi 517: fo:
lografia sarcofagului de lui ars din Cerveteri, Roma, Villa di Papa Giulio. J\cesl
soiu de sarcofagii îl găsim şi'n Asia Mică : s. ex. Sarcofagul cu coloane din Melfl
{G. Rodemvaldl op..cil. pag. 661), având pe capac statua culcată a unei femei, sau
relieful găsii în Thassos şi aflător în Muzeul din Constantinopole, reprezentând pe
capac o persoană pe jumătate ridicată, stând la ospăjul morjilor,(G. Rodenwa/dl, op.
cil. pag. 276) exact ca la sarcofagiile etrusce l Mai ales la Lydieni şi Cari se obiş:
m1ia forma aceasta de pal cu statuia culcată deasupra.
2) 1f/. Allman : De archileclura ele. 1902.

www.minac.ro ...

.- 216 -

VII. La Romani.
Cel mai vechiu sarcofag roman cunoscut este al lui Scipio
Barbaius, din anul 250 a. Cr. E din tuf vulcanic şi e ornat cu
o friză dorică, cu metope împodobite cu rozacee şi cu volute ionice
ce suportă cornişa. Se află în Muzeul Vaticanului.
Sarcofagiile cu reliefuri sunt obişnuite mai ales în epoca impe-=
rială şi cele mai multe nu sunt anterioare Antoninilor. Ca şi la cele
etrusce, deasupra capacului e sculptat adesea chipul mortului, pe ju:=
fnătate ridicat. De obiceiu sculptura capacului arată un covor bogat
brodat şi atârnat pe lături în jos. Multe însă au capacul plan, fără
�imic deasupra.
Pe pereţii sicriului (arca) apar cele mai variate reliefuri. Unele
vor să simbolizeze luptele· din viata actuală în reprezentări alegorice,
sau scene ce se referă la viată şi la moarte, la. durerea despărţirii de
cei iubiţi, la speranţa în nemurire, la înviere, sau la o viată cucernică
dincolo de mormânt. Altele redau scene istorice, ;,recum ar fi': un
marş triumfal, grupul lupoaicei cu Romulus şi Remus, luptele cu
barbarii etc. Altele reproduc scene din via/a publică sau particulară
ca : jocuri de circ, ceremonii de nuntă romană, viata unui tânăr poet
etc. Intre sarcofagiile romane apar şi unele pur, sau precumpănitor
ornamentale, cu ghirlănzi de flori şi fructe, cu portretul mortului în
medalion, sau cu o inscripţie funerară pe o ramă susţinută de genii.
Alte sarcofagii arată ocupa/ia sau starea civilă a mortului 1). Nume-=
roase sunt însă reliefurile c� reprezintă scene din ciclul zeilor şi eroilor
şi în special scene din mitul lui Dionysos. Motivele cu Selene şi
Endymion, cu Ero� şi Psyche, cu Profesilaos şi Alkestis - cari.
prin întoarcerea lor din Hades, sugerează speranţa revenirii din îm=pă;ătia umbrelor ~ sunt tratate cu predilecţie.
Cel mai frumos sarcofag roman se poate admira în Muzeul
Capitolului din Roma. Reliefurile sale ne dau scene din istoria lui
Achilie.
După sfii şi valoarea artistică, majoritatea sarcofagiilor romane
datează din perioada de decadentă a artei. Ele suni lucrări pregătite
de mai înainte în ;feliere, ceva de fabrică. Pentru aceea şi reliefu-=
rile lor repetă aceeaşi compoziţie, cu mici variante. Din această cauză,
nu arareori în scenele mitologice capetele personagiilor principale,.
1) Ac�stea. mai ales importante pentru noi!
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- 217 care /rebuiau execµfafe în urm� vinderii sarcofagului, după chipul
şi asemănarea răposatului, ne:au ajuns neterminale. In genere, de:
fectul artei romane la sarcofagii constă în supraîncărcarea cu figuri,
în sărăcia de motive, în greşeli de compoziţie. Unele sarcofagii datează
însă dintr'o epocă mai bună şi chiar la sarcofagiile. din vremea An:
toninilor vedem excelente reliefuri, probabil copii după modele mai vechi_
Monumentala operă a lui Carol Robert: Die antiken Sarko:
phag:Reliefs, clasifică în această ordine reliefurile de pe sarcofagii ::
I. Viata omenească; II. Cicluri mitologice ; III. Mituri izolate ; IV ..
Cercul Bachic; V. Muze, Nereide, Eroţi şi VI. Decorative. Splen:
dide planşe cu fotografii şi desenuri însoţesc aceste volume, din care
putem cunoaşte aproape toate sarcofagiile cele mai frumoase desec:
perite până în prezent 1).
Toate aceste sarcofagii, despre care s'a vorbit mai sus, se află
în prezent în diferitele Muzee europene din Londra (British Museum),.
Oxford, Paris (Louvre), Madrid, Roma (Vaticari, Capitol, Villa,
Pamphili, Giustiniani etc.), Neapole, Veneţia, Mantua, Florenţa„
Triest, Atena, Constantinopole, Bucureşti, Petrograd, Berlin, Viena,
Copenhaga etc. etc. 2).
1) !n voi. II se tratează despre sarc�fagiile cu sculpturi de scene din cercur
troian (Nunta lui Peleus cu Thetis, Leda, Judecata lui Paris, Achilie, Amazoanele,
Ulisse, Orestes) ; din cercul teban (Oedipus şi Lupta celor şapte contra Thebei) şi.
din cercul A rgonau/ilor (Phrixus, lason în Colchida şi Medea în Corint). !n voi_
III se tratează miturile lui Acteon, Adonis,,Alcestis, Apollo, Bellerophon, Daedalus,
Endymion, Gigantii, Bercule, Lupta cu Centaurii, Hesione, Antaeus, Hy)as şi Varia.
2) Vezi fotografii ale unora din ele şi în G. Rodemvaldt: Die Kunst cler·
Antike, pag. 434 : Sare. Amazoanelor din Viena (R.unsthistor. Museum) ; p. 435 :
Sare. .Jui Alexandru (Muzeal din Cos.-p'ole); p. 516: Sare. etrusc din Cerveteri,
Roma (Villa di Papa Giulio) ; p. 636: Sare. din Roma, Lateran (omorul Niobi....
delor); p. 637 : Sare. din Roma, Lateran (Scene din mitul lui Orestes) ; p. 638 :
Sare. din Berlin (Altes Museum, scene din Mitul Medeei) ; p. 638 : Sare. din Roma,
Muzeul Thermelor (Satiri dănţuitori şi Maenade) ; p. 639: Sare. din Copenhaga,
Glyptoteca Ny Carlsberg. (Dionysos, Ariadna şi suita în lupta dintre Pan şi Eros) ;
p. 640: Sare. din Roma, Muz�o Capitolino (Lupta cu Galii) ; p. 641: Sare. din
Roma, S. Lorenzo fuori le mura (Scenă de nuntă romană) ; p. 642 : Sare. lui Bal..,.
binus, Copenhaga, Glypt. Ny Carlsberg (Scene de vânătoare) ; p. 644 : Sare. din
Roma, Muzeul Thermelor (Scene de luptă) ; p. 660: Sare. din New.-York, Metror
politan Museum (Sare. cu ghirlănzi din Tarsos); p. 661 : Sare. din Melfi (splendid•
sarcofag cu coloane, din Asia Mică) ; p. 662 : Sare. din Roma, Museo Capitolino•
(Achilie la Scyros ; sare. attic); p.. 680 şi 681 : Sare. lui lunius Bassus, Roma,.
Grota Sf. Petru (cu scene din viata lui Hristos) ; p. 686 : Sare. Constantiei, fiica lui.
Constantin cel Mare, Ia Roma, Vatican; p. 687 688 şi 689: Sare. împărătesei Sf.
Elena, Roma, Vatican.
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•

VIII. La primii creştini şi în Evul•Mediu.

•

Expun�rea aceasta sum<!ră ar fi necompletă, dacă n'am · aminti
şi sarcofagiile folosite de primii creştini, precum şi pe cele medievale.
Preţul,. cel mare al sarcofagiilor, precum şi dificultatea de a
sculpta pe ele simboluri sau scene creştine, au contribuit la raritatea
.acestor opere de artă în primele timpuri ale creştinismului. Mai apoi
însă, după stabilirea păcii în biserică, sarcofagiile intră în uzul curent
al creştinilor. La început basso-=reliefurile de pe arcă erau păgâne :
Victorii, Amoraşi, Meduze, Dioscurii, Fluvii etc., sau amest�cate şi
cu scene biblice, precum: corabia lui Noe, Tăerea pruncilor de Irod,
Icar şi sborul spre cer (ca o amintire a învierii-iui Hristos), Orfeu şi
Păstorul cel bun, Prometeu şi creaţiunea omului etc., adecă scene cu
sens simbolic şi pentru păgâni şi pentru creştini. Mai târziu arta
creştină se emancipează de trad•j:a păgână şi rdiefurile reprezintă
scene din Sf. Scriptură.
Şi evul mediu ne:a lăsat destule sar.cofagii. Gravu_rile lor însă
sunt cam grosolane. Mai cunoscute sunt· sarcofagiile merovingiene,
ornate cu cruci şi monograma lui Hristos. Altele sunt simple, cu
strii, sau cu ornamente de conchilii, reuşit sculptate. Aşa este spre
ex. sarcofagul abatessei Tecilda. - În epoca· gotică, o statue eul:
cată, reprezentând mortul, împodobia capacul plan, care se punea
direct pe pământ, fără arcă. In sudul Franţei, în Spania, în Italia,
sorcofagul de marmură nu se ingropa, ci se punea deasupra solului.
Aşa e la Toulouse, Perpignan etc., ba chiar şi fn Cypru, unde ob:
ceiul fu dus de coloniştii francezi din sec. XII-XIV 1).
Se pare că şi în antichitate sarcofagiile, la început, se aşezau
deasupra pământului. Mai târziu ele se îngropau. Unele din cele ro=
mane se aşezau cu o lature la perete, în camere mortuare, un fel de
cavouri. Pentru aceea reliefurile nu se făceau decât pe faţada prin-=
cipală şi pe cele laterale, iar spatele rămânea neted, deoarece, fiind
lipit de zid, nu se vedea 2). Deasemenea, sarcofagiile care se·· puneau
de:alungul unei alei - cum e şi la Constanţa - aveau spatele fără
ornamente.
1) La grande encyclopedie. Tome XXIX, p. 509. Vezi şi Perafe: L'ar-"
cheologie chretienne şi Le Blant': Les sarcophages chretiens de la Gaule.
2) J. Ove;beck: Geschichte der griechischen Plastik. Leipzig 1893-94.
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Aria de răspândire a sarcofagii/or o putem limita prinlr'o gra:
nifă în jurul Mediteranei europene. Centrul primei inven/ii esfe
Egiptul. De aci acest bun cultural a !recul .în Fenicia, Syria şi
Asia Mică·; apoi, prin insulele Egeei, la Greci şi mai deparfe la
Efrusci şi Romani. Cuceririle romane de mai Jârziu au înlesnii răs=
pândirea obiceiului În foi cuprinsul ·imperiu/ul: în Europa p�nă în
-Galia şi nordul M. Negre, iar în Africa dealungul Mediteranei.
O cercetare amănunţită ar putea arăta că în fot domeniul acesta pu:
tem distinge, după caracterele arfei, provincii sau „dialecte arfisfice".,
care au evoluat în cursul· secolilar paralel cu evoluţia generală a arfei.
De aci putem stabili fi/ia/ii, curente de influen/ă, centre de origina:
/ifate şi regiuni de imita/ie. Marii maeştri însă, în fot ac€sf domeniu
şi dealungul tuturor veacurilor, · au fost sculptorii greci.

n:

SARCOFAGUL CU SIMBOLURI DIN CONSTANŢA.
I. Data, locul şi împreju·rările descoperirii.

In partea de· sud:vesf a oraşului Constanta, dealungul şoselei
ce duce spre vii, şi anume dincolo de localul Federalei, malurile de
loess de deasupra portului surpându=se şi ameninţând şoseaua şi linia
ferată, Direcţiunea Portului Constanta a luat de urgenţă măsuri pen:
tru consolidarea acestor maluri. O echipă de lucrători, făcând săpături
de nivelare în dreptul Şcoalei de industrie casnică, spre a ridica pă:
mântul necesar consolidării, întâmplător a dat şi peste sarcofagul nostru,
la o adâncime de aproximativ 1,50 m sub faţa solului. Imediat au fost
înşfiinfafe autorităţile şi Direcţiunea Muzeului Regional al Dobrogei,
în sarcina căreia a căzut desgroparea şi transportul sarcofagului. De
altfel nici un indiciu la faţa pământului nu arăţa că acolo, dedesubt,
s'ar putea afla o asemenea comoară. Moloz mult şi gunoaie acoperiau
terenul parcelat de Primărie în loturi pentru construire de case. Se
spune tă mai înainte cu câteva decenii locul avea o mică plantaţie de
salcâmi. Numai ochiul ager al arheologului ar fi putut bănui că în
această p<trfe a. oraşului trebuie să fi fost aleea principală a unui ci-=
mitir şi anume după înşirarea în linie dreaptă,_ dealungul şoselei, a
unor sarcofagii îngropate în pământ, a căror piatră ordinară - calcar
sarmatic conchilifer - n' a trezit, probabil, atenfia nici unui răscolitor
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modern de comori. Locul însă trebuie să fie destul de bogat în ase..
inenea urme ale trecutului, aşa în cât nu s' ar putea socoti nici vre..
mea, nici banii pierduţi, dacă s'ar începe acolo o campanie organi=
zată de săpături, care ar putea îmbogăţi Muzeul regional al Dobrogei
tu obiecte arheologice de mare valoare.
Săpăturile executate în lunile Iulie şi August 1931, · ni=au lăsat
convingerea că ne găsim aci pe- locul unui cimitir <intic. Pe lângă
sarcofagiile pomenite, s'au mai descoperit aci mai multe amfore lun..
guieţe, opaiţe de diferite forme, vase de sticlă irizată, plăci de lut ars,
monede, cranii, fragmente de marmură etc., care cele mai multe se
află depozitate în Muzeu. S'a mai descoperit şi un mic cavou, de
înălţimea unui om, zidit din cărămidă şi arătând o arhitectură specială
a bolţilor. Câteva fotografii luate de mine în cursul dărâmării - din
nefericire necesară - şi_ o aquarelă a pictorului Rigo=Constantinescu,
Custodele actual al Muzeului, au putut salva măcar înfăţişarea şi
culoarea acestui document a eologic al vechii vieţi tomitane.
Afirmarea calomnioasă a unor persoane şi ziare, că sarcofagul
ar fi fost jefuit şi mutilat acum, cu prilejul actualei desgropări, nu
corespunde adevărului. Fotografiile noastre, păstrate în Muzeu, dau
mărturie că autorităţile comunale, judeţene şi poliţieneşti au fost pre-=
zente la ridicarea capacului şi au rămas până la cercetarea completă
a conţinutului arcei. Nici de mutilare nu poate fi vorba, ci de uşoare
ciupituri la dungile arcei, a căror culoare arată că ele s'au produs
în antiquitate, cu prilejul transportului de la locul · de fabricare până
în Tomis, iar nu în timpul nostru.
Astăzi sarcofagul, reconstituit, se află depus la loc de onoare,
în fata Muzeului regional al Dobrogei şi împodobeşte piaţa Ovidiu,
dându=i un aier- de distincţie arhaică 1).
II. Materialul.
Sarcofagul este lucrat din marmură, de sigur grecească, de cu=
!oare albă..-vineţie. Că marmura ar fi de Paros, cum afirmă unii, sau
de Pentelicos, sau din vre-=-o carieră de pe coastele Asiei Mici; aceasta
n'o putem şti până acum. Rămâne ca arheologii sau geologii să lă-=1) Transporlul sarcofagului şi alegerea locului în piata Ovidius s'a făcui de
subsemnalul, cu concursul d,-lui inginer Coiovu, Directorul Portului Constanta, care
mi=a pus la dispozitie inslrumentele necesare ; al d=lui Şef al gării Constanta, care
mi..-a dat gratu_it un vagon penlru transport ; al d lui Comandant al Şc. de Marină
1
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221 murească acest punct foarte important, care ne-=-c1r putea da indicii
asupra proven·ienfii sarcofagului şi, deci, a centrului industrial sau ar=
tistic unde s'a putut executa acest monument funerar. ln orice caz,
sarcofagul nostru a fost adus în Tomis pe mare (era nepractic şi ne-=
inteligent a se aduce bfocul nelucrat) şi transportul său, date. fiind
mijloacele tehnice din vremea aceea, a costat destulă oboseală, ceeace
se poate deduce din greutatea sa enormă şi din numeroasele ciupituri
ale marmurei la coifurile arcei. ln nici un caz nu s� poate admite_
transportul blocului brut la Tomis şi sculptarea sa în oraşul nostru.
Aceasta însemnează că sarcofagul nostru sau a . fost comandai (şi
atunci simbolurile de pe faţada sa ar .putea avea o semnificaţie în
legătură cu persoana înhumată într'însul), sau poate mai curând cum=
păraf de-=-a gafa din atelierul sculptorului grec, aşa după cum astăzi
Constănţenii îşi aleg pentru iubiţii lor decedaţi, monument.ele de mar-=
mură gafa confecţionate din atelierul şi depozitul maestrului Ruta.
Sarcofagiile şi stelele funerare din sudul Rusiei, în coloniile
greceşti dela M. Neagră, sunt cioplite - după cum ne relatează G.
v . .Kieserifzky şi C. Wafzinger (op. cit.) -, fie din calcar local, fie
din marmură, aceasta însă adusă din părţile greceşti. Aşa spre ex.
splendidul sarcofag din Cherci (Myrmekion), păstrat acum în Muzeul
Eremifagiului din Petrograd, este sculptat din marmu1ă de •Paros. A
fost găsit la o adâncime de 6,35 m sub fata solului, împreună cu un
al doilea sarcofag din aceeaşi marmură de , Paros, ambele în nişte
camere mortuare cioplite în stânca locală. Din cauza · greutăţii Im
enorme, ele au fost (acelea da !) mutilate în chip nedemn, cu prilejul
scoaterii la lumină.

III. Dimensiunile.

1

Sarcofagul cu simboluri din Constanta este unul din cele· mai
mari sarcofagii cunoscute pân_ă în prezent. Lungimea sa este de 2,îO m;
lărgimea de 1,48 m, iar înălfimea, dela bază până la creştetul ca=
pacului, de 2.40 m, dintre cari 1,40 m revin arcei şi 1 m capacului !
Pentru ca ·cititorul să=-şi poată face o idee de proporţiile neobişnuite
.ale acestui sarcofag, dăm aci un tablou comparativ de cifre, pe ca�e
le=-am cules din monumentala operă a lui C. Robert, citată mai sus :
Bărbuneanu, care mi"a împrumuiat carul de transport ; şi al fostului Preşedinte a
Comisiei interimare, d"l A. Vulpe, cărora le aduc aci multumirile cuvenite, în numele
Muzeului Regional al Dobrogei. Actuala comisie interimară a crezut că poate lăsa
·plata lucrătorilor în sarcina subsemnatului, refuzând a acorda vreo sumă.

•
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Locul unde se află sarcofagul

1

Warwiek · Castle

2

Paris. Louvre

:l

E;:s

•
No. planşei

�

'

Roma. Vatican. Sala delie Muse
Roma. Museo Capitolino
5 Constanta. Muzeul regional al
Dobrogei
6 • St. Petersburg. Eremitage
3
4

.

.

.,"'
'5ii
"'
;:s

....:i

"'

.,
:§_
""

!>)

E!
"§l
....:i

'"'

C:
......

III

XXN

2,95

-

0,91

II

XVI-XVII

2,88

1,37

1,19

III
II

-

XL
XIV-XV

--

2,81
2,80
2,70

1,13
1,20
1,48

1,00
2,26
2.40

II

VIII-IX

2,68

1,15

2,00

7

London. Brilish Museum

II

XI-XII

2,67

1,08

1,29

8

Paris. Louvre. Escalier Daru •

II

XXVIJI-XXIX

2,66

1,44

2,00

9
10

Woburn Abbey (Bedfordshire)
Wien. Museum Belvedere

II
II

XXII-XXII!
XVII

2,65
2,64

1,24
1,04

1,09
0,88

11

Roma. Vila Borghese
Barile, Palazzo Cittadini •

III
II

XXXVIII .,
X

2,63
2,60

1,14

1,00
1, 18

13
14

III

15
16

Roma. Palazzo Doria
Roma. Vatican, în Belvedere •
Roma. Lateran •
St. Petersburg. Palat. Stroganoff

XX
XXXIX
IV
VI-VII

2,52
2,52
2,50,
2,48

1,10

-

1,32
i,19
1,20
1,62

17
18
19

Roma. Museo Capitolino
Roma. Palazzo Torlonia
Roma. Vatican, (;h1lleria d. Statue

III
III

XXXIV-·XXXV

XXXII

XXVL

2,47
2,44
2,44

1,03
1,29
1, 17

0.92
2,30
0,84

20

Koln. Mus�um Walraf�Richarlz •

III

XLil

2,43

0,78

0,79

21
22
23
24

Roma. Palazzo Torlonia
Woburn A.bey (Bedfordshire) •
Paris. Louvre • • • • • •
Roma. Vatican, în Belvedere
Mantua. Museo
Roma. Museo Capitolino
Roma. Palazzo Rospigliosi
Berlin. Museum
Kephisia (Athena)
Paris. Louvre

XXXII
XXII
X-XI

2,40
2,39
2,38
2,38
2,37
2,37
2,37
2,34
2,33
2,33

1,00

1,02
1,17
0,85
0,69
0,72
0,66
0,58
. 0,65
1,12
0,95

12

25

26
27
28
29
30

I

\

31 Roma. Villa Medici .
32 Roma. Via Tiburlina
33 Roma. Pil,lazzo Rospigliosi
34 Miincheu. Glyptothek. Sala rom.
35 St. Petersburg. Eremitage
36 London. Brilish Museum
37 Manlua. Museo
38 Paris. Louvre
39 Roma. Vatican ,
40 Cometo. Palazzo._Bruschi
41 · Roma. Laţeran • ,
•
42 Mantua. Museo ,
43 Roma. Palazzo Giustiniani
44 Roma. Vatican • • • .
45 Napoli. Museo Nazionale
46 Florenta. Giardino Boboli
47 Florenta. Uffizio
48 Cannes. Vila Fauslina •
49 Castel. St. A.ignan (între Tcurs
şi Bourges)
, , ,

•

II
III
II

H

III
III
III
• II
II
III
III
II
II

III

.

m1v-mv

XXVI
XVI-XVII
IV
LIX
III
I

-

1,20
1,02

1,12
0,93
0,84
0,94
0,71

0,90
0:65
,0,52
0,70

III

XXVIII
LV
LVI
XVII A.
XXX
XXXI
VI-VII

2,30
2,30
2,3'0
2,28
2,28
2,27
. 2,27
2,26
2,26
2,26
2,25
2,25
2,25
2,25
2,?3
2,23
2,23
2,20

0,64
0,65
0,73
1,0�
o,71
0,62

0,82
0,70
0,65
0,54
0,86
0,83
0,71
0,56

III

VI-VII

2,18

0,93

0.70

II
.II
III
III
II
III
II
III
·III
III
III

III

II
II
III
III

III

V
LXIV
XII-XIII
XVI-XVII
LIV

XXXIII

XXXI
II-III
XVII A.
XIV

xxv

0,70

0,82

0,57
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0,55

o.w·
0,59
0,60
0,60

0,50

Mitul reprezentat, locul unde a fost găsit
sarcofagul, materialul, inscriptia

.

Endymion. Sarcofagul CI. A.riae Mari, din se.colul II. Găsii la Ostia.
A.chilie la Skyros. Găsit la Roma. Marmură
de Pentelictis.
Hercules.
A.chilie la Skyros. Găsii aproape de Roma.
Simboluri. Marmură grecească. Găsii la mar..ginea de S.-V. a oraşului.
Achilie la Skyros. Marmură din Paros. Găsit
lângă Cherci, Rusia.
A.chilie la Skyros. Găsi! în Creta. Marmură
albă gălbue ca cea de Pentelicos.
Amazoanele. Găsit îngropat în pământ la Sa..Ionic.
A.chilie· la Troja. Găsii la Ephesos.
Amazoanele. Marmură de Cipolla. Găsit pro.babil la Ephes.
•
•
Hercules.
A.chilie la Skyros. Găsii în A.tella. Cunoscut
sub numele de sarcofagul Metiliei Torquala.
Endymion.
Amazoanele. Găsit în Roma.
Adonis.
Achilie la Skyros. Găsii de flota rusă la 1z70
într'o insulă din A.rchipelagul grecesc.
Amazoanele. Găsit lângă Roma.
Hercules.
Gigantii. Găsit la Tor Pignatera. Marmură gre.cească.

Hercules. Sarcofag de gresie făcut de fiică ta�
tălui său C. Severinio Viteali Veterano. Leg.
XXX Ulpia Viclrix, sec. III.
Hercules.
Endymion.
Daedalus.
Amazoanele.
Iliupersis.
Endymion.
Adonis.
Orestes. Găsit între Ostia şi Castel Fusano.
Judecata lui Paris. Marmură de Pentelicos.
A.ctaeon. Marmură lunesică t?). Găsit lângă
Roma.
Judecata lui Paris.
Medea în Corinth. Găsit lângă Roma.
Endymion.
Endymion. Găsii la Ostia.
Omorul Clytemnestrei şi al lui A.egisthus.
Hercules,
Amazoanele.
Adonis.
Endymion.
•
Endymion.
Endymion. Marmurâ italian:i.
Hercules.
Omorul Clytemnestrei şi al lui A.egisthus.
Omorul Clytemnestrei şi al lui A.egisthus.
Endymion.
Hercules.
Hercules.
A.lcestis.
A.lceslis. Sarcofagul unei fete de 22 ani : Ul.
pia Cyrilla. Inscriptie greacă. Găsii lângă
Roma .
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51
52
53
54

55

56
57
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Locul unde se află sarcofagul

.

.

...

Roma. Vatican. Galleria dei Can.delabri
. . . . . .
Miinchen. Glyplothek • • • • •
Roma. Palazzo Corsini . . .
Roma. Museo Boncampagni . .
Roma. Vila Borghese • . . . .
. . . . .
Manlua. Museo .
· Roma. Vila Albani • . • • .
Roma. Vatican • • . . • • •

.

:i

E

nr
III

III
Roma. Palazzo Rospigliosi . • •
III
Roma. Vatican. Galleria Lapidaria
Paris. Louvre. Sala Psiche • • • . III
II
Roma. S. Paolo fuori li mura
III
Roma. S.-ta Maria sopra Minerva
II
Roma. Vila Pamfili • • .
III
Roma. Palazzo Rospigliosi
III
Mantua. Museo
III
Roma. Vila Giusliniani
III
Florenta. Uffizio
III
Messina. Museo . . .
II
Roma. Lateran .

70

Madrid. Col. regală de sculpturi
Roma. Vatican, în Belvedere
. . . . . . .
Paris. Louvre

72

..
...

II

III
III

-

'

.. - --.

2,18

0,55

0,58

'LVII

2,18
2,17
2,16
2,15
2,14
2,14
2,13

0,59
0,57

0,55 Oresles şi Iphigenia.
0,64 Hercules.
0,73 · Hercules.
0,59 Hercules.
0,70 Adonis.
0,60 Alceslis.
0,79 Alceslis. Sarcofagul lui C. lunius Euhodus
magisler quinquennalis al coleţului zidarilor
din Ostia şi al soţiei Metilia ele. Datează
dela 161-170 d. Cr. Inscripţie latină.
0,57 Endymion.
0,5'3 Adonis.
0,96 Endymion. Găsii aproape de Bordeaux.
0,94 Endymion.
0,85 Heracles. Marmură grecească.
0,60 Endymion.
I
0,52 Endymion.
0,50 Endymion.
0,49 Adonis.
'
0,67 Hercules.
0,78 Daedalus. Marmură cenuşie.
0,24 Viafa lui Oedip. Marmură grecească. Găsii la
Roma.
0,75 Achilie la Troja.
0,64 Hercules.
0,60 Endymion.

II
III

III

·-

XII-XIII

III

III
III

-

....:l

o

>

"'

.

"'.,
e
'§,
""
....:l

No. planşei

::,

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71

,,. ., , - . .

E

'i:ib
C

;:!

XXX
XXIX
XXXI

V
VI-VII
VI-VII

XII-XIII
II-III
XVIII

XXIII
XXVII
IV

xv

XVI-XVII
II-III
XXIX
, X-XI
LX

xxv

XXXIX

XVI-XVII

2,13
2,'13
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,09
2,07
2,07
2,06
2,00
2,00

--

0,65
0,93

------

0,58
0,61
0,49

0,77
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Mitul reprezentai, locul unde a fost găsii
sarcofagul, materialul, inscriptia
Endymion. Găsii lângă Roma.
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Din acest tablou, din care am eliminat sarcofagiile mai scurte
de 2 m, se poate vedea că sarcofagul din Constanţa vine în al cin."
ci/ea rând ca lungime (2,70 m faţă de 2,95, 2,88, 2,81 şi 2,80 m),
dar primul ca înălfime (2,40 m fată de 2,30, 2,26 şi 2 m, celelalfe
având înăltimea între 1,62 şi 0,24) şi primul ca lărgime (1,48, faţă
de celelalte, care o au între 1,44 şi 0,49). În ceeace priveşte volumul,
el· este cel mai mare sarcofag din seria amintită.
Dacă ţinem S\:'.ama de faptul că interiorul său este excavat până
la baza arcei, - pe când la alte sarcofagii cavţtatea este mică, aşa
ca pentru un singur mort, sau cel mult pentru doi, - atunci putem
deduce că sarcofagul din Constanta este cu mult prea mare pentru
o singură persoană. Aceasta ne îndeamnă a ne îndoi că el ar fi fost ·
comandai în vederea unei anumite persoane concluzie care, · credem,
va trage greu în interpretarea simbolurilor de pe arcă. Sarcofagul din
Coasianfa s' ar putea compara, din acest punci de vedere, cu acele
sarcofagii Lyciene în formă de căsufă, în care, prec.um s'a spu,s mai
sus, putea intra o familie întreagă, mori lângă mori şi mori peste·
mori. Dacă mai luăm în considerare şi faptul că foarte multe sarco-=
fagii antice reproduc, aproape fără schimbări. în compoziţie, până în
amănunte chiar, aceleaşi scene mitologice în basso-=-reliefurile lor, - în-=
telegem foarte bine că ele nu sunt decât nişte produc/ii de fabrică,
gata confecţionate pentru amatorii ce erau aşteptaţi să le cumpere,
reproducâ�d în mai multf'. exemplare acelaş clişeu. Acest clişeu, prin
urmare, nu s' ar putea lua ca· bază într' o cercetare asupra identităţii
persoanei răposatului.
Enormul sarcofag constănţean are un' volum al arcei de 5,594 m3
şi cântăreşte în întregime (cu capac), nu mai puţin de 8500 kgr !
N. Arca.
Sicriul sau arca sa�cofagului are o formă dreptunghiulară şi se
înfăţişază foarte simplu în comparaţie cu celebrele sarcofagii ornate
cu reliefuri mitologice din muzeele europene. Părfile sale laterale au
sculptate nişte rame (vezî fotogr.), între care se cuprinde câte o su..
prafafă netedă, fără nici un ornament şi fără inscripfii. Spatele e tot
.aşa de simplu. Singură faţada ne trezeşte un interes destul de viu
prin simbolurile sale. La mijlocul unei rame mari dreptunghiulare se
află o ramă pătrată mai mică, care închide o suprafaf� destinată, de-=
sigur, a primi o inscripţie. Inscripţia însă, din nefericire; lipseşte şi
nici n'a fost pusă vre-=-o dată, căci marmura nu arată nici o urmă de
15

"Analele Dobrogei" XII, 1931
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- 226 prelucrare ulterioară. Deoparte şi alta a ramei se află câte un cadn�
triunghiular, cu câte o rozetă în mijloc, aşa precum se vede pe tym=
panul frontoanelor atâtor stele funerare· (vezi s. ex. Kieserifzki şi
Wafzinger, op. cit.). A.ceste cadre triunghiulare se sprijină cu unghiul
lor obtuz pe mijlocul laturilor din dreapta şi din stânga ale ramei
pătrate.
Câmpul din dreapta al faţadei e ocupat de patru obiecte în re-=
lief, în ordinea următoare de sus în jos : o balan/ă cu două talere le-=
gafe de bară prin câte trei lănţişoare vizibile (ar putea fi şi patru) şi
stând în perfect echilibru orizontal. 1n spaţiul dintre talere se vede un
cap de faur legat cu o panglică pe frunte şi având· o suprinzătoare ase..
mănare cu zimbrul de pe stema Moldovei. Dedesubt vine o secure
de o formă specială, iar sub ·ea o suli/ă.
Câmpul din stânga al faţadei e ocupat de trei obiecte sculptate :
o cravaşe ondulată, atârnată de qrechea sa într'un cui; în dreapta sa
un clopot cu mâner ornat şi cu gura întoarsă în jos; iar sub aceste
două obiecte, un enorm cleşte închis.
Să fie oare vre..-o legătură între ocupa/ia, sau numele persoanei
inhumate în sarcofag şi aceste obiecte? Să fie ele oare nişte simboluri?
se pare că aceasta a fost problema cea mai, interesantă pe care a pus=o
descoperirea monum_entului nostru funerar, căci discujia, uneori prea
puţin academică, din presă ş1 public, mai cu seamă în jurul acestui
punct s'a învârtit. Pentru moment lăsăm această chestiune în suspensie
şi trecem mai departe la descrierea sarcofagul�i.
V. Capacul.

A.cesta are forma unui acoperiş fuguiat de casă, având la cele
patru colţuri ale sale câte un· acroterion cu palmette. Privit din fată
sau din spate, acoperişul acesta pare învelit cu şapte ,ânduri verticale
şi trei orizontale de plăci mari, sculptate în marmură, imitând structura
solzoasă a olanelor plate 1). Privit dintr'o lature, el are forma friun-=,

1) Sarcofagul din Iasos are capacul foarte asemănător cu cel din Conslanta: aco=
periş solzos, la coifuri cu acroterii cu ornamente. (Joubin: Monuments funeraires No. 99.
S. Reinach: Reperloire de reliefs grecs et romains vol lI p, 171, Paris 1912. - !n C.
Robert op. cit. vol II, planşa LXV, vedem un acoperiş de sarcofag de aceeaşi formă.
cu al nostru, numai că în locul capului de Medusă de pe timpan apar reliefuri de per"
soane; de asemenea şi pe acroterii. E singurul de acest fel în toi volumul (sare. galic
din muzeul din Marseille) ceeace ne"ar îndreptăţi să credem că originea formei de ace.
periş de casă trebuie s'o căutăm la sarcofagiile din Asia mică şi nu din Europ�. Vezi
sare. Satrapului ( p. 411) şi al Bocitoarelor (p. 404 şi 405) din S. R�inach: Reper..
toire, Tome I, ambele cu acoperişuri triunghiulare.
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ghiulară, flancat de ambele.părţi de acro�rii cu palmette. Pe tympanul
ramelor laterale triunghiulare se vede în relief câte un întristat, cap de
Medusă. In locul Medusei, la unele monumente funerare poate fi o
rozetă, cum e la stelele funerare din sudul Rusiei; sal! o phială ca
un disc, cum se vede s. ex. la t;mplul Athenei 9in Corinth (căci aco.=
perişurile aceste triungiulare ale sarcofagiilor şi frontoanele stelelor fu.=
nerare imită, uneori până la identitate, frontoanele templelor antice);
sau, în fine, basso=-reliefuri de scene mitologice, capul lui Okeanos etc.
a) Medusa. Unii au confundat capul Medusei de pe sarcofagul
nostru cu capul lui Apollo, sau au crezut că ar simboliza fantezia poetului
Ovidius, care ar fi fost înhumat în sarcofag. Pentru a înlătura această
greşală, e destul să amintesc numai că pe un sarcofag găsit în valea Eu=
fratului, capul Medusei este·aproape identic cukel de pe fotografia noastră,
având aceeaşi figură de fecioară întristată; aceeaşi panglică legată sub
bărbie, aceleaşi aripioare deasupra frunţii şi chiar buclele părului aproape
identice! 1). Nu este, cred,.fără i�1teres a da aci câteva indicaţii asupra
acestei fiinţe mitologice 2).
Medusa era una din cele trei Gorgone, fiica• lui Phorcot singura
muritoare · şi vizibilă pentru oameni. După mitologie şi mai ales du=
pă Ovidius, Medusa a fost la început o fată de o frumuseţe răpitoare,
cu o splendidă coafură. A fost răpită de Poseidon şi preschimbată în
pasere. Inpreunându=-se cu acesta în templul Athenei, Zeiţa, mânioasă
de această profanare, schimbă părul Medusei în şerpi îngrozitori. După
alţi autori, cauza acestei metamorfoze ar fi fost orgoliul fecioarei, care a
încercat să dispute Athenei premiyl frumuseţii. Din Medusa s' a născut
Pegas, calul"într'aripaf al poeţilor şi Chrysaor, tatăl lui Geryon. Pers.eu,
urmărind-=-o până la marginea lumii occidentale, îi• tăie capul şi-=-1 dărui
Athenei, care-=-şi înpodobi cu el scutul şi egida.
La origine Medusa era reprezentată în arfă ca un monstru, cu
şerpi în plete, cu colţi de mistreţ în gură, cu mâ�i de aramă şi aripi
1) S. Reinach: Repertoire etc. Tome II pag 472. Vezi în acelaş volum şi cape-'
lele de Medusă de la pag. 77 (colecfia Rondanini); 61 (colect. Albani, Roma); 273
(Perseu finând capul tăiat al Gorgonei); în voi. I l'· 178 fig 4; în voi. III pag. 107.
2) După La grande encyclopedie voi. 19 pag. 18; Nouveau Larousse illusfri
Tome IV, pag. 897 şi Tome V pag. 1029; Mayers Konversafions„Lexikon voi. 8 pag.
136-137. Ca bibliografie specială, vezi: Levezo,v :' Uber die Entwicklung des Gor,
gonenideals in cler Poesie u. bildenden Kunst de,[ Alten, Berlin 1833; Gaedeckens:
clas Medusenhaupt von Blariacum. Bonu 1874; Six: De Gorgone. Amsterdam 1885;
Brunn: Griechische Gotterideale, Miichen 1893 ; Loschke: Die Enthauptung cler Me..
dusa. Bonn, 1894; Roscher: Die Gorgonen und Verwandtes, Leipzig 1879.
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un vas de onyx
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- 229 de aur. Privirea ei înpiefria pe muritori. Pentru aceea chipul ei se pu:
nea de obiceiu pe zidurile oraşelor, pe armele războinicilor, pe amu.,,
lete, pe sarcofagii etc, spre a inspira groaza şi a apăra oraşele de rele
şi mormintele de profanare. Mai târziu chipul ei s'a idealizat şi s'a
îndulcit, până ce ajunse fermecătoarea Medusă murindă din villa Lu:
dovisi. Glyptotheca din Mi.inchen posedă o Medusă, care nu e de cât
un chip fermecător de fată, cu coafura bogată, având părul ondulat şi
tras spre tâmple, dar şi câte. un ·şarpe pe lături, iar deasupra capului
şerpilor câte o aripioară. Trupul şi cozile celor doi şerpi se leagă peste
obraz sub bărbie, ca o fundă 1).

b) Denticulele. La baza capacului observăm o serie de ornamente•
dintate, care se numesc denticule ( = dinţişori). De �are ce acoperişul
sarcofagului imită acoperişul unui templu, urmează că şi, ornamentele
templelor îşi vor avea corespondentul lor la sarcofagii. Pentru aceea şira=
gul de denticule, care se sculptează la temple sau la capitelurile colea:
nelor între friză şi lăcrămar, mai_ales în păr/ile Asiei Mici, îl vedem •
folosit şi la unele sarcofagii. Denticulele acestea caracterizează ordinul
ionian al arfei ·grece. La unele monumente însă, în locul denticulelor
găsim un şnur de asţragale. Frumoase denticule, însă nu chiar la baza
capacului, vedem la sarcofagul lui Alexandru din Sidon (Muzeul din
Constantinopole).
•
c) Kymation. ·Deasupra rândurilor de denticule se vede un brâu
de ornamente, asemenea cu ovele aşa de obişnuite în sculptura orna:
mentilă greacă. Ele formează un kymation care, după caracterul său,
pare a fi ionic, iar nu doric, deci ar apar/ine de asemenea domeniului
răsăritean al arfei greceşti.
d} Acroteriile. La cele patru colturi ale capacului vedem patru
acroterii înpodobite cu splendide ornamente de palmette, ce se înaltă
în evantai dintr'un soiu de potir de frunze. Din acelaş potir, şi mai
ales pe laturea din spre faţada sarcofagului,· frunzele stilizate curg în
jos ca nişte ape unduioase de cascadă, se· resfrâQg apoi în sus pe sub
potir, unde se termină cu rozete, sau ondulează pe sub marginea arcu:
ită a acroţeriului până deasupra evantaiului de palmette, oferindu.,,ne linii
şi forme ·atât de armonioase, în cât ne mângâie privirea şi .ne încântă
sufletul.
1) Legătura aceasta sub bărbie apare, în arta antică, şi la unele animale. Aşa
s. ex pe un Ex voto lui Zeus din Panderma, Zeus e reprezentat pe fympanul triun.
ghiular lateral al capacului, cu un cap de bou legat sub bărbie. Vezi S. Reinach:
Reper!. d. reliefs. gr. el rom. 1912 Tome II p. ·108.
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A.croteriile se obişnuesc şi la temple. A.şa. s ex. acelaş evantai
de palmette îl vedem şi la colţarele ,acoperişului templului Athenei din
Corint, unde, în plus, pe vârful triunghiular al frontonului, peste două
volute ce răsar dintr'un buchet de frunze de acanthus, ·se ridică o pal:
mettă de proportii mult mai mari.
Stelele funerare din sudul Rusiei şi din Dobrogea aproape toate
au acroterii cu palmette (Wafzinger, op. cit. planşele). La unele monu-=
mente, inima palmettei o formează un ciocălău de pin. Sarcofagul din
Luvrul Parisului ( C. Robert voi III pi. 1) prezintă la acroteriile din
spre faţadă câte un cap enorm de satir cu părul zburlit şi cu o cu„
nună din frunze de pin, adecă masca divinităţii de munte unde s' a
petrecut scena mitologică a lui A.ctaeon sculptată pe arcă; iar la acro„
feriile din spate, nişte palmette aproap� identice cu cele de pe exem„
plarul nostru din Constanţa (clişeul artistic!). Pe tympan, în loc de
Medusă, vedem masca zeului Okeanos cu câte un delfin la tâmple.
• Sarcofagul acesta datează din epoca lui August, sau ceva mai târziu
La un alt sacofag din Luvru, sala Psiche, ( C. Robert. voi III, pi. XVIII),
acroteriile din faţă sunt formate din : masca zeului .Sol la stânga,
a zeiţei Luna la dreapta, iar în spate acroteriile · sunt de asemenea cu
ornamente de palmette. Pe tympan se vede : de o ·parte un leu, iar de
cealaltă un câne. Reliefurile de pe arcă reprezintă mitul lui Endymion.
Lucrarea, foarte reuşită, datează din prima jumătata a sec III d. Cr. La sarcofagul cu mitul lui Bercules, păstrat în Palatul Torlonia din
Roma, vedem la acroterii capul eroului acoperit cu P,ielea de leu
( C. Robert, III, pi. XXXII) ; la fel şi la sarcofagul din British Muzeurn,
unde locul acroteriilor îl ocupă figura bărboasă a lui Bercule cu blana
de leu pe cap (pi. XXXIII). A.ci, pe tymN,n, în loc de Medusă,
apar doi sfinxi într'aripaţi, având între ei o torţă. E cel mai frumos
sarcofag roman cu mitul lui Bercule şi datează din mijlocul sec. II d. Cr.

VI.

Conclusie

a) Din cele relat.tfe până aci, rezultă că sarcofagul din- Constanţa
intră în categoria sarcofagiilor cu ornamente floristice şi cu simboluri,
iar nu cu bassoreliefuri mitologice.
b) Materialul din care e lucrat, - marmura grecească - şi ciun„
firile ce se observă la dungi, arată că a fost�adus din regiunile greceşti
ale Mediteranei orientale, probabil gafa lucrai.
c) Dimensiunile sale enorme şi greutatea sa arată că n'a fost
lucrat în vederea unei singure persoane şi, deci, n'a fost comandat cu
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anumite indica(ii, ci cumpărai gafa dintr'un atelier oarecare, unde i s'a
lăsat placa fără inscrip/ie, spre a se scuip.ta pe ea numele inhumatului
după cumpărare 1).
d) Forma de căsu/ă sau templu, cu acoperişul fuguiai şi dimen.e
siunile acestui s·arcofag ne duc mai curând· spre Asia Mică şi anume
spre Lycia de cât spre• Grecia sau Mediterana occidentală.
e) Chipul Meduse1� aproape asemenea celui găsit pe valea Eufra.e
tului, denficulele obişnuite mai ales în părtile Asiei Mici ; kymaffon.eul
ionic, iar nu doric (răspândit în basinul occidental al Mediteranei), toate
aceste caractere pledează pentru o provertientă orientală a sarcofagului .
f) În fine, acroferiile cu palmeffe, aproape nelipsite la stelele fu=
nerare din localităţile M.. Negre şi excepţional întâlnite la sarcofagiile
din occident, ne arată încă odată că sarcofagul nostru aparţine dome.e
niului răsăritean al artei greceşti.
g) Dacă mai adăogăm şi simbolurile de pe arcă, - un soiu de
scrisoare în imagini concrete _de obiecte, ca la templele egiptene şi, în
genere, ca'n orientul antic-, convingerea noastră câştigă şi mai mult
în tărie.

VIL Inferiorul.
A.coperişul sarcofagului n'a rămas întreg. El e format din două
bucăţi ce se înbină de.ealungul unei suprafeţe care, în fată, merge exact
de sus în jos pe lângă una din dungile în relief dintre plăcile ce
imită olanele plate ale acoperişului, dar în spate le taie ol;>lic. Cră.e
pătura aceasta nu este rezultatul unei izbituri puternice de ciocan sau
târnăcop, aşa cum se vede s. ex. la un alt sarcofag de marmură din
apropierea Federalei; şi nici nu e rezuliatul tăerii cu ferăstrăul, căci
nu prezintă urmele unei asemenea tăeri; ci pare mai curând o crăpătură
a blocului de marmură dealungul unei suprafefe de mai slabă rezistentă
a recei, produsă cu prilejul violării. Într'adevăr, în partea laturei stângi,
între �apac şi arcă, se vede clar o gaură care a distrus denticulele· şi
pe unde, de sigur, s !a întrodus un drug de fier cu care s'a forţat
ridicarea capacului; iar acesta, sub stângacea presiune la care a fost

r,

Lipsa aceasta a inscripţiei ne surprinde şi ne dă de bănuit, fie asupra pietăţii
rudelor, fie asupra lipsei de înţelegere a destinaţiei acelei plăci, într'o regiune unde
sarcofagiile erau un bun cultural de import şi, deci, nu puteau fi înţelese în rosturile
tuturor amănuntelor lor sculpturale. De altă . parte, dacă sarcofagul ar fi fost sculptat
la Tomis (Constanta) în vederea celui inhumat în el, nu vedem motivul pentru care
nu i s'a pus şi mscripfia pe placa din faţadă, a! cărei rost tocmai acesta a fost I De
unde rezultă că el a fost adus gata confecţionat.
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unei suprafete oblice, în parfe neregulat, mai ales în partea inferioară.
Prin această ·crăpătură a capacului s'au scurs, în decursul vre=
mii, apele de ploaie infiltrate în pământ şi au acoperit continuful arcei
cu un sfraf de pământ cleios, în grosime de circa 3-5 dm. Acesta
s' a găsit crăpat de uscăciune, întocmai ca nămolul de lângă bălţi.
Sub acest sfraf s'a găsit pământ galben până la fundul de
marmură al arcei, formând un strat de aproape jumătate de metru
grosime.
În pământul galben, în fine, s'a aflat scheletul .personajului in=
huma! (accentuez : inhumal, căci avem un schelei, ce se păstrează
în Muzeu ; aceasta, spre a înlătura afirmările unora, că s'ar fi aflat
cenuşea mortului şi că, deci, ar fi fost incinerai). Oasele şunt foarte
fragmentate, aşa. că cu greu se pof reconstitui. Din craniu, numai
bucăti. Maxilarul inferior arată o bărbie foarte frumoasă şi proemi=
nenfă. Dintii sunt ai unei persoane mature. Fruntea e largă şi frumos
boltită. Toate aceste caractere arată un exemplar de rasă superioară.
Măsurători antropologice după aceste fragmente de craniu nu se pot
f ace. În nici ,un caz indicele cefalic nu se poate stabili. Aceste ră=
măşite, care s'au găsit în ţărână cam răvăşite, apartin unui bărbat.
În mormânt nu s' a descoperit nici o mo�edă, care să ne dea indicii
asupra vechimii şi nici o podoabă, în afară de un mic ornament de.
bronz, foarte coclit, şi gafa de pulverizare. Avem, prin urmare, des;,.
tule indicii că sarcofagul a fost violat într' o epocă trecută, spre a fi
jefuit de obiectele de preţ ce se aflau în mormânt.

VIII. Cine a fost înhumat în sarcofag?

Pentru publicul cel mare, care în vara anului 1931 s' a perind�t
prin faţa sarcofagului cu simboluri din Constanţa, problema cea mai
arzătoare şi senzatională în acelaş timp, a fost aceea a personajului
inhumaf în sarcofag. Celelalte probleme, care interesează în de::,sebi
pe etnograf, antropolog, arheolog şi istoric al artelor, aproape că nici
nu s'au pus. Încă din prima zi a descoperirii, un singur nume flu=.
tura pe buzele tuturor : Ovidius ! S'a descoperii mormântul lui Ovi=
dius I De la public numele a. trecut apoi în presă şi a răsunat până
la Sulmona şi Paris 1) !

1) Ziarul Marea Neagră din 2 şi 5 August 1931 cu insulfe la adresa sub:
semnafu!ui şi cu reveniri; Dobrogea Jună din 5 Aug., 9 Aug. şi 4 Oct. 1931 ;
Reali/alea llusfrafă : 6 Aug. 1931 ; Universul: 11, 19 şi 20 Aug. 1931 (articole de
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Un caz identic se povesteşte în urma campaniei din 1770 a
flotei ruseşti în Archipelag. Pe una din insulele M. Egee, ofiţerul
de ·marină Domaşneff a descoperit un splendid sarcofag, reprezentând
mitµ! lui Achilleus la Skyros. Predându=l contelui Al. Serg. Stro=
ganoff, acesta, cuprins de admiraţie în fata frumuseţii exemplarului►
a exclamat: ,,Ne seroif:ce pas Ie tombeau d'Homere ?". Exclamaţia
aceasta şi împrejurările în care a fost făcută, a impresionat atât de:
mult pe cei de fată, încât, fără nici o dovadă, s'a răspândit zvonul
în toată lumea, că fericitul conte se află în posesia sarcofagului ne:
muritorului poet 1). -Exact ca şi la· Constanta I
Marea majoritate a sarcofagiilor aflătoare în Muzee, nici nu se
cunosc ale cui au fost. Pentru arheologi şi artişti, chestiunea aceasta
cade pe un plan. secundar. Puţine dintre aceste opere de artă poartă
inscripţii lămuritoare. Cităm aci câteva cazuri, după C. Robert, G.
Rodenwaldt şi La grande encyclopedie :
1. Sarcofagul Faraonului Mykernios din piramida III dela Giseh.
2. Sarcofagul lui Scipio Barbatus, dela 250 a. Cr.
3. Sarcofagul lui .M. Vinicius Faustus cu inscripţia: ,,Dis Ma:
nibus. M. Vinicius Faustus lecit sibi posterisque suis et M. Vinicio•
Alcimo patrono bene merenti aedicla columbarum illI". I Ţl relief: mitul
lui A:chilleus. Datează din sec. II d. Cr. (Planşa XIII. C. Robert,

�-m

,

4. Sarcofagul Ulpiei Cyrilla, o fată de 22 ani, păstrat la St.
Aignan (Dep. Loire:et:Cher). Cu iriscripfie greacă. In relief: mitul
Alcestis. Datează dela începutul sec. II d. Cr. (PI. VI-VII, C.
Robert, voi. III).
• 5. Sarcofagul lui „C. Iunius Palatina Euhodus, Magister q{.iin:
quennalis collegi fabrum tignuoriorum Ostis lustri XXI fecit sibi ei
Metiliae Acte, sacerdoti Magnae Demn Matris coloniae Ostiensis
coiugi sancfissime". In relief: mitul Alcestis. Datează din anii 161170 d. Cr. (PI. VI-VII, C. Robert, voi. III).
6. Sarcofagul fetitei Gerontia, cu ,inscripfia: ,,Dis Manibus.'
Geronfiae filiae karissimae". Inscripţia e pusă ult�rior, netezindu-=-se

I. Simionescu şi C. Brătescu). La 11 Aug. art. după Le Temps ; Neamul Româ:
nesc: 22 Sept. 1931, după Corriere de la Sera .Mormântul lui Ovidius la Con.
stanţa"; Adevărul: 29 Sept. 1931 (articol de Em. Grigoraş, specialist în criptografie) ;
Dacia : 15 Oct. ,1931 şi numerele următoare, articol de avocat Văgăunescu, de altfel
cel mai judicios dintre articolele de ziar, din câte s'au scris până în prezent, lăsând
la o parte unele greşeli fatale pentru un nespecialist.
1) C. Robert, op. cit. vol. II, pag. 23-24 şi planşa VI.
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- 234 pe capac, între doi. monştri marini, _probabil în locul măştii lui Okea=
nos, o placă. Sarcofagul însă datează dela început. sec. II d. Cr. şi
foarte probabil a fost folosit de două ori. În relief: mitul lui Endy=
mion. (PI. XII-XIII, C. Robert, voi. III).
7. Sarcofagul tânărului Aurelius Lucanus, cu inscripţia: ,,bis
Manibus. Aurelio Lucano Gratus Caes(ianus ?) et Sulpicia Lasciba
parenfes filio dulcissimo". În relief : mitul lui Endymion. Datează
probabil din vremea Antoninilor (PI. XIV, C. Robert, voi. III).
8. Sarcofagul Arriei, al cărei portret se dă alături de inscripţia :
„Aninia Hilara Cai liberfa Arriae- mafri incomparabili fecif. Vixit
.annis L, mensibus X". In relief: mitul lui Endymion. Datează din
mijlocul· sec. II d. Cr. (PI. XXIV, C. Robert, voi. III).
9. Sarcofagul anonim, pe al cărui capac s'a pus la 1407 in-=
scripţia: ,,Sepulcrum honorabilis viri Gerardi olim Petri de! Confe.ra,
Dominae Paulae eius uxoris et generosi juvenis Francisci eius filii in
adolescentia defuncti MCCCCVII". În relief: mitul lui Endymion.
Datează dela începutul sec. II d. Cr. (PI. XV, C. Robert, voi. III).
10. Sarcofagul lui lunius Bassus, cu inscripţia latină pe mar-=
ginea capacului. In relief : scene din viata lui Hristos. Se află la
Roma, grota Sf. Petru.
11. Sarcofagul Constanţiei, fiica lui Constantin cel Mare, răpo-=
sată la 354 d. Cr. In' relief: ghirlănzi, îngeri, ·păuni, oite etc. În
muzeul Vaticanului. •
12. Sarcofagul împărătesei Sf. Elena. În relief: ghirlănzi, călăreţi
romani, barbari înlănţuiţi; deasupra, îngeri. !n muzeul Vaticanului 1).
Din această scurtă listă se poate vedea că în sarcofagii se în-=
gropau persoane de foaie categoriile sociale şi de ambele sexe, cu
o condiţie: să fi fost bogate, ca să-=şi poată permite acest lux. Deci,
se îngropau: faraoni (Mykerinos), împăraţi şi împărătese şi copiii lor
{Sf. Elena; Constanţia), regi (cei din Sydon), militari, demnitari şi,
în fine, lumea care dispunea de avere.
Se mai vede că între reliefurile sculptate pe arcă şi capac
(diverse mituri) şi înire persoana inhumafă, de cele mai multe ori
nu există nici un raport explicativ premeditat; că unele sarcofagii
erau utilizate şi a doua oară, adăogându=li-=se şi o inscripfie, cum e
în cazul 6, sau mai ales 9, unde într'un sarcofag din sec. II d. Cr.
1) Sarcofagiile dela No. 10-12 sunt menţionate după G. Rodenwald! :,, Die
antike Kunst, p. 680, 681, 686-689 şi aparţin epotei creştine.
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s'a înhumat un personaj din. sec. XV; în fine, mai căpătăm convin=
gerea că numai unele sarcofagii au fost comandate în vederea unei
anumite persoane, dar că marea majoritate se cumpărau gafa cond
fecţionafe din atelierele vremii.
Credem că tot•pe cale comparativă s'ar putea câştiga eunoştinte
mai _ample asupra acestei întrebări, sau, ·poate, prin vre=o nouă des=
coperire. Dar, mai întâi e necesar a stabili :
Cărui secol aparţine acest sarcofag, considerat după caracte=
rele artei sale şi în ce atelier al orientului grecesc a putut fi confec=
ţionat, - căci occidental în orice caz nu pare a fi, deoarece' sarco=
fagii din orient se exportau în mare număr. spre occident, pe când
invers numai exceptional 1). O precizare a patriei acestui sarcofag o
credem foarte posibilă, întru. cât, mai ales din epoca lui Hadrian în=
coace, sarcofagiile se pot .lua ca bază pentru a distinge arta orientului
de· a occidentului, ba chiar mai mult, a distinge chiar şi „ dialectul
artistic" al acestor sarcofagii după provincia şi epoca în care au fost
executate 2).
Fără aceas.tă determinare însă, problema identităţii persoanei in=
humate cred că cu greu s'ar putea rezolvi; căci, dacă sarcofagul ar
data s. ex. dintr'o epocă mai târzie decât aceea a lui August, atvnci
cum s' ar mai putea menţine ipoteza unora, că scheletul găsii în
arcă ar aparţine poetului roman Ovidius ?
Fără a încerca să determin această epocă, socot că sunt nece=
sare, pentru îndrumare, câteva constatări directive 8) :
a) ln epoca lui August (Dela Caesar la Claudius), a cam
perioadă de înflorire, durează vre=o trei decenii (15 a. Cr.-15 d. Cr.),
arta romană capătă un caracter grecisant, prin faptul că arfa greacă,
în urma cuceririlor romane, şira mutat centrul său de activitate la
Roma, capitala lumii şi. prin faptul că artele plastice (mai mult decât
pictura şi arhitectura) îşi capătă un rol dominant. Totuşi, cu toată
influenta greacă, arta romană îşi păstrează şi un caracter al ei pro=
p11iu, mai ales în realismul portretelor individuale, cai:e redau trăsătu=
rile mortului în toate detaliile lor, Se reprezintă pe monumente eve=
nimeni.ele mai însemnate din viaţa răposatului şi se arată o predilecţie
deosebită pentru ceea ce este episodic şi anecdotic, - caractere care
nu se observă în arta greacă. !n faţa tratării idealiste a Elinului, stă
G.
G.
3) G.

cit. p. 82.
op. cit. p. c9.
Rodemvaldi: Die Ku,st der Antike, p. 6c -88.

1)

Rodemvaldf, op.

2)

Rodemvaldt,
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tratarea pozitivistă, realistă a Romanului, care mergi.: pana acolo, încât
pe un relief mortuar ne dă până şi conţinutul prăvăliei unui negus:
tor I În genere însă se poate spune că arta din timpul lui August
este stăpânită de spiritul roman şi de forma greacă. Afară de aceasta,
scenele mitologice şi abstracţiunile noţiunilor au pretutindeni un sens
voit simbolic.
b) ln epoca Flaviilor (dela Nero la Traian), după faza de tran:
ziţie din timpul lui ClaudiusJ apare un nou stil, care se poate numi
adevăratul stil clasic al artei romane şi care a mers paralel cu ma:
nifestările literare· ale unui Seneca, Persius, Lucanus, Petronius, până
în ultimele zile ale lui Traian. Dominante ajung arhitectura şi pictura
(Amfifeatrul Flavipor, Arcul lui Traian din Benevent, Thermele lui
Nero, faţadele vilelor, arta decorativă impresionistă a pereţilor etc.).
E o artă mai romană decât cea din timpul lui August ; însă în se:
colii următori ea începe din. nou a suferi puternice influente greceşti
şi apoi orientale.
.
c) ln epoca dintre Hadrian şi Aurelian începe a se accentua
şi în artă acel dualism, bazat pe limbă, cultură şi, în genere, carac-=
terul etnic, care a dus mai târziu la despărţirea politică între . Roma
occidentului şi Roma orientului. În prima jumătate a acestei epoci
(Hadrian-finele sec. II) arta romană sufere o puternică influentă
orientală, pe când în sec. ill occidentul îşi ia din nou preponderenta
asupra orientului. În ceeace priveşte sarcofagiile, dela Hadrian încoace
încep a se produce u� soiu de asemenea monumente care, mai mult
ca orice altă operă de artă, ,,ne dau putinţa a recunoaşte deosebirea
dintre Roma şi Orient, ba chiar şi dialeciul arf"'stic special al fie:
cărei provincii". La Roma se contopesc în _tradiţia grecisantă teme
romane, străine răsăritului şi în special, sarcofagiile şi acoperişul lor
capătă o formă bazată pe cea etruscă, dar ca.re pune pe· primul plan ·
nu logica formei tectonice, ci plăcerea podoabei reliefurilor. Se ob-=
servă însă şi un semn de decadenţă (la începutul sec. III) prin faptul
că se înlocuieşte caliiatea operei prin massă şi scumpete. Apare
apoi şi o influentă orientală, care ne duce spre arta din Mesopotamia
şi Persia. În Asia Mică, Syria şi chiar în Grecia apar tipuri de
sarcofagii, ce se exportă în mare număr spre occident - pe când
sarcofagiile romane găsesc prea puţini amatori în orient - şi dintre
care, unele, îşi împodobesc faţada cu coloane şi, nişe, în timp ce ca:
pacul, după obiceiul roman, arată chipul mortului deasupra. In arta
provincială dela granitele răsăritene din spre Parţi, apar idei şi inspi.:-
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zanfină.
d) Epoca antică fâi;zie (dela Diocleţian până la Iustinian) face
·tranziţia între arfa clasică şi cea medievală. Este o epocă de deca=
denfă a arfei plastice, în care se pune preţ deosebit pe expresionism
şi simbolism. Aproape întreaga arfă devine anonimă. Creaţiunile vii
încetează; apar în schimb ·reproduceri, în care fondul sărac este com=
pensaf cu forme bogate. Şi luxul a contribuit mult la decadenţa arfei.
Materialul ·scump face să se neglijeze stilul. Enormele sarcofagii de
porfir (lucrate în Egipt) ale Elenei şi Consfanfiei (Mama şi fiica lui
Constantin cel Mare), păstrate în galeria Vaticanului şi lucrate în stil
mediocru, impresionează mai mult prin proporţiile lor. Numai resfau=
rarea primului, sub Piµs IV, a ocupat 25 oameni timp de 9 ani !
De aci putem deduce cât a costat lucrarea la origine. E o adevărată
lucrare de rob, după un model anterior. Nu mai apar acum artiştii
cari, cu vechea pietate, să se cufunde în executarea operei lor. Dela
Antonini încoace, înhumarea începând a precumpăni iar asupra in=
cinerării, se fabrică mii de sarcofagii, operaţie care preocupă mai mult
ca ori şi ce pe sculptorii sec. III. Acest mod de a lucra a avut şi
o parte demoralizantă, căci sarcofagiile prea arareori se execută după
comandă; ele se fabrică pentru desfacere şi, pentru aceea, patronul
atelierului căuta să satisfacă gustul mijlociu, care prefuia ce e pompos.
În a�easfă epocă se reprezintă pe sarcofagii scene simbolice, care
voiau să scoată în evidentă idei abstracte şi astfel să tr.eziască la pri=
vitor un interes mai viu. După cum se pune pref pe scumpetea ma=
ferialului, fot aşa şi pe proporfiile colosale, ca să treziască admiratie.
De o plăcere personală a artistului la executarea opeJei, abia dacă
se mai poate vorbi. Artist�! e un executor �nonim al unui bun ge=
neral, aşa ca'n Egiptul de odinioară. Iar predilecfia pentru figuri sim'.e
bolice domină gustul popular şi ea apare şi în tabloul" pe care şi=-1
puse Constantin cel Mare la poarta reşedinfei, tablou pe care se
vede Licinius, sub chipul unui balaur străpuns de săgeţi, având dea=
supra semnul crucii, iar dedesubt o prăpastie 1).
Căreia dintre aceste epoci i=-ar aparfine sarcofagul nostru? De şi
convingerea noastră înclină spre ultima dintre cele menfionafe, totuşi,
chestiunea nefiind din specialitatea noastră, nu vom hazarda nici o
· 1) Jacob Burckhardt: Die Zeit Konstantins des Grossen, Leipzig 1924, pag,
284-296.
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afirmare, ci vom lăsa meritul acestei prec1zan în primul rând arheo=
logilor, al căror cuvânt competent îl aşteptăm.
Dar, ·cu aceasta, tot nu pot fi satisfăcuţi cei ce se interesează
de numele persoanei inhumate în sarcofag. De aceea cred că cerce=
tarea trebuie să meargă într'una din următoarele trei direcţii_:
1. Sau că simbolurile de pe arcă au vre=-o relaţie cu starea
socială şi ocupa/ia personagiului şi atunci ele trebuiesc interpretate
în acest sens, pe cale comparativă, cu toi aparatul de cunoştinţe ar=
heologice, spre a se deduce direct ocupaţia înhumatului şi indirect,
ipotetic, identitatea sa (fără însă a se neglija· şi cercetarea epocii sar=
cofagului) ;
2. Sau că simbolurile .de pe arcă trebuiesc interpretate ca un
rebus oarecare, din care să rezulte numele celui înhumat în ea ;
3. Şau că simbolurile de pe a{că au un· sens misfic mai înalt
şi, în acest caz, ele ar putea apărea şi pe alte monumente funerarii
ieşite din acelaş atelier şi, prin urmare, n'ar putea spune mm1c cu
privire la chestiunea identificării mortului, cea atât de desbătută de
public şi de presă.
Prima ipoteză.
Am atins=-o şi eu într'un prea sumar articol din ziarul Universul
dela 20 Aug. 1931 - unde mă exprimam cu r�zerve - arătând
că anumite date mă îndeam'nă a crede, că (sarcofagul) ar aparţine
unui personaj foarte bogat, dar fără cultură înaltă 1). Mai adăogam în
acel articol: ,,Nu era cine să cheltuiască atât pentru funerariile ne=
fericitul�i exilat (Ovidius) ; iar, dacă ar fi fost, reliefurile simbolice
(poate că) ar fi reprezentat muzele, o liră, amoraşi, scene erotice, sau
motive mitologice în legătură cu viata şi opera acestui delicat poet
antic·". În orice caz, pentru Ovidius s'ar fi putut cumpăra din atelie=
rele vremii un sarcofag mai potrivit ca dimensiuni, mai putin cosfi=
sitor şi cu reliefuri mitologice mai adequate decât această enormă casă
de marmură, în care se poate inhuma o familie întreagă 2).
1) Mentionez aci că academicianul nostru; d:I M. Soufzo, consideră sarcofagul
că ar data cam din sec. III d. Cr. (comunicare verbală). La precizarea epocei, atrag
atentia asupra unui amănunt : ochii Medusei au şi pupilele sculptate, fapt pe care
nu:! observăm în arta sculpturală mai veche. Chipul Medusei însăşi a�ată o artă ma'.i
târzie, mai evoluată, căci nu mai e figura grozavă cu şerpi în păr, ci fecioara tristă
şi simpatică dela sfârşitul evolutiei acestei reprezentări mitologice.
2) Sarcofagul nostru a fost evaluai la circa 16 milioane lei de arheologul Silvio
Ferri.
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La obiecţia (atât de elegantă!), că „într'adevăr j ce ar fi, fost,
dacă incineratul (sic) din sarcofag era cârnăţar? Ar fi pus să i se
sculpteze o ghirlandă de cârnati pe sarcpl'agul de marmură de Paros
(sic)?" şi la a doua obiecţie tot atât de elegantă, că „dacă ar fi fost
doctor de talia lui Ovidiu, 1-=-ar fi făcut cu clistiru în mână? (sic) Dar
ce, suntem .ta mahala?" (sic) 1), - s'ar putea răspunde: Şi de ce nu?
Dovada? Dovezile? :
Petronius (arbitrul eleganţei !) în opera Trimalchion (sat. 71) scrie:
,, Te rogo, uf naves efiam monumenti mei facias plenis velis eunfes".
Există în arta antică destule monumente funerare, pe care s' au
sculptat în relief obiecte, în scopul de a arăta starea socială şi ocu:=
pa/ia răposatului în timpul vietii 2). Există numeroase reliefuri, după
care se poate şti că sub monumentele funerare considerate odihnesc :
Flamini, Auguri, Preoti ai cultelor streine, Preotese, Medici, Profe-=
sori, Elevi, Arhitecti, Ingineri 'agrimensori, Actori, Muzicanti, Giu=
vaergii, Fierari, Tâmplari, Zidari, Constructori d� corăbii,- Pietrari.
Cizmari, Brutari, Cofetari, Măcelari, Olari, Prisăcari, Economi] de
vite, Vânători, Mineri, Negustori, Cerealişti, Pescari, Cârciumari�
Postăvari, Zarafi, Hotelieri, Bărbieri, Marinari, Gropari etc. etc. etc. t·
Pe una din aceste pietre funerarii, găsită în catacombe, .se vede
atelierul unui fabricant de sarcofagii, în care fiul unui oarecare Eu=
tropos lucrează alături de doi ucenici la un sarcofag, lângă care se
mai văd altele două, ·plus instrumentele specialităţii. Pe o altă piatră
funerară, un negustor ţine într'o mână un catastif de socoteli, iar cea"'
!altă o întinde spre o pungă cu bani. Lângă el o femeie toarnă bău"'
tură pe o pâlnie într'un vas. Pe altă piatră se vede tot un negustor
ce ţine în dreapta o balan(ă, iar în .stânga un soiu de scafă etc.
Deci: se poate! Obiceiul de a reprezenta pe monumente fu,,.
nerare ocupa/ia mortului nu este o invenţie romană. El a venit .în.
Italia tot din orient (Egipt, Asia Mică, Grecia), dar a prins rădăcini.
adânci la acest popor şi a căpăta± un caracter realist, răspândindu,,.se,
odată cu cuceririle, până la marginile imperiului. În special în părţile
Meusei şi Rinului obiceiul s'a practicat cu predilecfie.
1) Prima a d..-lui Em. C. Grigoraş, criptolog, în Adevărul dela 29 Sept·1931; a doua a d..-lui Architect Cr. Cerkez, în Universul 3 Nov. 1931.
2) Vezi studiul Dr. Robert Gall: Reliefs die sich auf den Stand u. Beschăf,
tigung des Verstorbenen beziehen. In „Siebenten Jahresbericht iiber das k. k. Staats=
gymnasiums in Florisdorf". Wien 1907. Unele 11:onumente de acest soiu au fost cre..
zute drept firme de prăvălie !
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întrebăm: ce poate să însemneze figurHe următoare; balanfa, capul
·de bou cu banda. pe frunte, ·securea şi suii/a pe dreapta; apoi era:
vaşa (vâna de bou ?), clopotul 1) cu mâner şi enormul cleşte pe stânga?
a) Să fie obiectele principale de vânzare din magazinul unui
mare negi.istor? (In acest caz -capul de bou cu panglica. pe frunte
.ar însemna că vindea şi cele necesare pentru sacrificii ?). Totuşi, ne
îndoim că această interpretare ar fi cea justă, mai ales că obiectele
simbolice sunt aşezate .într'o asemenea ordine şi grupare, încât ne si:
lese a căuta un sens ;
b) Să fie simboluri, care să arate atribuţiunile vre:unui magis:
2
trai ) ori demnitar? În acest caz cumpăna în perfect echilibru (şi
nu în oscilare), ar însemna dreptatea desăvârşită ; capul di.: bou sacru
cu banda pe frunte, ţinând în v.ârful coarnelor balanţa în echilibru, ar
însemna, poate, forţa ce emană dela divinitate şi care forţă susţine
dreptatea pe pământ ; securea· şi sulita ar însemna, poate, forţa ar:
mată, cea omenească, cu care de asemenea se menţine justiţia pe
pământ ; clopotul cu mâner ar însemna impunerea tăcerii celor răi ;
iar cravaşa şi cleştele ar fi obiectele de tortură pentru ei ! Deci : în
dreapta, simbolurile justiţiei divine şi umane pe pământ, iar în stânga
.simbolurile pedepsei celor răi ... Posibil !
In cazul al doilea însă interpretarea nu ne duce la Ovidius
poetul, ci cel muli la Ovidius magistralul, deoarece biografia sa ne
arată că trecător a fost şi magistrat 3).
A doua ipoteză.

· Este cea susţinută de d:l Em. C. Grigoraş, criptologul 4). D:sa
"încearcă a rezolva chestiunea, - caz rar :.__ pe calea criptografiei.

1) După Dr. W. Pape's Deutsch,-Griechisches Handworterbuch, Braunschweig
1872, pag. 381, anticii nu cunoşteau clopotele cele mari, cum sunt s. ex. cele de
biserici, ci numai cele mici: Y.wowv.
2) Vezi şi un arlicpl de d,-1 Văgăunescu în ziarl)l Dacia dela 15-21 Oct. 1931,
8) Anume : el fu „triumvir- capilalis, ceniumvir şi decemvir sililibus judican"
dis", funcfiuni publice pe care, cu toate reproşurile tatălui său, le,-a părăsit spre a se
consacra în totul poeziei. Ovidius a trăit între anii 43 a. Cr. şi 18 d. Cr. ; deci fă.e
cea parfe -din ultima genera/ie din epoca lui August. Triumvir capitalis la început
era un simplu agent de politie, mai apof un magistral însărcinat a opera arestări, a
încarcera pe prevenifi, a asista pe pretori în anumite procese civile. Centumvir era
un jurat. Când colegiul jurafilor se aduna, se împlânta o lance în pământ: hasla
cenlumviralis. Sub Tiberiu îi prezida un .praeto� hastarius. Decemvir slfitibus judi,
candis sub August devine preşedintele tribunalului centumvirilor (După : La grande
-encyclopedie).
4) Vezi ziarul „Adevărul" dela 29 Sept. 1931 şi „Dimineaţa" dela 15 Nov. 1931.
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Iată ce scrie: ,,Mi=·au trebuit trei săptămâni să decriptez acest
('.lementar rebus. Căci criptarea s'a f�cuf pe cale de rebus. Cele 7 semne
reprezintă 7 verbe, ale c;ă or litire iniţiale sunt cele 7 litere din nu"'
mele Ovidius. Criptarea este în seria celor găsite de mine în Daci�
.şi în jurul ei şi care era o_ criptare silabică. Numai că aici este aiifi,.,
.silabică (sic), adică, în loc de a separa Ovidius în O•vi,.,di„us, l"'a
separat în Ov,.,id„ius. Iar antisilaba a doua a "fost răsturnată"-. - ,,De
.asemenea, criptarea s'a făcut dela dreapta la stânga şi de sus îh jos,
_contrar scrierii latine şi conform -multor decriptări ale mele (sic). Iată
şi verbele: balanţa este un oscilator,,deci oscillare, cu litera -o. Capul
de zimbru al Daciei (sic-) este un vânat, deci venari, cu inifiala v.
Securea despică, deci defindere, cu iniţiala d. Lancea, deci aruncarea
cu lancea, jocu/ari, cu iniţiala i (sic). Avem deja Ov,.,di sau Ovid,
cum am spus mai sus, cu a poua antisilabă inversată. Trecem la
stânga. Clopotul sună, deci insonare (sic) cu iniţiala i. Biciul şetpu"'
itor reprezintă ondularea, deci undare (sic), cu iniţiala u. In fine cleş"'
iele care strânge, adică serere, cu iniţiala s. Prin urmare,· ultima an.:1
tisilabă (sic): ius. In total Ov,:rdi,.,ius,"'adică Ovidius I Ne aflăm,. prin
urmare, în faţ� sarcofagului lui Ovid. Lumea poate jubila. S'a des"'
coperit mormântul nefericitului poet exilat în frustra ţară a Geţilor" ·
Revenind asupra chestiunii (în Dimineafa _ 15 Nov. · 1931), au"'
torul mai scoate şi numele de Publius din inifialele substantivelor la_,.,
tine ce denumesc obiectele sculptate pe sarcofag:· Lancea-Pilum;
securea, care prezintă pe măcel!lr, Lanius; zimbrul-Urox; balanfa
Bilanx ; cleştele care dă încleştarea-Insertio; biciul ondulat- Unda
şi clopotul care dă sunetul-Sonus.. In total Plubius cu metateză ca
şi'n Ovdiius.
Autorul mai arată că Ovidius făcea parte din secta valahă (sic)
a lui Zamolxis din Dacia. Şi, deoarece Zamolxis a fost un discipol
al lui Pithagora, iată,.,J pe Ovid pithagoreu I Şi fiindcă · pithagoreii, _ ca şi secta iudai�ă, magti persani, ca şi cei chaldeeni ,...:., - erau ·perse"'
cutafi în Roma imperială, pentru _ că treceau drept republicani. sau. re"'
volufionari, iată - şi cauza relegării lui Ovidius la- Tomis ! Adie�,
- spre a înlătura · nonsensul ce,.,ar ieşi din ordinea acestei argumen"'
tări, - am zice : Ovidius, fiind pithagorean la Roma, a fost relegat
la Tomis, între Gefi; aceştia, de asemenea fiind,-�upă Zamolxe, pitha"'
gorei, J,.,ar fi primit in secta lor „valahă"_ şi, după moarte, Î-='ar fi pro"'
curat un sarcofag enorm cu simboluri, pe care d,.,J Em. Grigoraş Je,.,a _
.Analele Dobrogei" XII, 1931
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descifrat prin ştiinta criptologiei cu toate procedeele ei forţate şi ar.,,.
bitrare 1).

A treia ipoteză.
Ar privi interpretarea mistică, mai înaltă, a simbolurilor. Patria
scrierii figurative, simbolice, în lumea antică, este Egiptul. ,,Preotii
din această ţară, după autorii greci, aveau trei feluri de a.,,-şi exprima
gândirea. Primul era clar şi simplu, al doilea simbolic şi figurat, al
treilea sacru şi hieroglific. Acelaş cuvânt lua, în lectura lor, după
voie, sensul propriu, sensul figurat, sau cel transcendental. Aşa era geniul
limbii lor. Heraclit a precizat acea�tă diferenţă de sensuri, numindu.,,-le :
sensul vorbitor, semnificativ şi ascuns. 1n ştiintele theogonice şi cos.,,.
mogonice, preotii egipteni întrebuinţau întotdeauna al treilea fel de
scris. Hieroglifele lor aveau atunci trei întelesuri corespunzătoare şi
distincte. Ultimele două nu se puteau întelege fără cheie. Acest fel
de a scrie enigmatic şi concentrat pornia dela · o dogmă fundamentală
din doctrina lui Hermes, după care aceeaşi lege conduce lumea na-=
turală, lumea umană şi lumea divină". ,, Gratie a�estui fel de scriere,
iniţiatul cuprindea cele trei lumi cu o singură privire 2) ".
Nefiind initiaţi, nu hazardăm mei o explicare, ci o lăsăm pe
seama specialiştilor în materie, din rândul cărora nu avem fericirea a
ne număra.
O ultimă ipoteză.

Dacă sarcofagul se va dovedi că este o lucrare posterioară
epocei lui Ovidius, şi dacă simbolurile de pe el mai apar (clişeu)
şi pe alie sarcofagii(dupăcum mi s'a afirmat că s'ar afla unul identic
în Muzeul din Constantinopole ...) şi dacă el a fost cumpărai gafa
dinir'un atelier al orientului, iar nu comandai în vederea unei anu-=
mife persoane, care a avui o anumită ocupa/ie, pe care cei rămaşi
1) Autorul afirmă în micul său articol o surnă de greşeli : 1. că marmura
sarcofagului ar fi de Paros; 2. că acroteriile (coltarele) capacului ar fi sculptate în
frunze de stejar, de unde deduce că sarcofagul ar fi · al unui poet sau filosof, căci
altfel foile de stejar n'ar · avea ce căuta acolo; 3. că în arcă s'ar fi găsit "cenuşa"
(deci nu scheletul) unui om .(Ovidius), pe care"! numeşte »incineratul din sarcofag" ;
4. că noi am fi scris aceste rânduri : "Oare cine va lurnina această enigmă ?", pe
care le şi pune între semnele citafiei l ; că subsemnatul ar fi arheolog l etc.· - Pentru
doctrina religioasă pithagoreică, trimileJ,n pe cililor la Ed. Schure: Les grands inities,
Paris 1931, spre a vedea dacă pithagoreismul poate sta atăluri de psihologia unei
opere ca Ars amandi etc.
2) Ed. Schure: Les grands inities pag. 181-182, după Fabre d'Olivel: Vers
dores de Pythagora.
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- t43 în via/ă ar fi /inul să o eviden/ieze prin figuri sculptate pe arcă,
- atunci în zădar se încearcă a se mai sfaţili vre-=(! legătură între
aceste simboluri şi personajul inhumaf în sarcofag.
Avem sfinxul în fată cu întrebarea sa neliniştitoare. Poate că
taina nu e aşa de mare ca a sfinxului şi atunci felicităm pe specia:
listul şi mai ales pe diletantul care o va deslega.
Cernă_u/i, 14 Nov. 1931.

·Const. Brătescu

Directorul Muze1'lui Regional al Dobrogei

ADAOS

Arficolul nostru asupra sarcofagului din Cons/an/a era sub
presă, când am primii '(Ia 7 Dec.) următoarea comunicare din partea
Directorului Muzeului de Anliquilă/i din lslambul, d-=l A. Aziz,
căruia îi cerusem oare .care informa/ii asupra sarcofagiilor idenfice
ce s'ar afla în Conslanfinopole şi căruia îi mul/umim pentru gen"'
file/ea şi graba cu care ne:a satisfăcui cererea noastră.
C. "Brătescu

REPUBLIOUE TUROUE
MUSEES DES A.NTIOUITES
DE
ISTA.MBUL

No. 142

lsfambul, le 3 Decembre 1931

Monsieur le Doyen
J'ai eu le plaisir de recevoir voire leflre du 19
ecoule avec la phofographie qui y elail joinle.
J'ai J'honneur de vous envoyer ci:inclus Ies phofo•
graphies du sarcophage qui se lrouve dans nofre Musee
ei qui est semblable a celui qui a ele decouverf a
Konsfanfza en 1931 el j'y ai joinf une nofice confenanf
quelques defails au sujel de ce monument.
En meme femps, se/011 voire desir, je vous enver,,·
rai par ce meme courFier le Catalogue des Monumenls
Funeraires par Andre Joubin. L'aufre publica/ion est
malheureusemenl epuisee.
Nous sommes loujours a voire enliere disposilion
pour fouf ce qui peul vous inleresser dans le domaine
archeologique.
Veuillez agreer, Monsieur le Doyen, J'assurance
de mes senfimenfs Ies plus dislingues.
A. Aziz
Monsieur Const. Brafescu

Doyen de_ la Faculle des Sciences,' Cernaulzi
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Le sarcophage trouve en 1931 a Constantza est une piece
interessante, tant par la forme de son couvercle orne d' acroteres co:
lossa�, que par Ies figures symboliques, qui sont representees sur
un de ses grands cotes. Le couvercle represent� une toiture a double
pente avec de grands acroteres en quart d'ellipse et decores d'un
mofif d'acanthes et de•palmettes en haut:relief. II a cerfaines analogies
avec le couvercle du sarcophage â guirlandes provenanf de Tripoli
de Syrie ei se frouvanf a Istambul [Cf. Mendel, Catal. des Scuip:
tures du Mus€e Ottoman, III, No. 1159, p. 397] Phoi. 1.
. Un couvercle trouve rfcemment a Istambul meme a, outre des
acroteres semblables, une toiture a double pente, avec de tuiles plates,
unies par des tuiles de recouvrement. Phoi. 2. Celte forme des
grands acroferes semble s'eire propagee de l'Asie Mineure a fravers
la Peninsule Balcanique jusqu' en Itflie Septentrionale. Ouelques
couvercles a Angora ont de grands acroteres, qui sont decores des
bustes des defunts en tres bas:relief. Trois fragments d'acrotere de
notre musee, ainsi qu'un couvercle ·trouve en Bulgarie (cf. Bulletin
de !'Institut arch. russe a Constantinopole, tome X, 1905, pi. 103
' 9, 18, pi. 105 1--4) entrent dans la meme categorie. En Italie Sep:
tentrionale ·Ies acroteres sont creuses en de veritables niches, qui
contienent Ies bustes des defunts, executes .en tres haut:relief (Jahr:
buch des Deutschen Archăologischen Instituts, Archăologischer
-2\nzeiger 1930 p. 182, f. 6). Le couvercle de Consfanfza est par:
ficulieremenf inferessanf, car il consfifue avec celui de Bulgarie une
piece fransifoire enfre le gioupe de J'Asie Mineure ei le groupe de
l'Italie Septentrionale.
Quanf aux figures symboliques, qui sont representees sur la
grande face, on 1es frouve frequeinmenf sur des sfeles funeraires,
provenanf en majeure jJarfie de la Phryg1e ei de ses environs Cf.
Mendel, Cat. des Sculptures, III. -p. 296 suiv.). Elles se frouvenf
aussi en parfie sur une plaque sepulcrale decouverfe en 1928 aux
environs �e Stamboul, a Kadikoy (Archăol. Anzeiger 1931 p. 183,
f.. 9). Phot. 3.
A. Aziz
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Creştinii pot să::şi facă cruce, ca de-=-un păgân, de::un eretic :
Din ·basmul lumii viitoare fu astăzi nu mai crezi nimic,
Sărmane suflet I ]::ai dat anii cei mai frumoşi şi mai zglobii,
- Ca cele sfinte de::a/Jă dată să-=-/i par' acum copilării.
lnchipuirea'nfierbânfafă subt .cerul meridional,
Care-=-a întruchipai pe Venus din frământarea unui val,
Pe Jupiter, ·pe Apolone şi ,fot fecundul roiu de zei,
Te face să zâmbeşti de milă pentru naivitatea ei.
Te face să zâmbeşti povestea că'n veci ace/aş şi pribeag
V:ei colinda. fot nesfârşitul vieţuitoarelor. şireag, ·
Reapărând în lei, în vulfun: în şerpi ce drumului s' aştern . . .
Şi cau/i, cau/i adevărul adân,c, nesfrămufaf,. etern.

•

Ce trudă! ce zădărnicie! . . .
ln spa/iul fără de hotar
S'aprind ca iarăşi să se stingă, se sfing ca să se-=-aprindă iar
Plane/i şi sori în alergare; rosfogolindu::se Îh gol,
De mii şi mii de. veacuri dându::şi acelaş necurmat ocol:
ln jur de fine: câmpuri late, cu holde verzi, 'păduri şi stânci,
]nalte piscuri pân' la ceruri, prăpăstii negre şi· adânci, '
1svoare, râuri, oceanul. . . Şi foaie su.ni pentru că sunt, Dar nu le ştii, nu'::şi ştiu nici ele chemarea, rostul pe pământ.
Ştiu frunchii putrezi·. de ce'n preajmă se'nal/ă fragedul. vlăstar?
Ştiu mugurii de ce ,dau frunză? Ştiu florile de ce răsar?
Ştiu valurile de ce'n /ărmuri, de vânt mânate, se' isbesc?
Ştiu nourii de ce aleargă? Ştiu ·oamenii de ce.frăesc? ...
Nimic! .•. Supunere'n tăcere aceloraşi fatale legi,
Pe care fu încer�i �adamic să le cuprinzi, să le'n/elegi. ·
Şi via/a - în imensitatea ne'nsufle/ifă? ... - licărire
lntr'un noian de înf�nere�, un punct într'o nemărginire,
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- 246 O răsvrălire'n legea firii, o disonantă, o vibrare
Intr'un pusliu, un fulg 1n haos, o picătură înfr'o mare;
Iar joc al unor forţe oarbe, şi totuşi totdeauna vii,
ln clipa asta luminoasă îţi faci şi tu la jucării
De glorie, de nemurire, de raiu şi iad, - ie amăgeşh
Cu gândul că pe totdeauna vei fi precum ai fost şi eşti :
Sub raza lui închipuirea s' aprinde, inima îţi baie
Şi cele vecinic schimbătoare îţi par de:apururi neschimbate.,
Pe dealurile din Tabasco, prin codrii vechi din Juc�Jan,
lnspăimânlafi de revărsarea şuvoiului pornii, duşman,
Urmaşii nobililor Maya, - . nefericiţi rătăcitori, Străbat o lume minunată de alte vechi aşezăminte,
Ce le vorbeşte din ruine, din piramide, din morminte,
Din zei ciopliţi de mâni măiastre, din sfinxi cu ochi întrebători.
Trecutul lor, măreţ odată, siă'n grandioasele palate
Din Chiapas şi din Merida, posomorâte, 'niunecaie,
ln, care:au curs atâtea viefe şi:aiâiea planuri s' au urzii,
S'au frământai atâtea gânduri şi:aiâiea inimi s' au iubii.
Din Uxmal împăraţi puternici plecau pământul să robească,
Pe când din templele Palencei bătrânii preoţi, magi, asieci,
Ceieau misterele naturii şi căutau să tălmăcească
Ale vieţii începuturi şi înţelesul ei din veci.
Amvoanele vuiau de vorbe şi'nchipuiri de nemurire,
Poporul se'nbăta de visuri· într'un avânt înălfăior, Dar moartea pus"a peste foale înlunecafa„i stăpânire
Şi foţi s'au dus şi s' au dus toate. cu foaie visurile lor.
Grija/va şi Usumacinia revarsă astăzi peste maluri
Şi' neacă şesul din Tabasco cu înverzitele lui lunci
Pe când Maya, _- o ironie, - ascunsă' n codri de pe dealuri
Se' nfreabă trist: Unde:i mărirea şi strălucirea de atunci ? . . .
'Ideea morţii te'1;1grozeşfe şi ie cuprind fiorii reci
Gândindu:Je că ie vei stinge odată pentru veci de veei,
Şi fără voe fi se pune chinuitoarea Jnlrebare:
Ce:a fost atunci viaţa asta, scânieea asta trecătoare ?

O, egoismul, egoismul! El ie îndeamnă să ie'nşeli

Cu auritele speranţe şi cu deşeriele' ndoeli;
Şi numai singur el ie face, sărmane su.iei muritor,
Să nu'nfelegi că moartea este liberatoarea tuturor:
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- 247 Zeiţă c11 ochi mari şi negri, cu părul negru, despletii,
Ce le împacă iar cu firea, în cate=ai fost un răsvrăfif:
O blândă linişte pe simţuri, peste priviri o blândă ceafă,
O încordare de.,,o clipită, •o deslipire de viafă, Şi.,,apoi neantul! . . •
Iar cu dânsul din nou începe fericirea :
lmprăşfiaf şi'n mii de forme cufreerând nemărginirea, Un fir de praf, un fir de iarbă, un bob de rouă lucitor,
O fărmătură dinfr'o stâncă, o picătură dinfr'un nor,
Petala unei flori, o frunză, un punci în bolfa cea senină,
O dungă neagră de'nfuneric, ori o făşie de luJ;(lină,
Căzând în soare cu planeta, arzând în focul lui şi iar
Svârlif în depărtări albastre, în spaţiul fără de hotar, I
lnfr'o prefacere eternă şi 'nfr' o eternă nesimţire . . .
Neant I în fine numai este adevărata fericire!
Cu fine • ncepe nesfârşirea manifestărilor; cu line
Se infră'n legile eterne, nesfrămufafe şi divine,
Cu fine încetează lupta şi sbuciumul necontenit
Şi'ncepe starea de repaos, deapururea. nebântuit
De griji şi de dureri . . .

O, suflet, dacă de muli ai zis adio
lnchipuir.ilor deşarte, - ca mâine moartea vom privi-"O
Cu linişte ca. pe-"O amică, Cil dor ca pe:o liberatoare • . .
Şi totuşi. . . ce.la fost via/a asta, scânfeea asta trecătoare ? . . .

Ioan N. Roman
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PE · MA R''E ...
�--o noap�e grea
$i �ără nici o rază.

"ln mâna mea

A �a în�ârziază.

Îăcu�
1

eseul�,

·Ca n vis, a lale şoaple ...
A �osl demulL

La ţel, ci allă noaple.
.
ln mâna mea
A la î�lârziază.
[_o· noaple grea
· $i �ără ·nici· o rază.·
.
Un �ărm de lul
1

Se nhnde înapoi.
Ascull lăcul

Îăcerile

din. n·oi.

Cu lrene lungi

Îa1 lazurile

vin,

S aşlern în dungi
$i spumegă senin.
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- 249 �-o noaple grea

$i rără nici o. rază.
ln mâna mea

A la. înlârzlază.
•

$i albul vas

Al"unecă pe mări. ..
N'a mai rlimas

O dungă, n depărlărl.

Îa lazuri · vin
•

Cu roşnel de melasă

$i �run�ea-h lin

Pe um�ru-mi se lasă.

S'aude rar

A inimii bălaie,
Cernl secular

De sâ.nge şi văpeie.

-�-o noeple gree ·

$t rără nici o reză
,
$t n mâna mea
A la înlârziază.

Gr. Sălceanu
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ALBASTRUL NOPŢILOR CU STELE
Albastrul nopţilor cu stele
De mii de ani rotind în spaţii,
Ascunde dincolo de ele
Vârtejuri mii de constelaţii.
Focarul lumilor eterne,
- Izvorul veşnicei vieţi,
El mii de sori în haos cerne
Şi:aprinde L(lii de dimineţi.
Un zmeu cu aripi înstelate,
Cu sateliţi de foc pe trup,
Luceferi din aripi se rup,
Când uraganul le străbate.
Neantul înfricoşător
Inflăcărat de juvaere,
In noapte poartă mii de sfere,
Cu mii ·de sori în jurul lor.
Dar în orbita unui soare,
De ce se' nvârt. neosteniţi;
ŢinJ.nd aceeaş depărtare,
Atâţia sori şi sateliţi ?
Curgând de mii de ani încoace,
Cascada miilor de stele,
De ce păsfreaz' atâta pace
Şi armonie între ele ?
\
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Mă furbură, mă înfioară
AI nesfârşitului mister I
M'avânt. . . şi bra/ele""mi de pară
Le' nfind tremură/or spre cer . . .
Cum aş sbura din asfru' n asfru I
Dar câf de sus e lumea lor I
Iar jos, în goluri de albasfru,
Mi""afârnă globul de. picior I

•

Grigore Sălceanu

'
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DOUĂ RÂNDUNELE
Calis doulS Pândunele, pe o cpeanglS, cum l'i'isaPe,
Cum s'apPinde'n mii de geamuPi slrelucind un call de soare,
1

Cum s'aPunclS n mii de valuri şi brezdează marea loali'i
$i tncep slS c.iPipească în. lecerea ţermecalis.
�le-aud ţoşnind ţăşia nesţârşilului · lalaz,
Ce sclipeşle ca un ţulg�r de agale şi lopaz,
�le ţreamislis din aripi, despicând vi'izduhu'n sbor,
•

Se avanla pesle-oceanul nesţârşiL clocohlor,
Se lol duc, vâslind din aripi, pe tnhnderi nesra�;ile

I

Pan' �a cep se srarmo valul, nori de pulberi le lrimile.
Amehle, slau o clipo, dar s'avenla iar, sglobii,

Îol

mai sus beland din aripi, pesle-albaslre' mporlSlii,

Sţredelesc nemorginirea, p&nza norilor o sţarmi'i,
1

Taie cea·la şi s aveinle pesle-a "aluril·or larme.

Grigore Sălceanu

'
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lN PORTUL LINIŞTE! DE VECI
· · Corăbioara unei vieţi modeste
S'a dezlipit de lâng'un ţărm pustiu.
Vânt bate către larg, iar cerul este
Pătat de-un colţuraş de nor zglobiu.
Curând vom dispărea din astă zare
ln care-aveam atât de suferit, , ,
Acum, cu-a cerurilor îndurare,
Vom da şi noi de ţărmul înflorit
Zglobiul nor coboară mai aproape
Şi soarele se'ntunecă treptat;
Râd hâde morţi pe munţi înalţi de ape,_:_
Trosneşte vasul către cer săltat,
Comorile de aur când şi-arată
Un soare nou, ieşit din ape reci,.
Lin intră apa' 'n nava spint�cată :
Intrăm în portul liniştei de veci I
Tighina 14 Noembrie 1931

Mihail I. Pricopie
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NOAPTE PONTICĂ

•

Jilţul în flacăra focului; rumenă floare Je:::arafă ; , .
lntunecimile bol/ilor umbrele'n juru.::/i le;:-adună;
Vezi pe ferestre cum vine în salturi o inare'nspumafă,
Cum cresc în fremuru;:-i, brăzdând pustiile, sta.ii de lună.

•

•

•

•
•

•

Lunecă năvile, flueră, spintecă apele mării
Şi cataracte de valuri s'aruncă, se'nvolbură, Jună,
Vâjâie, spumegă, şueră, fâşâie'n noaptea pierzării,
Glasul pescarilor, toate s'amestecă, fierb în furtună.

•
•
•

•

Rup e odgoanele, sgâl/âie pânzele mi1ntele spumei . ..
Parcă s'apropie ceasul potopului, stingerea lumei.
Cheiul de marmură spulberă apele până la ceruri,
Frânghia scârţâie,. scârţâie punjile prinse de geruJJi•

•

•

•

Braţele umbrelor aprig se'nlăn/uie'n golful albastru,
Urlă sirenele şi depărtările'n muget răspund,
Farul sfrăfulgeră'n negura zărilor fără de fund,
Gând roii/or ce aruncă în haosuri astru cu astru.

•
•

••

•

•

•

•

•

Vino cu braţele fale şi'nlăn/uie;:-mi gâtul! Mi:::e frică I
Smulge:::mi dip negură gândul ce sboară nălucă pe ape!
Spulberă nemărginirea c'o şoaptă din gura fa mică!
Dă:::mi sărutările, adu:::mi visările peste pleoape!

•

•
•

•

I

•

•

Scrie:::voiu farmecul genelor fale ce deapănă visul,
Marmura bratelor cât e de roză şi albă şi fină,
Cei ce pe aste tărâmuri de mare târziu au să vină,
ŞJi;:vor că'n aste pusfiuri, odată, a fost Paradisul.

•

•

•

•

•

Gr. Sălceanu
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ŢĂRMUL DE LILIAC
Luna bate prin perdeaua amintirii
Şi prin visuri ... Cu parfum de liliac
Şi cu foşnet de ·mătase trec zefirii,
Luntrea noastră lin purtând-o peste lac.

•

Braţu-i moale îmi înlănţuie obrazul.
Ca din şagă mă cuprinde mai aproape,
Curg miresme din văzduhuri peste. ape,
lară lacul scânteează ca atlazul.
Două ceruri înstelate, două mituri,
Sus e unul, iară altul doarme'n lac:
Luntrea trece printre două infinituri,
Către ţărmul cu parfum de liliac.
Grigore Sălceanu
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SOARE
Aur blond de soarţ?, alb argint de lună,
Ce mă cheamă, oare, veşnic căire voi?
Poafe.:u,n trup, odată, .Eosf.=am împreună,
Marea de lumină, siropul de noroi,
Aur blond de soare, alb · argint de lună ?

•

•.

Razele de soare dornice
lmpl�fesc cu aur siropul
Bucurii eterne picură în
Razele de · soa�e dornice

de lut
de noroi;
noi
de· lui.

.•

Razele de lună picură argint,
Ne.:aminfesc lumina unui. vis pierdut,
Ne strecoară'n inimi visuri ce ne mini,
Doruri ne'n/elese penfr'un sirop de lut:

,

Alergaf.:am, soare, prin văzduh, cândva,
Şi.:am făcui ocolul haosului mori?
ln ·adânc de suflet plânge cineva ;
Nesfârşit de spa/ii şi de vremuri pori
lntr'un col/ din suflet, ca'ntr'un palid cort.
Ce.:am râvnii, o, soare, când eram un trup?
Am dorit în haos să ne'mprăşfiem?
Am voii din fine, singur, să mă rup?
Azi, râvnesc la fine şi'n zadar te chem I

Gr. Sălceanu
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FIGURINELE MAGICE DE LA POIANA ŞI CAP�
TIVII DE PE RELIEFELE DE LA ADAMCLISI
Cetăţuia protoisforică ·şi .daco,,,roma.nă de la Po}ana pe stânga
Siretului (judeţul Tecuci),. despre a cărei identitate e::u Piroboridava
lui Pfolemeu am tratat aliundeva 1), e una din. cele mai însemnate
aşezări antice din răsăritul României, străjuind un punci esenţial al
drumului Siret.:Trotuş, drumul· dintre Dada şi Dobrogea cel mai
umblat în antichitate 2). Cetăţuia a fost locuită, c� mici întreruperi,
aproape două milenii: din prima jumătate a epocii de bronz până la
sfârşitul stăpânirii romane în stânga Dunării 8).
Pr-intre numeroasele obiecte antice găsite în ultimul strat al
acestei aşezări, de epocă imperîală romană posMraian� 4), prezintă
un interes deosebit trei figurine primitive de lut ars, reprezintând tipuri
de barbari, a căror asemănare cu .unii captivi de pe reliefele de la
Adamclisi e evidentă.
Aceste figurine fac parfe dintr' o descoperire întâmplată în 1928
cu prilejul celei de a doua campanii de săpături executată la Poiana
de către subsemnatul în colaborare cu D"na Ecaterina Vulpe 6).
Descoperirea constă din două jumătăţi de amfor-e romane de
formă conică, îngropate vertica\ la o distanţă de 4 metri una de a)fa.
Fiecare din aceste jumătăti de amfore conţinea mai mulie figurine
mici de lut ars, lungi de ca. 9- 11 crp., cele , mai mu!f•e · din ele
foarte fragile; modelate extrem dt rucl.imentar şi de expeditiv, de forme
1) Radu Vulpe, Piroboridava: Considera/iuni archeologice şi istorice aţupra

Cetă/uii de la Poiana în Moldova de jos, Bucureşti
mânească,. XXIII 1931, Nr. 5, p. f62 sqq.

1931. p. 17 sqq.;

Via/a Ro„

. 2) Vasile Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de
în Analele Academiei Româ�e, mem. secţ. ist., ser. II, tom. XXXVI. Bucu:
reşti 1913, p. 27 sqq.
. 3) R. Vulpe, op. cil., p. 16. Radu el Ecaterina Vulpe, Les iouilles de Po.
iana: Campagne de 192,, în Dacia, III-IV, 1926-1927 (în curs de apariţie).
4) R. Vulpe, op. cil., p. 10.
6) Inedite. Se vor publica în Dacia, V.

jos,

• Analele Dobrogei" XII, 1931
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- 258 umane, nude, cu indicaţii foarte sumare, dar numeroase ale amă=
nuntelor corporale. Sunt modelate cu atâta grabă, încât pe alocurea
apar pe ele impresiunile digitale ale celui care le=a făcut.
lntr'una clin jumătăţile de amfore s'au găsit 14 figurine ·de felul
acesta, toate femeieşti şi de o factură ceva mai consistentă. În cea=
!altă erau tot 14 figurine, însă fărâmicioase. Dintre acestea fac parte
şi cele trei simulacre masculine amintite (fig. 1 -2). Femeile sunt
reprezentate în ambele recipiente cu braţele legate la spate, în situaţia
de captive (fig. 3-4). Bărbaţii au mânile libere. Unul din ei pre=
zintă o tăietură în partea dreaptă a pieptului ca o-rană produsă de o armă
tăioasă (fig. 2 b).
Peste figurine se afla câte o ulcică de aspect primitiv de cate=
goria ceramicei Latene, poroase, lucrate cu mâna 1). Una din jumătă-=
file de amfore era acoperită cu o mică lespede de piatră.
D.in descrierea aceasta se vede că ne aflăm în faţa unui caz
de magie de o speci� din cele mai comune. Anume, acea formă de
vrăjitorie, care dă nădejdea că gesturile de simpatie sau de duşmănie
făcute asupra unei efigii . de persoane, în anumite împrejurări, cu
observarea unor anumite scrupule şi însofite de anumite descântece,
vor produce efectul do�it asupra persoanei pe care acea efigie o
reprezintă 2).
Epoca figurinelor e indubitabil cea romană imperială. În afară;
de stratul în _care s'au găsit, datarea aceasta e asigurată şi prin tipu-=
rile vaselor, anume al jumătăţilor de amfore şi al ulcelelor primitive
menţionate, care caracterizează ceramica locală din vremea romană.
De asemeni, · caracterul figurinelor acestora este, în regiunile noastre,
rorv-an. Figurinele masculine nu se găsesc la noi înainte de Romani
decât extrem de rar. Se ştie, de altfel, că şi în alte părţi ale Europei
centrale şi apusene figurinele masculine nu apar în chip mai frecvent
decât odată cu expansiunea Romanilor 8) ; iar figurinele feminine, cu-=-
noscute în Dacia în epoca eneolitică 4), reprezentări ale divinităfii, au
1) R. et Ec. Vulpe, op. cil., caleg. a. 2, type Nr. 1, fig. 41, 2-8.
2) H. Hubert, Magia, pag. 1�17 sq., în Daremberg..-Saglio..-Pottier, Diciionnaire
des Aniiquiies grecques ei romaines, ID; R. Cagnat...V. Chapot, Manuel d'arch,fo„
Jogie romaine, II, Paris 1920, pag. 202.
3) Joseph Decheletle, Manuel d'archeologie prehislorique, celiique -ei galJo;
romaine, II, 3; Paris, 1914, pag. 1301.
4) Ioan G. Andrieşescu, Coniribu/ie la Dacia înainte de RomanY, Iaşi 1912,
pag. 100 şi pi. V -VII ; M. Hoernes ..- O. Menghi�, Urgescl1ichle der bildendea
Kunsi in Europa, Wien 1925, p. 299, fig. 1-2 ; Vladimir Dumitrescu, Figurinele
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cu totut ait caracter decât cele de la Poiana, de care e vorba, efigii
magice ale unor anumite persoane. Desigur, Geiii cunoşteau practicile
magice, ca foaie popoarele antichită(ii 1), însă nu utilizau pentru aceasta
reprezentările figurate.
Figurinele de la Piroboridava-=Poiana se refe�ă deci la o magie
romană, practicată fie de către soldaţii cari aveau garnizoana acolo,
fie chiar de către băştinaşii Geţi, în curs de romanizare. Căci, după
cum rezultă din săpături, civilizaţia romană devenise precumpănitoare
în această străveche cetate getică, în ultimele ei secole 2). ·
Dintre figurinele .de care e vorba, ne interesează de apr(?ape
cele trei masculine, caracterizate, printr' o indicare .foarte scherryatică a
unui tip hirsut de barbar, cu plete· bogate, căzând peste urechi în
faţă, cu mustăţi lungi drepte şi cu o barbă. redusă numai la bărbie
-în formă de barbişon. Cu tot caracterul extrem de rudimentar al
acestor figurine, şi cu foată stângăcia celui ce le-=a modelat în grabă
şi foarte departe de orice scop, artistic, trăsăturile fizionomice esenţiale
ale personagiilor reprezentate au fost prins� cu o surprinzătoare p�e-=
cizie (fig. 1-2). Realismul figurinelor masculine · de la Poiana e atât
de reuşit, încât avem dreptul să deducem că ne· aflăm în faţa efigiilor
suficient de caracteristice ale repr��ntanfilor unui tip etnic anumit.
Ac.este efigii, după cum ain amintit la încept.ţt, st aseamănă cu
unele chipuri de barbari de· pe monumentui lui Tratan , de la Adam-=
clisi, cu care de altfel se potrives.c în general şi ca epocă.· Evidenţa
acestei asemănări poate fi constatată printr' o simpiă confruntare a
figurilor 1-2, reprezentând figurinele de' la Poiana, cu figurile 5-8,
reproduse după reliefele de la Adamclisi publicate de Tocilescu 8).
Putem observa aceeaşi bogăţie a pletelor căzând în faţă, aceleaşi
mustăţi lungi desprinse din figura şi mai ales aceeaşi barbă ascuţită
acoperind mai mult bărbi,a.
· Figurinele de· la Poiana sunt nude, fără nici · o indicaţie de
vestmânt. Comparaţia lor nu se poate face deci cu reliefele de la
anthropomorfe de os din civiliza/ia eneolitică balcano„danubiană, Cluj, 1931: (faur.
din Inchinare lui N. Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani), pag. 10
1) V. Pârvan, Gefica: O protoistorie a Daciei, Bucure.şti 1926, · p. 163.
2) R. Vulpe, Piroboridava, p. 10 sqq., Via/a Românească, XXII 1930, Nr.

9-10, p. 304 sqq.
3) Gr. G. Tocilescu„Otto Benhdorf„G. Niemann, Monumentul dela Adam"'
klissi: Tropaeum Traiani, Vienna 1895, p. 86, fig. 93; p. 115, fig. 116; p. 116,
fig. 117; p. 120, fig. 122.
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Adamclisi decât pe baza aspectului facial. Dar aci lucrurile se corn:
plică, deoarece barbarii de la A.dmclisi, cu care se aseamănă figuri:
nele de la Poiana, deşi de un singur tip fizic, apar îmbrăcaţi în
două .feluri deosebite : unii se caracterizează printr' o cămaşă prelungită
peste pantaloni până' la genunchi, despicată pe şolduri şi strânsă pe
mijloc cu o curea (fig. 7 -8), iar ceilalţi poartă un caftan îmblănit,
fără mâneci, încheindu:se în faţă pe toată lungimea (fig. 5-6).
Archeologii c;:ari s'au ocupat în special de reliefele de la Admclisi
sunt de acord în a.=-i socoti pe cei dintâiu Geţi, iar• ·pe ceilalţi Sar:
maţi 1). Cât despre al treilea neam de barbari de pe monument,
consideraţi ca Bastarni 2), ei se deosebesc de aceştia, atât prin costum,
cu pantalonii lor creţi şi cu o haină încreţită triunghiular pe piept,
cât şi prin înfăţişare, cu figura lor bărboasă plină, prelungă şi cu
părul strâns în smoc pe � tâmplă 3). Această tratare diferită a Bas:.
tarnilor germanici ne dovedeşte că pe monumentul de la Adamclisi
barbarii sunt reproduşi cu un realism destul de scrupulos, pentru ca
identitatea ,de aspect fizic dintre Geţii şi Sarmaţii r_eprezentaţi acolo
să nu poată fi luată drept o simplă întâmplare sau o simplă confuzie
într'un tip artistic convenţional. Explicaţia acestei identităţi nu poate
fi decât cea. dată în Getica lui Vasile Pârvan 4), anume că barbarii,
cari apar pe ljlonument îmbrăcaţi în- haine sarmatice, sunt de fapt
tot Geţi, din răsăritul Daciei, cari' au suferit dominaţia şi · influenţa
Sarmaţilor şi cari au luptat împotriva lui Traian sub numele acestora.
E de altfel toc'!lai situaţia care în vremea dintre Boerebista şi Traian
se potriveşte · pentru toată Moldova dintre Siret şi Nistru şi chiar
pentru regiunile de dincolo de Nistru 6). La un moment dat, înainte
de întinderea stăpânirii romane_ la nordul Dunării, prin expediţia lui
Plautius Silvanus Aelianus de la 53-54 d. Chr. 6), această si.=
tuaţie a existat chiar la Piroboridava,. după cum ne permit a deduce
straturile archeqlogice de la Poiana 7).
1) Cf. d�·uţia la Teohari Antonesco, Le Trophee d'Adamclissi, Iassy, 1905,
p. 159 sqq. V. de asemeni Pârvan, Getica, p. 122 sqq.
2) Pârvan, Ibidem.
S) Tocilescu, etc., op. cit., de ex. fig. 65, 81, 95, 115.
4) P. 124 sq.•

5) Ibidem.-

6) Ibidem, p. 103 sq. Cf. Pârvan, Histria, IV, în An. Acad. R., ser. II,
tom. XXXVIII, m. s. ist., Bucureşti 1916, p. 35 sqq:; idem, Inceputurile vie/ii
romane la gurile Dunării, Bucureşti 1923, P•, 83 sq.
7) R. Vulpe, Piroboridava, p. 32 sq.; Via/a Românescă, XXIII 1931, Nr. 6
p. 245 sq.
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Din această situaţie complicată rezultă că nu putem stabili cu
precizie nafionalitatea barbarilor reprezentaţi prin figurinele de la. Pc"'
iana. Nu putem atribui aceste . figurine cu mai multă preferinţă Ge.,,.
filer propriu zişi decât celor cari apar în forme sarmate. Asemănarea
tipului fizic schematizat în figurine şi cu cţiipurile unora şi cu ale
celorlalţi e suficientă însă pentru a confirma, prin provenienţa lor
dintr' o localitate din sudul Moldoveî, părer.ea lui Pârv;an • că învinşi!
de pe sculpturile de la Admaclisi reprezintă populaţia din câmpille
de răsărit ale Daciei; tot.aşa precum această asemănare serveşte chiar
la întărirea ultimelor păreri, care au rămas în favoare după agitafa discuţie
de acum un sfert de veac cu privire la monumentul de la.Admaclisi 1),
anume părerea că acest monument a fost ridicat spre a comemora
o victorie a lui Traian obţinută undeva în preajma Dunării de jos
împotriva unei coaliţii de populaţii getice şi ne.,,.getice din· răsăritul
Daciei 2), o victorie care a constituit ut eveniment paralel cu unul
din cele două războaie dacice, poate cu primul 3). Cât despre ipote.,,.
zele lui Furtwăngler, Cichorius, efc după cari monumentul n'ât fi
fost ridicat de Traian, ci fie de Licinius· Ctassus, fie de Domiţian,
fie în sfârşit de Constantin cel Mare, ele au încetat de mult de a,
mai interesa, baza lor stilistică greşită condamnându-=le de la început
la o definitivă izolare 4). .
.
.
Revenind la caracterul magic al figurinelor de la Poiana, ne
rămâne să vedem dacă indivizii pe cari îi reprezintă făceau parfe
dintre locuitorii Piroioridavei, în acest caz urm_ând a.:i considera cu
oarecare siguranţă ca Geţi propriu iişi 5), sau dacă nu {.:umva apar"'
lineau Getilor ori Sarmaţilor vecini, din afara limitelor dominaţiei
efective romane, atacatori ai acestei dominaţii de îndată ce aveau
prilejul 6).
1) Priviri critice rezumative asupra acestei discufii la T. Antonescu, op. cil.
Roberto Paribeni, Opiimus Princeps: •Saggio sulla sioria e sui Jempi'
dell'imperaiore Traiano, I, Messina 1926, p. 32( sqq.; Silvio Ferri, Arie romana su{
Reno, Milano 1931, p. 22 sqq.
2) De ex. Tocilescu op. cil., p. 147; Antonesco, op. cil., p. 249 ; Pârvan.
Geiica p. 122 sq.; Paribeni, op. cil., p. 329.
B) Paribeni, loc. cil.
4) Antonesco, op. cil., passim: Paribeni, op. •ciJ., p. 327 sqq.
0) R. Vulpe, op. cil., pp. 16, 29, 34.
6) Pentru teritoriul roman din Moldova de jos cf. Pârvan, Casirul dela .Po:
iana, p. 30 sq.; id., Incepulurile vie/ii romane la gurile Dunării, p. 128 sq.; id.,
Getica, p, 128. R. Vulpe op. cil., p. 25.
passim;
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Din r�constituirea sentimentului de duşmănie ce a determinat
practica magică la care au servit figurinele noastre, rezultă că trebuie
să acceJ:)tăm mai degrabă ipoteza a doua. E foarte pufin probabil ca
duşmănia trădată de aspectul figurinelor să fi fost efectul unei răfuieli
particulare dintre două faqiilii conlocuitoare în Piroboridava. Situafia
de captive a tuturor femeilor reprezentate prin figurinele din cele două
jumătăfi de amfore amintite mai sus, precum şi man:le lor număr,
_) douăzeci şi cinci, - în comparafie cu cele trei figurine masculine,
ne arată că e vorba de proiectul unei capturări în massă a unei
întregi populafii 1). Operafia de robire in effigie va fi fost făcută de
soldafii garnizoanei romane de la Piroboridava, constituită din auxi-=
liari 2), înainte de începerea unei lupte cu barbarii vecini, răsculafi
împotriva autorităfii romane şi pornifi în năvală asupra teritoriului ro-=• man din stânga Dunării dobrogene.
Modestele figurine de la Poiana ne documentează astfel şi una
din acele frec·vente clipe de nelinişte, care caracterizau viafa cetăfuii
Pirotioridava, ca una din cele m„înaintate redute ale apărări romane
împe>triva deselor surprize· dinspre nord şi răsărit
Radu Vulpe
000ooooo(jl,00
0
00
®000000 °

1) Figurine contorsionate la fel, de epoc;i romană, toi în număr mare ca la
Poiana, dar făcule din plumb, s'au găsii la Sandahanna în Palestina: Hubert, Magia,
p. 1518, fig. 4786-4789 (în Saglio, III); Cagnal:Chapol, Manuel, II, p. 202,
fig. 456.
2) R. Vulpe, op. cil. p. 19 sqq. şi 33.
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CHEMAREA
Ai vrut să mă încerci şi ai plecat.
Eu am rămas o clipă nemişcat,
Cu ochii duşi pe urma ta ... şi-apoi,
Simţii ce-adânc abis e între noi,
Aruncă-te'n vârtejul meu de ape !. lmi spuse marea ce vuia aproape Şi las'să. te înghită nesfârşirea.
O, mulţi pe cari i-a'nşelat iubirea,
Veniră'n sânu-mi soarta să $i-o'ngroape !
Renunţă la, o viaţă de-un minut,
ln jurul tău vremelnice sunt toate,
Desbracă-te de forma ta de lut
Şi
te întoarce în eternitate I"
I
Ce mic mi s'a părut atunci un om,
ln faţa veşnicului Demiurg I
Nu mai eram de cât un biet atom,
leşit din sânul vremilor ce curg,
Şi'n clipa ceia tristă şi pustie,
Simţii cum lunecam în veşnicie.,,·
Priveam ca'n vis talazurile'n larg,
Cum vin vuind şi-apoi de stânci se sparg
Şi cum le'nghite marea,
Stam gata să-i primesc îmbrăţişarea,
Când, de odată, ţi-auzii chemarea !
Şi am rămas,, , C'un lung şi cald să.rut,
Ne-am strâns în braţe cu sălbăticie
Şi am simţit atu_nci că un minut
A'nvins o veşnicie!
oooo0 o 0ooo o
0 0 0 0 0§,00000
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GRĂDINA
- • Erau bătrănl copacii ; ramuri grele
Se'nlănţulau, crescănd încet, prin vremuri.
Să Intru în grădină, mă cutremur:
Or fi ş! azi ca'n zilele acele 7
De cănd n'am fost pe-aici, trecură ani I
De teamă prinde inima să-mi bată.
Copilăria mea. e îngropată
S_ub umbre de cireşi şi de castani.
Ci n'aş put_ea să-i văd cu ochii mei :
· Să simt, voesc, miresmele întăi;
ln floare, ca pe vremi, de-or fi şi-acum,
A
Să-i readuc în suflet prin parfum•.
lnchlse ochii: - .Du-mă tu de braţ
Pe cărăruia asta în grădină,
Cănd fi-vom de miresme îmbătaţi,
Deschide-voiu pleoapeie'n lumină".
Intrarăm în tăcere ..• Surăzând,
lntlnse mâna dibuind: - .Aici,
Sub plopul nalt cu frunza tremurănd,
Cânta, pe vremi, un cuib de pitulici.
De-atătea ori, în serile de Mal,
.Pe-alela astc1 ne Jucam, pe lună" ..•
lnmărmurii, văzând doar mătrăgună
ŞI umbre de copaci în putregai I
- .Aici e teiul leagănului meu;
ln umbra foşnitorului străjer,
Cum m'avântam, răzând, spre Dumnezeu,
Smulgănd în goană frunze de pe cer I
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Mă tem: mireasma-I n'am simţit-o încă,",
Şoptii îndurerat: - .A'mbătrânit I•
Era numai o scorbură adâncă I
- ._Ce nume vezi săpat în coaja lui?•
Sbucnli în plâns: - .Al tău I"
Plângeam, căci nu -era al nimănui ..•
Pălind, deschise dulclle-i pleoape,
Şi când văzu paragina pustie,
Când a'nţeles că nu mai e pe-aproape
Nimic din sfânta el copilărie;
Când a'nţeles că toate sunt .ruini,
Că nici un mugur nu-i să mal r·espire,
Sdrobită, ca o Iederă Ş_ubţire
A'nlănţuit uscatele tulpini I

- .o I

dar caişii tăi de-odinioară,
Sădiţi de tine însăţi, pe furiş,
ln tainicul grădinii ascunziş,
De care mi-ai vorbit atât, o seară?"

- .Mi-e frică par'că să, ne-apropier,:i•...
Ea rupse'n două_ pânze de paing,
Deschise-o poartă •.. şi văzui cum ning
Caişii albi, sădiţi de ea, pe vremi.
Miresme dulci pluteau spre noi, uşor,
De câte ori îi mângâiau zefirii
Şi legănate, ramurile lor
Ne fluturau povestea amintirii.
Un zâmbet sfânt îi licări pe-obraz
Şi ochii închizându-se alene,
Striviră două lacrimi între gene,
Sclipind ca două pietre de topaz.

..

lntr'uri târziu, Iubita înţelese;
Din tot ce-a fost, atât mai rămânea:
O pânză de palanjen care ţese
Şi floarea unui vis sădit de ea,.

Grigore Sălceanu
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SCRISOARE DELA ION N. ROMAN
Constanta, 14 Iunie 1931.

Scumpe Domnule Brăfescu,
Conferen/iarii Cernău/eni recomanda/i de D„fa ne-=-au /inul
prea frumoase conferin/e. D-=-1 Romulus Cândea, vor_bindu-=-ne
despre „Propovăduitorii ideei nafionale" şi în deosebi despre
Simion Barpu/iu, a amintii, fangenfial, şi despre Eminescu.
D-=-1 Leca Morariu ne-=-a vorbii în plin despre „ Omul Emi-=
nescu". Amândouă conferinfele au plăcui muli. Amândouă s'ar
putea publica în „Anale". A d-=-lui Leca Morariu cu deosebire,
ca una ce se găseşte în chiar semnifica/ia ce am voii să dăm
ciclului. Manuscrisele însă doar D:fa să le pofi obfinea dela
conferen/iari. Noi nu ne„am putea încumeta să le refacem
după note şi amintiri. Le-=--am caricatura ...
Dinire „regă/eni" au conferenfiaf D.=-na Izabela Sadoveanu
şi D-=-1 Tudor Vianu, vorbind despre „Romantism", cu prea
pu/ine aplicafiuni din opera lui Eminescu ; apoi M. Sadoveanu
„Despre Ion Neculce povestitor artist", - mai muli o lectură
interesantă
şi distractivă din cronica lui.
·
La 1 O Mai ar fi urmai să conferen/ieze D-=-1 S. M�hedin/i
„Despre prestigiul lui Eminescu"; ·dar m'a anun/af din timp
că ocupa/iunile îl silesc să„şi amâne onferinfa pentru toamnă,
· (o conferinfă ceAe asemenea promile să fie interesantă şi „în
materie", cum spunem noi, avoca/ii) ; - iar pentru ziua de azi
14 Iunie avem anunfafă conferin/a D-=-lui · N. N. Lenguceanu,
secretarul general al Minisf. de Jusfi/ie, despre „Renaşterea
idealismului", care nu ştiu ce atingere va avea cu via/a şi
opera poetului.
S'a mai finul- însă, între timp, o aliă conferin/ă de un
distins magistral local, Valerian Petrescu, având ca subiect
„Eminescu şi Marea", care a plăcui mult şi asupra căreia 1.w

•
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- 267 fac aci aprecieri, deoarece le Vei face D:fa însuţi, cefind:o în
manuscrisul alăturai - singurul ce am puful obţinea pentru
,,Anale".
. Cred că vei fi de părerea mea că ea poale figura cu cinste
în paginile scumpei noastre revis.fe. E într' adevăr o lucrare
conştiincioasă, sintetică, realizată înfr'o formă îngrijită.
ln cazul când eşti de părerea mea, aş avea două rugă:
minfi de făcui :
1. Să frimefi ulfima corectură la adresa mea, eu obli:
gându:mă de pe acum să o restitui cu întoarcerea curierului;
·.2. Să:mi comunici cât ar costa 1000 de exemplare �x:
trase în broşură, din revistă, ca să ştim cam . ce pre/ ar urma
să:i punem broşurei, care s'ar vinde foi în folosul fondului
· pentru Eminescu.
Pentru broşură aş !rimele ulferior, după dorinţa d:lui
Petrescu, o scurtă prefa/ă semnală de mine ° ca preşedinte al
Comitetului {o pagină, cel muli o pagină şi jumăfafe) 1).
Cu cele mai bune salutări şi sentimente,

Ion N. Roman

1) 111:oartea prematură !:a împiedicat pe mult regretatul nostru I. N. Roman a
ne trimite această prefată.
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MIHAI· EMINESCU ŞI MAREA
Poezia eminesciană e vastă ca marea albastră sau ca cerul senin.
şi nemărginit şi tot atât de complexă ca şi fenomenele acestor ele-=
mente cosmice.
Domeniul ei de întindere se grefează pe un fond de pesimism
şi de adâncâ profuziune a emotivităţii, a afectivităţii genialului · poet
care a fo st Mihail Eminescu, deşi în totalitatea poeziei sale multiva-=
riate, elementele de optimism constituesc o tot atât de puternică do-=
vadă, spre a se susţine teza că lirismul său a fost promovat în cea
.mai mare parte de acest gen de inspiraţie.
Istoriografii ca şi criticii contimporani, - adică o parte din ei,
ni-=l prezintă pe Eminescu ca pe un poet optimist. 1) Domnul profesor
Iorga, într'una din conferinţele sale, sintetizând romantismul poeziei
despre care ne ocupăm, relevează tocmai acest caracter al ei, spu=
nând că poezia eminesciană, care e compusă dintr' o magie fără pe-=
reche a cuvântului, gâlgâie de optimism.@-=-1 profesor !brăileanu, in
ale sale „ Studii literare", afirmă dea semeni că, în poeziile lui Eminescu
cu caracfer filosofie şi social, se întâlneşte, -alături de concluzia lor
1) I. Slavici în volumul său Amintiri, tipărit_ în Cultura Natională, la pag. 31
afirmă deaseineni că „ multi 1.-au prezentat· drept pesimist, care le vedea toate în negru.
şi exagera păcatele altfel mici ale oamenjlor. Nu e însă aceasta de câ t un neadevăr
conventional născocit de cei ce se simt atinşi de scrierile lui. · Pesimist în întelesul
cinstit al cuvântului nu putea să fie omul, care era cuprins de· pietate fată cu „bă.
trânii", totdeauna întelepli şi buni, ,nici omul, care se însufletea pentru poporul des..
puiat şi batjocorit de streini şi de înstreinati, nici mai ales omul care se lupta în
toate clipele pentru biruinta binelui, despre care nu se îndoia niciodată".
D.-1 profesor universitar Marin Ştefănescu, în tratatul său „Filosofia Româ..
nească" la pag. 205, constată că „filosofia sa este asemenea a_celeia a unui Goethe,
· care în prima parte a ·lui Faust este un scepticism, dar în a doua parte a aceluiaş ,
Faust străluceşte prin idealismul său. Şi• după cum ar fi o eroare ca să judecăm pe:
Goethe întreg numai după primul Faust şi nu după •şi al doilea, a�işderea ar fi o
greşală ca să vedem în Eminescu numai un pesimist şi nu şi un idealist".
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- 269 pesimistă şi concepţia contrară, a problemei vieţii imaginată din punct
de vedere optimist. 1)
Atitudinea exclusiv pesimistă, ce"i caracterizează toată lirica filo"
sofică din perioada a doua a evoluţiei sale poetice, nu e rezultanta
unui dur impresionism promovat de asperităţile mediului sociar româ"
nesc, cu care a avut raporturi de utilitate, ci finuta subiectivă a unui
pur idealism de natură revoluţionară, inspirat în parte de conceptul
acelui curent literar al romantismului, a cărui influenţă germană şi
franceză formează fondul de inspiraţie a unora din poeziile sale.
Este tot atât de adevărat că Eminescu nu a fost un răsfăţat al
mediului social în care a trăii. Obscuratismul politic, ca şi insuficien"
tele aprehensiuni culturale dîn vremea aceia, ale unei societăţi de struc"
tură eterogenă, fatalmente trebuiau să conducă la ostracizarea poetului,
care era alcătuit din tăişuri ·şi inflexibilităti, din acel refractarism inie:
gral care nu înţelegea să facă nici un soiu de concesii adversarilor lui
de toate genurile. Apariţiunea personalitătii saie era dar-- sortită să re:
voluţioneze structura acestei societăţi, care a fost supusă unor cerce=
tări atente de critică socială şi culturală, în lumina tradiţionalismului şi
a misticismului nostru naţional.
Cu toate adversităţile de circumstanţă, ca şi cele de inadaptare'
la veleităţile unei societăţi cu pretenţie de cultură şi de civilizaţie, a
căror sinteză nemuritorul Carageale a reeditat:o în atâtea exemplare
de comic şi de ridicol, - cu toată lipsa aceasta de înţelegere gintre
om _şi mediu, dintre geniu şi ·mediocritatea colectivă, Eminescu nu s'a
ridicat împotriva acelei stări de lucruri dintr' un· imbold personal de
luptă sau de revanşă, ci dintr'un motiv temperamental şi de antiteză,
după cum s0cotea el - cu ceia ce ofereau generaţiile următoare lui
1848, fată 1e cele. anterio�re. ale acestui an. 2)
Critica neînfrânată se datora, prin urmare, rigurozităţii , de con"
ceptie asupra cauzelor realitătilor culturale şi sociale din vremea aceia.
Exprimarea sau, mai bine zis, reli�farea .acelor vicii intempestive sur"
venite după anul 1848, ca „nerozenia unui naţionalism de fraze ba-=
nale" 8) sau „superficialitatea unei limbi nedefinite, etc.", nu puteau
să îmbrace de cât liniatura reţinută a scepticismului social, ce se trans-=-

.

1) Gh. !brăileanu : "Studii liter�re", Pi'.lg..151.
2:) E. Lovinescu: "Istoria Civilizatiunii române �oderne" ; Voi. II, pag. 144
8) M. Eminescu : �Cele două generalii româneşti : dinainte şi după 1848",.
în „Scrieri politice şi literare", pag. 331.
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forma uneori într'un exces de _idealizare a trecutului şi de vehementă
apostrofare a prezentului.
Circumscrierea aceasta a vieţii româneşti, la atitudinea critică a
scepticismului, s'a integrat apoi la interpretarea lumii şi a vieţii în
genere� Lumea şi viaţa au fost cele două entităţi indivizibile, cele
două extreme transcedente, înăuntrul cărora s'a desfăşurat toată lirica
socială,, filozofică şi e�otică a lui Eminescu.
Incontestabil însă că mobilitatea sa spirituală, ca şi cea poetică,
cu adânci resurse de inspiraţie şi de sinteză, după cum vom vedea,
s'a inclus involuntar -disciplinei romantismului, care nu cuprindea nu-=
mai elanul sau expansiunea sentimentală, ci şi subiectivismul mărfu=
risirii indiscrete, de · blam al suferinţii, de negaţie a fericirii ca şi a
iubirii, pe care o defineşte, ,, un lung prilej pentru durere".
Eminescu nu a f ost un statuar al ·poeziei vesele, cu câmpuri
înflorite,· cu izvoare limpezi ce surâd în soare, ca :
Acel reg�al poeziei, veselul Alecsandri,
Care râde printre lacrimi, când

I ,

o cântă pe Dridri.

Nu a fost nici .măcar poetul unor zile mai senine, căruia viata
sa=-1 fi dăruit din prisosul ei de mulţumire, - dar a fost făuritorul
versului muzical, inedit, incomparabil de misterios şi plastic ; - a fost
poetul cel dintâi care a dat un stil sufletului· românesc, - după cum
îl caracterizează d=-1 !brăileanu, - Românul în care s'a făcut fuziunea
normală a sufletului 'daco=-roman cu acea cultură a occidentului. 1).
El nu a scris . versuri ca să le împrăştie în bătaia vântului,
pentru glorie, pentru vanifateJ ci a aşternut pe hârtie slova evocatoare
de o vibrantă excesiv�, în vederea frumuseţii artei, smulsă dintr'un
suflet sensitiv, a cărui originalitate clasică se rezolva în puterea ge.=
niului şi, a sorgintei de inspiraţie.
Eminescu şi=-a prelucrat poezia dintr'un material vast, a cules
motivele de inspiraţie din toate literaturile streine. Dar mai presus de
acestea s'a alimentat din izvorul nesecat al poeziei populare, din viata
neamului românesc, cunoscând, ca nimeni altul, toate ţinuturile locuite
de Români, precum şi scrierile acestora, ca manuscriptele cronicarilor,
vechilor dieci, autorilor de cărfi sfinte. De aceia nu se poate înţelege
afirmaţia unora -că Eminescu în opera sa nu e general uman, atunci
1) Vezi articolul „Edi!iile poeziilor lui Eminescu" publicat în V. Românească.
p. 269, Februarie 1928.
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- '271 când descoperă în intimifated natiei sale sensul oricărei civilizaţii
omeneşti 1).
S 'a pretins de către unii critici că ac.est mare poet a fost in:
fluenfat numai de literatura germană şi că Schopenhauer a avut cea
mai mai mare înrâurire asupra lui. A.Iţii !:au prezentat ca cel puţin
tot atât de dependent de Lenati. 2)
Pe cât e de adevărată această conjectură, pe afât e de fondată
şi împrejurarea că el nu pleacă numai de la lirica germană, ci şi dela
cea franceză. Victor Hugo, care a fost un mare scriitor şi gânditor,
i:a servit de multe ori de model, ca şi celălalt mare romantic francez,
Alfred de Vigny 8).
Antichitatea şi preantichitatea i:au sugerat deasemeni elemente
de inspirati'e. Poema „Egipetul" e o elaborare · ce isvorăşte din a:
ceastă sursă, caracteristică prin exotismul evocării.
Nilul, ,,cerul d'Egipet, desfăcut în foc şi aur", ca şi nafura în.a
conjurătoare, alcătuesc elemeniiele de ansamblu, preliminare, în cadrul
cărora se evoacă oraşul Memfis cu „zidirile.a-i antice" şi mai departe
cu „piramidele uriaşe." Sobrietatea descripţiunii se_ află într' o strânsă
concordanţă de armonie cu melancolica rechemare a vremurilor apuse
ale antichifătii, în strofa. următoare :
Şi în templele măreţe, colonade'n marmuri albe,
Noaptea zeii se preumblă în. veşmintele lor dalbe,
Şi al pi-eo/ilor cântec sună'n harfe de argint;
Şi la vântul din pustie, la răcoarea nopţii brună,
Piramidele din creştet aiurind şi jalnic sună
Şi sălbatic se plâng regii în giganficul mormânt.

Religiunea budhistă, în aceeaş măsură i.a-a influentat cugetarea
şi meditaţia, - acea filosofie pesimistă, a cărei Nirvană înfăfişează li.=
manul fericirii, al izbăvirii omului din viata aceasta plină de durere
şi suferintă.
1) Panait Istrati, în ,,�devărul Literar" din 21 Septembrie 1924, face această
reflectie : ,,Eminescu s'a condamnat pe sine însuş, şi„a mărginit propria sa operă la
o meschină notorietate natională când, ca ideal de progres uman, s'a mulţumit să,
•
dorească doar binele tării sale".
Domnul M. Dragomirescu, în Critice, Voi. II, pag. 167, afirmă că Eminescu,
e un poet universal.
2) �- Ştefănescu, op. cil. pag. 201. M. Dragomirescu op. cit. p. 168.
3) D,-1 Al. Nanu : ,,Le poete Eminescou el la poesie lyrique fran�aise". Li,-
brairie Universitaire.· Paris. Pag. 64-65.
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;,1mpărat şi Proletar", cunoscuta poezie cu. caracter social, în'
care dualitatea scepticismului şi a revoluţionarismului se realizează pe
fundamentala constatare a paradoxului vieţii, a raporturilor de inechi"
taie dintre plutocraţia preeminentă şi proletariatul servilitar, poate fi
considerată ca o poezie ce aparfine prin concepfie acestei doctrine. ·
I s'a făcut o profundă nedreptaf.e de către unii intelectuali, ca
să nu le spunem critici, căci criticul trăeşte într'un raport de intimi:
taie cu opera unui poet şi deci nu poate comite erori prea mari ·în
interpretarea ei sau a ge.nezei acesteia, - i s'a adus, zic, o nefondată
acuzaţie, când s'a socotit că parte din poeziile lui, - câteva, care sunt
dintre cele mai prefioase, - au fost plagiate după altele străine, cum
ar fi celebrul sonet : ,, Veneţia", care ar corespunde poeziei „Venedig"
a lui Cajetano Cerri, sau „La Steaua", care ar fi o· simP,lă traducere
a poeziei. ,,Der Stern" de Gottfried Keller 1).
Eminescu era prea demn, prea extraordinar ·poet, ca să recurgă
la asemenea procedeuri şi· desigur că numai datorită superficialitătii
de cunoaştere a operei lui, şi"a putut cineva imagina acea bizară
fantezie - c-ăci altfel nu s'ar putea explica existenţa acelor suspiciuni.
Eminescu a· fost, poate, unul dintre cei mcţi conştiincioşi poefi,
în mânuirea versului - omul de onestitate inqelebilă şi de mândrie a
personalităţii sale artistice, mai presus de toate atacurile adversarilor,
oricât au fost ele de violente şi · de veninoase.
Da ! Eminescu s'a inspirat din multiple şi variate isvoare, după
cum am spus.
S ''¼ identificat naţiunii sale în aspiraţii, în puterea de a înţelege
emoţia artistică şi a"i da forma adequată, inedită, genială. A depăşit
posibilităţile de creaţie din vremea aceea, .căci literatura noastră îşi trăia
atunci copilăria, iar prin el, prin revelatoarea vrajă a poeziilor sale, a
trecut deodată la maturitate.
Nelimjtându,,.se la elementele de inspiratie autohtonă, nu şi"a în"
suşii însă pe cele din literaturile străir-1e, ca să le transpună „grosso
modo" în poeziile sale, fără acea înfăţişare nouă, superlativă prin
conţinut ca şi prin originalitatea formei. Dela raportul de stimulare,
până la celălalt al creafki noui, desăvârşite, e o distantă mare pe scara,
valorilor, încât modelul de inspiraţie nicicând nu poate fi recunoscut
în materialitatea aceleeaşi marmure, care acum înfăţişează linie· sculptu"

..

1) A se vedea în „Mihail Eminescu", al lui N. Zaharia, la pag. 294 şi urm.
comentariul acestor)nvinuiri, ale altora.

'
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- 273 rală, concepţie, euritmie. Statuarul cel nou a inovat, a transformat, a
completat, iar marmura brută a devenit operă de artă.
Aceeaşi nedreaptă judecată i=-a mistificat chiar şi statul lui per"
sonai. E încă notorie şi acum opiniunea acelora cari cred că Emi=
nescu a, fost un om; care nu ar fi avut nici un rost definit în viaţă;
că a fost când hamal, când suffleur ambulant de teatru, când umil
funcţionar, iar ca o concluzie a tuturor acestor atribute, prezentat ca un
vulgar pr.oletar; de factură paradoxală.
E poate cea mai vinovată injustiţie ce i se face, când se infăţi=
şează istoriceşte un asemenea Eminescu, care e apocrif şi de concepţie
vulgară.
El trebuie să fie prezentat ceeace a fost : figura olimpiană,
clasică, inteligenta sclipitoare, cu vastul ansamblu de vederi, care a
pătruns şi a sintetizat o întreagă epocă.
Nu a fost un proletar, chiar în accepfiunea largă a cuvântului 1).
Nu putea fi, căci dela nevoile materiale, inerente unor împrejurări şi
până la starea de penmţnentă vulgaritate a lipsurilor, e o distanţă destul
de mare, mai ales dacă se are în vedere că părinţii lut erau oameni
înstăriţi, cu dragoste de copii, pe cari i-=-au dat să învete în universităţi
străine, cum a fost Şerban Eminescu, care a studiat medicina la Viena
şi Erlangen în Bavaria, sau Iorgu care a învăţat în Rusia, Ilie care a
studiat deasemeni medicina la Bucureşti, Nicu care şi=a luat dreptul
la Sibiu şi, în fine, al cincilea copil, Matei, care a fost ofiţer în armată.
Istoria cunoaşte, dealtfel, asemenea denaturări de fapte şi nu voiu
aminti decât în treacăt despre altcineva, care a fost victima aceluiaş
fenomen social, spre a ex"mplifica bizara proecfiune de mit a perso-=
nalităţii unor oameni mari pe fondul fantezist al imaginaţiei noastre
•
populare.
E v�rba despre Tudor Vladimirescu.
Stă scris în cărţi şi în mintea tuturor că acest oltean virtuos,
care şi:a înscris numele în istorie, a fost ţăran dela coarnele plugului.
Toată lumea este obicinuită să şi:! imagineze dnd răzvrătit, cu pletele
1) Titu Maiorescu, în ,,�rilice", vol. ID. Ed. II.-a din 1925, spune în această
privinţă : .a vorbi de mizeria materială a lui Eminescu însemnează a întrebuinfa o
expresie nepotrivită cu individualitalea lui şi pe care el cel dintâiu ar fi respins„o. Cât
i,-a !rebuii lui Eminescu ca să trăiască în accepţiunea malerială a cuvântului, a avut
el toldeauna. Grijile exislentii nu 1.-au cuprins niciodată în vremea pulerii lui inlelec:
luale; când nu câştiga singur, îl sustinea lată! său şi.-! ajutau amicii. Iar recunoaşterii�
publice le.-a dispreţui! totdeauna". .
18

.,Analele Dobro6ei" XIT, 1931.
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- 274 în vânt, când sobru, întunecat, · meditativ, dar sătean în loată puterea
cuvântului.
Ei bine, nu. Tudor Vladimirescu a putut fi altcineva decât un
ţăran din satul Vladimir. Prin naştere, prin educaţie, ca şi prin cultură,
a apartinut clasei boereşti 1). Numai aşa se poate· explica acfit,mea sa
îndrăzneaţă, independentă şi bravă. Se cerea, fireşte„ pentr.u rolul pe
care 1,.-a jucat în istorie, o personalitate robustă şi de temperament.
Ntt ştim dacă pentru aceasta erau suficiente numai cuminţenia, chib„
zuinfa şi onestitatea unui ţăran.
Profilarea lui istorică e deci învăluită ca într'o pânză de paianjen,
- inconsistentă şi neverosimilă - suficient de satisfăcătoare însă, ca
motiv de apoteozare naţională.
Eminescu stă deasupra tuturor acestor lucruri omeneşti şi va
rămâne totdeauna ceeace a fost : luceafărul prestigios şi etern, care a
privit spre lumea noastră din înălţimea geniului său, cu dragoste, cu
generozitate şi cu adâncă iubire de ţară.
Versurile următoare din Satira III-=a, care constituesc replica pe
care Mircea o adresează Sultanului, reprezintă forma expresivă a
simtimintelor lui naţionale :
Eu ? îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul!
Şi d�aceea foi ce mişcă'n /ara asta, râul, ramul,
Mi-=e prieten numai mie, iară /ie duşman este;
Duşmănii vei fi de foale făr' a prinde chiar de veste.
N'avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se 'nfiorează de..-a ta faimă, Baiazid !

Fire timidă, discretă, refractară societătii, - atribute ce-=i defineau
pesimismul înăscut, era firesc ca în mai toate poeziile sale să subziste
acele elemente de concepţie, care se arm�nizau mai bine· cu natura sa
temperamentală. Aşa se explică completa negare a oricăror merite
societăţii lui contimporane şi ilustrarea cu elogii a trecutului îndepărtat.
Sau atunci când natura îl inspiră, nu-=l impresionează decât elementele
ei active şi de mişcare, pentru transpunerea stărilor lui sufleteşti, con-=
cepând realitatea mai mult ca un prilej de relaxare a senzaţiilor emotive.
Poeziile: ,,Ce stă vântul", _,,Doina"; ,,Revedere", apoi „Ce
te legeni codrule", care e atât de plastică în reliefarea sumbrului pesi-=
1) A se vedea manuscriptul

lui Iordache Golescu, întitulat : ,.Prescurtă însem..

nare dă turburarea Ţării Româneşti ce s'a întâmplat la leat 1821, după moartea lui
Alecu Vodă Şutu", publicai de Emil Vârtosu în Viata Românească, No. 9 şi 10
din Octombrie 1930.

I
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- 275 mism, cuprind toafe aceeaşi natură inibilă, incontinentă, cu conturur
elegiace ca şi structura lui interioară.
Se întâlnesc, totuşi, unele poezii în care Eminescu evoacă, ală:
turi de sentimentul iubirii, şi pe acela al naturii, -ce se integrează pe
un fond de optimism, cum sunt poeziile: ,,Povestea codrului",
,,Lacul", ,,Dorin/a". Acestea constituesc o excepţie, datorită sensi:
bilităţii sale erotice din tinereţe! când au fost scrise, - sensibilitate
care a stimulat şi a atras după sine elementul lir-ic:descriptiv al naturii.
In. ,, Călin", poetul zugrăveşte natura cu o admirabilă putere
de descriere a pădurii şi a vieţuitoarelor din ea, - intuiţie sugestivă
ce se desprinde de la cetirea primelor versuri chiar, de o muzicalitate
neîntrecută :

,

De freci codrii de aramă, de departe vezi albind
,5'auzi mâ11dra glăsuire a· pădurii de argint,

iar în „Scrisoarea J:a", nota pesimistă, _de tristeţe, cu pnvlfe la viaţa
noastră se defineşte şi în sistemul de explicare cosmogonică a Uni-=
versu ui, pe care de altfel l:a împrumutat din filosofia indiană, din
cunoscutele imnuri „Rig: Veda" :
La 'ncepul, pe când fiin/ă 1w era, nici nefiin/ă,

•

Pe când iotul era lipsă de via/ă şi voin/ă,
Când nu s'ascundea nimica,· deşi Joi era ascuns •..
Când pătruns de sine însuşi odilwea cel nepătruns.

.

'-"

Şi în sine împăcată slăpâ11ea elema pace !
Dar deodat' un punci se mişcă . . . cel diniâi şi singur. lală=l
Cum din haos face mumă, iară el devine Tatăl . . .

A.m spus că pe ·Eminescu !:au impresionat mai mult, din vastul �
peisagiu al naturii, subiectele în devenire, dinamice, nestatornice. Se
cuvine să facem reflecţia, că poate de aceea. în poeziile sale e af$t de
puţin „munte", iar „codrul cu isvoarele" se întâlnesc pretutindeni.
Nu vom exagera dacă vom afirma că marea constituie elementul
cosmologic singular, care reprezintă e:?(teriorizar�a sentimentelor lui
sumbre, sceptice şi pline de melancolie. In mai- toate poeziile, a căror
varie temă evoacă tangenţial marea, fie ca peisagiu · de culoare, de
armonie, fie ca termen de comparaţie, această uimitoare forţă a na-=
turii este definită ca un simbol de sbucium şi de tristeţe şi numai
în câteva din ele, - două, trei
concepţia e optimistă.
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Eminescu, de altfel, a avut aceeaşi concepfie asupra mării ca
toti romanticii, căci de fapt ei cei dintâi au introdus=-o . în literatură
ca subiect de poezie.
Se ştie totuşi că, înainte chiar de ivirea acelei şcoli a romantis.
mului, marea nu a fost absentă din literatura franceză. Poemele
arturiene din sec. XIII, al căror personagiu central era regele Arthur
al bretonilor insulari din sec. VI, nu o ignorează, ca şi romanu
„Tristan et Yseult" de Thomas de Bretagne, care e construit pe
drama amorului, a mării şi a morfii, - tripla temă a lui Chateau-=
briand şi a tuturor romanticilor.
Roma cea veche, cu naturalismul ei păgân, nu a îndrăgit marea.
Larii şi Penaţii, acele divinităţi panteiste, circumscriau viata latinului
în jurul căminului, în jurul domeniului rustic, patriarhal, fără a=i oferi
posibilităti de destindere în a_!ară. Horaţiu iubea proprietatea lui ru.,.
rală din Ustrica, mai mult de cât acel „Pontus dissociabilis" - marea
car� desparte, - sau Virgiliu, care prefera zeilor marini ai Adriaticei,
divinitătile câmpeneşti ale binecuvântatei Toscana .. .
Forlunalus el ille deos qui novif agresfes . . .

spunea el,· adică:

•

Fericit şi acela care cu11oaş/e zeii câmpeneşti.

Concepţia romantismului· asupra mării, - spune Charles le
Goffic în antologia sa „Les poefes de la mer" - s'a impus tuturor
contimporanilor, chiar şi unui Renan, atât de puţin romantic în unele
privinţi, care � definea :
·
„Eu sunt născut pe ţărmul unei mări posomorâte, înconjurată
de stânci, bătută totdeauna de furtuni. Aici, abia dacă se cunoaşte
soarele, etc."...
Baudelaire, care nu s'a născut ca Renan în Bretania, ţara celor
două mări: Atlanticul şi Marea Mânecii, despre care Strabon spunea
că ţinutul acesta, astfel orânduit, trebuie· a fi socotit printre probele
existentii lui Dumnezeu, - Baudelaire vorbia astfel despre mare:
Omu[e liber, lotdeauna fu vei iubi marea . . .
Voi, amândoi, sânfP/i tăcu/i şi posomorâ/i . . .
: . . . Voi iubi/i mâcelul şi moartea . . .

Loti care a trăit pe mare, comunica cu melancolie prima im=·
presie căpătată : ,,o tristete fără nume, o impresie de singurătate
pustie, de părăsire, de exil" ...
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- 277 Victor Hugo o descria :
O flols, que vous savez de lugulfres .hisloires,
1'10/s profonds redoules des meres a genoux.
Vous vous ies raconlez en monlanl ies marees
El c'eşl ce qui vous fait ces voix desesperees
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous".

Concepjia eminesciană nu se deosebeşte de acestea, nici ca
colorit de evocare, nici c� mod de interpretar�. Sonetul „Adâncă
Mare" e o eloquentă ilustrare a subiectivismului poetului, care în-=
cearcă să dea o definiţiune mării :
Adânca mare subt a Junei fată,
lnseninală de.-a ei blondă rază,
. O lume 'ntreagă 'n fundul ei visează,
Şi stele poartă pe oglinda:i crea/ă.
Dar mâni - ea falnică, cumplit, turbează
Şi mişcă lumea ei, neagră, măreată
Pe:a}e ei mii şi mii de nalte brate,
Ducând peire - tări înmormântează.
Azi un deluviu, mâne:o murmuire,
O armonie care f:i!păt JJ'are:
Astfel e:a ei întunecată lire,
Astfel e sufletu'n antica mare.
Ce:i pasă ce simtiri o să JJe 'nspire
Indiferentă, solitară, - mare I

Scepticismul ce caracterizează întreaga poezie, înfăţişează marea
aşa precum au descris.-o tofi romanticii amintiji : tumultoasă, cu vieţi
omeneşti îngropate subt tălăzuirea ei, posomorâtă şi indiferentă.
Marea e elementul sugestiv ce-=-1 · preocupă adeseori pe Emi-=
nescu, fie ca evocare în sine, fie ca imagine de peisagiu, fie ca
termen de comparaţie.
„ Când priveşfi oglinda mării", e o poezie în care nu ştim ce
să admirăm mai mult, evocarea subtilă a mării „amară şi pustie", sau.
coloritul plastic şi alert al naturii, în strofa următoare :
Când priveşti oglinda mării
Vezi î11 ea
Jarmuri verzi şi cerul sării,
Nori şi stea;.
Unda'n plesnetul ei geme
Şi Eol
Suflă '11 papura ce freme
Barcarol.
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Apoi tot peisagiu vom întâlni în „O! vin pe mare", în versurile:
O,. vif'I pe marea ce:o cuprinde
Un cer Înalt de stele plin" ...

ca şi în „Scrisoarea [:a", unde luna pluteşte „pe mişcătoarea mărilor
singurătate".
Marea ca noţiune de comparaţie e iarăşi frequent utilizată de
Eminescu. Sufletul iubitei e ca „marea de mâhnire şi venin", sau
ochii ei sâni „ adânci ca marea". În „ Slelelt n cer", pe cât de pitoresc
şi de savant e redată comparaţia, pe atât de nostalgic e sentimentul
ce ni se sugerează :
După un semn
Clătind catargele,
Tre1iwră largele
Vase de lemn:
Nişte cefăfi
Plutind pe marele
Şi miş�ătoarele
Pustietăţi".

Din această succintă expunere, triptica reprezentare a maru
rezultă cu suficienţă. Nu e în intenţiunea mea de a enumera aici
toate poeziile în care se aminteşte despre mare. Pentru a înlătura însă
bănuiala acelora cari cred că Eminescu a recurs la această notiune
poetică numai din considerente tehnice de construire a versului, voiu
afirma că peste patruzeci de poezii stau marture să_ le desmintă in.:
certitudinea.
Mărturisirea de- obsesiune constantă a mării o face Eminescu
în „Floare albastră", în care iubita, geloasă de preocupările lui,
îi spune 1):
ln zadar râuri Îl1 soare
Grămădeşte - a la gândire
Şi câmpiile asire
Şi Întunecata mare.
Piramidele'nvechite
Urcă'n cer vârful lor mare:
Nu căia În depărtare
Fericirea la, iubite

•

Hai, În codrul cu verdeafă, . . .
1) Gh. ]brăileanu, op. citată, pag. 215.

-
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Cercetându:se cu deamănuntul poeziile sale, se găsesc unele
din ele, cum sânt „La fereasfra dih spre mare" şi „Lida", care cu:
prind, ca concepţie romantică, desfăşurarea unui episod, unei actiuni
erotice, marea furând „chipul bălai al copilei cea de crai", sau zu:
grăvind Lidei în „adâncul ei un ideal", ca după un an să plece
,, într'o luntre, pe valul vagabond cu un pescar".
„ Când marea" . .. , e o altă poezie interesantă prin concepfie
şi dramatism :
Când marea turbează de valuri împinsă
Şi.aşi scutură coama de spume şi vânt,
Când nori alung' ziua din lumea cea plânsă,
Când lunete sâni,
Atunci. printre nouri, prin vânt şi prin unde
O r ază de aur se toarce uşor
Şi'n fundul sălbatic al mării pătrunde
Prin vânt şi prin nor.
Ce caută raza di11 ceruri ve11ilă
Din galbe11a stea c�a/eargă prin cer,
Ce caută'n mare, în noaplea,i cemilă
Und' razele pier ?
Io fundul cel umed al mării turbate
ln lumea..-i noptoasă, î11 sânu„i d�amar
Luceşte o stea Îl1 piafră schimbată
In mărgăritar.
E,aman/ul, a stelei ce palidă frece
Ş' aruncă pri11 11ori a ei rază de nea
E„amantul căzui dintre stele, ce rece
111 marea murea.

In „Doina", ,,Moldova", ,,Scrisoarea III", marea intervine ca
element istoric, geografic, de graniţă a Moldovei ce se întindea, ca şi
azi, între Carpaţi, Nistru şi Marea Neagră :

sau:

Din Hoti11 şi pâ11 la Mare
Vi11 Muscalii d�a călare
De la Mare 1y. Hotin
Mereu calea ne:o afin.
Astfel ieşiau foi râ11duri veni11d de sub verzi ramuri
Copii, ciobani de turme, moş11egi, păstori de 11eamuri.
Şi iTlJ întins moşia spre răsărit şi:amiaz
Pân' unde marea sfarmă de fărm al ei talaz.
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şi tot aşa;
Rămâneji in• umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşalini,
Descălecă/ori de /ară, dădălori de legi şi dafini,
Ce cu plugul şi cu spada afi întins moşia vo_aslră
Dela munte pân'la mare şi la Dunărea albastră.

Toată acţiunea din acea splendidă poezie, ,,Luceafărul", e gre:
fată pe mare. Eroina e fata „din rude mari împărăteşti", iar amantul
- luc�afărul -, născut din dualitatea mării şi a cerului. Nu se pot
imagina versuri mai frumoase ca acestea :
Din sfera mea venii cu greu
Ca sărfi urmez chemarea,
Iar cerul este Ială/ meu,
Şi mumă;mea e marea.
Ca în cămara la să vin,
Să le privesc deraproape,
Am coborâi curai meu senin
Şi m'am născui din ;;e.
Colo'n pa/ale de mărgean
Te1 oiu duce veacuri mufle,
Şi /oală lumea'n ocean
De fine o s'ascu/Je.

In afară de predilectia sa temperamentală, cred că Eminescu a
iubit marea cu valurile tumultuoase şi pentru o· altă ratiune.
Oricât de armonioasă şi de infinită s'ar înfătişa privirii întinderea
calmă şi nemăsurată a apelor albastre ce se pierd subt geana orizontului,
de o grandoare mai impresionantă pare a fi învolburarea acestei masse
fluide, care îşi svârle talazurile în sus; sau şi le izbeşte cu furie de
stânci, - marea

..

Care din văi adânci
Se'na/fă la maluri, Cu bra/e de valuri,
S'ar atârna de stânci, Şi murmură 'nlruna
Când spumegând recad ...

Există, aşa dar, o distinctie de valoare între răsvrătirea şi calm1,1l
ei, între mişcare şi neclintire, între fortă şi echilibru. Prestigiul fortei,
se întelege, depăşeşte pe acela al inertiei. De acee�, poate, pe Emi:
nescu, ca şi pe toti romanticii, l:a impresionat marea în această ipostază.
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In acest punct de tangentă se află, de altfel, procesul de co11'="
ceptie care desparte pe scriitorii romantici de cei modernişti.
Pentru contimporani, marea nu mai e acea „ Thalassa" indomp=
tabilă şi desesP.erantă, posomorâtă şi bântuită totdeauna de furtuni, ci
marea care invită la voiaj, marea lui Allain Serbault ce s'a încumetat
a o străbate în 90 de zile, cu. barca lui insidioasă, fără a atrage asupra
sa mânia ieilor, care· s'a ab v ut acum 30 de secole asupra lui Ulysse,
nefericitul· erou al Troei.
Marea impresionează astăzi pe un Claude Farrere prin senti=
mentalitatea ce i"o inspiră pasiunea largului, ca şi prin varietatea suc=
cesivă a culorilor, asociate apusurilor însângerate, ce se profilează îri
depărtări cu chemări vagi de panteism şi de erotism păgân.
M;uea i:a sugerat lui Paul Valery pagini de meditatie savantă,
pline de naturalism mistic, inedit şi abstract 1).
1) "Mer. Marines, Marins" de P. Valery, pag. 1 şi urm.
,,Cer şi· Mare sân! obiectele inseparabile ale celei mai vaste priviri ; ·cele ma�
simple, cele mai libere în aparent;i, cele mai statornice în întreaga întindere a imensei
lor unităli şi, totuşi, cele mai asemănătoare lor înşişi ; cele mai vizibil constrânse
să.-şi reia aceeaşi stare de calm şi de zbucium, de turbure şi de limpede.
„Liberi pe lărmui mării, cu sarea pe buze şi urechea desfătată sau izbită de
rumoarea sau vuetul apelor, dacă încercăm să desluşim ceace se rîaşte în noi, în,
fata ei, regăsim g�nduri schitate, bucăti de poeme, fantome de actiune, de sperante,
de ameninfări ; o confuziune întreagă de dorinte ajâtate şi imagini turburate de a.,..
ceastă mărefie ce se oferă, ce se apără ; care cheamă prin suprafată, dar care. în"
spăimântă prin adâncime.
„lată motivul pentru care niciun alt lucru neînsufletil nu a fost atât de mult
şi de firesc, mai personificai _ca marea. I s'a zis, bună, rea, vicleană, tristă, nebună,
furioasă sau liniştită ; i se atribuie contratlicţiuni : tresăririle sau amortirile unui eu
viu. E aproape imposibil mintii omeneşti să nu însufleti::ască cu naivitate acest corp
lichid, asupra căruia actiunea pământului, a !unei, a soarelui şi a aerului îşi imprimă
influentele lor. Ideea caracterului fantastic şi . ad_ânc voluntar, pe care cei vechi o îm.
prumulau divinilătilor lor şi noi înfine o atribuim câteodată femeilor, se impune tot
aşa şi acelora cari se învecinesc cu marea. O furtună se improvizează în două ore ;
un nor de ceată se condensează sau se risipeşte ca prin magie.
„Două alte idei, foarte simple şi ca toate pure, nasc încă din undă şi din
spirit. Una de „a fugl", de "a fugi pentru a fugi", ideie care produce o stranie
impulsiune spre orizont, un elan virtual către larg, un fel de pasiune sau de instinct
orb al plecării. Mirosul acru al mării, vântul sărai, care ne dă senzatia respirării din
întinderile nemărginite, confuzia, colorată şi mişcătoare a porturilor, comunică o mira..culoasă nelinişte. Poetii. moderni, dela Keats la Mallarme, de la Baudelair.e la Rim..
baud, abundă în versuri nerăbdătoare ce apasă eul şi îl zguduie, ca şi briza proas.-·
pătă printre calarguri, care împinge corăbiile în larg.
.
I
„Cealaltă idee e probabil cauza profundă a primei. Nu putem alerga decât
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Marea eternă, marea cu rostogoliri de lumini în undele ei scân-=
1eefoare, i-=a sugerat lui Eminescu un cortegiu întreg de reflecţiuni cu
.privire la realitatea· contingentă a vieţii pământeşti, deschizând un ori-=
zont larg de interpretare a zădărniciei şi absurdÎtăfii ei, peste ale cărei
.tot una - virtuţi sau păcate, se aşterne : ,, uitarea".
Ori câte stele ard în înăl/ime
Ori câte unde:aruncă'n kJ_ă..-i marea,
Cu..-a lor lumină şi cu scânteiarea.
Ce:or fi'nsemnând, ce vor - nu ştie nime.
Deci cum voeşti; lu pofi urma cărarea·;
Fii bun şi mare, ori păfal de crime :
Acelaşi praf, aceeaşi adâncime I
Iar moştenirea fa şi:a foi: uifarea !

Aceeaşi analiză a sufletului omenesc în căutarea- norocului sau
.a ideahirilor 1-=a preocupat, în lumina unei -constatări resemnate, refi-=
.nute, cu analogia pe care i-=a oferit-=o marea, peste ale cărei elemente
-de hazard stăruie totdeauna semnul de întrebare al necunoscutului :
Dintre sute de catarge
Care lasă malurile
Câie oare le vor sparge
Vânturile, valurile ?

...

Dintre păsări călătoare
Ce străbat pământurile,
Câle:o să le'nece oare
Valurile, vânturile ?
•după ceva care începe din nou. Zisul infinit, repetarea bruiă şi stăruitoare, izbirea
monotonă şi reluarea identică a undelor hulei, care sună fără răgaz conlra malurilor ·
mării, inspiră sufletului obosii ca să prevadă neînvinsul lor ritm, noţiunea abstractă a
Etemei lnioarceri. Dar, în lumea idei_lor., absurditatea nu stânjeneşte puterea. Puter..
nica şi insuportabila impresie a unei reînceperi externe se schimbă în dorinţa mâ.
·nioasă de a rupe ciclul mereu viitor, întărâtă setea de spuma necunoscută a tim,
pului feciorelnic şi a evenimentelor infinit variate.
„Pentru mine, rezum farmecul pe care îl exercită marea, spunând că ea nu
încetează să..-mi arate ochilor, posibilul ... Câte ore n'am petrecut privind fără s'o văd
sau s'o observ fără niciun cuvânt în mine. In curând îmi fac despre eâ o idee ·uni..
versală : fiecare val îmi pare o viaţă întreagă. In curând nu mai văd decât ceeace
ochiul simte naiv şi căruia nu-"i pot spune pe nume.• Cum să părăseşti o asemene«
privelişte ? Cine poate să scape prestigiului inerţiei vii a massei de ape ? Ea se joacă
cu transparenţa şi reflexele, cu repaosul şi mişcarea, ·c u pacea şi neliniştea ; orân:
dueşle şi desfă�ară. înaintea omului, în figuri fluide, legea şi hazardul, dezordinea şi
rânduiala ; ofera calea, saubarează drumul".
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Fie idealurile,
Te urmează în toi locul
Vânturile, valurile!
Ne'n/eles rămâne gândul
Ce:/i străbate cânfurile :
Sboară vecinic, îngânâ11du:l
Valurile, vânturile!"

..

Pe Eminescu nu numai 1-=-a inspirat, dar 1-=a şi obsedat marea
într'atât, încât în Mai am un singur dor şi=-a exprimat dorinţa de a
fi înmormântaţ în apropierea ei
In liniştea sării
Să mă'ngropa/i, pe câ11d
Trec stoluri sburând
l,a marginea mării.
Vor arde'npreajma mea
Luminile'n dealuri
Izbind s'or frământa
Eternele valuri.

- dorinfă care s' a mentinut în toate cele cinci variante ale acestei poezii.
Un fapt, asupra căruia curiozitătea ncastră va insista, este acela
dacă Eminescu a cunoscut marea românească, dacă a călătorit pe
aici sau a evocat=-o din proprie imaginatie. Este adevărat că, în această
privintă, nu se află. nicăeri nici o dată. Deşi se c�nosc multe lucruri
din viata lui, au rămas totuşi câfiva ani obscuri, asupra cărora bio-=
grafii şi istoriografii nu ştiu a spune nimic.
•
Pentru noi problema nu are prea multă importantă : a văzut
sau nu a văzut marea -românească, a fost' sau nu a fost pe aceste
meleaguri dobrogene bătute de vânturi şi de soare, Eminescu e al
nostru, al nafiei întregi şi nimeni nu poate să=-i răpească dreptul de
a poposi aici, în vecinătatea la(gului, de unde, în nopti învolburate şi
„pline de luceferi", va asculta simfonia valurilor, ritmul neobosit al
Valerian Petrescu
„eternei reîntoarceri".
ooooo(ii)•
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IOAN N. ROMAN

,,.,

O telegramă scurtă ca un fulger şi tăioasă q1 un bisturiu,
căzând în mijlocul preocupărilor obişnuite ale vieţii, ne-=a adus dure-=
roasa este că în Duminica de 12 Iulie, la orele 3 d. a., în urma
unui atac de apoplexie, s'a săvârşit spre cele veşnice cel mai de
seamă reprezentant al vieţii publice din Dobrogea : Ioan N. Roman.
Lacrimi stăpânite, de adâncă şi sinceră durere sufletească; păreri
de rău amare ; îngândurarea tăcută şi împietrită a sufletului chinuii
de sensul existenţei omeneşti; apoi, în zvonul· trist al �lo-',)otelor de
înmormântare, acel pustiu sufletesc, larg şi fără consolare, alunei când
animatorul iubit şi respectat al unei întregi societăţi îşi părăseşte pe
veci locul de frunte din mijlocul unor lupte epice pentru dreptate şi
adevăr şi lasă în urmă un gol aş· a de greu de împlinit ; şi iarăşi la-=
crimi stăpânite şi păreri de rău amare . . . acestea au fost simfimintele
ce-=au zguduit pe toti aceia cari, cunoscându.=! mai de aproape, !.=au
apreciat, 1-=au iubit şi 1-=au petrecut pe · drumul fără de întoarcere
spre „neant". •
Cu Ioan N. Roman. Constanta culturală pierde pe cel mai cu.=
prinzător, mai ager şi mai fin reprezentant al ei; Dobrogea . . . pe
unul dintre cei mai valoroşi apărători ai intereselor sale naţionale şi
politice; Ţara întreagă pierde un fruntaş, al cărui loc de cinste este
asigurat în istoria culturii noastre.

*

Originar din Săliştea Sibiiului, Ioan N. Roman s'a născut in
anul 1866. După o versiune din familie, locul naşterii sale ar fi loca-=
litatea Tropoclo din jud. Ismail. Se pare că părinţii săi, cari=şi purtau
turmele prin stepele Ba&arabiei, fiind oieri vestiţi, au neglijat înscrierea
sa în registrele acestei comune, unde totuşi s'ar putea descoperi ceva.
După altă versiune, părintii săi, întorcându.=se spre toamnă la locul
de origine, ar fi făcut declaraţia' de naştere fie la Hârlău, fie la Sălişte.
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Basarabia, unde a copilărit şi la Hârlău unde, sub direcţia lui Gri=
gore Rozan, a fost totdeauna premiantul întâiu al clasei, având printre
colegi pe Dr. Gr. Cugler, Miron Băluş, Horia Carp, M. Canianu şi alţii.
Fratele său Dumitru ajunse cu timpul comerciant în Şipote (Iaşi), iar
celălalt frate, Ghecrghe, păstrând tradiţia, rămase econom de vite prin
împrejurimi.
Şcoala secundară ş1=a făcut=o la liceul Ştefan=cel.:Mare din Iaşi.
Prin stăruinţa lui Gh. Panu, la „Lupta" căruia colabora, Ioan
N. Roman pleacă la Bruxelles, de unde s'a înapoiat în tară doctor
în drept. După o activitate bogată în domeniul politicei naţionale şi
a celei de partid, Roman se stabili definitiv în oraşul Constanta unde,
prin talentul său oratoric şi=a câştigat locul de frunte în barou şi epi=
teiul îndreptăţit de „magistru", iar prin însuşirile spiritului său multi=
lateral şi bogat - respectul şi admiraţia concetăţenilor săi.
!n politica naţ.ională, Ioan N. Roman s'a distins atât în Ardeal,
cât şi în Dobrogea. !n Ardeal a luptat,�în calitate de redactor la ziarul
,,Tribuna", alături de Ion Raţiu şi alfii pentru cauza Românilor opri:
maţi. Suflet idealist şi înz1cstrat cu superioare însuşiri intelec�ale,
Roman era un luptător pasionat pentru dreptate şi adevăr ; spirit echi=
librat şi clasic, sti1ul său are· măsura şi cumpătarea urn:ii, Maiorescu ;
jurist distins; argumentele sale au acea forţă de convingere, care nu
îngăduie replica ; ironia, spiritul fin şi urbanitatea stilului fac din lec=
fura articolelor sale o plăcere.
!n anul 1897 a tr_adus, sub pseudonimul Ros�arin, un studiu
-de Max Nordau, ,,Nafionalifafea", tipărit în ziarul „Tribuna" din Sibiiu.
Tot în acel an, sub pseudonimul Dr.• Romanus, tipări în Tribuna•
„Luptele Românilor", articole istorico=politice, retipărite în anul viitor
lot în Sibiiu..
.Urmară apoi: ,,Profesfafions des Roumains de Transylvanie ei
.de Hongrie contre I' oppression magyare" (fără loc şi dată).
,,La Qu�sfion roumaine en Hongr/e", Constanta, 1915.
!n timpul marelui războiu mondial, Roman, refugiat împreu_nă
-cu familia sa din Dobrogea şi suferind groaznice peripeţii în Rusia,
·se'ntoarce la Iaşi, unde totuşi dispune de multă seninătate sufletească,
.şi colaborează la „Neamul Românesc" şi la volumul „La Dobrogea
Roumaine" al d=lui N. Iorga, unde publică articole judicioase asupra
,drepturilor noastre impresc�iptibile asupra acestei provincii :
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,,Le Dr. Rizov ei le plebiscite dans la Dobrogea".
,,La populaiion de la Dobrogea".
,,Sur „J'ancienneie" de J'eJablissemenJ des Bulgares en Do:
brogea".
Participă într' o delegafie de Dobrogeni la Rege, căruia îi înaintă
,un memoriu şi la primul ministru Ion I. C. Brătianu, de la care
primi însărcinarea să alcătuiască un studiu succini asupra Dobrogei,
care s'a şi publicat la Iaşi în 1918 şi mai· ăpoi în Analele Dobrogei
an. III (1922), no. 4, sub titlul: ,,Drepturile, sac;ificiile şi munca
noastră în Dobrog�a, fafă de preien/iile Bulgarilor".
Tot în Analele Dobrogei (1920) publică: ,,Proecte, cuvinte şi
gesturi bulgăreşti din timpul marelui războiu".
„Pagini din istoria cu/Jurii româneşri în Dobrogea înainte de
•
1877" (An. Dobr. 1920).
,,Probleme actuale dobrogene : colonizare, toponimie, pro:
prieJaJe rurală" (în colaborare cu C. Brătescu) [An. Dobr. II,
1-2; 1921].
„Propriefafea imobiliară rurală din Dobrogea - condifiile ei
juridice şi chipul cum se sfăpâneşfe" (în Arhiva Dobrogei, 1919 şi
în Convorbiri Literare, 1919).
„Propr. ·etafea imobiliară rurală· din Dobrogea
condi/ia ei
juridică în J isla/ia otomană şi bulgară" (în voi. festiv „Dobrogea,
50 ani de viafă românească", 1928).
Ca lucrări mai vechi menfionăm :
,,Dobrogea· şi drepturile politice ale locuitorilor ei" (Cou.,_.
stanfa, 1905).
,,Studiu asupra proprietă/ii rurale din Dobrogea" (Constanta, 1907).
,, Chestiunea apei la laşi" (şase articole extrase din Adevărul ;
Bucureşti, 1893).
„Reprivire „paradoxe sociologice" de Max NoÎdau", traduse
• sub pseudonimul Rosmarin şi retipărite din Tribuna, 1897
Studii capitale, remarcate şi consultate de jofi acei. cari s'au
ocupat de Dobrogea.
ln ziaristică, Roman s'a distins ca un fruntaş al condeiului.
· A fost conducător, redactor şi proprietar la Drapelul, organu?
liberal din Iaşi, între 18 Sept. 1888-2 Ian. 1892, la :care ziar işi
face debutul său de publicist.
Trecu apoi redacfor prim la Adevărul lui Beldiman în Bucu-=
reşti şi la „Liberalul", ziar nafional,..liberal, între anii 1884-1889,
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unde duce campanie contra 0,ntimporanului lui I. Nădejde . şi C...
Dobrogeanu Ghen;a, sub pseudonimul Morna.
A fost redactor la Tribuna din Sibiiu, pe când era încă stu-=-
dent, alături de Ra(iu şi alfi ardeleni nafionalişfi ; şi la Cuvântul din
Constanţa, in anul 1905, unde şi=-a publicat şi unele poezii.
A colaborai la Lupta lui Gh. Panu ; la Arhiva Dobrogei, 1919,..
din Constanta (sub direcţia lui C. Moisil şi C. Brăfescu) ; la Analele-
Dobrogei, din Constanta (sub direcfia lui C. Brătescu), începând din
1920; la Dobrogea .Jună (director C. Sarry), unde a publicat articole·
istorice, politice şi literatură; la Convorbiri Literare, unde a publicat
felurite articole şi poezii ; la Albina din Botoşani (sub direcţia lui Gh.
din Moldova şi d=-na Cornelia Kernbacli); la Familia lui Iosif Vulcan,.
din Oradea ; la,Românul din Ard�al 'şi'n multe alte ziare locale din
Consfanfa, unde colaborarea sa era căutată şi scrisul său era citit,..
apreciat şi considerat ca dădăfor de fon şi de măsură.
În presă, Roman este cunoscut nu numai ca un pasionai şi.
convins luptător, dar şi ca un mare răscolitor şi frământător de idei:.
Până la sfârşitul vieţii a rămas ostaş credincios în partidul liberal,.
trecând în cele din urmă în fracfiunea conJusă de Gh. Brătianu. În
politica militantă au făcut mare impresie articolele sale bărbăteşti în=-·
dreptate 'mpotriva guvernului conservator de pe vremuri. Articolele:
sale de fond - şi prefera în. ele subie<;:fele cu caracter economic aveau proporţiile unui esseu, gen în care excela. Polemist de idei, el.
a pus în circulafie o sumă de judecăţi, care au contribuit la formarea
spiritului obştesc. Lui se datoreşte în bună parte şi începutul de
atmosferă democratică ce s'a creiaf în fară. Totuşi, se · zice că n'a
fost socialist. Era însă teoreticianul ideologiei unei burghezii tinere şL
a participat cu fot sufletul la deslegarea marei, arzătoarei probleme ce-
preocupa în trecut lumea politică românească : 0hesfiunea ţărănească,
,,Mulţe din adevărurile - enunţate de el - scrie Adevărul dela 16Iulie 1931 - au primit verificarea cea mai fericită sau cea mai tra-=-
gică şi multe din campa.niile duse de el atunci, suntem încă silifi
să le ducem şi azi, aproape în aceeaşi formă şi cu aceleaşi argu-=
mente". Şi totuşi, peste toate pasiunile politice, Roman a rămas un
model de urbanitate în discuţiune, evitând atacurile personale, căci
Roman s'a distins întotdeauna prin idealismul său înalt, prin nobleţea
de caracter, prin onestitate şi printr'un accentuat simt al măsurii. În.
ultimul timp îl interesau, din ziare, mai mult articolele ştiinţifice ş�
filosofice ; cele politice, prea putjn.
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- 288 Ioan N. Roman a fost şi un li/etili apreciat. El a pus bazele
„Adevărului liferar", numărul de Sâmbătă al Adevărului, grupând
in jurul său o pleiadă de tineri talentati pe cari.=i stimula. Entusias=
mului său îşi datoreşte debuturile fericite şi regretatul poet St. O. Iosif,
,,finul spiritual al lui Roman", căruia acesta i=a încurajat primii paşi,
Roman însuşi fiind în poezie un discipol al marelui maestru M. Emi=
nescu, de a cărui prietenie s'a bucurat la Iaşi, iar în proză al lui T.
Maiorescu, de a cărui apreciere s'a împărtăşit.· Polemica sa cu Do,·
brogeanu Gherea, cunoscută în lumea literaţilor (, Un răspuns lw
Ioan Gherea", Iaşi, 1889), trădează f:alităfile unui spirit critic ager
şi de o remarcabilă finetă.
A mai scris în proză :
„Despre isforia limbii şi litera/urii române" I de I. Nădejde
(Conv. Liter., 1887-88).
,,Poeziile lui Conachi" (Conv. Lit. 1888-89).
,,ln contra direcţiei literare de la Contimporanul" (Iaşi, 1887).
,,Amintiri despre Junimea şi Junimişti" (Adevărul, 23/XII 1930).
A scris şi poezii, putlicate în Convorbiri Literare (anii: 18851892), precum: La pădure, Scrisoare, Mariei, D,e ziua ei, Pe gânduri,
Zile de toamnă, Din boschet, Silviei, Sonet, Lasă lumea, Năluce; apoi
în revista Ovidiu din Constanta (la 1905) ; în Literatura şi arfa
română, de sub conducerea lui N. Petraşcu ; în Analele Dobrogei,
precum: Maran Ata, Rugăciune, Un 'glas irlbit, Reverie, La Ter=
vueren, ln durere, Prietenoase rândunele, Fata Morgana, Iluzia,
Părăuaş, etc. etc.... Poeziile sale : Amurg, Gândacul, Noembrie şi
Neant (pe care o reproducem în acest volum) se pot socoti drept
capo d'opere ale talentului poetic al lui Ioan N. Roman. Traducerile
sale din lile aiura· franceză, precum: Ochii şi Roua de S. Prud-=
homme, Inimă de mamă de 'J. Richepin, Bufni/ele şi Pipa de Ch.
Baudelaire,, Binecuvântarea căsăforiei persane şi Brahm de H. Ca-=
,
zalis, Trei paseri de Fr. Copee, Infinitul de Ed_. Grenier şi Le .vase
brise de Prudhomme, - arată un simţ adânc al limbii şi o mare
finefe sufletească.
Unele din aceste poezii au apărut şi în volum, sub titlul: Poezii,
la Bucureşti, în 1894 (cu o nouă ediţie· în 1895) şi, în cele din urmă,
adunându=şi cu dragoste părintească toate aceste visuri ale ceasurilor
sale de răgaz, de simfire înflorită sau chinuită, sub titlul : Uitate şi
necunoscute, intentiona să le dea la !�mină în amurgul viefii sale, însă
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- 289 Parcele nemiloas� i:au curmat brusc firul vieţii, înainte de a:şi · fi putut
realiza Amintirile sale şi alte planuri cu deosebire dragi sufletului
său. Bătrânul poet, care:şi înfrăţise zilele cu Marea şi cu lumea do:
brogeană pe ţărmul stâng al Pontului ospitalier, adoarme cu zâmbetul
pe buze, - zâmbet amar de suferinţă şi lipsă - adoarme pentru
veşnicie, lăsând în urmă:i regrete unanime şi un gol, pe care Do�
brogea cu greu îl va putea împlini.
Când, după întoarcerea în Constanta din pribegia amară, la
care ne silise marele războiu · european, - de pe urma căruia şi
Roman avu pierderi materiale, care l:au dus ."la sărăcia din care nu
s'a mai putut ridica, - am înfiinfat „Sociefafea Culturală Dobro:
geană" cu organ de publicitate „Analele Dobrogei", la propunerea
noastră de a se alege ca preşedinte al societăţii acea persoană; care
să întrunească în sine, pe lângă cultura înaltă şi reputatia unei acti"
vităţi valoroase, dar şi prestigiul ce:} dau anii, - un nume a fost pe
buzele tuturor: Ioan N. Roman. Şi Roman fu ales preşedinte cu
unanimitatea vocilor, în c.ire calitate a rămas până la moarte.
Când iar'ăşi s'a pornit ideia înăltării unui monument la malul
Mării genialului poet Mihai Eminescu, tot Roman fu ales preşedinte
al Comitetului „Pro Eminescu", fiind personagiul cel mai reprezentativ
şi mai calificat pentru aceasta..
Căci Roman era apreciat de toată lumeâ ca cea mai de .seamă
personalitate a Dobrogei. Fost primar al oraşului şi decan al Baroului
avocaţilor diR Constanta, apoi deputat şi senator în mai multe legis=
lafii, Ioan N. Roman · a fost şi sub acest raport un• fruntaş.
Criza materială în care se sbate ţara noastră de câtva timp !:a
doborât şi pe el. O însărcinare· în perspectivă din partea Preşedinţiei
Consiliului d·e Miniştri de a scrie un op asupl'a proprietăţii din Do:
brogea, ca răspuns la propaganda bulgară în străinătate, însărcinare
„amânată sine die" din "cauza economiilor bugetare, dar care l:ar fi
salvat temporar din impas, i:a răpit şi ultima speranţă de a se ridica.
A murit sărac şi cu locuinţa ipotecată.
Vestea morţii sale a aşternut doliul peste tot oraşu,! Constanţa
.şi peste inimele dobrogene.
Câţiva colegi de barou şi p�ietenul său C. Sarry1 directorul
ziarului „Dobrogea Jună", i:au făcut o gardă permanentă în cursul
nopţii, veghind în Catedrală lângă catafalcul defunctului.
Toată intelectualitatea �raşului, precum şi ceila)fi cetăfeni, în
19

,Analele Dobrogei" XII, 1931 ·
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mijlqcul cărora era aşa de _ _popular, au defilat prin faţa - rămăşiţelor
sale pământeşti.
Oraşul întreg şi delegaţi din k,ată ţara au participat la înmor-=
mântarea sa.
Constănţenii, recunoscători acestui mare . cetăţean şi apărător ai
Dobrogei, au hotărât înălţarea unui monument, care să-=-i veşnicească
amintirea la malul mării.
Cercul Analelor Dobrogei, al cărui preşedinte iubit, apreciat şi
respectat a - fost Ioan N. Roman, între anii 1920-1931, regretând
adânc ireparabila pierdere, instituie, în semn de pietate, un premiu
d� 8000 lei pentru cea mai bui1ă lucrare asupra viefii şi oper�i ma=
relui Român care a fost Ioan N. Roman
. .
Fie-='i amintirea veşnică şi ţărâna uşoară ! ""

Cercul Analelor Dobrogei:
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IOAN BRĂTESCU
Se duc prem�rgătorii I
In dimineaţa zilii de 2 7 Iunie 1931, la revărsatul zorilor, s 'a
stins, intrând în veşnicie, învăţătorul Ion C. Brăfescu, în casa sa din
str. Elisabeta, oraşul Tulcea. Este un premergător al împlântării stea.=-_
gului culturii naţionale în Dobrogea. Face parte din pleiada, care a
înfipt plugul în ogorul înţelenit al acestui ţinut, ,tinându.=-1 apăsat de
coarne pentru a răsturna brazde adâ11ci, în care a răsărit cu priso.=
siptă sămânţa.
S'a născut în satul Brăteşti jud. Roman, la anul 1851, luna
Iunie 1O. Primele trei clase primare le.=-a făcut la Rornan,Jiar el. IV.=-a
la şcoala primară publică de băeti din Sărărie.=-laşi, având ca insti.=
tutor pe Toma Săvescu, care era şi directorul şcoalei. Şcoala normală
a făcut.=-o tot în Iaşi, pe timpul directorului Melidon. Absolvind, a
fost numit învăţător în Basarabia, la �şcoala din Corn. . Aluafu, atras
de revizorul _şcolar de pe atunci, Ion Bănescu. A mai funcţional în
Corn. Tigheci, Enichioi şi în Cartai. In acest din urmă sat l.=-au sur.=
prins evenimentele retrocedării Basarabiei în urma războiului dela 1877.
A fost de fată la depunerea jurământului populaţiei pentru Ţar şi
autorităţile ruseşti. La observaţia ce i.=-a fă.cut comisarul rus, în pre.=
zenfa căruia se depunea jurământul, că de ce nu ridică mâna în sus,
a răspuns "fără sfieală, că este învăţător şi nu poa_te jura credinţă
Ţarului. A căutat, omul ·autorităţii, să.=-1 conţ,ingă, că poale rămânea
pe loc ca învăţător, însă n'a voit să jure, urmând steagul sub cu.=
tele căruia începuse lupta în vieaţă. Ne mai putând sta în Basa.=
rabia, a trecut Dunărea la Isaccea, stabilindu„se deocamdată la Tulcea.
Prin 1878-1879, luându.=-se măsuri pentru înfiinţarea de şcoli româ.=
neşfi î11 noul teritoriu ocupat de autorităţile noastre, tot prin revizorul
şcolar al Dobrogei a fost numit învăţător la şcoala din satul Osman.=
facâ, sat tătăresc, unde a funcţionat numai un an. _Dela Osman.=-facâ
a trecut ca învăţător la şcoala din Câşla, sat moldovenesc, la deRăr�
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tare de 6 km. de Tulcea, în apropiere de Dunăre. In această locali-=tate a stat vre-=-o 14 ani, desfăşurând o bogată activitate • pentru răs-=
pândirea învăţăturii de carte. A luat lucrurile dela început. Stăruind
pe lângă locuitori, a reuşit să facă un local 'propriu de şcoală, care
se vede şi astăzi. Primii săi şcolari dela Câşla, multi bătrâni de câte
50-60 de ani, de câte ori îl întâlneau prin oraş, îi sărutau mâna ca
unui adevărat părinte sufletesc. Singura răsplată învăţătorească L ..
Dela Câşla a trecui la şcoala din Corn. Beşfepe, iar de acolo
la satul Poşta, unde a înfiinţat din nou şcoală. Şi aci a reuşit să facă '
un frumos local, cu locuinţă pentru învăţător, î'htemeind şi o grădină
mare prinprejur. Dela această şcoală a eşit la •pensie pe ziua de 1
Aprilje 1910.
Generaţia de astăzi, care lucrează în ogorul desţelenit de pre-=
mergători cu multă trudă, îşi împlineşte o sfântă datorie pomenindu:i
numele, de câte ori trece prin clipe grele în viea(ă, pentru a se ·ofeli
în lupta ce mai trebue cu înverşunare dusă, spre a goni cu totul
analfabetismul şi a nimici ignoranta, care încă tronează pe plaiurile
•
tării noastre.
Privindu-=-1 ca părinte de familie, răposatul lasă în urmă 6 urmaşi :
4 băefi şi 2 fete, tofi mari, cu situafiile lor în societate. Unul din ei
a ridicat culmile cele mai înnalte academice, ajungând profesor uni:
versitar la Universitatea din Cernăuţi; altul, Gheorghe Brătesc� esfe
architect în B�cureşti.
Inconjurat de fii, ginere, nurori şi de un număr mare de ne-=
pofi, a fost condus la locuinfa de veci în după amiaza zilei de 28
Iunie 1931.
Veşnică fie-=-i pomenirea t
In viată şi:a îndeplinit datoria cu prisosi.nfă, atât ca învăfător
cât şi ca părinte, şi a purtat cu mândrie stindardul tricolor, dând, cu
multă dărnicie, lumină din lumina,..i, ori pe unde a tre<mt ! Poate
servi ca exemplu bun de imitat pentru tiner.etul intrat în tagma în:
văfătorească.
G. Coafu:Cerna
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_NOUTĂŢI ARCHEOLOGICE
DOBROGENE
.
1931

In cursul anului 1931 Dobrogea a fosl teatrul unor evenimente archeologice
imporfanle. Săpăiurile de la Histria, cu expozifia rezultatelor lor de la �ucureşli şi cu
comunicarea d:lui Lambrino despre inscripfia lui Agathocles, sarcofagul de marmură
de la Constanta, recentele descoperiri de obiecte scilice ale d:lui Andrieşescu la
Hagighiol, săpăturile de la Mangalia, explorarea cefă!ii preistorice de la Atmageaua
Tătărească, suni foi atâtea fapte de seamă, care ilustrează un an tle acfivifale înlru
cercetarea bogatului !recul al provinciei noastre dinlre Dunăre şi Mare. Această acli„
vitale s'a bucurai de o încurajare directă şi efectivă din partea d1lui Prim.-Minislru
Nicolae Iorga, fără initialiva căruia săpăturile din vara acestui an de la Mangalia,
de pildă, n'ar fi avui loc, iar frumoasa străduintă depusă de d:l prof. Scarlal Lam.
brino la Histria âr fi rămas lipsită de un sprijin hotărâtor. D„J Prof. N. Iorga e; 'de
la Kogălniceanu încoace, cel dintâiu şef de guvern, care se interesează de monumen,
tel� antice ale Dobrogei, cu o pasiune de,�nă de· valoarea şi de însemnălafea lor. In
râvna d:sale de a stimula cât mai real diferitele explorări de celăli dobrogene antice,
a fost ajutai cu o deosebită solicitudine de către d:l Mihail Manoilescu, Guverna:
torul Băncii Nafionale, care a furnizai o parte din fondurile necesare pentru săpât'uri.
In rândurile ce urmează trec��. într'o scurtă revistă, diferitele localităji dobro:
gene din care avem noutăti archeologice, insistând asupra acestor noutăţi numai . în
măsura în care au pulul ajunge la cunoştinta noastră.
HISTRIA. Străvechea cetate milesiană de pe tărmul lacului Sinoe, socotită
un Pompei al României, pentru deosebifa bună:slare a ruinelor ei, constituie de la
1915 încoace, cu excepfia anilor de răsboiu, cel mai activ şantier archeologic din
Dobrogea. A fost descoperită de Vasile Pârvan, sub conducerea directă a caru1a
s'au făcui foale bogatele şi importantele descope.riri dintre 1915 şi 1927. La explo:
rarea cetătii Histria şi:au făcut prima şcoală de archeologie practică mai toti clisei:
polii marelui istoric şi archeolog. După moarf�a lui, conducerea -explorării a fost
încredinfală unuia din cei mai de frunte dinlre aceşti ·discipoli, d:lui Scarlat Lambrino,
Profesor de istorie veche la Universitatea din Bucureşti. D.-sa, ajutai de d.-na Mar.
celle Flo! Lambrino, o distinsă reprezentantă a şfiinfei archeologice franceze, a con.
tinuat opera lui Pârvan la Histria în chipul cel mai lăudabil, reuşind numai în curs
de pairu ani, de la 1927 până azi, să lărgească pe considerabilă suprafată zona
explorată a celăfii, scotând la iveală· monumenle noi şi imporfanle, şi să clădească
un muzeu local pentru adăposlire;ţ obiectelor, inscripfiilor şi monumenlelor de arfă
•
scoase din săp.ăluri.
Publicul bucureştean a pulul· să aprecieze o parfe din rezultatele acestei activi.,. .
tăf cu prilejul expozifiei cetăţii Histria.i care a fost organizală spre sfârşitul lunii
Martie 1931 într'o sală a Academiei Române şi despre care ziarele au scris la timp.
Dar cel mai de seamă din aceste rezultate constă în inscripfia lui Agathocles,
găsită în 1930, care a _format miezul unei importante comunicări linule de căire d�
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- 294 Lambrlno în pnmavară la Academia Română 1), A.ceastă inscripţie, care poale fi
socotită ca cel mai valoros document produs până acum de săpăturile de la Histria,
e un decret grecesc din preajma anului 200 a. Chr., prin care cetatea Histria acordă
unui celăfean al ei, Ăgathocles al lui A.ntiphilos, o serie de onoruri pentru marile
servicii aduse patriei în împrejurări din cele mai grele. In descrierea acestor împre=
jurări constă valoarea deosebită a decretului, căci prin cunoaşterea lor se umple o
lacună din cele mai însemnate pe care le prezenta până acum nu numai protoisf\:lria
tării noastre, dar a întregului sud...est european. Isvoarele istorice erau foarte avare
cu privire la secolele III şi II a. Chr. ln afară de o ştire vagă despre invaziile cel=
tice şi apoi bastarne, nimic prea sigur nu se ştia despre ceeace s'a petrecut prin
aceste locuri în vremea dintre Dromichete, adversarul lui Lysimach, şi Boerebista,
contemporanul lui Caesar.
Din decretul lui A.gathocles aflăm, în sfârşit, că aceistă vreme'.a fost dominată
de luptele de apărare ale cetăţilor greceşti de la Marea Neagră, printre care şi Histria,
împotriva unui şef !rac, Zolfes, care căuta să înfiripe o nouă formaţie unitară tracică
în sudul balcanic, îndeletnicindu=se pentru un moment cu jafuri pe socoteala Grecilor
de la mare. A.ceştia, spre a se putea asigura împotriva prădăciunilor trace, acceptară
proiecţia unui rege puternic 'de peste Dunăre, numit R/Jemaxos, pe care d.,.l Lambrino,
cu ·argumente foarte plauzibile, îl, consideră de naţiune get, deci unttl din urmaşii lui
Dromichete, cu reşedinţa undeva în spre Carpaţi, în Muntenia sau în Moldova.
Zoltes a întreprins împotriva cetăfilor din Dobrogea şi în special împotriva Histriei,
mai multe expediţii prădalnice. Inlr'una din ele a reuşit .ehiar să ocupe Bizone (Ca=
vama actuală). De Histria însă nu s'a pulul atinge niciodată, fie pentru că a fost
împiedicai prin rezistenta armată a ce'tăfii, fie pentrucă a fost cumpărat cu sume im=
por.lante de bani, fie în sfârşii, ·pentrucă a intervenii împotriva lui forţa şi autoritatea
regeluî
Rhemaxos.
·
Prin inscripţia lui A.gathocles se lumi�ează o întreagă perspectivă din proto:
istoria fării noastre. Imperiul lui Boerebista încetează de a mai apărea ca o formaţie
efemeră întemeiată de un aventurier norocos. El nu reprezintă decât o fază din evo=
lufia continuă a vechei şi statornicei puteri � neamurilor getice organizate, începând
cu muli înainte de Dromichete şi terminându.,.se cu Decebal. Din acest lanţ continuu
de aspecte ale evoluţiei Geţilor ne lipsia o verigă. Inscripţia lui Ăgathocles ne,,.o
'Oferă : imperiul lui Rhemaxos. Pentru istoria Dobrogei în general, inscripţia nu e mai
puţin importantă : prin ea ni se aduce la cunoştinţă încă unul din numeroasele mo=
mente ale !reculului, în care p�ovincia noastră din dreapta Dunării apare sub autori=
tatea unei stăpâniri din Carpaţi.
Săpăturile din vara anului 1931 de la Histria au scos la iveală multe monu"
mente noi, epigrafice şi sculpturale, precum şi numeroase obiecte mărunte, interesante,
în special ceramice. Unele din particularităţile topografice ale celăfii au apărut într' o
lumină nouă. De pildă s'a conslalal că strada principală', care porneşte de la poartă,
nu continuă până la cealaltă margine a celăfii, dinspre lac, precum ar fi fost de
aşteptat, ci este brusc. întreruptă de o serie de clădiri cu străzi strâmte laterale.
TOMI. Progresele rapide ale actualului·. oraş Constanta, realizate în ultima
jumătate de secol fără un control archeologic din partea autorităţilor locale, au distrus
iremediabil cele mai multe din ruinele cetăţii Tomi, odinioară, în vremea romană,
1) Cf. darea de seamă a subsemnatului din Gândirea, XI, 9, Septembrie
1931, p. 362 sqq.
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- 295 "metropola Pontului Euxin". Sunt putine sperante să se mai găsească vreun monu...
ment intact în cetate, în afară de urmele zidului cetăjii, din care o parte, descoperite
de Pârvan în 1914, au fost amenajate ca un muzeu în aer liber prin grija d.-lui
Prof. C. Brătescu şi a d,-lui Aurel Vulpe, fostul primar. Noutăţile mai însemnate
sunt de aşteptat din afara zidurilor, din zona mormintelor,
Din această zonă, din partea de S, din spre vii, ne şi vine una din cele mai
de seamă noutăji : descoperi�ea sarcofagului roman, aşa zis al lui Ovidiu, care a
produs atâta vâlvă în toată lumea şi continuă a face încă, din pricina numelui său
inventat pe dea'ntregul print/un reportaj iresponsabil aruncat la întâmplare. Senzajia
produsă de .acest reportaj exagerat a avut numai folosul de.-a ajinti un moment luarea
aminte a întregei Europe intelectuale asupra Constanţei, dovedindu.-se totodată cât
este încă de vie în toată lumea gloria marelui poet sulmonez, care acum două mihmii
şi•a _trăit anii sumbri ai exilului pe tărâmurile noastre dobrogene.
Sarcofagul, care şi fără acest element de senzajie, e prin el însuşi un monu.
ment remarcabil, datorită d:mensiunilor sale deosebite (2,70 m lung., 1,48 m lărg.,
2,40 m înălj.), masivităjii şi calităjii marmorei din care e făcut (circa 8500 kgr. de
marmoră za,haroidă meridională), decoratiei bogate a capacului, dar mai ales obiectelor
enigmatice sculptate pe fata principală, a fost descoperit întâmplător, cu prilejul unor
săpături pentru sco;terea păma.'ntului necesar la lucrările portului. Desgroparea şi
ransportarea monumentului în fata Primăriei, unde se află expus în aer liber, s'a
făcut sub supraveghierea d.-l9i Prof. C. Brătescu. Intr'una din zilele desgropării a luat
parte la operaţiune şi un specialist, archeologul italian Silvio Ferri de li! Universitatea
din Bologna, care tocmai se afla în călătorie de studii prin Dobrogea.
Sarcofagul nu prezintă nici o inscripjie. Obiectele sculptate pe una din fete, de
o parte şi de alta a- tabulei ansate, şi anume : de o parte, în stânga : un clopot, un
cleşte mare şi un .biciu, iar de cealaltă o balanjă, un cap de bou, o secure şi o su.
lilă, ambele 'de paradă, au dat naştere până acum la diferite discujii prin ziare, cu
diferite interpretări. Dintre aceste interpretări :este de remarcat numai cea dată de
către d.-1 C. Brătes�u, cu prilejul publicării unui foarte util articol informativ, ilustrat,
în ziarul "Universul" (XLIX, No. 222, 19 August 1931), după care aceste semne
ar fi nişte simbole, exprimând profesiunea· defunctului, de piidă aceea de mare ne.
gustar de vite. Interpretarea d.-lui Grigoraş· din ,,bdevărul" (29 Sept. 1931) şi .a d.-[ui
archit. Cerkez din „Universul" (Octombrie 1931), tinzând să demonstreze legătura
sarcofagului cu Ovidiu, nu merită atenjie decât cel mult pentru caracterul amuzant al
argumentatiei folosite. Studiile ştiintifice de specialitate asupra monumentului sunt
încă aşteptate.
Fără a insista asupra discuţiei, observăm în treacăt �ă simbolele de pe sar.
cofagul de la Constanta nu constituesc o noutate absolută. Asemenea semne se
cunosc şi de pe alte monumente funerare antice, precum de pildă de pe peretii unora
din hipogeele etrusce de la Caere (Al. Delia Seta, Italia antica, Bergamo 1922, p.
191) şi de pe pietrele sepulcrale din Dalmafia, publicate de d"l M. Abramic din
Spalato în Jahreshefte des osterr...archăol. lnstituts in Wien, XXV, 1929, Beiblalt,
p. 53 sqq., şi explicate de distinsul archeolog salonitan într'un mod similar aceluia
al interpretării d..[ui Brătescu, anume ca obiecte utilizate cu preferinfă de către defunct
în timpul vietii. Semne analoage se cunosc şi de pe cunoscutul fragment de cornişă
de la templul lui Vespasian din Forul Roman, reprezentând· obiecte de cult întrebu„
injate la sacrificii (Delia Seta, op. cit., p. 282, fig. 328). Semnele de pe sarcofagul
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· - 296 de la Constanja nu se potrivesc toate cu interpretarea că defunctul respectiv ar fi
fost un negustor de vile. Pacă simbolele din stânga tabulei ansale, clopotul, biciul,
cleştele, pol sugera o asemenea interpretare, cele din dreapta, cu exceptiiţ capului de
bou, cer neapărat o interpretare diferită·. Balanta aceea fină, securea de paradă, atât
de comună la ceremoniile religioase din vechime, sulita ornamentală, lot de paradă,
ne duc mai degrabă la ideea unei înalte demnităti de caracter sacru. Dacă am ad:
mile, de exemplu, că defunctul, pentru care .fusese sculptai somptuosul sarcofag,. va
fi fost un preot însemnat, atunci pentru toate semnele reprezentate s'ar găsi o explir
catie : capul de bou, clopotul, cleştele, biciul, ar fi în legătură cu sacrificiile sacre
(- v. elemente similare printre cele· de pe monumentele citate de la Caere şi din
Forul Roman -), iar balanta, securea şi sulija ar fi simbole ale demnită'tii sacerdo:
tale. Mai greu explicabil e faptul că sarcofagul a fost utilizai fără nicio inscriptie.
Tabula ansa/a, pe care trebuia să fie scris numele defunctului, este cu lotul goală,
aşa cum a eşil din atelierul sculptorului. In ce priveşte d�ta monumentului, s'ar putea
deduce, după caracterul ornamentelor, care s'ar potrivi mai ales cu sec. II p. Chr.
CALLATIS. Ruinele acestei celăti dorice, care la un moment ajunsese cea
dintâiu din Dobrogea, atingând apogeul tocmai în epoca celei mai strălucite. eflorescente
a civilizatie� elene 1 ), au avui o soartă mai tristă decât" ruinele ·Histriei· şi, putem
spune, chiar decât ale cetătil Torni. Căci, dacă monumentele tomitape au fost sacri"
ficate spre ridicarea înfloritorului municipiu de azi al Constantei,- ruinele Callatidei au
fost sistematic distruse, pentru a permite improvizarea <;ăsutelor modeste ale bietei
Mangalii. In timpul răsboiului Mangalia a fost în mare parte dărămală. Inainle de a .
începe să se refacă, era momentul ca aria cetătii să se exproprieze şi să dea astfel
posibilitatea creerii unui vast muzeu în aer 'libe,r, similar celui de la Histria şi a unor
cercetări archeologite dintre cele mai interesante. Dperatia s'ar fi făcut atunci cu
mijloace relativ putin costisitoare şi fără nicio pagubă pentru locuitori. Din nenorocire,
insistentele interventii făcute de căire regretatul Pârvan în acest scop n'ău găsii nicio
ascultare ·1a locul cuvenit. Pentru mentalitatea celor ce cârmuiau atunci tara, ideea era
prea putin .politică" pentru a fi şi accesibilă. Cânl momentul prielnic a trecut şi
orice insistentă devenise fără sperantă, Pârvan a scris o impresionantă pagină asupra
acestei chestiuni în „Arialele, Dobrogei" din 1922. După aceea săpăturile, începute
prima .dată în-1915 de căire d=-1 Pr9f. D. Teodorescu sub -directia lui 'Pârvan, au
mai continuat în chip răslet, mai ales prin opera d=-lor Prof. Th: Sauciuc:Săveanu
de la Universitatea din Cernăuti şi Prof. O Tafrali de la Universitatea din Iaşi.
Săpăturile se fac foarte greu din pricina conslructiilor moderne şi a proprietătilor pri"
vale, mărunte şi numeroase.
1n vara acestui an d.-1 Prim Ministru N. Iorga, fiind pentru câteva zile în
vilegiatură la vila d"sale din Mangalia, a dispus o reluare sistematică a săpăturilor
din coltul de NE al oraşului, unde se făcuseră primele explorări din 1915 şi unde
nu se mai lucrase din 1927. Cu misiunea executării acestei dispozitii a fost onorat
subsemnatul, care, ajutat de către colegul Vladimir Dumitrescu, docent la Facultatea
de Litere din Bucureşti, a reuşit să scoală la iveală zidul de apărare al cetătii pe o
lungime de 80 m, dimpreună cu două turnuri pătrate, dintre care unul de dimensiuni
::onsiderabile. Zidurile, groase de circa 3,50 m, sunt lucrate foarte îngrijii, cu nucleul
1) Un articol de caracter popularizator, al subs�mnatului, asupra istoriei i:etătii
a apărut în acest an, Via/a Rom�nească, .1931. No. 3.

Callatis,
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- 297 de mortar şi fă�âmături şi cu placaj interior şi exterior de calcar ecuarizal, în totu!i
un mod de construcjie dintr'o epocă romană târzie, după Constantin cel Mare. De
altfel, obiectele găsite în preajma lui, mai ales ceramice, confirmă această datare. Nu
s'a găsit încă nicio inscripjie. Printre dărâmături, multe fragmente de placaj şi paviment.
de marmură luate de la edificii mai vechi şi întrebuintate ca material de constructie.
Săpăturile noastre s'au executat şi la Măgura din mijlocul Mangaliei, înspre
Tătărime, considerată greşii până acum ca fortăreajă sau ca amfiteatru. A.ceastă mă.,.
gură s'a format în epoca apogeului cetătii, prin veacul IV· a Chr., din gunoaiele
aruncate din oraş, constituite mai ales din resturi ceramice şi îngrămădite acolo, în
felul cunoscutului Monfe Tesfaccio din Ro�a. Măguri la fel se află şi în alte cetăji
antice. Mai asemănătoare cu cea de la Callatis, mai ales prin bogătia fragmentelor
de statuete de lut, este Măgura de la Tarsos în Cilicia. Cantitatea frâgmel'ltelor cera..
mice existente în Măgura de ia Callatis e imensă. Luând în seamă numai piesele de
interes muzeografic, s'au putut alege din materialul scos de noi nu mai pujin de 321
. anse de amfore cu inscrip!ii şi z'34 fragmente de statuete de teracotă, unele dintr<: ele:
de o .valoare artistică remarcabilă. Materialul acesta e destinai înzestrării Muzeului din
localitate, care foi din inifiativa d:lui lorga a putut lua fiintă, în sfârşii, într'un loca
propriu, realizpt ptin repararea şi amenajarea fostei biserici române�fi din Mangalia.
Notita nesemnată, publicată într'un număr din „Vremea" dln Octombrie 1931, prin
care se afirmă că acest Muzeu s'a realizat cu pretul unei impietăfi împotriva me.,
moriei lui Vasile Pârvan, desfiintându„se un muzeu pe care el 1„ar fi întemeiat la
Mangalia, nu corespunde adevărului. Până acum nu a· existat niciun un muzeu pro:
priu zis în Mangalia". lnceputul de muzeu realizai din inifiativa lui Pârvan în 1915 a
fost cu desăvârşire nimicit în timpul răsboiului. După răsboiu, diferitele-monumente
şi obiecte mărunte adunate de prin oraş au fost depuse provizoriu la Pretură şi apoi,
în 1930, deci trei ani după moartea marelui archeolog, mutate în subsolul, împ�opriu
pentru a fi muzeu, al casei de cetire „ Vasile Pârvan" din localul fostei primării, la
marginea plajei. Iar de acolo au fost duse, în vara aceasta, în localul special a[
Muzeului cel nou, căruia nu i s'a dat numele de „N. Iorga", precum insinuează
notita amintită, din „Vremea", pe baze fanteziste. Departe de a fi vorba, prin urmare,
de o impietate fată de -amintirea lui Vasile Pârvan, înfiintarea Muzeului celui nou•
de la Mangalia e o realizare tocmai în sensul străduintelor de altă dată ale pururea \
....-d
regretatului cercetătpr al antichitătilor tării.
0

Campania de săpături şi cercetări la Mangalia, a subsemnatului, ,din 1931, a
fost completată cu explorarea a doi mici fumuli, la 1 km. N. de oraş, la „Nemfi"
l- rezultat quasi:nul, mormintele din fumuli fiind pn:>fanafe încă din antichitate - ),
şi cu o anchetă în împrejurimi pe o rază de circa 20 km. Cu prilejul acestei anchete
am descoperii siliştile a cinci viei rurali din vremea romană, anume 1) la „Zbor"
(2 km NV de Mangalia, 500 m V de şoseaua Mangalia„Consfanta), 2) la „Sarî
luiuc" (v. harfa M, St. Major 1 :. 100.000, pe drumul Peceneaga (Gherengic), ia 4
km_ dţ Mangalia, 2 km de Haidarchioi), 3) la Haidarchioi, în preajma armanelor·
Roşculet şi A.Idea, 4) la Copucci (1 km 1/2 N de Copucci spre Peceneaga), 5) la
marginea de S a satului Peceneaga. ln apropierea fiecăreia din aceste silişti, pline cu
pieire, dărâmături, cioburi romane, există câte u11 grup mai dens de fumuli. Pe si:
liştea de la Copucci s'au găsii n�meroase monefe, mai ales romane, dintre care
multe emise de cetatea Callatis. La sătean Ţântu din Peceneaga am· văzul peste
300 asemenea monete culese de pe siliştile de la Copucci şi Peceneaga.
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- 298 La Mangalia a mai făcut săpături în cursul acestui an, spre iarnă, d.-1 Prof.
�Sauciuo-Săveanu, ca�e a scos la iveală părli de edificii importante din centrul cetăţii.
ARGAMUM. D:I Prof. Paul Nicorescu de la Universitatea Elin Iaşi şi.-a
continuat şi anul acesta săpăturile în cetatea romană de la Dolojman, pe malul Ra-;
zelmului, descoperind părfi noi din ziduri şi numeroase obiecte de interes archeologic.
HAGIGHIOL. In apropierea acestei localităţi din jud. Tulcea· d-l Prof. I.
A.ndrieşescu, directorul Muz(;ului Naţional de Ăntichităti, a explorat· complet un turnul
-cu un bogat mormânt scitic, făcând cea mai pretioasă descoperire archeologică în=
tâmplată în România în acest an. Valoarea acestei descoperiri constă în numeroasele
obiecte de argint, vase, căsci, cnemide, aplice, paftale, unele aurite, cu podoabe fi.,.
gurate de artă scitică, lucrate au repousse, amintind coiful de aur găsit în 1929· în
jud. Prahova şi păstrat, încă inedit, în Muzeul din Bucureşti. A.ceste podoabe pre:
zintă o mare varietate! cu scene de vânătoare, cu personagii. barbare şi cu reprezen:
lări de animale complicate. Multe din motivele figurale apar pentru prima dală în
repertoriul artei scitice. Pentru studiile asupra acestei arte, studii care suni încă în.
faza începuturilor, descoperirea de la Hagighiol oferă materialul unui capitol din cele
mai interesante. E cum nu se poate mai legitimă nerăbdarea de a vedea cât mai
curând scos de sub tipar studiul d:lui A.ndrieşescu, prin care aceste admirabile obiecte
vor putea ajunge la cunoştinta publicului de pretutindeni. Pe lângă multele obiecte
scitice amintite s'au mai găsit şi câteva patere de provenienţă grecească. Printre e1e=
mentele scitice sunt de menjionat şi câteva ornamente de aur · de stil animal, identice
cu cele care au fost găsite în· Bulgaria la Brezovo, la Bedniakovo, la Panaghiurişte
şi la Radiuvene (B. Filow, în Mii/ei!. des kais. deutsch. archiiol. Instituts, Romische
Abteilung,XXXII, 1917, p. 55 sqq.; cf. R. Vulpe, L'âge du fer dans Ies regions
lhraces de la Peninsule Balcanique, Paris 1930, pp. 85 şi 131 sqq.). P� baza
acestor analogii ne putem îngădui încă de pe acum să atribuim o dată aproximativă
descoperirilor de la Hagighiol : anume sfârşitul sec. V, cel mai târziu prima jumă=
late a sec. IV a. Chr.
ATMAGEAUA TATAREASCA. In afară de ancheta făcută de d.-1 An:
-drieşescu în jud. Durostor în 1915 (cf._Raport as�pra ac/ivită/ii Muzeului Na/ionat de
Anlichităfi pe 1915, Bucureşti 1916, p. 14 sqq.), în afară de săpăturile lui C.
·Schuchha�df la Cernavoda în timpul răsboiului (Prăhislorische Zeitschrift, XV, 1924,
p. 9. sqq.), despre c�re un studiu complimentar a apărui în ultima vreme (A.
Langsdorff .şi J. Nestor în Priihisl. Zeitschr., XX, 1929; p, 200 sqq.), şi în afară
de descoperirile de la Baia (Hamamgia) publicate de Pârvan (Dacia, II 1925, p. 422
· sqq.),.nimic mai de seamă nu se poate menjiona în activitatea arheologică dobrogeană
pe tărâmul preistoriei. A.ceastă lacună începe abia acum a fi completată în chip mai
hotărâtor prin săpăturile pe care în anii din urmă d:I Vladimir Dumitrescu le exe:
-cută la statiunea eneolitică de la Ătmageaua tătărească în judejul Durostor. Cera:
,mica abundentă găsită cu prilejul acestor săpături .este de acelaş tip cu cea de la
'Cernavoda şi cu cea descgperită în stajiunile preistorice din stânga Dunării, în spe=
,cial de la Gumelnija (jud. Ilfov). Săpăturpe au continuat la Ătmageaua tătărească şi
. ,în acest an, d.-1 Dumitrescu fiind _de data· aceasta ajutat de către d:I Dorin Popescu,
·fost Membru al Şcoalei române din Franja.

Radu Vulpe

Docent la Facultatea de Litere din Bucureşti

www.minac.ro

RECENSII
Scarlat Lambrino, Cetatea Histria; nofifă istorică şi descripfivă cu prilejul
Expozifiei Celă/ii Histria, dela Academia română, Martie 1931, Bucureşti 1931, 4o

23, pp., 28 fig. Cu o prefată de I. A.ndrieşescu. Republicar� după .Boabe 'de
Grâu", 1931.
Idem, Histria romaine a la lumiere des fouilles, Paris 1931, s0, 7 pp. Extras
din ·.,Revue des etudes latines", Paris 1931.
Idem, Empereur pre:byzanfin figure sur une coupe en ferre cuile, Bucureşti
1931, 8°; pp. 63-74. Extras din „Revista istorică română", I, 1931. fasc. l.
Suni trei broşuri'plin,e de noutăfi condensate, privitoare la trecutul cetăfii Histria,
publicate de un destoinic urmaş al regretatului Vasile Pârvan' întru cerc,etarea aPlli:
chităfilor dobrogene. in cea dintâiu se dă pentru înfelesul marelui public, o expunere
a istoriei cetăfii • aşa cum reiese din descoperirile• făcute de către Pârvan şi, după
moartea acestuia, de către autor. Fotografiile, excelente, sunt însofite de legende foarte
bogate şi cuprinzătoare. Multe din fotografii şi din concluziile textului, fund inedite,
prezintă un deosebii interes pentru cercurile de specialitate. Pentru. aceste cercuri, mai
ales pentru acele din streinătate,. d:l Lambrino a -scris şi cea de a doua broşură, cu:
prinzând o expunere esenjială a renaşterii Histriei sub stăpânirea romană.
Ultima broşură tratează despre un foarte interesant taler fragmentar de culoare
roşie, găsit în 1929 printre numeroasele resturi ceramice din cetate şi având gravat
pe· suprafafa interioară, chipul unui împărat roman din sec. IV, pe care autorul H
identifică, printr'o argumentare foarte susfinută _şi plautjbilă, cu Constantin cel Mare.

'

�- Vulpe

Scarlat Lambrino, Observafions sur un nouveau diplome milifaire de I'em:
pereur_ Claude, Paris 1931, 8°, pp. 251-267. !n .Revue de Philologie", V, 1931, 3.

Un studiu complet al unei importante diplome de veteran, găsită prin săpături
clandestine în 1929, într'un turnul din comuna Sarsâ.nlar (jud. Durostor) şi ajunsă
în sfârşit la cunoştinta d:lui Lambrino. Diploma, care e una din cele mai vechi din
câte se cunosc, din anul 54 p. Chr. (cea mai veche fiin'°d din anul 52), a mai fosf
publicată sumar de către d:l Lambrino în dările de seamă ale Academiei de Inscrip:
tiuni din Paris, în fafa căreia a fost prezentată în 1930 de către ilustrul istoric Je:
rome Carcopino. Nu a fost găsită decâi o singură parte a diplomei: fabula posterior.
Diploma a fost eliberată unui oarecare Romaesfa Rescenfi f(ilius/ Spiurus, eques în
alia Gallorum el Thraecum Anfiana, care e pentru prima dată menfionată. A.lături
de acest corp de trupă diploma urmă să pomenească încă pairu, dar pe fragmentul
c are s'a găsii, nu se pol cili decât numele a încă două: ala veterana Gallorum et
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Thraecum şi ala Gallorum el Thraecum [ . .. ?}. Aceste alae, care se aflau în vre..
mea diplomei probabil în regiunile Dun:îrii de Jos, în Moesia, au fost constituite prin
fuziunea a diverse trupe de equiles Gali şi Traci. Elementele numelui pe care îl
poartă titularul diplomei, suni sigur tracice. Pe bună dreptate d:l Lambrino refuză
să vadă în cognomcnul Spiurus o tr�nscriere greşită a numelui roman Spurius. Pe
baza exemplelor ZipyrUS, Zeipyros, Zypyr, din onomastica tracică, prezentate de d:l
Lambrino, cât şi prin analogie cu numele trace Diuppaneus, Diurpzneus, Diurpa:
gisa, Diurdam1s (cf. Mateescu, Ephemeris Dacoroma11<1, I, 1924, p. 226) pentru
atestarea sunetului tracic iu, numele Spiurus e sigur trac, ca şi celelalte pe care le
poartă veteranul de la Sarsânlar. Printre numele marlo�ilor înscrişi pe diplomă apare
şi un alt trac, de natiune Bessus, anume L. Valerius Volse,ws. Cognomenul acesta,
cu toată ·rezonanta sa ilalo:elruscă, e curai tracic, după cum reuşeşte a proba autorul
la p. 266, nota 2. l?e baza originii etnice a acestui Volsenus şi a camaradului său
Romaesta Rescenii f. Spiurus, pe care îl socoate de asemenea bes, d:l Lambrino
deduce existenta, încă de la în<;:epulul sec. I p, Chr., a unui nou grup de Bessi în
Dobrogea, anume în regiunea Duroslorului. D:sa citează deasemeni şi unele indi.,.
cii, după care acest gr4p mai exista încă pe vremea lui Diocietian.
Radu Vulpe

G. Cantacuz1no, Un monument nou al cavalerului tracic, Bucureşti 193 l
8°, 7 pp., cu 1 planşă: Extras din "Convorbiri literare", Aprilie 1931.
E un articol archeologic trafând despre o lespede mare de marmură(! ,50 mX0.47 m)
cu figuri in relief, din epoca imperială romană (ca. sec. 11-111 p. Chr.). Lespedea,
găsită la Constanta· în Aprilie 1930, cu prilejul unei constructii pe strada Cuza
Vodă fângă întretăierea cu strada Carol, se păstrează la -liceul de băieti din localitate
sub îngrijirea d:lui Gh. Coriolan, directorul liceului; care a pus:o la dispozitia auto:
rului spre studiere. Lespedea, cu toată mărimea ei, nu e întreagă. Făcea parte din
friza unui monument bogat, de caracter probabil funerar.
Relieful de pe fragmentul care ni s'a păstrat, reprezintă o interesantă scenă
de vânătoare : doi prunci înaripati, unul călare, celălalt pe jos, vânând lei şi cerbi
într'o pădure. .S-cena este de o deosebită vivacitate, şi cu foale însuşirile inegale ale
sculptorului, - căci în vr�me ce animalele suni redate cu mult dramatism, tratarea
expresiei copiilor lasă de dorit -, această lespede de marmură constituie o piesă cu
totul nouă şi valoroasă printre cele cunoscute până acum nu numai din Dobrogea,
dar chiar din toate provinciile dunărene ale imperiului roman.
E regretabil însă că cel dintâiu articol de caracter ştiintific,. pe care 1...a inspirat
acest prejios vestigiu al artei romane din părtile noastre, n La fost tratat cu competenta
cuvenită. Căci, dacă până a.cum d:l G. Cantacuzino, cunoscui numai prin preocupări
de bibliotecă despre trupele auxiliare din armata romană, putea fi privii în unele cer„
euri şi ca un "eVentual archeolog, după publicarea acestui prim articol archeologic al
d:sale se dovedeşte sigur ca fiind slrein de elementele archeologiei.
Mai întâiu d:l Cantacuzino nu e deprins să vadă un monument. Confruntând
fotografia scenei de vânătoare de pe lespedea de marmură de la Constanta (de pe
planşa anexată la articolul citat), cu descrierea făcută de d:sa în text, constatăm câ:
leva uimitoare nepotriviri. Astfel d:sa vede un urs (p. 3) acolo unde fotografia repre„
zintă clar, pentru orice ochiu, un animal cu cap de leu. De asemeni, vânătorul că:
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3ăret, care în· fotografie e cu toiul şi cu toiul gol, gol ca un prunc ce e, apare pnvm,
.speciale a d.-lui Cantacuzino .îmbrăcai într'o tunică strâmtă, care cobora, s'ar părea,
până la şolduri" (p. 3). Dar ceeace ne apare ca o eroare şi mai gravă, atât de gravă
încât face inutil întreg articolul d,lui Cantacuzino dai capo al fme, compromitându.-i
.serios veleilătile d.-sale archeologice, e identificarea pruncului călăret de pe relief cu
chipul cunoscut al ,,cavalerului tracic". Pentru această identificare, d.-sale i se rare
-de ajuns că· e vorba de un călăreţ la vânătoare, uitând să observe. că în toate efigiile
-cunoscute ale eroului călăreţ tra\:, acest erou apare singur, pe când pe relieful de la
-Constanta e reprezentată o scenă amplă cu mai · multe personagii (- două numai
pe fragmenlul ce ni s'a păstrai). Că eroul trac mai trebuia să fie îmbrăcai (cf. şi G.
Seure, Archeologie lhrace, I, Paris 1913, p: 110, nota 2) şi de vârstă adu/fă, se
pare că recunoaşte şi d:I Cantacuzino, din moment ce ţine să îmbrace, împotriva evi.
denfei, pe pruncul călăreţ de pe relieful ·de la Constanta, declarându:! în acelaş timp
-ca având .pieptul lat, corpul greoiu şi muşchiulal (sic), (p. 4), spre a părea mai ÎIJ
-vârstă. _Numai că fotografia anexată la. articol îl desminte total, âcesl călăreţ fiind, ca
şi tovarăşul său de vânătoare, un pru11c, · absolut nud şi înaripat.
Micile personagii înaripate de pe relieful de la Constanta nu suni de fapt
decât acei amoraşi, am"ores, cupidines, pulli, foarte comuni în arta elenistico:romană,
apărând în cele mai variate sc ene de viată zilnicii, de la delicatele operaţii ale pre.
parării parfumurilor (v. printre renumitele fresce cu amoraşi dela Pompe_i), până la
.scenele violenJe de vânătoare, ca cea de pe relieful nostru. Relieful acesta se inie:
_grează astfel într'o serie generală, de caracter pur decorativ, a artei antice 1), fără să
aibă nimic a face cu reprezeÎllarea de caracter religios:fuf)erar a eroului călăret trac,
:însotită adesea de o inscripţie dedicatorie.
D:I Cantacuzino observă pe relief, şi d:sa,. un detaliu care nu se potriveşte cu
interpretarea pe care o dă pruncului călăreţ. Anume detaliul că acest călăreţ e îna.,.
xipat. Dar, consecvent ideii d.,-sale preconcepute că se află în• fata cavalerului trac, în:
-cearcă să înlăture dificultatea prin amuzanta afirn,afie, că aripile respective sunt „o
particularitate" a reliefului de la Constanta (p. 4). Deci iată, în sfârşit, şi o efigie în:
.aripată a cavalerului trac, pe care până acum toată lumea îl cunoştea fără aripi, doar
cu o hlamidă fluturând în vân!.J Cu metoda aceasta, proprie diletantismului d:sale
.archeologic, dzl Caotacuzino ar putea să mărească la infiniti repertoriul de reprezenz
1ări ale cavalerului trac: n'ar avea decât s•o· aplice tuturor scenelor în care apar călă:
Tefi, cu sau fără aripi.
Prin articolul d:sale d. Cantacuzino a făcut ştiinţei serviciul de a publica foto.
:grafia interesantului relief de la Constanta şi de a..-i prezenta dimensiunile şi împre.
urările descoperirii, lucru pentru care erau suficiente cele· zece rânduri de la începutul
primei pagini. Restul articolului e fără nici un folos pentru nimeni. Studiul compe..
ient şi amănunţit rămâne încă a se scrie..
1) Spre documentare, ne mărginim azi aminJi autorului numai o bibliografie
-elementară, spicuită la iuţeală : M. Collignon, Cupido, în Saglio, Dict. des a11fiquites
grecques el rom., I, p. 1608 sq.; R. Cagnal el V. Chapot, Manual d'archeol. rom.,
II, Paris 1920, p. 61 sq., în afară de De Clarac, Musee de seu/piure, II, pi. 184,
187, 188, 190 etc. şi de K. O. Muller, De11k111iiler der allen Kunsl, Gottingen 1854,
pi. LI-LV. In De Clarac loc. cit., pi. 184 şi 188 se pot vedea scene de vânătoare
cu amoraşi, foarte asemănătoare cu cea de pe relieful de la Constanţa.
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1n freacă! notăm şi afirmaţia de la pag. 5, luată după Kalinka, anume cir
arborele de pe unul din reliefurile eroului trac, găsit în Bulgaria, ar fi un .portocal"�
E lucru general ştiut că portocalul nu $e cunoştea în lumea greco.-romană şi că a
fost adus în Europa în evul mediu, din India şi din Extremul Orient, pe de o parte
prin intermediul Arabilor, pe de alta prin al Portughezilor. Altminteri ni s'ar putea
spune cum se numia portocalul pe greceşte sau pe latina clasică ?

"

*

Radu Vulpe

"

C. C. Giurescu : Despre Vlahia Asaneşiilor (în lucrările Inslil. de geogr. aL
Universit. Cluj voi. IV, 1928-29, pag: 109-124).r
Tenia principală a acestui articol este determinarea teritoriului denumit „Va""
lahia lui Asan", de unde a izbucnii revolta dela 1186 .
După D. On.ciul, Valahia Asaneşlilor ar fi fost între Dunăre şi Carpafi.
A. D. Xenopol n'are o ideie precisă asupra aşezării acestei Valahii, căci îm
voi. III din Isforia Românilor crede c� acest nume se aplică întregului imperiu al.
Asaneştilor, iar în voi. II afirmă că teritoriul dintre Dunăre şi Balcani, adică nucleul
imperiulu·i, n'a purlal nici odată numele de Valahia.
D,,.1 N. Iorga afirmă că revolta Asaneştilor a pornii din munfii Pindului şi·
că pairia Asaneştilor ar fi Thessalia.
D"I C. C. Giurescu reia această chestiune, ca sa a1ungă la concluzia că:
a) .răscoala Asaneştilor a pornii din munlele (sic)
. Haemus (Balcan), iar nll!
din Pind";
b) ,,prin Vlahia lui Asan trebue să întelegem muntele (sic) Balcan, dela M ..
Neagră până în Serbia. Valahii locuiau amândouă versanturile acestui munte (sic),
înlinzându.-se spre miază noapte până la Dunăre. Este inexactă deci afirmafia că în•
Moesia n'ar · fi locuit nici odată Românii în evul.-mediu, după cum tot inexactă e·
afirmatia că prin Valahia lui Asan trebuie să întelegem finului din stânga Dunărei.
adică Ţara Românească" (p, 122).
:Paternitatea acestor concluzii, susţinute cu izvoarele acelei vremi, însă aparfine·•
nu d.-lui C. C. Giurescu, ci, pe cât ştim noi, unui oarecare geograf care, de sigur,
fiind geograf, chiar dacă restabileşk un adevăr istoric, probabil că nu poale fi luat
în considerare de un istoric. Iată concluziiÎe acestui geograf (vezi Arhiva Dobroget
1919, II,:
a) ,,Trebuie să stabilim că semnalul răscoalei înpotriva Bizantinilor n'a pornit,
din Rhodope ca să se întin�ă şi în ·nordul Balcanilor, ci a pomii din părjile româ:,
neşti ale Bulgariei răsăritene, ca să se înlindă mai târziu şi la Românii dela Strumita
şi Rhodope" (pag. 26).
b) "Valahia Asanizilor,... era iuire Balcani şi gurile Dunării" (pag. 24).
• La început stăpânirea Asanizilor s'a limitai numai

asupra acestei Zagore-

şi asupra podişului răsăritean ce se lasă până· în Dunăre. Cetăjile maritime precum : .

Constanţa, Vama şi cela/alte mai meridionale:erau în stăpânirea Bizantinilor(§ 706) ;_
de asemenea şi părţile apusene ale Bulgariei, cu Sofia" (pag. 27).
• Asanizii, ca Români şi stăpâni peste Vlahia
°

lor dintre Dunăre,

Mare şii

Balcanii răsăriteni, voiau să cucerească dela Bizantini şi părţile apusene

ale

gariei, adică cele din spre Sofia, pe care încă nu le stăpâniau, precum

şi

www.minac.ro

Bui.-·
păr/if,e:-

303
mai meridionale, spre Macedonia şi as/fel să Jnlemeeze o domnie „precum a fost·
odinioară" (pag. 28).
E clar, deci, că tema d;lui C. C. Giurescu a mai fost tratată cu· exact ace,,
leaşi două concluzii şi cu aceleaşi izvoare principale de altcineva, cu 12 ani înaintea,
d•sale. Asemănările merg şi mai departe, până şi în unele aprecieri şi consideralii,.
care arată factura de cugetare a geografului. Deosebirea - singura - stă în aceea că,
pe când numitul geograf sustine că stăpânirea lui Asan nu cuprindea /a începui'/
decât Valahia sa, adecă jumătatea de răsărit a Bulgariei dintre Balcani şi Dunăre,
la care s'a adăogat mai apoi şi Dobrogea, şi numai mai târziu şi părlile occidentale
(care acestea, în izvoarele vremii nu se numi;,sc Valahia, ci Bulgaria, după cum vom
arăta mai jos), - d,-sa crede că „prin Valahia lui Asan trebue să întelegem mun"' ·
lele (sic) Balcan, dela M. Neagră până în Serbia" De ce? Fiindcă „Valahii lo-cuiau
amândouă versanturile acestui munte (sic), întinzându„se spre miază,-noapte până la,
Dunăre". Dar Valahii locuiau pe vremea aceea şi mai di;parle, până la Adriatica,
iar la Sud până în Macedonia şi Epir şi... unul e punctul de vedere etnografic şi,
altul e punctul de vedere islorico,-politic.
· Rămâne deci de stabilit ce teritoriu înfelegeau izvoare�e sec. XII şi XIII prin
"'
numele de Valahia lui Asan ?
Iată un izvor care priveşte acest teritoriu dinspre nord : descrierea călătoriei că,-·
Iugărului Rubruquis' la Tătari, în anul 1253, deci înt�•o vreme când numele de Va,
lahia lui Asan se fixase bine îi1 no'menclatura teritoriilor. In înşirarea lărilor, călu..-.
gărul păstrează- ordinea succesiunii lor în spatiu fală de -locul de unde el vorbeşte,
sau scrie, sau face afirmările ·sale. Iată ce scrie Rubruquis :
„eliam ultra Danubium versus Conslanlinopolim, Valakia quae est terra
Assani, el Minor Bulgaria ... " plătesc tribut Tătarilor. Deci avem aci 2 teritorii deo-=
sebite : a) unul e Valahia lui Asan, dela gurile Dunărei spr� sud, în directia Con-=
stantinopolei şi b) altul Bulgaria mică (în deosebire de Bulgaria mare dela Volga).
Până unde se întindea spre S. Valahia lui Asa·n? De sigur, până la hotarul im-=
- periului bizanlin, care era yndeva (fără precisiunea actuală) dincolo de sau chiar la.
clisurile Balcanilor. Dar SRre W? Din Rubruquis nu putem scoate nici o con.cluzie.
Atât putem deduce, di Minor Bulgaria trebuia să fie mai spre Wesl, căci spre S.
nu avea loc. Sau, dacă ar fi s'o căutăm mai spre sud, alunei ar trebui să limităm
Valahia lui Asan numai la Dobrogea, ceeace nici noi, nici _d-=I Giurescu n'o putem
face şi .nici celelalt� izvoare ale vremii nu ne permil a o face.
2) Iată un al doilea izvor, care priveşte Valahia Asaneştilor din spre Sud :.
este Geoffroy de Villehardouin, un contemporan' al epopeii Asanide. El p·omeneşle
o jară „terre de Blackye" (p. 288) ; de un rege al acestei lări: .Johannis, qui esioil ·
roi de Blaquie" (p, 287) şi de un „monfagne de la Blaquie" (p. 189), prin care în-=
telege, în acest pasaj, Balcanii din regiunea oraşului Elin (= Elena, nu .Eului", cum
redă greşii d:l Giurescu în nota 5 pag. 118). Cronicarul face apoi - în alt pasaj deosebire ch!ră, chiar în titlul lui lonijă, între cele 2 teritorii : Valahia şi Bulgaria :
„Et Johannis li rois de Blaquie el de Bougrie.,." Deci, dacă Balcanii pela oraşul-1
Elena sunt „montagne de la Blackye, înseamnă că şi teritoriul dela aceşti munti spre
nord sunt Vlahia. Unde rămâne atunci Bulgaria ? De sigur, în părtile dinspre Vest.
Până acum însă este clar, după aceste două izvoare, că V!ahia este cuprinsă înf(e·
srurile Dunărei şi Balcani, dar nu este clar până unde se întindea spre Vest.
3) Iată şi un al treilea izvor, care priveşte Valahia Asaneştilor din· spre Vest�
şi care poate preciza, într'o măsură, concluzia noastră : este Ansbertus, cronicarul ex,-
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ipeditiei cruciate a lui Frederic Barbarossa, un alt contemporan al epopeii Ăsanide.
El scrie : .Praelerea Bulgariae în maxima parfe, ac versus Danubium quousque

mare influii, quidam Kalopelrus Flachus el fraier ejus Crassianus cum subdiiis Fla,
chis Jyrannyzabal". De unde scrie aceste rânduri Ănsbertus ? De pe drumul Bel,
:grad,Niş spre Sofia, deci din imediata vecinătate vestică a Bulgariei _actuale. .A.ns,
bertus distinge şi el foarte clar cele 2 teritorii stăpânite de Ăsaneşti, pe care le înşiră ·
·1n Jrdinea aşezării lor spatiale fată de locul unde se găsia scriitorul ; 1) cea mai
mare parfe a Bulgariei şi 2) un teritoriu mai depărtai, spre Dunăre, acolo unde se
'Varsă în mare, şi pe care nu,/ numeşte Bulgarie. Atunci care putea fi această .cea
mai mare parte a Bulgariei? De sigur, regiunea ce se întindea din apropierea dru,
mului pe care se aflau în acel moment al povestirii crucialii, cătră răsărit, până
•1.mde,va (precis nu 'ştim), unde începea alt teritoriu (Vlahia celorlalli scriitori, care nu
-era Bulgarie). Credem că e clar.
Pasagiul din Robert. de Clary : • Or est Commaine une Jerre qui marchist
.a Blakie", coroborat cu pasagiul din Rubruquis, arată că'n acea vreme teritoriul dela

Nordul Dunărei se numia Cumania, iar nu V/abia.
Invinuirea d,,.(ui C. C. Giurescu că „Brălescu n'are dreptate când spu.ne că
:grosul Valahilor lui lonilă îl fermau Românii din Dobrogea", este pur şi simplu
_gratuiÎă, căci Brătescu ·n'a afirmai nicăeri acest lucru (am dori să ni se dea pasajul I)
şi ea îşi poate avea explicarea în oarecare fişe greşite şi nu îndeajuns de controlate•
.Şi cu atât mai ciudată este această învinuire, cu cât î�suşi d..-1 Giurescu citează din
Brătescu următorul pasaj în· nota 2 dela pag. 112 : ., Grosul Valahilor- lui Petru şi

Asan îl formau Românii din Dobrogea, răsăritul Bulgariei şi dela r:lisurile Balca.11ilor". Deci nu numai din Dobrogea I Probabil însă că era necesară. aceas!ă învi.,.•

nuire (chiar gratuită) (şi noi ne..-am obişnuit de o bucală de vreme cu asemenga com..
plimente) pentru a da cililor.ului. iluzia originalitălii studiului tipărit. Noi lotuşi, şi aşa,
ne bucurăm că un tânăr istoric a socotit modestul nostru studiu vrednic de a fi oferit,
.sub o formă ceva mai amplificată, ca omagiu unui geograf, care cunoaşte, de sigur
şi muni:;a noastră.

· C. Brătescu

O. Tafrali: Les Tu!]luli de Callalis; în „Arta şi Arheologia", an. I, fasc,
2 (1928), p. 23-53; Bucureşti, Cartea Românească, 1928.
In jurul Mangaliei, până la 10-15 km., sunt o mullime de tumuli (movile)
�ari formează obiectul studiului d,-lui Tafrali. Nu sunt naturali, ci construili de om
,din pământ negru deasupra, iar spre bază din strate de lui galben, consolidate cu
.strate de piatră. La unii din aceşti lumuli, d..-sa a făcui o serie de:săpăluri, care J,,.au
.dus la concluzia că ei aparlin la două mari categorii : I) lucrări de apărare şi 2)
morminte.
I. Grupul de_ lumuli din directia Gherengic şi A.ccilar, la 3 kil'! , �- V. de
Mangalia, formează un sistem defensiv pentru un eventual alac dinspre cetatea Cal,
latis. ĂiCi se află şi lumuli naturali, însă amenajali de oameni în scopul amintit. A.Iii
iumuli, fără legătură cu sistemul ·de ap ărare, contineau morminte. Doi din cei patru
1umuli defensivi în cari s'au făcui săpături, conlineau urme ceramice, silexuri, săgeti
de metal dintr'o epocă greacă sau greco,romană, un inel, un cercel, vase roşii fine,
resturi de pahare antice, o monedă de bronz, probabil romană, ele. Aceasta însew
nează că sistemul acesta de tumuli defensivi este dinlr'o epocă greacă apropiată, sau
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- 305 greco.,,romană ; în orice caz, nu este mai vechiu decât cetatea Callatis, de teama căreia
barbarii, cari slăpâniau acest ţinut, au fost nevoiţi să•şi creeze acest mijloc de -apărare.
2. Tumulii funerari, cercetaţi de \f.-1 T., aparţin la diferite epose şi popoare. Ei
serviau pentru inhumare. lntr'unul s'a găsit şi practica incineraţiei.
Pe baza materialului arheologic găsit, autorul crede că aceşti barbari stăpânitori
lângă Callatis, cari au ridicai lumulii, suni Scifii, iar sculpturile primitive aparfin ar"
tiştilor nafionali scifi, nu Grecilor, cum se constată pentru alte morminte, ca cele din
Rusia, dela Solokha.
Dan Iliescu

,,. *

.O. Tafrali : La Cile ponlique de Calfalis - recherches el fouilles; în Arta
şi Arheologia, an. I, f. I (1927), p. 17,....,15; Bucureşti, Cartea Românească.
Făcând cercetări la fata locului şi folosind şi o bogată literatură istorico.,,ar.
heologică, d"l Tafrali înfăfişează trecutul cetălii greceşti Callatis, dela Mangalia, sub
diferite aspecte : istoric, cultural, economic, politic, artistic şi religios.
Sunt aici o mulfime de martori ai vechei şi înfloritoarei civilizafii calatiene :
ruine ale zidului înconjurător, ale templelor şi edificiilor publice din diferite epoce şi
de diferite stiluri (dbric, ionic, corintic, -roman), ale teatrului şi băilor, apoi resturi sau
vase întregi din ceramica grecească, inscripţii, monede, puturi, morminte, etc.
Callatis era o colonie dorică, a Heraclei Pontului, 'întemeiată pe vremea · re.
gelui macedonean Amyntas (560-492 a. H.) şi înconjurată cu ziduri într'o epocă
ce nu se poate preciza. Scriitorii antici ne"o prezintă ca pe una din tele mai însem"
nate colonii ale Pontului Stâng. Plinins spune că înainie se numia Acetve/is.
Callatis a avut ideia şi conducerea uniunii celor cinci cetăţi greceşti dobro"'
gene.,,Pentapolis. Ea conduce revolta acestor celăli în anul 313 a. H., aliate cti Tracii
din Dobrogea, cu Scitii de peste Dunăre şi· cu Antigen, împotriva lui Lisymach ..
Fiind curând izolată, ea înfruntă ani dearândul. asediul lui Lisymach. Intre anii
305-302 o găsim în puterea acestuia. Răsboiul a slăbit"o mult. O parfe din cetăţeni
au fost nevoiti să se refugieze în regatul lui Eumelos din Crimeea, ca e le dădu un
oraş, Psoa şi le distribui pământuri în câmp (ceeace întăreşte părerea d"lui Vulpe
că şi la Callatis coloniştii munciau direcl pământul). După moartea lui Lisymach,
Callatis îşi recapătă libertatea. Un răsboiu cu Bizantinii, la 260 a. H., a slăbit"o
într'alâl, în cât nu s'a mai pulul ridica la strălucirea de odinioară. Locui i"l ia Torni,.
centrul Penlapolei şi reşedinfa Ponlarchului. ln vremea lui Mithridate o aflăm sub
influenţa acesillia ; apoi curând, sub stăpânire romană. lnscrip!iile vremii vorbesc de
un bello Callatino şi de soldaţi romani aici. Ea continuă să aibe relatii comerciale
şi culturale cu multe oraşe greceşti.
1n evul mediu nu se mai vorbeşte de Callatis. 1n hărtile sec. 17-18, în locul
ei se află Pangalia (Mangalia), nume venii dela-Tătarii Mangd!i din Crimeea.
Totuşi, oraşul a persistat, dovadă numeroasele pufuri antice folosite şi azi.
Evliia.,,Celebi, pela jumătatea sec: 1,7, ne dă informalii prefioase cu pnv1re la.
înfăfişarea oraşului, populaţie, starea culturală şi economică, organizarea administrativă „
Tot el mai spune că cetatea a fost distrusă la 1392, sub Baiazid, fiindcă a opus rezistenţă_
Partea a doua a studiului o formează o serie de discutiuni asupra unei părţii
din materialul arheologic dela Callatis, în spetial inscrip!ii, unele inedite.
.Analele Dobrogei" XII, 1931

,,

*
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Radu Vulpe: Callatis - povestea unei vechi cetăji elene din Dobrogea; în
Viaţa Românească" din laşi, an. XXIII (193.1), p. 251-256.
Dintre coloniile greceşti din Dobrogea,· Callatis a avut cel"mai interesant trecut.
A fost întemeiată pela 570 a. H. de colonişti din Heracleea Pontică - pe ţărmul
nordic al Asiei Mici, unde e azi oraşul Eregli - ea însăşi colonie a Megarei. Cal:
latis era singura colonie �dorică depe tărmul Pontului Stâng. Histria, Torni, Diony:
sopolis şi Odessos erau colonii milesiene, ionice.
Limanul M;mgalia, la gura căruia s'au aşezat Callatienii, purta numele getic
Cerb;tis; aceştia 1...au schimbat în acela de Callatis, în aminlirea râului Calis din
patria lor de c-rigină, dând aces-1 nume şi oraşului.
Condiţiunile geografice era� nefavorabile aici, lipseau fortificatii naturale, un
port natural, regiunea din jur era săracă şi slab populată. Locurile mai bune fuseseră
dinainle ocupate de Milesieni. Singuri şi:au construit ziduri puternice de apărare şi
portul destul de mare: Un fapt inleresant e că „muncesc direct" pământul din jurul
cetătii şi „fac din el unul din cele mai căutate grânare ale Dobrogei". De aceea em:
blema ,oraşului era spicul de grâu. In scurt timp, Callatis trece înaintea celorlalte
cetăti greceşti dobrogene, din punct de veder1:, economic, politic şi cultural.
In anul 313 a. Cr. ea este în fruntea cetătilor din Dobrogea, coalizate împotriva
lui Lysimach. Reuşeşte să atragă în alianţă pe dinaştii traci din vecinătate şi!pe Scitii de
peste Dunăre. Toti aveau să lupte alături de Antigen, rivalul lui Lysimach. Acesta
însă reuşeşte curând să înfrângă pe fiecare dintre aliaţi, iar Callatis este izolată şi
asediată. După 6 ani, încă rezista lui Lysimach ; dar în anul 302 o găsim în puterea
acestuia. De pe urma aeestui războiu îşi pierde pentru totdeauna prestigiul politic. In
anul 260 a. Cr. încearcă, în tovărăşia Histriei, să anexeze cetatea Torni cu teritoriul
ei. Intervenfia Byzantului e fatală Callatidei. Torni îi ia înainte. După aceea, invaziile
dese ale barbarilor de peste Dunăre şi pirafii cari stăpâniau Marea Neagră aduc mari
pierderi coloniei şi o silesc să accepte, pe rând, autoritatea lui Mithridaţe, Buerebista,
apoi a Romanilor, cari să:i asigure liniştea din partea barbarilor. Sub Romani, ajunge
din nou la ,l situafie înfloritoare din punct de vedere economic şi cultural. Invaziile
barbare care urmară o slăbiră din nou; o cucerire slavă sau avară, urmată de in"
cendiu, o distruse definitiv.
0

Se reînfiintează în epoca Bizantinilor cu numele de azi, Mangalia, căreia Ge:
novezii îi dau o înflorire trecătoare în sec. 13-14. Sub turci decade şi abia azi a
început să:şi revie.
•
Dan Iliescu
I. Popescu:Spineni : Sur /'origine etnique de . Tustinien - communication faite
au 3:e Congres d'Etudes Byzantines, Athenes, 1930; 12 pag. in 8°.
In 162], istoricul german Alemannus publică, pentru prima oară, Istoria sacră
a l1,1i Procop din Cesareea, contimporan cu Justinian. In prefată şi câteva note, spri"
jinit pe Vita Justiniani a lui Theofil, Alemannus afirmă că .Justinian era Slav. De
atunci, toţi istoricii au fost• şi încă mai sunt unii de această părere.
Primul care a pus:o la îndoială a fost Tomaschek (1874). Istoricul englez J.
Bryce (1887) spune că isvorul acestor' note ar fi un manuscris al. romanticului episcop
sârb· Ivan Tomco Mrnavic, dela începutul sec. 17. Tot Ivan a mai încercat să arate
că Habsburgii sunt descendenti ai lui Constantin cel Mare. Istoricii slavi Jirecek şi
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.Jagic susjin părerea lui Bryce, adăugând că slavizarea numelor familiei imperiale s'ar
datori imaginajiei unor savanji slavofili. Acelaş lucru afirmă rusul Vasiljev, apoi
Krurnbacher, Ch. Diehl. O părere neserioasă e a englezului Gibon (1789), care crede
că Juslinian era anglo:saxon, CIJ numele primitiv Uprigl.
Asupra originii lui Justinian găsim date în operele contimporanilor săi, sau
aproape conlemporani.,'Insuşi Justinian, în prefaja Novelei X[, spune că patria sa
este Dacia Mediterranee (între Scoplie:Scupi, Naisus.eNiş şi Serdica:Sofia). Procop
-din Cesareea precizează că Justinian s'a născui în satul Tauresium, lângă Bede:
riana. Ioan din Anliochia spune că Bederiana era lângă Naisus. E sigur, deci, că
pairia lui Justinian e în Serbia meridională de alli, între Niş şi Scoplie. In privinja
originii, Procop din Cesareea, Ioan Malalas şi Chronicon Pascale afirmă că Justinian
era Trac, ca şi strămoşii săi. Fiind Trac şi originar din Dacia Mediterraneea, trebuie
..admis că era de origină traco.edacă.

Dan Iliescu

Dr. Nicolae Ulmeanu :

Albania, 1925.

Băile Tekirghiol:Sat;

68 p. in so ; Constanta, lip.

Această slajiune balneară se găseşte lângă lacul Tekirghiol, în partea de N. V.
a lacului. .,Numeroase vile şi hoteluri în slajiune şi chiar în sat, pentru foale pun:
gile şi siluaji�ile sociale, pot adăposti până la !O.OOO de vizitatori. O piaţă bogată
şi mult mai ieftină ca la oraşe, alimenlată zilnic de locuitorii di'} sat şi negustorii
stabili şi ambulanji, fabrici de brânzeturi, restauranle de lux şi populare, lăptării, mu:
zici, orhestre, îndestulează şi animează stajiunea. Pentru băi reci cu nomol şi băi de
soare, este o instalatie destul de bună pe marginea lacului, cele calde se fac în zece
.stabilimente destul de bine instalale, dar absob.;f t o.ale lipsite de săli de '. suda/ie şi
masaj, lucru care ar fi de cel mai mare folos". Ceeace. e trist, e că vin a1c1 ml\lli
vizilatori netrimişi de medici ; iar dinJre cei trimişi, multi îşi fac cura fără nicio
prescriptie medicală.
Datorită situatiei geografice - mai departe de mare şi deci mai ferită de cu„
reniul puternic al mării, umed şi pă_lrunzălor -, principala speciali�are a acestei sta:
/iuni va fi afecfiunile •cu- indica/iuni de băi calde. Lacul şi stajiunea se bucură de
toate avantajele climatului marin : stabilitate termică mare, aer umed, răcoros şi sa:
turat de oxigen, presiune atmosferică ridicată şi starea higrometrică invariabilă în tim..,
pul sezonului. Aerul e încărcat cu substanje radioactive.
Lacul are- forma unui triunghiu cu baza spre mare. Suprafaja lui este de 1131
ha,l) cu o adâncime_ până la 20 m.2) ; fundul e pujin cunosi:ut şi se crede că are
isvoare cloruro:sodice şi chiar termale 8). Apa are densitatea 1,0552 la 150 C, e
· foarte mineralizată (cJorura!ă:sodică concentrată, bromurală şi magneziană). Un litru
.d e apă conjine 72,7314 gr. săruri :
t) De fapt, 1232.
2 ) De fapt, numai 10 m.
1
8) Probabil, auJ9rul nu cunoaşte lucrarea d:lui R. Pascu : Cercetări prelimi:
nare asupra lacului Techirghiol (An. Inst. Geo!. Rom., voi. IV, fasc. I, 1910, pag,
'63 şi, urm.), unde se dau .cunoştinte suficiente asupra fundului. ,
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(după Dr. N. Ulmeanu):
Clorură de sodiu •
55
potasiu
2
O
amoniu
"
" magneziu
4
O
Bromură de magneziu
Nitrai de sodiu
--0
Sulfat de magneziu • .
8
O
•
• calciu • • •
Carbonai de magneziu •
O
Oxid de fier • • •
O
Oxid de aluminiu
O
Silice • . • . • •
O
Anhidridă liberă sau semi.,.
O
· carbonată • . • • •
Hidrogen sulfurat urme •
Materii organice circa
o

gr. 3972
0046
0036
4689
„ 1357
„ 0052
„ 1497
• 6001
0027
„ 0208
gr. 0208
0072

După Anuarul Ins!. Geologic, voi. I.
fasc. 3, pag. 391-394:
Clorură de sodiu . . - 75 gr. 5373
Sulfat
9
7107"
• magneziu
1
1625
O „ 932(>
calciu • •

2841
5960

Conţine dar în cantitate mare : clor, anhidridă sulfurică, :sodiu, magneziu, po;•
tasiu ; în cantitate mică : calciu, aluminiu, fer, amoniu, brom; anhidridă carbonică,
sUicică, azotică, hidrogen sulfurat. Substanţe electropozitive: oxid de Na, K, Amoniu,
Mg, Ca, Al, Fe ; substanţe elecfronegative: CI, Br, Anhidridă sulf.,' carbonică, ni..
trică, silicică. Apa minerală din_ lacul Tekirghiol e mai bogată în săruri.decât oricare ·
0

apă similară din /ară şi muli mai mineralizată decât a oricărei sfa/iuni de băi de
nomol din Europa. E de 4 ori -mai sărată ca apa mării şi de 22 ori mai bogată în

.,

brom. De remarcat : stabilitatea în compoziţia chimică şi uniformitatea densităţii la
orice adâncime.
Nomolul se formează prin fermentarea unor animale mici şi a algelor care
trăesc în apa lacului. Ca animale tr.ăiesc : pro_lozoare din specia -Chamydomonas
Dunali, care colorează apa în galben.,.verzui şi un crustaceu phyllopod, rudimentar,
A.rtemia salina; iar ca plante, alge din specia Cladophora cristalina, filamente sub.,.
firi, dese, verzi, în cantităţi enor'me, în care se desvoltă animalculele protozoare. In
nomol e larva dipterului Chironomus (după dr. Frangopol şi : Oscilarele verzi, Dia.,.
Jomeele, A.nghilul1ele, Infuzoriile, în apă şi mai ales în nomol). Din larvele unor
specii ies nişte musculiţe care trăiesc pe suprafata algelor, fomiând un strai negru
considerabil. Din cauza căldurii verii, algele şi animalculele mor şi fermentează sub
·influenta unor bacterii incolore (genul Beggiafoa, specia roseopeTsicina} sau sulfu.,.
roase rolorate (genul Micrococcus Chromatium), care suni în canlităti enorme,
dând nomolului în formaţie culoarea şerbetului de smeură. Spre toamnă, massa de
alge şi animalcule arată alt aspect şi compozitie : suprafaţă P:ezinlă o colo.are albi.,.
cioasă întărită de sărurile care o îmbibă ; dedesubt, o massă omogenă neagră.,.ver.,.
zuie până la 50 cm., ca o pomadă negricioasă, unsuroasă, conţinută înlr'o reţea fină
formată din filamentele algelor. Sub acest strai se văd filamentele algelor aproape
neatinse de procesul de fermentatie, aderând de pietrele din fundul Jacului. Vânturile
şi valurile desprind p;chete mari din acest nomo/ viu, · depunându.,.! pe fund, unde
îşi continuă evolutia. Nomolul e cărat aproape tot de curenţi în basinul dinspre sal
(în întindere de circa 8 ha), unde procesul de maceratiune e desăvârşit după 8-1 O
luni. Toamna, straiul de .nomol nou, de 5-15 cm, e galben.,.verzui, mai difluenl, cu
urme de fibre de alge şi animalcule. Sub el vine un strat de 10-15 cm. negru in.
tens, omogen, cu reflex albăstrui, gelatinos, compact. Apoi al treilea slr�I păstos,

www.minac.ro

- 309 negru mal, mai granulos. 1n vară, primul strai are caracterele celui subjacent ; în doi
•
ani toate straturile ajung la forma desăvârşită.
Nomolul lacului are califatea de a se regenera: un nomol slerilizal la 12<1'
C, - dacă i se adaugă o mică canlitale de- nomol negru (de fo�mafie recentă, ne=
.-slerilizal, proaspăl scos din lac, - îşi r.ecapătă calilăfile terapeulice. Deaceea o can=
filate de nomol se întrebuinjează de mai m·�lte ori, dupi fiecare întrebuintare vărsân#
du,se în basinul lacului pentru a se regenera.
Lacul are mari rezerve de· nomol: nomol negru, 1656 mii. kg. _pe o suprafată
de 552 ha şi o grosime de circa 25 cm., iar nomol cafeniu, 6812 mii. kg, pe o
suprafată de 841 ha şi o gresime de circa 54 cm. Cantif atea de nomol d intr'un an
poale fi utilizată 10 ani, după care se mineralizează, îşi pierde califătile terapeutice,
moare: La noi se foloseşte numai nomolul negru, proaspăt, ceeace este un lux pe
care nu şi=I poate permite nicio statiune balneară din lume.
D=rul M. Georgescu, făcând analiza no�tlul�i. d ă următoa. rele . date :
1000 gr. nomol umed confine :
Apă şi substante volatile 300 gr. 300
Hidrogen sulfurat
f în cantifate
mică şi.
Subslante organice • • . 1 8 1
400
Acid carbonic
<
-variabilă
Hidrocarbure uşoare
300
anorganice fixe 51 8

l

1000 părfi nomol uscai, la
Subslanfe solubile în apă:

Clorură de sodiu .
62 ,8 5830
potasiu
2,42310
" magneziu. 9,67350
Bromură de magneziu 0,03371
.Sulfat
2,69825
calciu
0,59967
Carbonat„
4,53407
.. !11agneziu 0,17696

.

125°, confine:

1;13927
C_arbonat acid de amoniu .
0,00913
Silice
urme
Oxid de fer şi aluminiu.
Azotat de amoniu •
Subst. organice, acizi volatili, pierderi etc. 3,348 64
. 0,17'000
Hidrogen sulfurat liber •
Anhidridă carb. liberă" şi semicombinată 10,53454

Substanfe insolubile în apă :

Calciu(combinat cu acid carb.,
humic, silice, • • • • 66,53820
Magneziu (combinat cu aci2l
. carb., şi humic), • • • 12,76870
S�bst. de natura grăs. şi cerei 5,35 000
Substante rezinoase•••• 5,80000
Substlinte „ org., resturi de
plante, pieriieri etc. • • 255,38 066
Acizi organici: formic, butiric, oleic, propilic,• galic.
Cui .se datoreşte eficacifatea terapeutică a apei minerale din lacul Tekirghiol?
Puterea curativă a unei ape minerale se explică printr'un complex fizico•chimic, în
anumite conditiuni, nedeterminate precis până azi, complex care s'ar putea desface:
în următoarele elemente: disociatiunea electrolitică a sărurilor în ioni, presenfa de:
metale şi gaze rare, starea coloidală a unor elemente din !apele minerale, emanajiu#
,nile radiifere din ape şi d in atmosfera isvorului mineral, rezistivitatea electrică, pre•
siunea osmotică, termicitate, mineralizare.
Sulfat de calciu (gips) greu so=
Iubii în apă• . . • . 10,95070
Silice • . . . .
442,40000
Oxid d e aluminiu
8 5,60000
Oxid de fer
8,91735
Sulfură de fer . .
7,74169
Fosfat de calciu .
3,05810

•
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Din însumarea tuturor energiilor' din apele minerale rezultă determinaţiuni bio.,,
logke din cele mai interesante : proprietăţi aţ1lianafilactizante, activarea protoplasmei
celulare (acfiune cyrativă), imunitate gen�rală contra infecţiunilor, actiuni comparabile
cu cele endocriniene şi putere energetică vitală.
Urmepză apoi o serie de indicaţiu�i asupra băilor calde cu nomol, reci cu
nomol, de nisip, de mare, d• soare : penim care boale sunt recomandabilii, cum tre:
buiesc făcute, care suni efectele lor ; contraindicatiuni privitoare la băile calde cu
nomol şi băile de soare.
Dan M. Iliescu

.. * ..

13 pag_
în 8° cu traducere franceză, în "Contributiu;i botanice din Cluj", tom. I, fasc. 13
( 1928); Cluj, Cartea Româuească, 1930.
lnaintea aparitiei unui studiu de ansamblu asupra lacului Tekirghiol, al d:lui
.P. Bujor, d:�a face, în Congresul aturaliştilor din România, linul la Cluj în 1928,
o comunicare, pe care o reproducem în rezumat, asupra formării nămolului din

P. Bujor:

;

Noui conlribufiuni la studiul biologiei lacului Tekirghiol;

· lacul Tekirghiol.
Prima analiză a apei lacului a fost făcută la 1893, iar ultima la 1927. In
acest interval densitatea apei a crescut dela 1,0552 (1893), la 1,075 (1927); a pierdut
prin evaporare mai mu11ă apă decât a primit prin precipitatiuni atmosferice şi din
isvoare, din cauza climei de stepă a Dobrogei,
Cul6area galben:verzuie •a apei dela suprafafa lacului e_ datorită : a) unui fe=
nomen fizic: difractia luminii asupra particulelor în suspensie ; b) unui fenomen
chi'mic: prezenţa sărurilorîn disolutie ; c) unor microorganisme (Clamydomonas Duna/i
sau Dunaliella}, când se găs�sc în cantitate foarte mare.
· Apa e amară şi sărată şi, după analiza chimică, clorosodică magneziană
concentrată.
Nămolule produsul unor transformări biochimice foarte complexe şi de lungă
durată a substanţelor minerale şi organice din lac. E foril)at dintr'o massă argiloasă
şi marnoasă, amestecală cu nisip foarte fin, la care se asociază elementul principal
minerali�ant, în partea solubilă, ca clorura de sodiu, sulfatul de sodiu, clorura de
magneziu, sulfatul de magneziu şi apoi elementele secundare �a clorura de potasiu şi
sulfatul de 'câlciu. Partea insolubilă în apă, dar solubilă în acid clorhydric, cuprinde
carbona.iul de calciu, de fier şi magneziu, sulfura de fier şi foarte putini sulfaţi şi
silicaţi. Pa,tea insolubilă în acid c!orhydric cuprinde aproape exclusiv nisip, silicaţi
şi oxizi de aluminiu •şi fier. Sulful liber e· în mai mare cantitate (11,25 gr.) decât
în sulfure (1,2632 gr. în 3,4662 gr. 'sulf�ră de fier şi sulfaţi (4,9 gr.). Materiile or..
ganice sunt în mare cantitate, iar în acestea, substantele humice sunt, relativ, puţine.
Culoarea neagrii a nămolului e d�torită sulfurei de fier, care înconjoară massa
argiloasă, firele de nisil şi sfărămăturile de plante şi animale (A.rtemia, larve de diptere,
ouă de A.rtemia, carapace de Cipris etc).
Nămolul mai conţine şi gaze : hydrogen sulfurat, acid carbonic şi amoniac. El·
are consistenţa unei creme negre, unsuroasă la pipăit, gust amar şi foarte sărat şi
fuge uşor printre degete. In contact cu aerul se oxidează uşor, devenind cafeniu şi
se transformă în hydrat feros.
Când nămolul e tânăr are aspectul negru:verzui din cauza plantelor (alge.
bacterii), cu miros tare de hydrogen sulfurat (probă evidentă că mat�ria organică ia
parfe la formarea nămolului sub influenta microorganismelor).

•
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Asupra formării hydrogenului sulfurat s'au �mis 3 păreri: a) prin pulrefacfia
materiilor albuminoide; 2) prin reducerea biologică a sulfatilor; c) prin reducerea
..:ompuşilor sulfului sub influenta hydrogenului în star!! născândă.
Nămolul negru e foarte răspândit pe suprafata globului, iar în jurul continen..
tului formează un cerc aproape continuu. ln Marea Neagră se găseşte asocial cu
hydrogen sulfurai dela 240 m. în jos; în lacurile sărate şi golfurile din jurul ei, din
Crimeea pânăla Bo;for; în Marea Baltică, pe coasta Danemarcei ; în Marea Nor".
dului, pe coastele Olandei; apoi în fiordurile Norvegiei, în golful Napoli ele.
Păturile de nămol depuse pe fundul lacului intră în conslitutia scoartei pă..
mântului, cum e nămolul cafeniu, de sub cel negru, care s'a format probabil pe când
lacul era un golf. In lacul Tekirgkiol, nămolul s'a formal în două etape: când lacul
era tânăr (eum e azi Agigea şi Budachi), fauna şi mai ales flora fiind mai abun-=
denie, putrefacţia resturilor animale şi vegetale era foarte intihsă; hidrogenul sulfurat
şi nămolul s'au format, in mare parfe, prin putrefac/ia acestor resturi sub influen/a
bacteriilor de putrefac/ie. Mai târziu, cum e azi, vegetatia fiind mai săracă, hydro..
genul sulfurai şi nămolul se formează, în mare parte, prjq reductia sulfatilor din apa
lacului, sub influenta unor anumite .bacterii (în special a Microspirei aestuarii). De_ci,
,,ideea, că nămolul lacului Tekirghiol ar putea dispare din cauza împutinării plantelor,
nu-=i justificată, de oarece reducerea biologică a sulfatilor din apa lacului conslilue un
isvor extrem de bogat în formarea nămolului".

*

Dan Iliescu

Dr. Horia Slobozianu : Bogă/iile lacului Tekirghiol, în Universul, an. XLIX
no. 176 din 5 Iulie 1931.
După calculele inginerilor şi analizele chimiştilor, valoarea lacului Tekirghiol
este foarte mare. Fundul lui e acoperii cu un strai de nomol negru, vegelo-=mineral,
de o mare putere de vindecale şi în mare· cantitate: 1600 mi!. kgr. (160000 vag.) şi
un volum de 966000 m3. Chiar dacă nomolul nu s'ar·mai reface, cel existent ar ajunge
pentru băi încă 4-500 de ani.
Afară de nomol, lacul are o mare c;mtilale de apă foarte concentrată, 39800
mi!. litri, bogată în săruri medicamentoase·; o zecime din apă e formală din săruri
\
(96,66 gr. la litrt1), deci de şas_e ori mai concentrată decât. apa mării• (15,81 g(. la
litru). Cantitatea· totala de săruri e de 4141 mi!. �kgr. ( 414 I I 9 vag.) cu un volum de
1882360 m8 (cât o piramidă ceva mai 1i1ică decât a lui Keops). Sunt 227362 vag. sare
de bucătărie, care ar valora 5684 mii. lei; sare amară, 33476 vag., valorând 1640
mii. lei; clorură de magneziu, 18122 vag., cu o valoare de 2226 mii. lei. Apa şi
nomolul lacului suni bogate în săruri de brogi.: 559 vag. bromuri, valorând peste o
juniă!ate de miliard de lei. Sulful care, alături de clorura de sodiu şi sărurile de
magneziu şi brom, joacă un mare rol în vindecarea boalelor, se găseşle în cantitate
de 1015 vag.; ferul, mai ales sub forma de sulfură de fer, 368 vag.; apoi oxidul
de fer, de aluminiu, mangan etc. Valoarea tuturor sărurilor din lacul Tekirghiol trece
de 20 miliarde de lei.
Aceste substant� se prezintă unele ionizate, all�le în stare născândă, posedând
o mare energie, ceeace explică eficacitatea lor. In apa şi nomolul lacului se produc
o sumă de transformări CLJ productie de energie electrică şi radio.-acli�ă, care dau
vitalitate organelor slăbite de boală. In statiunfa Tekirghiol, ,,lacul, marea şi soarele,
în cea mai fericită as9ciatie a naturii,' scaldă şi revarsă valurile lor binefăcătoare asupra

•
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tuturor acelora cari sosesc la Carmen Sylva cu credinţa vindecării lor" (Prof. Dr.
N. Gheorghiu).
Dan Iliescu

,,.
Al. S!roe•Milifaru:

..

Mocanii Săcele;i ca element de unitate şi expansiune

nafională; 21 p. in 8° ; lip. Viata Săceleană, Săcele, 1931.

Săcelele cuprinde 4 sale din jurul Braşovului : Satulung, ·Cernalu, Turcheş şi
Baciu, la care se adaugă greşii încă 3 sale : Tărlungeni, Purcăreni şi Zizin.
„Constrânşi de anumite fapte - fie geografice, fie de aliă natură-", Mocanii
săceleni au pendulat necontenit între munte şi mare, înlărindu.-şi credinţa că „ viata
românească nu se poate desfăşura deplin şi armonic, decât sprijinindu-se pe ţărmu.
rile cât mai întinse ale mării". Graniţa între ei şi fraţii de dincoace de munti le
părţa cu lotul nefireasc�. De aceea au rugai şi au ajutat pe Radu Şerban să isbă.
viască fara de păgâni şi de aceea au cerul lui Mavrogheni să înfiinfeze acolo o raia
sub ocrotirea sa. Objinând diferite privilegii dela Domnii români, ei îşi câştigau hrana
în Principale, iar în Ardeal numai dăjdiile le plăliau. Veşnic în contact cu Ţara
Românească, s'au arătai şi aprigi susfinălori ai religiei străbune. Şi.-au înzestrat bi.
sericile din satele lor, iar în Ţara Românţ?ască numele lor e legat de mânăstirile :
Predeal, Cheia, Susana şi c;ocoş (în Dobrogea}. Au luai parte la toate mişcările cu[.,,
turale şi naţionale din �rdeal ; în d1,osebi s'au distins în timpul revoluţiei dela 1848.
In ce priveşte Dobrogea, încă înainte de 1877 putea fi considerată ca recu:
cerită, datorită elementului mocănesc. Venifi cu turmele lor aici, în diferite rânduri,
în vremea stăpânirii turceşti, o parte s'au stabilii printre vechii Români din satele
dunărene, iar alţii printre Turcii şi Tătarii din stepă, păstrându.-şi vechea ocupaţiune
de păstori, sau schimbând:o· cu aceea de agricultori ori negustori. Când, la 1878, s'a·
reaşezat aici stăpânirea românească, Dobrogea era într'un stadiu înaintai de romani.
zare. Numărul Mocanilor din Dobrogea a• crescut mai fuult după 1882, unii dintre
ei ajungând mari proprietari de pământ. O sumă de nume de familie suni aceleaşi în
Săcele şi în Dobrogea (la care adaug judeţele Brăila şi mai ales lalomita).
Autorul încheie printr'un elogiu adus vitejilor săceleni, cari au contribuit cu
sângele şi viata lor la reîntregirea neamului şi tării pe care o visau. Dan Iliescu

•

,,. * ,,.

Ion Conea : Considerafiuni geografice în jurul cfilerite/or nume ale Dobrogei;
în Lucrările institutului de geografie din Cluj, IV, 1928-1929, p. 81-97; Cluj,
tip. Ardealul, 1931. ·
. In istorie, dar mai ales în geogrilfie, toponimia este un tel de geografie con.
densată. Numele mărunte sunt aproape toate_ de esenţă geografică, cele ale regiunilor
mai întinse, de esentă şi însemnătate istorică. <I:ând o regiune poartă un nume propriu,
este o individualitate geografică. Dobrogea, fiind o astfel de îndividualilale şi fiind
şi un pământ de răscru_ce, a purtai multe numiri.

Primul nume cunoscut în istorie este Scifia mică, Scifia nouă, sau numai
Sci/ia, nume dat de Herodot şi păstrai apoi de Strabo şi Pliniu. După d.-1 Mehe,

dinji, acest nume s'ar datori unui lapsus toponimic, la care d:l . Conea adaugă un
lapsus istoric. Adică Herodol, ca şi conaţionalii săi, înţelegea prin Sciti toate po.
poarele nomade din V. şi NV. Mării Negre. Cum în Dobrogea trebuie să fi existai
şi Scifi, mai pufin numeroşi decât Gefii preexistenfi, cum aceştia erau mai cunoscuţi
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- 313 <lecât celelalte neamuri şi cum numele acestora era mai sonor, Herodot a botezat
Dobrogea cu numele lor. Deci, un nume istoric.
Pentru Ovidiu, Dobrogea este: Scifia, pământ sarmatic, ogor getic, fărmuq
getice sau : ,,pământ getic, scitic şi sarmatic" (toate numirile acestea în aceeaş elegie,
relevate de d:nii C. Brălescu şi O. Tafrali). Iar marea era Ponlus scylhicus, Mare
sarmalicum, /ilus cimmericus, ape bissonice.
Bizantinii i:au păstrat numele de Scifa mică sau Scifia, iar în evul mediu e

numită şi Scifia pontică.
Două· sule de ani înaintea revoluţiei ,A.saneştilor, e numită Paristrion:Paradu=
11avon (N. Bănescu), iar în ·vremea A.saneştilor o găsim încorporată Vlahiei Albe,
Vlabiei lui Asan (C. Brălescu). Intr'o vreme s'a numit şi Misia.
Numele de azi, Dobrogea, e cunoscui de mult. Turcii !:au stabilii însă şi !:au
păstrat. A.supra originei acesl;i 'nume, părerile suni împărţite. După Dănescu Gr.
Dobrobugeac, Dobru=
ar fi slavul Dobro (bun)
turco:tălarul Bugeac (linul)
geac, finul bun. După alţii, ar fi slayul dobrice
loc pi;lros, nefertil. D:l Iorga
şi apoi V. Bogrea su�fin că ar fi derivând . din numele ·despotului sfăpânitor aici,
Dobrolici; iarăşi un nume istoric, cum se dăduse şi Ţării Româneşti (Basarabia)
şi Moldovei (Bogdania). Sau ar veni, poale, dela Dobrogeia, nume de femeie din
fa1:nilia împăraţilor bizanfini din Crimeia, al cărei descendent cu acelaş p.ume poale să
fi fost Dob.rotici. Deşi nu se declară pentru niciuna din· .icesle ipoteze, totuşi �e p.tr�
că d.,.l Canea înclină ·spre cea istorică, cţa mai acceptabilă.
Regretatul V. Pârvan a introdus un nou nume : Dacia scitică, la care adaugă
şi o bună parte
regiunea din stânga r5unării, finului dinfre Trotuş şi Dâmbovija.
Din punci de vedere •istoric, numele nu e potrivit; deasemenea, nici din punct de
vedere logic acest nume compus contine notiuni etnice în ambii' termeni. Numele de
Dacia pontică, dai de d„l Mehedinţi, este cel mai potrivit, fiind în „antiteză sau în
'Corelatic" cu Dacia Carpatică; aceasta, în ce priveşte trecutul Dobrogei.

+

=

=
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.. * ..

Dan Iliescu

Al. P. Arbore: Aspecte caracteristice din via/a populară dobrogeană; în
Lucrările institutului de geografie din Cluj, voi. IV. 1928-1929, p. 17-45ţ 8
planşe ; Cluj, tip. Ardealul, 1931.
Oricine a păşit în Dobrogea, ca, cereetator sau ca simplu călător, a fost isbit
de marele număr de neamuri de oameni îngrămădite într'un ţinut destul de resirâns
un adevărat „muzeu etnografic viu 1)". Natiunea predominantă e cea română, după
·care urmează: Turco:Tătarii, Bulgarii, Ruş ii, Nemţii. O izolare completă a unora de
ceilalti este imposibilă, aşa încâf, dupâ cum reiese din studiul d,lui A.., se influen.,.
fează reciproc şi fiecare grupare etnică nu mai s�amănă perfect trunchiului din care:
s 'a desprins.
Satele, afară de cele nemteşti şi ruseşti. sunt neregulate, cu uliţe strâmte şi
'înfortochiate şi cu casele aşezafe oriunde în cµrte ; e o influentă balcano.-mediteran�.
A şezarea. lor e determinată în primul rând de relief şi prezenta apei.
Locuintele sunt făcute din ciamur, chirpici, sau piatră şi învelite cu stuf „bătut.
nemţeşte" sau cu olane rotunde. Se compun dintr'o. tindă şi una sau două camert.,
când are două camere, una din ele, zisă casa a mare, serveşte penfru păstrai lucru,
1) C. Brălescu : Populaţia Dobrogei (în Dobrogea, cin<;izeci de ani de: viai•
românească), p. 201.
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rile mai bune şi zestrea fetelor, iar cealaltă, casa a mică, penlru locuii.· Cu un lux
de amănunte e descris interiorul locuintelor: fiecare obiect cu numele, locul şi rostul
lui; pentru dependinte, la fel (de · remarcai lendinta de disparitie a gropilor de bu"
cate sau ghiveciurilor). După aspectul casei (arhitectura 9i materialul înlrebuintat, se
poale uşor ·deduce nationalilalea proprietarului.
Bordeiele nu suni înlrebuintate pentru locuit, iar colibele, foarte primitive,
suni folosite nwnai de pescari ca adăposturi.
Cu privire la viata agricolă, suni o sumă de termeni şi instrumente necunoscute
în restul tării.
i'
Proprietatea în devălmăşie era cunoscută şi aici în vremea Turcilor, sub nu"
mele de mirie, nume păstrat .azi pentru tarină, sub forma meria. Noii proprietari
devălmaşi căpătau nişte acte, lapu, de unde; azi se �pune pămânf cu fapâie celui
stăpânii din vremea turcească. Penlrucă locuitorii spun că merg la deal când merg
în tarin,ă, d"l A. crede_ că acest deal trebuie pus în legătură cu dealnifă - parie de
moşie în devălmăşie - sau cu slavul delo sau delă. Cred că e simplu deal, în
adevărata. acceptiune a cuv�lului, penlrucă satele, fiind de obiceiu aşezate în locuri
mai joase decât tarinile, oamenii trebuie să urce (la deal) la tarină 1)." Nu ştiu dacă,
mergând la, tarinile din văi, spun că merg lot la deal !
Sunt- apoi ,o sumă de -dale inffresanle cu privire la hrană şi îmbr�căminle.
Un deosebii prilej de petrecere şi sărbătoare este Zborul, care are. loc în ziua
hramului bisericii din sal şi la care· iau p rte şi salele vecine. Incepe prinlr'o slujbă
bisericească cu mulţi preofi, o nJasă comună, apoi veselie şi petrecere mai în foale
casele, jocuri şi cântece pentru tinerel. Obiceiul acesta e mai răspândii în Nordul
Dobrogei . .Şi aici furatul fetelor e un mijloc de a înlătura piedecile ce se pun unui
proect de căsătorie.· Când tânărul nu este acceptat de părintii fetei, ca fiind sărac, i
se cere să cumpere miresii o,salbă scumpă; neputând"o cumpăra şi neputând ru
nunta nici la căsălorie, fură fata, căreia toi îi va cumpăra el o salbă. Obiceiul salbei
pare a fi lurco„fălar : cumpărarea femeii. Şi toi influentă turcească pare să fie şi în
obice\ul de a pune pielea berbex:ului, tăiai pentcu pomana din ziua sfântului protector
al casei, sub picioarele preotului care a oficiat serviciul religios.
Impresia pe care o lasă acest studiu e că viata românească' - fiindcă Ro"
manu formează primul obiectiv - se, prezintă, ca idei şi manifestări, identică în
oricate colt al Dobrogei. Aceasta, din c�uză că nu suni indicate totdeauna locurile ·
de unde au fost culese dalele. Apoi modul cum a împărtit Dobrogea în cele 4 re"
giuni 2) nu satisface nici punciul de vedere geografic, nici · pe cel einografic. A,vem
cele 2 Deliormane, din N. şi din S., cu stepa dintre ele, sprijinit� pe tărmul mării
şi căptuşi:e în spate de făşia îngustă, a patra, regiunea Dunării. Majoritatea Româ"
nilor din N. e moldo„basarabeană, a celor din stepă mocănească, a celor din Deli"
ormanul de S. ceva băştinaşi şi mocani mărgineni, cu noii colonişti, iar în regiunea
Dunării, Românii băştinaşi, cei mai vechi Dobrogeni. Fiecare grupare se deos�beşle
prin origină şi manifestări de celelalte şi acesta ar fi fost un criteriu de urmai ln ff„
xarea regiunilor.
1) Pe malul Borcii, se spune, când se duce la câmp: am urcai la câmp,
sau am urcai la deal; iar când cineva iese sărbătoarea în sal, spune: am fost de
vale sau la vale.
2) 1. Valea Carasu; 2. Reg. nordică şi a Dunării la N. de Cernavoda; 3.
.
Reg. marilor lacuri şi cea_ vecină cu delta; 4. Dobrogea sudică.
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Prin !1ogăfia amănunlelor şi grija ce pune autorul penlru a explică fiecare
fapt în mod cât mai clar şi complel, prin varietatea problemelor pe care le atinge şi
contribufia nouă ce aduce pentru uşurinţa Ct1noaşterii Dobrogei, studiul d,-lui A. pre.
zintă un deosebit interes şi o valoare ce nu i se poate contesta. Deallfel, hărnicia
d,-lui A. a mai înzestrat bibliografia Dobrogei şi cu alte lucrări prefioase.

Dan Iliescu
_D.-1 Prof. AL Borza a făcut trei călătorii de studii. în .Insula Şerpilor, în anii
1923, 1924 şi 1926, de unde a cules un inleresanl material privitor la vegelafia şi
flora insulei, care au format subiectul a trei comunicări. lnlrucâl cercetările şi conclu.
ziunile d.-sale sunt1 de o netăgăduită valoare ştiinfifică şi întrucât ele interesează în
chip deosebit Analele. Dobrogei, înfăţişem pe scurt, cetitorilor revistei_, confinutul
comunicărilor.
1. Al. Borza : Conlribu/iuni' la cunoaştereo vegeta/iei ·şi tlorei Insulei Şer,
pilor; în .Conlrib. Bot. "din Cluj", tom. I, f. 5 (1924) şi .Buii. de la Soc. de
Sciences de Cluj", tome II, 2.-e partie, pag. 49-68; cu 3 planşe şi rezumai în
franceză; Cluj, Tip. Ardealul, 1924.
E comunicarea făcută după prima călătorie .în insulă, unde face următ;arele
observaţiuni: vegelafia insulei e o stepă lipică de ierburi, alcătuită din graminee şi
câteva burueni răslefe; arborii şi tufele lipsesc, iar viaţa animală e redusă; dintre
păsări, în număr mare sunt Cormoranii negri şi un Larus alb, argintiu (Larus ca.
chinans}; pe ţărm, prinlre bolovani, o mulţime de şerpi mari, negri (Coluber hydrus},
crustacei (raci, crabi) şi moluşte ; dinlre i şecte sunt greeruş.i, muşte, o libelulă mare
. şi un miriapod primejdios : Scolopendra cingulata; animale domestice: sunl câteva
capre şi u� măgăruş ; Ruşii introduseseră cultura sacarei ale cărei urme mai sunt
azi doar câteva burueni care au însojif.-o probabil·: Ma/va silvestris, Lepidium,
Agropyrum.

După un scurt istoric al explorărilor botanice în ins�lă, urmează o listă de
17 f:neroga�e, găsite în acea epocă şi care formează flo.ra insulei.
Redăm în întregime conclusiile d=lui Borza, privitoare l� vegetafia şi flora
insulei:
1. ·,, Vegetafia Insulei Şerpilor este o stepă în înţelesul clasic al cuvântului, o stepă
ierboasă cu pufine asociaţii şi cu faciese de subasociafii stepice, condiţionate de factori
edafici.
2 .•Flora săracă a Insulei• Şerpil?r are caracterul unei flore eupontice, cu
precL1111pănirea elementelor pontico,-mediterane, având tendinţa de a prnduce unele
rasse proprii acestei insule.
3. ,,Flora aceasta este tânără şi pare a fi introdusă în bună parte şi de om
pe lângă factorii cari sunt �mătorii, în odinea imporlanfei lor : . paseri, vânt, apă ,
nu este deci înfăţişare primară, ci mult influenfală de om. '
4. ,,Din ptmct de vedere floristic şi genetic, Insula Şerpilor poate fi deci con.
siderală ca o unitate floristică distinctă, bine caracterizată, pe care o numesc "Cir.
cumscripfia .Insulei Şerpilor", făcând parte din Ţinutul Centraleuropean, provincia
Pontică,. regiunea sau zona stepelor ruso.-române".
I

•

2. Al. Borza: Noi co11fribafiu11i fa cunoaştere vegeta/iei şi florei Insulei
Şerpilor; în „Contrib. Bot, din Cluj", tom. I, f ilsc. 7 (1925) şi „Buii. de la Soc�
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<des Sciences de Cluj", tome II, 2.-e partie (1925), p. 113-132 ; cTt rezumat în
franceză ; Cluj, Tip. Ardealul, 1925.
In a doua călătorie în insulă, d..-1 Borza completează datele din comunicarea
întâia, privitoare la vegetajia şi flora insulei. D.-sa stabileşte următoarele asociajii şi
subasociajii :
A.. Stepa ierboasă de Bromus hordaceus şi longipilus, cu următoarele suba:
sociatii şi faciese :. 'Bro�elum Ornifhogalosum, Bromelum malricariosuf!!., Agropy..
relum şi Bromelum acstorum.
B. Stepa de Calamagroslis arundinacea.
C. Pe panta de N. această asociajie trece în asociatie pură de Matricaria
chamomi!la.

D. A.sociajia de Rumex Palienlia, subsp. crispus, amestecată cu alte specii.
E. Âsocialia algelor Cblorophyceae.
F. A.sociajia de licheni.
Lista fanerogamelor din prima cumunicare e completată cu alte 9 specii (în
total 26).
Factorul principal al populării insulei cu plante sunt valurile mării care aduc,
mai âles dinspre gurile Dunării, o multime de resturi vege·tale şi vegetale ca : trun:
chiuri şi ramuri de salcie, papură (Typha), cotoare de Phragmiles communis, fructe
de Trapa nalans el!;:. Tot ce aduce omul are un caracter adventiv şt trecător. A.lti
factori sunt vântul şi diversele păsări. Deşi sunt atâtea căi la dispozitia plantelor depe
continent, abia un număr inifim a pătruns şi s'a încetătenit aici - poate când dis.,.
t.anja între insulă şi contipent era mai mid. Clima, concurenta, factorii biotici şi poate
edafici au seli:ctionat pe oaspejii vegetali ; cei mai pulin pretenjioşi au pus stăpânire
pe insulă şi s'au înmullit repede.
Solul insulei e produs ornitogen şi al descompunerii vegetalelor, cadavrelor de
păsări şi de şerpi ; oile au lăsat urme considerabile.
Flora i�sulei pare extrem de săracă la )841 (14 specii), bogată la 1912 (38
sp.) şi săracă la 1923-24 ·(29 sp.). Intre speciile fanerogame, permanente sat! ad..
ventive, trecătoare şi nestabile, găsim în mod covârşitor: 1) elemente ubicviste (unele
chiar cosmopolite); 2) elemente cu arie pontică; 3) elemenle mediterane ;· 4) plante:
.adventive legate exclusiv de culturi.
D.-sa ajunge apoi la o serie de concluziuni qe inleres general biologic.
3. Al. .Borza: Observa/ii filosociologice pe Insula Şerpilor; în Lucrările
l:lui Congres al Natur. din Rom., Cluj, 1928, p. 78-93 şi în Contrib. Bot. din
Cluj, tom. I, f. 11 (1928) ; cu traducere germană; Cluj, Cartea Rom., 1930.
In a treia călătorie d..-1 Borza completează lista fanerogamelor cu încă 12.
Din cca. 60 specii fanerogame, 4_2 sunt ubicviste şi chiar cosmopolite, 8 pontice,
10 mediterano - ponlice; caracterul general al florei e mediterano - ponlic, cu pro,
nuntată tendintă- de a fi copleşită de antropofite şi elemente pontice. Dinlre fanero.
gapie, abia 40-45 suni permanente, iar 15-20 sunt efemere. Din cauza condiliu,
nilor . fizice, lipsesc elementele nemorale : şi oreofite mesofite. Dinlre helofite suni
Phragmites, iar dintre halophite Spergularia marginala (DC) KITTEL. Lipsesc şi
elemenlele de stepă caract.eristice: Stipa, Iris, Cenlaurea, Ar/emisia, Ceralocarpus,
Carduus etc.
Popularea insulei se datoreşt� mai ales Mării Negre.
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- 317 După o descriere amănunţită a vegetaţiei insulei, a factorilor influenţi şi res.,..
iriclivi cari o condiţionează, a climei, d.-sa completează concluziunile din primele
două comunicări, prin următoarele :
a) Bariera de apă este o piedică însemnată în răspândirea florei de stepă
pontică şi cere o activitate compensativă imens de prelungită dela factorul timp pentru
a produce ansamblul specific normal al stepei.
b) Maturitaiea fitosociologică a stepei e în raport direct cu creşterea concen.traţiei de H,foni a solului.
c) Importanţa factorului apă în minimum şi a evaporaţiei în maximum pentru
admiterea în domeniul acestei ·insule a plantelor noui aduse prin �hazard" pe insulă
şi pentru distribuţia tor este de o evidenţă covârşitoare.
an Iliescu
Al. Borza: Flora grădinilor /ărăne,�fi române. lI Plantele de podoabă, de
•leac, de farmece şi credinţe; în Bui. Grădinii Bot. şi Muz. Bot. din Cluj, VQI. V ,
1925, No. 3-4, p. 49-74; Cluj, Tip. Ardealul, 1925.
D.-1 Borza a adunat material etnobotanic din grădinile ţăranilor români, bulgari�
ruşi, turci ele., aducând astfel o contribuţie importantă florei şi horticulturei noastre
populare.
Florile de podoabă şi buruenile de leac variază dela un ţinut la altul ca nu.
măr şi nume •popular, ca întrebuinţare şi credinţe legate de ele. Ele sunt de 5
categorii:
1. Plante străvechi, nelipsite din mc10 grădină ; ele sunt zestrea preromană,
cu nume traco.-dacice şi balcanice, ori derivate din latină şi paleogrnacă, ori . slave.
2. Plante răspândite mai sporadic cu numiri variate greco.-romane, · turceşti, un.
gureşii etc. Sunt plante străvechi, pierite la Daco.-Romani şi reintroduse în ultimele
2-3 secole cu alte numiri.
3. Plante de largă răspândire cu numiri diferite, după regiuni. Sunt introduse
de 3-4 secole.
4. Cele mai llJUlte sunr împrumuturi recente şi răspândite foarte sporadic, cu
numiri variate, împrumutate dela alte neamuri. Unele încă n'au numiri.
5. Vreo 30 de plante ce cresc spontan _şi suni introduse şi în grădini pentru
podoabă.
Plantele medicinale cultivate lipsesc în satele vizitate de d.-sa.
Lista cuprinde numele ştiinţific al fiecărei plante, numirile populare româneşti,
şi streine, ariile de răspândire, locul de origină şi întrebuinţarea.
Plantele cultivate oglindesc trecutul neamului şi istoria limbii, istoria culturală
şi a horticulturii la noi şi istoria florei înrâurită de noi.

Dan Iliescu

Al. Borza: Problema profeqiunii naturii în· România; co�un. la I.-ul Con.-
gres al Naluralişlilor din Rom., Cluj, 1928 ; 35 pag. in 8°
1 hartă, IX planşe
şi 32 figuri;· Cluj, edit. Soc. Natur. din Rom., 1929.
E o problemă care preocupă în mod deos"ebit pe OJ!meaii noştri de ştiinţă.
Ceacce s'a realizai până acum la noi este puţin lucru faţă de ceeace s'a realizat în
alte ţări. Să sperăm că dezideratele oamenilor noştri de ştiinţă, suslinute cu căldură.
şi perseverenţă, vor duce la înfăptuiri reale.

+
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318 Duşmanii naturii Ia la noi sunt : agricultura, păscutul, vânătorii şi păzitorii vânatulu!,
turiştii, uneori chiar oamenii de ştiinţă. Depe urma distrugerii naturii suferă economia natio-"
nală şi ştiinta. Au dispărut bourul şi zimbrul ; aceeaş soartă aşteaptă râsul, vulturii pleşuvi
şi de baltă, pelicanii şi stârcii albi din Deltă. Au dispărut aproape fagii din Nordul Do:
brogei, iar în pădurea de alun turcesc de pe Domugled, din Valea Cernei, a ii;itrat
· securea. Dispar păduri, $eacă lacuri, pier specii de plante şi anim!!le. Pe lângă mă:
surile de protectie a naturii, este nevoie şi de o întinsă propagandă în această directie.
Realizările serioase la noi au început după răsboiu.
Desprindem-din comunicarea d:lui Borza, afară de cele de mai st1s: 1. ce s'a
înfăptuit şi 2. Ce ar mai trebui înfăptuii în Dobrogea :
l. a)
in,terventia naturaliştilor din România, de sub proşedintia . d:lui A.
Popovici· Bârznoşanu, o portiune din pădurea Letea, din Deltă, a fost pusă sub paza
specială a organelor silvice în 1920. Se găsesc aici : plopi şi gârnit {Quercus con:
Feria), frasinul oriental (FraxiJws holoirid1a zis şi Fr. Palisae), liane {Periploca graeca,
Viiîs vinifera) şi un mare număr de plante de stepă şi de nisipuri.
b) 6 rezervă forestieră la Niculitel, din partea Regelui:naturalist Ferdinand I,
la intervenţia d:lui Grintescu (1927). Aici sunf: teiul argintiu şi părul Pirus elaea:
grifo/ia.

•

c) La Agigea, lângă Constanta, un teritoriu de cca 1O ha cu vegetaţie li beră
halofilă şi vegetatie bogată de stepă şi de dune marine. lntr'un petec reiervat observa"
tiilor fitosociologice se află Ephedra distachya, Convolvulus persicus mediteranean,
Alyssum Borzaeanum endemic şi o serie întreagă de elemente luxuriante de stepă.
2. Ar mai fi de realizat: a) Capul Caliacra, cu ruine şi importantă vegetaţie
(pădure de smochini, stepă).
b) Pădurea Şefcani de lângă Silistra, cu planta endemică Cyclamen duros...
!oricum.

c)
d)
e}
f)

Dunele ·dela Şabla, cu floră interesantă.
Stâncile dela Hârşova.
Muntii granitici dela Măcin cu floră interesantă şi teiu argintiu.
Silyostepa dela Babadag, cu floră bogată în :temente meridionale şi .pontice

rare (Goebe!ia alopecuroides).
g)' Stepa dela Murfatlar, cu o portiune a valului lui Traian ca monument istoric.
h) Insula Şerpilor in întregime, ca ,rezervaiiune ornitologică şi botanică de mare
importantă.
i) O rezervaţiune ornitologică şi botanică mai mare în Deltă, cu colonii de
pelicani, stârci albi şi cu plaur.
Reiese dar şi din comunicarea interesantă a d:lui Borza, că Dobrogea este
una din cele mai bine înzestrate regiuni ale tării, în monumente naturale, numeroase
.şi variate. Cât despre monumentele istorice, ea însăşi este un adevărat monument de
proportii uriaşe.
Dan Iliescu

.. ..

Emil Pop : Bibliografia • botanică a Dobrogei (1878-1928) ; extras din
Bui. Grădinii Bot, ·şi al Muz. Bot. din Cluj, voi. IX, 1929, p. 210-220.
Pentrucă în „Bibliografia Dobrogei" a lui S. Greavl.1-"Dunăre capitolul privitor
la flora Dobrogei este incomplet - lipsind multe sfudii ale botaniştilor contimporani
români şi streini ...:._ d:l Emil Pop întregeşte acest capitol, dându.,,ne un conspect bi.,
bliografic însotit de un indice cronologic. Bibliografia botanică a d"lui Pop cuprind�
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- 319 190 de opere şi este, în adevăr, indispensabilă „cui doreşte să se initieze î11 litera.:
tura botanică a provinciei noastre dela Ma_re".
Dealtfel şi noi am , semnalat anul trecut unele erorj în "Bibliografia" lui
Dan Iliescu
Greavu.:Dunăre (v. Anal. Dobrogei, 1930).

.. * ..

Gheron Netta - Expansiune,1 economică a Austriei $i explorările ei orien.:
tale; 270 pag. text şi anexe în. so+ 5 planşe (din publicaţiunile „Institutului eco.:
nomic românesc": ,,Istoria economică a României", II); Bucureşti, Cartea Româ.:
nească,, 1931.
Este un studiu de o deosebită importanţă şi care priveşte, în bună măsură, şi
istoria economică a Principatelor române în sec. XVIII, în epoca de încercare
de
•
expansiune eco�omică şi. teritorială a Austriei în sud.:estul european.
Desvoltarea mercantilismului {lustriac în sec. XVII şi XVIII a născut nevoia
debuşeurilor de desfacere. Incercarea de a creea comptoare de comerţ în India şi
China, pe vremea lui Carol VI, n'a dus la rezultate bune; câştigarea de debuşeuri
în apusul Europei nu era posibilă, deoarece produsele austriace erau inferioare celor
apusene; iar în răsărit, Polonia şi Rusia' prohibiseră produsele austriace, pentru pro.:
lecţiunea industriilor naţionale. Singur sud.-estul Europei nu cunoştea mercanfilismul
apusean şi în această direcfiune au fost îndreptate privirile imperiului austriac, mai
ales după pacea dela Carlowitz. Prin. convenţia comercială şi de navigaţie, încheiată
cu Turcia la Passarowitz şi reconfirmată la 1739 şi 1747, Austria îşi asigură co.:
merţul în imperiul turcesc şi navigafia în apele turqişti, afară de Marea Neagră şi
Gurile Dunării ; apoi, prin „Sinedul de Comert" de la 1784, capătă libertatea de a
naviga în toate apele turceşti. Totuşi, greutăţile pe care le întâmpină expansiunea
economică austriacă în sud.:est sunt destul de mari. ,,Compania Orientală" de In.:
-dustrie şi comert, înfiinţată la 1719, e silită să lichideze după 11 ani. Dacă despre
o concurenţă a oraşelor italiene şi Olandei în sud.:estul Europei nu era nici o teamă,
rămânea însă în picioare aceea a Angliei şi Franţei, cu privilegii comerciale mai
vechi, la care s'a adăugat apoi concurenţa politică şi economică a Rusiei. Pe de altă
parte anarhia, !l'esiguranta şi sărăcia din imperiul turcesc erau alte piedici destul
de serioase.
Pentru asigu'rarea unui ·larg debuşeu expansiunei ei economice, Austria a
!rebuit să actioneze în sud.:est timp îndelungat printr'o politică complexă şi sustinută,
luând o serie de măsuri : 1-) politice : păstrarea şi obţinerea de tratate favorabile şi
cuceriri teriţoriale ;' 2) economice : formarea de negustori pentru comerţul oriental şi
desvoltarea căilor de transport şi comunic�ţie. Pentru o câi mai exactă cunoaştere a
.acestui sud.:est european, s'au făcut amănunţite cercetări· şi studii de un şir de călă.:
!ori şi informatori la Dunărea de jos, la Ma,ea Neagră, în Balcani şi la Bosfor.
Unul dintre aceşti informatori şi exploratori oficiali este Wenzel von Brognard,
dela care au rămas trei rapoarte inedite, comentate şi reproduse ca anexe în studiul
d.:lui Gh. Netta.
Primul raport este o „expunere ·statistică asupra Moldovei" din 1782, cu urmă
torul cuprins: I. Situatia şi întinderea ţării; 2. Vecinăt:ifile Moldovei; 3. Clima;
4. Pământul; 5. Apele; 6. Impărtirea administrativă; 7. Căile de_ \:omunic;a(ie cu
alte lări; 8. -Numărul şi caracterul locuitorilor; 9. Clasificarea p·opulatiei; 10. R�li.:
_giunea; 11. Ştiintele; 12. Economia tării; 13. Industria; 14. Comertul; 15. Re.:
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geniul; 16. Organizarea civică;, 17. Organizarea spirituală; 18. Armata; 19. Finan.
tele ; 20. Prelenfiuni îndreptălile şi alte observatiuni.
Al doilea raport ll privitor la călătoria în Marea Marmara şi Marea Egeică,
în 1786, publicai la 1831 în Oesterreichisches Archiv, din Viena.
Al treilea raport cuprinde „relafiuni asupra coastei de apus a Mării Negre"
lot din 1786. Din acest raport vom rep.roduce pasagiile privitoare la coasta de· apus
a Mării Negre din dreptul Dobrogei, în traducerea şi rezumatul d-=lui Netta:
. "La Midia, cam la două mile spre sud de această localitate, începea faimosul
"codru „Delii Orman", care se întindea de la Vama şi până la Silistra. Codrul
,,Delii Orman" eră principalul cuib al tâlharilor· cari nefiniştiau drumurile de comerţ.
,,Vama era locul de depozit al mărfurilor din Muntenia, Moldova, Serbia,
"Bulgaria� precum şi al mărfurilor din alte finuturi de la nord, care nu fuseseră în-=
"credintate lungului transport maritim pe la Sulina, ci erau aduse la Rusciuc sau la
"Silistra şi de acolo cu carele la Vama.
,
„Balcicul avea 400 de case, iar în portul său liniştii şi sigur ancorau vase
»mari, chiar în fata pielii sau a magaziilor-=depozile.
"La şase mile distantă de Balcic se găsea celălalt mare centru, Cavarna, de
"unde, ca şi de la cel dintâiu, se lrimelea tnult grâu la Constantinopole, grâu ce
"venia din /inu/urile dela Dunărea de jos. Tot aci se descărcau şi importante can-=
,, tităli de sare marină destinată Silislrei sau altor oraşe din Bulgaria.
„Mangalia eră un port bun pentru acostarea vaselor şi număra la 500 de
„case, aparţinând în cea mai mare parţi! Grecilor. Mangalia făcea în primul rând
,,comert cu cereale. Deaceea se g�siau acl, dealungul tărmului, un şir întreg de ma-=
"gazii construite în piatră.
„Aliă schelă importantă pentru încărcarea grâului eră Consfanja. Von Brognard
,, vede aici rămăşitele unui foarle vechiu port, apoi magaziile de piatră pentru cereale,
„care sunt asemănătoare acelora dela Mangalia, Cavarr.a şi Balcic. ln ultimul războiu
„toate aceste magazii, până la Vama, fuseseră păgubite de Ruşi. Tot atunci
,, Constanta, locuită c·u deosebire de Turci şi care altădată număra la 800 de case,
"fusese aproape în întregime incendiată. Raialele, protejate de trupele ruseşti, ar fi
0 mărit şi mai mult dezastrul, prăbuşind zidurile încă fumegânde ale -caselor
turceşti.
„Este grozav să vezi acum acest oraş de ruine, în care n'au mai rămas nici 200 de
"case nevătămate. Populafiunea din Constanta eră în general răutăcioasă. Dela navi.,
„gatorii în treacăt pe· aici ea storcea de toate, dar mai ales bani, vin, tutun şi cu
„deosebire rachiu. Pe deasupra, navigatorii la Constanta mai erau silili să plătească
„şi o dare de 15:parale de cap. De aceea toată lumea se teme să se opriască la
„Constanta fără o nevoie imperioasă. Tot din această cauză raialele şi chiar Turcii
„cari călătoriau înspre Moldova sau spre Muntenia luau drumul Vamei şi preferau
„să treacă peste Balcani, înfruntând pericolele de acolo, decât să suporte indolenta
,,oamenilor dela Constanta. Totuşi, penlru slreinii ca.ri călătoriau sub scutul firma-=
.nelor sultanului eră mult mai recomandabilă călătoria pe mare până la Constanta,
„decât aceea pe la Vama. Aceasta, penlrucă dela Constanta în'pufine ore se ajungea
„cu multă uşurinfă, pe un drum întins, până la Dunăre şi pentrucă se evitau astfel
,, pădurile pline de tâlhari, aşezate dealungul drumului dintre Vama şi Dunăre.
"La Klrakerman, mai sus de Constanta, port utilizat mai ales vara, von
,,Brognard vede grămezi enorme de grâu, aşteptând încărcarea în vase mari. Maga.
,,ziile- de cereale de acl fuseseră arse şi dărâmate până la temelii de căire Ruşi.
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Planşa I.

Fig. 1. Poiana. Figurine masculine.
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Fig. 2. Poiana. Aceleaşi figurine.
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Fig. 4. Aceleaşi figurine, din spafe.
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Fig. 3. Poi3na. Figurine femenine
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Fig. 5. Adaivclisi. Barbar captiv.
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Fig, 6. Adamclisi, Barbar captiv.
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Fig. 7. Adamclisi. Barbar capiiv.

Fig. 8. Adamclisi. Barbar captiv.
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- 321 „ Portul se refăcea însJ repede, datorită siluatiunii lui favorabile pentru adunarea
„cerealelor din locurile de câmp şi dela Dunăre. Karakerman era locuit- de peste 300
.,de familii, din care două treimi erau familii turceşti.
„De aici până la Porii/a, .,prima gură a Dunării", nu erau sate. Putinele
,,bordeie sărăcăcioase de pescari se răspândiau dealungul coastei.
„In această regiu�e, apa mării, pe
însemnată suprafală în interior, era foarte
putin adâncă, astfel în câi navigaţiunea vaselo r mari nu era posibilă. Dupăce descrie
.,regiunea dela Portila, von Brognard adaugă c ă pe aci se lega, pe cel ·mai scurt·
„drum, Marea Neagră cu Galaţii. Calea aceasta nu putea fi însă utilizată decât de
.,caice foarte mici, din cauza ap'ei puţin adânci.
„După unele peripeţii, pe care ni le povesteşte, von ·Brognard ajunge la „a
„doua gură a Dunării". 1a Edre/es Boghasi (Sf. Gheorghe). Coasta aici se prezenta
,,defavorabil, din cauza limbilor de nisip, care se prelungeau foarte mult în mare.
,,Gura Sf. Gheorghe e desccrisă ca având două deschizături în care se afla o insulă.
„Singură deschizătura dela nord -era navigabilă. .pentru orientarea marinarilor în. acel
.,loc, se întreţinea pe insulă un foc.
,,Spre nor<\ de această deschizătură se afla salul Edreles cu 120 de case,
„locuite de oamem muncitori şi dibaci, pescari şi crescători de vile. Locui/orii de aci
„duceau în Muntenia sau în Moldova peşte proaspăt, uscai sau sărai, ouă, "brâ,iza
„şi luau de acolo în schimb cereale. Bărbaţii îşi petreceau o jumătate din viată pe
.,mare şi ajungeau bărcile lor până fa Gala/ i, Vama şi chiar până la Consfanlinopole.
.,Dela Sf. Gheorghe la Sulina, drumul pe mare dealungul lărmului se pre:
.,zenla mai puţin periculos pentru vasele mici, ca drumul dela Portiţă pânăla Sf.
.,Gheorghe. Aceasta, fiindcă limbile de nisip nu se mai întindeau atât de mult. Va:
„sele mari, care voiau însă să intre prin gura Sulinei, trebuia să navigheze mai înlâiu
.,la o distantă de peste 15 mile.
,,Asupra Sulinei, von Brognard nu se opreşte prea mult în jurnalui său. Re:.
.,giunea de aci înainte, spre Moldova, fusese descrisă în. mod amănuntit de către ex,_.
.,ploralorul austriac care:! precedase, căpitanul Laulerer, în relatiunea sa din 31 De..
„cembrie 1779, făcută curtii imperiale, cu privire la călătoria pe Dunăre. Dela Sulina
,,până la G.ilati, von J:,rognard căl!toreşle pairu zile pe Dunăre. El spune că dela.
.,Rusciuc şi până la gurile Dunării, călătoria era adesea ameninţată de tâlhari. In spe,
,,cial regiunea de dincolo de Tulcea se prezenta ca foarte periculoasă. Acolo, vasele'
„mici suferiau atacuri chiar în timpul zilei. Vasele mari riscau mai putin 9-in partea
.,tâlharilor, deoarece ele aveau posibilitatea să se apere.
,,In opozitie cu căpitanul Laulerer care, în raportul său asupra călătoriei oe:
Dunărea de jos, afirmase că singurul brat navigabil al Dunării, pe care se putea,
„ieşi '1a mare, era Sulina, von Brognard arată că şi Chilia a ser\Oit şi servi a la
„aceasta. Atât în timpul războiului dela 1739, cât şi după pacea dela Belgrad, foarte
,,multe vase au intrai şi au ieşii din Mare pe acest brat".
De aici, călătorul îşi urmează drumul prin Tecuci, Focşani, r.âmnicul Sărat,,
Bucureşti, spre Viena.
Din lucrările d:lui Gheron Netta, mai cităm :
1. Din cauzele economice ale războiului european. Craiova, 1916.
2. Negustorii orientali la Lipsea, contribuţiuni la istoria comertului românesc.
Bucureşti, 1916.
• Anal•I• Dobrogei" XlI, 1931
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- 322 3. Die Handelsbeziehungen der Stadt Leipzig zu Ost und Siidost Europa.
Ziirich, 1920.
4. Viitorul economi_c al Severinului. Bucureşti, 1921.
5. Politica economică ungurească şi statele sudestullli Europei. Bucureşti, 1921.
6. Cercetări economice aiupra regiunei· Orşova,-Severin. B"ucureşti I 924.
7. Relatiunile economice polono=rrâne. Bucureşti, i924.
8. Evolujiunea istorică a târgurilor periodice. Bucureşti, 1925 .
. 9. Regimul bancar în Europa. Bucureşti, 192r.
10. Incercări de navigajie pe Olt (premiată de Ac. Rom.). Bucureşti, 1928.
11. Problemele micei economii. Bucureşti, 1929.
12. Cultivarea economiei în statele apusene. Bucureşti, 1930.
Iliescu M. Dan

.. * ..

•
•

Milcovia, revistă regională de studii,. anul II, voi. I; 188 pag. in so+ 4 planşe;
Focşani, tip._ ,,Cartea Putnei", 1931; redactor: N. AI. Rădulescu.
Intr'o formă îngrijită şi aleasă, revista păşeşte în al doilea �)1 cu următorul
cuprins, bogat şi variat :
Simion Mehedinţi : Vadul moldo=munlean (p. 1-4). Regiunea dintre munjii
Vrancei şi cotul Dunării la Galaji e pământul cel mai însemnat pentru viata statului
nostru, e nodul vital al Statului român. Aci e vadul cel mare al apelor şi şleaul
cel mare al drumurilor care se îndreaptă dela Cetatea Carpajilor spre Marea Neagră.
Aci se adună apde dela Prut până în basinul Teleajenu(ui. Până a nu se deschide
clisurile dela ·Cazane, Siretul era o adevărată Dunăre, având pe stânga ramura Pru=
!ului, iar pe dreapta o altă ramură cu vârfurile până în apusul Olteniei ; Siretul ar fi
părut adevărata prelungire a trunchiului dintre deltă şi Carpaţi.
Fiind aici cel mai mare „nod hidrografic" al întregului pământ românesc,
rolul acestui vad este unic : cum se adună râurile, aşa se adună şi oamenii, şi măr=
Eurile, şi drumurile. 1n antichitate, aci era un drum care lega Dunărea de jos cu
Dacia Carpatică, pe valea Trotuşului, folosit pe rând de Fenicieni, de Greci, apoi de
Romani, cari l=au întărit prin valuri paralele cu Dunărea.
Tot în legătură cu această orientare a apclor a stat Î!J evul m.<liu tendinta
Basarabilor de a stăpâni făşia limanurilor, completând astfel stăpânirea basinului de
jos al Siretului, până în munjii Vrancei. Aceledşi cauze geografice au determinai
apoi plan lui Ioan Corvin, Ştefan cel Mare şi Turcilor, de a stăpâni această re=
giune. Făptura locului a făcut să penduleze mereu hotarul aici ; din vechime şi până
în sec. XIX, nicăeri nu s'a văzul pe pământul nostru mai ,nu/te şi mai schimbă=
!oare linii de frontieră ca cele dintre Vrancea şi deltă.

,,

Pe aici c;'au scurs cetei<: barbarilor, aci e vadul cel mare al plutelor care co..
boară din Carpajii Moldovei, aci e calea oilor dinspre Brejcu spre Bugeac şi Do..
brogea şi drumul m�rfurilor dela Gaiali în jară. Aci era firesc să se aşeze şi centru
politic al Statttlui, nu la Bucureşti. Eroarea s'a văzut în timpul marelui războiu când
tot aci, între cotul Carpajilor şi al Dunării, s'a hotărât soarta războiului (Mărăşeşti).
Urmează apoi o serie de articole destul de interesante, în care suni înfăjişale,
crâmpeie din trecutul regiunii Milcovia, sub diferite aspecte: istoric, religios, culturali
juridic, militar, etnografic, artistic şi economic, semnate de d=nii :
Al. P. Arbore : Populajia judeţului Putna la jumătatea veacului trecui, după
Ion Ionescu dela Brad (p. 5-15).

www.minac.ro

- 323 Aurel V. Sava:

Contribuţiuni la istoria bisericii vrâncene (p. 16~38).

I. Diaconu: a) Folklor din Râmnicul Sărat (p. 39-43);

b) Contributiµne la informdtiunile . călătorilor streini despre re„
giunea Mi!covia (p. 76- 107). .
I. C. Băcilă: Lupta dela Focşani, 3 Auguşt 1789 (p. 44-51).
I. Rădulescu„Râmnic: Liga culturală, secţia Focşani, viata şi activitatea ei
(p. 52-67).
Ion M. Gane: Primele tipografii râmnicene (p. 68-75).
Mih. Popescu: Contribuţiuni la istoricul şcoalelor publice din Focşanii..-Mol"
doveni şi Munteni (p. 108-124)
George Talu/eseu : Câte„va consideraţiuni asupra criminalităţii în judeţul Putna
în perioada post„belică (p. 125~ 135).
I. M. Dimilrescu: Trei îndrumători ai vieţii culturale focşănene (p. 136~ 143).
N. Al. Rădulescu: Târgurile anuale din ţinutul Putnei (p. 144-152).
I. Romanoai: Date focşănene as1,1pra hotarului şi unirii (p. 153-172).
Maior D. Canlea: Judeţul Putna din punct de vedere militar (p. 173-185).
N. .Jechianu: Camera de agricultură a judeiului Putna (168-188).
Dan M. Iliescu

*

Dr. E. I. Păunel : Via/a şi opera lui H. C. Andersen si trecerea lui prin
extras din Convorbiri Literare; 34 pag. în 8° ; Bucureşti, Socec, 1930.
Din notele de călătorie prin România în 1841, ale lui Andersen, desprindem
următoarele: Venind din Constantinopol perffl'u a merge prin Viena în Olanda; An,
dersen s'a oprit la Constanţa, de unde trebuia să„şi urmeze drumul pe uscat, prin
Dobrogea, până la Cerna�oda, ca să evite ocolul de câteva zile peJa gurile Dunării. '
Constanţa fusese complet distrusă de Ruşi în 1809 şi după 32 de ani se părea că
e distrusă de câteva săptămâni. Peste tot ruine şi sărăcie. La o cafenea, câtiva · Turci
săraci şedeau întinşi, fumându„şi ciubucele şi sorbindu„şi cafelele, nepăsatori; pe stradă
alţii, grozav de zdrenţuiţi, adunau gunoaie ca să facă foc. Lângă oraş a văzut urmele
valului lui Traian. Cât putea privi în jur nu vedea decât „marea sau o stepă imensă,
nicio casă,♦ niciun fum dela vreo şiră de lemne a unui cioban, nicio turmă de
vite, niciun punct 1i1anifestând viaţă; totul era o câmpie verde fără ·de sfârşii. In
apropierea oraşului se mai arătau câteva bucăţi de loc, neîngrădite, unde creştea grâu,
înalt ca iarba şi de aceeaş culoare".
Lucwrile călătorilor cari mergeau la Cernavoda au fost încărc;te în care mari ·
de lemn trase de boi. ,,Ţărani munteni, în cojoace de oaie şi cu pălării• negre de
pâslă, ale căror boruri atârnau ca adevărate umbrele giganlice peste spate şi umăr,
urmau cu carele. Ni se dăduse asigurarea că pe drumul acesta tara ar fi foarte ]i_.
niştită şi că nu vom întâlni în călătoria noastră prin stepă decâl nomazi munteni".
Ceaţa deasă .şi umedă, precum şi vânturile şi. uraganele puternice din timpul
iernii, despre care i"a povestit hangiul, 1-e·au impresiona! mult. J_.a mai povestit cum
îngheaţă marea, cum goneşte viscolul pe păstori cu, turmele lor prin stepe, cum umblă
cetele de câini fără stăpâni şi luptele acestora cu haitele de !�pi. La Constanta a vi"
zitat şi o colibă de Tălar, săracă, murdară, cu acoperişul aproape de pământ.
Călătorii au pornit cu o zi în urma bagajelor, pentru a ajunge împreună la
Cernavoda. Cătătoria au făcut.,.o că_lare, pe cai vioi rnunleneşli, cari jucau, săreau şi
România în 1841;

•
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se băteau cu picioarele dinapoi. Convoiul era condus de ,hangiu în uniformă veche
austriacă. Drumul J„au făcui pe valea Kurasu (Carasu), despre care i s'a spus că a
fost un canal care lega Dunărea cu marea, făcut de_ Traian şi despre care. credea că
n'ar fi greu de refăcui, dacă nu s'ar opune Turcii; socolia că ar costa mai ieftrn
decât calea ferată, A !recul pe lângă multe redute din ultimul războiu rusesc, în care
se ascundeau câinii, vara de căldură şi iarna de frig. Au ajuns la un sal, unde „fie=
care casă avea aspectul unei movile mizerabile pe o masă pietroasă" ; erau şi „câteva
coloane de piatră cenuşie dela o biserică devastată". !n mijlocul s"tepei au întâlnii un
cimitir turcesc părăsit; salul fusese şters de pe pământ. ,,Vedeam turme de vite, care
din depărtare se tnfăfişau ca o tabără mare de războiu. Păstorii munteni semănau cu
totul oamenilor sălbateci; ei purtau cojoace lungi de oaie, cu lâna scoasă în afară,
pălării gigantic<:, sau o căciulă strâmtă "de blană aspră; părul lor lung, negru şi sbârr, t
le atârna peste umere ; tofi purtau un topor greu". Au suferit de căldură şi lipsă de
apă. ,,!n această arşifă de soare, păstorii· munteni stăteau liniştifi în cojoacele lor grele
de piele, rezemati pe ciomegele lor. Sărmanii nomazi ! Auziam cântecele lor; pare c,î
aud încă melodia, trebuie să=i dau şi un text". Urmează un cântec în 4 strofe cu
refrenul: ,,O, salcie verde cu crăngile laie pletoase". Andersen cântă viata păstorului
rătăcitor peste bărăganurile întinse din cuprinsul celor trei împărăfii, suferinfele şi do=
rurile lui.
A ajuns la Cernavoda, model de oraş căzui în ruină. Şi aici aceeaş sărăcie
şi mizerie ca la Constanfa. Dunărea inundase lunca, iar colinele din spate aveau ca=
raclerul unui peisaj danez.
Călătoria în susul Dunării a făcul:o cu vaporul austriac „Argo", printre insule
inundate, ,,unde capetele sălciilor şi vârf�] colibelor de trestii ieşiau din apă". !n nici·
un loc n'a văzul Dunărea în întreaga ei lăfime. Din cauza mulfimii fânfarilor din timpul
nop(ii, dimineafa „eram cu lefii pe bord, fiecare obraz sângerând şi umflat". A ajuns
la Turtucaia: ,,înaintea fiecărei case era o grădinifă mică ; la poala povârnişului alergau
copii jumătate goi şi strigau : ,, Urolah". Aci toate ii1dicau pace şi niciun pericol".

Dan Iliescu
Const. N. Sarry: Cum s'ar putea rezolvi criza economică; 1.6 p. în 8°
Constanfa, D�brogea Jună, 1931. - O problemă de actualitate. - am putea spune
universală - , care preocupă în cel mai înalt grad lumea financiară dela noi şi de
aiurea. D:I S. găseşte că principala cauză a crizei, la noi, e un sistem defectuos de
raporturi între q_tat şi Banca Nafională, sistem care a dus la deprecierea monetei, iar
· de aci la „nimicirea economiilor cetăfeneşli şi scumpirea traiului", la o fiscalitate exa:
gerată şi criza de credit. Statul are datoria, în asemenea situatie, să intervină, rezol:
vind raporturile dintre creditori şi debitori prin legiuiri speciale. Intre solufiile de în:
dreptare, propuse de d:l S., menţionăm : exproprie1:ea crean/elor ca „necesitate na=
/ională şi de utilitate publică", extinderea legii concordatului preventiv, reprimarea
cametei uzurare şi mai ales o ... bună şi cinstită gospodărie. Recomandăm călduros
această broşură tuturor acelor cari, cel pufin din curiozitate, voiesc să afle cam cum
Dan Iliescu
stau lucrurile cu „criza".
C. Saroglu: Sassiada; 55 p. în so; desenuri de A. Cristea ; Censlanfa, Do=

brogea Jună. - Sassiada cuprinde o serie de 12 scrisori din călătorie, în versuri!,
ale lui „Văru Vasile către Văr'su Nită" şi câteva parodii. Făcând absiracfie de scopu
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politic care c�uzeşte pe autor (d..-1 Sarry), trebuie să remarcăm belşugul de humor
sănătos şi ironie fină, îmbinate în chip minunai şi întt' _ formă uşoară care fac lec..
tura plăcută şi distractivă.

Dan Iliescu

Prof. G. Vâlsan: Les ·Terrasses de la Plaine Roumaine.
!n publicafia: ,,ln/ernalional Geographical Congress, Cambridge, July 1928"
tipărită în 1930. Autorul a participai în Comisiunea No. 3, numită .Comisiunea le•
rnselor pliocene şi pleistocene", unde şi-=a finul şi prezenta comunicare, pe care o
dăm în traducere credincioasă, după rezumatul publicai la pag. 162-164.
„Studiul teraselor Dunărei-=de-=jos şi ale afluenfilor ei din România ne permite
a urmări de aproape evoluţia morfologică a Câmpiei Române şi ne aduce probe de..
{;isive în sprijinul hipotezei mişcărilor recente ale aceslei câmpii (Cobâlcescu, Mrazec,
de Martonne).
ln lungul Câmpiei Române, DunăJea e însofită de un sistem de terase destul
de complicat, dintre care două sunt constante şi cu o valoare morfologică.
Terasa superioară, foarte desvoltată în Oltenia şi găsindu-=se la un nivel precis
inferior aceluia al câmpiei formate din depozite lacustre levantine, esle prima urmă
de activilale a fluviului dealungul Câmpiei Române. Ea arală că Dunărea actuală
şi-=a făcui apari/ia în această câmpie înlr'o epocă postlevanlină, împrumutând albia
unei Pre:Dunări, care-=şi avea isvoarele în masivul Porfilor de fier şi-=şi adâncise o

albie destul de adâncă la conlacl�I depozitelor levantine cu formafiunile cele·mai vechi
· ale podişului bulgar.
Această terasă superioară dispare, ca terasă, la

încă dominată de câmpie cu

gura A1geşului,

unde este

25 111. şi domină fluviul cu 45 m. Mai la vale, alfitu..

dinea joasă a restului câmpiei dovedeşte că în epoca acestei lerase, (quaternarul
mediu: Eleph. primigenius, Eleph. anliquus, Camelus alutensis}, p� câmpia orientală
.
exista încă o întinsă baltă, ullimă rămăşi/ă a lacului levanfin.
Terasa inferioară, de 20- J5 m., mai joasă ca precedenta şi apropiindu-=se

de nivelul fluviului în ava1, ia o mare extensiune în câmpia răsăriteană şi ne permite

a urmări etapele de uscare ale băl/ii ce exista în epoca terasei superioare. Aşa, un

mare brat al Dunării din această .epocă străbătea stepa a;:tuală a Bărăganului (Mur,
goci) �i câmpia Brăilei, pentru a ajunge în câmpia joasă a Siretului. Era o imensă,
Baltă, astăzi acoperită de o groasă pătură de loess - remaniai la rândul său de ac-=
tivitatea eolică -. care abia lasă să ghiceşti marile trăsături morfologice ale tării.
Dealungul tuturor afluen/ilor români, se poale urmări, până în zona carpatică,
.
terase corespunzătoare cu cele ale Dunării. Dar pe când râurile Olteniei suni însofit.e
de terase mai muli sau mai pufin paralele cu actualul curs, toate râurile valahe arată
la ieşirea lor dintre coline, o largă desfăşurare de lerase în evantai, indicând că
aceste râuri şi..-au schimbat direc/ia recent cu

75-1200, totdeauna spre Est. Aces

fenomen se datoreşle scufundării confinui a Câmpiei Române, scufundare care se

poate urmări, grafie studiului teraselor şi a vechilor cursuri părăsite, din quaternarul
mediu până în zilele noastre, atât în alura generală, cât şi în variafiile locale".
La acest comunicai al d-=lui Prof. G. V., d-=l Prof. E. de Marlonne adaogă :
„Observările Q-=lui Vâlsan suni de un mare interes, căci ele se raportă la o
f ară în care se pare că e posibilă constatarea în acelaş timp a Ieraselor în raport cu
mişcările eustatice, a teraselor datorite mişcărilor scoar/ei şi a teraselor de genul
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trebuie să observ că ridicarea ni:
velului M. Negre în qualernar, la care face aluzie d:l Vâlsan, nu se poate compara
cu mişcările euslafice; e vorba de o mare inlemă închisă, care se găsia, ca şi Cas:
pica actuală, sub nivelul oceanelor şi care a fost năpădită de apele oceanice in urma
formării Bosforului şi Dardanelelor. E probabil că unele din terasele Câmpiei Ro#
mâne să poată fi interpretate ca terase polygenice. Dar, în total, scufundarea acestei
regiunrîn qualernarul recent n'ar părea îndoioasă. C�turile râurilor afluente ale Du;
nării au fost interpretate ca indicând a/rac/ia persistentă a unei arii de scufundare
situată între Buzău şi Gala/i. D.,.I Vâlsan nu numai că a dovedit că aşa este, dar
nalat la Prut şi Siret (Sevastos). Cu toate acestea,

a şi trasat în chip definitiv cursurile succesive u1mate de fiecare râu ce s'a deplasat
spre Est. Putine exemple de studii aşa de decisive există din acest punct de vedere".
Din această notită a marelui geograf francez rezultă că, în comunicarea d.,.sale,
d.,.I G. V. a înaintai şi alte afirmări, pe care regretăm că nu le.,.a trecut în rezumatul
d.,.sale, cum ·ar fi acelea privitoare la oscil:irile de nivel ale M. Negre în qualernar,
care oscilări, neputându.,.se compara cu mişcările euslalice ale mărilor mărginaşe şi
oceanelor, au făcui superfluă, în urma criticei, menjionarea lor • în rezumatul de ,nai
sus. Cu privire la unele constatări pe care le face d.,.sa în acest rezumat, se poate
atrage alenjia asupra faptului că ele au fost făcute în studiul nostru din 1920 „Miş:
cări epirogenelice şi ca;aclere morfologice în basinul Dunărei de jos:, precum şi în
studiul din 1928 "Pământul Dobrogei" (Analele 1iibrogei IX, I). In aceste lucrări
am adus· dovezi suficiente despre mişcările epirogenetice quaternare ale regiunilor din
basinul Dunărei de Jos, despre diformarea platformelor dobrogene şi în Special a
celei meridionale, levantine, precum şi despre terasele dunărene văzule în lumina epi-"
rogeniei şi despre lipsa de corespondentă între terasa superioară şi suprafaja câmpiei de
la E de gura Argeşului, pentru a respinge interpretarea formelor morfologice quafer:
nare prin mişcările euslatice, interpretare de partea căreia s'a dat şi d:l A. Nordon,
fără temei, precum vom arăta cu alt prilej. Când ultimele depozite levantine se găsesc
în Măgura Odobeştilor la circa 1000 m peste nivelul m�rii, iar pe buza înaltă a po:
dişului Dobrogean, şi numai în jud. Constanta şi Duroslor·, la circa 100 m (depozite
litorale de faleză), în timp ce în jud. Covurlui, spre Dunăre, ele:s la abia câtiva
metri p.este nivelul mării, iar pe laturea maritimă a· Dobrogei ele lipsesc cu desăvâr.,.
şire, deşi conditiile de păstrare nu lipsesc, în . schimb însă avem un şelf enorm
cu văi conlinen'tale înecate, cred că nu mai e"'ste loc de şovăire pentru admiterea
mişcărilor scoarjei pe verticală în aceste regiuni cercetate şi azi de cutremure repetate.
Oscilările de nivel ale M. Negre, pe care le.,.au provocai perioadele climaterice
quaternare şi deschiderea strâmtorilor turceşti cad pe planul al doilea fată de cauza
epirogenetică, care e hotărâtoare. Dar, să nu anticipăm. Problema aceasta foarte. grea
şi complicată nădăjduim a o rezolva într' o viitoare lucrare în curs de pregătire, asupra
întregului basin al M. Negre.
C. Brătescu

La Commission Europeem1e du Danube el son oeuvre de 1856-"a 1931;.
Paris, lmprilJ}erie Nationale 1931. Această monumentală lucrare, sosindu.,.ne în ulii.,.
mul moment, ne vom face o plăcere a o recenza pe larg în numărul viilor.
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PREMIU
Cercul Analel�r Dobrogei insfitue un premiu de lei 8000
pentru cea mai bună lucrare asupra vieţei şi ·operei ilustrului
dobrogean Ioan N. Roman._ Termenul predării manuscrisului esfe
până la 1 Decembrie 1932. Manuscrisele se vor înainfa d:lui C.
Brătescu, Profesor universitar, Cernăuţi. Lucrarea cea mai califi:
cală se va tipări în Analele Dobrogei. Manuscrisul rămâne proprie:
Jalea redacfiei revisfei.
ooooQoooo

Lucrări primife la redacţie
I. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş: Studii şi- documente literare voi. I.
Junimea. Bucureşti 1931. Tipografia Bucovina.
l. E. Torouţiu: 1. Heinrich Heine şi Heinismul în literatura româ-=
nească.
2. Hermann Sudermann în literatura românească.
3. Hermann şi Dorothea. Ienăchi(ă Văcărescu. Pagini din mono:
grafia Goethe. Bucureşti 1931.
Dr. R. I. Călinescu : 1. Metoda geografică în cercetările biologice.
(Extras din Bulet. Soc. R. R. de geografie XLIX).
2. Consideraţiuni zoogeografice asupra migraţiunii păsărilor din
România. (Extras din Bulet. Agriculturii voi. I-II. No. 1-4. 1930).
3. Contribuţiuni statistice-=-antropogeografice la istoricul vânătoarei
în România. (Extras din Revista Vânătorilor An. XI No. 6. Bu:
cureşti 1930).
4. Consideraţiuni generale asupra repartiţiei mamiferelor de interes
vânătoresc din România. (Extras din Revista Vânătorilor XI, 7, 1930).
5. Şacalii în România. (Extras din Arhivele Olteniei IX, 4950, 1930).
La Commission europeenne-du Dam.ibe el son oeuvre de 1856-1931.
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Daicovici: Raport pe 1922-23; 24. S. Mihali: Raport pe 1925.
M. Csaki : lnventariul Monumentelor şi obiectelor istorice şi artis-=
tice săseşti din Transilvania, 1923. D. M. Teodorescu şi Dr.
Martin Roşka: Un vechiu cimitir românesc în fostul sat Vărarea
din jud. Bistriţa, 1924. Anuarul comisiunii mon·umentelor istorice,
sec/ia p. Transilvania, 1926-28 şi 1929. AI. Lapedatu: Comi-=
siunea monumentelor istorice, secţia Transilvaniei şi finuturile măr..ginaşe, Cluj 1922.
I. Martian: 1. Urme din războaele Romanilor cu Dacii, Cluj 1921.
2. Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa 1920.
N. Orghidan: Observafiuni morfologice în Bucegi, Cluj 1931.
2. Observaţiuni morfologice în reg. Braşovului. (Extras din
Ţara• Bârsei No. 2, 3 şi 5 din 1931).
Sexfil Puşcariu: Daco-=-Romania. Buletinul muzeului limbei române,
an. VI, 1929-30.

•

Lucrările Institutului de geografie al Universifă/ii din Cluj voi. IV,

1928-29, Cluj 1931.
Simion Hârnea : Popa Şarban. Focşani 1931.
Ioachim Crăciun : Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privi-=
toare la Români, 1566-1608. Cluj ·1928.
AI. Borza :. 1. Guide de la sixieme excursion phytogeografique inter-=
nationale. Roumanie 1931.
2. Câfeva noţiuni de fitosociologie. Pădurea, stepa ierboasă,
lupta între aceste două formafiuni. Cluj 1923.
3. Printre flori. Biblioteca de popularizare a - grădinii botanice.
Cluj 1931.
4. Prin ţara Goralilor. Urme româneşti prin Tatra polonă.
Sibiu 1929.
5. Prima istorie naturală românească de Gh. Şincai. Cluj 1920.
6. Primul dicţionar de ştiinfe naturale românesc de Gh. Şincai.
ln „Transilvania" voi. LII, 1921, No. 10-12.
7. Contribuţiuni bc;,tanice din Cluj, Tom. I, Fasc. 8. 1927.
8. Materiale pentru studiul ecologic · al câmpiei Ardealului.
Fase. I. Cluj 1928.
9. O vizită prin grădinile ·botânice din apus. Cluj, 1922.
10. Vegetaţia şi flora Ardealului. Bucureşti· 1929.
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